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Desen d- -Mihail GION

>rda ,d timpurilor hodstro, mai 
lucraiâ 'Că ahadqiâ î pentru 

le case noi i pentru atlfea ți alîleâ

.. plecat
de pe aceste meleaguri să 
Iovele „la școli superioare” 
cum se sădesc șl se cresc 
livezile. Apoi s-a reîntors 
printre al sfii. -sfi-l ajute 
in extinderea ți dezvolta
rea pomlculturU — sector

— Pe tovnrâțnl Dohf II 
căulațl 7 — mă întreabă 
contabilul. ridldridu-și

_3Î .it*-tt^. ’ " S m * 9 S l'!—j j| '

acestea d'e prl- 
' ■ ' * ' aă-E

cu ' tradiție, pe locul, doi 
(după, zootehnie). In Mo-a- 
murețt Examenul cel mal 
greu l-a trecut. Intr-unui 
din anii de început ai pro
fesiei. la crearea livezii de 
la Hula-Teceu Pâmlntul 
era acolo cațn sterp să
rac. Invadat de' arborele, 
de tufișuri., „N-o să produ
că nimic. Are Dohl -Ideea- 
luL dar o să dea chix” —.

cere do cele de ia Ro- 
nlșoara, de la coopera
tivele agricole din Vadul 
Izei. Săpînța. Tisa. Sighetu 
Mârmoțlcl și altele. Tinere 
livezi-sădlte cu ani In urmă 
sau In această ultimă prl-i 
măvarcl. grădini cate dau 
mai de mult rod snu care 
nbln Izbucnesc, pentru pri
ma dată. In floare.

Vașile GAFTONE 
coretponrle.nlul „Scînteii

ochii de pe situațiile 
pline cu cifre. Wu stă 
In zilele . .
mfivară la blroiL O 
găsiți In livezi.' printre oa
meni ț i pomi—

..Adra<f. furnizată 'la 
sediul asociației Inlercoo- 
peratiste pomicole d>n Si-, 
ghetu Marmațlel. unde as 
putea să-l găsesc pe direc
torul acesteia. Ing. Alexan
dru Dohl. era destul de 
„clar* formulata... L-ara 
cunoscut In urm# cu vreo > 
zece ani ; se afla tot Intr-o 
Uvadfi a unei cooperative 
agricole de producție de. 
pe frumoasa vale a Ti
sei Era In primăvara în
cheierii cooperativizării a- 
grlcullurll. Se afla acolo 
Intr-un schimb de expe
riență : Inginerul lucru la 
întreprinderea agricolă de 
stat Șlghet și proaspeții 
cooperatori, l-au solicitat 
un .sfat tehnic : cum să-și 
orindu&wă o livadă tlnără 
pe dealurile lor.

— N-aveam prea mulțl 
ani de ucenicie In livezi — 
lș! .amintește Inginerul su- 
rizind unei amintiri plă
cute din anii de început ni 
meseriei Dar m-am bucu
rat dnd am văzut șl ara 
simțit că oamenii au în
credere In sfatul unul spe
cialist. și încă tlnăr. că so

nea. să , t .....
, stanțlal și calitatea merelor, 

să devenim, 
competitivi pe orice i 
Este oare posibil 7 N 
treabă nu-i prea grea 
te sprijini pe Inițiativa

o coordonare
Judicioasă, științifică " a po- 
mtculturll din această zonă, 
anul trecut s-a constituit 
asociația Intorcooperatlstă 
pomicolă, care are ferme in 
șapte cooperative1 agricole 
din părțile’SIghelului ' — 
ne spune Inginerul Dohl 
Vrem ca In patru-clnckanl 
livezile asociației sfl-șl du
bleze producția De aseme-

In lupiâ crlncenâ cu forlels unei lumi , .
■« și osiile, cu pesle opt decenii In urmâ, proletaria

tul international a'âruia conștiinței umane unul 
din marile și perenele sale simboluri, plin de no
blețe și însuflețire, simbol pe care generațiile 
trecute și prezente l-au invocat și II invocâ de 

'atunci, fârâ întrerupere, simplu și emoționant : 
1 MAI.

Tn^ aceasta primâ zi din luna florilor evocâm cu 
justificotâ emoție acel început de primâvarâ al 
anului 1870, clnd In București muncitorimea românâ 
a sârbâfonl ziua de 1 Mai din primul an al in- 
trârii ei In istoria mișcârii muncitorești interna
ționale. Era înlîiul mai revoluționar, in coi 8'2 de 
ani, ciji au trecut do atunci, clasa muncitoare din 
România, câreia i s-au alâturat fârânimeo mun
citoare, intelectualitatea progresista; și-a înscris 
cu litere de aurJn biografia sa pafiicipqrea com
bativa, revoluționara. Io mari bâtdlii de clasd, slu
jirea cu devoțiune și consecventa a ideilor socia-, 
lismului și:internaționalismului. Prin biruința so
cialismului In România, ziua de 1 Mai a devenit o 
sârbâtoare a muncii libere, a noas'frâ, 
celor ce muncim,' pentru noi înșine, pentru dezvol
tarea orinduirii socialisto.

_1972. Ne-am dat din nou Intilnire în chenarul 
de aur al zilei de 1 Mai Clipa nu e marcaîâ prin- 
tr-o simpla filâ de calendar, ci prin înaltele noas
tre aspirații. In anii construcției socialiste, ne-am 
dâruit muncii Inlotde-auno cu întreaga ființa și 
energie. Și an de an am urcat largi trepte • pa 
scara progresului Din zed de mari; unități indus
triale au țîjnit, în acest an. scinleietoare che- 
mâri la Întrecere La rîndul ei, țârânimea s-a an
gajat într-o competijie a muncii ce-și propune sa 
dinamizeze potentele agriculturii. Ne putem mln- 
dri pentru ritmurile deosebit de înalte ale crește
rii producției industriale, cil și iPenlru substantia- 
lele oi .înnoiri j pentru marile obiective de .investi; 
tii ,- pentru velinto vere" ' ’ - --
bine și mâi i'e&âde 
zecile de nfii de “ ...
alte mărețe realizări, care toate Impreunâ Între
gesc si Infrumușeîeozâ peisajul maiestuos al țârii.

Sâroâtoarea. muncii din acest an gâsește, tot
odată, poporul întreg concentrat asupra înfăptui
rii unui mare obieclrv social-economic i; perfec
ționarea continud o mecanismului economic, a tu
turor relațiilor sociale. Sub impulsul apropiatei 
Conferințe Naționale a partidului — socotita, pe 
bunâ dreptate, evenimentul politic numârul unu 
al anului curent — perfecționarea a devenit cuvînl 
de ordine, acțiune practicâ în toate unitățile, la 
toate nivelurile de conducere.

Dar ziua do azi are pentru noi toți, cei peste 
20 de milioane de cetâieni ai României socjalisle, 
și semnificația înluului do mai, al solidarității In
ternationale, al năzuinței fierbinți pentru pace m 
lumea .întreagă. Este ziua manifestării puternice 
a prieteniei noastre frdjești cu popoarele tuturor 
țârilor socialisto, cu milioanele de muncitori ce 
trâiesc Incâ sub robia capitalului, cu toate forțele 
democratice și progresiste ce lupiâ împotriva im
perialismului și negcolonialismuluj.

Angajat puternic într-o ooerfi do importantă 
capitală pentru destinul sâu. poporul român mili
tează fierbinte pentru asigurarea oficii In lume 
In acest scop. România întreprinde tot ce es'e po
sibil pentru afirmarea unei atmosfere de destin
dere, peniru conturareo unor condiții favorabile 
abordării și-rezolvarii Incâ In acest an o proble
mei securității europene, trecerii din sfera dezide
ratelor In, cea a acțiunilor practice.

Poporul nostru privește cu optimism și încre
dere viitorul. Succesele de pînâ acum, perspectiva 
ce și-o râurește sub conducerea partidului comu
nul constituie imbolduri puternice la o muncă și 
mai rodnica, pentru o activitate, si mai susținuta 
d1- perfecționare o întregii vieți sociale.

btzule pe ’ cuceririle științei 
pomicole, nu numai ,po tra? 
dlțte.'

Inginerul Dohl
cum sa zice, 

piață. 
Tel o 
dnd

---ww. ■ J CO" munlțtUbr’ din fermele noas
tre, pa tradiția, hftrhicla ți 
priceperea țăranilor noștri, 
mulțl dintre ol ,>cademl- 
denl” din tată-n .tiu in po
micultură. In acest aii 
ne-am propus să realizfiro 
o producție de 2 9W tone 
fructe — mere-dlri. coluri 

' superioare, pere, pruna. Din 
pomicultură, ca și din sec
țiile Industriale ale asocia
ției. vom obține venituri de 
pește t milioane Iei.

Așadar, planuri serioase, 
precise, care Indeamrtfi la ’ 
muncă asiduă. Din zori 
p!nft-n asfinții — In livezi 
In fermele pomicole se des
fășoară ample acțiuni de 
revjtallzare a livezilor Im- 
bătrinlte. de extindere a 
grădlnUor Gaore "ri de în
grijire „ea la carie” Este 
firesc- ca acum; In acerie 
zile pline. ' să nu-1 eăsastl 
pe Inginerul Dohl printre

■ hlrtll, In birou., cl la adreta 
pasiunii, a . vocației sale — 
printre oamenii și pomii 
acelui rodnic meleag mara- 
mureșan.

, ' *>-

reau șl rodeau ș! ele In su-’ 
fletul omului.;. Cine trece 
acum pa drumul șarpultoz 
pe&te Hula nu poale să nu' 
exclame cu admirație. râsa ! 
cum d tace • marainureșn-; 
mii : „Jos pălăria* ■

..Dar cîle alte livezi ti
nere riu sini legata de nu
mele acestui pasionat oo- 
mlcultor maramuresan 7 
As aminti doar In tre-

dealul soarelui"
■

■ 1

Șl

Tara întreagă trăiește zile do însu- 
flețltoaro întrecere. Zilnic sosesc la 
redacție știri din t_„.„

eare loc de muncă. în flecare cerile 
. _____ _______________  ___ _ . frș! întreprindere! Calcului nostru a

toate colturile roate*. Atunci ? .Am simțit că du-' fost gjmplu : dacă lichidăm’ absentele. 
~ și risipa de orice fel; dacă ridicăm

Cl & a fi-ww S .. r'TiHjspS ■■!■*** 1

dovedesc, fără pulîntă do tă
gadă; efi producția mergea „ca no

țării, secvențe cotidiene ale hărniciei . tem da mal mult — ne explică Con- .. ----- ---- - ....------ ------
oamenilor muncii din Industrie șl «tnn'.ln Chlrov. secretarul organiza- calitatea nutem aduce, fără nici un
agriculturii, de pe șantierele do con- țleLdo narlSd dtn serile : știm că se vînmi cirifiRAN
slruclli. din transporturi, din toate,, .cere cu flecare an să dăm mal mult. ’
sectoarele vieții materiale'sl SDlrl- SI acest „mult” nu șe naște nltun.-

..i< i«- devQ dedt aici, în oroductlo. la tic- (voniinnare in pag- aiii-ai

's

tuale; mărturii vil ale bucuriei tor 
de a-sl onora angalamcntete luate 
In întrecere. Desfășurată oa funda
lul realizării planului de stat, care 
urmărește valorificarea mal înaltă n 
tuturor .resurselor Interne de sporire 
a producllel. întrecerea socialistă «e- 
prezlntă una din modalitățile săecj- 
ilce Kocdnlrimulul de antrenare a 
tuturor celor ce muncesc la atabltl- 
rea ,țl realizarea obiectivelor produc
tive ale unljălllor economice. în 
fond, angajamentele asumate fn în
trecere nu sini altceva debit corec
tări ce îmbunătățesc Indicatorii de 
plan, obiectivele generale ale activi
tății întreprinderii.

Dacă cineva si-ar propune șă în
sumeze multitudinea cifrelor înscrise 
In bilanțurile nrellmlnare ele celor 
patru luni de întrecere, ar alunge, 
indiscutabil, la rezultate care relevă, 
la plvelu] economiei naționale, mi
liarde de Iei producție oaste olan, 
sută si rate de milioane lei benefi
ci! suplimentare, zeci «I sute de mii 
de tone In plus de materii prime, 
numeroase produse finite de mare 
utilitate pentru economia noastră. 
Esfe edificator pentru redarea entu
ziasmului cu care se muncește ore- 
oitindenl tontul că — dună calculele 
o’»!jmlnăte - toate ministerele eco
nomice și-au îndeplinit .îl deoășlt 
sarcinile de plan deosebit de mobili
zatoare din primele patru luni, oe 
ansamblul economiei olanul nroduc- 
tlel Industriale fiind îndenllnlt sl 
deuăsh In condițiile unul înalt ritm 
de creștere fată de anul trecui.
. Cum sg nasc aceste succese ?ț Care 

este sursa de energie, mereu proas
pătă. ce întreține înaltul randament 
al muncii ’ Inițiativa sl comnetenta 
oamenilor Dariunen sl abnegn'la lor 
In muncă, necontenitele căutări de 
nerfectlonare — iată unde se ascund 
marile „recrete* ale succeselor. Să 
nătrundem fie sl numai nu’ln. In a- 
cexte nuclee vil nle creației. >

La Rrasov. |n forul întrecerii se 
nasle o InlHatlvă de, mare erou : ..mi
cronul. eramril. secunda — In sluj
ba creșterii eficientei0. Ce |-a deter
minat or lucrătorii «orile!; for- 
>14 a lUzinaT .Rulmentul” «ă de
clanșeze o asemenea InlUntlvfl 7 
Doar realizările din ultimii ani - « « r.-4-.

r

1?.:

Sumară fișă statistică a cantității 
și calității in întrecere 

Au realizat, din
« ENERGETICIENII

8 milioane kWh energie elec
trică..
• METALURGIȘTH

' i 15'1X13 tone fonti
17 OOT tone oțel
18 OOO tone laminate finite pli

ne din oțel.
• CniMIȘTII

250 tone fibre chimice
21 009 bucăți anvelope.

0 CONSTRUCTORII
ȘINI

,112 (MO kW motoare
300 autocamioane

traci oa re.

electrice, 
șl aulo-

angajamente:
32 009 hiicâtl rulmenți.

• TEXTILISTII
630 OM mp țesături, 
■lea bucăți produse trico
uri feo perechi încălțăminte,

« MUNCITORII DIN ECONO
MIA FORESTIERA ȘI IN
DUSTRIA MATERIALELOR 
DE CONSTRUCȚII
3 200 tone plăel flbrolemnoase. 
420 tone celuloză și setnice- 
Iuloză.
3.3 milioane bucăți cărămizi 

șl blocuri ceramice.
21 Kri mc prefabricate din be
ton.

1

l

economii, beneficiinoi,
0. Numai In Industria construcțiilor de mașini. Industria ușoară ș! 

în ramura transporturilor și telecomunicațiilor s-au realizat In tri
mestrul I din acest an circa 3M milioane lei beneficii pesle plan.

0 Din economiile de metal realizate în întreprinderile din București, 
Brașov. Cluj șl Sibiu se pol produce 220 de tractoare. 2S0 autoca
mioane șl peste 300 combine pentru cereale.

0 Peste 350 de produse noi ou asimilai șl modernizat In acest an me- 
lalnrglșlll. constructorii de mașini șl chlmlșill.

0 Constructorii. Instalatorii șl monlorii de pe șantierele tie Investiții 
au realizat în trimestrul I circa 20 la sută din planul anual de Inves- 
lllll — una dintre cele mal înalte ponderi atinse In ulllmil ani.

Au intrat în funcțiune în acest an... .
0 Peste 70 de noi obiective șl eapaeltătl din Industrie șl agricultură, 

dintre care 8 an început sâ producă Inșlnte de termen. Din capa
citățile ți obiectivele mal Importante intrate în funcțiune in acest 
an amintim :
0 Fabrica de aparataj electric de măsură din Timișoara.
0 Fabrica de aparataje peniru Instalații cleclrlee din Titu.
0 Fabrica de celule prefabricate din Băl Iești.
® Fabrica de mobilă Beluș.
o Fabrlea-de1 beton rclular aotoriavlzat din Oradea.
0 Fabrica de sllriă -din Ploiești. '

Produse

1

----------------------------- ■■ — ■ ......................................—

Un nou succes al constructorilor

de tractoare din Brașov

L

Realizarea prototipului 
tractorului de 80 CP

..Jentul 
„Jt-.-™Jocanu)’ : 
Constructorii de tractoare din 
Brașov' au obținut In Intlmol- 
narea zilei do I Mnl. un strălu
cit șucces. El au reușit să reali
zeze prototipul unui nou trac
tor românesc foarte solicitai de 
agricultură, l-actorul de 60 de 
cal nutere. Noul tractor are co
mande tsmbrelnluiu! hidraulică 
șl este' prevăzut cu 16 viteze■ ...

BRAȘOV. — (Coraspondi 
„Sclniell*. Nlcolae Moca

....1.

Înainte;®! ă înapoi. De asemenea, 
el este echipat cu pneuri de 18.4 . 
ori 30 țoii, ceea ce li mărește 
mult aderența la sol. permlțlnd 

.șă fie utilizat la lucrări agricole 
grele cu o productivitate mărită. 
Concepția constructivă a noului 

. tractor permite, de nsqmcnen.
montarea unul Inversor de sens 
care dâ posibilitatea fio
transformat In tractor industrial

-
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FOTBAL -ț Ecouri după 
meciul Ungaria - Româ
nia și dupâ alte partide 
din sferturile campio* 
’ natului european

Altc știri și rezaltate 
sportive

ș
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ZI a solidarității Internaționale a 
cotor ce mur.ceic. 1 Mat infățl-enză. 
'an de an tabloul simbolic a! uriașu
lui șuvoi mondial ce reunește suto 

' și aule de milioane - de oameni ai 
muncii, animați de voința nestrămu
tată de n reînnoi omenirea, de a îm
plini marile idealuri comune ale lu- 

'.mR contemporane: Independență de
mocrația. pace, progres, socialism ZI 
sărbătorească, de amplă mobilizare 
Internațională. Jntllul de Moi prile
juiește reafirmarea solemnă a hoiă- 
rlrll de luptă-a clasei muncitoare a 

, maselorlargi ale oamenilor muncii 
pentru realizarea acrnlor mărețe IȘ-

- țurl. -
Popoarele câtor 14 țări socialisto, 

angrenate In amplul efort de zidire 
a .noii orinduL-i. ’adaugă înfăptuirilor 
de plnfi acum Importante succese In 
toate domeniile de activitate. Clașn 
miiriclloare din țările caoitaluluf des
fășoară. bătălii de o mure amploare 
pen'.ru drepturi economice *i liber
tăți democratice, Iși intensifies ac- 
tliuiile de protest Împotrivă acllum- 
ibr agresive ale lrntjertattimulul Cu 
un admirabil erijlwri oonoarele viet
namez laoțian (și camb-sigian iși a- 
pfiră pămlnui! iflnl al patriei, dlnd 
putcl-nice lovituri forțelor iritervoit- 
lionlste. Flarfirn mișcării de eliberare 
națională arde intens In ultimele Cre- 
zervațll” ale colonialismului Tinerele 
state, Independente iși mobilizează e- 
nergiik.,-peniru a snitura povara 
moștenirii colonele 'si a-și nune bo

gățiile naționale In slujbă propriei 
dezvoltări Pre-'uilnrlenl largi ml®-, 
rări demoțȚalire și progresiste, .zeci 
de popoare condamnă politica imptt-

rtalis-.ă de dominație, dictat șl agre
siune, se pronunță hotării pentru 
destindere, soluționarea pașnică a 
confiictclor. isecufilale. dezarmare. 
Afirmarea Impetuoasă a acestor Im
presionante forțe sociale a determi
na: Importante mutații pe arena 
mondială In favoarea socialismului. 

. a progresului șl păcii, succese re
marcabile In Impunerea liniei spre 
coexistentă pașnică înțelegere sl co- 

•. onorare internațională.
In marele front al forțelor progre

sului șl păcii, partidul șl poporul 
nostru; Romănla socialistă sini o for
ță ncilvă militanta de nădejde.

Ca In flecare an. sărbătorim 1 Mai 
'sub semnul solidarității fierbinți cu 
©oboarele ffătcsU din țările socialiste, 
cu clasa muncitoare forțele pr-zare- 
slșie de pe toate meridianele globu
lui Este bine cunoscut: Intcmallona- 
Jlșmiîl o constituit, consecvent, o 
trăsătură definitorie n clasei munci
toare, a Partidului Comuni®! Romăn. 
Condudpd opera de edificare a so
cialismului ■ In patria noastră. Parti
dul Comimisf Rdmfin manifestă In 
același; timo o înaltă responsabilitate 
pegt.ru deplinele sosalismului șl ale 
oficii In lume, avlnd permanent In 
vedere că intre îndatoririle no plan 
intei-n si cele internaționale există o 
slrinsă unitate dialectică. Educați de 
partid, oamenii muncii din tarr 
nbâstră privesc realizările In op?ia 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate ra slujind dez
voltării șl înfloririi patriei, națiunii 
socialiste ®i totodată, ca o contribu
ție la întărirea sistemului mondial 
sodull&t, la creșterea forței de atiac-

; i.'.'.ypr 
i, ii

cauza păcii șl
■««« si rzBi fl jks

.ț!e a socialismului, la cauza păcii și 
progresului in lumea întreagă, fimbi-j 
narea armonioasă a Intereselor si 
răspunderilor naționale și internațio
nale. a patriotismului șl internațio
nalismului constituie legea exis
tenței și a întregii octivilăți a parti
dului nostru comunist.

Ziua de I Maj este un prilej pen
tru a .evoca ampla și Intensa activi

stele practică de d cu zi, pe care 
partidul șl stalul imsiru călăuzin- 
du-se de cerințele majore ale Inter
naționalismului o desfășoară pentru 
dezvoltarea . șl Iniărirea legăturilor 
de solidaritate pi colaborare cu toata 
forțele rare. In lumea de azi. mili
tează , împotriva Imperialismului, 
pentru triumful ideilor- marxlsm-le- 
ninlsmului peniru libertatea șj pro- 
gre-șul umanității

Glodurile și cele mai calde sen'J- 
mente de prietenie și solidaritate in- 

•lernaționalistfi alo poporului român 
se Îndreaptă cu șt. mai multă, forță 
In ncaastă zl.cfiire popoarele din toa
te țările socialista, de care ne sim
țim legați ttrlns indisolubil Drin co
munitatea dg’urinditire și ideologie, 
prin țelurile comune ale construirii 
socialismului și comunismului, ’ Ex
tinderea șl adlncirea continuă b rela
țiilor eu Uniunea 'Sovietică cai cele
lalte țări «oriallste vecine cu toate 
țările «socialiste din Europa, cu Re
publica Populară Chineză si celelalte 
tăn socialiste din Asin cu Cuba —

Dumitru ȚINU
(Continuare in pag a IV-a)
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De la vechea noastră mlșcfare muncitorească i}i socialistă a moștenit Partidul 
Corfiunlst Romăn o fradi/ie pe care, preluind-o, avea s-o dezvolte și s-o 
imbogăfească necontenit s tradiția solidarită/IL Internaționaliste cu lupta pentru liber
tate a clasei muncitoare de pretutindeni, a tuturor popoarelor lumii. De-a lungul în
tregii sale existente, îmbinarea organică a patriotismului și internaționalismului, a 
sarcinilor naționale și internaționale a lost o constantă nedezmințită, o trăsătură dell- 
nltoric esențială a activității partidului. Prin siufirea devotată a intereselor lunda- 
mcntalc ale tării, ca șl a cauzal generale a socialismului, el își îndeplinește îndatori
rile ce îi revin ca avangardă revoluționară a clasei muncitoare, a poporului sân, cit 
și ca detașament activ al mișcării comuniste mondiale. Evocării, cu prilejul zilei do 
1 Mal, a cîtorva momente semnillcafive din cronica glorioasă a tradițiilor Internatio

nale ale P.C.R., 11 cohsacrăm ancheta noastră. Z

f

Intonînd

„Internaționala11

\ a> i ” * Fqa

„Nevestele .) 
" de Oro <.

' regla ■*
A. L.Areore.’, . - .

35,1# FUm documentari „Inteli
genta cifrată”. O producție ■ 
sHÎdloulul „At Saida".

IWfSeara de- opera -:, 
fveaele din Windsor' < 
Nicolai,' Adaptarea w 
A. L Arbore.

r ~ ‘
genți cifrată”. O producție 
studioului „Ai.. Rahla". ' 

32.25 tn pași de daria
’ ■ ■

.4, .< I
I

y-
a

să
____ ______ .________ ja-1p 
ceasta Îmbinare a patriotismului! țl 
internaționalismului ;sta la temelia ■ 
InteegU politici a partidului postruț

De la „primul

1 Mai liber”

redoblndeascâ libertatea. Aveam 
Înțeles in anii ce aii urmai că

i

4 "
» I
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PROGRAMUL, I
»,fi .l’cimev u« saroâtoare". Ver- 

sun închinate patriei șl, in 
• pruni auuipo. cintccs premia

le la concurau, „Liniare 
României șoetatlvic*, organi-. 
lat do Ratao;olovlziunea ro-

x niăn.a. . ■ 1
artistic, iicn-.iu copil țl 

unoret : „Aport, Muhtar i" — „ jsț'tMxa S
o producția a studioufiior &o- g tinereii) — 
v!e:lce. . r

11,03 „i .or: do mai" — program de 
, citnece și dansuri populare.
< 13,®3 Magazin sportiv : Camptona-

tele europene de lupte gsc- 
co-romana. Aspecte înregis
trate ue la Katowice; Rugul : ________  _ __
Homânia — Maroc (Cupa Na- _ Teatrul satiric muzica! „C. 1 
plinilor); Finala Cupei Cam- r.Qgc" (sala Ravoy) : BlmblricA 
ploiiUoi Europeni la handbal iSjail (sala Victoria) : " -----'ceantnln : Spartak Kiev- «S. 1
Sport Club Leipzig (repriza a , careul „București"

. Irta). Transmisiune de la —. js șj 10,®3.
Bratislava

14.43 Dans șl etatea de pretu
tindeni.' In proaram : folclor 
muzical șl coregrafie , din 
R.PJ5. ’Algeria, H.P. Dulga- 
ns. RJP. Chlnezâ, Columbia, 
Cuba; R. P. Congo, R. A E-

‘ aipt. Italia, Hta.F. lugosla-
■ via, Mexic,, R. P. Mongola, 

Scoția, Spania, S.U.A.. Ic P. 
Ungară, U.ILS.S., Republica , 
Socinllslâ RomântA

15,45 Oameni și fapte Reportaj de
‘ Alexandru Stork.

14,01 Ostașii, la OS acasă. Specta- 
co. Înregistrat ta careta unei 
unită;; militare.

18.43 1 Mal 1J74 ■ Sub steagul luptei 
revoJuiionare, nntUmpcrialls- 
16, pentru pace și progres 
sîidal. Documentar în imagini 
despre lupta clasei munci
toare din îârtto capitnLs-.e ®t 
a mișcărilor do eliberare na- 
tldiiMă.

17,M Avanpremieră. ■
17,65 Desene animate,
17,Z5 spcran;c._ confirmări : Cor., 

cen-spectaco! cu public, sus
ținu, do nneri, tnierprap da 
muzică populară.

18,10 Reportaj TV. : „Fragment din 
jurnalul unul poet". Un Jur-

■ nai clnenia'.og rafie semnat do
poetul Alexandru Andritbiu.

IiS0 Film de svciv.iirl : „Cer ar
zător*.

19,ea ÎMI do seri.
10.20 Telejurnal — 1 Mal 1ST: — 

Sărbătoarea multei! tn orașe
le șl.țațele tării.

EJ.IO ,.'J’e laud, te ipă?, 'te r.'nf. 
Spectacol auzlțalditerar pre
zentat lo torid fi trehesira 
de Studio «lo tadloielevlzlu- 
nil.

ILM „Bună seara, primăvara t". 
ăt’ja Film ertlstle 1 Walt Disney. 
3ă,« Telejurnal.
32J5â Românie șl dntace de petre

cere cu Ioana Radu șl Gira
■t. . ■ ” 
J 'S țî?

1 M.1S Seară da operetă : ,,Ar.a Lu-
1 gojana* de Hlarel Bărbii.
. , (Partea a doua a spectacolu

lui)
1 !3,SS Agenda. . ■ . 1 ’
1 at,® Concert slmtonic popular: 
. Uvertura ,la „Carnavalul ro

man” de BerUoi; Berenetlo
1 pentru orchestră de ©oarde
1 de Cealkovstd.
. M,4J auc-jrețuul necunoscut — 

Tezaurele orașului. Emisiune 
de Marla Pred lit-

I M,B5 Romanța. , . ..... _ __ _____ -
' MARȚI,' 2 MAI 1972 ^VrârL3T: “xceÎÎio'r
1 •* I » >114a»i 13.43; 16; 19.15:

PROGRAMUL I ... ' OTA J: 11,13: 13,S3: „10: IțCW: 4
.8.80 Program, potarti

șl joc de oucuno" - proaram |^ț.olâKS “ e.OglfiMM i VLA- 7i:M 
CARA - 15.3); ishl.ll

BraMV: o Marea dragoste : CENTRAL — ’
nm mu! H.M: 13.43; 16; IB.IB; ss.lb. • <«Z tnTdiA ;

BUZEȘTI — i
- I®. volga <
. ........ “ ®; < 

U* aiuiuita — 19,13 .
• Evadare flln pUneta nulmuțe- <l^panlâțl aî • |pW » m?* nu. 4

j

K

1

r-

teatre
% » X V‘ 1 MĂI

O Teatru! Național „I. t. Cara- ( 
B:ata" (sala Comedia) : Travesti < 
— 2o; («a:a Studio) : Dulcea pasăre »' ( 
ă uneroțAi — 85.
• Teatrul ,,C. L NoUara" (sala 
laujucs-u) : Adio Charlie — 
(so,a Studio) ! Vlnovaiul — K.
q Te'a-.nil Ciulești : Freddy - 
jsja.
o Teatrul Evreiesc de Stal : 
piacul tuturor — 19,SS.

/

>■
,f

£-

I w 
?

af#

' gaSUMM—ff—«■ MU ÎMI HIMIIM——— <

CORESPONDENȚII
„SCÎNTEII" ■ 
TRANSMIT:

’ I MAI

o Silvia : FESTIVAL
i ! ■»»i i tn • i ii: "Jia • î i

DÎMBOVIȚA-

constanța;

Groapa
i Inler-clrcuâ 
^'5 '

O Opar» Romflnă : Liliacul — 
1b,M.• Teatrul ds Opereta : Paganini
— aS,33.
O Teaind „Luria Sturdxa ' Bulan- 
ura- (sala din bd. Schitu MAgu- 
roâna) O scrisoare picrduU — 

"Săi (sala din str. Alox. Solite) : 
hpecucu) de poezie sl muzică 

’ — -SS. ■ ’ i ■ ■■
a Teatrul de Comedia' : Opinia 
publică — £1.
• Teatrul „C. L Nottara" (sala 
Mashcru; : Bună scara d-le WUde
— lh,W; Adio Charlie — 18,19: (sala 
SlualoJ : O lună la, țară — ®0.
a Teatrul G.n.cv.i : Comedie eu 
olteni - 18J0.
• Teatrul Evreiesc do Stal : Bara- 
freum '12 — 18,23.
• Teatrul dc revistă țl comedie 
,Jon Vasllcscu" : Fetele Dhlinel — 
1SJ0;
• Teatrul satiric muzical ,,C. T4- 
naso“ (sala Savoy) : Blmbirlcă — 
1849.
• Teatrul „Țăndărică- (gala din 
cir. Academiei) : Punguța cu doi 
hani — 11.
o Clrcui „BuciinrjU". : lnier-clrcu»
— 14 șl 15.J3.

Orășelul 
constructorilor

rr’ f
Bffii
" ................ „ .... ,
în zona căminelor muncitorești 

de. Ungă, platforma tndusirinta din 
Tlrsovișta au fost date In folosin
ță un dub cu 70S de locuri, o mjfe-> 
deroă cantină-restauraat penuu ( 
3 OOB de persoane șl un mare ma- ■ 
gazln do produse industriale. în 
curlnd, celor 3 200 de consun eteri 
care locuiesc in prezent aid. II sa 
vor adăuga alți. 7C0, p.'i:’. darea in 
folos!nta o două noi cămine pentru 
tineri! riefnmlllștL Do asemenea, 
se corirtrUleșie o tabără muncito
rească pentru circa 5 0G0 de con
structori. care va dispune de ener
gie elecirlcă. șl încălzire asigurată 
de o centrală electrică proprie, ’ de 
club, dispensar medical, unități co
merciale țl de alimentație publică, 
icrenuri .de aport.-

r
— Im! amintesc . țl acum de. „pri

mul 1 Mal Uber". Era in 1&J5 — ne 
povcBtetjle muncitorul CONSTANTIN 
STOICA, de - ta uzinele „23 August" 
din Capitală. Tinăr Unlcniglu, mă 
aîtam :n coloana muncitorilor do la 
„Malaxa", iăscmani țării întregi, u- 
zlna tatîmplna&e «ăroătoarea prole
tară Incordindu-și forțate spre a 
răspunde lozincii lansate da partid : 
„Totul pentru front, lotul pentru 
victorie !" Pe panourile purtata În
fățișam realizările noastre in repa
rarea vagoanelor și locomotivelor 
necesare , aprovizionării frontului 
antifascist. De îi lunci, an de an, suc
cesele pa caro le raportam partidu
lui marcau cile o treapta In urcușul 
spro socialism. E un drum lung do 
ta priinulc linii da ciment șl maca
rale Turn cu. aaro no mindreum ta 1 
MaJ iGtU. primul an după națlonail- 
zare, ta gama largă de locomotive 
Dlwoi hidraulice pa rare lo realizăm’ 
In 1972, multe tantro .ile centru «x- 
port. Am stal- de "7otbâ cu multe ie- 
legațli do f>artSd țl ilndicaia rare 
no-au vizitat uzina. Din cot re ae-au 
spus m-am putut convinge cita 
dreptate oro partidul arăundu-no că 
succesele > noastre In construcția u>- 
clallslă ■ reprezintă o contribuție la 
Întărirea torțelor păcii și progresului 
social.

■ “ ’ -“i ■ .. ■ Ș ' z
munîs’t Român, spre Spania unde 
aveau fta‘re înroleze In Brigăzile In
terna țfonal e.

Cu patru decenii ta urmă, - ajustor 
îa Atelierele C.F.R.-Pașcani. CON
STANTIN CÎMI’EANU Îsî aminteș
te de un 1 Mai potrteut In Spania. 
Era In IKJ7. „Comandant de oîulon 
in compania de mitraliere iGrivița 
roșie", după aproape șapte luni -pc- 
trecute Intr-un spital de răniți, ' om 
fost trimla Împreună c"J alll- volun
tari la Albacete pentru convaics- 
cen'.fl. Ca s-o grăbim... am Intrat ta 
corpul de gardfi a! Uzinei da gre
nade din localitate. Se liicra neîn
trerupt. zi șl noapte. Iar în acel 
1 Mal. după ce ne-sm terminat orele 
de gardă, am lucra: și .noi, alături 
da muncitori, ta filetatul si monta
tul fteoawtor. După un scurt miting 
în uzină, flecare din no! a fost In-

......... ........
lie de muncltort, Am dntat împreu
nă., ain ciocnit «!._ ne-am întors ta 
urină Era. nevoie de arme, na de 
aer. Pa.ro curios, dar acolo in Spa
nia, noi. comuniștii români, am săr
bătorit pentru primai oară. 1-Mal ta 
libertate. Această libertate venisem 
b-o apărăm împotrivă rebeliunii fas
ciste. La dușmanul împotriva druta 
luptam recunoscusem trăsăturile gru
părilor fășciște din tară cărora mi- 
veraanțll le deschideau drum .spre 
putere".

împotriva fascismului, 

a pregătirilor de-război
-ii). f.îrtd-r'» ® ț

— Nu-ml amintesc, în decursul în
tregii perioade dintre celo'doufi răz
boaie. mondiale, vreun 1 Mai rare kA 
nu fi marcat un moment de virt al 
largilor acțiuni-de solidaritate Inter
naționaliștii Inițiale da. partidul nos
tru. își amintește acad. prof. P. CON- 
STANTINESCU-IAȘL Desfășurin- 
du-șl activitatea’gub; conducerea ne
mijlocita a P.G.R., Comitetul națio
nal- antifascist român a organizat ta 
J033 manifestații In .fața legației ger
mane Împotriva procesului, Înscenat 
do hitlerlșU iul Dimitrov. îh 1SM In 
centrele muncitorești" au fost creata 
comitete de lupta pentru eliberarea 
lui Thfilmarin. O deosebita amploare 
a cunoscut sîringerea de ajutoare 
materiale pentru victimele represiunii 
antlmuncliorești din Austria (1935). 
In 1835 am f&cut' parte din delegația 
care a exprimat reprezentantului dl- 
.plomatic al Etiopiei rentlmentele de 
BÎrnpatie ale intelectualității române 
față de poporul etiopian, victimă a 
Invaziei fasciste. în calltata de pre
ședinte al Comitetului național anll- 
fașdat român am stabilit la Paria, 
Vienn, Roma. Londra, mijloace de 
coordonare a eforturilor noastre cu 
acțiunile desfășurate de mișcările an- 
țltaaclsle din Occident împotriva pre
gătirilor de răritol ale Germaniei na-

— Nu voi uita nldodatâ atmosfera 
de efervescentă revoluționară, de aș
teptare încordată și speranță in 
care noi. militant!! eoctallsU. am 
sărbătorit ziua de 1 Mal tn 1021. 
îșl amintește tovarășul MIHAI CRU- 
CEANU, membru al P.C.R. de la în
temeiere. DlBcutllle din cluburile 
muncitorești, din presa democratică, 
toate gloduri le noastre erau îndrep
tate spre apropiatul congres al Parti
dului Socialist. Peste o eăotămlnă 
aveam să îndeplinim mandatul ce ne 
fusoso Încredințat de membrii parti
dului. Suta ta. caro ®e dpstasuiau. lu
crările era înconjurată de •.rupe. 
Amenlnțăriie la care eram eupusl nu - ,-----------------
ne-au putut dlntL Congresul a votat .}?. ?a!?
pentru transformarea partidului so
cialist in partid cornu:-,!/>■. sl afilierea 
iul ta Internaționala a IlI-a. creată 
da Lenln. Una din rezolul iile con
gresului exprima solidaritatea noas-

,tră cu proletariatul rus. cu prima 
tară a sociaitanulul Clnd armata ,ți 
poliția au pătruns în rală soro a 
aresta delegații, dintre baionete 'a 
răsunat „iniernațloaata". Ea ’ expri
ma. In mod patetic! crezul. Idealul 
nostru. Furja șl teama guvernanți
lor erau justificate. So n&scuso un 
detașament activ al armatei Interna
ționale, a comuniștilor, avangarda 
revoluționară care avea că călăuzeas
că lupta proletariatului român spre 
victoria socialismului.

h apărarea cuceririlor

Bulevardul 11. Iunie — Parcul Liber
tății — a Început una dintre cele mai 
puternice demonstram ale clasei 
muncitoare dl.n Capitală ta anii pre
mergători celui de-al doilea război 
mondial. Concepută’i Inițial ca o ma
nifestare a „totalității" breslelor față 
(la dictatura regală, ea a fost trans
formata, prin acțiunea partidului co
munist, intr-o puternică demonstrație 
antifascista șl antirăzboinici Pe stră
zile orașului au defilai 20 009 de oa
meni.al mun'di, din piepturile cărora 
au răsunat cu putere lozincile par
tidului oomuniit : „Jos fascismul I", 
„La ghilotină cu Hitler șl Mussolini!", 
„SA zădărnicim războiul urzit .dej 
Germania hiUerislâ ? „Trăiască j 
frontal popular aniltaseăst !“, „Jos a- 
goiițJI trădători de țară 1", „Vrem 
amntaile !"

— Mă aflam ta coloana muncito
rilor metalurgist! de La „Leonlda" - 
131 amintește tovarfițul ALEXANDRU 
DEMETLR, vechi militant ai parlldu-i 
iul. .Pornisem in grup compact de la 
întrunirea muncitorească din gata 
„Tpmls". Coloana înainta încet. Abia 
după două ore am ajuns tn fața pa-’ 
latului regaL în balcon regele era 
pregătit pentru a primi „omagiile"' 
dsmoiislranților. Spre uimirea e! fu
ria Iul a fost Insă nevoit sa audă cu! 
urechile Iui, poate pentru prima dată 
in viața sa, gtațul pojiorulul român, 
să ia cunoștință nemijlocit de adevă
ratele scritlmenlâ ale acesta tai do os
tilitatea maselor fmpâlriya fascismu
lui, de voința acestora de a apăra In
dependența și Integritatea României

• îffijratrtva ur.ei'.iriior GernfimWiîM 
iertate.' ■ -

1

Umăr la umăr
j. ■ * . ’'.VA
cu popoarele frățești

din toate țările socialiste

cere cu ioana ..
Poirascu.
PROGRAMUL II

23.15 Seară tio o; 
gojaiia" . dc ...----- ----  .

, (Partea a doua a spsctacotu- 
lui) | >.

‘f

Revoluției din Octombrie

Solidaritatea proletariatului român 
cu Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrib sl-a găsit o impresionan
ta manifestare In participarea cu 
arma Jn mfr.ft a, unui,mare număr de 
fii al poporului nostru la desfășura
rea revoluției, ta lupta dusă de Pu
terea Sovietică Împotriva forțelor 
contrarevoluției.

„Trei ani ta rind. clin 1619 In 1021. 
I Mai m-a găsit In .uniforma dc oa-

■ laș al Armatei Roșii, poveatesto to
varășul CONSTANTIN PlttVULES- 
CU, unul dintre veteranii mișcăm 
noastre muncitorești. De flecare data 
mă aflam în -alt sector ml’ frontului 
împotriva forțelor coalrarevoluțtoita- 
re. Mal folii în batalionul revoluțio
nar românesc format la Poltava, â- 
poi la Orenburg, în Divizia 5 de» ca- ■ 
valcrîo din Armata I rovoluțtoryirft, 
apoi pe frontul din Turkestan. Mă 
Înrolasem ca voluntar ’ in batalionul 
revoluționar românesc al Armatei 
Roșii, la scurt timp după ce. ca lu
crător ta Atelierele Nicollna lașL 
am participat ta primele greve da 
solidaritate cu Revoluția din. Octom
brie. Nu nrl ,se va șterge niciodată 
î.... __ '
români, printre care multi orizo
ntal In armata auslro-unaară aftați 
pa teritoriul Jlusiel. s-au înrolat In 
rtndurile Armatei Roșii. Detașamen
tele rwo'uiloM.re românești coman
date de Jean Marinescu. Teodor Dla- 
majidescu. Vaslle PopovicL Mihail 
Gheorghiu șl-au adus din tain con
tribuita ta zdrobirea, dc către Arma
ta Roșie a . armatelor contrarevolu- greslgtă desfășurata Intr-un colț al
ttonare ale lut Krasnov. Denikin. )umH care să nu se fl bucurat do șprl-
^“Torreto^.»^ O ș. șo^ritatea comuniștilor ro.

- - mâni. Este o tradiție nobilă pe care
o continuăm azi în noUe condițlL

arma Jn muia a, unui,mare număr d< 
fii al. poporului nostru la dasfâsuta. 
r;* ''-•-’ • ••--
tarea Sovietic 
contrarevoluție!

Vasile Popovlcl Miruiil

rea torțelor contrarevbluiionaro, 
am participat la demonstrația de ta 
l . Mai 1022 din Piața Roșie : atuhcl 
l-am văzut pentru prima ■ oară no 
V.I. Lenln. La a 30-a aniversare a 
Revoluției din Octombrie mi-s-a de
cernat Ordinul ..Lenln"." •

în anii următori. Infruntlnd pri
goana regimului burahezo-mosieres: 
șl a dictaturii fasciste. Imblnlnd ac
tivitatea ilegală cu cea lesală. wr- 
tltful a militat cu consecventa pen
tru prietenie, bună vecinătate sl so
lidaritate cu Uniunea Sovietică.

„Am fost unul dintre numeroșii 
mllltanți antJtasclsMf relatează acad, 
prof. IIJE MUBGULFSCU, care nu 
nrlrnlț din partea partidului sarcina 

■ de a iniția. împreună cu un șir de 
personaiitațl proeminente ale vieții 
noastre publice, Intelectuali de vază, 
crearea în 1031 a asociației „Amicii 
U.R.S.S." si. ’Ulterior, a .dtocletalli 
pentru întreținerea raporturilor cul
turale dintre România șl Uniunea 
Sovietică": ele au desfășurai o Inten
să acțiune pentru popularizarea rea
lizărilor primei tari a socialismului, 
pentru prietenia româno-sovIeUcă. 
Largul ecou nl activității P.C.R. In 
opinia publică, poziția lucidă a unor 
careuri .șl personalități progresiste au 
deterrnkfcat stabilirea ■ iii 1034 a reia- 
țlilor diplomatice dintre România «1 
U.R.S.S. Valul de teroare dezlăn
țuit împotriva partidului, a forțelor 
patriotice hu ne-a mitul- împiedica 
să continuăm cu toate forțele In anii 
următori lupta împotriva pregătirii 
războiului antlsovielîc". ’ ” ■

In rindurile armatei
"e. Ti-, Htx, j '< «xs lj.S Kjțtzstiiisisy;=•

revoluționare chineze
’o-ț -f’

n„_ Cu: sentimente de profundă soli’ 
acJ\itetea^b^conducereajio- 'daritate Internațlonallsta au urmărit 

comuniștii,' oamenii muncii din țara 
riouirt' mișcarea revoluționară din 
China,-condusă de Partidul Comu
nist Chinez. Plenara lărgită a C.C. al 
P.C.R. din 1933 o trimis un călduros 
Salut Partidului Comunist Chinez, a- 
precllnd că „poporul chinez șl erolra! 

: iul Armată rație mundtorească-țâră- 
nească 6int unul' din factorii princi
pali ai apărării păcii și al respingeri! 
provocatorilor de război".

Făcindu-se foterpreii! tenLlinenie- 
lor Internaționaliste ale comuniștilor 
români. Înde plinind sarcina ce le-a 
fost trasată de partid, do! medici, 
foști voluntari români in brigăzile in
ternaționale din 'Spania, au plecat Tn 
China, spre a sprijini lupta poporului 
chinez Împotriva agresorilor Japonezi. 

„M!-ar fi greu să-mi amintesc 
acum vreun . eveniment deosebit ne- 

țtonară — ne-a mărturisit tovarășul 
dr. IANCȚJ DAVID. Multe sărbători 
au trecut ■ neobservate : pentru noi. 

șut intenuifioiuu aa tuzcrcuizua patuzu P® front, fiecare' victorie era o dr
pace do, ta New York (1933). In de- Ware- acțiuni, de luptă. In con-

..........................................  ..j cțlțll grele de front, de multe ori 
nu-țl dădeai eeama de scurgerea 
timpului. Un lucru era insă mereu . 
treaz in,constllnla, noastră’: 'son 11- 
menlul că — aftați la mii șl mil de ki
lometri de patrie — ne ihdejțllneșm 
o sarcină' Internalîonnlista. încredin
țată de "partid. O dată cu Intringerea 
bnperiaUamului laponez. misiunea 
noastră s-a încheiat La 1 Mai 1910 
eram din nou in patrie- L-ara săr
bătorit sub somnul luptei pentru 
viitorul fiodallst al României",

Pe frontul antihitlerist,

3033 manifestații in fata legației ger
mane im 
de hitler!
comitete de lupta pentru eliberarea 
iul ThClmann. O deosebită amploare 
a cunoscut stringerea de ajutoare

participat la Congresul universal pen
tru pace de 1a Bruxelles (183®), la 
Congresul mondial împotriva rasls- q 
mulul de la'Paris (1037), la Congre
sul Internațional al tinerelului pentru

cursul celor cinci decenii de existență 
a, partidului nu a fost acțiune pro-

?

Popoarele țărilor socialiste sârbă- 
torese 1 Ma! sub .steagul partidelor , 
frățești caro ladopBixisc rolul da for- . 
tă conducătoare4 a soctetfițU. in wsd. . 
de alta țări, milioane da oam&hk’ wT--’ 
unesc rindurile .în jurul ...avangărzii ’ 
lor marxlșl-leninlsla, in lUpLâ'benlru1- J 

‘ transformarea revoluționtfrâ.'-1" rocid— ’ 4 
tații. Ne unește pe toți atarele steag < 
comun al marxism-IonlnUmuluL q

— Anul trecut am uăritatorit 1 Mal 4 
in R.D. Germană in cadrul inel dele- 4 
gațli invitate do mișcarea sindicală . 
din aceasta țară, ne spune GIL HA- 
DARJEANU, .muncitor ta Uzina meta- 
nlcă de material rulant „10 Februa- ’ 
rle“-CluJ. Schimbul de delegații ale < 
actlvlșillor. de partid, sindicali și ai ( 
altor organizații de masă a intrat in 4 
tradiție ca unul din cele mal potrivite 4. .. -ă..- re-k-.-T* ASkii ’-St» -- -  ț 9- .
virășească cu organizațiile «imitare . 
din celelalte țări- social Iste, do a ne ' 
împărtăși reciproc din experiența a- 
curaulata. Ori de cite ori am călătorit 1 
intr-o țară socialista m-arh simțit ca < 
acasă, intre prieteni și frați, uniți prin ( 
interesele fundamentale ji țelurile co- 4 
mune. De aceea am salutat-cu căi- ( 

(varâșulul Nlcotae .
___ socialiste, ta noile 
epeadente cibi Afrlca, ca șl 
icaiorif da partid fi da stat ’

n|c& de material rulant „10 Fcbrua- 
rta“-Clu; " " ' 
acUi..
ailor organizai
t.^,1___-________ - BL.
mijloace de a întări conlucrarea lo- ,

a. oe

e Silvia : FESTIVAL — 9; 11,10; 
i.,m; i®; 1®.3J;zî.
O 13 fele șl un macioar : VICTO
RIA - «; nas: is.m: ,w; îsjas 
tv.40. -
o Toamna Cheyeonllor : LUCEA- 
1- AilUL - B; liț»; 19; 10,30. 
BUCUREȘTI - «,43; ll.ii; 14.43;
17,«; £0,13.
a Doamna șl vagabondul : SCA
LĂ. - s; 1.1,13; 13J«3; 1»JS] Ud» 
SJ, GRADINA SELECT - 10,33. 
q Asta seară dansăm in familie : 
l’A’LTUA - te: a»i 13; 17.45;
33,W,-FAVORIT - 0,13; u,to; 13.4J; 
10; IMS: Sffl^SS, CAPITOL - 9: 
H^3; 13.4S; io; ts.to; 8L ta grâ
ul na - 10. M
O Ultimul domiciliu cunoscut: 
FEROVIAR - «,35; U; 13,SJ; 15; 
1B.W; 31, MODERN - .9; 11.13;
13,»; te; 19.33; SA .'la gradină — 
1S,3X .
O Pentru câ se iubesc : LUMINA 
- 9; li; 13JS; 13.«; te: M.W, Li- ‘ 
ra - ia.»: ia, ta gradina - ifija. 
o Preria s EXCELSIOR 0.13; ,

. ....... ... 0W

lUWUJU-'ă “T .'«Î ’ ’lmx.

y‘,%" f r'i : - r ■
Complex 

balneologie

Eforie-Nord ee află in stadiu 
avansai de construcție ce! mn! mare 

■ complex de tratament cu activitate 
permanentă de pe litbraî. Trei ho
teluri moderne. .Delfinul", „Medu
za" șl „Sllonua de mare", lnsumînd 
aproape l IOT locuri, au fost date 
în fotoslnță. Baza da tratament este 
alcătuita din cabinele medicale, la
boratoare', secții de ttalneo șl hklro- 
terapfo. de- cosntetlcă terapeutică, 
trei bazine cu apă de mare, precum 
șl cu nămol din iacul Techirshlol, 
oftat ta imediata apropiere. Alei se 
vor trata, cu de<tseblre, afecțiuni 
reumatÎBTude. boli de piele. Insufi- 
.de.’ițe respiratorii. ;

fo. p'rrrn irii"«xr i hicnnî ,i, 
.ur.'Jă '
op. 6 loti

to
1.-.

i'5 BRĂILA

f

„Pentru libertate”

—Umbra amenințătoare a fascis
mului plana asupra Europei. Izbuc
nise rebeliunea fascistă împotriva 
Republicii Spaniole. înfruntJnd ne
numărate greutăți, străbătlnd Ilegal 
o frontieră după alta, aproano 513 
de nntifazclsll din România se în
dreptau. la chemarea Partidului Co--

Cu drapelul roșu 

și cel tricolor 

printre mitraliere

La uzinele „Victoria" Calan l-am 
tatilnlt pa ' „decanul de vîrsifi" al 
directorilor din județul Hunedoara, 
ADOLF DRliKKll, Erou al Muncii 
Socialiste.

— O amintire de 1 Mal 7 Era In 
19M sau 1037, nu-tal amintesc precis. 
Demonstram ta Reșița. Poliția, artia- 
ta impliizJsțrfi orașul. Da-o parte, șl 
de alta a traseului pe unde treceau 
demoastranțll — mitraliere. Deodată, 
de-a curmezișul străzii, poliția a În
tins un drapel tricolor. Cei ce erau 
In primele rindurl au Înțeles provo
carea. Votau să călcăm tricolorul In 
picioare șl apoi să ne poată calomhta: 
„Comuniștii batjocoresc drapelul na
țional". Nu le-a mera Insă.' Noi am 
ridicat tricolorul șl, sub faldurile a- 
coslula, ca ’ și ale drapelului roșu, 
ne-am continuat demonstrația. Eră 
mal mult declt un simbol, o reali
tate vie : partidul ne-a educat după 
Chipul său. âm fost și slnlem deopo
trivă pntrioțl șl InternațlonalLșlL

20000 de oameni

dură vizitele lovi 
Ceaușcscu ta țările t 
otate .Indcij "
po eonduu.~.-,_„ — 
ai acestor țări zaro nu vizitat Romă- 1 
nta. Vedem In eonvorblrfie prietenești ' i 
purtate cu aceste prilejuri, in Inche- i 
Ierea tratatelor de prietenie, to- < 
laborare -• și ' alianță, cu Uniunea ( 
Sovietică, Bulgaria,’Cehostovacta, Po- 
tonta, Ungaria, ta dezvoltarea rela
țiilor de colaborare cu R.P. Chineză,
R.D. Vietnam, R.P.D. Coreeană șl * 
Cuba o expresie a consecvențe! cu < 
care . partidul nostru militează pentru 4 
Întărirea continuă a prieteniei 1 fră- , 
țești-cu toate statele «octalele, ca , 

. element fundamental al politicii
noastre externe. Această orientare, ca ’ 
șl eforturile perseverente ale parii- ' 
dulii! nostru pentru întărirea unilățll 1 
sistemului mondial socialist, pentru < 
dezvoltarea colaborări! cu toate parii- ( 
dale comuniste șl mundtoreșU In ve- < 
derea craj terii Torței, ti coeziuni! mlș- ( 
cădi .coitniuusto mondiale, a frontului . 
antlimperLaltaL a tuturor torțelor re
voluționare '■■■»(■/progresiste constituie ' 

. 0 expresie grăitoare n intemațlonalls- ’ 
mulul consecvent al partidului nw.ru. I 
Clasa muncitoare, întregul |X>iM>r ( 
«prijlnâ din âdlncul Inimii această < 
politică patrlo'lcâ și Internațtonallfilă, ( 

" ■ ■ .

KP. Chineză, 
Coreeană și

l

1-.
Ancheta realizată de 
Tudor OLARU 
FIdrica DINULESCIT 
Constantin MORABU

cehoslovace.
' Tl.W gotLstl d piesa relcbra i Con-
1 tenul în fc minor pentru
i doua viori șl arehestră d«

. Jbhahri tebasllan Eaeh. S-o-
' llțti Yehudi Slenuhin șl tio- ’
1 here Maștera
i Menuhin ' Festival ’_______ _

Concertul pentru plan șl or
chestră de Edward Grlca. 01-

1 rijor Miresa Basarab. Solist
i Oyărgj' Ezitfra. « îiri, puiUole !

1 lî,13 Magazin sportiv : Concura tn-
i icrnavJonal de călărie — pro-
, ho <10 sărituri peste otaU::-o-

to. Transmisiune da tâ Bra-
1 ttalava; Fotbal: U.ILS.S. ■ —
> Peru. înregistrare de la . Kiev.
i 14,1.6 Muzică de promenadă In 

-interpretarea fanfarei Ansam-
' blulul ILFJk.
I 14,M închiderea emisiunii de dt-
i ' . ■■■ mlneajfi. ' ' = :.' '

lâ,®3 Deschiderea emisiunii de
1 dupâ-amlază. Postmeridian —
• Ediție < pedală .
I 18,03 Speranțe... îonflrmârt (Tnter-

vizlur.c). Concert-spectacol cu 
public iustinul de tineri. In-

• i tarprețl detmuzlcă ușoară,
I I0.O3 Oameni șl (apte. ’Reportaj de 
. Emanuel Valeriu

10,15 Avanpremieră.
1 iejo ÎMI do seri.
> 10,M Telejurnal.
. so.to O definiție a tinereții. Re

portaj cu Uneri din Suceava
' despre entuMasm, angajare,
> luciditate, realizat de Variau
. Arachellan.

85,S Bucuroși de oaspeți 7 Emlslu-
1 ne realizata la Arduxat, tn
l .Maramureș, la lteaiîin printre
I lutleri. tn sala de muzică a

Muzeului Bruckeiual,z tn 
Insula Mare a BrfiileL

> Si,6® Film artistic : „Tot aurul din
I lume”. O comedie de Reni

Cialr, cu BourvIJ, A. Fratoiil-
’ ni, C. Castei.
• 82,40 Telejurnal.
1 PROGRAMUL B
• 8340 Muzică popularii.
> RSui, ramul... Versuri de VIc-
i tor UUraiu, Zâbaria Slancu.

Nlchlta Staneâcu, Eiaralambie
’ Țugui, Werner Boasert, Eîb-
> rin Mthai Pcireacu, Szilagy
) Domoâos, Aura Mușat, Ale

xandru Grigore.

MIORIȚA 
U,.1B; ri,î3.
« Felix ți Otllla : 1---------
13,35; 18, la grădină, — m
— 9: 13.M: 18; >P.SJ, TOMI8 ■ 
lî.so: :e: J.», la grădină - ta.w
3 Evadare din planeta malmuic- 1
lor : riHlViȚA - »; 11.15; 13.W: i
18; 18.15: y.M, AURORA - 0; ,
11.15; 13J«: 13.43; 18; ta,13, la gră- 
âtafi - i5,M. FLAMURA - 0; 1
11.15; 13JP: ’8: 1MB: ».W. I

’ ' ’ ' 11 TIMPURI NOI i
eontlnuaro.

(locumentare î
i : "buCEGI M; ’. 

lină..- l®.w; ''CrXU-
• Tinerețea mi Tom, tiillaon — i 
te: ii: it: NlKy, Pluto fl Donald .
— ÎS; 17^0; IS: lojă, ’INEMATE-
CA (sala Union - ,iunl, 1 mal) 1 
N'Usy, Pluto’jl Donald — I(: H.S3: i
13! i-UW®.’ O noapte Ia Casablanca 
ia; IB, Edison - BU0. CINEMA
TECA 'sala Union — mani, 1 1
mal). i
• Cercurile dragostei i CRINGAgl ,
— 13.1TB; 18; SO, 15.
e Adio, domnule Chips 1 i ARTA 1
— IC IS.», ia grădină - 10.to <
• Tată eu dc-a sila : DRUMUL ,

■ ... - \do desene animate ■
DOINA — ,

’ la no- .1

• Pro'srram de dor 
flMI'LTti NOI - EJ.lă. 
o Mary Poppins 
u?,sa, ia graaiz. J 
leș ri - lipsa: 10.
ă Tinerețea lui Toi

o fl Donald 
StNEM’ATE- ’

aTatA e„__________ _ __________
SARD - 13.»: 17,43; S3, ,
• Program de desene animale i 
DOINA —. 10.
o Micul scMiUUor : DOINA — 
1L33I .13.43; .li;. 18,10: ®3ja.
o Puterea șl Adevărul s

’.'MET-: tî,®3: 19."
a Love' story DACIA — I; îl.lJ; 
13,M: 18: 19,15; SJ.SJ. .
• Nu-ml place ziuă de luni :
UNIREA - SS.S5; 17.43; M, la 
grădină — S3.
e Steaua sadului o FERENTARI — 
15.S3; 17.43; SS ’
• .Padarea pierduta s MOȘILOR '
- T3A); 17.43: M. ta grădLnâ - S3. ,
• Osceola f PACEA - 15.45:■ 18: ,

- 13.30: ISî îO.lS.
■ Tată do duinlnh
13.S3: n: »,is.
o. Sacco ți Va.nzt. 
iajs: ii: Kjra't 
o Cortul :
1S»S 19.
• Seen 
V1TAN 
I9,M. -
• MIluUl Strofp 
13.33: 18: 55,15.

.3®, tai----—P '
o I.ocotenenlu! llulllu : MUNCA
- 13,35: lî; K.13. ' : .
o Tată do duminică : COSMOS — 
lă,W: 18: T3.15.

■ Vanzcld s. RAIIOVA —
- Cortul " roșu i ’ PROGRESUL —
- Secretul planetei maimuțelor i 

- 13.33; 18, la grădină —
- "Mlhall Slrosoif i POPULAR —

a marii victorii

în ziua de 1 Mal 1639, tn jurul 
orei 12, din Piața Romană urmlnd 
traseul Calea Victoriei — Splaiul 
Independenței — Bulevardul 1848 —

— La 1 Mat 1015. corul era luminat 
noaptea nu de tocuri de arliadl, ci 
de rachete și exploziile obuzelor. Mâ 
aflam pe front — lai amintește eco
nomistul GUEORGIIE DANII.A, din 
Ministerul Economiei Forestiere <?î 
Materialelor’ de Construcții. Batalio
nul- nostru — 53 Transmisiuni, din 
Armata a IV-a română — lupta po 
teritoriul Cehoslovaciei, alături de 
unități ale armatei sovietice și do 
formațiuni ale partizanilor ceho
slovaci. Cu puține zile In urmă, după 
o bătăile crincenă, cu Încleștare de 
tancuri, duel de artilerie, trupele 
noastre eliberaseră Banska Bistrița. 
Una dintre cele 1722 locniltațț de pe 
teritoriul Cehoslovacie! eliberate de 
forțele armate române. In preajma 
sărbătorii ne aflam In lupte spre 
Fraga, după ce străbătusem masivii 
muntoși al Cehoslovaciei. Primisem 
vizita unor echipe de artiști din țară 
care dădeau spectacole pe front. A 
venit atunci șl un grup ie muhdtoTl 
care ne-au- vorbit iespre eforturile 
țării, ale ■tfasel muncitoare pentru n-> 
p-ovlzlonarea frontului. Ne-au 
transmis îndemnul partidului de a fi 
gata de orice sacrificiu spre a grăbi 
lnfrîngcrea hltlerismuiul. Eram însu
flețiți de convingerea că prin lovitu
rile data dușmanului ne tăcem dato- 

Jrla față de țară și ajutăm, totodată, 
popoarele subjugate da fasciști să-jl

B

’ 'Ț

„Snagovul" 
Brăilei

îh Incinta îndiaultă din Insula 
Mare a Brăilei. In Blasovo. rămă
sese o suprafață de circa 400 hec
tare luciu de apă — un' vechi 
braț al Dunării, populat de Bliifft- 
r’țuii, păsări, pcsil. Cineva a avut 
[detsa de a SB amenaja aici o 
bază nautică . ți de agrement. 
Animați' de această ' idee, brăllenll 
firoți unit .încă de anul trecut efor- 

' turtle 5 Ihtr-o ’ amplă acțiune de 
muncă pairlot'.c.'i. ■ S-au întocmit 
proiecte, s-au. amenajat plaja si 
Împrejurimile, s-au confecționat 
pontoane tșl s-au procurat bărci cu 
plnze gl. cu motor, o șalupă. Acum, 
la BliMOva ■— un. viitor Snagov al

pontoane (șl s-au procurat bărci cu

Brăilei — se lucrează cu muit en
tuziasm, astfel Incit' brăllenll ișl vor 
putea petrece, fn curlnd nici timpul 
liber ta mod agreabil, reconfortant.

VASLUI

Mărunțișuri 
și nu prea!

întreprindere de producție 
prestări in construcții — Mie nu
mele ur.cl no! unități economice 
județene, infltațata 1a Vastul. Me
nirea el: realizarea unor produse 
do largă întrebuințare, mobilier co- 
merctal pentru' dotarea niogazlneJor, 
sătești, ambalaje din lemn. De ase
menea, întreprinderea produce o 
gamă variată do obiecte de uz cas
nic, ața zisele mărunțișuri, dar 
foarte căutate de cumpărători : piu
lițe, site, drilge,' rtauclloare, stre
curători, plini! șl multe altele, pre
cum ș! obiecta de artizanat din 
lemn, atlclă. metal.

.. '

!i

INITIATIVE CU MILIOANE DE AUTORI
(Urmare din pag. I)

efort, d numai respactlnd disciplina 
de fler a producției, economii valo- 
rind milioane si milioane de lei". 
Acum, la dtava luni după declanșa
rea acestei Inițiative rezultatele, vor
besc de la sine : de săptămtnl in &ir 
nu se mal Înregistrează nici o ab
sență nemoUvată. «radul do utili
zare a fondului de timp a crescut ia 
58.5 la sută — fiind in prezent unul 
dLn cel mal ridicați Indici înregistrați 
In .industria constructoare de mașini, 
economiile de metal au aiuns la sute 
jl sute de tone, calitatea a crescut 
substanțial. . însumați asemenea re
zultam posibile in oricare Întreprin
dere si voii afla uimitoarele dimen
siuni mnlednle ale unei rinaure ini
țiative născută In Întrecere.

La Hunedoara, In marea cotate o 
■’ siderurgiei, uri • Brup de fumallstl 

inimoși lansează chemarea de a se 
lucra o zi din fiecare lună eu cocs 
economisit. $1 dacă plnfi In pre
zent au obținut economii de citeva 
sute de tone de cocs înseamnă că Ț

holărirea tor,-departe de a fi iluzo
rie — cum o credeau unii — a de
venit palpabilă pentru oricine. Gln- 
dltl-vă^ ce economii a-ar obține tn- _ _ ____
tr-un an la nivelul Industriei noas- cu ® economie de aproape 3,5 mllloa- 
tre. prin generalizarea unei aseme
nea Inițiative valoroase. Mlndr! de 
succesele de oină acum slderurgislil 
hunedorenl sini gata s 
5-f-ascîi experiența acumulată, slut 
Bala să întindă o mină colegială ori
cărui partener de Întrecere. Zfără 
teama de a pierde competiția.

In sflrșlt. ne mai oprim la una din 
zecile *au poate sutele de initiative 
Usnlte din efervescenta întrecerii : 
la Brazi, la Grupul industrial de pe
trochimie — de unde a fost lansată 
chemarea la Întrecere către toate 
unitățile industriei chimice — Între
cerea este axată pe Inițiativa „fle
care specialist să fie un cadru de 
concepție pentru problemele propriei 
întreprinderi". în prezent, toll ingi
nerii cercetează cite o problemă teh-

Q1

4BW

nlcă de primă Importanță. Numai 
in patru luni din acest an s-au și 
finalizat in practică 15 teme tehnico 
majore, a căror , aplicare sc. va solda 

ne de lei. Ei. specialiștii acestui grup 
Industrial alături de toți salarialli. 

, slujind cu convingere ideea fotrece-siacrurcistu rU M fertil al „5^^ vor
sa ■ împartă- sotațlona, pîtta ta, sflrșltul acestui an, 

încă 2®9 de teme de cercetare. Cile 
minți la fel zle active și Iscoditoare 
ale zecilor de mil-do cadre, cu Dro- 
gătire superioară din celelalte între
prinderi n-ar putea «soaie Idei ..de 
aur" sub impulsurile upe! asemenea 
ambițioasa 81 leale întreceri I

Stat Tapte născute ta întrecere. ’ 
fonte caro vorbesc de la sine des
pre pasiune șl dăruire ta muncă, 
despre sentimentul datoriei, min- 
drlei șl onoare! muncitorești. Așa
dar, mal mult declt consemnarea im
presionantelor guccățe. întrecerea 
conține sensuri politice .înalte, sem
nificații umane profunde, eă deve
nind o puternică JnstftuUe' todaUslft luata".

muncii, emanată din conștiința de...... .WHa. __________proprietar ei de producător a omu-
J ' " 2.1 _ 1__ 1_______1
de. granit sl proprietății socialiste.

zentarea succeselor nu rfimlne ’ un
■ / ,.'■■■■. _ . i._____

sfera unor proiectil generale cu a-

iul muncii; clădită pe fundamentul 
de granit al proprietății socialiste. 
Privită din această perspectivă ore- 
zentarea succeselor nu rămlne ' un 
simplu act etaiisUc, ci pătrunde în 
sfera unor proiecții generale cu a- 
dinci rezonante In viata fiecărui In
divid. a fiecărui colectiv, a Întregii 
țări. Impr&șionante sl pline de 
îndemn sini, lh ta cest tens, cu
vintele ■ rostite de tovarășul. Nieotae 
Ccaușcscu, cu ocazia •solemnității de 
decorare a fruntașilor In întrecerea 
pe Iffîl : „Eu aș dori ca din aceas
tă întrecere să clsilgăm dl mal 
mult — indiferent cine va ocupa lo
cul I — ca Industria românească, 
agricultura, știința să obțină succese 
tot mal mari. îndeplinind astfel nro- 
gramul de dezvoltare a tării, llchl- 
dlrid. cit mal repede, decala Iul care 
ne mal desparte de țările dezvol
tate. asigurtad ridicarea României 
po noi- trepte de progres al civiliza
ție. de bunăstare materială șl spîri-

i
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Dwr.lateă B-a Înapoiat !n Capitală, 
vealnd de la Budapesta, " delegația

La sosire, pe nero;
erau prezeaț! Ion Turcu, viceprc-

VARȘOVIA
ii'r-rmiM ’lîiiiii....  i l. ..i --.I 'ii ii'
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Cronica zilei
.pariul Olteni, 

Consiliului-Național al Frontului-. îl- ședințe, al- Consiliului-Național . al 
nllățll Socialiste,-conduiă de Eitgen Frontalul Unității Socialiste; “-și■ nlțl 

f* Vtifh ft-ȘLB 1T111 f> W tri r r? K mii c£> (ml' itrîl! !•»"_ raa [‘«■JiriF ni ÂniusiHulxi
Au fosțj db față reprezentanți al: 

Ambasade! R. P. Ungare La București?
(Agerprcfl)

Jebeleanu, vicepreședinte''al consiliu- membri al consiliului. 
'■ iul. care a luat parte la lucrările ca

lul de-al V-lea Congres al Frontului
Popular Patriotic din Ungaria,

■ț 5- < ■- . .
re’"i:re «fa,

• (f*.*.. «!.*< fl ■< f rr’ a;.? X", re
re'/'u* V> ‘ *'J'

„Transilvania
Iul „Puncte de reper in perapectivn 
optimista a emcinnitilui. Creștere, 

____________ ______ r......... ._______ ..... modernizare, perfecționare", al io- 
,-,Tranșllvanla“, pubticâție'. polJUcă. .varășutui . Richard ,Wlntar, ’ prim-zo- 

>i H!mWFn>» re»„ creta/ al Comltelulul Județean Sibiu 
ul P.C.1L. articole care dezbat pro- 

, bîemele, apropiatei conferințe-r.a’io- 
»■ nale a scriitorilor, b rtohlcă politică 

j semnală de. ...cont, ;uhlv. ;dr.',.';Ionel > 
____ .5 •• Achlm. eseuri sub ecmnftlura" iui 

imului de,educație Romul Munlennu, Ion Vied. NIcolae 
revistă „Traitall- Balotă, mr „album eenitaMnlal" In care

Primul număr al revistei
. • . - j r ■'

PAGINA 3

„Am înregistrat cu bucurie evoluția 
favorabilă a relațiilor dintre țările noastre

Declarația depnlatuliii Sinasi Osma, reprezcntantnl Comisiei 
de afaceri externe a Medlllisulul din Turcia

cai. In Europa șl In Întreaga lume. 
Actuala noastră vizita; a arătat oaspe- 

Jt llii contact direct 
României, unda am fost 

Înconjurai! do prlotenle și am co-.ra- 
.tattf putemliA dezvoltare ® Rotnunlel 
pe țărlm Industrial, agricol ți turistic.' 
' Reprezentantul Comisiei de, afaceri 

externe a Medjlllsulul din Turcta a 
relevat că în torsul convorbirilor pur
tate la București a reieșit o Identi
tate do vederi in direcția dezvoltării

■ ■ v
ii

Virita în România a delegației . Co
misie! de afaceri externe - a: MedJlU- _n____ _______ _
sulul din Turcia eslo o expresie a bu- tele,, ne-a prilejul' 
netor relajll statornicita, tateo țările cu maillățlio Romi 
noastre și, bl nurneîe, delegați ci par- . . .. . .
lamentare turce, vraau să-mi exprim 
saUsfactia pentru primirea noâsira de' 
către președintele ConaOluiul de Mî- 
nlșiri, Ion Gheorghe’ hîauror, de că
tre președintele Saarii Adunări Națio
nale, Ștefan Vollec, pentru gțtrevc- 
derile rodnice avute/, cu par lama:’, tarii

..........J ■: ■ «L f ‘
SIBIU. — (Corespondentul „Stinr. 

teil\ N. Brujan). Duminică,, 30 apri
lie, a apărut primul' .numfir al revistei
Transilvania", publicație', poljtică. 

soclal-culturală șl literată care reia 
pe planuri conțemporaiie tradiția re- 

. vjjtel,..cu cea riiap îndelungată apnri- 
• țle din țară ț-; 77 de ani:fondata 

In; 1M8 . de .Cerorge "Șarillu. ;...
Apărută ,ih jcllmațul efervescent da 

înfăptuire a p.-oțr.i;...2..;. Jl.-JL.. " 
elaborat do partid, revista ..Traiisll- Balotă, un „album eenltniental” in care
van!aJ — deziderat mai1 vechi' al In- semnează Romulus .Husan, ton Dodu.
teteciualltațfi șiblene r-, lș! propune Bălan, Mafla< Eanache. Ladmtes An-

; prin'articolul său program „Lingă dreescu ; versuri șl proză de Paul
Inima\țăril‘ să se realizeze șl să ae Constant, Wolf Alțhelburg, Mira Pre-

..........da. Tltus. (Vidronlc șl alțlL - ’
Itevlsta ce deschide cu o. pagină 

care reproduce' telegrama oamenilor 
munci! clin ludețul . Sibiu adresată 

L C.C. al P.C.IL, tovarășului Nlcalae 
' , Ceaușcscu, in caro nint exprimate 

, eanțimentele de profundă . recii-
tu

feW'.'S

afirme intre celelalte publicații simi
lare din țară;ca.ferment da profun
zime al literaturii și tartei Închinate 
Idealurilor comuniste, ca o expresie 
a talentului Și largilor disponibilități 
ale oamenilor de știință, da artă și 
cultură slblenl — roniâni. germani, 
maghiari.

în cele 63 de pagini, cu o înaltă 
ținuta grafică, slnt'pubHcaîo: urțlro-

Filme de scurt metraj pe ecranele Capitalei
(î-7

1

rio^t’nțâ pentru grija deosebită - ra
cordam dezvoltării șUJnțel, cuUuril 

;ștrartel-,Jri patria rfoaMrît ,•- J/. ’• ■■■■

BELGRAD
0,-B?;H tT,W ■■1I’\

r ,-r . . li .

derilo rodnice avute,;cu parlamentarii teta de vederi in direcția dezvoltării 
români, pentru- ospitalitatea de care relațiilor bilaterale pe muLtlple pla- 
nj-gm bucurai, pretutindeni, a'dec'ia- miri,, ,în ^direcția 'promovării unor ro- 
n/I dl.'Slnari Osma, deputat da Izmir lății cit mal bune'în regiunea Im tea- 
cm partea Partidului.Justiției In Med- nfcă in care ae află situate cele douA. ■SSPilsilî FPri«f«Sj=Ji A-î P» Sn.T» • ,w3 .» Al ™ .™,51 — i-

.. „ . t, .., ^Țel;căiperareă po'cfaUhentul european
—itațl al parlamentului ture și șl. Instaurarea ururi cILmnt de pace In

1 al Comisiei de politică ex- .Ințrcaga lume.
n cadrul careta nu fost oxa- Deputatul turc a ®cos tn evidentă, 
numeroase acorduri șl coe- Jn' încheiere, Imtcmnâiatea relațiilor

-i- —-------- . Ibitaterdle iiirco-romăna șl pesspecti-
ve’jo. iar favorabile in viitor, in con-

țnosferol
A.

jLBsul Turelei, 'lnlr-o convorbire v cu '• .tarLdnspnoblciudle,privind,securitatea 
redactorul Agțrpres, Z- Isorea. . -o-.'»—-

Ca deputat! al parlamentului Sus 
ca membri al Comisiei de 'polltiâf — 
tema, in cadrul căreia nu fos: 
minata rj------"r.-VVVV'VrX,
venii! Încheiate de guvernele turc sl 
rom&n. am înregistrat cu bucurio evo
luția favorabilă a. rotațiilor jMnlro'ță-. 
riltP noastre.' a subliniat ■ deputatul. 
SinasI Osma. Schimbul de vizite 4a 
cel mal înalt nivel intre Turda șl 
România, precum șl vizitele' reciproce 
făcute de șefii de guverne țsl miniștri 
cu scos in evidentă dorința reciprocă, 
de consolidare a rotațiilor dintre ță
rile noasJro, In folosul păcii in Bal-

textul imbțtttata Urli permanente a at
mosferei in Balcani șl In Europa. „Re
lațiile dintre țările noastre, a declarat 
oaspetele, exercită o Influență pozi
tivă- asupra , ansamblului relațiilor 
tater-europene, ținlnd seama de pon
derea regiunii Balcanilor pe conllisen- 
tj.il nostru".

(Âgcrpras)

/

PRODUCȚII ALE STUDIOURILOR 
„BUCUREȘTI-, „AL.1 SAHIA" 

ȘI „ANUIAFI.LM"
Valria, Miorița : Im ea te-rd gin- 

dlc ?; Scala : Hora talentelor;. Lucea
fărul : A scrie... ; Victoria : Noaptea 
bărbaților; București : Duminica șe
rifului; Festival : O călătorie in jurul 
unei mese ; Feroviar : Cel mal tlnăr 
oțel: Grivița : Tnîiinlre cu cerni; Bu- 
zeșll : Cojoacele Dochlet ; Dacia : Fa
milia Colan Ișl dorește un pelican ; 
Bucegi : Amintiri ; Unirea : Un artist 
acuză o lume:; Lira : Magdalena Po
pa ; Ferentari : Undejsd Joacă copilul 
dv. ? ; Giuleșil : Noi, tinerii ; Flo- 
rcasea : Șl tar răsună valea : Volga : 
Orizont șilta’.iflc nr. SB72 ; Viitorul : 
Miniaturi pentru maturi ; Aurora : 
Despre ornenlo ; Muuca : Cine știa 
să cânte ? ; /Tomb : Un ■•■pas pe Lună, 
doi pași pe Pâmlnt ;. Aria : Cantata 
profană ; Țttan : Vinovății, au cuvin- 
tul’; Flamura : Garnitura Ruxandra ; 
Laromet : Orizont șl Un. ți fie nr. 1.1172;

mai)
, >i • Ul I ’ w*

.Timpuri noi
3 872; Doina : PrMea Xlln comoara 
uitată.

■
Orizont științific nr.

I

i
PRODUCȚII ALE STUDIOURILOR 

DIN ALTE ȚARI
Timpuri noi : întilnlre cu Gorki 

(U.RJ5.S.). Un an In spațiul cosmic 
artificial (U.R.SJ5.); Doina : Cum și-a 
schimbai ariciul Înfățișarea (U.R.S.S.), 
:Mărul (R.D. Germană), Bătrimrl cline 
(R.S. Cehoslovacă) ; Central : Solda-5 
Sul Eikson dezvăluie (R.D. Germană); 
Lamina: Impresii din Etiopia (R.P. 
Polonă) : Drumul Sări! : Picioarele 
(R..P. Polonă); Pacea : Bătrinl! Azor- 
baWJanulul (U.RjS.S.) ; .Crlngași: Ma- 
Uiritatea vine de două or! (U.R.S.S.); 
Moșilor : Ținutul legendelor antice 
(U.1LS.S.): Popular : Salamandra șl 

■■tritonul (R.P. Polonă): Cosmos : Ga
garin al nostru (U.R.S.S.); Flacăra : 
Leafa ta ' Împrejurimile Moscovei 
(U.R.S.S.); Progresul : Poetul și na
tura (ILP. Bulgaria).

. ■ ' • ■ ■ *
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Meciul Ungaria-România 

s-a Atins prin calitatea

i:
4

■ S fo
,’H ■ÎN ZILELE DE 1 Șl 2 MAI "

jocului și deplina sportivitate
Echipa noastră felicitată de președintele Federației maghiare 

de iolbal, dir. Terpltko Andras
ftf, ■■ ■■ " '■ -■'

Meciul de Bsmbăta de,pe Năpstadlon 
dhjferș.fo’-hfi’’sșfI' «v»mAh8JihJ ■:erta 
i® 

'.jl.'j>rin 
teren șl Jb'.I 
ror. î&l'e un lucru pq care ni Bau .Îm
părtășit șl ziariștii din Ungaria, ca șl 
cei din Franța, Iugoslavia, Italia, so
siți aici la Budapesta’ pdn.tru a urmări 
partida. , . ■ ’

Ieri dimineață:, la f plecarea epra 
București, delegația- fotbaliștilor, ro
mâni a foit -In-', 
soțltă șl feUcllală.r '
dta nou de, pre
ședintele Fede-,, 
rației maghiare 
de fotbal, -tir. 
Terpltko Andras, 
de secretarul ge
neral al federa- . ..............
țlel, Petri Sondor. în , holul ae-o- 
portuluJ, am solicitat eiteva impresii 
despre joc, despre rezultat, deșpre 
meciul retur da la 14 maL Antreno
rul Angeto Nîculescu, satisfăcut 
in general de Joc („poale -cam 
nesigur in prima jumătate do 
oră-î, că șl de rezultat, con
sideră că penlru retur echipa nu tre
buie sdxlmtaift, lotul Imă urmlnd a fl 
lărgit pcnku orice cVanlualltato. „Ds- 
eigur, ne glndlm și la, Dbbrinj poate, 
in primul rinei, ia c!. Sper-Insă ca d 

pțft so fl refăcut complot, pentru- vă 
țas^ văzul foarte bine câ un med cu 
o astfel de miză șl cu un astfel do an
gajament fizic preșupurie foarte mari 
eforturi șl o participare efectivă" la 
joc tot timpul partidei". Antrenorul 
Nîculescu, a ținut 'eă rențaroe că. pe 
Năpstadtori i-au plăcut dintre jucă
torii maghiari - Pancstcs/ Fazeltas; tar 
dintre români — Rfiducswu, Nun- 
weEler, ■ Să.îmftrcanu,. Domide, Lu- 
pereu. . k

Despre arbitrajul' englezului ,W, 
Smith — a cărui manieră de ta con

duce este considerată de unii prea 
ficvară — Coruri. 1 >hm, ne-a. declarat: 

atîdsi «DL .Smith’ a .ârhllEais blnptectifect-'iA. 
smeta-; împărți l i«taîa«e.un» inulte-’tsricstajh

Bt gaibeno (șl iw'-lhiirie itt-h .âtSorllzât)',
dar stat convins, că toate'acestea le-a 
ffi&iit la Intenția do a nu pierde me
ciul tllrt mină. De fapt — zic cu — 
Sportivitatea a test perfectă. Ml-a 
plăcu’.j de1 asemenea, obiectivitatea 

■publicului maghiar'".
'Iov. Mircea Angeiescu, președin

tele Federației romăno do folbal — 
- pe lingă aatlsfac-

~ . ț'.a eă echipa s-a 
comportai lăuda
bil șl a realizat 
un scor ce fi a- 
cortlâ șanse eeț 
rloaM La caltfl- 

— care, toate aces- 
tea: in ciuda unor 

lndLsponlbllilăți ișl healguranto ma- 
'nlfostato In perioada de progâtlro — 
este de părere că „meciul retur de 
Ia 14 mai răni!ne. totuși. dlficU. Jn- 
trurit pentru a Litra In semifinale 
trebuie neapărat ®ă înscriem la Bucu
rești. un Eol ntal mult dedt adver
sarul- N-am vrea deloc , eă a l ungem 
e,u ne susținem - șansele intr-un al 
treilea joc"...

Membrii, delegație! folbaliștilor ro
mâni sini "dieniâțl la avion. La ora 
(tind ciU 11 aceștai rinduri jucătorii tri
colori ee află ta cluburile tor. gata 
pentru ,o: nouă, etană de campionat. 
cea de miercuri. Helntlinlrea selec- 
țfonabiUior 1a lot — ne opunea antre
norul A. Nlculetau — este prevăzu
tă, pentru finele săptămlhlL dnd. de 

■fapt, vor începe pregătirile in vede
rea mfetiulul retur România — Unga
ria do ta 14 mal.

Ion DliMllRlL' 
Alexandra P1NTJEA

m’ iar im 'iiii, paHmaManfa

CORESPONDENȚA 
DIN BUDAPESTA

fâj?,'

Pâierile ziarelor maghiare și ale antrenorului lllovszky

MAGYAR lîIRJLÂi^: „Apărarea un
gară a fost supusă (In repriza a doua) 
unei presiuni puternice, In primul 
rind datorita faptului eft ataemyi nu 
au fost capabili să păstreze mingea, 
Si astfel echipa română ș!-a condus 
atacurile cu multă lnsuGețtre, In mal 
multa adevărata valuri". Ziarul arata 
tn continuare : „Degeaba au tw. tri
mise mingi înalte In fata porțU roinâ- 
ne, deoarece aici. Răducanu, 1,-npo-

i
■:.
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Program sportiv
Azi șfmllne In parcul Dinamo din 

Capitală, amatorii «tort au la 
dispoziție un: bogat program de ma
nifestații «sportive din caro suiculm :

AZI : Pe veiodrom (ora 0) o cursă 
ricUslă elîmliiatorio cu, participarea 
echipelor Dlnarno. Steaua, Olimpia și 
Voința- Pe terenul central (Incoplnd 
de la 9.33).meciuri In.cadrul primu
lui turneu International feminin de 
fotbal la care Iau parte selecționate 
ale orașelor Budapesta. Belgrad șl 
București. Au Icc./.dc aîemensA.Jiir : 
Xrecerl.de călrtr'.o.;— obstacole sl sta- I 
tetilh“- rtora'1 LSOlr-sl'demoniiratlLiite , 
gimnastică acrobatică ■ (ora rlOl ausl!- ' 
nule do ce! mai buni călăreți de Iii

în parcul Dinamo
1 Dfcamo, Steaua șj 'centrul de călărie 

București, respectiv de glmnasti de 
Ia I.E.F.S. .I .. . . ..... , . .

i

ț

't

| CV '&& : . / ' - . ■ ' ’’ y - V'!“ •

MILNE : Sportivi din cluburile 
bucureștene vor efectua demonsteaUI 
do Judo șl barate de la ora 9. La ora 
10 au loc inbreccri de raotocicllsm a- 
crpbatic (slalom. șl sărituri de pe 
trambuline), lâ care iau uarlo moto- 
afcliîtl fruntași de la Metalul, Poiana 
CimpJna sl Dinamo. Un mănunchi do 
aSeti'valoroși vor ameurarin,probele 
Ud 1'000 m (0 sl.SțK»Țm (b) ntat -mi 
-•• De, Ja- ora' 9.8fl 'Bpastaibril vorurru- 
teii. urmări , meclurlte rde’' îd4bnlriffd- 
mlnln pentru locurile 3—I ri 1—2.

I toate
I

TENIS DE MASA. fNCTlEIEREA 
TURNEULUI ECHIPELOR IL P, CHI
NEZE ÎN S.U.A. SetacUoantota da te
nta de (inasă .ole R. P. CIL ne M ș'-au 
Încheiat turneul In. S.U.A. cvoiultid 
In snta de
Stanford (<_______
7 509 de spectatori. _ 
câ tarilor chinezi au

e sport a Universități! dta 
[California) In prezența a 

Demonstrațiile ju- 
______  .____ ‘ fost,Indolungț a- 
piaudate de public, La maro rnajori1 
tale studea',1.

Dta S.U.A , echipele ,dc tenis de 
masă ale R. P. Chineze vor pieca in 
Mexic. ' ' ‘

ĂTLEHSM
-UN NOU 'REZULTAT DE VA
LOARE INTERNAȚIONALA AL AR
GENTINEI MENIS LA ARUN
CAREA DISCULUI. La Brașov, In 

a divizieicadrul etapei a Il-a _ ______
A de aUelism, Argentina Meuls 
(IMnamo) a cițllgat proba feml- 
runfl de aruncarea discului cu o per
formanță excelentă : 03,62 in '. Rezul
tatul Argenllnpl Menta reprezintă cea 
mai bună performanță mondială a se
zonului șl un nou record național.

In cadrul aceleiași competiții, pa 
eladjonul Republicii din Capitală; Ni
cotină Perțea (Steaua) a fost cronome
trat In cursa de HO m gânduri cil 
timpul de 14”Ș/10.; Proba feminină da 
săritură in lungime â revenii Alinei 
Popescu (Steaua) cu 0,14 m. ’Valeria 
Bufamu (Rap’d) <s-a clasat pe primul 
' ; '

«...

ibâ feml-
cu o per-

•1
i sporturile

Joc in cursa de 100 ni plai cu 
12’'2 10.

BERLIN

„Doctorul 
computer11

La vestita clinică „Bucii" din or 
proplerea Berlinului a fost înfiin
țat recent un Institui, pentru diag
noză de laborator, care, folosind a- 
paraiurl automata complexe, poale 
asip-jra ândlizale necesare pentru o- 
proxlmativ «Șffl O'M. de conșullalH pe 
ai. Acum, ih: preajma zilei de 1 
Mal, se lacra la conectarea aparatu
rilor automate la o mașini electro- 
alcă de calcul.

„Doctoral computer' — cum l.se 
mai spune aci — nu este Inta spe
cialist doar In medicină. Vocațiile 
sale mulillatercle r.int prise tot mal 
larg In valoare iu diferitele domenii 
ale vieții economice fi 'sociale- dta 
licpublica Dcmo-craiă Germană. Pro
cesul intmisificăril. producției, rea
lizarea unei cficiențe sporite cu a- 
Jutoml jlitajei jl tehnicii avansate, 
c! mașinilor electronica de calcul 
constituie, de altfel, o sarcină ‘pri
mordială dccurglnd din . programul 
de dezvoltare economică a țării, tra
sat de Congresul a! VIH-lca al 
P^.U.G., sarcină pentru- înfăptuirea 
căreia oamenii munci! depun efor
turi susjinute.

Cu realizări deosebite a intimpi- 
?:c: sărbătoarea celor ce muncesc 
combinatul „Roboiron“ dta Dresda, 
ai cărui muncitori și ingineri .Jl-au 
ciștigal faimă prin -mașinile de cal
cul' ce le realizează. In anii din 
urmă, combinatul dta Dretda a 
creat peste JSd de instalații de cal
cul electronic. De eurln-d, la -Tlrgul 
fnlffraaflbnc! de ta Leipzig au fost 
expuse pentru prima oară 3 noi in- 
rtalajii de acest gen șl anume ■’ 
„'„Robolron 21“, „Robotron 4W 
fi „Roboiron 4 ZtKri, ultimele două 
jitad conrtrutie in mod special pen
tru dirijarea ji controlul unor pro
cese de pro-ducțle. Îndeosebi cea dta 
urmă dintre ele, o mașină care lu
crează cu o viteză medic de 74 C-'X 
operații pe secundă, dovedește 
măiestria colectivului de la „Robo- 
tron". Elaborarea proiectului respec
tiv a durat numai 12 luni, iar după 
alte W luni prima- mașină de a- 
cest tip a ieșit pe porțile combina
tului. Datorită contribuției comblna- 
tului din Dretda, concretizată in 
mașinile de calcul pe care l-e pro
duce, numeroase întreprinderi m 
raportat în preajma zilei de {/ Mai 
succese însemnate In ridicarea pro
ductivității muncii șl o eficienței e- 
cttomlcg. Mașinile „Roboirori" sîrit 
introduse acum pe scară lot mai 
largă in planificarea șl conducerea 
producției, la, cercetarea tehiilco- 
țtilnțifică, in transporturi, aprod-, 
rionare jl In alte sectoare ăla eco
nomiei socialiste a R.D. Germane.

Șt. DEJU ,
b-s’slj-'ț." «

■■ ,' ,-

In fron tul
W/J -ât Uf . teu

aftljiinijili, ii3 J 
hoxfZ bigdrtfl

!
cromatica

înnoita
Darnic înccjinintalc de 

primăterii, orașele și satele /tipo-
sldoici prietene Junoze aildrt freamd- 
lul sărbătoresc al zilei de 1 Mat Ga 
!n flecare an, in aceasta ci se desfă
șoară in ' parcuri manifestări arțltti- 
ce, reuniuni șl • compciifii sportice, 
escurrii In Tocuri pitorești din .diferi- 

ae aceasta oaia sariruimirea ce
lor ce muncesc cate martâM prin 
realizări deosebite pe frontul con- 
Btrucjiai socialiste. In industrie, 
ăUanjul ultimelor înfăptuiri este con
cludent. In străvechiul oraș Smeda- 
revo. constructorii noii .cctaft meta
lurgice care se înalță pe locul unei 
mici oțcldrti au repurtai remarcabile 
succese ; ei sini hoUriți sd pund in 
funcțiuiie încă in .acest an. înainte 
de termenul planificat, noul laminor 
modem al marii infreprinderi, Sme- 
derevo consemnează un moment 
spectaculos in opera' da industriali
zare a țârii. Împreună cu combinatul 
„Zenlța“ din Bosnia . si Merțegorina 
și cu alte unități similare aflate in 
curs de modernizare, combinatul de 
aici ca contribui apreciabil la spo
rirea producției iugoslave de oțel.

Si la Titograd, ora} situai la cltct/a 
sute de kilometri spre sud-vest de 
Smad&revo, prind contur, cAzind 
cu ochii, obiectiva ce vor îmbogăți 
etsrind harta indusiriald mereu înnoi
tă a țării. Constructorii marelui com- 
bînat de aluminiu clădit aici au con
semnat, tn sdpMmlnile din preajma 
Iul 1 'Mal, rczultale deosebit de bune 
în finisarea lucrărilor. Cinci acest gi
gant industrial va intra definitiv in 
producție, producția iugoslavii de alu- 

buțld ți ăfie tntn 
curs T «mwh
ori mai mare ca in prezent.

Nu exista centru industrial al țârii 
in care să nu fie consemnate fapte 
asemănătoare. La Rleka, constructorii 
de la senHerele navale „3 Mat“ au 
dat recent in exploatare, de probă, 
noua hală in care șe produc motoare 
Diesel de mare capacitate pentru 
nave transoceanice.: La aceleajl șan
tiere ziua de 1 Mal găsețte monicl 
corpul de metal al unei imense ma
carale argintii eare incil in acesl an, 
clnd va fi .terminată complet,' va 
putea deplasa piese de M de tone. 
Incita de aproape Sf) de metri, cu 
braful desfășurat peste întreaga ta- 
țlmc a rantierujui, aceasta macara, 
simbol dl capacității ?l priceperii co- 
legtlvului; uzinei din Maribor, care a 
făunt-o, adaupd un element gTandios 
labloulal pitoresc al marelui port iu
goslav. G-io^cu,

‘ ■*—‘rr
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I
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i
," te repluni ctc.

$i de această dată sărbătoarea ce-
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gant indurtrlcl va intra cta/inillc in

mihlu, la care iji vor aduce contri- 
' "' și alte întreprinderi rimilare in 

de construcție, va fi de 4—5

Nu exista centru industrial al tării

miliardarilor
.■'■■' n (■.Jjoădzrel dc'.nWIiorde de zloji pro- 

ducție ‘ supllmontară! pe J973C... A- 
cMJta este dacha sub zcmntd «?- 
reia oamenii muncii dint Polonia 
populară , dâsfcioară acum o insu- 

‘ ‘ ■*’
la începutul 
chemarea l

întrecere socialistă. Pornită 
iul' analul, ca răspuns la 

________ _ lanxată de .Secretariatul 
C.C. cl P.?.f.U.P. țl de l^ezidiul gu
vernului R. P. Polone,, acaajstd acți
une a cuprins inlrcapa țară.

Ziarele (i-'n ultima vreme au pu
blicat, numeroasa relatări- de acest 
gen :

— Minerii fi «ISeruffliftir din vo
ievodatul Kalotcice s-ca angajat să 
dea Jării canflldji supiîmentarc de 
cărbune, ofel, fier brut șl produse 
laminate. ‘ '

— Combinatul metalurgic de la 
Noma Hula a anunțai că va rea
liză plnă la sflrfitul anului o pro
ducție suplimentară de 2®S milioa
ne de zloji.

— Colectivele dta sectorul textil, 
a! industriei de confecții șl incăț- 
țd’mtnte s-au angajat tă obflnâ pas
te prevederile de plan o producție 
de 2 miliarde de rioți.

— Paste un nilîlaTd de zloji re
prezintă valoarea anoajamcntclor 
asumate de constructorii de sieve. 
Ș.a.m.d.

Deși i-a scurs puțin timp de ta 
lansarea acțiunii, rezultatele el 
rodnice au jti început r,ă se vă
dească. Plecare zl aduce noi mem
bri pe lista „clubului miliardari
lor"'. soldlndu-se cu valoroase ini
țiative și realizări , in producție. 
Astfel, de aurind a fost incnelată 
— cu 43 de zile înainte de terme
nul prevăzut — o primă clapă a 
catnalrucțiol uzinei metalurgice din 
Oslrow Strietokrzyri:; spectâllftii 
de aici au ftotărU să reduci cu,3 
pini la S tuni termenul prevăzut 

' ' " ' "-."1; de
lie a acestui o-

pmâ la o luni termenul pre
pentru alingcrca capacității
producte planificata „ 
blectiv. Constructorii arterei de
comunicație varșovlona , Trata
Laxlțailiotoska“, lungă de 10 km fi 
care va iraverta. Vistula, au anun
țat reaUzcrea In primul trimestru 
a unui volum, de lucrări cu 34 la 
sută- superior, prirvedcflkir de plan. 
Întreprinderea de elemente de con
strucție din .orașul Kiclce a șl rea- 
llzat o parte din angafasr.antul luat 
de a da peste plan in 1972 o prbr 
dâcjie rtiptinientard cu care se vor 
putea - construi M de apartamente.

Sini fapte care lluslrează holări- 
rea ji spiritul de abnegație de care 

- sint anlmafl oamenii muncii din 
Polonia, lu Înfăptuirea sarcinilor 
trasata de parlid pentru înflorirea 
continuă a patrie! tor.

1. DUM1TRAȘCU
-.mnfTpsve. n&rntu'fi!! itcA

, . ■; t.v ■•
-- -v----- j-s '■rfrrm ■’letal' ts.t 1 * B * ■ 0 " ■ . 4 . '■ . . . f <• •

I varțoviene 
Lasl<inlrini>skat‘, lungă lie 
care va traversa Vistula, au anun-

a unui -v-oluni; de, luerdri cu 5! ta

biblii pentru pace,
dreptate socială, progres

a
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•Tradlțlo.iala cursă Internațională de 

maraton de la Kărl Marx Stadt. a fost 
câștigată In aoMt an de lichard Lesse 
(R. D. Germană) cronometrat po cla
sica distanță de 42,163 km.cu timpul 
de 2h 13TLT.. l’e locul do! 8-a clasai 
fintandezul SeppO Nlkkari — 2h 14'47'', 
urmat de Jurgen Busch IR. iJ. Ger
mană) — 2h 13TÎ'"2,10. Ronald 
Schiverdt (R, D. 'Ontmană) — 
21110'44"4,TO, luzi Volkov (U.R.SSJ - 
2h 1G'-S8"2.1O old

*
în prliiui zi a ccmcunsulul Interna

țional de ăile'.tem de la Walnut (Ca
lifornia), sportivul american Reynaldo 
I'. . _ ciștigat proixi do (săritură ta
Înălțimii cu rezultatul de 2,18 m. Atle
tul indian Mohtader GUI ș!-a adjude
cat vtctorta In proba do tripliuall cu 
10,39 m. Iar Martha Wateon (S.U.A.) a 
ocupai, primul loc In proba do rtari- 
tură ta lungime cu fl.M m.

POLO. ECHIPA UNGARIEI CÎȘTI- 
GĂTOARE A COMPET1TIJEI DE LA 
BELGRAD. Turneul interna’,tonal de 
polo po apă de la Belgrad s-a Inchc- 
isis cu victoria reprezentativei Unga- 

caro a teraiinat.competiția Min- 
,vLn.iâ, totallzlnd 3 puncte: Pil locu- 
rUe următoare o-au clasat echipata 
Iugoslaviei — 3 puncta (17—13), 
UULS.S. — 3 puncte (10—17) și Italiei 
— 1 punct.

în ultima zj a turneului s-au lnre- 
g'vitrat două rozul ta te de o gal! tata : 
li.R—S.S. - Italia 9—9 (2-2, 2—3,
2—0, 3—î) ; Iugoslavia — Ungaria
0_a (1—0. 2—2, 1—2.’2-2).

FOTBAL. La Erevan, In cadrul 
camptonatului european de fotbal re
zervat echipelor de tineret, rwiu Intil- 
nlt BdecțSoaatelc U.R.S.S. șl R. F. « 
Germanici. Victoria a revenit tinerilor 
foibaMșli sovietic! cu scorul da 3—1 
(0—0) prtn golurile Înscrise de Gui- 
zăcv (mln. 52), Lakublk (mln. &8) șl 
BUhln (mln. G5). Punctul oaspeților a 
foot marcat* tn minutul 72 do Vundcr.

TENIS. PROPUNERI PENTRU AC
CELERAREA JOCULUI. Federația 
suedeză de tenta va propune adunări! 
generata a F.LL.T- care-țl va desfă
șura lucrările In iurta iulie la Hel
sinki, o serie do modificări privind 
regulamentul de Joc. Astfel, federația 
euedeză propune ca a doua minge de 
serviri sa fie suprimată, in toate tur
neele. Iar schimbările careului de ser
viri să fie efectuate numai după trei 
Jocuri (gatheuri). Durata acestei 
schimbări nu va irebut să depășească fc 
30 do secunde.

Acesle propuneri vor fl făcute In 
Ecoptil accelerării ritmului partidator, 
pentru a oferi un spectacol mal dina
mic publicului cure, după regulile ac- 
titaie, îșl petrece aproximativ o cin
cime din timpul unc! partida aatatlnd 
la Întreruperi' șl pauzu prelungite.

*
In sferturile do finală ale probai da 

simplu dta cadrul turneului Interna
țional de tenis de la Denver (Colo
rado), jucătorul olandez Tom Okker 
-l-a Învins cu 7—3, 0—3 po america
nul Arthur Ashe. Intr-o altă partidă, 
campkpml australian Rod Laver l-a 
Întrecut cu 0—4, 0—3 pe compatrio
tul său, John Alexander.’' V .1 . 4 . , ' 1
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„Primăvara 
fierbinte" 

â sraswofla*

„Muncitorii greviști 
au fost siăpini 

ie oraș"
^„Polițlțtli au fost obligați să se 

retragă în cazărmi timp de ciieva 
ore fi si se baricadeze în aștepta
rea u-nor noi întăriri. în acest răs
timp, muncitorii greviști au fost 
sfăplni ps oraș. Pentru primă oară 
de la înscăunarea regimului fran- 
chM, forțele represive au Mtut 
to retragere. Apoi, s-au aruncai cu 
brutăliiaic. asupra muncitorilor, ucl- 

'gLnd, doi oameni ji rănind dlțl KF. 
Relatarea aceasta aparține unuia 
dintre martorii ocutari al slngcroa- 
eei represiuni natimuncitoreșll do 
la șantierele navale ,din El Eerrol 
dta luna marile a acestui an — 
ovenimenl ce a zguduit Întreaga 
Spanie șl a dat un nou ltnpuls lup
tei oamenilor, muncii din această 
țară pentru drepturi șl Libertăți.

Combativitatea remarcabilă a cla
sei muncitoare spaniole, in'avangar
da căreia se află eroicul Partid Co
munist din Spania, a transformat 
uzinele in .principalul focar, al ac
țiunilor revendicative. .Alături de 
obiectivele economice, lupta oameni
lor mttacll spanioli doblndeșia un tot 
mal.pronunțat caracter politic. A- 
vind In frunte po comuniști, comi
siile muncitorești — create in .18412, 
în timpul marilor acțiuni', greviste 
din Asturta -- se bucurii de tot mai 
multă popularitate In rlndiil mașe- 
ibr largi.

Alături de clasa munătoarp, vii
toarea mișcării’ socialo, din Spania 
cuprinde pături toi mal largi din 
rindurile țărănimii; studenților, in- 
telecuialitor, eomerctanjllor, cleru
lui și chiar din riadul armatei. Uni
versitățile constituie fl, ele un post 
înaintai de. luptă, Luni da zile au 
fost Închise facultăți întregi. De doi 
ani, pollțta nu părăsește incinta Uni
versității din Madrid,

‘ îh pofida Intensificării represiuni
lor, a condamnărilor „exemplare", a 
noilor legi antipopulare, opoziția față 
da regimul dictatorial bc amplifică 
Factor catalizator In amplul proces 
da unificare a forțelor de opoziție, 
democratice șl progresiste din țară, 
P. C. clin Spanta, Infrimtlnd pri
goana și pe.-.îecuțllle, se afirmă cu 
tot mal multă vigoare ca organiza
ta-, șl conducător al lupte! curajoase 
pd care o duc masele populare pen
tru libertate șl progres social.

Eugen 1ONESCU

Caldarlmurlta marii metropole, 
Chicago, rămmă din nou sub pașii 
greviștilor șl demonstranților. Fluvii 
vii cwg pe arterele de asfalt spre 
„ItaymarKet Scțuare“ din toate car
tierele marelui Chicago, dinspre 
cholurl, fabric! k! uzine, Ulnspre unl- 
■vcrsltăți șl Instituții publice. Mulțl 
dintru el sin» nepoții șl strănepoții 
celor 2S0 X0 de muncitori greviști, 
care cu ffi) de âni in urmă se aduna
seră in aceasta piață pentru a pro
testa Împotriva exploatării șl a re
vendica dreplul la ziua de muncă do 
8 ore ; reprimată slngeros, demon
strația tor s-a înscria cu litere roșii 
in calendarele popoarelor, inccplnd 
<Ib la 1 Mal ll®9. cu zi do luptă a 
muncitorilor da pretutindeni.

Demonstranții do astăzi — munci
tori, studenț!,: Intelectuali, veterani 
da război, membri al cultelor reli
gioase — au ca principală revendi
care iace ia rea războiului din Indo
china: înalntlnd lnlr-o ordine exem
plară, ei țin Înălțate deasupra cape
telor lor pancarte șl lozinci po care 
scrie i „Puneți capă! bombardamen
telor f, „încetați războiul „Adu- 
ccțl-ne frații, colegii șl prietenii a- 
n'ii „Lăsațl poporul vietnamez, 
toate popoarele Indoehinel aă-șl ho
tărască singure destinele

La mitingul din „Haymarket- se 
fae auzita cuvintele unui reprezen
tant a! sindicatului docherilor : „Mun
citorul american s-a opus întotdeau
na luptei Împotriva muncitorilor din 
alte țări. Facem apel Ia toți parti
zanii păcii din Statele Unite șl din 
întreaga lume să-șl ridice glasul în 
apărarea popoarelor Indochînei și să 
condamne distrugerea căminelor lor 
de către bombele americane-,

în rindurile mulțimii ■ fac explozie 
canistre cu gaze lacrimogene. Poli
țiști pwUnd măști contra gazelor lo
vesc nemilos In dreapta ș!-n stingă, 
adudnd aminte de reprimarea din 
i860. Mulțimea a părăsit piața, ®l-a 
refăcut rindurile și a organizat un 
marș de protest' po bulevardele ora
șului Încheiat cu un nou miting In 
piața .Xoop Civic Center-. „Tinerii 
orașului Chicago răspund pozitiv 
la apelul lansat de Asociația națio
nală a studenților pentru o grevă 
do protest, pe scara Întregii țări, 
Împotriva continuări! războiului din 
Vietnam- — a declarat la miting 
rcprezentajitul Comitatului studen
ților din Chicago.

Spre deosebire de anul 1888, „pri
măvara fierbinte- a anului 1972 cu
prinde întreg teritoriul S.U.A, anlre- 
nlnd In ofensiva păcii milioane de 
oameni, hoiărlț! să determine Înceta
rea agresiunii Impsdriva popoarelor 
Indochînei.

C. ALEXANDROA1R

.-Saint Brlcuc, o mică localitate 
dta Bretanla. în urmă cu 10 ani a 
fost Implantată aici o uzină aparțl- 
nlnd unul trust multinațional. Salu
tată: ca un pas pe calea soluționării 

; gravei llpae do locuri de muncă in 
aceasta regiune, „Joint Franțals“,. do 
la Saint Brieuc a atras peste o mie 
:dc muncitori, in majoritate foști, ță
rani. Profitlnd do condițiile de rămî- 
nere In urmă spcMEce regiunii, pa
tronii fabricii au stabilit, pentru o 
muncă ta condiții grele, salarii- mal 
ficăzufe deci'. In alta ihSreprlnrderi si
milare, tratitidu-1 pe muncltori ca po 
„o mină de lucra colonială" — după 
cum declara recent lin grevist. De. aid 
nemulțumirea muncitorilor.

...Sfirșilul Iui februarie. Muncitorii 
de la Saint Brtauc’cor o sporire a sa
lariului orar cu 70 do centime șl for
mulează’ o serie dc revendicări cu ca
racter soclul. Iu sprijinul revendică
ri tor are loc zilnic o grevă-ayertta- 
rncni. Patronatul refuză.

.,.13 martie. îhcmta greva , totală. 
Uzina e ocupată de greviști. Mega
foane difuzează eln’eco revoluționare. 
4 delegațr sindical! dnt dațl În Jude
cată dă direcția fabricii.

4J.7 marile, ora 4 dimineața. Un 
eicadron motorizat de Jandarm! în
lătură pichetul de grevă șl ocupă 
Uzina. Populația, din întreaga provin
cia Intră In ■ alertă.

...IS aprilie. în gpatelo gării din 
Salut Brieuct aro Joc o mare rnanl- 
feotare do solidaritate *cu t greviștii. 
Sosesc delegați! din întreaga Bretahle. 
Melalurgiști șl' liceeni, Învățători, 
preoți, negustori, țărani șl primari Ișî 
exprimă sprijinul față de revandică- 
rito greviștilor. 1.2 0®a do manlfoatanțl 
a&ag atenția întregii Franța asupra 
grevei do la Saint Brieuc.

„,.28 aprilie. Intrată in a șaptea săp- 
tămlnă, greva conthiuă cu aceeași 
fermitate.. Greviștii almi umărul mun- 

.citorltor din Întreaga țară. Plrta la a- 
ceastă data, fondurile de sprijin ofe
rite greviștilor au Însumat cifra de 
423 OM de franci. .Țărani din regiune 
ou trimis plnă acum tone do alimente,

Dupâ cum remarca revista „L'Ex- 
preâs", greva de la „Joint Francate" 
Ilustrează că „nivelul de conșllințâ a 
elasel muncitoare este In continuă 
crețtere". In aceasta Ișl găsește desi
gur expresie activitatea Partidului 
Comunist Francez, care bo situează 
In avangarda luptelor pentru Intere
sele vitale ale celor ce muncesc, pen
tru unitatea' terțelor de stingă, pen
tru'demnitate, deroocrnțlo șl pace.

Paul D1ACONESCU

Ecouri dupâ meciul 
de la Londra

. i:‘ î ' ' ;
LONDRA (prin telefon). Nlmft-

nula din zecile de mii de spectatori 
insulari aproape că nu 11 venea să 
creadă ochitor că echipa Angliei ce- 

• daro po teren propriu cil 1—3, ad- 
.versarel pe caro o Învinsese In ce
lebra finală din 188S. .

In decurs de 21 de ore tonul pre- 
Bel s-a achimbat radical. SlmbătăL.B—2L..-S _ -';'2• -'•'■<»-5
lalte, nu vedea dealt un singur 

„Timers" scria :
„__________ _le de cit mal multa
goluri". Acum, după încheierea me
ciului de po I Wembley, aproape ni
meni nu ®e mul îndoiește Mupra 
formație! care &e va califica In tur
neul final echipa R.F.G. . „Pentru 
a-și salva onoarea flnglln, va fi „ne
voie de un miracol" — eerie „Sun
day Telegraph"...

Anlronorul [echipai vesl-germane, 
Helmulh Schoen, a declarat dună 
meci: „Sini Încrezător cft na vom ca- 

, ll.'lca la faza finală". Lui Sir Alt Ram
sey. managerul echipei engleze, nu i-a 
mai rămas săi spună dorit că in re
tur, la 13 mal, „...echipei Atagltel ti 
va fi extraordinar de greu". Șl a- 
ceasta cu ailt ma| mult cu cit ih 
mod unanim pa recunoaște că slm- 

.bălă seara pe Wembley ‘ formația 
veat-gsrmană a fost * o echipă mal 
bună. „în comparație ca Jucătorii 
germani — scrie „Sunday Mirror" cu 
amărăciune — rol englezi arătau ea 
niște începători".

In încheiere, as vrea sft citez — 
conslderînd deosebit de adecvată — 
concluzia ziarului .„Sunday Express": 
„Se cuvine — scrie ziarul - sâ nu 

,condamnăm echipa Angltel. Dar tre
buie ea aducem elogii echipei vest- 
germanc. Ea ne-a dai o lecție In 
arta jocului de fotbal,'lecție de care 
aveam alit de multa nevoie".

Nlcolae PLOPEANU

GecM — au egalat". Acalaș! ziar re
marcă. faptul ca dacă In echipa ma- 
cMai-ă nu sa vor produce mari schim
bări — atât In formație, dt y! In con
cepția de Joc — este puțin probabil 
că fdîbalu’, maghiar vn putea leș! din 
aceasta situație a șansntor aproape 
pierduta.

Dlhlre declarațiile de după med 
publicate de preaa ungară, reține a- 
ter.țla aceea a antrenorului echipei 
ungare, lllovszky : „In prima repri
ză, echipa mea a jucat bine, respec
tând u.'.rict cota stabilite. După pauză 
imediat, și eu ț! Jucătorii atu simții 
di avantajul de un singur gol este cu 
lotul Insuficient, fapt caro le-a dlml- 

, nuat Jucătorilor mult din curaj șl din. 
'posibilitățile'.ce/lo dovediseră ta !:i- 
eapuL ‘ Românii ire-au simțit slăbiciu
nea șl «!n-. mult prea bun! jucători 
peni™ a nu ir știut.să profite de a-

SrUft ZE'Î t K'iyni i.S <■» Q

zant prin Înălțime ca un plop, a lftmu- ungaro, lllovszky : 
rit ușor toate pericolele1*.

Cronicarul de spcetailtale al ztaru- 
lui NEl’SZABADSAG scrie, printre 
altele, că rolurile s-au schimba: după 
pauza. „Pe teren, străin, un «singur gol 
în primele 45 de minute nu eșta. un 
dezavantaj prea marc .;! românii. In 
mod liniștit — ini chtoa JocuJul des--' 
fășurat, dar disperai al 'echipai noas- > 
Ire, din ce In ce nud nervoasă șl din
vina, urni grove gro^alKa portarului raaMă filtuatle8.

Agențiile France Prcsse și Reuter despre rezultatul 
partidei Ungaria — România

Cotadumid partida da fotbal dintre 
reprezentativele României ®l Unga
riei, disputată in cadrul sferturilor da 
finală ale campionatului european, 
agenția France I'resse arată in co
mentariul ®6u': „Po Nfrpstadton. In 
prezența â Circa 78 000 de spectatori, 
echipa Ungariei a fost tlnuiâ In sah 
de selecționata României, in fața că
reia a trebuit eâ ao mulțumească cu 
un rezultat de, egalitate : 1—1. Cu ex
cepția primelor 20 dn minute de loc, 
fotbaliștii mn.ghin.rl nu ah putut sur- • 
prinde nrin acllunlle lor .echipă ro
mână. care n-a dovedit eîipertoară In . 
apărare ®! la mijlocul terenului. După 
pauză, presiunea echipei române a 
fost mâl evidentă decis în cea de-a 
doua jumătate a. primei- reprim In

a

e

b

minutul 56. la o greșeală a portaru
lui Good, fundașul Sătmăroanu a În
scria cu capul adudnd egalarea pen
tru formația sa. In final, fotbaliștii 
ro::::’i:’.l. bine dirijați de Radu Nun- 
wcUjer. ccl mal bun Jucător de pe 
tărenl ar £1 putut. cu puțină șansă, să 
obțină chiar victoria".

th comentariul ®ău privind acest, 
’meci, corespondenlul agenției Reuter 
scrie, printre -altele : ...Echipa Româ
niei arc acum posibilitatea de a se 
califica In semifinalele campionatului 
european de fotbal inler-țâri. Tre
buie ®â ținem seama do faptul că 
fotbaliștii romft.nl. după dramaticul 
med egal de ta Budapesta, Iși vor 
juca șansa calificării, ta 14 mal, pe 
teren propriu".

I 

d

_ nul pre-
„ ..... SlmMtă

dimineața ziarul „Times", ca ș! cele- 
1 ._____ : j.j;__ ' •
dștigător : ’ Anglia. „Tlmca" etria : 
„Avem nevoie de

NUMĂRUL URMĂTOR AL 
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MII DE DEMONSTRANȚI PE STRĂZILE BONNULUI

Să fie ratificate tratatele 
R. F. G. cu U. R. S.S* 

și Polonia 1“
BONN 30 '*

desfâșurat pe s ... _________________________ __ _________
flăcării tratatelor semnate de R. F. a Germaniei cu Uniunea 
Sovieticei și cu Polonia. Miile de demonstxan|l purtau ban- 

carte pe care se putea citi s ,,Da, tratatelor cu 
“ pacea, să lie ratificate trata-

. ț

analizarea rtdațUlor R. F. a Germaniei 
cu țările Koctaltete esl-eitropana. în 
plus, se arata ta rezoluție, tratatele 
permit o extindere oensibM a coo- 
IMM-firtl economice cu vecinii din est 
șl aduc, ln același, timp, o contribuție 
la stabilitatea economiei vost-ger- 
manc.', • < < .. , 1

Totodată, delegații, la. conferință au 
adresa un apel tuturor cetățenilor 
R F. a Geraniartiel 'să sa angajeze in
tr-o luptă energică Împotriva atacu
rilor demagogice inițiate de olomen- 
tele reacționare din cadrul opoziției 
U.C.D. U.C.S. șl de cercurile vesfi- 
gertnane do dreapta.

!/
!

(Agerpres). — Sîmbâtă dunâ-amlază s-au 
străzile Bonnului manifestații în favoarea ra-

derole șl pancarte pe care se pi 
Răsăritul,,Să ile garantată i 
iele R.P.G. ca U.R.S.Ș, și cu

UN APEL AL P. C. GERMAN
Lulnd cuvlntul in cadrul unei adu

nări a Partidului Comunist German, 
consacrată zilei do 1 Mai, care s-a 
desfășurat la NOrnberg, președintei 
P.C.G., j Kurt Bachmann, a adresat 
'clasai muncitoare, sindicatelor, tutu
ror oamenilor muncii din R. F. a Cîer- 
mansel chemarea de a transforma a- 
ceasta zi ;n:--o demonstrație convin
gătoare în eprijlnu! ratificării țrata- 
îelor. El a evidențiat Importanța ac
țiunilor consecventa în favoarea con- 
.vocâril conferinței gwteral-eurOiX’Jte 
in problemele ceeuritațlL

Președintele P. C. German a subli
niat că este necesară o largă activl- 

■ tale a forțelor democratice, pentru a 
asigura prontovarea, unei pol'.ihd do 
destindere si de pane.

*
liunea sindicatelor vesl-germane, 
mal puiem.Lcâ oargfmîzajte a oa-

Polonia !u,

Uniunea sindicatelor vesl-germane, 
cea "liT1M(, 1 yjZ-. 
monitor muncii din R. F. a Germa
nici, a dat pubMtfițli o declarație in 
sprijinul ratificării tratatelor semna
te cu U.H.S.S. șl Polonia.

La încheierea Conferinței de la 
Hamburg a sindicatului1 vest-german 
al muncitorilor din metalurgie 
„I. G. Metall**, delegații au adoptat in 
unanimitate o rezoluție prin care 
invită pe deputății din Bundestag gă 
șe pronunțe pentro ratificarea tar.a- 
tetor. în rezostițle ce subliniază că a- 
ceste tratate constituie o contribuție 
importantă la restructurarea și noc-

BERLINUL OCCIDENTAL 30 
(Agerpres). Partidul Socialist, 
Unit ul Berlinului Occidental a 
adresat oamenilor muncii vest- 
berllnezi, chemarea ca ziua de 
1 Mai să fie truimpinaiâ sub 
lozincile : „Pentru rntlflearea 
tratatelor semnale de R. F. a. 
Germaniei cu II.RS.S. șl Polo
nia !*, „Pentru normalizarea 
relațiilor cu Republica Democra
tă Germană „Pentru înceta
rea agresiunii americane in Viet
nam I", „Pentru democrație și , 
progres, pentru drepturile so
ciale si polillee ole oamenilor 
muncii, împotriva monopoluri
lor șl reacțlunli

Comunicat sovieto-egiptean
MOSCOVA 39 (Agerpres). — In 

conformitate tu tratatul sovloto- 
egtpțean de prietenie și colaborare, 
părtîle nu examinat Lntr-o atmosfe
ră de deplină Încredere șl Înțelegere 
reciprocă un cerc vart do probleme 
legale de situația creată In prezent 
in regiunea Orientului Apropiat, se 
arată ln comun leatul sovlelo-eaiD- 
lean. dat publicității la Încheierea 
vizitei președintelui R.A.E.. Anwar 
Sadat, in Uniunea Sovietică — trans- 
’^BrSsȘd1 <terf^urâ!reâ:j ^Wiîenâ 
tetor-dln ultimele Urni, ln comunlcdl 
se arata că etatale araba au toatei 
temeiurile de a folos! și alte mijloa
ce pentru restituirea tarlloriLltor ara
be cotropite de Israel.

0

Timpul a arătat in mod convlngă- 
tor. s<e spune in comunicat, că pa
cea justă și trainică in Orientul 
Apropiat poate £1 stabilită numai cu 
condiția îndeplinirii tuturor prevede
rilor Rezoluției Consiliului de Seru
ri ia te din 22 noiembrie 1907. cu con
diția Implicită n retragerii totale a 
trupelor Lwaellene din teritoriile a- 
rabe ocupate 51 a. asigurării dreptu
rilor legLtime ale poporului arab din 
Palestina. In legătură cu aceasta, 
părțile au afirmat din nou-hotărlrea 
tar ,d<j, a. cooUmio lujrt^,Wjitw.to.,rfc. 
glecricntare justă in Orientul Apro
piat șl s!-au exprimat dodnln de a 
dezvolta șl Întări. In continuare, cola- 1____  -« , . . .borurea în toate'domeniile.' 

'•’> i

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

Sesiunea U.N.C.T.O.
comisia U.N.C.T.A.D. de la Santiago 
do Chile pentru produse manufactu
rate, reprezentantul român, Vâsli e 
Dracea, a subliniat di Înlăturarea din 
comerțul internațional a practicilor 
comerciale,, restrictive ale țârilor ca
pitaliste consiltuie o condiție Indis
pensabilă pentru facilitarea transfe
rului dc tehnologio ■ către statele in 
cuns do dezvoltare, paniru accelera
rea ritmului progresului economic al 
acestora. „Delegația româna — a spus 
el — consideră că este necesar șl, po
sibil să go accelereze lucrările In 
această direcție, astfel ca să fie obți
nute, dt'mal curind posiiril, rezultate 
concrete"*.

în comunicatul algsria- 
no-mauritan d®1 la
Alger la Încheierea vizitei făcute 
la invitația președintelui Uouari 
Boumedî&ne' de către președintele. 
Maurijardel, Moklar Ould Dnddah, 
se precizează că cei doi șefi dc stat 
isu acordat in cadrul convorbirilor o 
atenție deosebită problemei Saha-

rei spaniole. Comunicatul reafirmă 
năcu.sitaica Întăririi șl, coordopfirii 
eforturilor in vederea grăbirii eli
berării acestui teritoriu de sub do
minația străina. .

<•
Șeful statului Burundi, 

președintele Michel Mlcombero,' a 
demis simbătăj întreg guvernul, 
precum șl po secretarul executiv al 
partidului do guvemfimlnt șl un 
număr de înalte oficialități — b- 
nunță postul de radio Bujumbura, 
reluat de agențiile Associated * Prejs 
și Reuter. Postul do radio precizea
ză că președintele a însărcinat, 
prlnir-un decret, po subsecretarii 
civili guvernamentali să suplinească 
pe membrii cabinetului plnâ Ut for
marea unul nou guvern. Nu șinț 
date nici un fel de explicații cu 
privire ta motivele acestei dedzll,

Proiectul conductei Suez- 
fîlouandria va fl pus ln «pEcare, 
fiind aprobat de Adunarea Populară 
a Republicii Arabe Egipt, întrunită 
sîmbălă In acest scop

INTENSE ATACURI LANSATE
DE PATRIOȚI PE FRONTURILE 
DE LUPTĂ DIN INDOCHINA

VIETNAMUL DE SUD 30 (Agerpres). Forțele pa
triotice din Vietnamul de sud au atacat complexul 
militar american de la Bion Hoa, situat la 25 kilome
tri nord-est de Saigon.

Patriofii au lansat, de asemenea, puternice atacuri 
asupra pozițiilor deținute de țrupele saigoneze în 
zona Platourilor înalte și Centrale din Vietnamul de 
sud. Agenția Associated Press relateazâ câ efecti
vele militare saigoneze au evacuat bazele Vo Dinh 
și „Bravo", în împrejurimile cârora s-au desfâșurat, 
în ultimele zile, lupte violente.

,ț; 1
Forțele patriotice care -i 

sud de orașul Qunng Tri, 
provinciei cu același nume, au ....™ 
ceptat o coloană inamică ce venea ta 
sprij*.trupelor «atgonezo afiate. in 
zona orașului. O maro parte din ve--. 
hlcuMe cotaanei au fost lovite șl dis
truse de artlterta patetoțltoir.

Agenția U.P.L relatează că ofensiva 
patrioțllor said-vjeaiainezl din regiu
nea orașelor Quang Tri și Huo a pus

*
CAMBODGIA 39 (Agerpres)- — în 

cursul nopții de slmbâta spre dumi
nică, forțele de rezistența populară 
din Cambodgla nu lansat rachete asu
pra taberei tic la Bek Chan a trupe
lor administrației Lan Noi, situata la 
numai 13 kilometri de Pnom Penh. 
Totodată, fortificațiile inamicului, i 
amplasate' !n localitățile Thnal To- 
toeun. Tani șl Sandan, au fost fiupuso 
unor Intense atacuri de către patrto- 
ții khmeri.

Ciocniri violente Intre detașamen- I 
tele do rezUtențfi populară și efecti- i

Forjele patriotico cambodgiene controlează șoseaua nr. 1, impor
tanta cale do comunicație, caro face legatara întră Pnom Penh și Sai- 

ș o distanța do 100 kilometri, între orașele Noak Luong și 
ieng și de la acesta din urmâ spre frontiera cu Vietnamul

■Înaintează la tainele Gatgoneze lntr-o situație di- 
Tri, capitala JKcM. fnltadle forțelor pairiollce au 
ne. au inter- * reușit să tale toate căile de aprovi

zionare din sud ale orașului Qiiariț 
Trl.

Pe de alta parte, agențiile dc presă 
relatează că aviația americană a În
treprins noi raiduri, ln diverse regiuni 
Kud-vletnameze, inccrctad ®ă contra
careze acțiunile ofensive ato torțelor 
patriotice.

*
vele militare «fie a-dmlnlslrațiel Lost 
Noi au fost semnalate In apropierea 
orașului Svay Rlcng, capitala pîwin- 
cici cu același nume. -

Fâcuwl un bilanț al acțiunilor ofen
sive întreprinse săptamlna trecuta de 
forțele armate popuiiwe do eliberare, 
ln provincii]e Svay. Rleag ®i Prey. 
Veng, agenția' cambodgiană de Infor
mații — A.K.I. — rolataazâ că aces
tea tru, fioos d!n luptă *peete 2 5®0 de 
militari .inamici și au capiural 'canH- 
tâți Însemnate, de arme și muniții.

gon, pe 
Svay Rit 
de sud.

Sesiunea Adunării 
Populare Supreme 
a R. P. D. Coreene

PHENIAN 30 (Agerpres). — In 
prezența Iul Klm Ir Sen. secretar 
general al GC. al Partidului Mun- 

xcîi din Cârctea. prcședlnleto Cablns- 
tulu! de Miniștri al R.P.D. Coreene, 
la Phenian a-au deșerta lucrările' ce
lei de-a 0-a ©sslunl a Adunării Popu
lare Supreme a R P. D. Coreene — 
transmite agenția A.QT.C. La deschi
derea lucrări lor a asistat Norodom Sia- 
nuk, șeful statului cambodgian, pre- 
ședsntide Frontului -.Unit Național al 
Ctambodalei, aflat in vizită In 
R.P.D: Coreeană.1 înainte de a treca 
la ordinea de zi proijriu-zfteă. jder 
putațli au discutat probleme privind 
sprijinul acordat poporului khmer 
în lupta sa împotriva1 S.IJ.A.. pentru 
salvarea națională.

O cuvlntare pe această temă a 
rostii Pak Sen Cer. al doilea vice
președinte a,l Cabinetului de Miniș
tri al R.P.D. Coreene. A luat cuvin- 
lul, de asemenea. Norodom Slanuk. . 
Sesiunea, a -trasat sarcină Comite- “ 
tulul pentru afaceri extenie a! A- 
dimăril Populare Supreme să elabo
reze un proiect de declarație In 
sprijinul poporului csimbodalân.

In continuarea lucrărilor. Kiin 
Kyong Ryon. ministrul de finanțe, 
a prezentat un raport cu privire la 
execuția bugetului de stal pe anul 
1071 și ia bicetul pa 1072.1071 și ta buge&il țta 1072,

i
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Coawrbh'a între tevarășisl 
Ciu En-lai

Emil Bo dmși tovarășul
PEK IN 30 (Agerpres). — Tovi

Emil Bodrtaraș, inemi ’ " 
lui Executiv, al V..
nent al C.C. al P.C.R., vicepreședinta 
ăl Consiliului de Stat, a avut, dumi
nică, o convorbire cu tovarășul Ciu 
Est-lai, membru al Comitetului Per
manent al Biroului PollHc al C.C. al 
P. C. Chinez, premierul Consiliului de 
Slat al R. P. Chineze.

Au participat Ie Clen-ln, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P. C. 
Chinez șl vicepreședinte al Comjșlei

arășul militare a C.C. al P. C: Chinez, lao 
■embra al Comitete-, Wen-yuan, membru al Biroului PoH- 
Prezidluiul Perină- tic al C.C. ul P. C. Chinez, Ken Blao.

membru al C.C. al P. C. Chinez, șeful 
Secției pentru, relații. externe a C.C. 
al P. C. Chinez, Clao Kuan-hua, ad
junct al mintoirului afacerilor externe.

A. participat, de asemenea, Nicolae 
Gavrllescu, ambasadorul României la 
Pekin.

Convorbirea x-a desfășurat lnir-o 
atmosferă cordială, prietenească.

■ ■ ft’-;»'..-. • '■ ,

Recepție în cinstea delegației 
guvernamentale militare

romane
PEKIN 30 (Agerpres). — Ciu 

En-lal, membru al Comitetului Per
manent al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Chinez, premierul Consi
liului do Stat al R.P. Chineze, a 
oferit o recepție în cinstea delega
ției guvernamentale militare ro
mâne, condusă do tovarășul Emil 
Bodnaraș, membru al Comiteiului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte - al 
Consiliului de Stat. Au fost prezent! 
Io C!en-ii

i

voJuțlei împotriva agresiunii Impe
rialiștilor americani, poporal coreean 
s-a bucurat de sprijinul puternic al ; 
tuturor țărilor socialiste, îndeosebi al 
jwporțilul chinez, ai efisrai fi! șl-au 
dat viața cu vitejie pe dmpul de 
lupta,

ln continuare, tovarășul Emil 
Bodnaroș a exprimat mulțumiri pro
funde pentru cuvintele calde de apre
ciere la adresa partidului și poporului 
român, exprimata da premierul Ciu 

șpus el, de

da stimă șl respect ‘reciproc pe căra 
le hunrette popoarele român și chinez, 
rezultat al relațiilor de prietenie șl 
solidari tata 1ntemațtonalista statorul- 
citc trainic intra partidele, țările și 
popoarele noastre.

'Aceste relații &s dezvoltă zi de zi 
pe temelia de nezdruncinat a princl- 
piltor marxlxm-kuiinlsnriulul, a comu
nității dc oriitduire și do țeluri, a 

llor ex- luptei pentru socialism, împotriva im- 
linlstru- pertalisrnului, pentru pace Intre po

poare.
• jVduci.'m Comitetului Central al 
P.C. Chinez, tovarășului Mao Tzedun' 
— încărcatul conducător al poporu
lui'chinez — Consiliului do Stat șlj 
tovarășului, Ciu En-lal,. Întregului1 
popor ciiincz, un fierbinte salut to- 
vărășesc din partea Comitetului 
Contrai al Partidului Comunic 
Român, a tovarășilor Nlcolao 
CjMuțcscusșl Ipn. Ghțtorgho Maurei 
a guvernului roman, din partea oa-

liwjjfKtinlâ. sin.

,______  ________ ‘xprlmata da premierul
Io Clen-in, membru al Biroului Po- Eft-lăL Aceasta, a spus el, w-
llllc al C.C. a,l P.C. Chinez si vice- nwnxtrcâză Încă 6 dată «sentimentele
președinte al Comisiei militare a . . . ■
C.C. ol P.C. Chinez; lao Uen-luan, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
ol P.C. Cnlncz, Li l.)ă-ș:n, membra 
supleant al Biroului Politic al C.C. , 
al P.C. Chinez, șeful Direcției Rd-' 
TUîrhle politice a Armatei populare 
chineze de eliberare, Ken Blao, șe
ful Secției pentru rotații externe a

' C.O al P.C. Chinez, CJao Kuan-hua, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
ternii;, Su Și-u, adjunct al 
lul apărării naționale. Cian Cal-cien. 
adjunct al șefului Marelui Stat Ma
ior, și alte persoane oficiale. Au 
fosl prezdnțl. de eseihenea; amba
sadorul României la Pekin;, Nicolaa 
Gavrllescu. și membrii ambasadei 
române. . - - . , ,

în cadrul recepțlol. desfășurate 
lntr-o atmosferă de caldă prietenie, 
premierul Ciu En-laî șl Emil 
Bodnaraș au rostit toasturi.
ț.-Ih inumelo . CX1'al-R.C. Chinez, al 
guvernului și poporului chinez, Ciu 
En^taira’ radrcsa't'"UnTțȘlduros buiFvSJ 
nit membrilor delegației guverna
mentale militare române, precum șl 
delegației Gărzilor patriotice române 
'și Băncii Naționale Române, caro se 
aflâ In R. P. Chineză.'

Ln cei aproape doi ani care au tre
cut de la ultima vizită a tovarășu
lui Bodnaraș in țara noastră, a spus 
Ciu En-lai. situația internațională a 
cunoscut transformări foarte mari. 
Lupta revoluUonară'a popoarelor Tu- 
mli a cunoscut o nouă dezvoltare. 
Ne bucurăm do faptul că ln nceaslă ' ' 
perioadă relațiile de prietenia chino- —«-■—*
româno s-au dezvoltat conriderabll. a W guvernamentale, romane, corniuta 
adăugat prenrierui Consiliului de Stat.,‘ *
S-a intărlt continuu prietenia noas
tră ; schimburile in domeniile poli
tic. economic, militar și cultural cresc 
M z! ce trece. In lupta pentru cau
za comună a construirii Boclalismu- 
lul. impolriva Imperialtemulul nutrim 
sentimente dc simpatie reciprocă șl 
ne sprijinim reciproc.

Vizita *in tara noastră, anul tre
cut, n delegației de partid sl guver
namentale române., condusă de tova
rășul Nicotae Ceausescu, a contribuit 
foarte mult ta dezvoltarea rotațiilor 
de prietenie chino-române. Slntem 
convinși, a arătat Ciu En-lal. câ 
vizita delegației guvernamentale 
militare conduse de tovarășul Emil 
Bodnaraș va aduce o nouă contribu
ite la Întărirea relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre cela două țări.

Ciu En-lal a, toastat ■ pentru prie
tenia revoluționară șl unitatea mili
tantă dintre cele două partiție, țâri, 
armate șl popoare, pentru înflorirea 
șl prosperitatea Republicii Socialiste 
România, ln sănătatea tovarășilor 
Nicotae Ceausescu. Ion Gheorgho 
Maurer, a tovarășului Emil Bodnnraș.

Lulnd cwbitul; tovarășul Emil 
Bodnaraș a arătat că delegația gu
vernamentală militară română a «so
sit la Pekin venind dlntr-o țară ®o- 
cdaltatâ — R. 1'. D. Coreeană — ve- 
ctafi cu B- P.' Chineză,*'a cărei prie
tenie este scumpă ntlt poporului chi
nez, cil și poporului român.

Cea de-a -50-a aniversaro, a creării 
Armatei Revoluționare Populare Co
reene, la caro am asistat, a spus vor
bitorul, a prilejuit o slrMucHA trecere 
ln revistă a marilor succese pe care 
poporal coreean, «tub conducerea glo
riosului său partid, In frunte cu to
varășul K!m Ir Son. le-a obținui. în 
eroica sa luptă revoluționară împo
trivă ocupanțltor japoitezl, pentru li
bertate. șl făurirea upel vieți Inde
pendente, in apârarea «.rcerlrftor r®-

RAWALPINDI M (Agerpres). — 
Președintele Pakistanului, Zuinkar 
Aii Bhutto, șl primul ministru al In
diei, Indira Gandhi, se vor Intîlnî la 
sfirșilul lunii mal sau la îneepuiul 
lunii Iunie, pentru a discuta proble
mele Interested cele două țâri — se 
afirmă Ln comunicatul comun, dat 
publicității la încheierea convorbiri
lor desfășurata In "locali ta ten pakista
neză Muree între reprezentanții 
speciaU al, șefului .«stolului pakista
nez șl ai premferalul indian. între
vederile dintre reprezentanții spe
ciali al președintanii Pakistanului șl 
al premierului Indiei — arata; co
municatul — ,^-au desfășurat într-o 
atenosferâ de cordlaUtate șl .. țiunâ- 

problemele ce vor fi abordate In 
cursul acestei Intilnlri se vor afla În
deosebi acelea privind stabilirea

zaază ’ comunfcatuL

0 declarație a M.A.E. al R.D. Vietnam
1034°, la ..violarea înțelegerii din 
1W0?- de călre" RD. Vietnam„consti= 
tale o manevră menita e& erecte 
ohnTuzTe ' toife ’agresor —' care'-cșta 
imperialismul american — și po
porul vietnamez, rare luptă împo
triva agresiunii. Statele Unite sini 
acelea care au .sabotat sistematic a- 
oordurlle de la Geneva, nu trimis 
masiv trupe in Vietnamul de sud, 
au desfășurat'uh război aerian’șl 
naval de distrugere împotriva R.D. 
Vietnhm, șl care tind In prezent 
spre „vle!namlzarea“ războiului ln 
scopul de a menține neocotonlallsmui 
american in Vietnamul de sud șl dc 
a perpetua scindarea Vietnamului. 
Afirmațiile rizibile despre „agre- 
slunea“ nord-vietnameză împotriva 
Vietnamului de sud nu pot ascunde i 
artele Ilegale ale imperialiștilor 
S.I.’.A. Împotriva poporului vietna
mez, subliniază declarația.

în legătură .cu afirmația referi
toare la așa zisa Încălcare a „înțe
legerii** din IC©), declarația M.AlE. 
ai RD. Vietnam arata că poporul 
vietnamez nu va încheia niciodată o 
^înțelegere** care să-i anuleze .drep
tul de a se apără singur Împotriva 
agresiunii, nu va permite niciodată 
să-1. fie violate independența, suve
ranitatea* șl integritatea teritorială.

Guvernul RD. Vietnam, so spune 
ln dedarâțlc, apeleaza la guvernele 
și popoarele țărilor socialiste fră
țești, ln oamenii iub'ior! de pace șl 
dreptate, la organizațiile interna
ționale. la toate popoarele- lumii,* in
clusiv cel american, să ceară cu 
hotfirire S.U.A. să pună capăt ime
diat șl definitiv bombardainențelor 
și oilor acte de încălcare a auveranl- 
tațil șl- securlUțll R-D. Vietnam, să 
pună capăt politicii de „victnaml- 
zare a războiului-,1 sfi negocieze se
rios la conferința de la Paris, să dea 
un răspuns pozitiv la soluția ln șapte 
puncte a Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamu
lui do Sud.

HANOI 39 (Agerp-ea). — într-o 
dcdnrațlcs difuzata de agenția--V>.N-A;, 
Ministerul Afacerilor Externe ai 
B-DymeWifn relevă WtaarfnâțJllh 
președintelui S.U.A.', Richard Nlxori, 
cu privire ta o așa, zhtfi „agresiune" 
Împotriva Vietnamului de sud, . la 
„îbcălcaren tratatelor semnate in

VV*'« î’i7--V fî > â ■ vi.Z'țiwJ ultahkf Hj-.. ■ așBMi;. •?'

—■care i'”c
- fl po- 
luptft Impo-

itt 
re! Inlllnirl la nivel înalt. Printre 
problemele ce vor fi abordate In 
cursul acestei intilnlri se vor afla Im

unei -păci durabile ln zonă,’ pred- 'crr»’’» nr& Lrvni-ii'S»!

.
„Planeta X". Astronomul 

american. Joseph" 
stabilit prin calcul 
unei a !0-a planete u sistemului 
nostru solar, nede. 
pe care 'a botezat-o

te de astronomii. , chinezi în

Brady, a 
existența- r,

lescojperită încă, 
pe care a botezat-o „Planeta X“. 
Pornind de la otacrvațiUe făcu
te de astronomii. , chinezi in 
anul 167 l.'e.n., care au remarcat 
că decalajul ln aparlțllli 
tei Hălley nu poate _ „ ,
plic.at numai prin prezența pla
netelor cunosttite, Brady a stu
diat cu ‘atenție deplasările aces
te! comete care se .apropie de 
Pftmlnt la un Interval de 70 de 
ani ; Abaterile orbital acestei 
comete de la legile cunoscute 
ale mecanicii cerești nu pot îl 
explicate altfel decll prin exis
tența 1 urnei planete neobservate ■ 
pinfi în prezent. Pe baza calcu
lelor. astronomul american a 
stabilit câi această planetă ar 
trebui sa «e afle pe o orbită so
la râ foarte îndepărtată, eoroxl- 
mnllv 0 miliarde de km. ceea ce 
presipune că datorită câMuril 
extrem de! reduse, primită de la 
Soare, condițiile de pe ‘această 
planeta af tl total neprielnice 
vieții. Planeta ar trebui să aibă’ 
Insă o masfi de peste '309 de 
ori mai mare dedt cea a Pâ- 
mtatulul.
... ... .... . 

le Come- 
fi ex-

i;

”11
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La Biblioteca națională a 
Canadei a avut loc deschide
rea unei expoziții de carte fi 
dixcuri din. România. Cu ac.ert 
prilej, Bucur ‘ Șchtopu, am
basadorul României, fl G. 
Sylvestre, directorul general al 
Bibliotecii naționale, au tubli- 
nlat semnificafia acestei mani
festări in caiîrul relațiilor ro- 
rr.dno-canadiene rolul cârtii ca 
factor de civilizație, de cu- 
noaftere ji prețuire a creației 
spirituale a poporului român. 
Partea canadiană a transmis 

' mulțumiri ptentru cărfllc ji 
discurile românești, care după 
expunere rămln in patrimo
niul Bibliotecii haționaie a Ca
nadei.

“ ★ s ■

Ministrul economiei fi /inon- 
felor al Franței, Valăry Gizcard 
d’Eitalng, a inaugurat, tlmbită. 
Tirgul intemallonal de la Parii. 
Aflat la a 61-a edific, ilrgul, 
deschis la „Porte dc Vena 111es^,) 
beneficiază in acest an de par
ticiparea a peste 2 603 de firme 
din 39 de țări (intre oara 11. P.

2 *• •

România participă, 
an, la .^Salonul lurișmt 
vacantei", prect . _ .
'Kilion al ctodloarei, care consti
tuie una din nbirmfite actualei 
edifli.

I (infre oare 11. P.
Chineză fi' R. D. Germană). 

in ocest 
............ _.._..;uZul fi al 
precum fi la un pa-

nân, din partea 0.1- 
dta.,RcapânIa socla- 

. .Izi& .neortcială, sin4 
tem mesagerii sentimentelor de pro
fundă prietenie pe caro poporul țo4 
mân ie manifesta fafâ de poporul 
căinez frate. Același mesaj ii aduce 
și delegația Gărzilor patriotice din 
România,, prezentă aici. j

Constatăm cu salisfiacțle deosebită 
că relațiile dintre partiode șl ifirl'e 
noastre cunosc o dezvoltare continuă 

-ascendenta pe toate planurile — i»- 
liilc, economic, iennico-șlilnțlfic și 
hlllitar — a arătat vorbitorul, subli
niind că vizita delegației de purtid

de tovarășul Nicolae Ccaușescu, ln 
Iunie anul tric-ii, primirea deosebit 
de caldă de care s-a bucurat pr*‘" 
tlndenl, rezultatele' acestei vi

ireliL- 
-------- . rlzile, 

jzvorlto din ochXmbul reciproc de pă
reri, râm in ln cronica rotațiilor ro- 
imino-cisiuteze ca o etapă de însem
nătate'cruciala.----------------------------I

Refeflndu-se ta situația Interna
țională; vorbitorul a relevat că frort- 
tlil de luptă Imjw.r.iva jmpcriălismd- 
lul s-a Întărit consideniDil, avind 
drept componentă de bază marna 
forjă a socialismului victortoa. iJo- 
poarelo cer tot mai hoiărit râalumâ- 
rca ImpertallMjului, abolirea ,relații
lor colonialiste și neocoteibilisie, ^/1 
șezaren relațiilor dintru ele pa bâza1 
prir.c.pîilor egalității In drepturi, in- 
depeMcnței și suveranității :iaț;o- 
naiel neamestecului in’ treburile in
terne, avantajului reciproc. Chiria 
socialistă, marea țară a unul popor 
de peste 0W milioane do /oameni,! a 
Inlrat ln arena internafjlonalâ ca 
membră do frunte a O.N.U.

România fioctallsțâ militează nfe- 
ăbâțut pentru, cauza prieteniei și a 
unității, po baza marxișm-lenlnlsmu- 
lul, dintre toate țările socialiste, pen
tru prietenia șl colaborarea inter- 
naflorii 1 ft pașnică cu toata popoarele, 
pentru coeziunea trainică — ln co:;- 
dițlilb diversifica tal fiole dezvoltări 
— a mișcării comuniste șl muncito
rești Internationale, a forțelor pro
gresiste din lume. î

în Inchctere, vorbitorul a toastat 
pentru prosperitatea RP. Chineze și 
a marelui popor chinez, pentru glo
riosul Partid: Comunist Chinez, ln 
frunte cu încercatul său conducător,’ 
tovarășul Mao Tzedun, ln sănăta
tea tovarășului Ciu En-lai șl a celor
lalți conducători dc partid și de stat 
chinezi prezenți, penlru prletehia 
■indestructibilă • dinlre cele 
parihfe, popoare șl țâr!.

două
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gramul Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului rie 
Sud, propunerile R.D. .Vietnam, care 

, reprezintă o bază realistă ți construc
tivă pentru soluționarea politică a 
problemei vietnameze. Ne reafirmăm 
încă o data convingerea nestrămu
tata că lupta neînfricată' a poporului 
vietnamez, a celorlalte popoare, din 
Indochina va Ii Încununată da vic
torie.

De ziua Internațională a celor ce

prima tară «socialistă de pe conti
nentul latlnd-american — se «1-, 
luează in mod statornic în cen
trul întregii paJltici externe a parti
dului și stalului nostru. SemnartKi in 
ultimul an a noilor tratate de priete
nie. alianță șl colaborare dinlre 
România'iji o surle de state socialiste, 
vizitele reciproce la nivel Înalt, dez- 
voliarea colaborării cu (firile membre 
ale C.AE.R. și die Tratatului do la 

■Varșovia, precum ți cu ceielalie‘țări 
socialtata — toate acestea consolidea
ză'șl cimentează necontenit bazele 
solidarității cUnixc popoftti român și 
oopoarele tuturor țărilor socîaMe. 
prietenia șl frăția lor internațlona- 
IJslâ. Bucurindu'-se- sincer, din inimă, 
de succesele pe caro le obțin popoa
rele frățești, alături de care con- 
fitrulm noua orlndulre. poporul român 
te transmite in aceasta zi Bărbâlo- 
reaxcă; masajul sâu dc solidaritate, 
urarea caldă do noi lzblnzl in mă
reața operă constructivă ea o desfă
șoară.

Nutrind , sentimente de caldă și 
profundă admirație față de Viet
namul eroic, poporul nostru se simte 
alături de poporul vietnamez din 
Nordul țării, care in această zi mun
cește, apârin-d’j-șl cu hotarlre cerul u,,w, hvj,mu »»
patriei ; alături de patrioțU sud-vlol- llticc o urmăresc cu caldă simpatie.

.. IfiOAJLțțMM.j.ta'«aULV „ lUgJ'tM • V-SJL.

trlva agresiunii Imperialiste, obțlnlnd 
importante victorii. Po. deplin' soli
dară cu lupta dreaptă a poporului 
vietnamez, România eodaltatâ l-a a- 
cordat șl li acordă întregul său spri
jin — material, moral, politic și dl- 
plomallc — fiualîne cu hotfirire pro-

daăuna, In j primele rihduri ale tu
turor bătăliilor clasei muncitoare — 
partidele comuniste șl mundtoreșil.' 
Astăzi; clnâ sărbătorim ziua unității 
și a frflțlel. Internaționaliste, cu allt 
mal vibrant răsună Imperativul uni
tății mișcării comunista și rauncito- 
reșll — cauză căreia partidul nostru 
ii.consacram Intensă și neabătută ac
tivitate. Partidul Comunist Român se 
afirmă ca un promotor neobosit al 
apropierii, al. lntilniritor, contactelor

România socialistă susține 
hotârlre eforturile noilor etate Jnde- 
pândento pentru consolidarea suve- 
raniiățU lor, împotriva oricăror în
cercări ale Imperialismului de â a- 
tenta ,la llbcrtauja lor cucerită cu 
grele jertfe. > Poporal român mani
festă o caldă solidaritate cu mișca
rea de eliberare națională, cu popoa
rele care luptă eurajtra, uneori eu 
arma ln mină, pentru scuturarea ju
gului colonial, pentru dreptul de a fi

Africii noi, ,1a Întărirea frontului 
anti Im pe rial 1st

Zhta, do 1 Mal, zitia solidarității 
proletaro, și-a lărgit necontenit aria 
ele cuprindere — așa cum Însăși clasa 
muncitoare mobilizează In Jurul el,' 
in zilele noastre, pături sociale din 
ce in ce mai larii, forțe progresista 
și democratice din ce'în ce mai di
verse. care Înțeleg că stindardul pro
letariatului oslo expresia celor mai 
Înalta aspirații ale umanității —

muncesc, Partidul Comunist .Român, 
oameni! muncii din țara noastră* Iș! 
exprimă solidaritatea militanta cu 
clasa muncitoare, cu oamenii nv.in.rtl 
din țările capitaliste, a căror înotă 
.viguroasă pentru revendicări econo
mice, pentru drepturi și libertăți po- 

rtamezi, caro .luptă cu eroism împo- Glâvul comuniștilor români se faca 
..... «huntnAJ cu putere auzit In apărarea mllltan-

țtlor revoluționari, împotriva peree- 
î cuțllloir șl represiunilor la care sini 
’ supuși aceștia de forțeta ‘reacțlunli 

d'ntr-o serie de țâri.
în fruntea celor ce sfirbătoresc 

Intiiiii Mol se află uzi — ca-into';-

, stap'ne r>e soarta lor;
O strălucită.pagină ln cronica ten- 

lui și slaVtaul nostru a constituit-o 
rfteenia vizita înlroprinsă de torară- 
șu! Nlcolac Ceaușescu In țările Afri
cii. Convorbirile cu conducătorii co
lor opt s»te vizitate, cu liderii miș
cărilor de eliberare, 'emoțlonantale 
Intilnlri ale conducătorului partidu
lui șl sîatulul nosîra cu oamenii 
muncii de pe comliwn'.ul african re- 
prezLnta o contribuție majoră, de în
semnătate Istorică, la dezvoltarea re
lațiilor de. prietenie șl solidaritate 
dintre! poporul , fomân și.. popoarele

' '

șl convorbirilor tovărășești,. In această 
activitate Jgâslndu-ți reflectare am- 1 - -------------------------------------- . __
ploarea șl multitudinea relațiilor dlțlllor Internaționaliste ale parildu- 
sale cu partidele comuniste șl mun- lui «i ntafiiiui nostru » constltun—< 
dloreșli, fconlrlbuțla activă pe caro 
Înțelege să o aducă la viața mișcă
rii comuniste Internaționale, la cauza;
unității tuturor detașamentelor aces
tei mișcări. Comuniștii, toți, oamenii 
muncii din țara. noastră adresează 
astăzi clase! muncltoBro Internațio
nale, partidelor comuniste șl munci
torești f un fierbinte salut aslgurln- 
du-le de solidaritatea deplină a po
porului român șl. le urează noi suc
cese In luptă .

iul este expresia celor mal 
aspirații ale umanității — 

pacea, libertatea, progresul, bună
starea popoarelor. în numele aoostor 
țeluri, România, socialista, pătrunsă 
de spiritul unei înalta responsabili
tăți față de cauza sodalismuhii șl 
păcii, urmărește promovarea destin
derii și înțelegerii internaționale, u- 
n’rea cotor mal largi forțe sociale în 
lupta pentru p-eintlmplnarea unui 
nou război mondial, pentru Înfăptui
rea dezarmării, instaurarea unei largi 
colaborări Intre toata popoarele lu
mii, Înfăptuirea marilor. Idealuri de 
pace și progres ale omenirii. Pentru 
toate acestea, România ®octelBiă se 
bucură do o înalta apreciere șl sim
patie pe plan internațional, numărul 
prietenilor poporului nostru fiind în 
continuă creștere ire toate meridia
nele .gtoijulul.

în aceasta zi de întil Mai, comu
niștii, Întregul popor român adresea
ză salutul lor internaționalist forțe- 

s lor revoluționare șl progresiste de 
preîutindeni, aaigurlndu-le că In 
partidul nostru. In România socia
listă vor avea in‘ permanență un 
reazjm de nădejde In lupta pentru 
triumful ideilor de libertate, Ihdfr* 
pendenjă, . pace șl socialism.

Consultări în vederea 
formării noului guvern

ANKARA 39 (Agcrprei).
lieru! desemnat al Turcieimieral "desemnat i ____

Hayri Urgupiu, a declarat că lnlcn- 
țlonează să constituie un nou gu
vern ture care să beneficieze de o 
majoritate parlamentară jl ră cu
prindă un număr minim de miniștri 
din afara Parlamentului fl a. parti
delor politice. Ei a explicat'd pen
tru aceasta consideră necesară in
cluderea in echipa sa' ministeriala a 
unor personalități aparținlnd diver
selor partide politice, reprezentate 

'în Parlament, fără insă cn aceasta 
să reprezinte un guvern de coali
ție. Urguplu a apreciat că reallza- 

■ rea sarcinii sale depinde, In con
secință, de atitudinea partidelor po
litico față de intențiile Băle.

Pro- imediat după acceptarea misiunii 
c„„a de* formare e noului cabinet, L’r- 

guplu a început consultările cu cpn- 
diicătorll partidelor politice. EI s-a 
InlllrJt, cu Suleyman Demirel, pre
ședintele Partidului Dreptății, care . 
are cel iruil mare număr de deputațl 
In Parlament. Demirel a anunțai, 
de1 altfel! că se pronunță In favoa
rea noului' premie- desemnat.. 

Pe de alta parte. Kam’l Klrlkogiu, 
secretar general ai Partidului Re
publican al Poporalul, a doua for
mativ politică după mandatele de
ținuta în Parlament, a adresat pre- ■ 
miorului,'desemnai o telegramă , ln 
care Ișl exprimă sprijinul pentru 
misiunea de formare a unui 
cabinet. ■ :

abonamente prin faHOMPRESFILATELla‘, DucurcțU

non 1


