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Tribuna centrală

In Piața Aviatorilor 
din Capitală

în timpul demonstrației oamenilor muncii din Capitală.

TINEREȚEA ÎN
COLOANELE

Continuînd tradiția stator
nicită in anii socialismului, 
sărbătoarea Zilei de 1 Mai a 
constituit, și in acest an, 
o dovada elocventă a abne
gației cu care oamenii mun
cii din uzine și de pe ogoare, 
din instituțiile de știință, în- 
vățămînt și cultură, traduc in 
viață amplul program de de- 
săvîrșire a construcției socia
liste, stabilit de nartid. Pur- 
tind cu mînârte însemnele iz- 
btnzilor dobîndite tn primul 
trimestru al anului, masele 
de demonstranți au expri
mat entuziasmul cu care 
poporul muncitor, angajat 
în întrecerea socialistă, larg 
desfășurată la orașe ca și 
la sate, întîmpină cea 
de a 25-a aniversare a 
eliberării României de sub 
jugul fascist și cel de al

X-lea Congres al partidului, 
evenimente remarcabile în 
viața patriei noastre.

In Capitală, demonstrația 
oamenilor muncii s-a desfă
șurat în Piața Aviatorilor — 
împodobită sărbătorește pen
tru a găzdui manifestările zi
lei.

Ora 9. Salutați cu îndelungi 
aplauze fi urale, în tribuna 
centrală iau loc tovarășii: 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor- 
gbe Maurer, Gheorghe Apos
tol, Emil Bodnaraș, Chica 
Stoica, Paul Niculescu-MizU, 
Virgil Trofin, llie Verdeț, Ma
xim Berghianu, Florian Dă- 
nălache. Constantin Dragan, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Manea Mănescu, Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Răufu, 
Gheorghe Stoica, Vasile Vil- 
cu, Ștefan Voitec, Iosif Banc,

Petre Blajovici, Dumitru Co- 
liu, Emil Drăgănescu, Mihai 
Gere, Dumitru Popa, Dumi
tru Popescu, Mihai Dalea, 
Vasile Patilineț, vicepreședinți 
ai Consiliului de Stat fi ni 
Consiliului de Miniștri.

In tribuna centrala se află, 
de asemenea, tovarășul San
tiago Carrillo, secretar gene
ral al Partidului Comunist din 
Spania, aflai tn țara noastră 
la incitația secretarului gene
ral al C.C. al P C.R.

In tribuna centrala sînt pre
zinți membri ai Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, ai Consiliului de 
Stut și ai guvernului.

In celeialîc tribune sînt 
prezenți conducători ai orga
nizațiilor de masă fi ai insti
tuțiilor centrale de stat, vechi 

(Continuare în pag. a IV-a)

Cuvîntarea tovarășului 
Chivu Stoica

Stimați tovarăși.

Poporul nostru sărbătorește 
astăzi, împreună cu întreaga o- 
menire progresistă, măreața zi de 
1 Mai — ziua frăției celor ce 
muncesc de pretutindeni, a soli
darității internaționale a tuturor 
forțelor care luptă pen tiu o viață 
liberă șl demnă, pentru indepen
dență națională, pentru socialism, 
democrație și pace.

Cu prilejul acestei sărbători 
tradiționale. Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, 
Consiliul de Stat și Consiliul de 
Miniștri ale Republicii Socialiste 
România adresează clasei mun
citoare, țărănimii, intelectualității, 
tuturor oamenilor muncii de. la 
orașe și sate — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — 
un salut tovărășesc și calde feli
citări pentru rezultatele obținute 
în dezvoltarea economiei și cul
turii. în înfăptuirea programului 
de desavîrșire a construcției so- 
«îiallstc.

Acest 1 Mai are o semnificație 
deosebită, deoarece îl cinstim în 
anul jubiliar al celei de-a 25-a 
aniversări a eliberării României 
de sub jugul fascist — eveni
ment crucial pentru destinele pa
triei, care a deschis poporului 
român calea cuceririi libertății 
sociale și trecerii la făurirea 
noii orînduiri socialiste. în înfăp
tuirea insurecției armate o în
semnătate istorică a avut realiza
rea, la 1 Mai 1944, a Frontului 
Unic Muncitoresc, a unității de 
acțiune a clasei muncitoare — 
factor de importanță deosebită 
în coalizarea tuturor forțelor 
antifasciste, democratice și pa
triotice, în mobilizarea maselor 
populare la eliberarea patriei din 
jugul fascist, în victoria revoluției 
populare și construirea societății 
socialiste.

Profundele transformări social- 
economice, marile înfăptuiri do
bîndite sub conducerea Partidului 
Comunist Român insuflă poporu

lui nostru o îndreptățită mîn- 
drie patriotică, încredere în forța 
și în viitorul sau. România se 
prezintă în cel de-al 25-lea an al 
existenței sale libere ca o țară cu 
o economie dinamică, în plină 
dezvoltare, care asigură îmbună
tățirea continuă a condițiilor de 
trai ale oamenilor muncii, numă- 
rindu-se printre statele cu cea 
mai înaintată orînduire socia
lă și politică din lume.

Intensa activitate creatoare, 
elanul patriotic al oamenilor 
muncii îșî găsesc expresia în re
zultatele obținute în dezvoltarea 
industriei noastre socialiste, în 
creșterea forțelor de producție 
ale țării. Răspunzînd cu însufle
țire chemării partidului, munci
torii, inginerii, tehnicienii au în
deplinit în primul trimestru al 
acestui an planul producției in
dustriale globale în proporție de 
101,3 la sulă, realizînd un spor

(Continuare în pag. a TV-a)

MUNCII
Zi de sărbătoare a muncii, zi a solidarității internaționale a 

celor ce muncesc, mareînd anotimpul tinereții și florilor, al 
marilor declanșări de energii creatoare, 1 Mai 1969 a căpătat, pe 
pămîntul patriei noastre socialiste, imaginea unei concentrate 
sinteze a spiritului românesc, ca o lecție de istorie recapitulată 
festiv. ’

O zi triumfătoare a primăverii, o zi-sărbătoare, o zi-creație, 
in care anotimpul însuși — in acest an jubiliar care consfințește 
un sfert de veac de la Eliberare — capătă alte sensuri și alte 
valențe. E un anotimp dinamic, șl, în același timp, rodnic, o 
primăvară a maturității creației sociale. E o nouă etapă majoră 
in isteria unei societăți tinere, etapă care ia măsura înaltă a 
unui popor, a resurselor creatoare cu care se angajează în 
dialogul cu lumea și timpul, a efervescenței sale politice și de 
muncă, a cântărilor novatoare în toate domeniile de activitate, 
sub semnul marilor idei înscrise pe steagul partidului.

Din Cârpiți Ia fereastra de lumină a mării, de la Dunăre 
la pădurile străvechi ale Nordului, pretutindeni, în orașele și 
satele patriei. împodobite cu ramuri în floare și stindarde 
roșii și tricolore, uriașa armată a constructorilor noii Românii 
a demonstrat, ieri, sub semnul acestei vremi de renaștere in
trată in anul jubiliar XXV. Cu însuflețire și mindrie, ei au 
raportat partidului, conducerii sale, despre succesele dobîndite 
pe toate fronturile desăvârșirii construcției socialiste, succese 
care exprimă — reliefate în cifrele de pe panonrile întrecerii 
— profunda și nestrămutata incredere a poporului în politica 
marxist-lcninistă a Partidului Comunist Român, stegarul intere
selor vitale ale națiunii noastre socialiste. Am citit aceste sen
timente pe chipurile sutelor de mii de demonstranți, adunați în 
marile coloane sărbătorești ale zilei ; le-am citit în florile și 
drapelele care au împodobit, ieri, țara întreagă. întregind este
tica orașelor și cartierelor noi sau înnoite, a satelor în care pă
trunde, tot mai impetuoasă, civilizația anilor noștri ; le-am citit 
pe chipurile celor care, pe cîmpiile țării sau pe șantierele, de 
construcții, au sărbătorit Ziua Muncii prin muncă, adăugind 
noi străluciri prestigiului operei de creație care definește ziua 
contemporană a României. In această zi fierbinte de primăvară, 
în acest 1 Mai 1969 care a căpătat, în conștiința noastră, noi 
dimensiuni și semnificații, stind sub semnul celei de a 25-a ani
versări a Eliberării, al întîmpinării celui de-al X-lea Congres 
al P.C.R., milioanele de oameni ai muncii, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități și-au manifestat, într-o deplină 
și impresionantă adeziune la politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, hotărirea de a traduce în faptă vie an
gajamentele pe care și le-au luat în întrecerea socialistă, în 
înfăptuirea Directivelor Congresului al IX-lea, pentru îndepli
nirea și depășirea sarcinilor cincinalului, pentru dezvoltarea și
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PLECAREA TOVARĂȘULUI 
SANTIAGO CARRILLO

Vineri dimineața a părăsit 
Bucureștiul tovarășul Santiago 
Carrillo, secretar general al Parti
dului Comunist din Spania, care, 
la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a făcut o vizi
tă în România.

La plecare, pe aeroportul B.. 
neasa, oaspetele a fost eondus di 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
cum și de tovarășii Mihai Dalea, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ghize- 
la Vass și Gheorghe Călin, șefi 
de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

(Agerpres)

Foto: AGERPRES

1 Mai 1969... Sărbătoare a muncit, a victoriilor cucerite în opera de desăvîrșire a construc
ției socialiste, prefigurare a noilor dimensiuni ale viitorului. In Piața Aviatorilor, coloanele de 
demonstranți manifestează cu optimismul și forța care izvorăsc din încrederea nețărmurită tn 
Partidul Comunist Romă:., din h'otărirea cu care, ca un singur' om, întregul nostru popor în
făptuiește politica internă externă a partidului, stegarul intereselor vitale ale națiunii noastre 

socialiste
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IMPRESIONANTĂ DEMONSTRAȚIE A FORȚEI Șl CAPACITĂȚII CREATOARE
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Desen de NICH1 POPESCU

■ cacwviior ala poporului

rompetele sună pre
lung, dublate de un 
voinicesc răpăit da 
tobe. Intr-un splen
did evantai își des
fășoară faldurile 

mirifice, gingășia, . entuziasmul, 
romantismul, optimismul celor 
mai tineri ani — tot atitea nuan
țe ale purpuriului cravatelor caro 
flutură în adierea vîntului mati
nal . Iucepe tradiționala de
monstrație a pionierilor. Piața e 
inundată de flori. Pionierii au cu
les, parca, toate florile anotimpu
lui, făcînd din ele simbolul senti
mentelor lor celor mai vii. Ei o- 
feră aceste flori — în uraJela 
mulțimii — conducătorilor da 
partid și de stat, ca semn al re
cunoștinței fierbinți pe care co
piii patriei o poartă partidului.

Anul acesta, demonstrația pio
nierilor are o semnificați® aparte. 
O spune chipul lor, o spun cu
vintele cristaline scandate în ae
rul primăverii. E o demonstrație 
care se înscrie fa contextul ma
nifestărilor și serbărilor prilejui
te de cea de a XX-a injvenare 
a mișcărij pionicrefti din Romi- 
nia.

Privim grupurile de piaaiari. 
Pri*ilfi carele lor alegorice. Ima
gini e se compun Intr-un calei
doscop care în antă ochiul : o 
pasionată competiție pentru nota 
maximă la Învățături, ta care 
deslușești, dincolo de culorile 
inocenței, germenii marilor răs
punderi de mai tirziu ; expediții 
pe urmele L— 
memorabile diw istoria' x 
vizite la muzee și monumente is
torice, carnavaluri și focuri 
tabără, concursuri artistice 
sportive, excursii și drumeții 
cadrul generos al naturii, țării.

în Piața Aviatorilor, pionierii 
pășesc veseli $i sprinteni. Se 
scandează : „Slavă țării româ
nești, scump partid să ne tră
iești !" Cuvinte izvorî te din adîn- 
cul inimii, cuvinte de dragoste și 
recunoștință pentru cîrmaciul în
țelept al țării, a cărui grijă se 
revarsă asupra tuturor fiilor ei, 
pentru manualele gratuite, pen
tru școlile noi, pentru vacanțele 
însorite petrecute tn munți sau 
Ia mare, pentru minunatele acti
vități pionierești, pentru promi
siunile tot mai bogate înscrise tn 
orizontul de lumină al anilor spre 
care pășesc.

După explozia de exuberanță 
a viratei cravatelor roșii, ca o 
simbolică ocrotire a viitorului pa
triei pătrund în piață, în bioc 
compact, într-o dinamică riguros 
cadențată, gărzile patriotice, înar
mate. Oameni de diferite vîrste 
și. profesii, a căror prezentă coti
diană e lîngă strung sau fa fața

planșetelor de proiectări, la cate
dră sau în amfiteatrele școliloi 
noastre superioare, bărbați cu pă
rul cărunt, acoperiți de gloria 
faptelor constructive, tineri și ti
nere care au semnat de curînd 
primul lor angajament de devo
țiune pentru profesia pe care au 
îmbrățișat-o, oameni care nu îm
brăcat uniforma de luptători la 
chemarea propriei lor conștiințe, 
trec In coloane strînse, cu privi
rile dîrze, exprim!nd, într-o me
taforă cuprinzătoare, unitatea de 
monolit a poporului, pa trio tis mul 
fierbinte al făuritorilor Roraimri 
Socialiste.

Anul jubiliar XXV — xab mr- 
mj] căruia m află adaaită primă
vară sărbătorească — îți f^c® 
simțită din ictL pregnantă, pre
zenta răscolitoare de amintiri. Ti 
fatitaim aaa, ta acaat bloc corn
pad al gărzilor patriotice, pa 
mulți dintre cei care, Ie urmă cu 
un sfert de veac, răspunzi nd che
mării partidului corâmist, au pui 
mina pe arme, n did nd u -tt la 
luptă împotriva cotropitorilor 
hitlerițti. Atunci, la acele zile 
incandescente in care a fast asa
nat jertfe eroic*, ectnl de
■ a*ae «fcaâa» petaieefce. ear- 
■M*aa ntanc^ar. dta aMfh gl 
fabr.ea’e CațsJmjpi o* pe Valea 
Prahovei. dm oralei* Trawsâv*- 
niri w ale fotrețn țări, ți-aea iert- 
fit viața pentru libertatea £ 
gresul țării, pentru independenta 
și suveranitatea de stat a Româ
niei. Sentimentul de mîndrie și

ypor evenimente forță pe eare-1 fcrăiețti asîsttad la 
liw istoria patriei, taaaaeea gărzilor patriotice taae-- . • dAr •___ t . j. 1__.__<•“

de 
fi 
în

măhs izvorăște atit din bucurii 
de a ști că eroismul de care au 
dat dovadă cei ce au înfăptuit 
insurecția armată își află astăzi 
împlinirea în marile realizări ale 
României contemporane, dt fi 
din însăși imaginea acestor a> 
Ioane : alături de veterani ai 
insurecției din August 1944, 
se află prezentă o nouă ge
nerație, care moștenește nu 
numai tradiția glorioaselor fap
te de luptă înscrise pe prima 
filă a noii noastre istorii, ci și în
treaga avuție a României socia
liste de azi.

Inscriindu-se In această des
cendență de nobilă tradiție revo
luționară, prezența, în rindul a- 
cestor coloane, a tinerilor, certi
fică răspunsul major al generați
ei noastre la chemarea partidu
lui, la misiunea de înaltă răspun
dere încredințată Uniunii Tinere
tului Comunist de a face din 
organizarea activității de pregă
tire a tineretului pentru apărarea 

da-
io- 
vii-

patriei o sarcină de onoare, o 
tone fată de patria noastră 
cialistă, față de prezentul și 
torul el.

În rinduri promotorii
civilizației industriale

(Urmare din pag. I) 

perfecționarea continuă a economiei ■•astro aoelallite, a evită
rii și științei, a societății românești fa aanmblal săn.

Am deslușit seva proaspătă a acestor (Mori fi lentimenta 
eirculind viu, prin ramificații fără aamăr, fio iranehiarlls 
masive ale coloanelor demonstranților, veritabile calaane alo 
entuziasmului, revărsîndu-ae irandioa sub cerul albastru al pri
măverii. Pretutindeni, printre cei ee mani f ea ta», am alnațiL 
alături de vîrstnici, prezența dinamică, tumultuea^L K tinerei 
generații. In privirile tinerilor — manei tari, țărani, elevi. ■■■- 
denti, intelectuali — am deiiușit. dincolo do eutuif

Mtar» m m pana^vua. uMuula da Înflăcărarea atlt de fi- 
iruri vtsnai. o auAă da gravitate. >ru*r1e bărbaților maturi : 
caa*Pnngn tealM răsp«aAerl ea io r«viua iu edificare» destlne- 
ler tării, huaărirua afnranării creatoare, in toate domeniile do

Ttaăra geeerafir de oștiri aparțino nani x>or liber, trăind 
tetr-e țară Cberâ. RuMăaka iod a listă, care afară tine reții, ela- 
■uriter oi vtodbur că. cela mai generoase condiții de afirmare. 
Thaoftui nomra oi-a bran Meal urile gl convingerile pe baia 
prtoag^ar UTiiin—ri alo marxism-leninigiuului. transpus în 
viață, ti do M. de către Partid»! Cunaunbt Român. De aceea, 

t. firi preget, pentru Înfăptuirea

programului partidului de dezvoltare șl înflorire multilaterală 
a patriei socialiste, de ridicare a României pe noi trepte ale ci
vilizației materiale și spirituale.

Piața Aviatorilor din Capitală, In fluviul oamenilor 
bucureștenl care au manifestat fierbinte pentru partid, 
conducerea ia, pentru viitorul de aur al țării, vocea 
generații a României socialiste, împletită cu ee* a între

In
muncii
pentru
tinerei
■ului popor, a raportat eu mindrle despre izbinzl, despre munci, 
despre învățătură, despre noile condiții de viață, despre per
spectivele luminoase ce dan forță gl sens înaintării sale — 
• dată cu patria — spre viitor.

a* cefcxi

fiind cuprinși in acest cadru top 
salariații din economie, sponftile

4 miliarde

F«r. ea

constituie 
sîntem be-ceăcx ra-

fa Pz2.za A\i*-

mate pun, la producția globa
lă. ±9 milioane lei, au turnat 
16 000 mx. beton, au excavat a- 
proape 50000 m.e. pămînt peste

L mărim — într-o înlănțuire 
M^stivă de imagini — prezen
ta. pe marele ecran panoramic 
ai deeaoactrațjei, a tinerilor con- 
Urvcteri dmtr-o altă zonă a ță- 
fa. iceti utilizată amplu sub im- 
peVu! operei industrializării : 
Galati- Ne deplasăm aici luînd 
ca sos o r±fră-<is:bol, 'culeasă de 
pe demonstrației din
FXi Avsalontar : faptul că, în 
I960, sent prevăzute fii intre in 
fez-rt otr .O de noi obiective 

La Căliți, ne aflăm 
pe as-] din îentorLLe fa care cu- 
v=ai s-a transformat do acum, 
fa faptă. Zifale trecute, ziarele 
aeoMpai intrarea In funcțiune, po 
pisH'nu gigantului siderurgic 

h treilea ece-

Dacă cineva, in anii viitorului, 
alături de statisticienii atenți la 
cifre, ritmuri și indici, ne vor în
treba, vrînd să cunoască fluxul 
străfund al acestei zile, ca etapă 
de sinteză și de bilanț a înaintă
rii noastre : „Ce a însemnat a- 
ceastă sărbătoare a muncii, sub 
ce semn s-a desfășurat acest 
1 Mai 1969 ?", îi vom răspunde : 
Expresia acestei sărbători, sinte
za ei plastică, au oferit-o înseși 
coloanele demonstranților. E de- 
ajuns să luăm, pentru aceasta, ca 
punct de reper, întîiul 1 Mai li
ber, în care a demonstrat, pentru 
prima oaîă, forța mulțimii elibe
rate. Privind fotografiile sau peli
culele de cinema, ai senzația că 
asiști la tumultuoase revărsări de 
ape care au irumpt dintre ghețuri 
la revărsările de primăvară ale 
Dunării în Deltă, iar această sen
zație se legitimează prin aceea că 
în urma apelor se deschid vaste 
pămînturi fertile. Aceste prime 
izbucniri populare de energie 
au creat marele spațiu fertil al 
construcției socialismului în Ro
mânia. Demonstrațiile noastre de 
Mai curg acum solemn, cu altfel 
de grandoare, cu grandoarea îm
plinirilor, cu bucuria matură a 
contemplării unui imens terito
riu fertil și fertilizat. însăși aceas
tă curgere a mii și mii de oameni 
a căpătat o estetică impunătoare, 
de feerie a mulțumirii obștești cu 
ritmuri de poem și bilanț : e satis-

facția victoriilor obținute pe dru
mul socialismului, Încrederea In 
forța poporului nostru, în condu
cătorul său încercat, partidul co
muniștilor.

I-am văzut, în această zi, po 
oamenii muncii, salutînd cu ova
ții pe conducătorii de partid și de 
stat, scandînd cu înflăcărare nu
mele Partidului Comunist 
m.%1, al secretarului general

Ro- 
al 

Comitetului Central. De la tribu
nă, tovarășul Nicolae Ceauș «cu 
le răspunde cu căldură, în timp 
ce noi valuri de entuziasm inun
dă piața : „Ceaușescu și po
porul „Ceaușescu — P.C.R. 1“, 
scandează mii de glasuri unite. 
Ca în atîtea alte rinduri, întîlni- 
rea dintre conducători și masele 
de oameni ai muncii emoționează 
prin spontaneitatea și căldura ei, 
care exprimă unitatea deplină 
dintre partid, guvern și popor, 
încrederea de nezdruncinat a oa
menilor muncii din România în 
conducătorii destinelor lor.

în primele rinduri defilează — 
ca totdeauna — promotorii civi
lizației industriale a României.

în fruntea coloanei oamenilor 
muncii din sectorul VIII al Capi
talei defilează colectivele de mun
că din două mari uzine unite sub 
o unică și glorioasă emblemă : 
„Grivița roșie". O străveche em
blemă, o veritabilă emblemă a ti
nereții, desenînd un „amfiteatru"

■1 calificării, recalificării, specia
lizări! gi ridicării calificării, can 
a cuprins, in ultimii 10 ani aproa
pe 6 000 de muncitori, autori ri 
unor produse modeme, fabricate 
pentru prima oară In țară, cu ca
racteristici și performanțe tehnica 
ridicate.

— Participăm la această săr
bătoare cu sentimentul unei per
manente angajări — ne declară 
inginerul Alexandru Simion, je
fui secției cazangerie, unul dintre 
tinerii specialiști ai uzinei con
structoare de utilaj chimic. Sec
ția pe care o conduc prezintă, la 
ffîrșitul etapei pe care am par
curs-o din acest al 4-lea an al 
cincinalului, un bilanț deosebit 
Am ținut în acest fel, să ne în
scriem în efortul general al colec
tivului uzinei noastre, care rapor
tează, azi, alături de importante 
depășiri de plan, peste 25 000 000 
lei economii-

„Tinerețea în coloanele mun
cii' înseamnă mai mult decît o 
VÎTStă. înseamnă tinerețea însăși 
a muncii, noile ei dimensiuni și 
semnificații, tinerețea uzinelor 
noi și a celor modernizate, con
temporaneitatea lor cu tehnica a-

bzariei 
tie
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le a fost indephru: fa pjuparțâe 
de 1013 la sută, 
un ritm sporit de creștere cn 102 
la sută față de aceeași 
a anului precedeaifL

Tinerețe... Ramuri întrebi ale 
economiei noastre îe suprapun 
evoluția pe cadranul acestei vâr
ste, mărturisind etapa nouă, cali
tativ superioară, deschisă fa fața 
României industriale prin Direc
tivele Congresului al IX-lea al 
partidului. Distingem. în coloane
le care se revarsă necontenit 
dinspre Piața Victoriei, colectivul
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structoca marehii 
energetic fi de navigație rapor
tează, în această zi. că au realizat

La marea demonstrație sînt prezenți — alături de fiii lor, membri ai organizației de pionieri — 
și mulți dintre cei care, cu două decenii în urmă, au fost primii care și-au pus cravata roșie de 

pionier
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noastre
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fa coloana entuziastă a ma
ni demansfiațu sărbătorești. Un 
termen ncu, apărat pe pancarte
le manifestației, reține atenția : 
teatrala industrială. Prezența 

acestor centrale ne amintește că, 
astăzi, se împlinește o lună de 
la data aparipei Hotăririi Consi
liului de Miniștri, privind în
ființarea experimentală a prime- 
lor centrale industriale, element 
ee se înscrie ansamblului de mă
turi preconizate de Conferința 
Națională a P.C.R. privind per
fecționarea continuă a conducerii 
fi planificării economiei.

O prezență pe care o întîlnim 
nu numai aici, în col&anele de
monstranților bucureșteni, ci și la 
Galați, la Brașov, pe Valea Jiu
lui, la Hunedoara.

...Trimisul nostru special ne 
transmite, în aceste clipe, decla
rația inginerului Costache Trotuș, 
director general și președintele

Consiliului de administrație al 
centralei siderurgice Hunedoara, 
aflat în tribună la demonstrația 
din orașul siderurgiștilor :

— In fața tinerei noastre 
centrale siderurgice — care în 
acest an va da patriei o producție 
globală de peste 0 miliarde lei — 
se deschid perspective deosebite 
pe linia îmbunătățirii întregii ac
tivități economice, a valorificării 
la un nivel superior a tuturor re
surselor materiale și umane 'de 
care dispunem. Activitatea de 
pini acum \ine să Întărească 
aceasta convingere : tn prunele 
patru luni s-au realizat impor
tante depășiri, atlt la producția 
fizică cit și la indicatorul eeono- 
mie-financiar.

Corespondentul nostru e invi
tat si cerceteze — ca argument 
al declarației — bilanțul siderur- 
giștilor huzședoreni, care trec prin 
fațo tribunal. Ei raporteacK că. 
da fa faeopalal oaalML w predai 
pa* pfaa 17 006 <fa toM foată. 
1009 torse otef. 2 400 time lara»- 
aate rîmt ptize. ad eccnoctetfa 

„*..Ure ia preț J de rost se 
ndxâ ii 5 leî. iar va
loarea nerx4 »peste plan la 

lei-
Un element la fel de pregnant 

prezenă pe panouri $i grafice, în 
chemJHfa îmuffaQfa scandate de 
drew» Jte;anți fa conversațiile Stir- 
pfîast pe toate traseele acestui 
I Mat l-a constituit persistența 
revenirii acestor teme : organiza
rea științifică, perfecționarea con
ducerii, eficiența economică, op
timizarea efortului. Era vizibil 
că oamenii folosesc aceste noțiuni 
pentru că au Început să facă 
parte integrantă din universul 
preocupărilor lor cotidiene, ca 
elemente determinante ale pro
greselor realizate și ale ce
lor în perspectivă.

Noutate, primăvară, tinerețe... 
Diversa policromie a naturii, în 
acest anotimp de exuberanță a 
culorilor, este concurată de di
versitatea paletei modelelor pe 
care le prezintă țesătoarele de la 
„Dacia" și „7 Noiembrie", mun
citoarele Fabricii de Confecții 
și Tricotaje. Sugestivă expoziție 
în mers, carele alegorice și pan
cartele întreprinderilor bucu
reștene de larg consum — ca și 
machetele de noi edificii, pancar
tele purtate pe umerii vînjoși de

constructorii noilor cartiere ale 
orașului : Colentina, Parcul Ra
hova, Militari etc. — dau o ima
gine sintetică de largă anvergură 
a grijii necontenite a partidului 
pentru continua îmbunătățire a 
traiului celor ce muncesc.

„Omul — valoare supremă a 
societății socialiste", formulă caro 
consacră țelul fundamental al po
liticii Partidului Comunist Ro
mân, își află, aici, la marea de
monstrație, întruchipări de o re
dutabilă forță evocatoare. Primă
vara acestui an a adus, în acest 
sens, noi mărturii, relevante pen
tru grija partidului, pentru j (ati
ca sa profund devotată popoijîlui. 
Veniturile oamenilor muncii din 
ramurile industriei alimentare, 
ușoare, ale industriei locale, ti
pografice, din întreprinderile cu 
profil de foraj, petrol, gaz metan 
și exploarări geologice, din uni
tățile industriale producătoare de 
materiala de confiroeții, ca ur
mare a aplicării ptoviderilor re
centelor Hotirtri ale Consiliului 
de Miniștri ca privire la gene- 
rahrarea noutai ristem de sala
rizare ți majorare a salariilor, vor 
crește, ta acest an. cu peste 1,5 
miliarde lei, față de veniturile 
realizate, fa cadrul acelorași ra
muri industriale. înainte de 1 au
gust 1667r Așb cum se sublinia la 
Plecate CCTal P.C.R. din de
cembrie 1968, fa (imul acestui 
an se va realiza, de fapt, gene
ralizarea îmbunătățirii salarizării,

da salarii însumînd 
lei.

— Aceste măsuri 
pentru noi, cei care _____ ___
neficiarii lor, un puternic imbold 
în activitatea de fiecare zi, con
sacrată îndeplinirii și depășirii 
planului, sporirii eficienței între
gii noastre activități — ne spune 
Dumitrescu Pintinescu inginerșef 
al Fabricii „Flacăra roșie".

Un panou purtat de cadre di
dactice aflate în coloana mani- 
festanților ne reține pentru un 
moment privirile : „Pentru dez
voltarea învftțămîntulul în țara 
noastră, anul acesta au fost alo
cate, de la bugetul statului, 8.3 
miliarde lei", Numărul medicilor 
— citim pe alt panou — a sporii 
de la 8 234, în 1938, la 91 000 în

Tinerețea
Soarele generos al după-a- 

miezei de Armindeni, ca și 
scurta ploaie binefăcătoare 
care a adăugat serii aceleiași 
zile simbol reconfortant al ro
dirii, au îndreptat pașii mili
oanelor de tineri din Bucu
rești și din întreaga țară către 
nenumăratele locuri de agre
ment care ii așteptau cu ospi
talitate. „1 Mai la iarbă ver
de" a fost, în același timp, un 
Armindeni al carnavalurilor și 
al estradelor, al competițiilor 
artistice și sportive, al veseliei 
in ipostazele cele mai feluri
te. Intre atîtea tentații, repor
terii noștri s-au decis să-și a- 
leagă drept ghizi pe cițiva 
dintre tinerii pe care-i întilni- 
seră, în cursul dimineții, în co
loanele demonstrației, și care 
le împărtășiseră programul lor 
pentru orele și zilele ce aveau 
să urmeze.

Așadar, pe urmele elevilor 
Maria Luiza Grigore de la 
Liceul „Petru Groza" și Că
tălin Țăranu de la Liceul 40, 
am intrat pe porțile Ateneu
lui Tineretului, unde ne-a în
tâmpinat un grațios „Carnaval 
al florilor". împreună cu Făt- 
Frumos și cu Zîna Florilor, 
am petrecut cîteca ceasuri în
tr-o împărăție a cîntecului și 
dansului, a fanteziei și a bu
nului gust, însemne de noble
țe ale programului susținut în 
întregime de artiștii amatori 
ai Ateneului.

Teodor Lăpușean, electri
cian la Depoul București-Triaf 
(care își sărbătorea chiar în 
această seară de 1 Mai ani
versarea de 21 de ani), Ana 
Neacșu, bobinatoare la I.R.A. 
17 și Gabriela Golban, munci
toare la Fabrica de Confecții 
și Tricotaje „București", ne-au 
condus către „Carnavalul... 
modern" de la Modern-Club. 
Gazdele — soliști ai clubului, 
actori ai teatrelor bucureștene 
și ai Ansamblului U.G.S.R.. a- 
crobati și jongleri de la Cir
cul de Stat — ne-au invitat 
la o scurtă călătorie în... Cos
mos, printre rachete și farfu
rii zburătoare. Și nu e vina 
lor dacă buna noastră dispo
ziție a fost mult moi pămîn- ' 
teană...

Cu studenta Gabriela Pe- 
nescu, din anul III al Acade
miei de Științe Economice, am 
fost la fastuosul carnaval de 
la Casa de cultură a studenți
lor, unde, pe lingă orele în- 
chinate dansului, am asistat la 
festivitatea de 
spectacolul de 
țiilor distinse 
studențesc de 
București.

Nevoiți să refuzăm nume
roase alte solicitări...carnava
lești, deosebit de atractive 
(Carnavalul marinăresc „Cu 
toate pînzele sus" de la „Uni- 
versal-Club", „Carnavalul me
ridianelor" de h Clubtd Ele-

premiere și la 
gală al forma
la Festivalul 
primăvară din

cînfă
vilor, „Carnavalul primăverii" 
de la Tehnic-Club, „Univerwl 
veseliei" de la Casa de cultură 
a sectorului 6, „Carnavalul 
fanteziei" de la Clubul Uzinei 
de mașini electrice etc.), 
ne-am îndreptat, călăuziți de 
tinerii Dumitru Marin, de la 
Uzinele „23 August", Vasile 
Lungu, de la „Laromet", Ma
ria Pană, de la Uzinele textile 
„7 Noiembrie", către teatrele 
de vară „Herăstrău", .23 Au
gust" și „Nicolae Bălcescu", 
unde artiști de la ansamblurile 
Armatei, U.G.S.R. și „Perini- 
ța'“, de la Teatrul „C. Tăna- 
se“ și din numeroase formații 
de amatori s-au succedat Intr-o 
strălucitoare defilare de voio
șie și de talent, făcînd din zi
lele acestui început de mai un 
imn pe care tinerețea îl închi
nă tinereții.

Reporterii și coresponden
ții noștri, prezenți în alte ora
șe ale țării, ne-au relatat fapte 
asemănătoare despre progra
mul cultural-artistic al acestor 
zile, caracterizat prin bogăție 
și varietate. La Craiova, in 
Piața Unirii, în parcul și lun
ca Jiului, în grădina de vară 
.,23 August", au avut loc spec
tacole ale formațiilor profe
sioniste și amatoare din oraș. 
Tinerii băimăreni au avut de 
ales între cabanele turistice de 
la barajul Firiza—Strimtori, 
de r>p Cîmnid ripwridui. de
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A NAȚIUNII NOASTRE SOCIALISTE, STRjNS UNITĂ IN JURUL PARTIDULUI
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1989“, Dar nu e nevoie să ape
lăm la statistici și cifre pentru ■ 
desena această realitate care sin
tetizează, In ultimă analiză, toate 
eforturile partidului și statului 
nostru- E nevoie, pentru aceasta, 
să pornim de la Timpul-Om, ca 
definiție a României de azi. Mîn- 
dria lui, a acestui om, o poartă 
chipul lui, o poartă haina lui, o 
poartă casa lui. E același om 
care schimbă salopeta diurnă 
pentru haina de gală cu care 
intră în coloanele marii demon
strații sărbătorești. E același om 
care, o dată cu panourile pe care 
sînt înscrise victoriile muncii — 
temelia noii civilizații materiale 
și spirituale a țării — aduce aici, 
la marea demonstrație, imaginea 
lui, a familiei lui, a cartierului 
sau orașului înnoit In care tră- 
iește. Ar trebui să pornim, deci, 
de la această mulțime care — 
scandînd cu dragoste și recunoș
tință numele patriei și al parti
dului — constituie, ea însăși, o 
elocventă imagine a cotidianului 
nostru socialist, străbătut de voie 
bună, de echilibru, de încredere 
în viitor.

Privirea intersectează, de-a lun
gul coloanelor, în mai multe rîn- 
duri, o hartă a globului pămîn- 
tesc. Pe suprafața sa, linii legînd 
Capitala țării cu diferite puncte 
de pe diverse continente : este 
imaginea drumului pe care le 
parcurg produsele românești că
tre beneficiarii externi. In mo
mentul de față, 130 de întreprin
deri bucureștene își exportă pro
dusele în 60 de țări.

„Tinerețea în coloanele mun
cii"... Revenind la această temă 
— care constituie leit-moti- 

* vul reportajului nostru — vom 
consemna, în finalul acestui ca
pitol, aportul propriu al tinerei 
generații, prezența sa distinctă 
In marele front al muncii șl crea
ției românești.

Prezența activă, dinamică a ti
neretului nostru în coloanele 
muncii poate fi descifrată nu nu
mai pe panourile cu realizări ale

Pe schelele construcției pe cimpiile patriei:
fluxul continuu

...Revenim la Porțile de Fier, 
lîngă panorama marii construcții, 
în timp ce la Tr. Sșverin, pe bu
levardul Republicii, sute de con
structori raportează despre succe
sele lor în lupta cu apele Dunării, 
alte echipe de muncitori, prezente

9 tinerefea
la Apa Sărată și lacul vecin, 
care le-au oferit nenumărate 
și plăcute surprize, ori intre 
carnavalurile de la Clubul Ti
neretului ți de la Liceul nr. 1. 
La Miercurea-Ciuc, în micro- 
stațiunea Jigodin, pe scenele 
improvizate în aer liber, și-au 
dat întîlnire formații folclori
ce românești și maghiare. Co
mitetul municipal U.T.C. din 
Odorhetul Secuiesc a reeditat 
splendidul carnaval acvatic de 
pe Tîmava Mare, în cadrul 
căruia s-au făcut plimbări cu 
plutele sub cupola becurilor 
multicolore, jocuri de artificii 
ți dans In parcul de pe malul 
rîului. Tinerii din Cluj s-au 
tntllnit, !n pădurile Hoia și 
Făget, ca si In piața Păcii, cu 
cele mai bune formații ama
toare ți profesioniste ale ora
șului.

Alte mii de tineri au prefe
rat atmosfera bărbătească a 
întrecerilor sportive. Conduși 
de tînărul profesor de educa
ție fizică Gh. Fodoreanu și de 
tehnicianul Ion Paraschiv de 
la „Tarom", am trecut în re
vistă manifestațiile sportive 
din parcul „Herăstrău'. Pe 
ringul de box, perechi de pu- 
giliști reprezentînd cluburile 
bucureștene cu tradiție în 
acest sport au demonstrat din 
plin frumusețea disputei spor
tive, ducindu-ne cu gîndul la 
apropiatele campionate euro

demonstranților — sinteze su
gestive ale faptelor de întrecere 
din Întreprinderile Și uzinele 
țării — ci și în realizarea a nu
meroase alte obiective, închina
te zilei de 23 AugusL Iată, de 
exemplu, organizația U.T.C. a 

• județului Teleorman — coau
toare, cu județul Prahova, a che
mării la întrecere adresată orga
nizațiilor județene din întreaga 
țară — |i-a propus, dînd glas 
hotăririi celor 6(J 000 de tineri 
din județ, să realizeze, în acest 
an, producții agricole suplimen
tare in C.AJ?.-uri de 6 200000 
lei, o depășire a veniturilor din 
sectoarele anexă de peste jumă
tate de milion lei.

Deși ne aflăm la puțin timp 
de la deschiderea „stagiunii de 
muncă patriotică** a primăverii, 
au Început să ființeze deja o 
bună parte din cele 1 100 de 
șantiere locala prevăzute să sa 
deschidă în acest an (cu 600 mar 
multa ca anul trecut), au înce
put să înfrumusețeze solul țării 
numeroși puieți ornamentali 
(din cei 1,5 milioane planificați 
să fie sădiți în acești ani), suprafe
țe vaste cu spații verzi au dat 
noi linii și culori cadrului în 
care trăim, trenuri speciale au 
transportat deja oțelăriilor patriei 
o parte din cele 350 000 tone de 
metale vechi, colectate de tineri: 
cîntecele, tradîțiohalelfi cîntece 
ale muncii patriotice, leduri con
temporane ale „hel-rup"-ului 
anului '48, însoțesc, în acesta 
zile, prezența tinerilor pe nume
roase “șantiere naționale de mun
că voluntar-patriotică.

Prezentă în coloanele muncii, 
tînăra generație a României so
cialiste raportează, alături de în
tregul nostru popor, realizările 
sale, își reînnoiește angajamentele 
în întrecere, își afirmă voința vie 
de a urma neabătut politica în
țeleaptă, științifică, a partidului, 
prin punerea în valoare a între
gii sale capacități creatoare, a 
devoțiunii de care este în stare 
vîrsta tînără, iluminată de idea
lul generos al comunismului.

al marii creații
în inima șantierului, lucrează In
tens. Se muncește susținut la 
punctele-cheie ale sistemului 
hidroenergetic, la centrala hidro
electrică, la port-amonte, la port
aval. Funicularul transportă în 
toată clipa uriașele agregate, asi- 

pene pe care țara noastră le 
va găzdui pentru prima oară. 
Întrecerea tinerilor judoka, în 
chimonouri albe și centuri ale 
căror culori atestau gradul de 
măiestrie atins, suitele lor de 
salturi și aruncări surprinză
toare, agile și feline, ne-au 
transpus, de la una din cele 
mai vechi, la cea mai tînără 
tradiție a sportului românesc. 
Lingă estrada unde scrimerii 
își încrucișau floretele, intr-un 
grup de elevi ai Șoolii gene
rale nr. 50, am surprins între
barea : „Care o fi Drîmbă ?“ 
Campionul nostru olimpic și 
mondial nu se afla acolo, dar 
asta nu ne-a împiedicat să le 
spunem băieților că, de fapt, 
oricare din trăgătorii de pe 
planșă este... Drîmbă. Presti
giul școlii românești de scrimă 
ne dădea acest drept. Luptele 
și tenisul de cîmp, voleiul 
jocurile de baschet organizate 
ad-hoc, cîntecele înfiripate 
pretutindeni, în decorul cu ve
getație tînără, au întregit săr
bătoarea sportului din parcul 
„Herăstrău*

...Cîntecul — prezent In 
coloanele demonstrației — a 
răsunat ptnă seara tîrziu pe 
estrade și ringuri de dans, tn 
excursii și la focuri de tabără, 
ca un elogiu al tinereții adus 
tinereții înseși, sub ramura în
florită a acestui Armindeni 

-1969.

gurfnd cu betoane hidroenerge
tice zonele aflate în plină acti
vitate. Lucrătorii șantierului ener- 
go-montaj lucrează la ecluza cen
trală, întregind producția supli
mentară de construcții montaj... 
Este o altă ipostază a acestei zile, 
oferind imaginea celor care — a- 
flați în punctele-cheie ale econo
miei noastre — sărbătoresc Ziua 
Muncii prin muncă.

Aceleași imagini pe cîmpiile ță
rii, cuprinse de febra marilor bă
tălii ale recoltei. Din satele îm
podobite cu drapele și ramuri în 
floare, între prima geană de lumină 
a zilei și horele sărbătorești ale 
serii, încinse pe tăpșanele cu 
iarbă proaspătă, ne-au sosit, în 
această zi, vești mărturisind un 
șuvoi de fapte, de roade ale mun
cii harnice în campania de ară
turi și însămînțări.

Pe șoseaua București-Alexan- 
dria-Tumu-Măgurele, de-a lun
gul a peste 120 km, reporterii 
noștri au întîlnit, în dimineața 
zilei de ieri, nenumărate mărtu
rii ale pasiunii cu care lucrătorii 
ogoarelor, folosind fiecare clipă 
de timp prielnic, s-au angajat îp 
bătălia recoltei. O primă imagine 
— din mers : în comuna Bujo- 
reni, o caravană de tractoare gră
bea, pe panglica de asfalt a șose
lei, cu toată viteza.

— De unde veniți ?
— De la I.A.S. Alexandria. Am 

terminat acolo aratul, discuitul, și 
însămînțatul. Am dat o mînă de 
ajutor cooperatorilor din Plosca și 
mergem acum la Chimogi — ne 
spune, grăbit, mecanizatorul Du
mitru Pisică.

La porțile comunei Vi tin ești. 
Teci de tractoare în plină 
activitate. Am numărat peste 70, 
aparținlnd mai multor secții 
fBeiu, Cernetu, Țigănești etc.) ale 
Întreprinderii de mașini agricole 
Brines ni.

Exuberanță, optimism, încredere în viitor: demonstrează tînăra 
generație a României socialiste

— Lucrăm 12 ore pe zi — ne 
spune mecanizatorul Marin Stroie. 
Terenul are încă multă umeaeală: 
altfel, cele 400 de hectare, cîte 
au mai rămas, le-am termina în- 
tr-o zi, două.

La cooperativa agricolă de pro
ducție din comuna Crîngu, inter- 
viu-fulgcr cu Dumitru Burtan, 
președintele cooperativei, și Ma
rin Dumitru Ghinea, secretarul 
organizației de partid.

— Mai avem cîteva hectare, la 
punctul Secara, din totalul de 
1169. Astăzi vom raporta înche
ierea totală a lucrărilor, atît în 
cîmp, cît și în grădina de legume, 
care numără 150 de hectare.

Au fost necesare, pentru a- 
ceasta, eforturi, ceasuri de încor
dare și de voință. Secretarul de 
partid — pînă astă toamnă, se
cretar al organizației U.T.C. — ne 
vorbește despre toate acestea sim- 

Zi a solidarității celor ce munc esc din întreaga lume, 1 Mai 1969 a dat glas — prin imagini 
simbolice — sentimentelor inter naționaliste ale poporului nostru

piu, firesc, neuitlnd să sublinieze 
ajutorul deosebit dat de tinerii 
comunei. Practic, de la începutul 
campaniei și pînă azi, nici unul 
dintre uteciștii din Crîngu n-a 
absentat de la datoria, profund 
patriotică, de a-și închina toate 
forțele recuperării timpului ne
productiv, pentru încheierea cu 
succes a muncilor primăverii.

Traseul celor 120 km se încheie 
la direcția agricolă a Consiliului 
popular județean Teleorman.

— Din cele peste 130 000 de 
hectare prevăzute a fi pregătite 
și însămînțate în această primă
vară, am realizat, pînă în seara 
zilei de 30 aprilie, un procent de 
91,2 la sută — ne spune tovară
șul Ion Despina, director adjunct. 
Cu această primă zi de mai, pro
centul a urcat pînă la 95. Se lu
crează cu o viteză de 7000—8000 
hectare pe zi. Ne-am angajat ca 
sîmbătă (în clipa cînd citiți a- 
ceste rînduri, n.r.) să raportăm 
încheierea campaniei pe întregul 
județ.

...Să ridicăm, de la imaginea a- 
ceatui județ, perspectiva tuturor 
județelor țării, panoramicul larg 
al întregii Cîmpij Române. Să 
desfășurăm harta agricolă a țării, 
cu pămînturile ei fertile, cu uria
șele diguri care dirijează apele, cu 
verdele crud al grădinilor și live
zilor, și vom avea în față — în
chegată din faptele muncii — 
imaginea unei declanșări uriașe, 
de forțe, de eforturi continui șl 
.susținute, avînd drept scop recu
perarea înhrzierilor pricinuite de 
capriciile iernii, asigurarea în 
bune condițiuni a recoltei și, prin 
această, a contribuției agriculturii 
noastre socialiste la satisfacerea 
cerințelor economiei, a nivelului 
de trai al poporului. Am privit, 
în această zi, o astfel de hartă la 
sediul Consiliului Superior al A- 
griculturij : un tablou sinoptic al 

cîmpiilor țării, cu semnale lumi
noase indicînd stadiul lucrărilor 
agricole din județele țării. Ziua 
de 1 Mai 1969 — după cum ne 
comunică statistica operativă a 
Consiliului — a adăugat județe
lor Tulcea și Constanța, care ter
minaseră cu cîteva zile mai îna
inte însămînțările de primăvară, 
alte nume noi : Ilfov, Ialomița, 
Teleorman, Alba, Buzău, Brăila, 
județe care, la ora cînd apar a- 
ceste rfnduri, au terminat sau sînt 
pe cale de a termina însămînță- 
rile, cu excepția suprafețelor ce 
urmează să fie recuperate de sub 
apă.

Așadar, pe harta muncilor cîm- 
pului s-au mai stins cîteva „sem
nale ale urgenței", dar altele con
tinuă să lumineze spre teritoriile 
altor județe. Planează astfel de 
semnale asupra județelor Suceava, 
Vaslui, Maramureș, Harghita, Bo

toșani, Argeș, Bacău, Iași, Vîlcea 
etc. în momentul de față — ni se 
spune — aici se concentrează 
toate forțele ; între unitățile agri
cole care au terminat lucrările și 
cele rămase în urmă se desfășoară 
adevărate transferuri de energie, 
de forță umană și mijloace meca
nice, pentru asigurarea unei victo

Sub cupola edificiului cultural 
al socialismului

Defilează cartea ! Defilează, în 
marea coloană, elevii și studenții 
patriei, șuvoi al tinereții care se 
pregătește și învață pentru ma
rea ascensiune culturală a socia
lismului.

Stăm de vorbă, în coloană, cu 
doi elevi ai Liceului „Gheorghe 
Lazăr“ din Capitală: Monica 
Țurcanu și Constantin Nițu. A- 
mîndoi sînt în clasa a Xl-a. Fata 
dorește să devină medic, băiatul 
inginer electronist. Ne vorbesc, 
cu o siguranță care ne face plă
cere, despre năzuințe, despre vi
suri, despre preocupări ^i pasiuni. 
Sînt inteligenți, așa cum sînt toți 
băieții și toate fetele din gene
rația lor. Au preocupări care le 
dezvăluie maturitatea și exigen
ța. e firesc să fie așa. Ei fac 
parte din generația care benefi
ciază de condiții de studiu tot 
mai înalte ; de faptul că, în pre
zent, peisajul școlii românești 
poartă ca semn distinctiv perfec
ționarea continuă a î n vă țărm n tu
lul, de toate gradele, prin reali
zarea prevederilor documentelor 
Congresului al IX-lea al P.C.R. 
Profesorul Gheorghe Șovu, di

Un tablou de virtuozitate și artă, o imagine vie a unui tineret 
viguros, plin de sănătate și voioșie : demonstrează sportivii

rectorul Liceului nr. 39, ni-i pre
zintă pe absolvenți : elevii clase
lor a XH-a. Ei fac parte din 
prima promoție a școlii de cul
tură generală de 12 ani. Cu o 
zi în urmă, la 30 aprilie, au trăit 
emoțiile ultimei zi de școală. A- 
cum îi așteaptă două mari con
fruntări : bacalaureatul și con
cursul de admitere în învățămîn- 
tul superior. Nu va fi ușor. Ei 
privesc însă, cu încredere, către 
coloanele studenților, îngînînd cu 
emoție primele frînturi de me
lodie a unui viitor care e foarte 
aproape : tradiționalul „Gaudea- 
mus igitur", devenit, într-o țară 
tînără, un veritabil cîntec al ti
nereții.

— Această nouă primăvară 
studențească — ne mărturisește 
studentul Ion Voicu, de la Fa
cultatea de chimie din București 
— poartă, ca pretutindeni în pa

rii depline pe toate fronturile bă
tăliei recoltei.

...§i o ultimă veste, la ora ofnd 
închidem ediția : în toate satele 
pe care le-am vizitat — șl în 
toate satele țării — Ziua da 1 
Mai, celebrată prin muncă, s-a 
încheiat în cîntec și sărbătoare, în 
atmosfera entuziasmului popular, 
la fel de fierbinte ca și faptele 
muncii.

tria noastră, marca construcției. 
Are valoare de simbol- pentru 
noi, viitori ingineri, dar și pen
tru toți cei 145 000 de studenți 
ai țării, imaginea impunătorului 
edificiu al noului Institut poli
tehnic — construcție universitară 
modernă, depășind tot ceea ce 
s-a realizat în acest domeniu în 
țara noastră. Sutele de milioane 
de lei ale căror beneficiari iîn- 
tem în anii studenției, reprezintă 
investițiile de încredere cu care 
ne învrednicește țara.

...Această nouă primăvară stu
dențească a conferit, în același 
timp, noi dimensiuni noțiunii de 
student, evidențiind strădania de 
a da mai multă valoare fiecărei 
zile de studenție, prin efortul de- 
săvîrșirii personalității profesio
nale și civice a viitorului spe
cialist.

— Recent, Conferința a Vil-a 
a U.A.S.R. a adoptat hotărlri de 
maximă importanță pentru acti
vitatea asociațiilor. Cum acționați 
dv. personal pentru transpunerea 
în viață a măsurilor stabilite, a 
îndemnurilor și îndrumărilor a- 
dresate studenților ?

întrebarea i-am adresat-o atij- 

dentulul Ilie Untaru, de la Uni
versitatea timișoreană, delegat la 
Conferința U.A.S.R.

—- In diferite împrejurări — 
mărturisește interlocutorul nostru
— mi-am informat pe larg co
legii asupra principalelor pro
bleme dezbătute la conferință, 
asupra răspunderilor ce ne revin 
în afirmarea unei atitudini res
ponsabile față de îndatorirea noas
tră esențială : învățătura. In con
dițiile în care beneficiem — ca 
urmare a aplicării Directivelor 
C.C. al P.C.R. și a Legii învăță- 
mîntului — de un sistem de in
struire în consonanță cu cerințele 
generale ale societății, răspunde-

noastre izvorăsc din necesita
tea de a sluji cu devotament — 
prin însușirea în profunzime a 
politicii științifice, marxist-leninis- 
te, a partidului nostru — idealu
rile nobile ale poporului, cauza 
socialismului. Prin aceasta, ne vom 
ridica la înălțimea chemării parti
dului, a înaltei prețuiri pe care 
ne-a arătat-o întregul nostru po
por, prin vocea secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, atunci cînd, 
la tribuna Conferinței a exprimat 
convingerea că studențimea țării 
va constitui, și în viitor, un de
tașament activ al tineretului ro
mân, în înfăptuirea politicii parti
dului și statului nostru.

...Universitas studiorum — sub 
această emblemă au defilat, ală
turi, studenții și profesorii Uni
versității bucureștene. In acest 
sărbătoresc început de mai, s-au 
regăsit astfel, din nou, împreu
nă, dascălii — făurarii de minți 
și suflete luminate, și studenții
— colaboratorii lor apropiațl.

— Constatăm cu bucurie — 
rie-a declarat conf. dr. Vasile 
Cucu, prorector al Universității
— manifestarea unui interes și 
a unei competențe tot mai accen
tuate, din partea studenților, față 
de participarea la rezolvarea pro
blemelor majore ale procesului 
instructiv-educativ din facultăți. 
De aceea ne mîndrim cu 
studenții — colaboratorii noș
tri, și depunem toate efor
turile pentru realizarea pro
gramului de muncă configu
rat în documentele Conferinței 
naționale ■ cadrelor didactice și 

celei de-a VII-a Conferințe a 
U.A.S.R.

Alături de specialiștii de mîine, 
care ovaționează înflăcărat pen
tru patrie și partid, prezenta 
inteleotualității științifice, tehnice 
și artistice în mijlocul nesfîrșite- 
lor coloane de manifestanți la 
marea sărbătoare a primăverii 
s-a făcut simțită încă înainte da 
apariția concretă a reprezentan
ților ei. Ne-au adus-o cîntecele 
înaripate ale căror cadențe în
soțeau pasul ferm al coloane
lor ; ne-au adus-o poemele de 
bucurie care creșteau în inima 
fiecăruia dintre noi; ne-au 
adus-o afișele vii, sporind săr
bătorește armonia de culori a 
întîiului de mai. Ne-au adus-o, 
mai cu seamă, panourile în
cărcate cu cifre mărturisind 
despre progresul științific și 
tehnic al României socialiste, 
cifre care exprimau, fiecare, o 
idee luminoasă, un gînd în
drăzneț, un gest de creație.

Alături de vîrstnici, tinerii slu
jitori ai științei din zecile de 
institute de cercetări și proiec
tări ale Capitalei — angajați 
într-o pasionată întrecere, ca 
răspuns la chemarea adresată 
de institutele din Sectorul VII 
— își rememorează, cu prilejul 
acestei sărbători, partea lor da 
contribuție la progresul științi
fic și tehnic al țarii. Deslușim, 
din mersul coloanelor, din 
desfășurarea neîntreruptă a 
panourilor și graficelor, mîndria 
chimiștilor de la ICECHIM 
pentru cele 20 de obiective pe 
care le realizează în prezent și 
care vor duce la dezvoltarea în 
continuare a industriei chimice ; 
satisfacția cu care lucrătorii Ins
titutului de Cercetări Metalur
gice raportează că termenele de 
înfăptuire a lucrărilor lor au 
fost mult scurtate :

l-am rugat pe cîțiva dintre ti
nerii artiști, prezenți la sărbă
toarea Armindenilor, să ne răs
pundă la întrebarea : „Ce sens 
dați creației dumneavoastră P*. 
Transcriem, pe scurt, răspunsu
rile :

Compozitorul Doru Popovici: 
„Doresc ca muzica mea să aibă 
virtuți creatoare, să contribuie la 
însuflețirea constructorilor Româ

Zi a frăției și solidarității internaționaliste
Sărbătoreasca demonstrație s-a 

desfășurat sub semnul solidarită
ții internaționaliste cu popoarele 
tuturor țărilor socialiste, de care 
ne unesc trainice legături, eu cei 
ce muncesc din lumea întreagă, 
cu forțele care, pe toate conti
nentele, luptă pentru înfăptuirea 
marilor idealuri ale umanității : 
socialism, libertate, independență 
națională, democrație, pace si 
progres social. Din diferitei col
țuri ale Pieței Aviatorilor șe'âutf 
urări pentru întărirea untț^țij ’yT' 
coeziunii mișcării comuniste mon* 
diale — supremă îndatorire in
ternationalists a fiecărui partid 
marxist-leninist, pentru întărirea 
prieteniei frățești, a legăturilor 
multilaterale dintre toate țările 
socialiste. în același timp, ca 
Un ecou al activității permanente 
pe care partidul nostru o desfă
șoară pentru unirea tuturor for
țelor care militează pentru elibe
rare națională și socială, pentru 
dezvoltarea legăturilor cu parti
dele socialiste și cu alte forțe 
politice democratice din toate 
țările, cu partidele și mișcările 
progresiste din țările recent eli
berate, mulțimea scandează: 
„Muncitori din lumea-ntreagă pe 
noi toți un țel ne leagă 1". Parti- 
cipanții la miting își manifestă 
sprijinul și aprobarea pentru ac
țiunile întreprinse de partid și 
guvern în direcția asigurării secu
rității europene, pentru promova
rea relațiilor de colaborare cu 
toate țările lumii, indiferent de 
sistemul lor social-politic, în spi
ritul respectării independenței și 
suveranității naționale, egalității 
în drepturi și neamestecului în 
treburile altor țări, al avantajului 
reciproc.

Prezenți la marea demonstra
ție, în tribune se află numeroși 
oaspeți de peste hotare. Le so
licităm cîteva declarații.

— încerc o bucurie profundă 
— ne spune Antonio Silano Mo
reno, secretarul Sindicatului 
muncitorilor metalurgiei din Ca
racas. Voi purta în inimă imagi
nea acestei grandioase manifesta
ții, ca pe o inepuizabilă sursă de 
optimism. Am cunoscut, aici, în 
România, un popor liber, care 
și-a demonstrat forța sa, mîndria 
justificată pentru realizările obți
nute, încrederea unanimă în 
partidul care îl conduce.

Lazarinca Ivanova este o mun
citoare textilistă venită dintr-o 
țară socialistă vecină — Bulga
ria :

— Este o demonstrație plină 
de voioșie și entuziasm — ne de
clară ea. Pionierii au adus ima
ginea unef copilării luminoase. 
Mulțimea care defilează înfăți
șează importantele victorii în 
muncă și exprimă certitudinea 
succeselor viitoare în construcția 
socialistă.

Un oaspete din R.P.D. Coreea
nă — Jun Se, vicepreședinte al 
Sindicatului muncitorilor din in
dustria metalurgică și construcției 
de mașini — ne vorbește în cu
vinte calde despre sărbătorirea lui 
1 Mai la București ți remarcă 
prezența, la marea demonstrație, 
a gărzilor patriotice înarmate.

— Poporul român este hotărît 
să apere cuceririle sale revolu

Reportaj realizat de î I. PURCARtT, V. ARACHELIAN, N. 
UDROIU, V. CABULEA, I. ANDREIȚA, L MARCOVICI. I. 
TRONAC, A. VASILESCU. S. COSTIN, V. RABA. M. RAMURA, 
M. PELIN, cu sprijinul corespondenților „Seînteii tineretelul'’

niei de azi și la înfrățirea oame
nilor de pretutindeni — și, dacă 
voi reuși să înfăptuieso o artă 
în virtutea acestui nobil sens, voi 
spune că n-am trăit degeaba**.

Poetul Cezar Baltag: „Scriu 
pentru că știu că lumea există. 
Scriu pentru toți cei care cred 
că lumea există și respectă prin 
idealurile, sau prin munca fi 
Hrta lor, existența lumii".

Actorul Florian Pittiș : „în ie- 
rile în care joo — și mi-aș deri 
să joc seară de seară — caut să 
ofer cît mai multe clipe de satis
facție artistică acelui spectator 
care, prin munca lui, prin idealu
rile sale, prin lumea pe ore o 
făurește, se dovedește vrednic 
de cinste și respect".

Un uriaș val unduitor, o ade
vărată pădure de drapele multi
colore, purtate de brațe tinere și 
vlnjoase, își face apariția în ma
rea piață a sărbătorii, încheind 

•— sub cupola marelui edificiu al 
culturii și artei — traiectoria 
timpului liber al tineretului: 
sportivii! Intr-o nesfîrșită revăr
sare de energie și tinerețe, sute 
da sportivi cu pas suplu, elastic, 
care alegorice purtlnd cupe yi 
trofee cucerite în prestigioase 
competiții sportive, flamuri și 
flori proaspete încadrînd stema 
Satriei și a partidului — vorbesc 

espre grija cu care este încon
jurată mișcarea noastră sportivă, 
despre resursele ei în neconte
nită creștere. în rîndurile lor se 
află recordmani șl campioni 
mondiali, olimpici, europeni și 
balcanici, sportivi care au înălțat 
tricolorul românesc pe catargele 
meridianelor globului. Fopdul 
de aur al performanțelor sporti
ve românești internaționale, 
consecință directă si a dezvoltării 
sportului de masă, este reprezen
tat astăzi prin cele 54 de meda
lii olimpice, 51 de titluri de 
campioni mondiali, 58 de cam
pioni europeni și peste 200 de 
campioni balcanici, toate obți
nute în acest sfert de veac de 
viață liberă și fericită,

...Rfnd pe rînd, grupuri ale 
diferitelor asociații sportive trec 
prin marea piață. Mîndri de 
rezultatele lor, într-o epocă 1n 
care sportul a devenit un bun 
iubit al maselor largi, ți se an
gajează să poarte toț mat1 sus. 
pe noi culmi, stindardul îp'Ortiv 
al României socialiste.

ționare, independența patriei. 
Muncitorii înarmați care ap' defi
lat mi-au produs o putetilteă im
presie. Popoarele trebuie să-și u- 
nească forțele în lupta p’^ dâre o 
duc împotriva imperi aft stil ului.

— Este o sărbătoarp, a între
gului popor, a unui pop^ însu
flețit de încredere în vuțorul său 
socialist t— relevă un ftjț oaspete, 
GiQxgia.yaleriano, secretar (J Ca
merei d$ npjncă din Ancoca (Ita
lia); Caracterul de masă al de
monstrației,- -spontaneitatea^ șț en*. 
tu» earn ol mulțimii, conținutul in- 
tapnaționalisb al manifestației, mă 
impresionează, relevîndu-mi rea
litățile României socialiste. Nota 
dominantă a acestei sărbătorești 
defilări o reprezintă adeziunea 
deplină, unanimă, Ia politica 
Partidului Comunist Român,

— Sîntem deosebit de bucuroși 
că avem posibilitatea să luăm 
parte la această viguroasă mani
festare a oamenilor muncii din 
România — ne spune Kristaq 
Jolo, membru a! Consiliului Cen
tral al Uniunii Profesionale din 
R. P. Albania. Ne-au impresionat 
pionierii, schimbul de mîine, ou 
prezența lor optimistă, șl oame
nii muncii deciși să-și apere pa
tria. Urez tineretului și poporului 
român succese tot mai mari în 
dezvoltarea patriei, în apărarea 
independenței ei.

Tot aici, în tribuna din Piața 
Aviatorilor, facem cunoștință cu 
Cesar Illcscas Espinosa, membru 
al Comitetului Executiv al Cen
tralei Muncitorilor din Ecuador.

— La reîntoarcerea în țara 
mea, voi vorbi muncitorilor des
pre cele văzute în România. Le 
voi povesti despre o țară înflori
toare, despre un popor liber care, 
datorită socialismultii, obține rea
lizări cu adevărat remarcabile.

Consemnăm, tot aici, declara
ția lui Iozef Trojok, președintele 
Comisiei sindicale voievodale 
Opole din R. P. Polonă :

— îmi place mult această de
monstrație, atît de vie, de co
lorată. Bucuria oamenilor ce 
defilează o asociez dezvoltării 
constante a României socialiste... 

încheiem șirul lapidarelor in
terviuri din tribună cu Ichiro 
Yamaguchi, președintele Comite
tului Executiv al Uniunii Sindi
catelor din construcții de locuințe 
din Japonia :

— Mă simt onorat și fericit că 
iau parte la această manifestație, 
expresie a succeselor clasei mun
citoare, ale poporului român. 
Veselia, entuziasmul tuturor par- 
ticipanților certifică dăruirea cu 
care muncesc pentru cauza socia
lismului, adeziunea lor la poli
tica României, de pace și înțe
legere între popoare.

...Coloanele care s-au scurs ore 
în șir prin Piața Aviatorilor, în 
ambianța marii sărbători popu
lare, în înflorirea albă a porum
beilor pe cerul albastru, au ex
primat — prin bilanțurile succe
selor, prin gîndurile înaripate de 
viitor, hotărîrea unui întreg po
por de a-și urma neabătut, sub 
conducerea partidului său comu
nist, drumul spre viitorul de aur, 
militînd fără preget pentru cauza 
păcii și socialismului.



TELEGRAM
Răspunzînd la mesajul ce i-a 

fost adresat cu ocazia zilei na
ționale a Sierrei Leone, guverna
torul general adrinterim al aces
tui stat, BANJA TEJAN-SIE, a 
trimis tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, • președintele Con-

siliului da Stat al Republicii 
ci al is te România, următoarea 
legramă: (

„în numele guvernului și , 
poruhii meu, vă mulțumesc foar
te sincer pentru amabilul dv. 
mesaj trimis cu ocazia zilei noas
tre naționale". •

MASĂ TOVĂRĂȘEASCĂ OFERITA 

DE CONSILIUL CENTRAL AL
Joi, Consiliul Central al Uniu

nii Generale a Sindicatelor din 
România a oferit o masa tovără
șească în cinstea delegațiilor sin
dicale de peste hotare, invitate 
în țara noastră cu prilejul sărbă
toririi zilei de 1 Mai.

Au participat tovarășii Constan
tin Drăgan, ^rim-vicepreședin-

★
• VINERI A PĂRĂSIT Capi

tala, îndreptîndu-se spre Buda
pesta, delegația Uniunii Tinere
tului Comunist condusă de Nf- 
colae Cristache, adjunct de șef 
de secție la C.C. al U.T.C., și 
Constantin Teleagă, care vor 
participa la ședința Comitetului 
Executiv al Federației Mondiale 
a Tineretului Democrat

• VINERI A PLECAT ia Ro
ma dr. docent M. Popescu Buzeu.

So- 
te-

po-

U. G. S. R.
Gavrilescu, Constan- 

, Larisa Munteanu, 
precum

te, Nicolae I 
tiu Herescu, 
Ion Preoteasa, secretari, 
și membri ai Comitetului Execu
tiv al Consiliului Central al 
U.G.S.R.

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

★
secretar general al Uniunii 
dicale Balcanice, pentru a 
cipa la deschiderea celui 
4-lea Curs internațional de per
fecționare medicală, organizat în 
colaborare cu Asociația Stomato
logică Internațională, cu sediul la 
Roma.

Din partea țării noastre vor 
conferenția prof. dr. V. Popescu 
și prof. dr. P. Firu.

caldă

Me- 
parti- 
de-al

(Agerpres)

SPORT
In-După cum s-a mai anunțat, 

tr-un meci internațional amical 
de fotbal, desfășurat In nocturnă 
la „Parc des Princes* din Paris, 
echipa Franței a Învins cu scorul 
de 1—fl (0—0) echipa României, 
prin punctul marcat în minutul 
82 de mijlocașul Mlchel. Formația 
franceză, care a dominat în prima 
repriză mai mult mi și-a putut 
concretiza cele cîteva ocazii deoa
rece apărarea fotbaliștilor români 
a știut să se organizeze cu multă 
precizie. Ziariștii francezi acordă 
mai ales note mari portarului Ră- 
ducanu, care a avut cîteva inter
venții excepționale. Dacă în pri
ma parte, francezii au fost aceia 
care au dat tonul atacurilor, în 
partea a doua a Jocului românii 
au contraatacat periculos, se scrie 
In comentariu.

Din relatările corespondentului 
„France Presse", cei mal buni ju
cători al gazdelor au fost Mlchel, 
Brolssard, Djoerkaeff, Revelll șl 
Loubet. Din echipa României au 
fost remarcați Răducanu, Dinu, 
Nunweiller, Dumitrache și Lu- 
cescu.

• CONCURSUL INTERNATIO
NAL de mars, disputat Ja 
pe distanța de 30 km. a 
atletului Cristoph Hohne 
Germană), medaliat cu

Milano 
revenit 
(R. D. 
aur la 

Jocurile Olimpice de la Ciudad de 
Mexico în proba de 50 km. marș, 
învingătorul a fost cronometrat 
cu timpul de îh 57’47” 2/10. Spor
tivul român Leonida Caraiosifo- 
glu s-a clasat pe locul trei cu 2h. 
32’49’

Cuvintarea tovarășului
Chivu Stoica

(Urmare din pag. 1)

de 10,2 la sută fața de aceeași 
perioadă a anului trecut, ceea ce 
marchează un nou pas în înfăp
tuirea cu succes a sarcinilor tra
sate de Congresul al IX-lea și 
Conferința Națională a parti
dului.

Agricultura noastră socialista 
cunoaște o continuă dezvoltare 
pe linia modernizării, a mecani
zării și chimizării producției, asi- 
gnrînd în condiții tot mai bune 
satisfacerea nevoilor de materii 
prime ale industriei și a necesită
ților de consum ale populației. 
Avînd în vedere condițiile clima
tice din această primăvara, este 
necesar 8ă se depună toate efor
turile pentru realizarea în timp 
cît mai scurt a tuturor lucrărilor 
agricole, astfel îneît să creăm po
sibilități cît mai favorabile pentru 
obținerea unor rezultate superi
oare în agricultură.

lnvațămintul, știința, arta și li
teratura se dezvoltă pe un drum 
ascendent, aducînd o prețioasă 
contribuție la îmbogățirea pa
trimoniului culturii noastre, la 
progresul general a! țării.

Majorarea salariilor într-un 
de domenii de activitate, măsu
rile pentru aplicarea noului sis
tem de salarizare, care vor duce 
la o mărire suhstanțială a venitu
rilor salariaților, creșterea venitu
rilor țărănimii cooperatiste, reali
zarea unui vast program de con
strucții de locuințe și a altor 
obiective și acțiuni iocia|-«jlhi- 
rale stau mărturie că țuț eeo« ®a 
se înfăptuiește în țara ria««tvă 
este pus în slujba ridicăm 
lului de trai al poporalul — ^alul 
suprem al politicii partidului (I 
statului nostru.

Ca urmare a victoriei socialis
mului. o măsurilor luate de par
tidul nostru pentru perfecționa
rea conducerii activității econo
mice și a întregii vieți sociale, ae 
cimentează unitatea social-poh’tică 
a poporului, se întărește continuu 
prietenia frățească dintre poporul 
român și naționalitățile conlocui
toare, se afirmă tot mai la/g ca
pacitățile creatoare ale națiunii 
noastre socialiste.

Una din caracteristicile de 
bază ale dezvoltării societății 
noastre este adîncirea democra
ției socialiste, exprimată în parti
ciparea mai activă și mai directă 
a maselor populare la conduce
rea treburilor de stat și obștești, 
sporirea atribuțiilor consiliilor 
populare, întărirea legalității so
cialiste, creșterea rolului organi
zațiilor de masă și obștești în so
cietate, coeziunea tot mai înaltă 
a tuturor forțelor social-politico 
ale țării, înmănuncheate în Fron
tul Unității Socialiste.

Marile realizări dobîndite în 
anii construcției socialiste sînt ro
dul activității pline de abnegația 
a celor ce muncesc, întruchiparea 
politicii marxist-leninirte a Paxti-

dului Comunist Român, în care 
poporul nostru vedo forța călău
zitoare a societății noi, stegarul 
năzuințelor sale, al înfloririi pa
triei socialiste, libere și indepen
dente. încrederea neclintită a în
tregului popor în partidul comu
nist, înalta responsabilitate cu 
care partidul își îndeplinește mi
siunea sa istorică. întărirea con
tinuă a rolului său conducător in 
toate domeniile de activitate con
stituie garanția obținerii unor noi 
succese în opera de desăvîrșire a 
construcției socialiste în ridica
rea României pe trepte tot mai 
înalte ale civilizației și culturii.

înfăptuind neabătut îndatori
rea fundamentală de edificare a 
socialismului pe pâmîntn! Româ
niei, partidul nostru desfășoară o 
intensă activitate pe plan extern, 
călăuzit în mod statornic de 
ideile $î telurile nobile ale inter
naționalismului proletar, ale lup
tei pentru triumful cauzei socialis
mului și păcii în lume.

în centrul politicii externe a 
partidului și statului nostru 
stau prietenia frățească, alianța 
și colaborarea multilaterală cu 
toate țările socialiste. In această 
zi de sărbătoare, adresăm salu
tul nostru frățesc popoarelor din 
țările «ocîalirte vecine — Uniu
nea Sovietică. Bulgaria. Imțosla- 
via. Ungaria. — din eeMalta* 
țări aocîali'fe europene — Alba
nia. Cehoslovacia. BepuhKca De
mocrată Germană. Polonia — 
din țărila apciaErte ale continen
tului asSltic — Republica Popu
lari Cbionă- Republica Popu
lari Demoerală Coreeană. Repu
blica Pojulară Mongola <i Repu- 
bhea Dg ia «erată Vietnam — dia 
primul stat socialist de pe conti
nentul american — Republica 
Cnba.

Salutăm cu căldură |i simpatia 
cLua muncitoare, partidele co
muniste fi toate forțele aociaie 
înaintate din țările capitaliste 
care militează pentru drepturile 
lor vitale fi progres «orial po
poarele din Aria. Africa |i Ame
rica Latină care Inptă împotriva 
neocolontahsmulnî. peuliu coa- 
•olidarea independenței națio
nale. înlăturarea tuturor formelor 
de dominație imperialistă, pentru 
înaintarea rit mai rapidă pe dra
mul progresului fi bunăstăru-

Transmitrai fi cu acest prilej 
nn salut fierbinte eroicului popor 
vietnamez, care luptă pentru 5- 
hertatea fi independența patriei 
sale, pentru dreptul aera 
a-fi hotărî singur soarta, 
vreun amestec din afaiă.

Partidul nostru, animat de 
ile intemaționalisinului, este 
tărit să-fi aducă în continuare 
contribuția la depășirea actuale
lor dificultăți din mișcarea co
munista internațională, la întări
rea unității țărilor socialiste și a 
partidelor eomunuta $i mtuirito 
rești — condiție fundamentalfl a 
creșterii influenței socialismului

con- 
pen-

1 MAI IN LUME
Moscova Pekin

Situația politică

asupra dezvoltării sociale 
temporane — să acționeze 
tru afirmarea solidarității de lup
tă a tuturor celor ce ujuncesc. a 
întregului front antiimperialist.

Călâurindu-se de interesele 
supreme ale păcii. România so
cialista va duce mai departe o 
politică activă de colaborare cu 
toate statele lumft. indiferent de 
o rin du ir ea lor socială și politică, 
va milita pentru conviețuire paș
nică între popoare. Țara noastră 
promovează în întreaga sa activi
tate internațională principiile in
dependenței ți suveranității, ega
lității m drepturi, neamestecnlni 
în treburile interne și a van ta Joi ui 
reciproc, a căror respectare con
stituie chezășia dezvoltării cola
borării internaționale, a afirmării 
libere a fiecărei națiuni, a stator
nicirii unor noi relații intre state.

Țara noastră acordă a mare 
importanți realizării «ecaritățS 
europene, fiind hotăriti să-fi eaar 
sacre eforturile, aiălnri de cele
lalte forte iubitoare de parc, fo 
vederea infăptnira destinderii pe 
cot* tmenitrl a ceaJhBseielB

MOSCOVA. — în Piața Roșie, 
din Moscova, a avut loc de
monstrația oamenilor muncii din 
capitala Uniunii Sovietice consa
crată Zilei solidarității 
ționale a 
cesc.

La ora 
leului lui 
Brejnev, A. N. Kosîghin, N. V. 
Podgomîi și alți conducători 
partid și de stat sovietici. In 
vîntarea sa de deschidere a 
monstrației, Leonid Brejnev, 
cretar general al C.C. al P.C.U.S., 
a felicitat călduros pe oamenii 
muncii din Moscova și din în
treaga țară cu prilejul Zilei de 
1 Mai, a relevat succesele lor re
marcabile obținute sub condu
cerea P.C.U.S. în edificarea co
munismului, a transmis salutul 
poporului sovietic adresat po
poarelor din țările socialiste, oa
menilor muncii din întreaga 
lume.

Timp de cîteva ore. îp Piața 
Roșie se succed apoi, venind de 
pe marile bulevarde ale capita
lei, coloanele de demonstranți, 
care aduc, pe pancarte și grafice, 
expresive simboluri ale succese
lor obținute de ei în muncă.

tuturor celor
in te ma

ce mun-

Mauso-10, la tribuna 
Lenin au luat loc L. I.

Hanoi

de 
cu- 
de- 
se-

PEKIN. — Locuitorii Pekin-u- 
Iui au petrecut Ziua de 1 Mai 
asistînd la serbările populare și 
festivitățile care au avut loc în 
tot cursul zilei în principalele 
parcuri și piețe ale orașului. 
Parcurile, străzile principale și în
tregul oraș erau pavoazate cu nu
meroase lozinci în cinstea Zilei 
de 1 Mai.

Alături de muncitori, țărani și 
soldați ai armatei populare, stu- 
denți și elevi, la serbări au par
ticipat membrii noului Comitet 
Central al Partidului Comunist 
Chinez și delegați din toate re
giunile Chinei la cel de-al IX-lea 
Congres al partidului. In cursul 
dimineții, conducătorii de partid 
și de stat s-au întîlnit cu cei pre- 
zenți la festivitățile ce au avut 
Ioc în parcurile capitalei.

In după amiaza și în seara zi
lei de 1 Mai, serbările au conti
nuat în marea piață Tien An 
Min împodobită sărbătorește, 
unde se aflau peste 500 000 de 
persoane. La ora 20 (ora locală), 
în piață au venit președintele 
Mao Tze-dun, vicepreședintele 
Lin Biao și ceilalți conducători 
de partid și de stat chinezi, pre
cum și numeroși oaspeți care au 
asistat la spectacolul prezentat 
aici și la jocul de artificii.

ani de cînd, în 1919, după insta
urarea Republicii Sovietice Un
gare, la chemarea Partidului Co
munist, oamenii muncii din Un
garia au sărbătorit primul 1 Mai 
liber.

Sofia
SOFIA. — La tribuna Mauso

leului lui Gheorghi Dimitrov, din 
Piața „9 Septembrie" din capita
lă, au luat loc, în dimineața zilei 
de 1 Mai, Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.B., pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Gheorghi Traikov, președintele 
Prezidiului Adunării Populare a 
R.P. Bulgaria, și alți conducători 
de partid și de stat, oaspeți de 
peste hotare.

Tn aplauzele mulțimii și în a- 
cordurile fanfarei militare, în 
piață au demonstrat oamenii 
muncii din cele șase raioane ale 
capitalei, purtînd pancarte și dia
grame sau însoțind care alegori
ce frumos împodobite, care au 
înfățișat sugestiv succesele lor în 
producție.

Tokio

Havana

din Franța
Vineri dimineață, a avut loo la palatul Elysee prima ședință 

a Consiliului de Miniștri francez, de la demisia președintelui 
de Gaulle.

Reunit sub conducerea lui Alain Poher, președintele interi
mar al Franței. Consiliul a hotărit ca primul scrutin al alegerilor 
prezidențiale să aibă loc la 1 iunie. In caz că va fi necesar un 
al doilea tur de scrutin, data acestuia a fost fixată la 15 iunie.

Totodată, s-a anunțat că toate candidaturile vor trebui pre
zentate pînă la 13 mai.

In timp ce se înmulțesc Comi
tetele de sprijin pentru Georges 
Pompidou, candidatul oficial al 
U.D.R. și al Republicanilor inde
pendenți, celelalte formații poli
tice nu au reușit pînă acum să-și 
fixeze definitiv pozițiile privind 
candidatul lor la președinția re
publicii. Centriștii sînt împărțițl 
în trei tendințe: partizanii hii 
Alain Poher, actualul președinte 
interimar al republicii, care nu a 
precizat pînă in prezent dacă își 
ca prezenta candidatura; spriji
nitorii candidaturii lui Gaston 
Defferre, socialist, care, după pă
rerea lor, ar putea să grupeze pe 
toți partizanii celei „de-a treia 
forțe", de Za centriști și pînă la 
stingă neconiuntstă și, cei care 
sînt tentați să se alăture lui Geor
ges Pompidou.

Rămîne deocamdată deschisă 
problema stîngii, din rîndurile 
căreia nu s-a putut degaja o can
didatură unică. Stînga franceză, 
așa cum se prezintă lucrurile tn 
momentul de față, se orientează 
spre prezentarea a patru sau 
chiar cinci candidați. Primul este 
Caston Defferre, candidatul Co
mitetului director al Partidului 
Socialist S.F.I.O., dar care urmea
ză să fie confirmat la 4 mai de 
Consiliul național extraordinar 

. S.F.I.O. Al doilea candidat este
Alain Savary,

S.F.I.O., pe care-l propune Uniu
nea'1 Cluburilor pentru Reînnoirea 
Stîngii (U.C.R.G.). Al treilea este 
Marcel Rocard, secretarul ge
neral al Partidului Socialist Uni
ficat (P.S.U.). Iar dacă nu se va 
realiza o înțelegere între grupă
rile de stingă un al patrulea can
didat al stîngii va fi cel propus 
de Partidul Comunist Francez. La 
riadul lor, Cluburile (Convenția 
instituțiilor republicane) intențio
nează să prezinte candidatura lui 
Francois Mitterrand, fost pre
ședinte al Federației Stîngii De
mocratice și Socialiste (recent 
dizolvată) și candidatul unic al 
stîngii la ultimele alegeri prezi
dențiale. Numărul mare al can- 
didaților creează evident o\ situa
ție favorabilă lui Georges Pompi
dou, încă de la primul tur al ale
gerilor prezidențiale.

In actualele împrejurări apar 
îndoielnice șansele constituirii 
noului Partid Socialist, al cărui 
congres de constituire trebuia să 
aibă loc la 8 și 9 mai, dar care 
S-a amînat fără termen.

în cercurile sindicale se desfă
șoară o vie activitate în căutarea 
unei posibilități de a se desemna 
o candidatură unică a stîngii. în 
acest scop au avut loc tntîlniri în
tre reprezentanții organizațiilor 
sindicale și partidele politice ale 
stîngii.

TOKIO — în Parcul Meiji din 
Tokio a avut loc un miting în 
cinstea Zilei de 1 Mai, la care au 
luat parte peste 500 000 de per
soane. După ce președintele 
„Sobvo" — Tosikatsu Horyi — 
a deschis mitingul, au luat cuvîn- 
tul, în calitate de invitați, To- 
momi Narita, președintele Parti
dului Socialist, Sanza Nosaka, 
președintele Partidului Comunist, 
Eichi Nishimura, președintele 
Partidului Socialist Democratic, 
precum și Yoko Tobaru, repre
zentant al populației din prefec
tura Okinawa, aflată sub admi
nistrație americană.

Brazzaville
BRAZZAVILLE — Sărbători- 

rea Zilei de 1 Mai a început la 
Brazzaville printr-un mare miting 
la care a luat cuvintul președin
tele republicii, Marien N'goabi, 
care a subliniat hotarîrea fermă 
a poporului din Congo de a con
tinua calea eliberării depline a 
țării. După miting, la Brazzaville 
a avut loc o păradă militară și 
o demonstrație a oamenilor 
muncii la care au luat parte re
prezentanți din toate regiunile 
țării.

în ajunul Zilei de 1 Mai. 
clădirea Adunării Naționale

în 
a 

R. D. Vietnam din Hanoi* a avut 
loc un miting festiv consacrat 
sărbătorii oamenilor muncii din 
întreaga lume. In prezidiul mi
tingului s-au aflat președintele 
Ho Și Min. vicepreședintele Ton 
Doc Thang. primul ministru Fam 
Van Drv'g, primul secretar al 
CC. al Partidului celor ce mun
cesc d:n Vietnam, Le Duan, și 
alți conducători ai partidului și

• guvernului.
Raportul ia miting a fort pre-

• zmtat de Hoang Quok Vict, pre-
• pedintde Federației Sindicatelor 

din Ălet'STTi.

Belgrad

HAVANA. — Popoiul cuba
nez a sărbătorit Ziua de 1 Mai 
printr-o amplă mobilizare la 
munca patriotică, inițiată de Cen
trala Revoluționară sindicală a 
oamenilor muncii din Cuba, pen
tru a nu se pierde nici o zi în 
campania națională de recoltare 
și de prelucrare a trestiei de za
hăr. încă din zorii zilei, sute de 
mii de oameni ai muncii din în
treprinderi și instituții, din șeoli și 
universități au plecat spre marile 
plantații. In tot cursul zilei de 1 
Mai posturile de radio cubaneze 
au transmis știri despre partici
parea largă la muncă patriotică 
și despre succesele înregistrate în 
campania de recoltare și în alte 
munci agricole. împreună cu sute 
de mii de voluntari, se aflau în 
diferite regiuni ale țării conducă
tori de partid și de stat, în frunte 
cu Fidel Castro, miniștri, condu
cători ai instituțiilor centrale, ac
tiviști ai organizațiilor politice și 
de masă. New York

Budapesta de

de la Kralievița
Cuvintul tovarășului I. B. Tito

•I țării.

noi ti 
in (tokfeinerva eon- 
fate!

BUDAPESTA. — Demonstrația 
oamenikr muncii îndiinată zilei 
de 1 Mai ia Budiprsta a cunos
cut o impunăîaxra participa. Tn 
trtbuna cncialâ efen Piațn de- 
mocstrațiiler au luat hu Janos 
Eadar. Pal Loscncxi, Jeno Fock 
F alți condurâtnn de parțjd fi de

Qasnenri muncii din Budapesta 
ri (fin întreaga țară au fost salu
tați hram!ea începerii damon'tra- 
țiri de către Sandor Gaspar, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U-, secretar general al 
Consiliului Caitral al Sindicate
lor din Ungaria. Anul acesta, săr
bătorirea zilei de 1 Mai a avut 
Ia Budapesta o semnificație apar
te, ea mânând împlinirea a 50 de

NEW YORK. — 45 630 
muncitori de la compania Ge
neral Motors an declarat la 
1 Mai grevă împotriva conccdie- 
iiî unui numfer de S 309 munci
tori din 12 fabrici ale firmei. Gre
viștii cer. de asemenex înscrierea 
în M&itorul contract colectiv a 
unor clauze cjt« șl cuprindă îm- 
bunătățiTea C'indlOîlor de muncă.

Geneva

Cuvintarea tovarășului
Gustav

GENEVA. —Ziua de 1 Mai 
a fost sărbătorită în orașe
le elvețiene sub lozincile lup
tei pentru pace, apărarea drep
turilor oamenilor muncii și îm
bunătățirea condițiilor de via
ță. La Geneva a avut loc, potri
vit tradiției, o demonstrație care 
s-a încheiat printr-un miting la 
Palatul Expozițiilor. Participanții 
la miting au condamnat agresiu
nea S.U.A. în Vietnam și 
exprimat solidaritatea cu 
poporului vietnamez.

Londra

ÎN PIAȚA AVIATORILOR
DIN CAPITALA

(Urmare din pag. I)

militanți ai mișcării muncito
rești din țara noastră, repre
zentanți ai întreprinderilor și 
instituțiilor bucureștene, mun
citori fruntași în producție, 
academicieni și alți oameni de 
știință și cultură, generali și 
ofițeri superiori, precum și 
numeroși oaspeți de peste ho
tare.

In tribuna rezervată corpu
lui diplomatic se află șefi ai 
misiunilor diplomatice acredi
tați în Republica Socialistă 
România și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Deasupra tribunei oficiale 
se află macheta globului pă- 
mîntesc, care domină împre
jurimile prin dimensiunile 
sale. El este înconjurat de u,i 
fald purpuriu pe care este 
înscrisă, cu litere aurite, ve
chea și mobilizatoarea chema
re — „Proletari din toate ță-

file, uniți-tă". Un imens steag 
roșu, pe care se află imprima
ta data festivă — 1 Mai, do
mină simbolic globul.

Cea de-a doua tribună a 
pieții este dominată de meda
lionul reunind portretele das
călilor clasei muncitoare, ai 
oamenilor muncii de pretutin
deni : Marx, Engels, Lenin, 
sub care este înscrisă urarea: 
„Trăiască unitatea țărilor so
cialiste, a mișcării comuniste 
și muncitorești internaționa
le lu. De o parte și de alta a 
tribunelor, flamuri purpurii 
se îngemănează, în adierea 
vîntului primăvăratic, cu tri
colorul românesc.

Urările „Trăiască 1 Mai, 
ziua solidarității internaționa
le a celor ce muncesc, ziua 
frăției muncitorilor de pretu
tindeni „Trăiască Partidul 
Comunist Român — forța po
litică conducătoare a societă
ții noastre socialiste „Tră-

înflorească scumpa 
patrie — Republica 

■ ■ “ ,Trăiai-

wised ri 
nossSrd
Socialistă România F, 
că poporul român — construc
tor al socialismului „Tră
iască pacea |i prietenia intre 
popoare t~, înscrise pe imen
se pancarte sini străjuite, de 
asemenea, de steaguri roșii fi 
tricolore.

Fanfara forțelor noastre ar
mate intonează Imnul de stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia. Mitingul este deschis de 
tovarășul Dumitru Popa, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R.

Primit cu îndelungi aplau
ze, a luat cuvintul tovarășul 
Chivu Stoica, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R.

In repetate rinduri, cuvîn- 
tarea este subliniată cu puter
nice aplauze, cu urale.

PRAGA 2. — Coresponden
tul Agerpres, Eugen Ionescu,

• transmite :
• Intr-o cuvîntare radiotelevi

zată, rostită cu prilejul zilei
• de 1 Mai, Gustav Husak. prim-
• secretar al C.C. al P.C. din

Cehoslovacia, a arătat ofi „în 
perioada care a trecut de la 1

• Mai 1968 Ia noi a existat un 
mare dinamism, un mare di
namism sănătos, visuri și ilu-

• zii mari, multă luptă politică 
e internă, perturbări și dezamă

giri. Acesta a fost un an ex-
• cepțional în istoria popoarelor 
e noastre și a statului nostru.

Rezultatul acestei lupte este
• criza profundă care a luat naș- 
9 tere, o criză cu caracter politic

și economic, criza relațiilor
• de politică internă. Oamenii 
e noștri Încearcă un sentiment de

nesiguranță, adesea ne-am a-
• flat și în pragul unei situații 
e catastrofale. Noi trebuie să

facem față singuri acestei si-
• tuații, trebuie să căutăm solu-
• ția pe baza intereselor noastre 

proprii, pe baza intereselor po-
• poarelor noastre. Dacă vom
• căuta — cel puțin pe scurt — 

cauzele situației de criză a so-
• cietății noastre, trebuie să
• constatăm că există cauze mai
• vechi și mai adinei, există și 

cauze mai noi. In ultimii ani, 
putefn spune decenii, și-au lă-

• sat amprenta multe deformări, 
a îndeosebi deformări ale de

mocrației socialiste. Oamenii
• au suferit multe nedreptăți. In 
e ultima analiză, metoda cu care

erau conduse statul nostru și
• partidul nostru ducea la stag- 
e nare, inflexibilitate și ea a

provocat nemulțumirea pături-
• lor largi ale populației noastre. 
e Aceasta este cauza principală

din care au generat celelalte'*.
• Ianuarie 1968, cu care a în- 
e ceput cotitura în evoluția poli

tică internă Ia noi —• a spus în
• continuare Husak — cînd con-
• ducerea partidului, Comitetul 

său Central, iar după aceea și 
alte organe obștești și de stat

• au hotărît să înlăture vechile
• greșeli, nedreptatea și defor-

în 
în

mările și în același timp să 
caute un nou conținut al de
mocrației socialiste, va rămîne 
pentru totdeauna o etapa re
marcabilă în dezvoltarea po
poarelor noastre. Continuarea 
acestei politici, a tot ce a fost 
pozitiv după ianuarie 1968 în 
societatea noastră, constituie o 
inevitabilitate firească. Gustav 
Husak a arătat că trebuie păs
trat programul de bază al 
partidului și Frontului Națio
nal în politica de după ianua
rie, dar trebuie înlăturate fe
nomenele negative care s-au 
manifestat în acest răstimp.
Noi trebuie să realizăm în 
statul nostru liniștea necesară 
pentru oamenii muncii și 
același timp încrederea
drepturile lor cetățenești — a 
subliniat Husak ; aceasta este 
datoria și răspunderea condu
cerii politice. Cetățeanul, po
porul și statul trebuie să-și 
păzească libertatea, ea trebuie 
să Ie fie garantată. Dar rever
sul libertății este disciplina 
conștientă, regulile și ordinea 
publică stabilită fără de care 
o societate civilizată și indus
trială modernă, pur și simplu, 
nu poate exista.

Întreaga noastră istorie — a 
spus el — a fost străbătută de 
lupta pentru menținerea liber
tății naționale a popoarelor 
ceh și slovac, Iar acest impera
tiv este valabil și astăzi pen
tru conducerea politică și pen
tru noi toți.

In continuare, el a arătat că 
conducerea partidului și statu
lui pune un mare accent a- 
supra restabilirii relațiilor fră
țești și tovărășești cu U.R.S.S. 
și cu toate țările socialiste. Se 
poate afirma că nu există pro
blemă între noi și aliații socia
liști pe care noi să nu o putem 
discuta și pe care să nu fim în 
măsură să o rezolvăm treptat

In încheierea cuvîntării sale, 
Gustav Husak a arătat că în 
prima jumătate a anului vii
tor vor avea loc Congresul P.C. 
din Cehoslovacia, congresele 
P.C. din Cehia și din Slovacia, 
precum și alegerile generale.

și înLONDRA. — La Londra 
mai multe orașe din Anglia, zeci 
de mii de muncitori au organizat 
în ziua de I Mai o grevă de pro
test împotriva proiectului guver
namental îndreptat împotriva 
mișcării sindicale. Datorită gre
vei celor 22 000 de docheri, ac
tivitatea porturilor Londra, Liver
pool și Hull a fost complet para- 
IxwU.

La Kralievița, pe țărmul Mă
rii Adria tice, a avut loc o festi
vitate consacrată aniversării a 
240 de ani de la înființarea 
șantierului naval din localitate. 
Cu acest prilej a luat, cuvintul 
losip Broz Tito, președintele 
R.S.F. Iugoslavia, care a vor
bit despre condițiile de viață 
și de thuncd din anii 1925— 
1926. cînd a lucrat aici ca mun
citor, și despre condițiile exis
tente acum pe acest șantier 
unde te construiesc cele mai 
moderne nave destinate mari
nei militare. Ei a abordut o se
rie de probleme actuale ale e- 
conomiei iugoslave cum ar fi 
modernizarea și specializarea 
întreprinderilor, problema im
porturilor și exporturilor, men- 
ționînd că în prezent situația 
în economie este stabilă.

Referindu-se la unele pro
bleme ale situației internațio
nale, președintele R.S.F. Iugo
slavia a arătat că „apar unele 
concepții potrivit cărora ma
rile puteri țin in mîinile lor 
soarta omenirii și sînt singu
rele în drept să hotărască asu
pra problemelor internaționale 
și asupra soartei unor popoare. 
Asemenea concepții și tendințe . 
sînt foarte primejdioase. Pe de 
altă parte, a arătat el, primej
dioasă este divizarea lumii în 
blocuri, întrucît acest lucru în
seamnă, în același timp, îm
părțirea lumii în sfere de in
terese și, de îndată ce se pune 
problema sferelor de interese, 
de îndată ce marile puteri cad 
de acord în legătură cu aceste 
sfere, acest lucru are conse
cințe asupra țărilor mici și 
mijlocii care cad în sfera re- 
pectivă de interese. Aceasta 
este pentru ele o sursă perma
nentă de presiuni". Președin-

Agențiile de presă relatează câ 
forțele patriotice sud-vietnameze 
au bombardat vineri dimineața 
mai multe poziții strategice ale 
trupelor americane și saigoneze 
situate în apropiere de localitatea 
Da Nang, în regiunea Saigonu- 
lui, și în Delta fluviului Mekong, 
frovocînd inamicului pierderi. 
Totodată, comandamentul mili
tar american a comunicat că a- 
vioane gigant de tip B-52 au 
continuat bombardamentele

ITALIA. Aspect din timpul 
unei recente manifestații a 
muncitorilor din Palermo în 

sprijinul revendicărilor lor
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tele Tito a subliniat că „în 
lume trebuie să domnească e- 
galitatea între țările mari și 
mici. Știm, a spus el, că ma
rile puteri au obligații mat 
mari, dar, cînd este vorba de 
relațiile umane și interstatale, 
aceste relații trebuie să fie pe 
bază de egalitate și nu de o • 
asemenea natură înctt popoa
rele mici și mijlocii să fie sub
ordonate hegemoniei cuiva".

Referindu-se la relațiile Iu
goslaviei cu țările socialiste, in 
special cu țările socialiste ve
cine, vorbitorul a declarat: 
„Relațiile economice ar trebui 
să fie cit mai largi și cuprin
zătoare cu putință, așa cum 
s-a și făcut pină acum într-0 
măsură considerabilă, și ele nu 
ar trebui legate de divergen
țele ideologice și politice. A- 
ceste relații trebuie să fie sta
bile și continue. Pe plan ideo
logic putem sta de vorbă. Dacă 
ne convingem unul pe altul, cu A 
atît mai bine, dacă nu — ni
meni nu trebuie să se supeije. 
Fiecare trebuie să meargă pe 
drumul său și vom vedea cine 
progresează mai repede".

El a afirmat că „nu ne vom 
bucura dacă alții nu vor reuși 
acest lucru. Dimpotrivă, dacă 
vor avea succes, vom încerca 
să vedem cum au izbutit, astfel 
îneît să profităm și noi“.

Iugoslavia, a spus președin
tele Tito, ar putea obține re
zultate și mai mari dacă n-ar 
împiedica-o anumiți factori o- 
biectivi din domeniul politicii 
externe și alți factori. „Iată, de 
pildă, problema apărării. Noi 
trebuie să alocăm acum fon
duri uriașe întăririi mai
mult a apărării generale a po
porului. Această măsură nu 
este îndreptată împotriva ni
mănui. Trebuie să fim pregătiți 
să apărăm țara noastră împo
triva oricui ar dori să o atace“.

In domeniul activității de 
politică externă, a spus preșe
dintele R.S.F. Iugoslavia, vom 
continua să luptăm în mod ac
tiv împreună cu toate țările 
pașnice împotriva pericolelor 
de război, pentru pace, pentru 
relații de egalitate între po
poare, împotriva amestecului 
In problemele interne, pentru 
libertatea fiecărui popor.

Noul premier 

nord - irlandez

Grupul parlamentar al 
Partidului unionist din 
Irlanda de nord l-a ales 
joi pe James Chiches
ter Clark ca lider al său, 
ceea ce presupune de
semnarea sa ca prim-mi- 
nistru al acestei provin
cii a Regatului Unit.

El a fost sprijinit de adepții li
niei moderate din cadrul grupu
lui parlamentar unionist, ceea ce 
indică o continuitate in aplicarea 
politicii fostului premier O'Neill 
de acordare treptată a „Dreptu
rilor civile* minorității catolice.

Chichester Clark l-a înfruntat 
pe Brien Faulkner, considerat cd 
reprezentant al aripii extremiste 
din acest partid. Noul premier 
urmează să prezinte vineri lista 
guvernului, iar ulterior va pleca 
la Londra pentru a avea o între
vedere cu primul ministru al 
Marii Britanii, H. Wilson.
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