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SĂRBĂTORIREA ZILEI DE 1 MAI
MANIFESTĂRILE CARE Al AVUT LOC IERI 
ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ AU EVOCAT VIBRANT 
bogatele tradiții revoluționare de luptă, 
legăturile de solidaritate intemaționalistă ale 
clasei muncitoare și Partidului Comunist 
Român, contribuția României la zdrobirea 
fascismului, marile succese în construcția 
socialistă, angajarea fermă a întregului popor 
pentru înfăptuirea Programului partidului.

Cu prilejul istoricei victorii

a poporului vietnamez
Excelenței Sale

Domnului avocat NGUYEN HUU THO
Președintele Prezidiului Comitetului Central 

al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud,
Președintele Consiliului Consultativ 

al Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud

Excelenței Sale
Domnului arhitect HUYNH TAN PH AT

Președintele Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Con
siliului de Stat și Guvernului Republicii 'Socialiste România, al Frontului 
Unității Socialiste, în numele întregului popor român și al meu personal 
adresez Excelențelor Voastre, Comitetului Central al Frontului Național 
de Eliberare, Consiliului Consultativ, Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului de Sud și eroicei populații sud-viet- 
nameze cele mai calde felicitări cu prilejul istoricei victorii obținute împotriva 
forțelor reacționare interne și intervenției imperialismului american, pentru 
afirmarea dreptului la dezvoltare liberă și independentă. Victoria cucerită de 
poporul vietnamez confirmă, încă o dată, marele adevăr al timpurilor noastre 
— că atunci cînd un popor este hotărît să-și apere cu fermitate, pînă la capăt, 
dreptul sacru la libertate și independență, la afirmarea ființei naționale, nici 
o forță din lume nu îl poate împiedica să repurteze victoria deplină.

în ansamblul profundelor schimbări înnoitoare din lumea/ contemporan?, 
victoria obținută de populația sud-vietnameză și eroicele sale forțe armate, 
sub conducerea Frontului de Eliberare Națională și Guvernului Revoluționar 
Provizoriu, se înscrie ca o contribuție de seamă la succesul luptei tuturor 
forțelor progresiste, antiimperialiste, anticolonialiste, împotriva vechii politici 
de forță, amestec in treburile interne și dictat, pentru recunoașterea dreptului 
tuturer popoarelor de a fi stăpîne pe propriile destine și a-și organiza viața, 
de sine stătător, conform propriilor năzuințe, pentru construirea unei lumi 
mai drepte și mai bune.

Exprimăm convingerea că prin această victorie se creează condiții popu
lației sud-vietnameze, atît de încercate, pentru trecerea la activitatea de recon
strucție, de dezvoltare democratică a societății, de înfăptuire a înaltelor idea
luri de propășire economică și progres social în condițiile deplinei libertăți.

Partidul Comunist Român, România socialistă, întregul popor român, care 
și-au exprimat activ, încă de la Început, solidaritatea intemaționalistă fierbinte 
cu lupta poporului vietnamez și i-au acordat întreg sprijinul pe multiple pla
nuri, sînt alături de dumneavoastră și în aceste împrejurări fericite, se 
bucură în modul cel mai sincer, din toată inima pentru victoria obținută.

Subliniind hotărîrea României socialiste de a acorda în continuare spri
jin eforturilor populației sud-vietnameze pentru vindecarea rănilor războiu
lui, pentru progresul și înflorirea economico-socială a Republicii Vietnamu
lui de Sud, exprimăm convingerea profundă că, în noile condiții create, rela
țiile de strînsă prietenie și solidaritate statornicite între popoarele noastre 
vor cunoaște o amplă și puternică dezvoltare, vor stimula adîncirea colabo
rării multilaterale, spre binele celor două popoare, al cauzei generale a pro
gresului și păcii în lume.

Salutind, încă o dată, cu bucurie această istorică victorie a poporului 
vietnamez, vă urăm noi și însemnate succese în lupta poporului dumnea
voastră pentru dezvoltarea sa liberă, pentru consolidarea continuă a inde
pendenței sale naționale, pentru făurirea unei vieți de prosperitate și bună
stare, pentru pace. \

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul zilei de 1 Mai. Comi
tetul Central al Partidului Comunist 
Român a oferit o masă tovărășească.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Soeialiste România, tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid și de stat 
au fost salutați cu puternice aplau
ze și aclamații de cei prezenți.

La masa tovărășească au parti
cipat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarăși Elena Ceaușescu, tovarășii 
Manea Mănescu, Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Gheorghe Cioară, Lina 
Ciobanu, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, laul Niculescu, Gheorghe 
Oprea, Ghtorghe Pană, Ion Pățan, 
Dumitru Popescu, Leonte Răutu, 
Hie Verdet, Ștefan Voitec, Ștefan 
Andrei, Iosil Banc, Mihai Dalea, 
Mihai Gere, ltioolae Giosan, Ion Io- 
nită, Vasile latilinet, Ioan Ursu. 
Tovarășii din xmducerea de partid 
și de stat au v<nit împreună cu so
țiile.

Au participat tovarășii Santiago 
Carrillo, secretar general al Parti
dului Comunist dn Spania, și An
selmo Sule Caniia, președintele 
Partidului Radical din Chile, care 
sărbătoresc la noi ziua de 1 Mai.

Au luat parte mtmbri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, veteraii, ai mișcării 
muncitorești din țara; noastră, con
ducători ai instituțiilor centrale 
și organizațiilor obșttști, fruntași 

muncă, generali și ofițeri supe- 
,ri. oameni de știință, artă și cul

tură,- activiști de partid și de stat.
Primit cu îndelungi aplauze, a 

luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — cuvîntarea fiind sub
liniată, în repetate rinduri, cu pu
ternice aplauze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
tovarășa Elena Ceaușescu. Ceilalți 
membri ai conducerii de partid și 
de stat au ciocnit o cupă de șam
panie cu veteranii mișcării comu
niste și muncitorești, cu activiștii 
de partid si de stat, care au urat 
secretarului general al partidului 
ani multi de viată, sănătate, pu
tere de muncă în slujba îndeplini
rii marilor idealuri de libertate, 
pace si bunăstare ale poporului ro
mân. ale întregii omeniri.

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

Cuvîntul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

la masa tovărășeasca oferită de C. C. al R C. R.
Dragi tovarăși,
Doresc ca, in numele Comitetu

lui Central al partidului să adresez, 
cu prilejul zilei de 1 Mai, tuturor 
participanților la această' masă to
vărășească un salut călduros și 
cele mai bune urări. (Vii aplauze).

Ne-am gîndit să organizăm această 
masă cu activiștii de partid și de 
stat, cu activiști din ilegalitate, 
tinind seama că în acest an se îm
plinesc 30 de ani de cînd clasa 
noastră muncitoare, întregul popor 
au sărbătorit în mod liber primul 
1 Mai pe pămîntul României. (A- 
plauze îndelungate).

Sînt mai bine de 80 de ani de 
cînd oamenii muncii din România 
au început să sărbătorească Ziua 
internațională a muncii. Sînt aici 
multi activiști ai partidului care ani 
de-a rîndul au sărbătorit ziua de 
1 Mai in condițiile regimului bur- 
ghezo-moșieresc. Vă amintiți, tova
răși, că atunci sărbătoream această 
zi a solidarității internaționale prin 
acțiuni politice de masă im pot ui va 
regimului burghezo-moșieresc, pen
tru apărarea intereselor clasei mun
citoare, ale întregului nostru popor, 
pentru libertate și democrație, pen
tru viitorul socialist al României. 
(Aplauze îndelungate).

în acele condiții ale luptei grele, 
ale terorii s-au închegat unitatea 
și solidaritatea de luptă a clasei 
muncitoare, frontul unic muncito
resc. Pe această bază s-au . putut 
realiza acțiunile împotriva războiu
lui purtat de dictatura fascistă in 
colaborare cu Germania hitleristă 
contra Uniunii Sovietice, pentru 
ieșirea României din acest război și 
trecerea Armatei Române alături de 
Armata Sovietică și ceilalți aliați din

coaliția antifascistă; astfel s-a putut 
înfăptui insurecția națională armată 
antifascistă si antiimperialistă, care 
a dus la răsturnarea dictaturii mili- 
taro-fasciste, la înlăturarea domina
ției Germaniei hitleriste și a des
chis calea dezvoltării libere, de
mocratice și socialiste a României. 
(Vii aplauze).

Acum, cînd sărbătorim 1 Mai după 
30 de ani de la aceste evenimente 
istorice în viața poporului nostru, 
este bine să ne reamintim de jert
fele și luptele grele pe care le-a dus 
clasa noastră muncitoare, sub con
ducerea partidului comunist, de fap
tul că întotdeauna ea s-a situat pe o 
poziție fermă, revoluționară, de apăra
re a intereselor națiunii noastre, de 
solidaritate internațională cu toate 
forțele revoluționare, progresiste și 
antiimperialiste de pretutindeni, de 
luptă pentru socialism. (Aplauze pu
ternice).

Acum 30 de ani. la 1 Mai. poporul 
nostru era angajat cu toate forțele 
atît în lupta pentru dezvoltarea de
mocratică. internă, cît și pentru par
ticiparea activă la bătăliile împotri
va fascismului. Soldații români ac
ționau în acele zile pe fronturile 
din Cehoslovacia împotriva Germa
niei hitleriste. Este o mare mîndrie 
si satisfacție pentru partidul nostru, 
pentru întregul popor că sfîrșitul 
războiului a găsit poporul român, ar
mata noastră alături de Armata So
vietică. de toate forțele antifasciste 
în lupta pentru victorie împotriva 
fascismului, pentru democrație. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Au trecut de atunci 30 de ani. Săr
bătorim acest 1 Mai în condițiile în 
care poporul nostru înfăptuiește 
neabătut Programul partidului de

făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate si înaintare spre 
comunism. Avem rezultate bune în 
toate domeniile de activitate. Eroi
cul nostru popor, clasa muncitoare, 
împreună cu tehnicienii și inginerii, 
realizează în bune condiții angaja
mentele luate de a îndeplini cinci
nalul înainte de termen. Multe co
lective au îndeplinit de ne acum 
planul pe întregul cincinal, iar alte
le îl vor realiza în Următoarele săp- 
tămîni sau luni. Doresc ca si la a- 
ceastă masă tovărășească, la care iau 
parte activul de. partid și de stat, 
precum si multi Jactiviști din ilega
litate. să adresăm calde țfelicitări e- 
roicei noastre clase muncitoare care 
îsi îndeplinește în mod minunat mi
siunea istorică de clasă conducă
toare a întregii societăți. în edifi
carea socialismului și comunismului 
pe pămîntul României. (Aplauze în
delungate).

Si țărănimea noastră obține succe
se importante. Agricultura socialis
tă. de stat și cooperatistă, asigură 
condiții pentru creșterea continuă a 
producției. în strînsă alianță ■ cu cla
sa muncitoare, țărănimea joacă un 
rol tot mai important în întreaga o- 
peră de înfăptuire a politicii parti
dului nostru. Iată de ce doresc ca 
si la această masă să adresez, cu 
prilejul zilei de 1 Mai, țărănimii 
noastre cooperatiste, tuturor oameni
lor muncii din agricultură., cele mai 
calde felicitări și urări1 de noi 
succese. (Aplauze prelungite).

Dintotdeauna. partidul nostru a a- 
cordat o mare atenție intelectualită
ții. în anii ilegalității, în perioada 
luptei împotriva războiului și ime
diat după eliberare, partidul a des
fășurat o muncă intensă pentru or-

*

ganizarea intelectualității progresis
te, pentru a asigura participarea ei 
activă, alături de clasa muncitoare, 
la întreaga operă de făurire a noii 
orînduiri sociale. în cei 30 de ani 
care au trecut s-a creat o intelectua
litate cu totul nouă, ieșită din rîn
dul muncitorilor și țăranilor, strîns 
legată de popor, care aduce o con
tribuție deosebit de importarttă la 
tot ceea ce se înfăptuiește în țara 
noastră. De altfel — așa cum am 
mai menționat și în alte împrejurări 
— în epoca revoluției tehnico-știin- 
țifice, în opera de făurire a socialis
mului și comunismului știința și 
cultura joacă un rol primordial, de
oarece noua orînduire socială — co
munismul — se poate înfăptui nu
mai pe baza a tot ceea ce a cucerit 
și creat mai bun omenirea de-a lun
gul secolelor, a tot ceea ce realizează 
și va realiza mai bun omenirea în 
domeniul cunoașterii. Comunismul 
este societatea științei celei mai îna
intate, a marxism-leninismului, a 
materialismului dialectic ! (Aplauze 
puternice, îndelungate). Iată de ce. 
doresc să adresăm salutul nostru și 
intelectualității, să-i urăm să aducă 
o contribuție cît mai importantă la 
tot ceea ce înfăptuim pe pămîntul 
României în scopul edificării socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te și a comunismului. (Vii aplauze).

Cunoaștem rolul pe care îl au toa
te categoriile sociale, tineretul, fe
meile, toți oamenii muncii, fără deo
sebire de naționalitate, întregul nos
tru popor — care, în strînsă unitate, 
sub conducerea partidului, înfăp
tuiește neabătut politica internă și 
externă a partidului și guvernului.
(Continuare în pag. a IlI-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ambasadorul Cubei

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a primit pe Nicolas Ro- 
driguez, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Cuba

la București, în legătură cu înche
ierea misiunii sale în țara noastră.

Convorbirea, care a avut loc cu 
acest prilej, a-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

ZIUA MUNCII - 
cinstită prin muncă

Acolo unde munca și producția nu contenesc nici- 
odată, în fabricile, uzinele, sectoarele cu „foc conti
nuu", ziua întîiului mai muncitoresc a fost un prilej 
de noi izbînzi închinate îndeplinirii cincinalului îna
inte de termen. Prezenți la fața locului, în multe din 
aceste unități, corespondenții „Scînteii" transmit s

GALATI

Prima șarjă de fontă 
la furnalul nr. 4

Combinatul siderurgic din Galați, 
ora 8 : Schimbul condus de ing. 
Ion Vasile. maistrul Gheorghe 
Ghidei și furnalistul-șef Nicolae 
Chiroșca elaborează prîma șar
jă de fontă la furnalul nr. 4 de 
1 700 mc. importantă realizare pe 
care siderurgiștii gălăteni o închi
nă sărbătorii muncii. Prin această 
premieră industrială combinatul si
derurgic gălătean nășește în cea 
de-a doua etapă de dezvoltare. 
Furnalul nr. 4 va avea o capacita
te de producție finală de 1 080 000 
tone fontă pe an. Deși este de a- 
celasi tip cu celelalte trei furnale 
de Ia Galati (deocamdată, cele mai 
mari agregate de acest fel aflate 
în funcțiune în tară), noul furnal 
prezintă totuși cîteva noutăti. 
Este dotat cu preîncălzitoare de 
construcție specială, cu put de ar

dere în exterior, ceea ce permite 
ridicarea temperaturii aerului insu
flat pînă la 1 350 grade. Se reali
zează. astfel, chiar prin construc
ție. un consum de cocs mai mic cu 
6 la sută pe tona de fontă. De ase
menea, furnalul are două orificii 
de evacuare a fontei, ceea ce per
mite mărirea numărului de șarje 
elaborate. Execuția obiectivului a 
fost asigurată de întreprinderea de 
construcții si montaje siderurgice 
Galați, după proiectul IPROMET 
București. La construcția acestui 
uriaș agregat — înălțimea lui este 
de 77 de metri — o contribuție 
deosebită au adus-o echipele con
duse de Ion Irinoiu. Dragos Chira, 
Ion Păușan. Gheorghe Cujmir, Tra
ian Siles si alții. Și încă un ele
ment semnificativ : utilajele nou
lui furnal sînt în mare parte reali
zate în tară. în ziua de 1 Mai. fur- 
naliștii gălăteni au dai peste plan 
500 de tone de fontă, făcînd ca spo
rul de producție înregistrat de la 
începutul anului să depășească 
20 000 tone fontă.

(Continuare în pag. a II-a)

Adunarea populară din Capitală
împreună cu tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretai- general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, cu 
ceilalți conducători de partid și de 
stat, locuitorii Capitalei au adus, joi, 
un vibrant omagiu zilei de 1 Mal, 
Ziua solidarității internaționale a ce
lor ce muncesc.

Cinstirea acestei mari sărbători a 
omenirii muncitoare a avut loc în 
cadrul unei entuziaste adunări popu
lam, -organizate la Sala Palatului de 
Comitetul municipal București al 
P.C.R.

...Este ora 11.30. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat sînt întîmpinați, la 
sosirea în sală, cu însuflețire, cu mul
tă căldură. Dînd glas simțămintelor 
de încredere nestrămutată în Parti
dul Comunist Român, de nețărmurită 
dragoste și profundă stimă față de 
secretarul său general, particinanții 
la adunare scandează minute in șir 
„Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu și 
poporul".

într-o atmosferă înflăcărată, în a- 
clamațiile celor prezenți, iau loc in 
lojile oficiale tovarășul' Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Manea Mănescu, Emil Bo
bu, Qornel Burtică, Lina Ciobanu, 
Emil Drăgănescu, Janos Fazekas,’ 
Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, 
Ion Pățan, Dumitru Popescu, Leonte 

Răutu, Ilie Verdet, Ștefan Voitec, 
Ștefan Andrei, Iosif Banc, Mihai 
Dalea, Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
Ion Ioniță, Vasile Patilineț, loan 
Ursu.

împreună cu secretarul general al 
Partidului Comunist Român se află 
tovarășii Santiago Carrillo, secretar 
general al Partidului Comunist din 
Spania, și Anselmo Sule Candia, pre
ședintele Partidului Radical din 
Chile.

în sală se află membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători ai instituți
ilor centrale și ai organizațiilor de 
masă și obștești, vechi militanți ai 
mișcării muncitorești din tara noas
tră. personalități ale vieții noastre 
științifice și culturale, eroi ai muncii, 
socialiste, fruntași în producție, mii 
de oameni ai muncii din întreprin
derile si instituțiile Capitalei.

Sint prezenți șefii misiunilor di
plomatice acreditați în tara noastră, 
atașafii militari și alti membri ai 
corpului diplomatic.

La adunarea populară participă 
numeroși oaspeți de peste hotare : 
delegați reprezentind Federația Sin
dicală Mondială si Confederația 
Internațională a Sindicatelor Arabe, 
delegațiile sindicale din U.R.S.S., 
R. P. Bulgaria. R. S. Cehoslovacă, 
Republica Cuba, R. D. Germană, 
R. P. Mongolă. R. P. Polonă. R. P. 

Ungară, R. D. Vietnam, Republica 
Vietnamului de Sud, Algeria. Ango
la. Republica Centrafricană. Chile, 
Cipru. Columbia. R. P. Congo. Costa 
Rica. Dahomey. Ecuador, R. A. Egipt, 
Gambia. Ghana, Republica Guineea, 
Guineea-Bissau, Iordania. Italia, 
Kuweit, Lesotho. Liban. Liberia, 
Republica Malgașă. Mali. Maroc, 
Mauritius. Mexic, Mozambic. Nami
bia. Niger, Panama, Peru. Portuga
lia, Sierra Leone, R. A. Siriană. Su
dan. Tanzania, Togo, Turcia. Vene
zuela. Volta Superioară. Zambia, 
R. A. Yemen si din alte țări, pre
cum si reprezentanți ai Federației 
Sindicatelor din Palestina. Congre
sului African al Sindicatelor si Uni
unii Naționale Africane — Zimbabwe 
si ai Congresului Sud-African al 
Sindicatelor.

Adunarea populară a fost deschisă 
de tovarășul Gheorghe Cioară, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. prim-secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R.. primarul general al Capita
lei. care a spus :

Sărbătorim astăzi 1 Mai, Ziua soli
darității internaționale a celor ce 
muncesc, într-o atmosferă de elan 
creator în care întregul nostru popor 
își consacră toate forțele, talentul,

(Continuare in pag. a IlI-a) Imagine de la adunarea populară din Capitala
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Ad unări populare 
în fără cu prilejul 

zilei de 1 Mai

PLECAREA DELEGAȚIEI P. C. IRAKIAN

în reședințele de județ, în celelalte 
municipii și orașe au avut loc, joi, 
entuziaste adunări populare prile
juite de sărbătorirea zilei de 1 Mai, 
La adunări au luat cuvîntul nrim-se- 
cretari și secretari ai comitetelor ju
dețene, municipale și orășenești de 
partid, președinți ai consiliilor sin
dicale locale.

Cu acest prilej, într-o atmosferă de 
mare entuziasm, cei prezenți la adu
nări au adresat telegrame C.C, al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceausescu, 
prin care, odată cu raportarea 
succeselor obținute In toate domeniile 
de activitate, se reafirmă atașamentul

*
Ziua de 1 Mai a fost marcată, In 

întreaga țară, de numeroase mani
festări cultural-artistice și distractive.

Pe meleagurile Țării de Sus orga
nizarea unor ample manifestări a 
prilejuit participarea a mii de oa
meni ai muncii. La Suceava, în piața 
centrală a orașului, în parcul Arini 
și pe platoul Cetății de scaun au avut 
loc spectacole de cîntece și jocuri 
susținute de formații locale de ama
tori, iar pe scena casei de cultură a 
sindicatelor a fost prezentat specta
colul festiv „Omagiu muncii".

De asemenea, la Gura Humorului, 
Rădăuți, Cimpulung Moldovenesc, 
Vatra Dornei, localnicii și-au dat în- 
tilnire cu cîntecul, veselia șl voia 
bună.

La rlndul lor, casele de cultură din 
orașele si municipiile din județele 
Brașov, Sibiu și Covasna au găz
duit joi reușite manifestări cultural- 
artistice consacrate zilei de 1 Mai. La 
aceste spectacole și-au dat concursul 
formații artistice de amatori, orches
tre populare și actori profesioniști al 
teatrelor de stat.

Studenții centrului universitar Ga
lați, în colaborare cu elevii liceului 
„Vasile Alecsandri", au susținut un 
recital de poezie patriotică intitulat 
„Din stejar, stejar răsare". La casa

Succese de prestigiu ale constructorilor 
forestieri brașoveni

Trustul de construcții pentru 
economia forestieră și materia
le de construcții Brașov are o 
activitate complexă : construcții 
de drumuri forestiere și obiec
tive industriale destinate econo
miei forestiere și materialelor 
de construcții, lucrări de corec
ție a torenților și de combatere 
a eroziunii solului, drumuri de 
acces în zonele actualelor și vii
toarelor bazine hidroenergetice 
etc. Cu cele 7 grupuri de con
strucții și 40 de șantiere, acti
vitatea trustului brașovean 'se 
extinde pe o rază mare de ac
țiune. Continuînd șirul realiză
rilor anilor precedent!, colecti
vul trustului brașovean a în
cheiat cel de-al 4-lea an al 
cincinalului cu activitate rodni
că, concretizată In depășirea 
planului de producție la con- 
strucții-montaje cu 41.3 milioane 
lei. Printre cele mai importante 
obiective industriale realizate 
anul trecut se numără fabricile 
de PAL de la Toplita $1 Bacău, 
cele de mobilă de la Rîmnicu- 
Vîlcea, Iași, Cluj etc. De subli

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Campionatele europene de lupte libere

In localitatea vest-germană Lud
wigshafen au început joi campiona
tele europene de lupte libere. In li
mitele categoriei supergrea (peste 100 
kg), concurentul român L. Simon l-a 
Învins prin descalificare pe englezul

ÎNCEPÎND DE

întrecerile finale ale „Crosului tineretului"
La Deva se desfășoară astăzi, 2 

mai, întrecerile finale ale Crosului 
tineretului, aflat la cea de-a 8-a edi
ție. La etapele preliminare ale aces-

ACTUALITATEA LA TENIS
• Argentineanul Guillermo Vilas și 

românul Ilie Năstase sint primii doi 
favoriți ai turneului de tenis de la 
Bournemouth (Anglia) pentru Marele 
premiu al FILT. întrecerile acestui 
turneu vor avea loc între 12 și 18 
mai și vor reuni, în afara celor doi 
ași menționați mai bus, alți jucători 
de valoare, printre care Jan Kodes 
(Cehoslovacia). Onny Parun (Noua 
Zeelandă), Roger Taylor (Anglia), 
Manuel Orantes (Spania), Franțois 
Jauffret (Franța).

• întîlnirea de tenis dintre echi
pele feminine ale Cehoslovaciei fi 

oamenilor muncii din întreaga țară, 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități, la politica internă și 
externă a partidului, hotărirea lor 
unanimă de a nu precupeți nici un 
efort pentru înfăptuirea exemplară a 
mărețului program elaborat de Con
gresul al XI-lea de edificare a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism.

Adunările populare au fost înche
iate cu bogate programe cultural- 
sportive.'

*
de cultură a sindicatelor a avut loc 
un spectacol de muzică și poezie in
titulat „Noi creștem odată cu țara".

Muzeiil de artă din Craiova a des
chis în sala teatrului național din 
localitate o expoziție de artă plasti
că. dedicată zilei de 1 Mai.

De asemenea, pe estradele organi
zate în Piața Unirii, Lunca Jiului și 
Parcul poporului din Craiova, pre
cum și la teatrul de vară din aceeași 
localitate au fost găzduite, joi după- 
amiază, spectacole folclorice susți
nute de formații artistice de amatori 
ale unor întreprinderi și instituții. 
Spectacole cultural-artistice au fost 
organizate, de asemenea, în munici
piile Drobeta Turnu-Severin și Tg. 
Jiu, In orașele județelor Dolj, Me
hedinți și Gorj, în zonele turistice 
și de agrement, precum și la cămi
nele culturale din numeroase așezări 
rurale.

în județele Prahova, Buzău șl 
Dîmbovița, la casele de cultură, clu
burile de întreprinderi și căminele 
culturale din peste 300 de localități, 
în parcurile din apropierea orașelor, 
au fost organizate expuneri, montaje 
literare, spectacole artistice, șezători 
populare, demonstrații sportive, la 
care au participat numeroși cetățeni.

(Agerpres)

niat că toate obiectivele au fost 
predate in termen, iar unele ca, 
de pildă. Fabrica de mobilă de 
la Rimnicu-Vilcea sau cea de 
placaj de la Suceava au fost pre
date cu cite o lună de zile mai 
devreme. Realizări notabile s-au 
Înregistrat șl în construcția de 
drumuri forestiere, de drumuri 
de acces la complexele hidro
energetice și la lucrările de co
recție a torenților.

Ritmuri superioare de lucru 
înregistrează colectivul trustu
lui brașovean și în acest an. Pe 
primul trimestru, planul de con- 
strucții-montaje a fost îndepli- 
fit și depășit cu 16 milioane lei. 
n acest interval, au fost date 

în exploatare noi obiective in
dustriale, printre care Fabrica 
de mobilă Cluj. Fabrica de PAL 
Iași și altele. Se lucrează în 
ritm susținut pe șantierele Fa
bricii de PAL de la Tg. Jiu, Fa
bricii de mobilă Militari din 
București șl altele.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii* *

• Tată de duminică : SCALA — 
9,15; 11,ÎS; 13,30; 16; 18,ÎS; 20,30, 
FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30, CAPITOL — 8,30; 11,45; 
14; 16; 18,15; 20,30.
• Sarea : FESTIVAL — 8; 11; 13; 
15; 17; 19; 21.
• Pantalonii cavalerului Von Bre* 
dow : VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45.
A Marea cursă. ; PATRIA — 10; 
12,45; 16; 19,30.
• Cenușă șl diamant : CENTRAL 
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Fugarul : LUCEAFĂRUL —

Bradley, la categoria 82 kg Vasile 
lorga a ciștigat la puncte meciul sus
ținut cu Pahtos (Grecia), iar la cate
goria 62 kg Petre Coman a obținut 
victoria în fața lui Katsoupakis (Gre
cia).

AZI, LA DEVA

tel competiții de masă au participat 
peste 3 milioane de sportivi și spor
tive din localitățile tării.

Ungariei, disputată la Praga, s-a în
cheiat cu scorul de 8—2 in favoarea 
gazdelor.

• în optimile de finală ale turneu
lui feminin de tenis de la Nisa s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
Gail Chanfreau (Franța)—Cols (An
glia) 6—3, 5—7, 6—4; Sawamatsu (Ja
ponia)—Din Maso (Italia) 6—4, 6—2 ; 
Rosa (Italia)—Alvarez (Spania) 6—1, 
6—2 ; Darmon (Franța) — Venturlno 
(Franța) 6—1, 6—2 ; Perea (Spania) 
— Fuchs (Franța) 7—6, 7—6.

ZIUA MUNCII - 
cinstită prin muncă

HUNEDOARA

A14 000-a tonă de oțel 
cu combustibil 

economisit
Erou] muncii socialiste nu cunoaște 

odihnă nici ziua și nici noaptea; agre
gatele funcționează continuu cu toa
tă capacitatea. Furnalele de mare 
randament sint servite in aceste zile 
de incțeput de mai de echipele bine- 
cunoscuților prim-furnaliști : Simion 
Jurcă, Al. Hășdățean, secondate de 
formațiile de lucru de la încărcarea 
furnalelor, conduse de lancu Vasile ; 
plusul de producție din ziua de 1 Mai 
se ridică la 100 tone fontă, Ia fie
care tonă economisindu-se 1,6 kilo
grame cocs metalurgic. La pupitrul 
de comandă al oțelăriei numărul 2 
sint prezenți, printre alții, oțelarii 
loan Paștea, Constantin Dragomir, 
Cornel Rusu și Gheorghe Bărbuș, 
care, cu cantitatea de oțel realizată 
peste planul zilei de V Mai. „rotun
jesc" producția suplimentară obținu
tă de colectivul acestei secții, de la 
începutul anului și pină in prezent, 
la 14 000 tone, tot acest oțel fiind 
elaborat numai cu combustibil e- 
conomisit. Calculele arată că prin 
depășirile de plan obținute în 
ziua de 1 Mai, producția supli
mentară de oțel și laminate rea
lizată de siderurgiștii hunedoreni în 
acest an se ridică la peste 50 000 tone.

Aici unde bate mereu 
inima energetică a țării

Iată-ne într-un alt punct „fier
binte" al muncii : la DISPECERA
TUL ENERGETIC NAȚIONAL, unde 
zilele de sărbătoare sint, firesc, zile 
obișnuite de lucru. Dispecerii de ser
viciu, instalați la pupitrul de coman
dă, veghează, minut cu minut, se
cundă cu secundă asupra „pulsului" 
vastului sistem energetic al tării. Toți 
consumatorii racordați la rețeaua de 
foarte înaltă tensiune (marile combi
nate siderurgice, combinatele chimice, 
uzinele de aluminiu și alte unități cu 
„foc continuu") sau la rețelele de 
înaltă și medie tensiune trebuie să 
fie alimentați cu energie electrică în 
cele mai bune condiții. Constantin 
Bunescu, directorul general adjunct 
al dispeceratului, ne informează că 
centralele care funcționează pe bază 
de cărbune, în special lignit — cele de 
la Rovinari, Ișalnița. Mintia. Paroșeni 
— precum și cele ce folosesc resur
sele hidroenergetice furnizează ca de 
obicei partea cea mai importantă de 
energie electrică In sistem. Ca o 1- 
lustrare a acestui fapt este funcțio
narea la întreaga capacitate, și în a- 
ceste zile de început de mai. a hidro
centralei de la Porțile de Fier, care 
se apropie acum de Înregistrarea ce
lui de-al doilea miliard kilowat-oră 
de energie electrică produs <n *-  
cest an.

40 de nave 
sub „marele pavoaz" 

al muncii
Si în portul Constanta a fost 

o zi obișnuită de lucru. La 
danele portului „se operau" peste 40 
de nave, sub pavilion românesc si al

ÎN CÎTEVA RÎNDUR1
FOTBAL

. Disputat la Ztlrich, in prezența a 
23 000 de spectatori, meciul de fotbal 
dintre echipele Turciei și Elveției 
contînd .pentru grupa a 6-a a cam
pionatului european s-a încheiat la 
egalitate — 1—1 (0—1). Au marcat
Miiller (min. 43) și Alpalsan (min. 
53). In clasamentul grupei conduce 
Turcia cu 4 puncte (din 4 jocuri), ur
mată de Irlanda — 2 puncte (3 par
tide disputate), U.R.S.S. — 2 puncte 
(din 2 meciuri), Elveția — 1 punct 
(din 2 jocuri).

Aseară la Luxemburg, în campio
natul european de fotbal (grupa a 
2-a), selecționata Țării Galilor a în
trecut cu scorul de 3—1 (2—1) echipa 
Luxemburgului. în clasamentul gru
pei conduce Țara Galilor cu 8 puncte 
din 5 partide, urmată de Austria 5 
puncte (3 meciuri jucate), Ungaria 3 
puncte (4 meciuri). Luxemburg zero 
puncte.

BASCHET
La Zagreb, s-au intilnit Intr-un 

meci internațional amical echipele 
masculine de baschet ale Iugoslaviei 
și Cubei. Baschetbaliștii iugoslavi au 
terminat învingători cu scorul de 
79-72 (38—35). 

altor țări. Printre acestea, la dana nr. 
6, cargoul „Drobeta" încărca utilaje 
pentru industria textilă, anvelope și 
alte mărfuri generale pentru Libia ; 
cargoul „Odorhei", aflat la dana nr. 
23, încărca pentru Egipt microbuze, 
țesături și alte produse. Activitate la 
fel de intensă și la danele pentru 
produse mineraliere. Mineralierul 
„Maramureș", de 25 000 tone, descărca 
minereu de fier, adus din Brazilia, 
iar „Bucegi", de aceeași capacitate.

Pe ogoare - activitate intensă, spornică
în tot cursul zilei de ieri, mii de mecanizatori și cooperatori au mun

cit cu hărnicie la însămînțarea porumbului, plantarea legumelor, în
treținerea culturilor și îngrijirea livezilor. Hotărițl să dea viață sar
cinilor și angajamentelor asumate, de a obține recolte sporite, oamenii 
muncii din agricultură au folosit din plin timpul prielnic sau, acolo 
unde a fost cazul, „ferestrele" dintre ploi, pentru ca toate lucrările 
de sezon să fie încheiate la timp și bine. Ca in fiecare din cele 
365 de zile ale anului, au fost prezenți la datorie lucrătorii fermelor zoo
tehnice ale cooperativelor agricole și ale întreprinderilor agricole de 
stat. Despre atmosfera de muncă însuflețită, despre rezultatele obținute 
publicăm cîteva relatări ale corespondenților ziarului.

BIHOR

Ieri s-a încheiat 
Insăminjarea porumbului
în ziua de 1 Mai, pe plaiurile Bi

horului, tractoarele și mașinile agri
cole au început să lucreze de la pri
mele raze de lumină. Din zonele care 
au terminat însămînțarea porumbu
lui, mijloacele tehnice au fost dirija
te la unitățile agricole care, din cau
za temperaturii scăzute din sol, nu 
au putut efectua această lucrare la 
timpul optim. Pină seara, mecaniza
torii, lucrătorii din întreprinderile a- 
gricole de stat și cooperatorii de pe 
ogoarele județului Bihor au încheiat 
însămînțarea porumbului. In ace
lași timp, s-a declanșat cu toate for
țele cea de-a doua prașilă la sfecla 
de zahăr. (Dumitru Gâță)

SĂLAJ

Din primele clipe 
ale dimineții

Mecanizatorii, țăranii cooperatori 
de pe Someș, din văile Barcăului, 
Almașului, Crasnei și Agrijului, de 
pe tot cuprinsul județului Sălaj au 
ținut să cinstească marea sărbătoare 
a oamenilor muncii cu cele mai alese 
fapte. Am putea spune că haina de

Există, smintiri, pe care trecerea 
timpului nu numai că nu le estom
pează ci, dimpotrivă, le conferă 
scnstfri noi. întîmplări petrecute cu 
decenii în urmă, la distanțe relativ 
mari de timp și de spațiu, se asocia
ză uneori în memorie, luminîndu-se 
reciproc, dezvăluindu-și în unitatea 
lor revelatoare semnificația profun
dă. Iată, de pildă, intîlnirea cu 
Mihai Hanganu, un ostaș cu care am 
schimbat doar cîteva cuvinte și pe 
care nu aveam să-l mai revăd nici
odată. O întîlnire scurtă, aparent ne
însemnată în contextul împrejurărilor 
dramatice și eroice ale războiului. Și 
totuși...

...întîmplarea a făcut ca atunci, In 
primele zile ale anilor ’45, să mă gă
sesc la Budapesta și să trăiesc Îm
preună cu locuitorii marelui oraș 
momentul atit de așteptat al eliberă
rii. Evadasem dintr-un lagăr de pri
zonieri de lingă Wienerneusstadt și 
ajunsesem aici — un popas fortuit 
în calea spre țară. Eram încă pe 
drum cînd aflasem că armatele Fron
tului 2 ucrainean efectuaseră marea 
încercuire ; știam, toată lumea știa că 
alături de trupele sovietice unitățile 
armatei române dădeau lupte grele 
pentru eliberarea Ungariei ocupate 
de naziști. Unitățile sovietice și româ
ne, înfrățite, ajunseseră la periferiile 
Budapestei. Desfigurată de război, 
capitala Ungariei — de care fasciștii 
se cramponaseră cu o furie ucigașă 
— devenise un adevărat infern. Zgo
motul luptelor, exploziile, comenzile 
fasciștilor pătrundeau și în pivnița 
in care îmi găsisem, împreună cu 
vreo zece localnici, un provizoriu re
fugiu. Pină cînd — era în 7 ianuarie — 
vacarmul de afară a încetat, făcînd 
10c unei liniști neașteptate, stranii. 
Liniștea însemna că se petrec schim
bări de poziții. Nu peste multă vreme 
au intrat în pivniță trei soldați so
vietici — îi văd parcă și acum în 
echipamentul lor de front : un băiat 
tînăr, cu ochii oblici, un altul, ceva 
mai în vîrstă, pistruiat la rădăcina 
nasului și purtînd pe piept o meda
lie de nichel, și o fată care nu pă
rea să aibă mai mult de 18 ani. Cu
noșteam cîteva cuvinte în bulgară șl 
sîrbă, așa că am izbutit să înțeleg ce 
ne spuneau. Am fost eliberați, dar 
eram sfâtuiți să nu părăsim, totuși, 
adăpostul pînă a doua zi.

Poate niciodată curgerea timpului 
nu mi s-a părut atît de lentă ca în 
noaptea aceea.

8 ianuarie 1945 a fost o zi cu soare, 
cu zăpadă Înroșită de singe și cu 

— minereu din Algeria. între for
mațiile de lucru care s-au evidențiat 
în această zi s-au numărat echipele 
de docheri conduse de Aurel Minea, 
Constantin Agapie, Tudor Grigoraș, 
Constantin Nan și Mihai Vizitiu, iar 
din rîndul mecanizatorilor — forma
țiile conduse de brigadierii Ion Vlad, 
Ion Bujor, Maraloi Sarchiz, Ion Voi- 
vozeanu. în această primă zl de mai, 
prin portul Constanța au fost deru
late 35 OfiO tone de mărfuri.

lucru a fost haina de sărbătoare a 
lucrătorilor ogoarelor Sălajului. Me
canizatorii, țăranii cooperatori din 
cooperativele agricole Agrij, Buciumi, 
Sînmihaiu Almașului, Nușfalău, Do- 
brin etc. au putut fi văzuți în clmp 
din primele clipe ale dimineții, gră
biți să termine însămînțatul ultime
lor suprafețe cu porumb. Sub directa 
coordonare și îndrumare a organelor 
agricole județene se desfășoară o 
amplă acțiune de dirijare a mașini
lor și tractoarelor spre unitățile care 
nu au terminat semănatul, astfel că 
in 2—3 zile porumbul va fi însămân
țat pe întreaga suprafață de 29 200 
ha. (Gheorghe Rusu)

OLT

La întreținerea culturilor
In prima zi de mai, lucrătorii de 

pe ogoarele județului Olt, din Lunca 
Dunării, de la Ianca și Izbiceni pină 
în nord la Vitomirești și Leleasca au 
lucrat intens la întreținerea culturi
lor, plantarea legumelor, însămînțarea 
culturilor intercalate. Am notat din 
datele furnizate de direcția agricolă 
județeană : au fost prășite manual 
și mecanic peste 2 000 ha de floarea- 
soarelui și sfeclă de zahăr ; mai 
mult de 2 500 ha de porumb s-au lu
crat cu sapa rotativă ; 60 ha s-au 
plantat cu legume. Sint succese pe 
care lucrătorii ogoarelor de pe me
leagurile Oltului le Închină acestei 
mărețe sărbători • oamenilor muncii. 
(Emilian Rouă) 

mult zapmot : o țțjortieră era am
plasată7? chiar Iii' ușa adăpostului. 
Lingă, mortieră, în ,»patele ungi bu
cătării de campanie, un ostaș român 
împărțea supă civililor. Auzind că 
vorbesc românește, mi-a dat două 
porții. Se numea Mihai Hanganu și 
era de undeva din apropierea Făgă
rașului. De la el am aflat primele 
amănunte despre eliberarea Transil
vaniei, despre luptele eroice în care 
s-a sudat frăția de arme dintre os
tașii români și sovietici, despre pri
mirea caldă, de adincă recunoștință 

Imnuri în piatră
Evocări din anii războiului antifascist

de Francisc MUNTEANU

făcută pretutindeni eliberatorilor. Pe 
străzile Budapestei aveam să văd și 
eu manifestări ale acestei recunoștin
țe, citită mai întîi în ochii celor care 
primeau gamele cu supă fierbinte din 
mîinile ostașului român. Și-mi amin
tesc cu cită convingere, cu cită tul
burătoare convingere afirma Hanga
nu că — împreună — armatele sovie
tice și române o să urmărească fiara 
nazistă pînă-n bîrlogul ei.

în cei 30 de ani care au trecut de 
atunci, m-am întrebat de multe ori 
unde o fi, cu ce se vâ fi ocupînd 
Mihai Hanganu, sau dacă nu-și are 
și el cumva mormîntul, ca atîtea mii 
de ostași români, pe undeva prin 
Tatra.

Eliberatorii capitalei Ungariei, pri
mii cu care am vorbit — sovieticul 
cu medalie de nichel și românul Han
ganu — s-au ridicat, în memoria mea, 
la valoare de simbol. Oameni născuți 
în locuri situate la mii de kilometri 
depărtare, oameni aparținlnd unor 
națiuni diferite, vorbind limbi dife
rite, dar antrenați umăr lingă umăr, 
frățește, într-o bătălie necruțătoare 
dată pentru eliberarea altor oameni, 
vorbind alte limbi... Această înfrățire,

Joi dimineața a părăsit Capitala 
delegația Partidului Comunist Ira
kian, condusă de Aziz Mohamed, 
prim-secretar al C.C. al P. C. Ira
kian, care, la invitația C.C. al P.C.R., 
a făcut o vizită de prietenie în țara 
noastră.

Delegația a fost salutată pe aero
portul Otopeni de tovarășii îlie Ver- 
deț, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Nicolae Popovici, membru supleant

întoarcerea de la Paris a delegației C.C. al P.C.R.
Joi după-amiază s-a înapoiat In 

Capitală delegația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
formată din tovarășii Gheorghe Ră- 
dulescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., și 
Ghizela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R., care a participat la funera-

Ministrul afacerilor externe s-a înapoiat de la Belgrad
Joi dimineață s-a înapoiat în Ca

pitală, venind de la Belgrad, George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia.

La sosire, ministrul român a fost 
salutat de Constantin Oancea, adjunct

Cronica zilei
Joi a părăsit Capitala delegația 

Partidului Comunist din Australia, 
care, Ia invitația C.C. al P.C.R., a 
făcut o vizită în țara noastră.

Delegația a fost formată din Dave 
Davies și Joyce Stevens, membri ai 
Comitetului Executiv Național al 
partidului, și Richard Walsham,

vremea
Timpul probabil pentru zilele 

de 3, 4 și 5 mai. în țară : Vreme 
ușor instabilă, cu cerul temporar 
noros. Vor cădea ploi locale.

NUMĂRUL URMĂTOR AL ZIARULUI 
VA APĂREA DUMINICA, 4 MAI 1975

dăruirea, eroismul și — In ultimă in
stanță — marea victorie obținută cu 
prețul unor imense jertfe de singe au 
fo$t expresia cea mai înaltă și cea 
mai firească totodată a idealului de 
libertate și de demnitate umană care 
i-a animat pe participanții la războiul 
antihitlerist, a hotărîrii lor de a 
pune capăt întunericului, de a ră
pune fascismul.

Marele război al umanității împo
triva dușmanului de moarte al civi
lizației s-a' purtat însă nu numai în 
primele linii... Nu de mult m-am 

aflat prin părțile Orșovei, în locurile 
copilăriei mele, și, bineînțeles, am vi
zitat și Porțile de Fier. Hidrocentrala 
— fruct al colaborării pașnice, crea
toare dintre două popoare libere — 
mi-a readus in memorie împrejură
rile de acum 30 de ani. în 1944 eram 
încă marinar pe Dunăre. Vasele de 
pe fluviu erau cartelate de ocupant ii 
hitleriști. Cel pe care mă aflam 
transporta muniții, materiale strate
gice. în ultimul drum pe care l-am 
făcut între Viena și Ruse aveam un 
marinar grec : Ioanis Lefkaros, luat 
prizonier la Creta de pe un cuirasat. 
Deși nu mă cunoștea, deși nu cunoș
tea vederile mele politice, m-a între
bat în prima zi după îmbarcare, des
chis, cu voce tare, unde se poate trece 
la partizani. M-am uitat în jur să văd 
dacă nu-s prin apropiere „însoțito
rii". Nu erau. I-am spus că o să mai 
discutăm după ce vom trece de Vuco- 
var.

Țin minte, între Vucovar și Porțile 
de Fier marinarii de pe Dunăre de
veneau alții : se priveau în ochi, a- 
veau curajul să comunice între el, 
făceau schimburi de provizii. în con
voiul remorcat de vasul Svatopluk 

al C.C. al P.C.R., Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

*
în cursul șederii In țara noastră, 

delegația Partidului Comunist Iraki
an a avut lntilnirl la academia 
„Ștefan Gheorghiu", la alte instituții 
de stat, a vizitat obiective economico- 
sociale din București și din județele 
Brașov și Prahova.

liile lui Jacques Duclos, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidului 
Comunist Francez.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovară
șul Paul Niculescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

al ministrului afacerilor externe, de 
funcționari superiori din M.A.E.

Au fost, de asemenea, prezenți 
Rajko Knezevic, însărcinatul cu a- 
faceri a.i. al R.S.F. Iugoslavia la 
București, alți membri ai ambasadei 

(Agerpres) 

membru al Comitetului Național al 
partidului.

La plecare, delegația a fost salu
tată de tovarășii Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Petre Dănică, membru al 
C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

care vor avea și caracter de 
aversă, însoțite de descărcări 
electrice. VInt moderat. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse 
intre zero și 10 grade, iar ma
ximele între 12 și 22 de grade, 
în București : Vreme ușor insta
bilă. mai ales în prima parte a 
intervalului. Cerul va fi tempo
rar noros. Ploi sub formă de 
aversă. Vînt moderat. Tempera
tura ușor variabilă.

eram alături de un șlep Iugoslav 
IPD 702. Un marinar sirb, mai In 
vîrstă, mi-a dat să înțeleg ce doreș
te și i-am spus din ce magazie se 
pot sustrage benzi de mitralieră. 
L-am rugat însă să-1 ia cu el și pe 
Lefkaros. Era militar de profesia pu
tea să-i fie de ajutor. Au diepărut 
în munți in apropierea satului sir- 
besc Tekia. La anchetele care au ur
mat au depuș .mărturii în favoarea 
mea marinari pe care nu i-am văzut 
niciodată : un ungur din Paks, un 
austriac, Gluck Hans, din Apatin, de 
pe șlepul DDSG 65-13, un slovac de 
la Bratislava. Am zugrăvit palid In 
scenariul „Valurile Dunării" cite ceva 
din lupta care se desfășur» pe vremea 
aceea pe apele tăcutului fluviu. Ma
rinarii deveniseră o mare familie ; 
ei aveau o anume libertate de mișca
re, prin forța lucrurilor, și au profi
tat de ea — riscîndu-și viața. în nu
mele aceluiași ideal nobil pentru care 
luptau și românul Hanganu, și os
tașul sovietic cu medalie de nichel, 
și atîția alți oameni, milioane de oa
meni care au înțelel că oriunde s-ar 
desfășura această luptă rațiunea ei 
supremă este libertatea propriei lor 
patrii,apărarea propriilor copii, supra
viețuirea civilizației, viitorul Întregii 
omeniri. Comunijtii au înțeles mai 
clar și adine acest adevăr — șl i-au 
ajutat și pe alții să-l înțeleagă. Vizi- 
tînd Porțile de Fier, am avut senti
mentul că hidrocentrala e un mo
nument al solidarității, un imn lu
minos închinat acelora care au învins 
întunericul.

Privind arcurile grațioase ale via
ductelor colorate de un apus de soa
re violet, contuiurile munților de pe 
malul sîrbesc, ni s-a întărit convin
gerea că in limtul care a legat pia
tră cu piatră n această mare cetate 
a luminii e /i puțin din sîngele lui 
Mihai Hangatu și al ostașului sovie
tic cu mediile de nichel, din sîn
gele tutuw prietenilor. ostași 
sau partizani, care s-au jertfit — ști
ind că-și fie datoria — în marea bă
tălie pentnt viitor.

Da, etistă amintiri pe care 
trecerea timpului nu le estompează. 
Există îitîmplări și oameni pe care 
nu-i von uita niciodată. Memoria u- 
manitălii însăși păstrează veșnic vie 
și celebrează acum imaginea solida
rității triumfătoare a popoarelor . tn 
războiul antihitlerist, cinstind memo
ria cilor care au luptat și au căzut 
eroic pentru ca toți ceilalți să ne- pu-; 
tem clădi prezentul și să nutrim 
gînduri și vise pentru viitor.

t V
VINERI, t MAI

PROGRAMUL I
10,0» Curcubeu de joc și cint.
10.25 o oră cu Walt Disney. Sec

vențe din cele mal frumoa
se povești ale lui Disney.

11.25 Mindră-i țara mea bogată
— melodii populare.

11,45 Concert Johann Strauss sus
ținut de orchestra Filarmo
nicii din Viena. Dirijor : 
Erich Lelnsdorf.

ÎS,00 Album distractiv.
15,00 Magazin sportiv.
16.10 Film artistic : „Stan și 

Bran... toreadori lără voie". 
Premieră pe țară.

17.10 Telex.
17,15 Emisiune In limba germană.
19,00 Tinerețe, ani de frumusețe

— program de cintece și ver
suri dedicate Zilei tineretu
lui din România.

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Pagini glorioase din Istoria 

patriei. „Spre piscul victo
riei".

10.30 Film artistic : „Un italian in 
America" — o producție a 

studiourilor italiene. Regia : 
Alberto Sordl.

22,10 24 de ore.
PROGRAMUL II

17,3» rilm artistic : „Pe răspunde
rea mea".

19,05 Cintece și jocuri populare.
19.20 1001 de seri. 
19,3» Telejurnal.
20,00 Treptele afirmării. In ciclul 

„Tribuna tinerilor soliști" 
organlstul Florin Chlriacescu 
interpretează Împreună cu 
orchestra de studio a Radio- 
televiziunil, dirijată de Ll- 
viu lonescu, Concertul opus 
4 nr. 5 in Fa major pentru 
orgă șl orchestră de Haen- 
del.

20.20 Intilnire cu Nicolae Herlea. 
21,05 Seară de teatru: „Satul bles

temat". Scenariu de Mircea 
Bradu, premiat la concursul 
organizat de RTV, ediția 
1973.

SIMBATA, 1 MAI 

PROGRAMUL I
10,00 Inalță-te, frumoasă țară I 

Program de cintece.
10,15 Inscripții pe celuloid.
10,40 Interpreți de frunte al sce

nei lirice românești.
11,00 Reporter ’75.
11.20 Film artistic î „Provincialii*

— producție a studiourilor 
din S.U.A.

13.10 Muzică ușoară.
13.20 Mari ansambluri. Concert- 

spectacoi susținut de ansam
blul „Rapsodia română".

14.10 Pagini glorioase din istoria 
patriei : Pâuliș — moment 
eroic In lupta pentru elibe
rarea țării de sub dominația 
fascistă.

14.20 Telex.
14,25 Teleglob : „La poalele Cau- 

cazului".
14.45 Club T.
15.40 înșlr-te melodii... muzică 

ușoară.
16,00 Omagiu zilei de 1 Mai. Spec

tacol cultural-sportlv. Înre
gistrare de pe stadionul „23 
August".

16,55 Fotbal : Steaua — Universi
tatea Craiova (divizia națio
nală). Transmisiune directă 
de la stadionul Steaua.

10.45 „Redutele independenței". 
19,00 Lumea copiilor — „CIntec de

vitejie". >
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Teleenciclopedia.
20.50 Film serial : „Kojak".
21.40 Telejurnal • Sport
21.50 Nopți cu lună-n București. 

Spectacol de varietăți cu 
public. Partea I.

teatre
VINERI, 2 MAI

■ Teatrul Național București (sala 
mare) : Danton — 19, (sala mică) : 
Comoara din deal — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic. Dirijor : Emil Simon — 20.
• Teatrul de operetă : Oklahoma 
— 19,30.
• Teatrul de comedie: Tovarășul 
Feudal și tratele său — 19,30.
• Teatrul „Lucia Stiirdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Ivanov — 19,30, (sala 
din str. Alex. Sahia) : Noile sufe
rințe ale tinărului „W“ — 19,30.
• Teatrul Mic : Profesiunea doam
nei Warren — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara*  (sala 
Magheru) : Adio, Charlie 1 —19,30, 
(sala Studio) : Hamlet — 19.
• Teatrul Ciulești : Paharul eu 
apă — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Mis
terioasa convorbire telefonică —
19,30.
a, Teatrul satiric-muzlcal „C. Tfi- 
nașe" (sala Savoy) : Pardon, scu
zați, bonsoar — 19,30, (sala Victo
ria) : Groapa — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedia

„I. Vasilescu" : Capete rotunde, 
capete țuguiete — 19.30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul și pă
pușa — 11.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 19,30.
• Circul de stat : Hai să rtdem la 
circ — 16; 19,30.

StMBĂTĂ. I MAI

• Teatrul Național București (sala
mare) : Coana Chlrița — 19,30,
(sala mică) : Părinții teribili —
19.30.
• Filarmonica „George Enescu*  
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic. Dirijor : Emil Simon — 20.
• Teatrul de operetă : La „Calul
bălan" — 19,30. ’
• Teatrul de comedie : Un 
Hamlet de provincie — 19,30.
• Teatrul „Luda Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mfi- 
gureanu) : Nepotul lui Rameau —
19.30. (sala din str. Alex. sahia) : 
EHsabeta I — 19,30.
• Teatrul Mic : Viața e ca un va
gon 7 — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Lady X — 19,30.
• Teatrul Gluleștl : Copacii mor 
in picioare — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Mis
terioasa convorbire telefonică —
19.30.
• Teatrul satfrlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Pardon, scu

zați, bonsoar — 19,30, (sala Victo
ria) : Un băiat de zahăr... ars —
19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„I. Vasilescu" : Dudul Iul Traian
— 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : Sir șl elixir
— 10.
a> Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 19,30.
• Circul de stat : Hai să rldem la 
circ — 16; 19,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. î 
Bolnavul închipuit — 20.

cinema

9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45,
BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, MODERN — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30.
a Doamna și vagabondul : CASA 
FILMULUI — 10; 12; 14; 16; 18.
• Marele vals (ambele serii) : 
CASA FILMULUI — 19,30.
• Nu filmăm să ne-amuzăm : 
COTROCENI — 14; 16; 18; 20, FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20.13.
a Luminile rampei : TIMPURI 
NOI — 9,30; 12,30; 16; 19.
A Astă-seară dansăm in familie î 
LUMINA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
• Invincibilul Luke : DOINA — 
11,15; 13; 14,45; 18; 20.
a Program pentru copii : DOINA 
— 9,45; 16,30.
• Norii : UNIREA — 16; 18; 20.
• Ziua delfinului : FEROVIAR — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
• 2 MAI: Uraganul — 14.30, Tune
lul — 16,30, Incineratorul — 18,45, 
Ana Karenina — 20,45. 3 MAI: Tre
nuri bine păzite — 14,30, Pilot de 
Încercare — 16,30, Cea mai lungă 
zi (ambele serii) — 18,45 : CINE
MATECA (sala Union).
A Ninsoarea: PACEA — 15,30; 18;
20.15. I ,
• Iarba de mare : EXCELSIOR — 
8; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
S Ilustrate cu flori de clmp :

ACIA — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15;
20,30.

A Răfuiala î GRIVITA — 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 20, AURORA — 9; 
11,45; 15; 17,30; 20, TOMIS — 9; 
11,45; 14,30; 17,15; 20.
A Muntele ascuns : DRUMUL SĂ
RII — 15,30; 18; 20,15.
• Al greșit, inimă ! : BUZEȘTI — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
a Ce culoare are dragostea : FE
RENTARI — 15,30; 18; 20.15.
A Un milion pentru Jake : BU
CEGI — 15,45; 18; 20,15. LIRA — 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Filip cel bun î CRÎNGAȘI — 
16; 18,15.
a Trecătoarele iubiri : RAHOVA
— 16; 18,15; 20,30.
• Ochii Shivanei : GIULEȘTI — 
10; 16; 19, ARTA — 14; 16.45; 19,30.
• Dragoste la 16 ani : VIITORUL
— 15,30; 18; 20,15.
a Un bărbat fatal : VOLGA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. FLAMU
RA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
a Pirații din Pacific — Insula co
morilor : MIORIȚA — 9: 12; 16; 19. 
a Sutjeska : POPULAR — 15,30; 
19, FLACARA — 15,30; 19.
a Șapte mirese pentru șapte frați: 
MOȘILOR — 15,30; 18; 20,15.
a Ulzana — căpetenia apașilor : 
MUNCA — 16; 18; 20.
a Moulin Rouge : COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.
a Nemuritorii : VITAN — 15,30;
18; 20.15.
a Actorul și sălbaticii : PRO
GRESUL — 16; 19.
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Cuvîntul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

ADUNAREA POPULARĂ DIN CAPITALĂ

(Urmare din pag. I)
Tot ceea ce înfăptuim este rodul 
muncii conștiente a întregului popor, 
o dovadă a faptului că politica 
elaborată de- Partidul Comunist Ro
mân corespunde pe deplin interese
lor vitale ale întregii noastre na
țiuni socialiste. Iată de ce. as dori 
ca, și la această sărbătoare de 1 Mai, 
gindurile noastre să se îndrepte spre 
minunatul nostru popor, constructor 
al socialismului. Să-i urăm între
gului nostru popor viață veșnică, 
succese tot mai mari pe calea pro
gresului economico-social, a făuririi 
comunismului, a dezvoltării libere, 
independente a patriei noastre I 
(Aplauze puternice, prelungite).

Sărbătorim acest 1 Mai în condiții 
internaționale deosebite. Avem ma
rea satisfacție de a constata că viața 
demonstrează cu putere justețea a- 
precierilor și orientărilor stabilite de 
Congresul al XI-le.a al partidului, a 
activității practice a partidului și gu
vernului țării noastre. In fond, cursul 
evenimentelor, schimbările care au 
loe pe plan internațional demonstrea
ză cu putere hotărîrea popoarelor de 
pretutindeni de a pune capăt politicii 
imperialiste, colonialiste și neocolo- 
nialiste de a asigura fiecărei națiuni 
dreptul la dezvoltare liberă, indepen
dentă, corespunzător năzuințelor 
sale. Putem spune fără greș că acti
vitatea noastră din ultimii 10 ani este 
strips legată de tot ceea ce se înfăp
tuiește pe planeta noastră în intere
sul păcii și colaborării. Nu au fost 
și nu sînt evenimente internaționale 
mai importante la care partidul nos
tru, România să nu fi fost prezente, 
să nu-și fi adus modesta lor contri
buție la cauza eliberării, a păcii și a 
solidarității internaționale. (Aplauze 
puternice, îndelungate).

Printr-o coincidență, sărbătorim 
împlinirea a trei decenii de cînd po
porul nostru aniversează ziua de 
1 Mai în libertate, în condițiile 
victoriilor istorice obținute de poporul 
cambodgian și poporul vietnamez. Vă 
sînt cunoscute tuturor acțiunile per
manente ale partidului și poporului 
nostru de solidaritate internaționaiis- 
tă cu poporul vietnamez și poporul 
cambodgian. De la început, partidul 
nostru și-a exprimat deplina solida
ritate cu lupta poporului vietnamez, 
i-a acordat întregul său sprijin — 
material, politic, diplomatic — cu în

crederea nestrămutată în justețea 
cauzei și în victoria luptei sale. 
Cu cinci ani in urmă, România a fost 
printre țările — puține la număr — 
care au sprijinit activ lupta poporu
lui cambodgian, înțelegînd că aceasta 
corespunde intereselor acestui popor 
de a fi liber, precum și cauzei ge
nerale a progresului și libertății tu
turor națiunilor. Avem acum satis
facția să constatăm că poporul viet
namez și poporul cambodgian și-au 
ciștigat prin luptă și jertfe grele in
dependența, zdrobind intervenția im
perialistă străină și uneltirile re- 
acțiunii interne, afinmîndu-și cu 
putere voința de a trăi libere, 
de a-și făuri viața așa cum 
doresc, fără nici un amestec 
din afară. Adresăm, încă o dată, 
salutul nostru popoarelor vietna
mez și cambodgian, le felicităm 
din toată inima pentru victoriile is
torice înregistrate și le urăm succese 
tot mai mari pe calea refacerii națiu
nii lor, a făuririi unei vieți libere, 
independente, de bunăstare și feri
cire ! (Aplauze puternice, prelungite).

Fără îndoială, aceste victorii is
torice demonstrează încă o dată 
schimbările uriașe produse pe plan 
internațional, atestă cu putere faptul 
că raportul de forțe este tot mai 
mult în favoarea forțelor socialiste, 
ale progresului și păcii ; ele demon
strează că nu există in lume forțe in 
atare, să oprească lupta victorioasă 
pentpu eliberarea națională, și socială 
a popoarelor care se ridică cu hotă- 
rîre și acționează pentru dreptul lor 
la libertate și progres social și care 
se bucură de sprijinul și solidaritatea 
forțelor revoluționare și progresiste 
de pretutindeni. (Aplauze puternice).

Partidul Comunist Român, Româ
nia socialistă sînt ferm hotărîte să 
întărească continuu solidaritatea in- 
ternaționalistă cu toate țările socia
liste. cu țările în curs de dezvoltare, 
cu partidele comuniste, cu partidele 
socialiste, cu alte partide revoluțio
nare și progresiste, cu mișcările de 
eliberare națională, democratice de 
pretutindeni. Pornim de la faptul că 
unitatea și solidaritatea tuturor aces
tor forte corespund pe deplin inte
reselor naționale ale fiecărui popor, 
cauzei progresului, socialismului și 
păcii în întreaga lume. (Aplauze pu
ternice).

Vă rog să-mi permiteți să salut 
prezența, la masa noastră tovără-

OMAGIU PARTIDULUI!
părătorl ai luminii, clasa munci
toare, forțele progresiste de pretu
tindeni, chemau la luciditate, la 
luptă pentru a bara calea întuneri
cului. Fidel tradițiilor sale ție com
bativitate, principiilor sale, prole
tariatul român, adevărații patrioți 
din România, își strîngeau rîndurile 
cu hotărîrea de a împiedica tăvă
lugul cotropirilor. Dirzenia lor e 
atestată de aceste fotografli-docu- 
ment. Parcă auzim înseși vocile 
manifestanților : „Jos războiul-! 
Jos fascismul ! Trăiască lupta anti
fascistă ! Vrem pîine ! Vrem pace ! 
Jos războiul ! Jos fascismul ! Tră
iască lupta antifascistă 1“

Spectacolul festiv din sala Palatului Republicii
„N-a fost zadarnic drumul lup

tei ! / nici jertfele n-au fost
in van" spun versurile. Din nou, 
frunțile se înseninează. Imaginile 
de pe scena largă ne ajută să pă
trundem taina spicelor din stema 
țării, cunună simbolică a unei agri
culturi moderne, ridicate pe trep
tele eficienței maxime, ale produc
ției sub semnul științei și al pro
ductivității.

Știința — forță de producție. 
Concluzie filozofică și imperativ al 
vremilor noastre, realizat prin 
prezența tot mai marcată a calcu
latoarelor, a instalațiilor electroni
ce, a retortelor compunerii și re
compunerii materiei.

„TOTUL PENTRU OM !■• Sub a- 
ceastă deviză, preocupare funda
mentală și nedezmințită a politicii 
partidului comunist, se derulează 
alte imagini ale vieții fericite din 
România de astăzj, rezultat suprem 
al eforturilor noastre creatoare. Iar 
înfăptuirile intrate pină acum în 
marele sipet al națiunii socialiste 
se continuă cu perspectivele și mai 
mîndre care ne conturează viitorul.

„SINTEM CONTEMPORANI CU 
VIITORUL" răsună mîndru, prin 
glasurile soliștilor, convingerea in
timă a tuturor. In credința acestui 
viitor răsună versuri despre munca 
avîntată. despre îndeplinirea cinci
nalului inainte de termen, despre u- 
nitatea tuturor oamenilor muncii, 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități, în jurul partidu
lui. ca frați întru libertate, despre 
înflorirea multilaterală a patriei.

, Retrăim clipele istorice ale 
celui de-al XI-lea Congres, mă
reață poartă în timp spre timpul 

șească, a delegației Partidului Co
munist din Spania, a secretarului ge
neral al Partidului Comunist din 
Spania, tovarășul Santiago Carrillo. 
(Aplauze puternice). Sînt cunoscute 
legăturile vechi de solidaritate și de 
luptă comună existente între parti
dele noastre. Aș dori să urez tova
rășilor spanioli, forțelor progresiste, 
democratice care duc încă lupta pen
tru răsturnarea dictaturii franchiste 
să obțină o deplină unitate în ac
țiunile lor ferme, înlăturarea cît mai 
grabnică a dictaturii franchiste, des- 
chizînd astfel calea dezvoltării de
mocratice, libere a Spaniei. (Aplauze 
prelungite).

Doresc, de asemenea, să salut pre
zența la masa noastră a președintelui 
Partidului Radical din Chile, tovarășul 
Anselmo Sule Candia. (Vii aplauze). In 
spiritul solidarității internaționale, 
adresăm tuturor forțelor progresiste 
din Chile Urarea de a întări unitatea 
și colaborarea pentru instaurarea de
mocrației în patria lor. pentru asigu
rarea dezvoltării libere, independente 
a poporului chilian. (Aplauze puter
nice).

Desigur, la o asemenea masă se 
poate vorbi mult despre trecut, des
pre prezent, despre viitor. Aș dori 
însă ca. înainte de a încheia, să sub
liniez și la această masă tovărășeas
că faptul că întreaga activitate a. po
porului nostru demonștrea'ză.' deplina 
justețe a politicii marxisl-leriirfisto a 
partidului. Tot ceăa ce- .am bbținut 
și obținem, Programul de dezvoltare 
viitoare a patriei sînt rezultatul apli
cării creatoare a adevărurilor gene
rale ale marxism-leninismului’ la 
condițiile concrete din țara noastră, 
al faptului că Partidul Comunist Ro
mân se călăuzește neabătut după 
concepția revoluționară despre lume 
și viață a proletariatului, materia
lismul dialectic și istoric, atotbirui- 
toarea învățătură marxist-leninistă. 
Tot ceea ce am realizat demonstrea
ză cu putere că partidul nostru își 
îndeplinește cu cinste misiunea isto
rică de forță politică conducătoare a 
întregii societăți.

Putem privi cu încredere viitorul, 
dezvoltarea României pe calea făuri
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate, pentru că avem un popor 
minunat, un partid care își îndepli
nește cu cinste misiunea și care va 
asigura conducerea poporului spre 
triumful comunismului în patria 

de miine al României. Sînt re
petate cuvintele de fierbinte îm
bărbătare rostite de secretarul 
general al partidului la încheierea 
lucrărilor Congresului : „Vă che
măm, dragi tovarăși și prieteni, ce
tățeni ai României socialiste, la 
muncă și la luptă hotărită ! Vă che
măm, să nu precupețiți nimic, pen
tru ca, intr-o deplină unitate, să fa
cem din România o țară mai îm
belșugată, mai puternică, un detașa
ment activ al luptei pentru socia
lism, pentru pace în lume 1“ Avîn- 
tatele cuvinte sînt întărite de an- 
gaj.amentul hotărît rostit în numele 
întregii națiuni socialiste : „AȘA

VOM FACE, IUBIT CONDUCĂ
TOR !“
..Congresul unsprezece ne adună 
In matca sa de foc, sublima soartă ; 
De tară mindră, neingenuncheată, 
Spre-o viață tot mai demnă, tot mai 

bună“.
Sugestivă prefigurare a timpului 

ce vine : pe ecran sînt proiectate 
machete ale viitoarelor edificii in
dustriale, ale viitoarelor orașe ale 
țării, ale obiectivelor ce se vor si
tua în rindurile de virf ale econo
miei cincinalelor următoare. Pro
gramul spectacolului atinge altitu
dini emoționante. Din sală urcă 
pe scenă numeroși pionieri, copiii, 
viitorii constructori ai comunismu
lui. Și odată cu „Madrigalul", pre
zent pe sfcenă, parcă toate mamele 
patriei le adresează, pe o melodie 
de neasemuită sliavitate, aceste ver
suri : „Țara ta de vis, / Porțile ți 
le-a deschis / Tara ta, țară de dor / 
Urcă-n viitor".

Dacă se pot mîndri contempora
nii noștri, oamenii acestei jumătăți 
de veac, că au grăbit și grăbesc rit
murile istoriei, cu deplină satisfac
ție patriotică putem recunoaște și 
noi, cei de la Dunăre șl Carpați, că 
ne situăm în rindurile de frunte ale 
militanților pentru progres, pentru 
grăbirea viitorului. Trăim într-o e- 
pocă în care speranța devine gind, 
gîndul devine faptă, iar fapta — 
conștiință și putere înspre noi nă
zuințe. începutul acestui an, marcat 
de evenimente de seamă ale vieții 
noastre politice și sociale, de recen
tele itinerare ale păcii și prieteniei 
străbătute de președintele României 
socialiste sînt evocate prin secvențe 

noastră I (Aplauze puternice, pre
lungite).

Există condiții internaționale favo
rabile. Dispunem, deci, atît pe plan 
național, cit și pe plan internațional 
de toate condițiile pentru a privi cu 
încredere viitorul. Aceasta nu în
seamnă că putem. încrucișa brațele 
și aștepta desfășurarea evenimente
lor. Așa cum am mai spus și la Con
gresul al XI-lea, aceste posibilități 
minunate — interne și externe — pot 
să ne ducă la victorie numai cu 
condiția ca noi să aplicăm neabătut o 
linie revoluționară, să luptăm per
manent împotriva a tot ceea ce este 
vechi și perimat, care nu mai cores
punde noilor condiții istorice și so
ciale, să promovăm cu curaj noul în 
toate domeniile de activitate, să în
tărim necontenit unitatea întregului 
nostru popor, unitatea partidului și 
să acționăm cu fermitate pentru în
tărirea unității tuturor forțelor pro
gresiste și antiimperialiste pe plan 
internațional. în aceste condiții, vic
toria comunismului în România va 
fi asigurată ! (Aplauze puternice, 
prelungite).

Să ne angajăm, și la această masă 
tovărășească, că ne vom face perma
nent datoria față de partid, față de 
popor, față de cauza socialismului în 
patria noastră, față de colaborarea și 
solidaritatea internațională, față, de 
cauza progresului și? păcii Tn-întreaga 
lume. (Aplauze puternice), ....... •*<»

București, 1 Mai 1975. Sala Pa
latului Republicii Socialiste Româ
nia, părticică din inima Capitalei 
țării, martora atitor evenimente de 
seamă ale istoriei noastre contem
porane. însuflețiți de prezența 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu. a celor
lalți conducători de partid și de 
stat, de prilejul festiv al celui de-al 
XXXI-lea 1 Mai liber pe pămintul 
românesc — sărbătoare întimpinată 
de întregul popor cu o zestre de 
fapte mai bogată ca oricînd, cu o 
cutezanță înspre viitor mai înari
pată ca oricînd — cei prezenti la 
adunarea populară, reprezentanți ai 
oamenilor muncii din diferite colec
tive bucureștene, vechi militanți ai 
mișcării muncitorești, vlăstare ale 
tinerelor generații, oaspeți de peste 
hotare, participă cu emoție la spec
tacolul festiv.

La ridicarea cortinei, sala și — 
prin intermediul ecranelor de tele
viziune — întreaga țară se află în 
fața unei imagini-simbol. In amfi
teatrul scenei, întocmai ca în ma
rele amfiteatru al tării, sînt pre- 
zenți, în ipostaze caracteristice, 
grupuri de siderurgiști, mineri, 
electroniști, intelectuali, vrednici 
făurari de viață nouă. în timp ce 
pe ecranul fundalului, în acorduri
le cintecului pentru 1 Mai, apare 
însemnul Zilei solidarității interna
ționale a oamenilor muncii de pre
tutindeni.

Pe scenă evoluează grupuri de 
dansatori care execută O amplă 
partitură coregrafică, sugerînd 
munca avîntată ce se desfășoară 
astăzi în întreaga țară, in timp ce 
aparatul de proiecție înscrie pe 
ecran o sugestivă cronică a patriei 
în anii construcției socialiste, cu
prinzător tablou al vieții noi pe 
care poporul o făurește sub condu
cerea înțeleaptă a partidului : ima
gini ale muncii cotidiene din uzine, 
din laboratoarele și marile combi
nate ale chimiei, de pe șantierele 
construcțiilor de locuințe, de pe 
calele șantierelor navale, secvențe 
larg desfășurate de pe întinsul o- 
goarelor cu rod bogat, cutreierate 
de tractoare și combine, aspecte co
tidiene înregistrate în unitățile de 
cercetări și proiectare, în școli și 
instituții de artă și cultură.

Pe ecranul ce constituie funda
lul spectacolului se succed imagini 
aspre din fototeca istoriei. .,1 Mai 
1939“. An de cumpănă în destinele 
Europei. An de maximă încordare, 
cînd umbra amenințătoare a fas
cismului se pregătea să acopere 

. pămintul. An in care adevărații a-

Cu aceste ginduri. doresc să'-ridic 
paharul pentru partidul* nostru co
munist. să-i urăm să-și îndeplineas
că in cit mai bune condiții misiu
nea sa de conducător al societății 
noastre socialiste ! (Aplauze prelun
gite).

Să ridicăm paharul pentru clasa 
noastră muncitoare, pentru țărănime, 
intelectualitate, pentru toti oamenii 
muncii, fără deosebire de naționa
litate. pentru minunatul nostru po
por. și să-i urăm viată tot mai fe
ricită si mai îmbelșugată ! (Vii 
aplauze).

Să ridicăm paharul pentru solida
ritatea internațională, pentru victo
ria forțelor progresiste, antiimperia
liste. în lupta pentru progres social, 
pentru eliberarea popoarelor, pentru 
pace si colaborare internațională 1 
(Aplauze puternice).

în sănătatea dumneavoastră, a tu
turor ! (Aplauze puternice, prelun
gite).

filmate și versuri ce confirmă spon
taneitatea cu care actul politic, în
sușit de popor, devine prilej de 
mindrie patriotică, devine conștiin
ță, inspirație : „Ca o lumină este 
Tara pe al planetei chip / De-aici, 
de la Carpați și Dunăre, solii de 
pace / Și de prietenie, pornesc ca 
razele de soare".

Sint versuri care ne evocă. în 
timbru festiv, neprecupețitele do
vezi de prietenie revoluționară ex
primate, de-a lungul anilor, de cla
sa noastră muncitoare, de popor, de 
reprezentanții lui de frunte cu toti 
cei ce luptă pentru o lume mai 
demnă, mai dreaptă, mai fericită. 
„Cu gindul proletar, cu fapta 

proletară 
Pe steagul luptei noastre — am scris 
Frăția de credință, solidară 
Cu spiritul Comunei din Paris".

1965—1975, deceniul nostru cel mai 
de preț. Deceniul celor mai presti
gioase împliniri. Deceniul ce încu
nunează aspirațiile și lupta milena
ră a poporului. Deceniul pe drept 
cuvint numit, ca orice denumire 
ivită din popor : DECENIUL 
CEAUȘESCU, DECENIUL DE AUR.

PARTIDUL — CEAUȘESCU — 
ROMÂNIA ! Din mii și mii de piep
turi, recitate, scandate și interpre
tate în cîntec, răsună aceste trei 
cuvinte unice pentru dragostea 
noastră de comuniști și de fii ai pa
triei străbune.

într-o atmosferă de entuziasm ge
neral se scandează pentru patrie, 
pentru partid, pentru cel mai iubit 
fiu al poporului. Din piepturile tu
turor celor prezenți se înalță stro
fele imnului de luptă al clasei mun
citoare : „Internaționala".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu. ceilalți 
conducători de partid și de stat au 
răspuns cu prietenie aclamațiilor 
fierbinți ale mulțimii, manifestări
lor ei de dragoste. In această at
mosferă de entuziasm general, con
ducătorii de partid și de stat își iau 
rămas bun de la participantii la e- 
moționanta adunare populară.

1 Mai 1975. Al XXXI-lea Intîi Mai 
liber pe pămintul românesc. Sărbă
toare a rezultatelor muncii 'avinta- 
te, manifestare a hotărîrii nestră
mutate a poporului de a înfăptui 
Programul partidului, obiectivele 
care ne vor face contemporani cu 
cel mai măreț viitor.

Zi de aur, a untii deceniu de aur, 
Înspre alte decenii de aur.

Sergiu ANDON 
Dumitru TIRCOB

(Urmare din pag. I)
priceperea și puterea de muncă în
făptuirii hotărîrilor istorice adoptate 
de Congresul al XI-lea al P.C.R. 
pentru făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pămintul 
României și înaintarea spre comu
nism.

Vă rog să-mi permiteți să folosesc 
acest prilej pentru a saluta, în nu
mele comuniștilor, al tuturor locuito
rilor Capitalei, cu deosebită stimă și 
respect, pe cel mai iubit și devotat 
fiu al . poporului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

Salutăm, de asemenea, pe ceilalți

Cuvîntul tovarășului Gheorghe Pană
președintele Consiliului Central al U.G.S.R.

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Dragi tovarășe si tovarăși.
Stimati oaspeți de peste hotare.
Astăzi, oamenii muncii din țara 

noastră — români, maghiari, ger
mani si de alte naționalități — săr
bătoresc. împreună cu clasa munci
toare. cu forțele revoluționare si 
progresiste din întreaga lume, ziua 
de 1 Mai, Ziua solidarității interna
ționale a ,celor ce muncesc.
rZiua de 1 Mai este sărbătorită în 

România de peste opt decenii. In a- 
ceastă zi, de-a lungul anilor, pro
letariatul din România, poporul ro
mân și-au exprimat solidaritatea 
militantă cu oamenii muncii si for
țele progresiste de pretutindeni, s-a 
manifestat încă o dată internaționa
lismul consecvent al mișcării revo
luționare din România, al partidului 
comunist, al întregii noastre clase 
muncitoare.

In anii regimului burghezo-mo- 
sieresc. sărbătorirea zilei de 1 Mai 
avea si caracterul unor acțiuni mun
citorești de luptă dirză împotriva 
exploatării si asupririi, pentru 
drepturi si libertăți democratice, 
pentru libertatea și independenta 
patriei. In filele mereu vii ale isto
riei clasei muncitoare si poporului 
nostru va rămine înscrisă ca un mo
ment memorabil marea demonstrație 
de la 1 Mai 1939',' care a prilejuit o 
viguroasă afirmare a patriotismului 
fierbinte al comuniștilor, a senti
mentelor antifasciste și voinței de 
luptă a poporului român împotriva 
hitlerismului. pentru independența, 
libertatea si integritatea teritorială a 
patriei — demonstrație in a cărei 
organizare un rol important a re
venit tovarășului Nicolae Ceausescu. 
(Aplauze puternice, urale, se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R.").

Sărbătorirea din acest an a zilei 
de 1 Mai marchează împlinirea a 
trei decenii de la primul 1 Mai li
ber care a urmat insurecției națio
nale armate, antifasciste și antiim
perialiste din august 1914 si instau
rării la 6 martie 1945 a guvernului 
revoluționar democratic.

Avem astăzi satisfacția și . mân
dria de a putea face bilanțul unor 
realizări cu adevărat istorice obți
nute de poporul român în ultimele 
trei decenii. Sub conducerea parti
dului comunist, oamenii muncii au 
cucerit întreaga putere politică si e- 
conomică din miinile claselor ex
ploatatoare, s-au eliberat de orice 
exploatare si asuprire, au devenit 
stăpîni deplini ai propriilor destine 
si ai roadelor muncii lor.

într-o perioadă relativ scurtă. 
România a pus capăt înapoierii e- 
conomice si sociale moștenite de la 
vechea orinduire. s-a transformat 
într-o tară cu o economie în plină 
dezvoltare și modernizare, cu o di
namică înaltă a progresului social, 
cu o bogată viată spirituală. La fie
care nas se văd minunatele creații 
ale poporului. înnoirile binefăcătoa
re pe care socialismul le-a adus în 
viata celor ce muncesc. Planul cin
cinal se realizează în condiții bune, 
în primii patru ani, producția indus
trială a crescut într-un ritm de 
peste 13 la sută, o dezvoltare ac
celerată realizîndu-se în ramurile de 
cea mai înaltă tehnicitate, de care 
depinde progresul întregii economi). 
In primul trimestru al acestui an 
s-a obtinut o producție industrială 
cu 16 la sută mai mare decît în pe
rioada corespunzătoare a anului tre
cut. ceea ce demonstrează că există 
toate condițiile pentru ca angaja
mentul patriotic al întregului popor 
de a îndeplini cincinalul înainte de 
termen să fie realizat cu succes.

în întîmpinarea zilei de 1 Mai. bu
chetul acestor realizări s-a îmbogă
țit și mai mult. Zeci și sute de co
lective din toate colturile tării au 
raportat în aceste zile conducerii 
partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. avansuri importante in 
realizarea cincinalului si chiar în
deplinirea în întregime a prevede
rilor sale.

O rodnică activitate se desfășoa
ră. de asemenea, în agricultură, oa
menii muncii depunînd eforturi sus
ținute pentru încheierea la tțmp și 
desfășurarea în cît mai bune con
diții a lucrărilor agricole de primă
vară. in vederea obținerii unor re
colte bogate. Succese de seamă se 
obțin si în celelalte sectoare de ac
tivitate.

Bilanțul însuflețitor al realizărilor 

tovarăși din conducerea partidului și 
statului nostru.

Ne exprimăm deosebita satisfacție 
pentru participarea la adunarea noas
tră, ca simbol al trainicelor legături 
de prietenie și solidaritate interna- 
ționalistă pe care le au țara și po
porul nostru, a tovarășilor San
tiago Carrillo, secretar general al 
Partidului Comunist din Spania, și 
Anselmo Sule Candia. președintele 
Partidului Radical din Chile, pre
cum și a altor delegații de peste ho
tare, cărora le adresăm salutul nos
tru frățesc și le urăm, cu prilejul 
acestei sărbători, izbînzi cît mai mari 
în lupta pentru pace, libertate și 
progres social, pentru prietenie și co
laborare între toate popoarele lumii.

în cadrul adunării populare, con

de pînă acum se Întregește prin 
perspectivele strălucite de viitor 
desehise de Congresul al XI-lea, 
prin minunatele obiective înscrise in 
Programul partidului de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate si înaintare spre comunism 
— program al ridicării României pe 
treptele tot mai înalte ale bunăstă
rii si civilizației.

Cu vie satisfacție am putut con
semna adeziunea unanimă a poporu
lui -la Programul partidului, atît de 
elocvent exprimată prin alegerile de . 
la 9 martie,. hotărirea de a trans? , 
pune in viată întreaga sa politică ~rr\ 
hotărire ce îsl găsește materializare,.; 
zi de zi, în remarcabilele fapte de 
muncă si succese obținute în toate 
sectoarele construcției socialiste.

Aceste rezultate, avîntul întrecerii 
socialiste, nenumăratele initiative in 
producție ilustrează pregnant dez
voltarea conștiinței socialiste a mi
lioanelor 'de constructori ai socialis
mului. înrădăcinarea pe scară tot 
mai largă în societatea noastră a 
trăsăturilor politico-morale proprii 
omului nou. a normelor eticii si e- 
chitătii socialiste.

în numele si din însărcinarea con
ducerii partidului și statului, a se
cretarului general al partidului, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
vă rog să-mi permiteți ca — pen
tru toate aceste realizări, pentru 
strălucitele succese obținute în con
strucția economică si social-cultu- 
rală — să adresez, cu prilejul zilei 
de 1 Mai. clasei muncitoare, țără
nimii. intelectualității, tuturor oa
menilor muncii, români, maghiari, 
germani si de alte naționalități, cele 
mai calde felicitări, precum și 
urarea de a dobîndi noi și noi iz
bînzi în activitatea viitoare, consa
crată progresului si prosperității 
scumpei noastre patrii socialiste. (Vii 
aplauze).

Toate marile noastre victorii în 
făurirea noii orinduiri sînt indiso
lubil legate de rolul pe care-1 în
deplinește cu strălucit succes Parti
dul Comunist Român, ca forță po
litică conducătoare în societatea 
noastră, de devotamentul său ne
mărginit fată de interesele poporu
lui român, de capacitatea sa de a 
aplica creator învățătura marxist- 
leninistă; potrivit condițiilor speci
fice ale României. Toate acestea de
monstrează realismul politicii inter
ne si externe a partidului nostru.

Se cuvine să subliniem, si cu a- 
cest Prilej, contribuția deosebit de 
însemnată pe care o aduce la elabo
rarea si la aplicarea în viată a po
liticii Partidului Comunist Român 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. (Aplauze 
puternice, urale. se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R."). De aici,
dragostea profundă, înalta stimă si 
prețuire de care se bucură din 
partea comuniștilor, a întregului po
por si care și-au găsit cea mai vie 
expresie în propunerea de către în
treaga națiune și realegerea sa ca 
secretar general al partidului si pre
ședinte al republicii.

Tovarăși.
In spiritul bogatelor tradiții in

ternaționaliste. clasa muncitoare din 
România. întregul popor român săr
bătoresc ziua de 1 Mai manifestîn- 
du-si solidaritatea cu lupta proleta
riatului de pretutindeni, a forțelor 
revoluționare, progresiste, antiimpe
rialiste din întreaga lume.

Așa cum a stabilit Congresul al 
XI-lea. partidul si statul nostru a- 
cordă o deosebită atentie întăririi 
prieteniei si colaborării frățești cu 
toate țările socialiste, de care ne 
leagă aceleași teluri si aspirații fun
damentale — făurirea socialismului 
și comunismului. De Ziua solidarită
ții internaționale a celor ce mun
cesc, poporul român, partidul co
munist adresează un cald salut po
poarelor tuturor țărilor socialiste, 
urîndu-le noi si tot mai mari succe
se în edificarea noii orînduiri ! (Vii 
aplauze).

Salutăm cu deosebită căldură e- 
roicele popoare vietnamez si cam
bodgian si le felicităm din toată ini
ma pentru victoriile de importantă 
istorică oe care le-au obtinut împo
triva intervenției imperialiste, a 
reactiunii interne și externe, de- 
monstrînd încă o dată că un popor 
hotărît să-și apere libertatea si in
dependenta patriei nu poate fi în
vins de nici o forță din lume ! (A- 
plauze puternice, îndelungi). 

sacrată sărbătoririi zilei de 1 Mai, 
a luat cuvîntul tovarășul Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România.

Un grup de pionieri, îmbujorați de 
emoție, urcă apoi în lojile oficiale și 
oferă tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, celorlalți 
tovarăși din conducerea de partid și 
de stat buchete de flori, prinos al 
recunoștinței și dragostei pe care o 
poartă copiii patriei partidului, se
cretarului său general. Pionierii ofe
ră, de asemenea, flori tovarășilor 
Santiago Carrillo și Anselmo Sule 
Candia.

Salutăm cu căldură clasa munci
toare. partidele comuniste si mun
citorești. organizațiile și mișcările 
socialiste, democratice și progresis
te din întreaga lume, care luptă cu 
abnegație si eroism, adeseori înfrun- 
tînd aspre represiuni, pentru liber
tate. democrație, progres social și 
pace ! (Vii aplauze).

Transmitem salutul nostru po
poarelor care au pășit pe calea dez
voltării independente, mișcărilor de 
eliberare națională, tuturor popoare
lor angajate în lupta împotriva jțn-, 
Derialismiilijti. colținiâlismului si oco*„  
cdldhialjs'muluil''''„pentru apărgrsK 
dreptului, sacru la dezvoltare' tie. 
sine stătătoare, pentru progres e- 
conomic și social. (Vii aplauze).

Exprimînd sentimentele întregu
lui nostru popor, adresăm un salut 
cordial oaspeților de peste hotare, 
delegații din cele 62 țări, veniți să 
sărbătorească, împreună cu noi. ziua 
de 1 Mai. (Vii aplauze).

Partidul Comunist Român, Româ
nia socialistă acționează neabătut 
pentru lărgirea colaborării Interna
tionale. pentru accentuarea si con
solidarea cursului nou spre destin
dere. pentru instaurarea pe planeta 
noastră a unei noi ordini economi
ce și politice bazate pe principiile de
plinei egalități în drepturi, respectu
lui independenței și suveranității na
ționale, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc, pe re
nunțarea la forță și amenințarea cu 
forța în relațiile dintre state, pen
tru respectarea dreptului fiecărui 
popor de a se dezvolta liber, cores
punzător năzuințelor sale. Bucu- 
rîndu-se de unanima și înalta apre
ciere a întregului partid si popor, 
recentele vizite efectuate de pre
ședintele republicii, tovarășul Nicolae' 
Ceaușescu. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, într-un număr de 
țări din Asia si Africa, precum și 
în Orientul Mijlociu se înscriu ca 
o nouă si deosebit de prețioasă con
tribuție a României socialiste la 
cauza păcii și colaborării interna
ționale. a înțelegerii și conlucrării 
pașnice între națiuni. (Aplauze puter
nice).

Partidul Comunist Român reafir
mă hotărîrea sa de a acționa si în 
viitor, cu neabătută consecventă, 
pentru întărirea colaborării cu parti
dele comuniste și muncitorești, cu 
toate partidele progresiste si orga
nizațiile democratice, cu mișcările de 
eliberare națională, cu forțele so
ciale înaintate de pretutindeni. în 
vederea întăririi coeziunii frontului 
mondial antiimperialist. creșterii ro
lului popoarelor de făuritoare ale 
propriilor destine, ale unei lumi noi, 
mai bune și mai drepte. (Vii aplauze).

Dragi tovarăși,
în această zi de sărbătoare adre

săm tuturor colectivelor de muncă 
din industrie si agricultură, din in
stitutele de cercetări si proiectări, 
tuturor oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate, întregului 
nostru popor chemarea de a-si mo
biliza si mai mult forțele. întreaga 
energie si capacitate de creație pen
tru a realiza exemplar hotăririle 
Congresului al XI-lea al partidului, 
pentru a înfăptui integral mărețul 
Program al edificării socialismului 
si comunismului, pentru ca România 
să înflorească tot mai mult spre bi
nele si fericirea poporului, să adu
că o contribuție tot mai însemnată 
la creșterea forței si prestigiului sis
temului mondial socialist, la triumful 
cauzei socialismului si păcii în 
lume. (Vii aplauze).

Trăiască 1 Mai, Ziua solidarității 
internaționale a tuturor celor ce 
muncesc ! (Aplauze puternice).

Trăiască Partidul Comunist Ro
mân. forța politică conducătoare a 
poporului român pe calea socialis
mului si comunismului, în frunte cu 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ! (Aplauze puter
nice. se scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R").

Trăiască ponorul român, construc
tor eroic si victorios al socialismu
lui. trăiască Republica Socialistă 
România 1 (Aplauze îndelungi, se 
scandează : „Ceaușescu și poporul").

Trăiască solidaritatea partidelor 
comuniste si muncitorești, a tuturor 
țărilor socialiste, a tuturor forțelor 
revoluționare, democratice, progre
siste si antiimperialisle 1

Trăiască pacea și prietenia între 
popoare ! (Aplauze prelungite, urale, 
se scandează : „Ceaușescu — P.C.R.", 
„Ceaușescu și poporul").
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1 MAI PESTE HOTARE IN VIETNAMUL DE SUD - O EDA NOUA,
MOSCOVA. — în Piața Roșie, în 

prezența lui Leonid Brejnev, Nikolai 
Podgornîi, Alexei Kosîghin și a altor 
conducători de partid și de stat so
vietici, au avut loc demonstrația oa
menilor muncii și parada sportivă, 
în tribune se aflau delegații din 
străinătate. între care și delegația 
sindicală din România. înaintea în
ceperii demonstrației s-a dat citire 
mesajului adresat poporului sovietic 
de C.C. al P.C.U.S., Prezidiul Sovie
tului Suprem și Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S. Coloane compacte 
de oameni ai muncii, purtînd stea
guri și panouri semnificînd realiză
rile obținute în întrecerea 
consacrată zilei de 1 Mai 
de-a XXX-a aniversări a 
asupra fascismului hitlerist. 
apoi prin Piața Roșie.

PEKIN. — în marile parcuri ale 
orașului, spre care s-au îndreptat 
zeci de mii de oameni ai muncii, 
au avut loc ample manifestări. 
Spectacolele ,prezentate de ansam
blurile artistice au fost închinate 
succeselor obținute de poporul 
chinez în economie, în dezvoltarea 
culturii și științei naționale. La fes
tivități au luat parte conducătorii 
de partid și de stat ai R. P. Chineze. 
Au fost prezente, de asemenea, nu
meroase delegații de oameni ai 
muncii din străinătate.

VARȘOVIA. — Sute de mii de var- 
șovieni au demonstrat, joi, sub lozinca 
accelerării dezvoltării social-econo- 
mice a țării, realizării înainte de 
termen a sarcinilor actualului cinci
nal, pentru a întîmpina cu noi suc
cese Congresul al VII-lea al P.M.U.P. 
In deschiderea demonstrației. Edward 
Gierek, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P.. a subliniat succesele im
portante obținute de poporul polonez 
in construcția socialismului.

DE PACE $1RECONSTRUCȚIE
• Viața intră pe făgașul normal în orașul Ho Și Min • Atmosferă de uriaș entu
ziasm popular cu prilejul sărbătoririi primului 1 Mai liber • Guvernul Revoluționar Provi- 

înțelegeri și uniuni naționale”

socialistă 
și celei 
victoriei 

au trecut

SOFIA. — Aici a avut loc o ma
nifestație a oamenilor muncii, desfă
șurată sub semnul întîmpinării, cu 
noi realizări în toate domeniile de 
activitate, a celui de-al XI-lea Con
gres al P.C.B. și a celei de-a XXX-a 
aniversări a victoriei împotriva Ger
maniei hitleriste. De la tribuna ofi
cială, din piața „9 Septembrie", de
monstranții au fost salutați de Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.B., președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, de alți condu
cători de partid și de stat bulgari, 
precum și de delegații sindicale de 
peste hotare. între care și delegația 
sindicală română. Coloanele de ma- 
nifestanți au defilat însoțite de care 
alegorice, steaguri și pancarte, ra- 
portind. cu mîndrie succesele obținu
te în însuflețită întrecere socialistă 
desfășurată pentru îndeplinirea inte
grală și înainte de termen a preve
derilor planului cincinal.

BERLIN. — Tradiționala paradă a 
unităților Armatei Populare Națio
nale a deschis și în acest an festivi
tatea din capitala R.D. Germane. Au 
urmat apoi mitingul și demonstrația 
oamenilor muncii. In tribuna oficială 
se aflau Erich Honecker, Willi Stoph, 
Horst Sindermatin, alți conducători 
de partid și de stat. Luînd cuvîntul 
cu acest prilej, Harry Tisch, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliului 
Central al Uniunii Sindicatelor Li
bere Germane, a evocat succesele ob
ținute de oamenii muncii din R.D.G.

CAIRO. — Președintele Anwar El 
Sadat a rostit un discurs radiotele
vizat în care s-a referit la sarcinile 
ce revin poporului egiptean în re
construcția țării.

PARIS — Zeci de mii de persoa
ne au manifestat în capitala Fran
ței. Manifestația s-a desfășurat sub 
semnul unității sindicale si a parti
delor politice semnatare ale progra
mului comun de guvernămînt. îm
potriva șomajului și a inflației. îm
potriva politicii de austeritate.

FRAGA. — întreaga Cehoslovacie 
a marcat festiv Ziua internațională a 
oamenilor muncii. La mitingul din 
Praga a vorbit secretarul general al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele C.C. al Frontului Național, 
Gustav Husak. El a evocat principa
lele rezultate cu care oamenii mun
cii cehoslovaci. întregul popor au în- 
tîmpinat sărbătoarea muncii și apro
piata aniversare a eliberării patriei 
de sub ocupația fascistă. Coloane de 
demonstranți — oameni ai muncii, 
pionieri, elevi, militari — au trecut 
prin fața tribunei oficiale, în care, 

- alături de conducătorii
de stat cehoslovaci, se 
peți de peste hotare, 
România.

BUDAPESTA. — In piața „Gheor- 
ghe Doja" din Budapesta a avut loc 
o demonstrație a oamenilor munci' 
la care au luat parte Janos Kadar, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
Pal Losonczi, președintele Consiliului 
Prezidențial al R.P. Ungare, și alți 
conducători de partid și de stat. De
monstrația s-a desfășurat sub sem
nul succeselor obținute în întrecerea 
în cinstea celui de-al XI-lea Congres 
al P-.M.S.U. și a celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării Ungariei de 
sub dominația fascistă. In timpul de
monstrației, prin intermediul televi
ziunii. Jănos Kădăr a adresat un 
cald salut tuturor oamenilor muncii 
din Ungaria.

TOKIO. — Peste șapte milioane de 
muncitori au răspuns apelului lansat 
de Consiliul General al Sindicatelor 
Japoneze (S.O.H.Y.O.) și au partici
pat la demonstrații și mitinguri săr
bătorești, organizate la Tokio, pre
cum și în alte 18 prefecturi din țară.

ALGER. — La Palatul sporturilor a 
avut loc, în prezența președintelui 
Houari Boumediene, un miting la 
care au luat parte circa 7 000 de oa
meni ai muncii din capitala țării. Șeful 
statului algerian a exprimat solidari
tatea poporului algerian cu popoarele 
din lumea întreagă care luptă pentru 
independența națională, consolidarea 
suveranității, pace, democrație și 
progres.

zoriu se pronunță pentru realizarea unei „depline
• Numeroase guverne recunosc G.R.P.

uniuni naționale". Guvernul Revolu
ționar Provizoriu — a arătat Thi — 
dorește să fie depășite vechile diver
gențe, pentru a permite tuturor locui
torilor, indiferent de activitatea lor 
din trecut, să participe la eforturile 
de reconstruire a țării. In legătură cu 
aceasta, se menționează că în curînd 
va fi decretată în Vietnamul de sud 
o amnistie națională.

Pe plan extern, arată comunicatul. 
G.R.P. va promova o politică de pace 
și de nealiniere. „Vietnamul de sud 
este gata să stabilească relații cu toa
te țările, indiferent de regimul lor 
social-politic, pe baza respectării re
ciproce a independenței și suverani
tății". Va fi, de asemenea, acceptat 
orice ajutor economic și tehnic, din 
partea oricărei țări, dacă nu va fi 
însoțit de condiții de ordin politic.

Totodată, se menționează că vor fi 
strict respectate viața și bunurile 
zidenților străini din Vietnamul 
sud care se conformează legilor 
cale în vigoare.

HO ȘI MIN 1 (Agerpres). — Ora
șul Ho Și Min — aflat, de la 30 apri
lie, sub controlul forțelor patriotice 
din Vietnamul de sud, intră treptat 
pe făgașul normal. Autoritățile re
voluționare au anulat interdicțiile de 
circulație impuse între orele 18,00— 
06,00. Instituțiile și întreprinderile 
comunale de transporturi și-au re
luat activitatea. S-a făcut cunoscut 
că reprezentanții puterii revoluționare 
garantează securitatea și proprietatea 
rezidenților străini din oraș și că vor 
promova cu strictețe politica umani
tară a Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud față de funcționarii fostei admi- 
nistrații-fantomă și față de soldații 
fostei armate saigoneze.

controlul forțelor patriotice, mareînd 
victoria completă a ofensivei gene
rale și eliberarea totală a Vietnamu
lui de sud". Un mare număr de for
țe inamice au fost scoase din acțiune. 
Diviziile 7. 9 și 21 de infanterie, u- 
nități ale diferitelor tipuri de arme, 
de artilerie, marină și forțe locale 
s-au predat, menționează agenția 
V.N.A. Prin aceasta, întregul Vietnam 
de sud a fost complet eliberat.

de partid și 
aflau și oas- 
inclusiv din

TIRANA — O amplă manifestare, 
desfășurată în prezența lui Enver 
Hodja, prim-secretar al C.C. al Par
tidului Muncii din Albania, Hadji 
Lleshi, prftedintele Prezidiului Adu
nării Populare, Mehmet Shehu, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, a 
altor conducători de partid și de stat 
albanezi a avut loc la Tirana. Despre 
succesele repurtate de oamenii mun
cii albanezi a vorbit Pilo Peristeri, 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.A.

BRAZZAVILLE — Manifestările 
din R. P. Congo s-au desfășurat sub 
deviza mobilizării pentru îndeplini
rea planului de trei ani de dezvoltare 
economică și socială a țării. In capi
tala congoleză a avut loc un miting 
la care a luat cuvîntnl președintele 
republicii, Marien N’Gouabi. A ur
mat aooi o demonstrație a oamenilor 
muncii.

TUNIS — Președintele 
Bourguiba, membrii guvernului 
conducătorii Uniunii Generale 
Muncitorilor Tunisieni au asistat 
o paradă a oamenilor muncii și
mitingul popular organizat la Sfax, 
al doilea oraș al țării. Președintele 
Bourguiba a rostit un discurs.

Habib 
și 
a 
la 
la

S

agențiile de presă transmit
Primire la C.C. al P.C.

ChineZ. DeleSatia ziarului „Scîn- 
teia" condusă de tovarășul Alexan
dru Ionescu, membru al C.C. al 
P.C.R., redactor-șef al ziarului, care, 
la invitația ziarului „Jenminjibao", 
face o vizită de documentare în 
R„ Pr. Chineză, fost primită.i: de 
Iao, Uen-iuan, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P. C. Chinez. A 
avut loc o convorbire, desfășurată 
într-o atmosferă caldă, priete
nească. După întrevedere, Iao 
Uen-iuan i-a reținut pe oaspeții 
români la dineu. A participat Nicolae 
Gavrilescu, ambasadorul țării noas
tre la Pekin.

adunări a reprezentanților opiniei pu
blice pentru securitate și cooperare in ~ _ -- - •
nistru 
Grupului 
român, 
de stat, președintele Asociație^ 
turale Belgia-România, A. 
vicepreședintele Camerei 
tanților. G. Damseaux, președintele 
Partidului liberal walon. membri ai 
conducerilor partidelor comunist, so
cialist și social-creștin.

Europa, 
de

E. Machtens, mi- 
stat, președintele 

parlamentar belgiano- 
L. E. Troclet, ministru 

cul- 
Parisis, 

Reprczen-

Conferința extraordinară 
a Partidului Comunist din 
Reunion, desfășurată in prezența 
a peste 1 000 de delegați, și-a înche
iat ‘lucrările lă Saint Denis, capitala 
Insulei Reunion. Au fost examinate 
situația internă din Reunion,., precum 
și,. unele , probleme internaționale, r...

„Forumul lumii a treia"

Membrii delegației ro
mâne ParticiPante la Adunarea 
reprezentanților opiniei publice pen
tru securitate și cooperare în Europa 
au avut, miercuri, la Ambasada ro
mână de la Bruxelles, o întîlnire 
prietenească cu reprezentanți ai vie
ții publice belgiene. Au participat 
Andre Dequae, președintele Camerei 
Reprezentanților, canonicul R. Goor, 
președintele Comitetului internațio
nal de organizare a celei de-a doua

Președintele Adunării Po
porului a R. A. Egipt, Sayed 
Marei, a primit delegația Uniunii 
ziariștilor din România, condusă de 
Nestor Ignat, președintele uniunii, 
care face o vizită în această tară.

Reînființarea Partidului 
Muncitoresc din Turcia,for- 
mațiune politică interzisă în 1971, s-a 
anunțat joi la Ankara. Situat la stin
gă evantaiului politic turc, partidul 
își propune să devină ,,o organizație 
socialistă, democratică și indepen
dentă a păturilor muncitoare din 
Turcia".

în cadrul unei reuniuni, desfășurate 
la
peste o sută de. personalități ale vier 
ții publice din Asia. Africa și Ame
rica Latină, a fost hotărîtă constitui
rea „Forumului lumii a treia", or
ganism avind misiunea de a concer
ta acțiunile ce vizează emanciparea 
economică a statelor în curs de dez
voltare și apărarea dreptului lor su
veran de a dispune autonom de re
sursele lor naturale.

Ciudad de Mexico, în prezența a

Comisia C.E.E. a recomandat 
întreprinderilor siderurgice din țările 
membre, afectate de o gravă criză 
conjuncturală, să-și limiteze în mod 
voluntar producția.

în eroica rezistență a popoarelor 
europene împotriva cotropitorului 
fascist, pentru libertate și indepen
dență, lupta patrioților iugoslavi a 
ocupat un loc de primă însemnă
tate. Prin succesele obținute ' în a- 
ceastă luptă, care s-a transformat 
curînd intr-un amplu război națio
nal de eliberare, popoarele Iugosla
viei au adus o contribuție majoră 
la înfrîngerea fascismului, la 
toria popoarelor coaliției 
ciste.

Așa cum se știe, după 
rea agresiunii împotriva 
după cotropirea Belgigi,

vic- 
antifas-

declanșa- 
Poloniei, 
Olandei, 

Norvegiei, Franței și a altor state 
europene, Germania hitleristă și 
Italia fascistă au invadat, la 6 apri
lie 1941, Iugoslavia.

In condițiile cotropirii țării de 
către hitleriști și instaurării unuî 
regim terorist, Partidul Comunist 
din Iugoslavia — care încă din 
1937 avertizase iminența pericolului 
hitlerist — și-a îndreptat toate for
țele către pregătirea luptei ac
tive pentru izgonirea ocupantului 
și eliberarea țării. La 27 iunie 1941 
a fost constituit Statul major ge
neral al detașamentelor de parti
zani. Conducerea acestuia a fost 
încredințată secretarului general 
al P.C.I., tovarășul Iosip Broz 
Tito, căruia i-a revenit un rol 
esențial în organizarea luptei anti
fasciste. La 4 iulie 1941. Biroul 
Politic al C.C. al P.C.I. a hotărît 
intrarea în acțiune a detașamente
lor de partizani. Chemarea comu
niștilor : „Moarte fascismului, li
bertate poporului !“ a găsit un pro
fund răsunet în rîndurile muncito
rilor, țăranilor, intelectualilor pro
gresiști și altor categorii sociale, 
ale oamenilor muncii aparținînd di
feritelor naționalități din Iugosla
via care s-au înrolat în număr 
mare în mișcarea de partizani.

începutul luptei insurecționale a 
avut loc în Serbia, la 7 iulie 1941, 
cînd, în localitatea Bella Crkva, 
partizanii au declanșat prima ac
țiune de amploare împotriva fas
ciștilor. în zilele următoare, răs
coala a cuprins Muntenegru, unde 
circa 32 000 de partizani au eliberat 
în scurt timp de sub jugul trupe
lor fasciste mussoliniene un terito
riu de circa 10 000 de km pătrați. 
Ulterior, răscoala a cuprins Slove
nia, Bosnia, Herțegovina și Croația, 
iar ceva mai tirziu, în toamna anu
lui 1941, Macedonia.

în pofida terorii, a încercărilor 
furibunde ale ocupanților hitleriști 
și forțelor reacțiunii interne de a 
înăbuși lupta de eliberare condusă 
de comuniști, mișcarea de partizani

s-a dezvoltat continuu. în toamna 
anului 1941, Iugoslavia dispunea de 
80 000 de luptători, încadrați în 43 
de detașamente de partizani, 10 ba
talioane independente și mai mul
te companii autonome. Lupta era 
deosebit de grea, deoarece încă la 
începutul declanșării răscoalei ina
micul avea pe teritoriul Iugoslaviei 
22 de divizii complet echipate și 
înarmate, numărul acestora sporind 
necontenit. Ocupantul a angajat in 
lupta împotriva forțelor de elibe
rare, pentru o perioadă mai lungă 
sau mai scurtă, un număr de 185 
divizii, 74 brigăzi și 47 detașamen
te autonome.

Fasciștii-au dezlănțuit operațiuni

forțele de eliberare iugoslave au 
făcut cu succes față unei puternice 
ofensive germane, care, din ordinul 
lui Hitler, urmărea să dea lovitura 
de grație rezistenței iugoslave. Ina
micul a fost însă oprit peste tot.

După insurecția victorioasă de la 
23 August 1944 și trecerea României 
de partea coaliției antihitleriste, 
trupele sovietice au avut posibili
tatea să ajungă în cîteva zile la 
frontierele Iugoslaviei, iar prin an
gajarea diviziilor române pe linia 
Dunării și în Transilvania de 
nord împotriva Germaniei au fost 
blocate numeroase forțe germane, 
care ar fi putut fi aruncate împo
triva mișcării de rezistență iugo-

File din cronica eroicei
lupte de eliberare

a popoarelor Iugoslaviei
disperate împotriva detașamentelor 
de partizani, însoțindu-le de repre
salii crîncene împotriva populației. 
Dar mișcarea de rezistență a con
tinuat cu intensitate crescîndă ; 
chiar dacă în unele regiuni deta
șamentele de partizani erau ne
voite să se replieze, în altele ac
țiunile forțelor de eliberare luau 
o amploare și mai mare. La sfîr- 
șitul anului 1942, armata de elibe
rare națională și detașamentele de 
partizani, grupind laolaltă 150 000 
de luptători, dețineau controlul asu
pra unui vast teritoriu eliberat de 
peste 50 000 de kilometri pătrați. 
în tot cursul anului 1943, forțele 
de eliberare iugoslave au desfășu
rat lupte eroice, încununate de 
succese, dînd grele lovituri mașinii 
de război hitleriste. O luptă deose
bit de qrîncenă s-a dat la Milin- 
klada, unde a fost rănit comandan
tul suprem, Iosip Broz Tito. în 
toamna anului 1943, armata popu
lară de eliberare dispunea de 
300 000 de luptători și avea contro
lul asupra unui teritoriu ce depășea 
jumătate din suprafața Iugoslaviei, 
în primul trimestru al anului 1944,

slave. Astfel, în septembrie 1944, 
armata de eliberare a Iugoslaviei 
s-a îndreptat spre Belgrad. La 
6 septembrie 1944 s-a realizat 
joncțiunea cu trupele sovietice la 
Kladova. Intre comandamentele 
sovietic și iugoslav s-a stabilit o 
coordonare a operațiunilor militare. 
După o săptămînă de lupte crîn- 
cene de stradă, forțele armatelor 
iugoslavă și sovietică au eliberat, la 
20 octombrie 1944, Belgradul. Ul
terior, armata iugoslavă a înaintat 
spre Bosnia răsăriteană, iar armata 
sovietică a putut acționa, împreună 
cu cea română, în Ungaria. La sfir- 
șitul anului 1944 erau eliberate Ser
bia, Macedonia, Muntenegru, Dal
mația și o mare parte a Bosniei și 
Herțegovinei. Ulterior, la începutul 
anului 1945, armata de eliberare iu
goslavă, călită în focul luptelor, s-a 
reorganizat pe principiile unei ar
mate de tip modern, cu un efectiv 
de peste 800 000 de luptători. La 20 
martie 1945, ea a dezlănțuit ofen
siva generală pentru eliberarea de
finitivă a întregului teritoriu iu
goslav, între 10—15 mai 1945 au 
fost lichidate și cuiburile de rezis-

In orașul Ho Și Min — împodobit 
cu drapelele G.R.P. — a avut loc, 
joi, pentru prima oară după elibe
rare, o mare demonstrație organiza
tă cu prilejul Zilei internaționale a 
celor ce muncesc. Coloane de munci
tori și studenți, cetățeni ai orașului, 
purtînd pancarte pe care erau înscrise 
lozinci de salut adresate luptătorilor 
Frontului Național de Eliberare, au 
demonstrat, într-o uriașă revărsare 
de entuziasm popular, pe principalele 
străzi ale orașului și au organizat o 
adunare în fața Palatului preziden
țial.

Postul de radio „Eliberarea" și-a 
reluat emisiunile regulate. într-unul 
din primele sale programe de radio 
s-a dat citire ordinului Comandamen
tului forțelor populare armate, in 
care se arată că, în fața atacurilor 
violente ale forțelor armate popu
lare și a acțiunilor populației, la 
30 aprilie 1975, ora 9,30, inamicul a 
fost obligat să înceteze orice rezis
tență și să depună armele. La ora 
11,30, orașul Ho Și Min a fost com
plet eliberat. Campania istorică pur
tînd numele marelui președinte Ho 
Și Min a fost o victorie totală.

Comandamentul forțelor armate 
populare de eliberare din Vietnamul 
de sud a ordonat cîteva măsuri me
nite să permită un cadru normal de 
desfășurare a activității. Astfel, toate 
cadrele și combatanții forțelor arma
te populare de 
să pătrundă în orașul Saigon, în 
alte orașe și 
eliberate ' '' 
cu hotărâre 
treprinse împotriva forțelor arma
te de eliberare, împotriva revolu
ției și a populației, să dizolve i- 
mediat organizațiile administrației- 
fantomă, organizațiile militare și ce
lelalte organizații politice reacțio
nare ale inamicului, să stabilească 
rapid ordinea revoluționară, să apere 
viața și bunurile populației și ale re
zidenților străini, să păstreze intacte 
bazele militare, instituțiile politice, 
economice, culturale și sociale și toa
te capturile luate de la inamic, să 
respecte riguros politica Guvernului 
Re,V,<?Juțjonar provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud față de popu
lație, să ia parte la toate activitățile 
autorităților revoluționare pentru a 
ajuta populația 
viață normală.

Ordinul cere 
politica G.R.P.

Guvernul Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului de 
Sud va acționa pentru reconstru
irea pașnică a țării, fiind gata să 
stabilească relații cu toate țările — 
menționează un comunicat dat publi
cității de misiunea din Paris a G.R.P. 
După ce amintește „uriașa victorie, 
de importanță istorică", pe care au 
obținut-o forțele patriotice în Viet
namul de sud, ambasadorul Dinh Ba 
Thi precizează, potrivit comunicatu
lui, că G.R.P. se pronunță pentru 
realizarea unei „depline înțelegeri și

Opinia publică mondială salută

eliberare însărcinate

regiuni 
trebuie 

toate
de curînd ■ 
zdrobească 

în-
să

acțiunile

să revină rapid la o

să se respecte strict 
r____  ... . al Republicii Vietna
mului de Sud față de ofițerii, solda- 
ții, polițiștii și funcționarii adminis- 
trației-fantomă, să dea dovadă de 
generozitate și clemență față de cei 
care se predau autorităților revolu
ționare.

Agenția V.N.A. anunță că Frontul 
Național de Eliberare și-a instituit 
controlul asupra întregului teritoriu 
al Vietnamului de sud. „Toate 
provinciile din nordul, notd-estul, 
sudul și sud-vestul orașului Ho Și 
Min și din Delta fluviului Mekong 
— scrie agenția citată — au trecut sub

tentă pe care ^dușmanul le mai 
opunea în Slovenia.

Popoarele iugoslave, care au pur
tat războiul de eliberare cu un 
eroism legendar, au cucerit victoria 
asupra hitleriștilor cu prețul unor 
enorme sacrificii. Pe cîmpul de 
luptă, în închisori, în lagărele de 
concentrare au pierit 1 706 000 de 
iugoslavi, adică și-a dat viața fie
care al nouălea om. Peste 820 000 de 
case au fost distruse ; au fost para
lizate complet marile centre indus
triale, iar căile de comunicație to
tal dezorganizate.

Tributul de singe și pierderile ma
teriale atît de grele pe care le-au 
suferit în război popoarele Iugosla
viei nu au fost zadarnice. Lupta de 
eliberare națională a popoarelor iu
goslave s-a împletit strîns cu lupta 
pentru transformări sociale revolu
ționare. In 1943, în plin război de 
eliberare, a fost proclamată crea
rea Iugoslaviei noi, iar doi ani mai 
tîrziu, în Belgradul eliberat. Adu- 
narea Constituantă a abolit monar
hia și a hotărît crearea Republicii 
Federative Iugoslavia, ca o comu
nitate de popoare libere și egale, în
frățite în lupta pentru renașterea 
țării. In cei 30 de ani de la victo
ria asupra fascismului, i 
Iugoslaviei, sub conducerea 
Comuniștilor, au desfășurat 
activitate creatoare, au 
mari realizări în economie, 
cultură. Iugoslavia de azi 
imaginea unui stat socialist înflo
ritor.

Comuniștii, forțele progresiste și 
democratice din țara noastră au ur
mărit cu sentimente de simpatie 
și solidaritate lupta eroică a po
porului iugoslav împotriva cotropi
torilor fasciști — faptele de vite
jie ale partizanilor, ale tuturor pa
trioților iugoslavi bucurîndu-se în 
tara noastră de o înaltă apreciere 
șf adîncă admirație. în mișcarea de 
rezistență din Iugoslavia s-au în
rolat și numeroși fii ai poporu
lui român, care au luptat și și-au 
sacrificat viața, alături de partizanii 
iugoslavi.

Este un motiv de adîncă satisfac
ție de a constata acum, la 30 de 
ani de la victoria asupra fascismul 
lui, că relațiile româno-iugoslave, , 
bazate pe vechi tradiții de luptă 
pentru libertate, cunosc o dezvol
tare intensă, iar prietenia trainică 
a celor două popoare se adîncește 
continuu, spre binele și în intere
sul reciproc, al solidarității și coe
ziunii tuturor țărilor socialiste, al 
păcii în lume.

popoarele 
Uniunii 
o vastă 
obținut 
știință, 
oferind

I. FINTINARU

re
de 

lo-

PORTUGALIA

Programul de măsuri 
economice cu 

caracter excepțional
LISABONA 1 (Agerpres). — La 

Lisabona a fost dat publicității de
cretul guvernului provizoriu al Por
tugaliei cu privire la „Principiile de 
bază ale programului de măsuri eco
nomice cu caracter excepțional". In 
decret se subliniază „necesitatea 
stringentă a restructurării economi
ei portugheze pe calea trecerii spre 
socialism". In document sînt expu
se programe vizînd garantarea locu
rilor de muncă, introducerea con
trolului de stat în ramurile de bază 
ale industriei. înfăptuirea reformei 
agrare, dezvoltarea transporturilor, 
susținerea unor preturi ferme pen
tru principalele produse alimentare.

★

Consiliul Revoluției al Portugaliei 
a aprobat și dat publicității Legea cu 
privire la sindicate, care. în confor
mitate cu dorința majorității oameni
lor muncii portughezi, stipulează 
principiul unei centrale sindicale u- 
nice. în virtutea acestei legi, singu
rul reprezentant legitim al oamenilor 
muncii portughezi în mișcarea sin
dicală a țării este Intersindicala.

cu profundă satisfacție marea victorie
• SECRETARUL GENERAL AL 

C.C. AL P.C.U.S., Leonid Brejnev, 
ceilalți conducători de partid și de 
stat sovietici au adresat conducăto
rilor Republicii Vietnamului de Sud 
un mesaj de felicitare. „îndelungata 
luptă plină de abnegație a patrioților 
sud-vietnamezi, sub conducerea lide
rilor lor recunoscuți — Frontul Na
țional de Eliberare și Guvernul Re
voluționar Provizoriu — a fost încu
nunată de eliberarea practic a între
gului teritoriu al Vietnamului de sud, 
inclusiv a Saigonului — ultimul bas
tion al regimului-marionetă antipopu
lar putred, care a încălcat grosolan 
Acordul de la Paris" — relevă mesa
jul. Succesul luptei de eliberare na
țională din Vietnamul de sud este 
încă o confirmare a forței și puterii 
mișcării de solidaritate cu Vietnamul 
a țărilor socialiste, a tuturor forțelor 
progresiste, antiimperialiste. care s-au 
situat întotdeauna șl se situează de 
partea cauzei juste a poporului viet
namez. în încheiere sînt adresate 
urări de noi și importante succese 
pe calea spre înfăptuirea aspirațiilor 
naționale ale poporului vietnamez.

• „în lupta dusă de mai multe de
cenii, din generație in generație, po
porul vietnamez a oferit un exem
plu de forță de neînvins și de eroism 
și, cu prețul unor sacrificii enorme, 
a învins toate piedicile întîlnițe în 
calea spre libertatea deplină, inde
pendentă națională, pace si progres 
social" — se arată în mesajul adre
sat de PREȘEDINTELE R.S.F. IU
GOSLAVIA, Iosip Broz Tito, pre
ședintelui Prezidiului C.C. al F.N.E. 
și președinte al Consiliului Consul
tativ al G.R.P. al Republicii Viet
namului de Sud, Nguyen Huu Tho. 
Prin această victorie au fost înfrînte 
forțele reacțiunli, războiului și asu
pririi, demonstrindu-se, totodată, că 
nu poate fi supus un popor care este 
ferm hotărît să lupte pentru drep
turile sale legitime și inalienabile de 
a fi stăpîn pe teritoriul său și de 
a-și organiza viața așa cum convine 
năzuințelor și ' 'intereselor sale.

SECRETAR AL C.C.
Jănos Kădăr, ceilalți 

R.P. Ungare au adre-

«. PRIMUL 
AL P.M.S.U., 
conducători ai 
sat un mesaj de felicitare conducă
torilor Republicii Vietnamului de 
Sud cu ocazia victoriei în lupta eroi
că a patrioților, dusă sub conducerea 
nemijlocită a Frontului Național de 
Eliberare și a Guvernului Revolu
ționar Provizoriu, strîns uniți cu fra
ții din Nord, împotriva imperialis
mului și acoliților lui. în mesaj sînt 
adresate urări de noi succese G.R.P. 
și poporului Vietnamului de sud.

• PREȘEDINTELE ALGERIEI, 
Houari Boumediene. a adresat un 
mesaj de felicitare conducerii Fron
tului Național de Eliberare și Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud. Po
porul vietnamez, se spune în me
saj, a dovedit tuturor popoarelor 
lumii existența unei rațiuni legiti
me de a crede în victoria luptei de 
eliberare națională, dusă cu fermi
tate pînă la atingerea obiectivului 
propus.

0 declarație a M.A. E 
al R. D. Vietnam

HANOI 1 (Agerpres). — După cum 
transmite agenția V.N.A., un purtător 
de cuvînt al Ministerului Afacerilor 
Externe al R. D. Vietnam a dat pu- 
licității, joi, o declarație în care este 
condamnată sever Administrația 
S.U.A. pentru continuarea operațiu
nilor de evacuare forțată a populației 
din Vietnamul de sud, amintind, în 
acest sens, afirmațiile unui purtător 
de cuvint al Departamentului Apără
rii al S.U.A., precum că Statele Unite 
continuă să mențină o serie de nave 
de război în largul coastelor Vietna
mului de sud pentru a „primi orice 
refugiat" din Vietnamul de sud.

• PREȘEDINTELE C.C. AL P.C. 
CHINEZ, Mao Tzedun, și ceilalți con
ducători chinezi au adresat conducă
torilor din Republica Vietnamului de 
Sud și din R. D. Vietnam un mesaj 
cu prilejul strălucitei victorii obți
nute de poporul vietnamez și al eli
berării complete a Vietnamului de 
sud. Măreața dumneavoastră victo
rie — se arată in mesaj — inspiră 
toate națiunile oprimate și toate po
poarele angajate în luptă și consti
tuie un strălucit exemplu pentru 
cauza revoluționară antiimperialistă 
a tuturor popoarelor din lume. Vic
toria poporului vietnamez este încă 
o dovadă elocventă că orice popor, 
fie el chiar și poporul unei țări mici, 
poate în mod sigur să învingă orice 
dușman puternic din exterior și să 
obțină victoria finală pentru cauza 
sa justă de apărare a independenței 
și libertății țării și să cucerească li
bertatea națională, dacă luptă cu 
perseverență, neținînd scama de di
ficultăți, de sacrificii. Un Vietnam 
nou, independent, liber, unificat și 
prosper va fi fondat în mod cert în 
viitor — se, arată în mesaj.

• PRIMUL SECRETAR AL C.C. 
AL PARTIDULUI MUNCII DIN 
ALBANIA, Enver Hodja, ceilalți 
conducători ai R. P. Albania au a- 
dresat conducătorilor Republicii 
Vietnamului de Sud un mesaj în 
care salută triumful îndelungatu
lui război legendar al poporului 
vietnamez pentru libertate, inde
pendență și salvare națională împo
triva agresorilor imperialiști și a 
aooliților lor. „îndelungatul război 
popular al poporului frate vietna
mez — relevă mesajul — a fost și 
rămîne o sursă de inspirație, o mare 
încurajare și un inestimabil ajutor 
pentru toate popoarele lumii care 
luptă pentru libertate și independen
ță națională". Conducătorii albanezi 
au adresat, de asemenea, un me
saj de felicitare conducătorilor 
R. D. Vietnam.
• SECRETARUL GENERAL AL 

O.N.U., Kurt Waldheim, și-a expri
mat speranța inaugurării „unei ere 
de reconciliere și de progres în 
Vietnam. Națiunile Unite, a arătat 
el. își vor continua eforturile de 
ajutorare a Vietnamului, în toate do
meniile".

• „îndelungata dramă a Vietnamu
lui a luat sfîrșit. Visul vietnamezilor 
de a se reuni a fost, în sfîrșit, reali
zat — ■ se arată în declarația făcută 
de PRIMUL MINISTRU AL TAI- 
LANDEI, Kukrit Pramoj. Spe
răm că, întrucit avem acum pace 
în Indochina, întreaga Asie de 
sud-est va putea să-și dezvolte re
sursele sale în beneficiul tuturor".
• Ziarul japonez „ASAHI SHIM- 

BUN" subliniază, într-un editorial, că 
este un motiv de bucurie faptul că 
îndelungatul război a încetat și pacea 
a revenit în Vietnam. Faptul că 
războiul s-a sfîrșit cu victoria for
țelor de eliberare înseamnă că era 
în care o mare putere poate reprima 
mișcările naționale prin forță a în
cetat.

Sesiunea lărgită a C.C. al

HANOI 1 (Agerpres). — După cum 
informează agenția V.N.A.. Comite
tul Central al Frontului Patriei din 
Vietnam s-a întrunit în sesiune lăr
gită pentru a sărbători marea victo
rie a eliberării Saigonului. Sesiunea 
a dat o înaltă apreciere măreței vic
torii istorice a populației sud-viet- 
nameze. Ea 
gii populații 
ria victoriei 
tionară. de 
producție si
carea patriei.

a lansat un apel între- 
de a transforma bucu- 
într-o acțiune revolu- 

a stimula emulația în 
de a contribui la edifi-

în declarații și luări de poziții oficiale au anunțat că recunosc 
Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud 
guvernele următoarelor state : India, Pakistan, Bangladesh, Malayezia, 
Singapore, Tailanda, Finlanda, Cipru, Japonia, Norvegia, Danemarca, 
precum și guvernul provizoriu de uniune națională din Laos ; guvernul 
britanic a anunțat că va examina de urgență posibilitatea unei aseme
nea recunoașteri.

Un mesaj al prințului Norodom Sianuk
PNOM PENH 1 (Agerpres). — 

Prințul Norodom Sianuk. într-un 
mesaj adresat lui Khieu Samphan, 
vicepremier, ministrul apărării în 
Guvernul Regal de Uniune Națională 
al Cambodgiei (G.R.U.N.C.), coman- 
dant-șef al forțelor armate populare 
de eliberare ale poporului cambod
gian — sub președinția căruia s-a 
desfășurat, recent, la Pnom Penh, 
Congresul Național Special — își 
declară sprijinul față de reformele 
cu adînc caracter democratic propuse 
de acest forum. „Cel mai important

i 
rezultat al congresului, arată mesa
jul, constă în abolirea împărțirii so
cietății în bogați și săraci și în eli
minarea totală și ireversibilă a tutu
ror formelor de opresiune*.

*
Guvernul Regal de Uniune Națio

nală al Cambodgiei (G.R.U.N.C.) a 
dat publicității o declarație în care 
subliniază că locul Cambodgiei la 
Națiunile Unite, care, de drept, a a- 
parținut întotdeauna Guvernului Re
gal de Uniune Națională al Cambod
giei, revine, în prezent, automat 
G.R.U.N.C.
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VIENA

Convorbirile 
intercipriote

VIENA 1 (Agerpres). — La Viena 
au fost reluate, joi, după o întrecu-*  
pere de 24 de ore, convorbirile inter- 
comunitare. în prezenta secretarului 
general al Națiunilor Unite. Kurt 
Waldheim. Conducătorii celor două 
delegații au confirmat că sînt de 
acord să se întîlnească din nou. Sub 
egida secretarului general al O.N.U., 
înainte de 15 iunie.

La întîlnirea de joi s-au examinat 
trei probleme : situația refugiaților 
ciprioți, redeschiderea aeroportului 
internațional de la Nicosia și stabili-' 
rea limitelor geografice ale celor 
două comunități. „Am făcut progrese 
rezonabile pînă în prezent" — a afir
mat Rauf Denktaș. „Progresăm" — a 
declarat Glafkos Clerides. La rîn- 
dul său, Kurt Waldheim a ară
tat că „propuneri concrete au fost 
avansate și de o parte, și de cea
laltă".

DE PRETUTINDENI
• MUZEUL OPEREI, 

LA LENINGRAD. In fosla 
locuință a lui Fiodor Șaliapin 
din Leningrad, în care marele 
cîntăreț a trăit între anii 1915— 
1922, se instalează un muzeu 
dedicat istoriei operei ruse. Nu
meroase exponate vor ilustra 
evoluția acestui gen muzical a- 
tit de iubit în U.R.S.S. Tot
odată, muzeul va cuprinde piese 
care evocă viața și creația lui 
Șaliapin. Intr-una din camere 
este plasată colecția de arme 
antice dăruită Iui Șaliapin de 
către Gorki.

• DE O SUTĂ DE ORI 
MAI EFICIENT. Firma bri
tanică „Emi" a pus la punct un 
aparat capabil să furnizeze de 
o sută de ori mai multe date cu 
privire la compoziția țesuturi
lor umane decît investigațiile 
obișnuite cu ajutorul razelor X. 
Medicul trebuie doar să așeze 
pacientul în fața aparatului. A- 
cesta va furniza o imagine per
fectă a compoziției țesuturilor 
dintf-o anumită parte a corpu
lui. grație intervenției unui or
dinator care în decurs de 20 de 
secunde elaborează o fotografie 
clară a locului investigat. Me
toda exclude orice pericol pen
tru pacient, deoarece utilizează 
o cantitate infimă de raze X. 
Spre deosebire de examenul 
tradițional cu raze X, prin ea se 
pot fotografia la fel de bine 
organele interne, cît și oasele.

Anunțînd această știre, agen
ția France Presse arată că noul 
aparat, o versiune perfecționată 
a celui folosit pînă acum în 
cercetarea leziunilor cerebrale, 
va revoluționa metodele de de
pistare a cancerului.

• FEMEIA Șl TEH
NICA. Intre 8 și 13 septem
brie a.c., la Cracovia se va des
fășura a IV-a Conferință inter
națională a femeilor inginere și 
tehniciene. Va fi una din mani
festările importante ale „Anu
lui internațional al femeii" pro
clamat de către O.N.U. Tema
tica conferinței include proble
me de larg interes, cum sînt cele 
privind alimentația pe glob, do
tarea tehnică și utilizarea tu
turor surselor de energie pentru 
ridicarea standardului de viață 
al populației din diferite zone 
ale lumii. Se prevăd, de aseme
nea, discuții asupra statutului 
femeilor inginere și tehniciene 
și participării lor la diferite 
manifestări internaționale cu 
caracter tehnico-științific.

• MINIATURI
ZARE. ^uPa 4 ani de mun
că, specialiștii unei, fabrici de 
ceasuri din Geneva au reușit să 
obțină un record de miniaturi
zare a ceasurilor cu cuarț, care, 
deși de înaltă precizie și re
zistență, prezentau neajunsul 
de a avea dimensiuni prea mari. 
„Shadow Quartz", mezinul cea
surilor automate, este alcătuit 
dintr-o cutie cu o grosime de 
3,5 mm și un diametru de 24 
mm, care adăpostește o mini- 
baterie cu valabilitatea de un 
an, o bară de cuarț, un circuit 
integrat, un micromotor și un 
rulment cu bile. Precizia — va
riații de cel mult 2—3 minute 
pe an — este de 7—8 ori supe
rioară față de cea a unui ceas 
mecanic.
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