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Conducerea partidului și statului nostru, numeroși oaspeți 
de peste hotare, zeci de mii de oameni ai muncii, o mulțime 

entuziastă de tineri au fost prezenți ieri pe stadionul „Republicii"

r.----în prezenta tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți conducători 
de partid și de stat, ntarți dimi
neața, pe stadionul ,,Republicii0 din 
Capitală a avut loc o mare adu
nare populară consacrată sărbători
rii zilei de 1 Mai.

La marea adunare populară și-au 
dat intilnire zeci de mii de bucu- 
neșteni din marile uzine, de pe 
șantiere de construcții, din între
prinderi și instituții, tineri și virst- 
nici, bărbați și femei care. îm
preună cu oamenii muncii din 
întreaga țară, au intimpinat ziua 
de 1 Mai cu noi și însemnate reali
zări în întrecerea socialistă.

Stadionul a îmbrăca! haină de 
sărbătoare. Inelul său de beton este 
împodobit cu steaguri roșii și tri
colore.

Deasupra uneia din tribune stă 
înscrisă tradiționala urare pe care 
întregul popor o adresează din ini
mă acestei sărbători : ..Trăiască 
1 Mal, ziua solidarității internațio
nale a celor ce muncesc, ziua fră
ției muncitorilor de pretutindeni !“.

La tribuna oficială, împodobită cu 
drapele roșii și tricolore ce înca
drează stema P.C.R., se pot citi 
urările : ..Trăiască și inllorească 
scumpa noastră patrie — Republica 
Socialistă România !“ ; „Trăiască 
Partidul Comunist Român — forța 
politică conducătoare a societății 
noastre socialiste !" ; „Trăiască po
porul român — constructor eroic al 
socialismului

Tfi partea dreaptă a stadionului 
es(a înscrisă urarea : „Trăiască 
Partidul Comunist Român, in frun
te cu secretarul său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu însoțită 
de portretele membrilor Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R.

In partea stingă a stadionului, 
alături de portretele dascălilor pro
letariatului — MARX, ENGELS, 
LENIN — se află urarea „Trăias
că unitatea mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, a tutu
ror forțelor socialiste, democratice, 
antiimperialiste

Exprimând sentimentele interna
ționaliste ale oamenilor muncii din 
țara noastră, pe numeroase pan
carte se pot citi urările : „Trăiască 
și să se întărească prietenia și co
laborarea frățească dintre poporul 
român șl popoarele tuturor țărilor 
socialiste I" ; „Trăiască pacea șl 
prietenia intre popoare !“.

In incinta stadionului, pe mari 
panouri smt înscrise chemările : 
„Sub conducerea Partidului Comu
nist Român, să luptăm cu hotărire 
pentru realizarea planului cincinal 
1971—1975 in patru ani șl jumă
tate" 1 j „Oameni al muncii, să iQ"

v ____  

deplinim in mod exemplar planul 
pe 1973 — an boturilor in realiza
rea cincinalului in patru ani și Ju
mătate !".

Ora 10,00. In atmosfera de pu
ternică însuflețire care domnește 
pe întreg stadionul, sosesc condu
cătorii partidului și statului, intim- 
pinați cu aplauze și urale ce nu 
contenesc minute Jn_șir.

Zecile de mii de oameni ai mun
cii prezenți la marca adunare popu
lară dau entuziast expresie înalte
lor lor sentimente de stimă și dra
goste, de prețuire și încredere 
nețărmurită față de Partidul Co
munist Român și Comitetul său 
Central, față de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Se aclamă îndelung 
„P.C.R.-CEAUȘESCU", „P.C.R. -
CEAUȘESCU".

In ovațiile nesfârșite ale celor pre
zenți, in tribuna oficială au luat loc 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, tovarășii 
[on Gheorghe Maurer, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Radulescu, Virgil Trofin, 
Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, 
Gheorghe Cioară, Florian Dă- 
nălache, Janos Fazekas, Dumitru 
Popescu, Leonte Răutu, Gheorghe 
Stoica, Ștefan Voitec, Iosif Banc, 
Cornel Burtică, Mihai Dalea, Aurel 
Duca, Mihai Gere, Ion Ioniță, Va- 
sile Patilineț, Ion Pățan, Ștefan 
Andrei.

In tribunele alăturate sint pre
zenți, de asemenea, membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători ai 
instituțiilor centrale și ai organi
zațiilor obștești, vechi militanți ai 
mișcării comuniste și muncitorești 
din țara noastră.

Sint de față șefii misiunilor di
plomatice acreditați in țara noas
tră, atașați militari și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

La marea sărbătoare a zilei de 
1 Mai participă numeroase dele
gații sindicale de peste hotare, re
prezentanți ai celor ce muncesc din 
numeroase țări, alți oaspeți de 
peste hotare.

In tribune au luat loc delegați 
din partea Federației Sindicale 
Mondiale (F.S.M.), Congresului 
Permanent de Unitate Sindicală a 
Oamenilor Muncii din America 
Latină (C.P.U.S.T.A.L.). delegațiile 
sindicale din : R. P. Albania, R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R.P.D. 
Coreeană, Cuba, R. D. Germană, 
R. P. Mongolă, R. P. Polonă, R. P.
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Curâîtarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși șl prieteni,

întregul nostru popor sărbăto
rește astăzi ziua solidarității inter
naționale a celor ce muncesc in 
lupta pentru libertate și dreptate 
socială, pentru o viață mai bună, 
pentru progres social și pace, cu 
hotărîrea de a înfăptui neabătut 
politica internă și externă a Parti
dului Comunist Român. (Aplauze 
puternice, urale). Cu prilejul aces
tei mărețe sărbători muncitorești, 
doresc ca, în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat, al 
Consiliului de Miniștri și al meu 
personal, să vă adresez dumnea
voastră, participanților la această 
mare adunare populară, clasei 
muncitoare, țărănimii, intelectuali
tății, tuturor oamenilor muncii din 
patria noastră socialistă un căl
duros salut și cele mai bune urări. 
(Aplauze puternice, urale).

Ziua de 1 Mai — măreața săr
bătoare a primăverii și muncii — a 
intrat în conștiința popoarelor ca 
un simbol al uriașei energii revo
luționare și a forței înnoitoare a 
proletariatului, a milioanelor de 
făuritori ai bunurilor materiale, ai 
progresului și civilizației umane, a 
cărui misiune istorică este aceea 
de a dezrobi popoarele de sub ju
gul exploatării și asupririi, de a 
asigura clădirea societății noi — a 
egalității, echității și justiției so
ciale, a demnității și fericirii omu
lui — la care au visat, de-a lun
gul secolelor, mințile cele mai lu
minate.

Oamenii muncii din România 
sărbătoresc această zi de luptă 
revoluționară de aproape un veac. 
Se poate spune că, privite retro
spectiv. manifestările muncitorești 
de 1 Mai jalonează însăși istoria 
bogată și eroică a proletariatului 
român, de la începuturile organi
zării sale, de la crearea partidului 
său politic revoluționar cu 80 de 
ani în urmă, pînă la cucerirea 
victoriei în revoluția socialistă și 
zidirea cu succes a noii orinduiri 
sociale, orânduirea socialistă. (A- 
plauze puternice, urale). Idealu

rile pentru care au luptat și s-au 
jertfit generații de militanți revo
luționari, pentru care oamenii 
muncii au înfruntat cu abnegație 
și neînfricare represiunile exploa
tatorilor încă din secolul trecut, 
s-au împlinit : clasa muncitoare a 
devenit clasa conducătoare în stat, 
în viața socială s-a întronat prin
cipiul deplinei egalități în drepturi 
intre toți cetățenii, poporul este 
liber și stăpîn pe soarta sa, își 
făurește în mod conștient propriul 
viitor, propria sa istorie. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Anul acesta, ziua de 1 Mal este 
marcată de puternicul entuziasm 
cu care întregul popor muncește 
pentru realizarea mărețului pro
gram elaborat de Congresul al 
X-lea și de Conferința Națională 
a partidului, în vederea făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Clasa muncitoare, țără
nimea și intelectualitatea, toți oa
menii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, depun eforturi sus
ținute pentru realizarea cincinalu
lui înainte de termen, pentru înde
plinirea angajamentelor menite să 
asigure accelerarea dezvoltării 
economico-sociale a patriei.

Pe primele 4 luni ale acestui 
an — hotărîtor pentru înfăptuirea 
cu succes a cincinalului — planul 
producției industriale a fost înde
plinit, după date preliminate, în 
proporție de 100,5 la sută, reali- 
zîndu-se un ritm de creștere, față 
de perioada corespunzătoare a 
anului trecut, de 14,5 la sută. în 
agricultură, oamenii muncii depun, 
de asemenea, eforturi susținute 
pentru ca, în ciuda condițiilor cli
matice nefavorabile, să termine 
cit mai repede și în bune condiții 
lucrările agricole de primăvară, să 
asigure și în acest an obținerea 
unor recolte bogate.

Hotărîrile recentei plenare a Co
mitetului Central al partidului 
privind perfecționarea în continua
re a activității de conducere și or
ganizare a societății, repartizarea 
rațională a forței de muncă, ridi
carea productivității muncii socia
le au fost primite cu satisfacție de 

întregul popor Aceste măsuri se 
realizează cu succes, creînd condi
ții pentru punerea mai deplină în 
valoare a potențialului material și 
uman al țării, pentru mersul mJai 
ferm înainte al patriei noastre pe 
calea progresului, a bunăstării 
și fericirii. (Aplauze puternice, 
urale).

Dezvoltarea cu succes a economi
ei naționale asigură ridicarea conti
nuă a nivelului de trrii material șl 
spiritual al întregului popor — țe
lul suprem al politicii partidului 
nostru, scopul esențial al însuși so
cialismului și comunismului. (A- 
plauze puternice).

Succesele obținute în industrie și 
agricultură, în știință, cultură și 
invățămînt, în ridicarea nivelului 
de trai al maselor sint o grăitoare 
dovadă a minunatei capacități 
creatoare a clasei muncitoare, a 
întregului popor român, a justeții 
politicii marxist-leniniste a parti
dului nostru, a hotărîrii cu care 
toți cei ce muncesc transpun în 
viață mărețul program adoptat de 
Congresul al X-lea și de Conferin
ța Națională a partidului. (Aplau
ze puternice).

Pentru strălucitele rezultate ob
ținute în toate domeniile construc
ției socialiste, doresc să adresez, în 
numele conducerii de partid și de 
slot, precum și al meu personal, 
tuturor celor ce muncesc — mun
citori, țărani, intelectuali, oameni 
ai muncii români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, tineri 
și vîrstnici, bărbați și femei — cele 
mai calde felicitări, precum și 
urarea de a dobîndi noi și însem
nate realizări în activitatea vii
toare, în munca pentru propășirea 
și fericirea României socialiste. 
(Aplauze puternice, îndelung repe
tate ; urale).

Dragi tovarăși șl prieteni.
Și în acest an, ca întotdeauna 

în decursul istoriei, clasa munci
toare, oamenii muncii din Româ
nia sărbătoresc ziua de 1 Mai în 
strînsă unitate cu proletariatul din 
toate țările, cu forțele revoluțio
nare. progresiste, antiimperialiste 

de - pretutindeni. Sînt cunoscute 
vechile și bogatele tradiții interna
ționaliste ale proletariatului ro
mân, ale militanților socialiști și 
comuniști din țara noastră. înce- 
pînd de la Comuna din Paris, 
clasa muncitoare din România și 
partidul ei revoluționar s-au soli
darizat cu toate marile lupte de 
clasă ale proletariatului din cele
lalte țări, au sprijinit bătăliile ce
lor ce muncesc de pretutindeni 
pentru drepturi și libertăți demo
cratice, pentru eliberare socială și 
națională, pentru o viață mai 
bună. La rîndu-i, clasa noastră 
muncitoare a primit sprijinul fră
țesc al proletariatului din alte țări, 
al partidelor sale politice, atît in 
lupta revoluționară pentru înlătu
rarea vechii orinduiri, cît și în 
măreața operă de construcție a so
cialismului.

Partidul Comunist Român își 
îndeplinește cu cinste, neabătut, 
rolul de detașament activ al miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale, al marelui front an- 
tiimperialist. în condițiile de as
tăzi, cînd socialismul a devenit 
realitate în 14 state, cînd noi și 
noi popoare, într-o formă sau alia, 
trec pe calea organizării socialiste 
a societății, un obiectiv de prim 
ordin al activității partidului și 
statului nostru este întărirea prie
teniei și colaborării cu toate aceste 
țări și popoare, de care ne leagă 
aceleași țeluri și aspirații funda
mentale — făurirea orînduirii noi, 
fără clase, orînduirea socialistă și 
comunistă. (Aplauze puternice).

De la această mare manifestare 
populară, în numele poporului ro
mân adresez un cald salut po
poarelor din toate țările socialiste, 
precum și popoarelor din toate 
țările care se pronunță pentru tre
cerea la socialism și le urez noi și 
noi succese pe această minunată 
cale a libertății și demnității 
umane. (Urale puternice, aplauze). 
> Considerăm, de asemenea, că da
toria noastră internaționalistă este 
de a acționa neobosit pentru întă-

(Contlnuare In pag. a III-a)
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SĂRBĂTORIREA ZILEI DE 1 MAI IN ȚARĂ
De 1 Mai. Ziua solidarității InternațlonAjp a celor ec muncesc, ora

șele $i satele patriei au îmbrăcat veșminte de sărbătoare. în fața 
televizoarelor și aparatelor de radio, milioane de oameni ai muncii 
din întreacă țară au urmărit eu viu Interes ruvintarra rostită de 
tovarășul Nieolac Ceaușescu la marca adunare populară din Capitală, 
cu sentimentul râ participă direct, alături de bucurcștcnl, la această 
sărbătoare a muncii șl înfrățirii.

Ca in fiecare an. 1-Mni a fost sărbătorit cu îndreptățită mindrie 
pentru realizările de pin» acum, pentru viitorul luminos al 
patriei socialiste. Animați de profundă dragoste șl nețărmurită 
încredere in Tartidui Comunist Român, in conducerea sa, in frunte 
cu tovarășul N’icolac Ceaușescu, de trainice simțăminte ale frăției In
ternaționaliste. mii și mii de muncitori, țărani șl intelectuali, cetățeni 
ai patriei, tineri și vlrstnlci, fără deosebire de naționalitate, au parti
cipat ieri, in municipiile șl orașele reședință de județe, la entuziaste 
adunări populare, consacrate xilel de 1 Mal, in cadrul cărora au luat 
cuvintul prim-secretari șl secretari ai comitetelor județene de partid, 
prlm-v iccpreședlnți și vicepreședinți ai consiliilor populare județene, 
președinți ai consiliilor județene ale sindicatelor. Vorbitorii s-au referit 
la semnificația zilei de 1 Mai. au trecut in revistă succesele dobindltc 
de poporul român pe calea făuririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate. într-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții la 
adunări au adresat Comitetului Central al P.C.R., tovarășului N’icolac 
Ceaușescu, telegrame prin care se angajează să-și sporească eforturile, 
sâ acționeze mai energic, cu și mai multă dăruire patriotică și spirit 
revoluționar, pentru dezvoltarea multilaterală a patriei.

O adevărată revărsare de bucurie 
și optimism a cuprins țara de la 
un capăt la altul. în acest Intli de 
Mai. sărbătoare a primăverii și a 
florilor, in timp ce In toate locurile 
denumite „cu foc continuu'1 for
mațiunile dc lucru erau prezente la 
datorie, oamenii muncii au partici
pat cu voie bună la marile serbări 
și petreceri tradiționale.

Prczenți la marile adunări popu
lare, in piețele publice sau in 
parcurile și grădinile cu estrade 
special amenajate, care au găzduit 
ample parade ale cântecului, portu
lui și jocului popular, corespon
denții „Scinteii" au transmis din 
toată țara un adevărat șuvoi de 
fftiri.

• încă In sorii zilei, mii de ce
tățeni din județul BRAȘOV, cărora 
li s-au adăugat alte mii de turiști 
din întreaga țară și de peste hotare, 
s-au indreota*. spre Poiana Brașov, 
pentru a petrece împreună, in 
decoruri de un pitoresc inedit, 
frumoasa ii de Armindeni, ziua 
înfrățirii muncitorilor de pretu
tindeni. Alături de miile de mun
citori din marile uzine brașo
vene. am intilnit un numeros grup 
de țărani cooperatori din comu
na Frățești. județul Ilfov, care, 
după încheierea lucrărilor de pri
măvară, și-au petrecut aici două 
zile de odihnă. Printre cei pre- 
zenți in frumoasa Poiană a Brașo
vului se aflau ieri sute de turiști 
străini din peste 20 de țări, prin
tre care Anglia, Franța, R. F. 
Germania, U.R.S.S.

• Coincidența a făcut ca inau
gurarea, in ajunul zilei de 1 Mai, 
a noului motel „Casa arcașului*4 
din frumoasa pădure de brazi de 
la poalele Cetății Neamțului, să<_______ — 

aibă ca primi oaspeți membrii ce
lui mai tinăr colectiv muncitoresc 
din județ — cel al noii fabrici de 
volvatir din TG. NEAMȚ.

— Sint nespus dc bucuros că 
primul 1 Mai îl sărbătorim împre
ună, tot colectivul fabricii — ne 
spune inginerul Serafim Lungu, di
rectorul întreprinderii. !n cinstea 
sărbătorii muncii avem tot dreptul 
să fim mindri și să ne bucurăm : 
ne-am depășit de mai bine de două 
ori propriul angajament asumat in 
întrecerea socialistă.

Și încă o coincidență : adunarea 
festivă și programul artistic con
sacrate zilei de 1 Mai în orașul 
ALEXANDRIA au avut loc in noua 
și frumoasa casă de cultură, inau
gurată in această zi.

• La complexul de agrement al 
municipiului SATU-MARE, pe ma
lul Someșului, lingă ștrandul cu 
apă termală, printre miile de săt
măreni și turiști din diferite loca
lități, corespondentul nostru a in
tilnit ..la iarbă verde11 cele trei fa
milii de muncitori, aparținind tot 
alitor naționalități — care locuiesc 
pe aceeași scară a blocului 15 din 
cartierul „Carpați", și care își pe
trec adesea împreună timpul liber. 
Este vorba de Avram Teodor, lăcă
tuș la uzina „Unio", și soția sa 
Margareta, muncitoare in aceeași 
întreprindere. Kovacs Karoly, 
strungar, tot la „Unio11, și soția sa 
Rozalia. Ioan Schmidt, ajutor de 
maistru la fabrica de dantele ..So
lidaritatea11, și soția sa Elena. îm
pletitoare la aceeași fabrică, îm
preună cu copiii lor. Un simbol al 
prieteniei, semnificativ pentru săr
bătoarea muncii și înfrățirii.

• La celălalt capăt al țării, pe 
litoral : 

— De cite zile vă aflațl la marc T 
— De trei.
— Care stnt impresiile ?
— Excelente. Azi, de 1 Mai. am 

putut face și plajă, ca in toiul 
verii. Litoralul c mal minunat ca 
oricind. Nu numai noi. dar șl 
străinii sosiți in aceste zile, in nu
măr mare, sint încintați.

— Cu cine am vorbit 7
— Cu Alexandru Berinde, fizi

cian, șef de secție la I.F.A. Bucu
rești.

Unul din miile de turiști (români 
ți străini) care au Inaugurat ieri 
sezonul estival pe litoral — 1973.

• în aerul ozonat al Bucegilor, 
in salba de stațiuni a Văii Praho
vei și-au petrecut înliiul Mai din 
acest an mii de oameni ai muncii 
din PRAHOVA și din țară. Pentru 
toți, gazdele au organizat excursii, 
serbări cimpenești, chermeze, 
spectacole artistice, manifestații 
sportive atractive. Un mare număr 
de tineri au participat, in stațiunea 
Bușteni, la „Balul Muntelui", ma^ 
nifestaro tradițională de Armin
deni.

• Mii dc cetățeni din județul 
V RANCE A s-au însoțit cu soarele, 
cu cintecul și jocul, in mari și en
tuziaste serbări cimpenești. Dan
satorii cu măști din Nereju, buciu- 
mașii din Spulber, cimpoierii din 
Nistorești, ansamblul folcloric 
„Doina Vrancei", taraful de mu
zică populară și echipele de dan
suri au transformat codrii de la 
Pctrești, dc la Năruja și Paltin in 
uriașe amfiteatre ale bucuriei.

o Ceva mai sus, pe valea Oituzu- 
lui, la Poiana Sărată, peste 4 000 de 

Noua Casa de cultură a sindicatelor din BUZĂU a găzduit ieri un amplu 
spectacol, dedicat măreței sărbători a solidarității celor ce muncesc 

din lumea întreagă

chim iști de pe platforma indus
trială a Borzeștilor, Împreună cu 
familiile lor și cu numeroși cetă
țeni din județul BACĂU, au admi
rat. parada cinlccului, portului și 
jocului popular, după care, In pa
jiștile din împrejurimi, au încins 
voioasele hore moldovenești.

• lori spre seară, la RM. VlL- 
CEA, localnici și oaspeți aflat! 
la odihnă sau la tratament in sta
țiunile de pe Valea Oltului au a- 
plaudat îndelung un original spec
tacol dedicat hărniciei și rodniciei 
muncii, spiritului do solidaritate 
muncitorească, semnificației zilei 
de 1 Mai.

• Și in județul TIMIȘ a fost lori 
o zi splendidă dc primăvară, cu 
cer înalt și soare generos, prile
juind oamenilor muncii din orașul 
de pe Bcga — români, germani, 
maghiari, sirbi și de alte naționali
tăți — mari petreceri la iarbă ver
de. in tovărășia artiștilor amatori, 
care le-au oferit cele mai alese 
flori din grădina folclorului bănă
țean.

• Mii de siderurgiști, construc
tori și rftincri din județul HUNE
DOARA, împreună cu familiile lor, 
s-au Intilnit, ca și In alți ani, de 
1 Mai, in frumoasa pădure Ghizid, 
pe estrada căreia s-au perindat an
samblurile artistice de cintece șl 
dansuri, formate din tovarășii lor 
de muncă.

• Platoul Cornești, cel mai fru
mos loc de agrement din TG. MU
REȘ, a atras peste 30 000 de oa
meni ai muncii — români, maghiari, 
germani —- din Întreprinderile și 

Instituțiile orașului, care au. sărbă
torit ziua muncii împreună, in to
vărășia cintccului șl veseliei exu
berante. Citcva sute de artiști ama
tori au prezentat, înfrățiți pe sce
nă, ca șl In muncă șl viață, fru
moasele dansuri românești și ma
ghiare de pe văile Mureșului și 
Timavclor.

• Zeci de mii de locuitori din 
județul ARGEȘ au participat ieri 
la marile serbări cimpenești orga
nizate in pădurea Trivalc, In cea 
dc la Valea Ursului, din Valea 
Mare. De asemenea, in pădurea 
Dumbrava din Drăgoeni-GORJ, 
unde și-au dat Intllnirc mii de ce
tățeni, In timp ce formațiile dc ar
tiști amatori executau pe scenă cu
noscuta horă gorjenească, după o 
veche tradiție pe aceste locuri, spec
tatorii au amplificat-o, jucind in 
același ritm. Tot potrivit tradiției, 
flecare melodie gorjenească, inter
pretată pe scenă, a fost preluată de 
toți cei prezenți, formlndu-se un 
cor uriaș, emoționant.

•< La Casa de cultură din SLA
TINA s-a prezentat spectacolul 
„Primăvară, primăvară", iar in pă
durea Șarului, spectacolele artistice 
au fost susținute de casele de cul
tură din Balș și Slatina, de orches
tra de muzică populară „Oltul" șl 
altele.

• Adunarea populară a oamenilor 
muncii din județul SÂLAJ a fost 
urmată de un bogat program cul
tural-artistic susținut de numeroase 
formații artistice, intre care cunos
cutul ansamblu „Meseșul11. De ase
menea, nu mal puțin cunoscutul 
ansamblu „Cununa de pe Someș" a 
prezentat in fața numeroșilor cetă
țeni din Județul BISTRIȚA-NA- 
SĂUD un program cu cele mai re
prezentative creații din folclorul 
local.

• Ieri, 1 Mai, la stația de radio 
a I.A.S. INSULA MARE A BRĂI
LEI s-a recepționat următoarea ra
diogramă : „Transmitem de la bor
durile remorcherelor „Dinamo" și 
„Belșugul". Ne aflăm la mila 23 din 
Delta Dunării. Timp excelent. La 
bord — veselie. întreg grupul de 
200 de excursioniști — salariați 
fruntași in producție de la I.A.S. 
Insula Mare a Brăilei — se simte 
minunat". Transmite Patap Satele, 
căpitanul remorcherului „Dinamo".

• în fața unui mare număr de 
oameni ai muncii din județ, și din 
țară, ca și a oaspeților din Suedia, 
Danemarca și Finlanda, care se 
află la odihnă și tratament la sta
țiunea balneară „Felix" din județul 
BIHOR, a avut loc oe scene in aer 
liber și la clubul stațiunii un bogat 
program cultural-artistic, sugestiv 
intitulat „Flori de mai11. Spectacolul 
de cintece și jocuri a fost comple
tat cu o paradă a portului bihorean 
și un carnaval al tineretului.

• Pe estradele din pădurea Pri- 
seaca șl parcul Pucioasa, pc tere
nurile dc sport, la cămine culturale 
și case de cultură din județul DÎM
BOVIȚA, artiștii amatori au sus
ținut programe artistice, pină scara 
tirziu, Ia lumina reflectoarelor. Un 
scurt bilanț al formațiilor artistice 
prezente pe scene și estrade, in a- 
ccsle zile : 10 coruri, 131 de echipe 
de dansuri, 18 tarafuri de muzică 
populară, 40 dc ansambluri folclo
rice, 74 dc brigăzi artistice de agi
tație, grupuri vocale și instrumen
tale.

• Peste 15 000 de oameni ai mun
cii din orașul GALAȚI și-au dat in- 
tilnlro in pădurea Girboavcle, un 
ideal loc de agrement, unde forma
țiile artistice de amatori din între
prinderi șl instituții au prezentat 
programe consacrate marii sărbă
tori a muncii.

• Pădurile Horia și Făget au fost 
principalele locuri de întilnire pen
tru cetățenii municipiului CLUJ, 
înainte de eliberarea țării, aceste 
păduri constituiau puncte de întru
niri muncitorești ilegale. In anii so
cialismului, de fiecare 1 Mai mun
citoresc, potrivit unei vechi tradiții, 
clujenii petrec aici, la iarbă verde, 
in clntec și voie bună.

• Pe o vreme excelentă, cu mult 
soare, pădurea Dumbrava, Valea 
Stczil și stațiunea montană ’ Pălti
niș au constituit punctele unui 
mare și neîntrerupt traseu al vese
liei. cintecului și jocului, pentru cei 
peste 20 000 dc cetățeni din județul 
SIBIU și turiști din toate colturile 
țării. Pe estrade special amenajate 
au evoluat, pină scara tirziu, peste 
20 de formații artistice de amatori.

• Pe scenele așezămintelor cul
turale din satele și orașele județu
lui IALOMIȚA, formații artistice de 
amatori au prezentat programe de
dicate zilei de 1 Mai. Astfel, la Fe
tești, in Parcul Trandafirilor, or
chestra de muzică populară „Chin
dia" a prezentat spectacolul „Cîn- 
tecel dc voie bună". Sub genericul 
„Ialomița-n Bărăgan e mai mindră 
an de an“, in 28 de comune s-au 
desfășurat întreceri artistice, la 
care au participat grupuri vocale, 
recitatori, dansatori și brigăzi ar
tistice de agitație din toate satele 
județului.

• Peste 80 000 de oameni ai mun
cii din județul CARAȘ-SEVERIN au 
luat parte în ziua de 1 Mai la ma
nifestările cultural-artistice organi
zate pe estradele din piețele și 
parcurile orașului, in pădurile și 
locurile de agrement, pe malurile 
lacului de acumulare Văliug. Mi
nerii de la Anina au petrecut la 
punctul turistic denumit Maial, 
constructorii de mașini de la noua 
uzină din Caransebeș și-au dat in
tilnire pe malul Timișului, siderur

gicii din Oțelul Roșu la Poiana. 
Mărului șl Muntele Mic, iar meta- 
lurgiștii din Bocșa au luat cu asalt 
poienile din Împrejurimi.

•• în frumoasa poiană dc la km 4, 
muncitorii șl salariațli din între
prinderile și instituțiile orașului Sf. 
Ghcorghe, județul COVASNA, au 
petrecut, împreună cu familiile lor, 
„la iarbă verde". —~ln cinstea lor, 
artiștii amatori din oraș au prezen
tat un program atractiv, de cintece 
fi jocuri populare.

• Pe scenele Teatrului de vară, 
ale caselor de cultură șl clubului 
uzinei „Electroputere", ca șl pe es
tradele amenajate in Piața Unirii, 
Parcul Poporului, Lunca Jiului și 
Pădurea Bucovăț, peste 1 000 de ar
tiști amatori și profesioniști din 
județul DOLJ au prezentat progra
me artistice muzlcal-coregraflce, 
la care au luat parte mii de cetă
țeni.

• Pe uriașul platou înverzit din 
preajma vechii cetăți de scaun din 
SUCEAVA, cin tul. dansul și voia 
bună i-au lnsotit pe miile de local
nici. intr-o mare petrecere popu
lară. După un concert de muzică 
populară și ușoară a avut loc aici 
un amplu spectacol muzlcal-core- 
grafic, silb genericul „Viitor de aur 
țara noastră are".

• Mii de cetățeni din municipiul 
BIRLAD, intre care harnicii mun
citori, ingineri și tehnicieni de la 
fabrica de rulmenți din localitate, 
care au sărbătorit, In ajunul zilei 
de 1 Mai, două decenii de la pro
ducerea primului rulment, și-au pe
trecut ziua de 1 Mai in parcul na
tural Prodana, din marginea orașu
lui. Peste 20 000 de cetățeni din o- 
rașul BRĂILA au participat la 
marea serbare cimpenească organi
zată in stațiunea Lacul Sărat, la 12 
km de municipiu. Pe estrada din 
mijlocul pădurii au evoluat forma
țiile de muzică ușoară, populară și 
de dansuri de la Casa de cultură a 
municipiului, uzina „Progresul", 
Șantierul naval etc. Cifre record de 
participant s-au înregistrat la spec
tacolele care au avut loc in pădurea 
Balota, județul MEHEDINȚI, pe

’dealul Mamut — ALBA, in grădina 
Copou — IAȘI, in zonele turistice 
din județele HARGHITA, BOTO
ȘANI, MARAMUREȘ, ARAD, VA
SLUI...

Pretutindeni, in orașele și satele 
patriei^ pe un timp cu soare mult 
și multă bucurie, intr-o atmosferă 
sărbătorească, întregul nostru popor 
a cinstit, în toată măreția ei, ziua 
de 1 Mai.

Petre POPA
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Âu dustiî prin muncă sărbătoarea muncii

De la vetrele 
focului nestins

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT;

La Dispeceratul energe
tic național zi normală de 
IliCrU. ca-’nera de comandă, e- 
chipa de serviciu supraveghează 
atent pulsațiile sutelor de grupuri 
energetice aflate in funcțiune in 
ziua de 1 Mai. Zeci și zeci de mi
lioane de kW ore au fost trimiși 
ieri spre marile uzine siderurgice, 
spre platformele chimiei sau. pur 
și simplu, spre locuința noastră.

Producție record la Hu
nedoara. Focul oontinuu din 
marele combinat, întreținut la cea 
ma; înaltă intensitate de furnaliști 
ca Traian Bolea. Alexandru Bucur, 
Adalbert Kandor. Vasile Crișan, 
Anton Filipescu, de echipele de o- 
țelarl ale prim-topitorilor Augustin 
Maier, Ion Cloșca, Toma _ Bulgaru 
și de numeroasele formații de lu
cru de la grupul de laminoare — 
a determinat, in aceste zile, noi a- 
vansurî in înfăptuirea înainte de 
termen a planului cincinal. Astfel, 
in ultimele trei zile, producția su
plimentară obținută a atins un ni
vel record, inscriindu-se. in con
tul angajamentelor, mai mult de 
300 tone fontă, 784 tone de oțel 
Martin și electric și peste 300 tone 
de laminate la laminoarele Blu
nting. semifabricate la laminorul 
de 800 mm. în același ritm au 
muncit și cocsarii, aglomeraloriștii 
care au expediat furnalelor mal 
mult de 100 tone cocs și 240 tone 
minereu aglomerat peste preve
derile planului din ultimele trei 
zile.

Oțelarii gălățeni au înre
gistrat primele succese pe 
luna mai, adăugind la aestrea 
realizărilor consemnate de la în
ceputul anului și pină Ln prezent 
aproape 32 000 tone oțel peste sar- 
cinile de plan realizate in prima zi 
a lunii.

în ultimele 48 de ore cit 
în 3 zile. La laminoarele cu foc 
continuu de la Uzina de țevi din 
Roman s-a realizat peste pian, in 
zilele de 30 aprilie și 1 Mai. o can
titate de țevi din oțel fără sudură 
echivalind cu un avans de 3 zile. 
Maiștrii Gheorghe ChcJaru și Ni- 
oolae Neacșu, șeful de atelier 
Gheorghe Goldan, inginerii Vasile

Bănică și Voicu Roșu, împreună cu 
formațiile lor de lucru și cu toți 
ceilalți siderurgiști care in aceste 
zile au deservit laminorul de 6 țoii, 
au reușit să producă peste preve
deri 700 tone țevi. Astfel s-au 
creat, condiții ca și sarcinile la ex
port să fie devansate cu 300 tone 
țevi față de prevederile planului 
la zi.

Toate instalațiile au
funcționat ireproșabil. pP 
platforma industrială petrochimică 
de la Brazi, in cele trei zile de 
sărbătoare s-a lucrat in mod con
tinuu, deci — ne informează dis
pecerul de serviciu Constantin 
Chiru — s-au putut obține peste 
sarcinile de plan circa 500 de tone 
de benzină, polietilenă, fenol, an
hidridă Italică, dimetil tereflalat și 
alte produse. O activitate deose
bită a avut loc la rampele de în

cărcare pentru export. Aici s-au 
încărcat zeci și zeci de vagoane cu 
produse petrochimice și petroliere 
pentru beneficiari din Austria, 
Franța. Elveția, U.R.S.S., Japonia, 
Republica Federală Germania, Spa
nia.

Graficele de livrări au 
fost respectate întocmai 
la Combinatul chimic Craiova, ne-a 
precizat tov. Iustin Rogoz, directo
rul general al Centralei industria
le dc Îngrășăminte chimice. în 
cifre aceasta înseamnă realizarea 
peste plan in zilele de 29, 30 a- 
prilie și 1 Mai a 600 tone îngră
șăminte azotoase. Rezultatul se 
datorește disciplinei in muncă și 
exploatării in mod exemplar a tu
turor instalațiilor.

10 tone cauciuc peste 
plan la Borzești. Acesta este 
rezultatul obținut ieri la uzina de 
cauciuc sintetic de chimiștii din 
schimburile conduse de maiștrii Ilie 
Iordache și Radu Stoian. „Am ținut 
să cinstim marea sărbătoare a oa
menilor muncii așa cum se cuvine 
-ne-a declarat maistrul Ilie Ior
dache. Planul pe 4 luni l-am înde
plinit cu 5 zile mai înainte. ZLlnic 
am realizat in plus cite 5—6 tone de 
cauciuc. Așa ne-am depășit anga
jamentul. Pentru astăzi am hotărit 
să obținem — și am obținut — 
cel mal Înalt virf de producție".

De pe ogoare
în județul Alba

S-A TERMINAT SEMĂNATUL PORUMBULUI
S-a încheiat semănatul porumbului in cooperativele agricole din ju

dețul (cu excepția unor mici suprafețe cu exces de umiditate).
Miile de cooperatori și de mecanizatori care au realizat acest succes în 
cinstea zilei de 1 Mai sint hotăriți să desfășoare in continuare întrecerea 
pentru întreținerea la timp a culturilor. Insămințările continuă cu inten
sitate in întreprinderile agricole de stat unde s-a realizat peste 90 la sută 
din suprafața prevăzută cu porumb.

IALOMIȚA I Peste 14 000 ha 
de porumb și soia semănate se a- 
daugă celor realizate pină in pre
zent. In 24 de cooperative agricole 
și 7 întreprinderi agricole de stat 
s-a terminat semănatul porumbu
lui. în numeroase unități viteza zil
nică prevăzută a fost depășită. în 
prezent se lucrează cu toate for
țele, in schimburi prelungite și in 
două schimburi, pentru folosirea în
tregii capacități de lucru a tractoa
relor și utilajelor. Pe suprafețele 
cu exces de umiditate sute de coo
peratori sapă canale și șanțuri de 
desecare. Cooperatorii din comuna 
Dor Mărunt au lucrat Ieri, din 
zori pină in noapte, la semănat și 
la desecarea terenurilor unde ur

îover.i, județul ArgeșPe ogoarele cooperciivei egr

Kt,.

mează să fie insămințat porumbul. 
Ei sint hotăriți să obțină de pe în
treaga suprafață o producție de 
peste 8 000 kg porumb la hectar.

IAȘI : Cooperatorii și meca
nizatorii au intensificat viteza de 
lucru, ajungînd să insămințeze pe 
zi aproape 7 000 ha. In cursul zilei 
de ieri s-a inițiat șl o largă acțiune 
de Întrajutorare in cadrul consilii
lor intercooperatiste, redistribuin- 
du-se tractoarele, semănătorlle și 
atelajele dintr-o unitate in ^lta.

ARAD : Un număr de 53 
cooperative agricole au reușit să 
termine ieri seara insămințatul po
rumbului. Cooperatorii din județ 
au terminat și plantatul suprafețe
lor prevăzute a fi cultivate cu car
tofi timpurii. în multe unități a- 
gricole a început prima prașilă la 
cultura sfeclei de zahăr.

COVASNA: In prima zi de 
mai s-a lucrat intens la semănat 
porumb și la plantat cartofi. In 
cursul zilei de 1 Mai au fost pre
gătite peste 1 500 ha de teren, din
tre care 900 ha au fost semănate, 
iar 600 ha s-au plantat cu cartofi. 
Un frumos succes au obținut în
treprinderile agricole de stat din 
județ, care nu terminat plantarea 
cartofilor pe tpate cele 1 600 ha pla
nificate.

MEHEDINȚI : în cooperati
vele agricole Pristol, Burila Mare, 
Gogoșu, Butolești, Bălăcită. Jiana 
și altele, ieri, tractoarele și utilajele 
lucrau la insămințat. în numeroase 
unități s-a organizat munca in 
schimburi prelungite sau in două 
schimburi, precum și redistribuirea' 
utilajelor și dirijarea lor pe terenu
rile unde se poate lucra. Numai în 
cursul zilei de 1 Mai, în întreprin
derile agricole de stat și cooperati
vele agricole s-a pregătit terenul 
pe mai mult de 1 700 ha și au fost 
lnsămințate peste 1 300 ha cu po
rumb și alte culturi.

J

As.iect de la o petrecere populară organizată de 
Casa de cultură a sectorului 3 din Capitală

în acest an, obiș
nuitele petreceri la 
iarbă verde, de 1 Mal, 
au debutat cu două 
zile mai devreme.

...Gara de Nord. 
Lume multă, anima
ție. N-ai unde arunca 
un ac. Trenurile sint 
luate cu asalt. Pe gar
nituri citim tot felul 
de denumiri aa-hoc 
(„La braț cu tinere
țea". „Virful cu Dor", 
„Rapidul — Cioplea", 
„Briza mării" etc), ce 
indică, de fapt, locul 
spre care se îndreaptă 
excursioniștii. Gara de 
word a fost, în aceste 
zile, o adevărată ram
pă de trimitere a 
bucureștenilor spre 
toate colțurile pito
rești ale țării. Zilnic, 
au plecat din Capi
tală, in cele trei zile 
de repaus, cite 140 000 
de voiajori...

— Cine ne-a furni
zat aceste date atit 
de... precise ?

— Mircea Vasile, o- 
perator de circulație 
la Regionala C.F. 
București.

...Parcurile, piețe
le publice, locurile de 
agrement ale Capita
lei, pădurile Mogo- 
șoaia, Băneasa, Pust
nicul, Cernica, Snagov 
au fost și ele — in a- 
ceste zile — gazde 
pentru zeci de mii de 
bucureșteni. De ase
menea, casele de cul

tură, cluburile mun
citorești, cluburile ti
neretului, căminele 
culturale au optat 
pentru un program cu 
activitate continuă, ih- 
cepind cu după-amia- 
za zilei de 28 aprilie 
și sfirșind cu seara zi
lei de 1 Mai. Pe agen
da acestora au figu
rat concerte de mu
zică populară româ
nească, muzică ușoară, 
baluri ale tineretului, 
spectacole de teatru 
etc. Amintim printre 
cele mai reușite pro
grame cultural-dis- 
iractive oferite bucu-. 
reștenilor pe cele ale 
cluburilor „Republi
ca", „Grlvița roșie",
1. T.B., „Constructo
rul", ale caselor de 
cultură din sectoarele
2. 3, 5, 6, 8, ale clubu
rilor de tineret „E- 
cran" și „Modern". 
R.nd pe rind, s-au 
perindat, pe scenele 
acestor instituții, an
sambluri muzicale și 
formații coregrafice 
cu renume. Forma
țiile de muzică ușoară 
ale unor case de cul
tură, îndrăgite mult 
de cei tineri — pre
cum „Apollo", „Jupi
ter", „Ecran", „Me
tropol", taraful Casei 
de cultură a sectoru
lui 3 — s-au situat, am 
putea spune, prin am
ploarea și varietatea 
programelor susținute,

prin ineditul lor, pe 
primele locuri. în 
multe dintre sălile 
de spectacol am intil
nit, printre invitați și 
oaspeți, actori și cin- 
tăreți profesioniști 
care au răspuns soli
citărilor colegilor lor 
amatori de a veni in 
fața publicului. Un 
program de divertis
ment de dimensiuni u- 
riașe, destinat bunei 
desfășurări a petrece
rilor populare, tradi
ționale in acest în
ceput de mai, a stȚ* 
la dispoziția buci 
reștenilor.

Apogeul orelor de 
distracție a bucu
reștenilor l-a consti
tuit, fără îndoială, 
„Carnavalul tineretu
lui" — primul din sui
ta de carnavaluri or
ganizate pentru cei ti
neri odată cu venirea 
primăverii.

...Ora 19. Două fan
fare, îmbarcate pe va
porașe, fac turul de o- 
noare al lacului Herăs
trău. Se aprind lumi
nile. Aleile devin tot 
mai greu de străbătut 
din cauza aglomera
ției. în curind au să 
strălucească primele 
focuri de artificii.

Programul a început, 
de fapt, de la ora 16, 
printr-o serie de în
treceri și demonstrații 
s, oi lit-e. Pe scena î e> - 
trulul de vară, la casa 
de cultură, in diverse 
alte locuri s-au desfă
șurat programe artis
tice variate, care au 
creat o atmosferă ge
nerală de bună dispo
ziție și de distracție. 
Peste două sute de ar
tiști amatori și pro
fesioniști — tineri 
muncitori, elevi, stu- 
denți — s-au perindat 
pe estradele din^parc 
pini seara tirziu. In
tr-o astfel de atmo
sferă, ringurile de 
dans au fost solicitate 
pină spre miezul nop
ții.

Iată, pe scurt, o 
parte din fresca poli
cromă a petrecerilor 
populare care au pu
tut flintîlnite in aceste 
zile de odihnă, destin
dere și veselie, peste 
tot : in parcuri, pe 
estrade, piețe publice, 
P'iduri'e și Incurii? din 
jurul Bucureștiului.

Oamenii muncii din 
Capitală și-au sărbă
torit astfel, cu bucurie, 
de ziua muncii roade
le muncii lor.

C. PRIESCU
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Marea adunare populară din Capitală
Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUSESCU

(Urmare din pas- D

rirea unității partidelor comuniste 
și muncitorești pe baza deplinei 
egalități în drepturi, a respectului 
și stimei reciproce, a dreptului fie
cărui partid de a-și stabili de sine 
stătător linia politică, strategia și 
tactica revoluționară, potrivit con
dițiilor concrete din țara în care 
acționează, pentru a putea sta în 
fruntea luptelor consacrate făuri
rii unei vieți mai bune, eliberării 
întregii omeniri de sub jugul scla
viei de clasă, al oricărui fel de 
asuprire. (Aplauze puternice, 
urale).

Milităm pentru realizarea unită
ții clasei muncitoare din toate ță
rile, convinși că aceasta este o pre
misă esențială pentru dobîndirea 
victoriei in lupta revoluționară, a 
înfăptuirii aspirațiilor și idealuri
lor de dreptate socială și de pace 
a tuturor celor ce muncesc, a tu
turor popoarelor. Dezvoltăm larg 
colaborarea cu partidele socialiste 
și social-democrate, cu organiza
țiile sindicale, cu partidele și orga
nizațiile politice democratice și 
progresiste de pretutindeni. în a- 
ceastă zi de luptă și de sărbătoare 
a primăverii, adresăm un salut 
fierbinte, internaționalist, clasei 
muncitoare de pretutindeni, parti
delor comuniste și muncitorești, 
partidelor socialiste și social-de
mocrate. forțelor revoluționare, de
mocratice și progresiste din în
treaga lume care militează pentru 
cauza libertății popoarelor, pentru 
progres social, colaborare și pace 
între popoare. (Aplauze puternice, 
urale).

Ne manifestăm solidaritatea ac
tivă cu mișcările de eliberare na
țională, cu popoarele care luptă 
împotriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismului, 
împotriva oricăror forme de do
minație și asuprire. Extindem 
colaborarea cu tinerele state 
independente, cu țările în curs 
de dezvoltare, sprijinind efortu
rile acestora de consolidare a su
veranității naționale, de valorifi
care în interes propriu a bogății

lor lor. de propășire economică 
și socială. Adresăm cu prilejul zi
lei de 1 Mai salutul călduros și 
mesajul de solidaritate ale poporu
lui român tuturor luptătorilor îm
potriva robiei coloniale, mișcărilor 
de eliberare națională, popoarelor 
oare-și apără dreptul la o viață 
liberă și independentă, care aspiră 
la un loc demn, bazat pe deplină 
egalitate în drepturi, în rîndul na
țiunilor lumii. (Aplauze puternice, 
urale).

Animați de principiile coexisten
ței pașnice, întreținem relații de 
colaborare cu toate țările lumii, 
fără deosebire de orînduire so
cială. ne aducem contribuția la in
tensificarea cooperării internațio
nale, la cauza destinderii și păcii. 
Sînt convins că exprim sentimen
tele întregului nostru popor, adre- 
sînd în această zi de sărbătoare un 
cald mesaj de pace și prietenie 
tuturor popoarelor lumii, urări de 
succes în lupta pentru o lume mai 
bună, eliberată de coșmarul unor 
noi conflagrații, pentru o lume a 
progresului, a conlucrării pașnice 
între toate națiunile. (Aplauze pu
ternice, prelungite ; urale).

Milităm pentru întronarea în 
viața internațională a respectului 
independenței și suveranității na
ționale a fiecărui stat, a principiu
lui egalității, stimei și avantajului 
reciproc, a dreptului sacru al fie
cărui popor de a-și hotărî singur 
soarta, fără nici un amestec din 
afară — convinși că numai astfel 
se pot evita noi ciocniri și răz
boaie, se pot asigura securitatea 
și pacea mondială. Facem totul 
pentru a contribui la victoria 
luptei împotriva politicii imperia
liste de dictat, agresiune și inge
rință în treburile altor popoare, 
pentru abolirea forței și a ame
nințării cu forța în relațiile inter
naționale dintre state.

Un obiectiv important al politi
cii externe a partidului și statului 
nostru este înfăptuirea securității 
europene, crearea pe continentul 
nostru a unei atmosfere de largă 
colaborare, bazată pe încredere, 
care să dea garanții fiecărei na

țiuni că se poate dezvolta în mod 
liber și independent, la adăpost de 
orice act agresiv, care să înlăture 
sursele de conflict și încordare, să 
excludă orice pericol de declan
șare a unui nou război. Salutăm 
cu bucurie rezultatele obținute 
pînă acum la reuniunea de Ia 
Helsinki. Considerăm că s-au creat 
toate condițiile pentru începerea 
în această vară a Conferinței ge- 
neral-europene consacrate înfăp
tuirii securității și colaborării pe 
continent, ceea ce va exercita o 
influență puternică asupra destin
derii și păcii în întreaga lume. 
(Aplauze puternice).

Acționînd activ, alături de cele
lalte țări iubitoare de pace, pen
tru accentuarea cursului nou, po
zitiv, ce se conturează în viața 
internațională, milităm ferm pen
tru stingerea focarelor de încor
dare și conflicte care mal stăruie 
pe planeta noastră, pentru soluțio
narea pe cale politică a tuturor 
problemelor litigioase dintre state, 
pentru destindere, pentru creșterea 
rolului Organizației Națiunilor U- 
nite și al altor organizații interna
ționale, pentru realizarea păcii și 
colaborării între toate națiunile.

Clasa muncitoare din România, 
partidul nostru comunist, întregul 
popor vor milita și în viitor neabă
tut pentru cauza nobilă a eliberă
rii tuturor celor ce muncesc de 
exploatare și asuprire, pentru 
transformarea revoluționară a so
cietății și făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte, pentru instau
rarea păcii trainice și înțelegerii 
între popoarele planetei noastre. 
Cei ce muncesc din întreaga lume 
sînt o forță uriașă ; dacă vom ac
ționa uniți, nu există forță reac
ționară în stare să împiedice tri
umful luptei noastre revoluționare, 
al luptei generale pentru pace. 
(Aplauze puternice, urale ; se 
scandează „Ceaușescu-P.C.R,").

Stimați tovarăși și prieteni,

Cu prilejul acestei mărețe zile 
de luptă și muncă, vă adresez 
chemarea fierbinte de a face to

tul pentru accelerarea dezvoltării 
economico-sociale a României, 
pentru îndeplinirea exemplară a 
planului, pentru creșterea pro
ductivității muncii, îmbunătățirea 
calității produselor, ridicarea ge
nerală a eficienței economice, 
sporind astfel și mal mult avuția 
națională și bunăstarea poporului, 
ridicind patria noastră socialistă 
pe noi culmi de progres și civili
zație. (Aplauze puternice, prelun
gite ; urale).

Vă urez, din toată inima, dragi 
concetățeni, împlinirea tuturor 
dorințelor și aspirațiilor de mai 
bine, multă sănătate și fericire ! 
(Aplauze puternice, prelungite, 
urale ; se scandează „Ccaușcscu — 
P.C.R.").

Sub conducerea încercată a 
Partidului Comunist Român, să 
pășim înainte spre triumful socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate, spre zările luminoase ale co
munismului ! (Aplauze puternice, 
prelungite ; urale și ovații : se 
scandează „Ceaușcscu — P.C.R.").

Trăiască Partidul Comunist 
Român — forța politică conducă
toare a poporului român ne calea 
socialismului și comunismului. ! 
(Aplauze puternice, urale ; se 
scandează „Ceaușcscu — P.C.R.").

Trăiască poporul român, care își 
făurește în mod liber și conștient 
propriul său viitor 1. Trăiască Re
publica Socialistă România ! (A- 
plauze puternice, urale; se scan
dează „Ceaușcscu și poporul").

Trăiască unitatea țărilor socia
liste, a celor ce muncesc, a tutu
ror forțelor antiimperial iste ! 
(Aplauze puternice, prelungite ; 
urale).

Trăiască colaborarea între toate 
popoarele lumii ! Să trăiască și 
să învingă pacea pe pămînt 1 (A- 
plauze prelungite; urale; sc scan
dează „Coaușescu — P.C.R.". în
treaga asistență ovaționează înde
lung pentru partid, pentru Comi
tetul său Central, pentru secreta
rul său general, tovarășul Nicolae 
Ceauș eseu).

(Urmare din pag. I)

Ungară, Uniunea Sovietică, R. D. 
Vietnam, Vietnamul de sud. Re
publica Africa Centrală, Algeria. 
Chile, Cipru, Ciad, Republica 
Populară Congo, Dahomey, R. A. 
Egipt, Ecuador, Franța, Guineea, 
Iordania, Liban, Mali, Republica 
Malgașă, Maroc, Niger, Peru, Se
negal, Siria, Togo. Venezuela, 
R.D.P. a Yemenului, Zair, Zambia, 
precum și alți oaspeți.

Cincizeci de pionieri urcă la tri
buna oficială, oferind flori condu
cătorilor partidului și statului nos
tru.

Se intonează Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Adunarea populară este deschisă 
de tovarășul Gheorghe Cioară, 
membru al Comitetului Executiv 

al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal București 
al P.C.R., primarul general al Ca
pitalei.

După ce a subliniat semnificația 
politica a sărbătoririi Zilei solidari
tății internaționale a celor ce mun
cesc, vorbitorul, în aplauzele entu
ziaste ale particlpanților, a salutat, 
in numele cetățenilor Capitalei, pe 
secretarul general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

„Vd informăm, iubite tovarășe 
secretar general, că, In întâmpina
rea zilei de 1 Mai, oamenii muncii 
din Capitală și-au îndeplinit — ca 
și in primul trimestru — și in 
luna aprilie sarcinile de plan fi 
angajamentele asumate, dind o 
producție suplimentară de aproape 
o jumătate de miliard de lei. A- 
ceasta constituie expresia cea mai 
convingătoare a ecoului profund 

pe care l-a avut In conștiința șl In 
inima oamenilor muncii din Capi
tală apelul adresat de dumnea
voastră clasei muncitoare, tuturor 
celor ce muncesc, de a îndeplini 
actualul cincinal înainte de ter
men, de a contribui la accelerarea 
dezvoltării economice și sociale « 
patriei, apel ctfm a însuflețit în
treaga noastră națiune, înfăptuirea 
lui devenind o cauză a întregului 
popor.

înalta distincție acordată recent 
organizației de partid a Capitalei 
reprezintă un nou ți puternic im
bold pentru noi, pentru colective
le de oameni ai muncii din între
prinderile și Instituțiile bucu- 
reștene, de a ne spori și mal mult 
eforturile în vederea înfăptuirii 
politicii șl programului partidului, 
de a realiza prevederile actualului 
cincinal in patru ani șl jumătate, 
sporind astfel aportul Capitalei la 
continua înflorire a patriei".

In încheiere, primul secretar al 
comitetului municipal de partid a 
adresat delegațiilor de peste hotare, 
aflate In țara noastră cu prilejul 
sărbătoririi zilei de 1 Mal. salutul 
frățesc al oamenilor muncii bucu- 
reșteni, urarea de izblnzl tot mai 
mari in lupta pentru triumful 
ideilor socialismului, înțelegerii |i 
păcii In lume.

întimpinat cu însuflețire, cu vii 
șl puternice aclamații de toți cei 
prezenți, la cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Cuvintarea secretarului general 
al partidului este urmărită cu 
profund interes de participant! la 
marea adunare populară, iar prin 
intermediul stațiilor de radio și 
televiziune — de milioane de oa
meni de pe întreg cuprinsul pa
triei noastre socialiste. în repetate 
rlnduri, cei prezenți pe stadion 
subliniază cu puternice aplauze șl 
ovații cuvintul secretarului gene
ral. Urările pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le adresează oa
menilor muncii de la orașe și sate, 
întregului popor sint primite cu 
ovații nesfirșite. Zecile de mil de 
participant la adunarea populară 
scandează : „CEAUȘESCU—P.C.R.", 
„CEAUȘESCU ȘI POPORUL".

★

Cuvintarea șl desfășurarea adu
nării populare din Capitala Româ
niei au fost preluate de posturile 
de televiziune din țâri socialiste, 
prin intermediul Intervizlunii.

(Agerpres)

în atmosfera de entuziasm, ge
nerată de cuvintele, de aprecierile 
și Îndemnurile cuprinse în cuvinta
rea rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. oamenii muncii prezenți 
in tribunele stadionului urmăresc, 
in continuare, un impresionant 
spectacol cultural-sportiv, susținut 
de 7 000 de tineri, un omagiu vi
brant adresat patriei socialiste, par
tidului comunist, sărbătorii interna
ționale a muncii.

Asistăm la o emoționantă demon
s'-ație de frumusețe și bucurie, de 
entuziasm și încredere in viitor, 
desfășurată in București, aici, unde 
vibrează fierbinte, generos. Inima 
tării.

Marele amfiteatru de beton șl 
iarbă este împodobit sărbătorește : 
drapele, pancarte, tablouri. Ramuri 
și flori proaspete ale primăverii îm
podobesc tribunele și brațele oame
nilor. al căror zimbet și a căror 
strălucire din priviri reprezintă cea 
mai de preț podoabă a sărbătorii, 
cel mai emoționant fundal al ma
relui spectacol.

„ Cinstea de a deschide marea re
prezentație revine gărzilor patrio
tice, detașamentelor A.L.A., de Cruce 
Roșie și formațiunilor de pregătire 
a tineretului pentru apărarea pa
triei. In sunetul viguros al fanfa
rei, in pas energic, In rinduri drep
te, trec reprezentanții muncitorilor 
din uzinele sectoarelor 2 și 8, de la 
„Vulcan" și Fabrica de confecții și 
tricotaje, de la „Electronica" și .,23 
August", detașamente ale tinerilor 
din școli profesionale și licee, din 
facultăți și întreprinderi. Brațele 
muncitorești, care strunesc zi de zi, 
mereu mai rodnic, uneltele muncii 
pașnice, poartă acum cu dirzenle. 
prin fața tribunelor, armele de apă
rare. simbol al hotărîrii de a apăra, 
la nevoie cu prețul vieții, cuceririle 
clasei muncitoare, patria socialistă. 
Urale. aplauze puternice intîmpină 
și însoțesc coloanele bărbăției și 
forței.

...Urale și aplauze care izbucnesc 
și mai puternic atunci cind — după 
ce a răsunat solemn semnalul dc- 
deschidere. Intonat de sute de trom- 
peți militari și pionieri — iși face 
intrarea pe gazon un grup compact. 

alcătuit din 1 400 de tineri. care 
scriu cu trupurile lor numele săr
bătorii : „1 MAI". In sunetele vii 
ale marșului dedicat Zilei Muncii, 
pe tribuna-fundal — un adevărat 
decor viu — apare scris cuvintul 
„Trăiască", cuvint care va însoți și 
celelalte înscrisuri.

Vibrant, răsună versurile recita
torilor : „Din Dunăre și pînâ sus 
la munte, / Cu demnifate-și poartă 
bogăția / Și frumusețea ci. și hăr
nicia / Republica Socialistă Româ
nia". in vreme ce pe vasta scenă 
pătrunde un mare grup de demon
stranți. Un dreptunghi compact, roșu

O spectaculoasă demonstrație a frumuseții, armoniei și elanului tineresc 
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ca o bucată de metal încins, tivită 
cu alb incandescent — format din 
1 500 de sportivi militari — se des
chide revelator, desen:nd cu măies
trie. ne întreaga arenă. conturul 
patriei. Succesiv, in -centrul dese
nului. trupurile tinere scriu iniția
lele scumpe întregului popor : 
„P.C.R.", „R.S.R.". In uralele
nesfirsite ale asistentei răsună cîn- 
tece de slavă dedicate patriei si 
partidului. Este un moment emo
ționant. Inimile vibrează laolaltă, 
animate de un fierbinte spirit re
voluționar. de profunde sentimente 
patriotice.

Cu adincă emoție sjnt ascultate 
versurile cuprinse in raportul 
prezentat de tovarășul , Nicolae 
Ceaușescu la Conferința Națională 
a partidului :

„E toată țara românească-n 
sărbătoare.

Poporul înalță imn partidului iubit. 
Sub steagul lui ne avîntăm

spre soare 
Să făurim un viilor mai fericit".

Un acord scurt, un răpăit de 
tobe — și ani piui desen din are
nă redevine monolit roșu-alb. care 
părăsește in ritm viguros. în aplau
ze și urale. spațiul demonstrației.

...Spațiu care devine, pentru ci- 
teva minute, o adevărată grădină 
a primăverii. Este rindul celor mai 
tineri cetățeni — pionierii — să-și 
arate indeminarea si grația. însu
flețirea cu care s-au pregătit pen
tru marele spectacol. în sunetele 
unor cunoscute melodii dedicate 
copilăriei, jocuri ritmice aduc in 
fata tribunei flori vii. desprinse 

parcă de pe plaiurile sau de pe 
covoarele românești. Jocuri cu 
cercuri și mingi, cu flori, desenînd 
pe gazon mlădite de mai și elec
troni. simboluri emoționante ale 
universului in care isi trăiesc azi 
copilăria fericită vlăstarele pa
triei. Apar apoi. Intr-un expresiv 
tablou. îmbrăcat! în uniforme de 
milițieni, ucenici ai ordinii și dis
ciplinei. care evoluează intr-un loc
al rigorii și deprinderii simțului de 
răspundere... Jocul micilor artiști 
se încheie, emoționant, prin dese
nul unor coșulețe' cu flori — sim
bol al omagiului pe care pionierii 
il aduc partidului, clasei munci
toare. Întregului popor. pentru 
condițiile ce le-au fost create, pen
tru viitorul luminos ce-1 aș
teaptă.

...Și. lată viitorul, viu. puternic, 
generos, pășește mindru pe vasta 
scenă. Sint miile de reprezentanți 
ai tineretului Capitalei. intimninati 
de versurile-slmbol : „Ești, patrie. 

lumină lină / Cu Inimi Inflorlte-n 
vise ; / Ne porți cu aripi larg des
chise, / Spre viitor, spre zarea lui 
senină".

Ca niște aripi de zbor al cute
zanței se deschid și se Închid, In 
evoluții de fantezie și grație, gru
purile tinerilor. Sint tineri munci
tori din marile citadele industriale 
ale orașului sau de pe șantierele 
Bucureștiului de mline. Sint uce
nici și elevi aflați la virsta de aur 
a asaltului neînfricat al cetății ști
inței, a alegerii drumului in viață. 
Sint studenți, specialiștii de miine 

ai țării, care deprind viitoarea 
profesiune intr-o permanentă con
fruntare cu munca productivă din 
fabrici șl uzine. Astăzi, de sărbă
toarea muncii, studenții, viitorii 
specialiști fac bilanțul activității 
lor practice : urmind indicațiile 
partidului, ei execută multe pro
iecte de an șl de diplomă La uzi
nele „23 August", la Fabrica de 
ma.șinl-unclte și agregate, ia Uzi
nele de mașini grele și la alte mari 
întreprinderi bucureștene. onorează 
importante contracte cu Întreprin
deri ale industriei noastre socia
liste. Cu asemenea realizări se 
prezintă tinerii Capitalei la sărbă
toarea muncii. Realizări care li 
însuflețesc în exercițiile prin care 
se prezintă tribunelor, întregii 
țări.

Ei oferă un adevărat spectacol 
al frumosului, izvorit din inteli
gența compoziției șl minuția de
taliilor, din forța tinereții călite în 
hale de uzină și pe terenuri de 

sport, din suplețea tinereții. Ele
mente de dans și gimnastică, de 
acrobație și gimnastică ritmică, se 
împletesc intr-un tablou In care 
succesiunea evoluțiilor ample, cit 
întreaga arenă, și a celor de grup 
restrîns creează dinamica emoțio
nală specifică actului artistic.

O „alegorie" sportivă (toate dis
ciplinele reunite simultan intr-un 
singur tablou) aduce pe gazon e- 
voluția a zeci de campioni națio
nali, olimpici și mondiali ; iar ta
bloul final al acestei reprize (un 
grup statuar pe mai multe nive

luri, purtător al inscripției 1 Mai, 
in mijlocul unui cerc alb simboli- 
zind perfecțiunea) reafirmă cunos
cuta indeminare a studenților de 
la Institutul de educație fizică și 
sport.

Apoi, marșul sportiv se conver
tește în melodie populară. Cinte- 
cul din străbuni aduce in arenă 
iureșul tinăr al dansatorilor. Mii 
de tineri, purtind costume din toa
te zonele patriei, reprezentind 
populația română, maghiară, ger
mană, unită prin idealuri comu
ne — fac să înflorească, în uriașul 
amfiteatru, bucuria întregii țări. 
„Alunelul" oltenesc se petrece in 
„Purtată" someșeană, „Trandafirul 
de la Moldova" înflorește alături 
de „Bujorii Banatului", „Briulețul" 
se închide In zeci de hore tradi
ționale, specifice tuturor plaiurilor 
românești. Toate la un loc se a- 
dună Intr-o horă uriașă, ritmlnd 
cintecul soliștilor populari („Foaie 
verde lozioară, / Dragu mi-l de 

tine, țară, / Că ești mlndră ca o 
floare / In straie de sărbătoare"). 
Și din nou formația compactă se 
desprinde in zeci și zeci de hore, 
răspîndite pe întreaga arenă ca 
niște focuri vii pe vatra bucuriei 
închinate măreței zile a muncii și 
a creației, pe vatra hotăririi una
nime de a obține și mai mari iz- 
binzi in viitor, în timp ce vocea 
crainicului învăluie într-o vibrantă 
chemare arena :

„Știm, visul cere muncă ! Știm, 
visul cerc faptă ! / Chemarea mun
cii țara o străbate : / Ca țara să

se-nalțe mai mlndră șl mal dreap
tă, / Să-nfăptulm, tovarăși, cinci
nalul / In patru ani și jumătate

Cincinalul in patru ani și jumă
tate ! Sint cuvintele sub semnul 
cărora oamenii muncii din Capitală 
s-au pregătit pentru sărbătoarea 
de azi.

Această chemare, inspirată din 
îndemnul secretarului general al 
partidului, face ca din mii și mii 
de piepturi să răsune numele 
partidului, al conducătorului său : 
„Ceaușescu — P.C.R. !“

Se scandează îndelung, fierbinte, 
în semn de omagiu, de unitate 
strinsă a poporului in jurul parti
dului, al secretarului său general, 
în semn de angajament hotărit de 
a se da împlinire mărețului obiec
tiv al acestei etape istorice : acce
lerarea ritmului de dezvoltare 
multilaterală a României socialis
te... Un obiectiv prin atingerea că
ruia poporul, clasa noastră munci
toare Iși îndeplinesc îndatorirea nu 

numai față de sine, cl șl misiunea 
internationalists, făcînd din Româ
nia o țară socialistă puternică, 
înfloritoare, contribuind astfel la 
afirmarea prestigioasă a socialis
mului în lume, la întărirea pu
ternicei mișcări pentru libertate, 
bunăstare, pace și progres, a În
tregii omeniri muncitoare.

...Ca o subliniere a acestei idei 
esențiale, dLn zeci de mii de piep
turi răsună puternic versurile șl 
melodia emoționantei „Internațio
nale". Cintecul, vibrat în inimile 
și conștiința celor prezenți, umple 
văzduhul Capitalei, se răspîndește 
spre toate zările patriei — incit 
pare că Întreaga țară cîntă în a- 
ceste clipe cintecul proletariatului 
— ca un mesaj trimis de pe 
plaiurile carpatine tuturor orizon
turilor lumii.

In această atmosferă de mare entu
ziasm, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și de 
stat și-au luat rămas bun de la 
zecile de mii de bucureșteni pre
zenți la marea adunare populară, 
răspunzind cu prietenie aclamații
lor, uralelor, manifestărilor de dra
goste ale reprezentanților oameni
lor muncii din Capitală.

înainte de plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu salută pe șefii 
misiunilor diplomatico acreditați in 
țara noastră, precum și pe oaspeții 
străini, care au participat la sărbă
torirea zilei de 1 Mai In Capitală.

...1 Mal 1973. Pe stadionul „Re
publicii", o impresionantă demon
strație închinată muncii, bucuriei 
izbînzilor, încrederii în viitor, o 
ilustrare vie a deplinului adevăr 
sintetizat in versul :

„E toată țara roniânească-n 
sărbătoare

Petre DRAGU 
Fl. D1NULESCU 
C. MORARU

Fotografii de : M. Andreesca 
și S. Cristian
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viața internațională Sosirea unei delegații comune a partidelor T.A.N.U. 
și Afro-Shirazi din Republica Unită Tanzania

1 MAI PESTE HOTARE
U. R. S. S.

în Piața Roșie din Mcwxyra • *- 
rut Iac tradiționala demonstrație a 
oamenilor muncii. La tribuna 
mausoleului ..Lenin" se aflau Leonid 
Breinev. secretar general al C.C. al 
P C.U.S., Nikolai Podjțornii, președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.. Alexei Kosighin. președin
tele Consiliului de Miniștri, alti con
ducători de partid si de stat sovie
tici. Erau prezente delegații de peste 
hotare, printre care si o delegație a 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România. Au asistat, d»' asemenea, 
șefi de misiilni diplomatice acredi
tați la Moscova.

A luat cuvlntul. cu acest prilej. 
Teonid Brejnev. care s-a referit pe 
larg la succesele in muncă repurtate 
de ponorul sovietic, la politica exter
nă a P.C.U.S. și a guvernului sovie
tic. Prin fața tribunei au defilat 
anof oameni ai muncii din capitala 
sovietică. Demonstranții purtau Era- 
f-.-e si pancR-to ilustrind realizările 
obținute in diferite domen:i ale e- 
conomieL științei si culturii.

R. P. POLONĂ

R. D. VIETNAM R.P. CHINEZĂ

Vizita delegației P.C.R. 
în Danemarca

La demonstrația oamenilor muncii 
de la Varșovia au asistat E. Gierek, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.. H. 
Jablonski, președintele Consiliului de 
Stat, P. Jaroszewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri, alți conducă
tori de partid și de stat. Erau pre
zinți. de asemenea, veterani ai miș
cării muncitorești poloneze, fruntași 
in muncă din marile uzine varșovie- 
ne. delegați do tx'ste bV'.ro. p-:nt’-e 
care și o delegație a Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România. Ed
ward Gierek a rostit o cuvîntare. 
Seara, in pa-cur- e varsoviene au 
avut loc numeroase manifestări 
populare.

în cadrul manifestărilor organizate 
în Polonia cu ocazia zilei de 1 Mai. 
la Varșovia a avut loc o intilnirc a 
membrilor Biroului Politic al C.C. al 
P.M.V.P. cu activiști ai mișcării 
muncitorești din Polonia și fruntași 
în producție.

R. P. ALBANIA
Pe bulevardul „Martirii națiunii*4 

din Tirana a avut loc o mare ma
nifestație a oamenilor muncii. în 
tribuna centrală erau prezenți Enver 
Hodia, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Muncii din Albania, alți 
conducători de partid și de stat alba
neză. Cu acest prilej a luat cuvin tul 
Rita Marko, președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor. Trecind prin 
fața tribunei, mii de oameni ai mun
cii din Tirana au raportat despre 
realizările obținute- im - indeplinirea- 
sarcinilor trasata de Congresul al 
VI-lea al Partidului Muncii din Al
bania.

R. P. MONGOLĂ
în piața centrală din Ulan Bator, 

in prezența conducătorilor de partid 
și de stat mongoli. în frunte cu 
Jumjaaghiin Țedenbal. prim-secretar 
al C.C. al P.P.R.M., președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. Mongole, 
a avut loc o demonstrație a oameni
lor muncii. D. Țevegmid, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R.P. Mongole, a rostit o cuvîntare în 
care a evocat succesele repurtate de 
poporul mongol in construirea socia
lismului.

ITALIA
Din inițiativa celor trei mari cen

trale sindicale, in marile orașe, ca 
și in alte localități au fost organizate 
numeroase adunări și manifestații la 
care au luat parte milioane de oa
meni ai muncii. Participanții și-au 
manifestat hotărirea de a acționa 
uniți împotriva provocărilor fasciste, 
pentru apărarea și dezvoltarea demo
crației, pentru dezvoltarea economică 
a țârii, pentru pace, pentru unitatea 
și solidaritatea internațională a tutu
ror celor ce muncesc.

La Hanoi au avut loc o paradă mi
litară și o demonstrație a oamenilor 
muncii din capitala R. D. Vietnam. 
Lui nd cuvlntul. Fam Van Dong. 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, primul ministru al R. D. 
Vietnam, a relevat că întregul popor 
vietnamez sărbătorește la 1 Mal și 
marea victorie pe care a repUrtat-o 
in îndelungata, dificila și eroica 
luptă de rezistență împotriva agre
siunii. ..în această zi glorioasă — a 
spus primul ministru al R. D. Viet
nam — poporul nostru Iși exprimă 
sentimentele fierbinți și profunda re
cunoștință față dc popoarele țărilor 
socialiste frățești, mișcarea comunis
tă șl muncitorească internațională, 
clasa muncitoare și oamenii muncii 
din diferite țâri, oamenii progresiști 
din Statele Unite, toți oamenii con- 
știonți din lume, care și-au mani
festat simpatia față dc noi. ne-au 
acordat sprijin și ajutor în lupta 
noastră grea și glorioasă"

R. P. BULGARIA
Demonstrația oamenilor muncii 

din capitala bulgară s-a desfășurat 
în piața „9 Septembrie". în tribuna 
oficială s-au aflat Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat, alți 
conducători dc partid și de stat, per
sonalități ale vieții publice bulgare, 
reprezentanți ai misiunilor diploma
tice. oaspeți de peste hotare invitați 
la Sofia, printre care și o delegație 
a Uniunii Generale a Sindicatelor 
d e România. Oamenii muncii din 
S^fia au trecut prin piața din fața 
Mausoleului lui Gheorghi Dimitrov, 
raportind cu mîndrie succesele ob
ținute in întrecerea desfășurată in 
cinstea zilei de 1 Mai.

R. S. CEHOSLOVACĂ
Tradiționala demonstrație a popu

lației capitalei cehoslovace s-a 
desfășurat in Piața Vaclavske. La 
tribuna oficială se aflau conducătorii 
de partid și dc stat, în frunte cu se
cretarul general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, Gustav Husak, pre
ședintele republicii, Ludvik Svoboda, 
președintele guvernului federal, Lu- 
bomir Strougal. Despre însemnătatea 
internațională a zilei de 1 Mai a vor
bit Gustav Husak. Demonstrația a 
fost deschisă de colectivele celor mai 
mari întreprinderi pragheze — ur
mate de oamenii muncii din celelalte 
unități economice, sociale, de stu- 
denti și elevi. Graficele, carele ale
gorice oglindesc succesele cu care 
clasa muncitoare din Praga și din în
treaga țară a intimpinat marea săr
bătoare.

R. S. F. IUGOSLAVIA
în întreaga Iugoslavie au avut, loc 

diverse manifestări cultural-artistice 
și sportive și tradiționale serbări 
cimpenești. Numeroși locuitori ai ca
pitalei iugoslave au asistat la pro
grame prezentate de ansambluri fol
clorice. în fabrici, uzine, școli și 
instituții au avut loc adunări care 
au prilejuit trecerea in revistă a 
realizărilor obținute în domeniul 
producției de bunuri materiale, al 
ridicării nivelului de trai material și 
spiritual al celor ce muncesc. \

ALGERIA
La Alger a avut loc o mare de

monstrație a oamenilor muncii, la 
care au asistat președintele Houari 
Boumediene, membri ai Consiliului 
Revoluției și ai guvernului, respon
sabili ai Frontului de Eliberare Na
țională și ai Uniunii Generale a 
Muncitorilor Algerieni (U.G.T.A.), 
alte persoane oficiale. Au rostit alo
cuțiuni președintele Boumediene și 
Abdelkader Bennikous. secretar ge
neral al U.G.T.A. Șeful statului Al
gerian a relevat succesele obținute 
de poporul algerian in toate sectoa
rele de activitate.

R.P. CONGO
O demonstrație a muncitorilor 

congolezi, organizată de centralele 
sindicale din țară, s-a desfășurat la 
Brazzaville, in prezența nreșed’ntelui 
Marien N’Gouabi și a altor oficiali
tăți congoleze.

în capitala R. P. Chineze. Pok'n, 
sărbătorirea zilei de 1 Mai s-a des
fășurat, conform tradiției, în princi
palele parcuri ale orașului. Festiv 
împodobite, locurile de agrement din 
Pekin au devenit, in această zi. ade
vărate teatre in aer liber, unde ar
tiști profesioniști și amatori au ofe
rit spectacole muzicale și coregrafice. 
La manifestări au luat parte Ciu 
En-lai, premierul Consiliului de Stat, 
alți conducători de partid și de stat. 
Alături dc cele cîteva sute de mii dc 
muncitori din capitală si țărani din 
satele învecinate, dc militari, intelec
tuali și studenți, la festivități au par
ticipat numeroși compatrioți de peste 
hotare. Participanții la manifestări — 
menționează agenția China Nouă — 
au salutat victoriile obținute pe toa
te planurile in construcția socialis
mului In R.P. Chineză.

R. D. GERMANĂ
în o’ata '’«• d-n R?,'’'n

au avut loc parada militară s| de
monstrația oamenilor muncii d’n ca
pitala R. D. Germane. în tribuna 
principală s-au aflat Erich Honecker, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G.. 
Willi Stoph. președintele Consiliului 
de Miniștri al R.D.G.. și alți condu
cători de partid și de stat. în des
chiderea demonstrației a luat cuvln
tul Herbert Warnke, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G.. 
președintele Consiliului Central al 
Federației Sindicatelor Tabere Ger
mane, oare a evidențiat succesele 
obținute de oamenii muncii in dez
voltarea economiei naționale. Zeci de 
mii de muncitori din cadrul colecti
velor întreprinderilor și instituțiilor 
brr’ineze au defilat prin fata tribu
nelor. Demonstrația s-a încheiat cu 
o paradă a sportivilor.

R. P. UNGARĂ
în Piața Gvorgy Dozsa din Buda

pesta a avut loc tradiționala mani
festație de 1 Mai. în tribuna oficială 
au luat loc .Tanos Kadar. prim-secre
tar al C.C. al P.M.S.U., Pal Losonczi, 
președintele Consiliului Prezidențial, 
Jenfl Fock. președintele Consiliului de 
Miniștri, alți conducători de partid si 
de stat. La demonstrație, desfășurată 
întT-o atmosferă sărbătorească. au 
luat parte peste 250 de mii de oa
meni ai muncii din capitala ungară.

ANGLIA
T.a 1 Mai. Anglia a cunoscut cea 

mal amplă acțiune de luptă a clasei 
muncitoare de la greva generală din 
1920.. U^ste-2. milioane_ de. oameni ai . 
muncii’ aii răspuns chemării* Con
ferinței extraordinare a Congresului 
Sindicatelor Britanice (T.U.C.) dea 
organiza, marți, o zi de acțiuni de 
luptă a clasei muncitoare din An
glia pentru asigurarea unor condiții 
mal bune de viață și de muncă. 
Deși, oficial. în Anglia ziua de 1 Mai 
este zi de lucru, in mii de fabrici 
și uzine, in mine și pe șantierele de 
construcții de pe tot cuprinsul tării 
a încetat activi tatea. Căile ferate au 
fost aproape complet paralizate. 
Transporturile cu metroul și autobu
zele au fost, practic, reduse. Majo
ritatea porturilor și-au încetat ac
tivitatea. în toata țara nu a apărut 
nici un ziar. Multe șooli au fost în
chise.

JAPONIA
în întreaga Japonie au fost orga

nizate mitinguri de masă. în 22 de 
prefecturi ale țării au avut loc ac
țiuni unite ale tuturor sindicatelor. 
Mitingul central a fost organizat, ca 
de obicei, pe colinele parcului Yoyogi 
din Tokio, unde s-au adunat circa 
o jumătate de milion de persoane, 
cărora li s-au adresat președinții 
Sohyo, Domei, Federației Sindicate
lor Independente, Churitsu Roren, 
reprezentanți ai Partidului Comunist 
din Japonia, Partidului Socialist 
Japonez, Komelto.

COPENHAGA 1 (Agerpres). — De
legația Partidului Comunist Român, 
condusă d*' tovarășul Miron Constan- 
tinc- 'u, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a participat la mitingul mun
citoresc organizat la Copenhaga cu 
prilejul zilei de 1 Mai, la care au 
luat cuvintul primul ministru Anker 
Joergcnsen, lider al Partidului social- 
democrat. Sigurd Omann, președin
tele Partidului socialist-popular.

Seara, Comitetul Executiv al Par
tidului social 1st-popular a oferit 
un dineu in cinstea delegației româ
ne, la care, într-o atmosferă de cal
dă prietenie tovărășească, au fost 
continuate discuțiile pe probleme de 
interes comun.

Cu prilejul vizitării marilor șan
tiere navale „Lindo" și fabricii de 
mașini și motoare electrice „Trlgc- 
Tikin" din Odense, delegația a avut 
o întilnire prietenească cu conduce
rea sindicatelor din acest oraș.

Marți seara a sosit la București o 
delegație comună a partidelor Uniu
nea Națională Africană — T.A.N.IJ. 
și Afro-Shirazi din Republica Unită 
Tanzania, care, la Invitația Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român, face o vizită de priete
nie în tara noastră.

Delegația este alcătuită din Aboud 
Tallb, adjunct al șefului Departa
mentului Educați*! din C.C. al 
Partidului Afro-Shirazi. GîsI<t Ma-

punda. secretar cu probleme de edu
cație politică la C.C. al T.A.N.U., 
S. S. Hamad, secretar al tinerelului 
Afro-Shirazi. și G. A. Mwasomola, 
activist all T.A.N.U.

Oaspeții au fost intimpinat! de to
varășii Virgil Cazacu. membru al 
C.C. al P.C.R., Constantin Potingă 
si Constantin Vaslliu. adjunct! de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

(Agerpres)

agențiile de presă transmit:
C.C. al P.C. din Chile a 

aprobat ordinea de zi a 
celui de-al XV-lea Congres 
ale cărui lucrări se vor desfășura la 
sfirșitul lunii noiembrie ș: începutul 
lunii decembrie a.c. Ziarul „El Si- 
gio“ informează că ordinea de zi a 
congresului cuprinde raportul de ac
tivitate al Comitetului Centrai al 
P.C. din Chile, schimbări in statutul 
partidului șl alegerea organelor de 
conducere.

Consiliul de Miniștri al
R.P. Bulgaria a adoplat 0 holâ*
rire cu privire la construirea unui 
muzeu consacrat lui Gheorghi Dimi-

Luigi Longo, președin
tele P.C. Italian, s-a întîlnit 
cu Jacques Duclos, membru 
al Biroului Politic al P.C. Francez, 
întllnirea s-a desfâșurat intr-o at
mosferă de caldă prietenie și coope
rare. Jacques Duclos s-a Întîlnit. de 
asemenea, cu Agostino Novella, 
membru al Biroului Politic al P.C.I., 
și cu Sergio Segre. responsabilul 
Secției externe a P.C.I.

Un avion 
nînd R.D.P. 
s-a prăbușit

militar aparți- 
a Yemenului 

în regiunea Hadra-

maout, din interiorul țării, anunță 
postul de radio Aden. în acest tragic 
accident și-au pierdut viața ministrul 
sud-yemenit al afacerilor externe, 
Mohamed Saleh Aulaqi, ambasadori 
ai R.D.P. a Yemenului in diverse 
capitale ale lumii ; in total 24 de 
funcționari superiori din M.A.E. al 
R.D.P a Yemenului, precum și 
membrii echipajului. Consiliul Pre
zidențial a decretat doliu național 
în întreaga țară.

întrevedere R. Nixon-W. 
Brandt Președintele S.U.A., Ri
chard Nixon, a avut marți o primă 
rundă de convorbiri cu cancelarul 
R. F. Germania, Willy Brandt. Ro
nald Ziegler, purtătorul de cuvint al 
Casei Albe, a făcut cunoscut ,că pre
ședintele S.U.A. și cancelarul vest- 
german au procedat la un tur de o- 
rizont asupra problemelor interna
ționale.

Președintele Republicii 
Guineea Sekou Tour6>a rostit un 
discurs radiodifuzat în care a anun
țat că organele securității de stat sint 
in posesia unor dovezi ce atestă exis
tența unor planuri de intervenție ar
mată in Guineea de către trupe por
tugheze și mercenari. Sekou Tour6 a 
declarat că poporul Guineei este 
hotărit să dejoace toate manevrele 
forțelor imperialiste și să dea o ri
postă energică oricăror acțiuni pro
vocatoare.

0 expoziție consacrată victo
ri Dor obținute de poporul vietna
mez în toate domeniile, in cursul a- 
nului 1972, a tost deschisă la Hanoi în 
prezența premierului Fam Van Dong, 
a altor conducători de partid și de 
stat ai R. D. Vietnam și a ministru
lui de externe al Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud. Nguyen Thi 
Binh, aflat in vizită la Hanoi.

Acordul comercial ne
preferențial cu 0 durata de lrel 
ani in vigoare între Piața comună și 
Iugoslavia a fost prelungit pină la 
30 septembrie a. c. Totodată, repre
zentanții celor două părți vor conti
nua convorbirile in vederea elaboră
rii unui nou acord nepreferențial pe 
o durată de cinci ani intre C.E.E. și 
Iugoslavia — relatează agenția 
Tanlug.

Cea de-a 46-a ediție a 
Tîrgului internațional sa 
deschis la Bruxelles. Participă peste 
820 de firme din 47 de țări.

La un acord privind pre
țurile agricole comunitare 
au ajuns marți dimineața miniștrii 
agriculturii din țările Pieței comune. 
Acordul prevede. în esență, o creș
tere a prețurilor la o serie întreagă 
de produse alimentare.

Cronica

„ficțiuni contrare acordului fie încetare 
a Ui și restabilire a păcii in Vietnam" 
Declarafia adjunctului ministrului de externe al R. D. Vietnam
PARIS 1 (Agerpres). — într-o de

clarație făcută presei înainte de a 
părăsi Parisul cu destinația Hanoi. 
Nguyen Co Thach, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al R. D. 
Vietnam, care a avut. în capitala 
Franței, convorbiri privind aolicarea 
Acordului de la Paris asupra Viet
namului cu William Sullivan, asis
tent adjunct al secretarului de stat 
al S.U.A,, a arătat că Statele Unite 
continuă zborurile do rncunoastere 
deasupra teritoriului R. D. Vietnam, 
au oprit deminarca porturilor și 
arterelor navigabile ale acestei țări 
și au sistat convorbirile economice 
cu R. D. Vietnam, acțiuni contrare 
acordului de încetare a focului și 
restabilire a păcii in Vietnam.

Exprimind speranța că S.U.A. se 
vor situa, in viitor, pe o poziție mai

realistă, Nguyen Co Thach a subli
niat, totodată, că, in ce o, privește, 
R. D. Vietnam face totul pentru a- 
plicarea Acordului de ]a Paris.

împreună cu Nguyen Co Thach a 
plecat spre Hanoi și Dang Viet 
Chau. ministrul de finanțe al R. D. 
Vietnam, care a condus delegația a- 
cestei țări la convorbirile economice 
de la Paris cu reprezentanții S.U.A.

VIETNAMUL DE SUD 1 (Ager
pres). — Reprezentanți ai Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud au re
mis, pe cimpul de aterizare de la 
Loc Ninh, reprezentanților adminis
trației saigoneze un număr de 63 de 
persoane din cadrul personalului ci
vil saigonez capturat, relatează agen
ția de presă „Eliberarea".

Marți seara a părăsit Capitala de
legația Consiliului Național al Fe
meilor Poloneze, formată din Krys- 
tyna Gromkowa, secretară a C.N.F.P. 
și secretar al Comitetului Național 
al Frontului Unității Poporului, și 
Janlna Makowska. membră a Con
siliului femeilor poloneze pen
tru regiunea Lodz. La invita
ția Consiliului Național al Femeilor, 
oaspetele au făcut o vizită de prie
tenie și schimb de experiență in

• I •zilei
țara noastră. în timpul șederii în 
țara noastră, delegația a avut con
vorbiri la Frontul Unității Socialis
te, Consiliul National al Femeilor, 
la Comitetele de partid județean 
Galați și municipal Tul ce a. precum 
și cu reprezentantele comitetelor fe- 
meilor din București. Tulcca. Galați 
și Constanta. Au fost vizitate, tot
odată. unități economice și social- 
cultu raile.

(Agerpres)

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
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fotbal : Meci de verificare a echipei reprezentative
Selecționata de fotbal a tării noas

tre. care se pregătește în vederea 
jocului pe care-1 va susține dumini
că la Tirana cu echipa Albaniei, in 
cadrul preliminariilor campionatului 
mondial, a întîlnit marți intr-o par
tidă de verificare formația Metalul 
Plopeni. Selectionabilii au obținut 
victoria cu scorul de 6—1 (4—1) prin 
punctele înscrise de Dumitru (2), 
Anca. Dumiitrache, Nunweiller și 
Iordăn^scu. A jucat următoarea for

mație : Râduoanu, Sdtmăreanu (Tă- 
năsescu). Samoș (Antonescu). Dinu, 
Deleanu, Dumitru. Nunweiller. ’î-foi, 
Duml«trache, Iordănescu (Anca), 
Marcu. Joi la Snagov echioa națio
nală intilnește formația de tineret a 
clubului Dinamo.

înfilnirca dc fotbal România —Al
bania de la Țir.ana va Începe la or«a 
17.30 și va fi transmisă în întregime 
de posturile noastre dc radio. Trans
misia se va face pe programul 1.

Decernarea premiilor 
internaționale Lenin 
„Pentru întărirea 

păcii între popoare"
MOSCOVA 1 (Agerpres). — 

Comitetul de atribuire a pre
miului internațional Lenin „Pen
tru întărirea păcii intre po
poare" a conferit această dis
tincție pe anul 1972 lui Leonid 
Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., Salvador 
Allende, președintele Republ.cii 
Chile, Enrique Pastorino, pre
ședintele Federației Sindicale 
Mondiale, și James Aldridge, 
scriitor, activist pe tărim ob
ștesc din Anglia.

Comemorarea 

lui Antonio Gramsci
ROMA 1 (Agerpres). — In lo

calitatea Ales din insula Sardi
nia a avut loc o ceremonie con
sacrată comemorării a 36 de 
ani de la moartea lui Antonio 
Gramsci, fondatorul Partidului 
Comunist Italian. La ceremonie 
au luat parte reprezentanți ai 
organizațiilor democratice și ai 
partidelor antifasciste, delegații 
ale muncitorilor, oameni de cul
tură. La casa memorială Anto
nio Gramsci au fost depuse co
roane. Autoritățile locale au 
hotărit să ridice, in piața cen
trală, un monument, care să 
cinstească memoria fondatoru
lui Partidului Comunist Italian.

Comunicat comun iugoslavo-nipon
BELGRAD 1. (Corespondență de 

la S. Morcovescu). — La Belgrad a 
fost dat publicității comunicatul co
mun iugoslavo-nipon privind vizita 
în Iugoslavia a ministrului de ex
terne al Japoniei, Masayoshi Ohira, 
și convorbirile pe care acesta le-a 
avut cu Miloș Minici, vicepre
ședinte al Consiliului Executiv Fe
deral, secretar federal pentru afaceri 
externe.

Părțile au constatat cu satisfacție 
că, in ultimii ani. relațiile reciproce 
s-au dezvoltat continuu in nume
roase domenii.

în cadrul schimbului de păreri 
privind situația internațională, cei

doi miniștri au căzut de acord că 
Iugoslavia și Japonia, pe baza prin
cipiilor independenței, suveranității 
și neamestecului in treburile interne 
ale altor țări, trebuie să continue 
colaborarea pe linia promovării 
păcii in lume, pentru rezolvarea pro
blemelor internaționale prin mijloace 
pașnice. Părțile au salutat tendința 
evidentă înregistrată în direcția des
tinderii încordării, atît in Asia, cit 
și în Europa, și au exprimat spe
ranța că această tendință se va ex
tinde și va influența favorabil re
zolvarea problemelor internaționale 
și va contribui la eliminarea încor
dării in alte părți ale lumii.

declarația președintelui R. Nixon 

in legătură cu „afacerea Watergate"
WASHINGTON 1 (Agerpres). — 

într-o cuvîntare rostită, luni seară, 
la posturile de televiziune, președin
tele Richard Nixon a dat asigurări 
că „se va face dreptate complet și 
imparțial in afacerea Watergate, ori
care ar fi persoanele implicate". 
După cum s-a mai relatat, in cursul 
campaniei pentru alegerile preziden
țiale in 1972. un grup de persoane 
au fost surprinse în momentul în 
care încercau să instaleze dispoziti
ve secrete de ascultare la sediul Co
mitetului Național al Partidului De
mocrat (din clădirea Watergate — 
Washington). „în orice organizație 
persoana cea mai sus pusă trebuie 
să poarte răspunderea. Această răs
pundere. de >'?eea. se află aici, in 
acest oficiu. O accept", a spus pre- 
ședintele. Richard Nixon a promis, 
totodată, că va face tot ceea ce îi 
stă in putere pentru ca astfel de a- 
buzuri ..să fie definitiv excluse din 
viata politică americană" și „cei vi- 
novați să fie aduși in fața justiției". 
„Datorită faptului că <țm crezut in 
rapoartele pe care le primeam, că 
am avut încredere în persoanele 
care mi le prezentau — a adăugat 
președintele — am nesocotit afir
mațiile din presă care vorbeau des
pre implicarea unor membri ai ad
ministrației mole sau a altor oficia

lități ale Comitetului republican pen
tru campania electorală". Richard 
Nixon a afirmat că. in momentul in 
care unele informații l-au convins 
că unele din acuzațiile amintite ar 
putea să fie întemeiate, și-a asumat 
personal, la 21 martie, responsabi
litatea coordonării noilor cercetări in 
această problemă. Arătind că. in ul
tima perioadă, și-a consacrat o mare 
parte a timpului descoperirii ade
vărului In „afacerea Watergate", pre
ședintele a precizat că i-a acordat 
noului ministru al justiției. Elliot 
Richardson, întreaga autoritate in 
ceea ce privește desfășurarea în 
continuare a anchetei.

„Trebuie să reformăm procesul 
nostru politic, stăvilind nu numai 
încălcarea le^ii. ci si v’olenta unor 
grupuri și alte tactici de campanie 
de nescuzat. care au fost prea ade
sea practicate și aooeptate cu ușu
rință în trecut", a apreciat Richard 
Nixon.

★
Gordon Strachan, consilierul Ser

viciului american de informații, 
care, la un moment dat. a funcțio
nat ca asistent al lui Harry Halde
man, fost secretar general la Casa 
Albă, și-a dat dem’.s’a luni. Aceasta 
este cea dr-a 11-a demisie legată de 
„afacerea Watergate". '

ARGENTINA

Decretarea stării de urgență 
în capitală și în unele provincii

BUENOS AIRES 1 (Agerpres). — 
După o reuniune a autorităților mi
litare de la Buenos Aires, desfășu
rată sub președinția generalului A- 
lejandro Lanusse, comandantul ar
matei și șeful statului, guvernul ar- 
gentinean a decretat, incepind de 
marii, ora 3.00 G.M.T.. starea de ur
gență in capitală și in provinciile 
Buenos Aires, Cordoba, Mendoza, 
Santa Fe și Tucuman, care însu
mează 70 la sută din populația țării.

Această decizie a fost luată în 
urma asasinării — în dimineața zilei 
de luni — a amiralului în retragere 
Hermes Quijada, care a îndeplinit.

pină în decembrie 1972, funcția de 
șef de stat major al armatei argen- 
tinene. într-o notă remisă presei, or
ganizația extremistă „Armata Revo
luționară a Poporului" (E.R.P.) și-a 
asumat responsabilitatea executării 
lui Quijada,

Hermes Quijada este al 5-lea ofi
țer superior argentinean asasinat în 
ultimii 3 ani.

Potrivit surselor oficiale, pre
ședintele ales, Hector Campora, 
aflat in vizită la Madrid, va reveni 
de urgență, miercuri, la Buenos 
Aires, la cererea generalului La
nusse, in vederea discutării situației 
din țară.

tenis.- „Cupa F.I.L.T.“ pentru echipele feminine
• Formația României victorioasă în primul meci

în localitatea Bad Homburg 
(R. F. Germania) au inceput întrece
rile „Cupei federației internaționale" 
la tenis pe echipe (feminin), competi
ție care echivalează cu un campionat 
mondial neoficial. în prima întilnire 
selecționata României a învins cu 
scorul de 3—0 echipa Braziliei. Re- 
zultatele tehnice ale acestei partide : 
Judith Gohn — Andrea Menezes 
6—0. 6—0 : Virginia Ruzici — Suzana 
Gesteira 6—2, 6—1 : Gohn, Simio- 
nescu — Menezes, Gcsteira 6—1, 6—2. 
Alte rezultate mai importante : Sue
dia — Argentina 3—0 : Japonia — Ir
landa 3—0 ; Belgia — Elveția 3—0 ; 
Mexic — Austria 3—0.

★
Turneul internațional de tenis de 

la Gbteborg a fost cîștigat de ame

ricanul Sian Smith. El l-a învins în 
finală cu 5—7, 6—4, 6—2 pe austra
lianul John Alexander. Proba de 
dublu a revenit perechii Emerson — 
Laver (Australia), învingătoare cu 
6—7. 6—3, 6—1 in fața lui Pilici
(Iugoslavia) și Stone (Australia).

■fr
Surpriză in finala turneului inter

național de tenis de la Denver. Pro- 
fitînd de jocul inexact al america
nului Arthur Ashe, englezul Mark 
Cox a obținut o nesperată victorie cu 
scorul de 6—1, 6—1. Finala probei de 
dublu a revenit americanilor Ashc, 
Tanner, învingători cu 3—6, 6—3, 7—6 
în fața perechii Okker (Olanda), 
Riessen (S.U.A.). Viitorul turneu va 
avea loc între 9 și 13 mai la Dallas.

DE LA ADAS
La tragerea lunară de amortizare 

obișnuită a asigurărilor mixte de 
viață din 30 aprilie 1973 au ieșit ciș- 
tigătoare următoarele opt combina
ții de litere :

A.T.K. ț C.G.W. î B.P.A. ț 
Z.S.B. ; C.C.O. ; F.M.C. ; 
V.M.M. ; P.U.K.

La tragerea de amortizare specială 
a asigurărilor mixt? de viață orga
nizată la aceeași dată, la care au 
participat toate asigurările mixte de 
viată cu primele de asigurare achi
tate și pentru luna aprilie 1973. au

ieșit cîștigâtoare următoarele cinci 
combinații de litere :

E.H.Q. ț D.L.E. ț Y.B.P. ; 
I.K.U. ; S.O.G.

Toți asigurații cărora le-au ieșit 
cîștigâtoare una sau mai multe din 
combinațiile de litere menționate 
mai sus urmează să se adreseze uni
tăților ADAS pentru a li se stabili 
drepturile cuvenite.

Pentru a participa și la urmă
toarele trageri, este necesar ca asi
gurații să achite primele de asigu
rare la termenele stabilite.

cinema

ft Opera Romană : Trubadurul — 
19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : A douăsprezecea noap
te — 20.
• Teatrul Mic : Stilpii societății — 
19,30.
• Teatrul Ciulești : Omul care a 
văzut moartea — 19.30.
• Teatrul ..Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Povestea timpu
lui pierdut — 19.30. (sala din str. 
Academiei) : Un băiat isteț și un 
rege nătăfleț — 15.
• Circul „București" : Spectacol 
prezentat de Circul chinezesc din 
Șanhal

• Explozia : RAHOVA
18; 20,15.
• Țara sălbatică : GRIVIȚA — 
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, AURO
RA — 9: 11,15; 13.30; 15,45; 18; 
20,15. ARTA — 15.30; 18; 20,30.
e Structura cristalului : DRUMUL 
SARTI — 16: 18: 20.
• Nici un moment de plictiseală :
GLORIA — 8,30: 11; 13,30; 16;
18,30; 20,45, MIORIȚA — 9; 11,15; 
.................... 18; 20,30.

— 9;
13,30: 13.45; ____
« Bariera : UNIREA
20.15.
© Atentatul s ÎNFRĂȚIREA INr| >E 
POPOARE — 15,30: 18; 20.15. ‘ 
ft Eu nu văd, tu nu vorbești, cl 
nu aude : BUCEGI — 15.30: 18;
20.15, CIULEȘTI — 15,30: 18; 20,15.
• Copilul sălbatic : VIITORUL — 
15.30; 18; 20.15.
• Neamul Șolmăreștllor : MUNCA 
— 16; 19.

PROGRAMUL I

15,30; ie;

• Clprian Porumbescu : PATRIA
— 10: 13,30; 17; 20.30.
• Veronica s CENTRAL — 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20,15, BUZEȘTI — 
16; 18; 20, FLAMURA — 9; 11,13; 
13,30: 16; 18,15; 21.
• Acea pisică blestemată : LU
CEAFĂRUL — 8.30; 11: 13.30: 16; 
18,30: 21, BUCUREȘTI — 8,30: 11; 
13,30: 16: 18,30: 21.
ft Fata bătrină : CAPITOL — 9,30; 
11,45; 14; 16,13; 16,30; 20,45.
• Grăbiți apusul soarelui : FE
ROVIAR — 9; 12.30; 1G; 19,30, ME
LODIA — 9; 12.30: 16; 19,30, MO
DERN — 9; 12,30; 16; 19,30.
ft Tecumseh : LUMINA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, VOLGA — 
8.45: 11; 13.15: 15,45; 18( 
TOMIS — 8,30; 11;
18,30; 21.
• Misterul din insula Balfe : 
SCALA — 9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 
18.45; 21.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9.30; 17,15.
• Adio, Petersburg ! : DOINA — 
10,45; 13; 15,15: 18.30; 20.30.
• Ce se intlmplâ, doctore 7 : FES
TIVAL — 9: 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30, EXCELSIOR — 9; 11,15;
13.30; 16; 18,15: 20,30, FAVORIT — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15: 20,30.
ft Love story s COTROCENI — 14;
16.30.
• Andrei Rubliov : COTROCENI
- 19-• Trăind In libertate : TIMPURI 
NOI — 9—18 în continuare.
• Program de filme documentare : 
TIMPURI NOI — 20.15.
ft Oscar — 10: 12; 14, Țara fără 
pline ; București ; Țara moților ; 
Aubervilllers — 16,30; 20,30, Me
dalion Grlgore Vaslllu Birlic : Di
rectorul nostru, Vizita — 18,30 ; 
CINEMATECA (sala Union).
• Cu mllnile curate : FLOREAS- 
CA — 15,30; 18; 20,30.

13,15 ;

17.30 Curs de limba germană, 
ția a 51-a.

18,00 Telex.
18,05 Tragerea Pronoexpres.
18,15 întrebări și răspunsuri, 

cui șl rolul omului In 
ducțla modernă. Principiul 
echității In morala comu
nistă.

13,40 Muzica — emisiune de actua
litate muzicală.

19,00 Timp și anotimp tn agricul
tură.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • Cincinalul Îna

inte de termen — cauză a 
întregului popor.

20,00 CIntecul săptămlnll „Țărăn
cuță, țărăncuță" de Ion Vasl- 
lcscu. Interpretează George 
Hazgan.

20,05 Teleobiectiv.
20.20 Teleclnemateca. Ciclul „Filme 

mari — genuri cinematogra
fice diferite". „Spartacus". 
Regia Stanley Kubrlk. Cu : 
Kirk Douglas. Peter Ustinov, 
Laurence Olivier, Tony 
Curtis, Jean Simmons, 
Charles Laughton.

23,00 24 de ore.

PROGRAMUL U

10,00 O viață pentru o Idee : 
Henri Coandâ.

20.30 Program de circ.
20,40 Agenda.
20.50 Tineri interpret!. Laureat! al 

concursului pe țară al elevi
lor din liceele șl școlile de 
muzică.

21.30 Ghișeul.
21.50 Muzee și expoziții, 

republican de desen 
vurâ - 1973.

22,10 Studioul artistului 
Ansamblul artistic al Clubu
lui Tineretului din sectorul 

București.

Salonul 
și gra

amator.
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