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popor a ;sărbătorit
ziua cle 1 Mai
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ÎN PIAȚA 
AVIATORILOR

DIN CAPITALĂ
< I București, Capitala patriei.
< ► Spre Piața Aviatorilor, lo-

cui tradițional al marilor
11 demonstrații, converg din
< ► toate colțurile orașului co-
4k Ioane de oameni ai mun-
< ► di. Pretutindeni domnește
J ► roia bună, atmosfera de

► entuziasm, specifică mari-
lor sărbători muncitorești.

< ► Pe vastul platou al pieței
<k s-au întrunit mii și mii de
< > bucureșteni — reprezentanți
’ ► ai unor mari colective de
< oameni ai muncii — pentru
< ‘ a participa la mitingul
J ► consacrat zilei de 1 Mai.
< • Tribuna centrală, de
f unde vor primi demonstra-
< * ția conducătorii partidului
J și statului, e dominată de
> un uriaș glob pământesc..
< înconjurat de o eșarfă
> purpurie pe care este în-
> scrisă chemarea: „Prole-
4 * tari din toate țările, uni-
\ ți-vă !“. Desfășurată pe
* ► toată lungimea tribunei
< centrale, se află lozinca:
$ „Trăiască 1 Mai, ziua so-

lidarității internaționale a 
celor ce muncesc, ziua fră
ției muncitorilor de pretu
tindeni încadrată de 
steme ale partidului și da
tele jubiliare ale semicente
narului.

De cealaltă parte a pie
ței, se află portretele ma
rilor dascăli ai clasei mun
citoare — Marx, Engels, 
Lenin — și lozinca: „Tră
iască unitatea țărilor so
cialiste, a mișcării comunis
te și muncitorești interna
ționale, a tuturor forțelor 
antiimperialiste !“. Pe mari 
pancarte se citesc urările : 
„Trăiască Partidul Comu
nist Român — forța politică 
conducătoare a societății 
noastre!“, „Trăiască și 
înflorească scumpa noastră 
patrie — Republica Socia
listă România !“, „Trăiască 
poporul român constructor 
al socialismului „Tră
iască pacea și prietenia în
tre popoare" !

Este ora 9. Salutați cu (Continuare în pag. a III-a

urale îndelungate și puter
nice aplauze, la 
centrală 
Nicolae 
Gheorghe 
Bodnaraș, 
cu, Paul 
Gheorghe 
Rădulescu, Virgil 
Hie Verdeț, Maxim 
ghianu, Florian Dănălache, 
Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Du
mitru Popa, Dumitru Po
pescu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Stefan 
Voitec, Iosif Banc, Petre 
Blajovici, Miron Constanti- 
nescu, Mihai Dalea, Mihai 
Gere, Ion Iliescu, Ion lo- 
niță, Vasile Patilineț, fon 
Stănescu, Mihai Marinescu, 
Ion Pățan, vicepreședinții 
Consiliului de Stat și Marii 
Adunări Naționale.

tribuna 
sosesc tovarășii 
Ceaușescu, Ion 
Maurer, Emil 

Manea Mănes- 
Niculescu-Mizil, 
Pană, Gheorghe 

Trofin, 
Ber-
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe publicistul francez 

Michel Pierre Hamelet
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, împreună cu 
soția, Elena Ceaușescu, au pri
mit la 2 mai, la Snagov, pe pu
blicistul francez Michel Pierre 
Hamelet, de la ziarul „Le Fi
garo", și soția sa, care fac o 
vizită în țara noastră.

Michel Pierre Hamelet este au
torul lucrării biografice „Nicolae 
Ceaușescu", apărută în colecția

„Destine Politice", a editurii 
„Seghers" din Paris.

La primire au luat parte to
varășii Manea Mănescu, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., cu soția, și Du
mitru Popescu, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., cu soția.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întreținut cordial cu oaspeții 
pe care i-a reținut la dejun.

(Agerpres)
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COLOANELOR

A
m sărbătorit ziua 
muncii și a soli
darității interna
ționale sub semnul celei
lalte sărbători mari din 

această primăvară a de- 
săvîrșirii : semicentena
rul partidului. Am așe
zat împlinirile intr-o 
continuitate Pe măsura 
demnității și muncii tu
turor, a încrederii și cu
tezanței, a năzuințelor 
și așteptărilor pentru 
timpul de mîine al pa
triei. Am fluturat dea
supra umerilor buchete 
de flori și stcgulețe și in 
această revărsare since
ră de entuziasm ne-am 
regăsit iarăși generozi
tatea și răscolitorul sen

timent al participării la 
înfăptuirea destinului 
socialist al țării. Am 
rostit cuvinte de laudă 
și omagiu pentru partid 
și pentru conducătorii 
săi, pentru tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Sinteză remarcabilă 
a treptei pe care am 
atins-o în evoluția noas
tră socialistă, în edifi
carea noii economii, a 
noii culturi și științe, a- 
ceastă sărbătoare a 
muncii și solidarității 
din anotimpul de în-

(Continuare în pag. a Il-fy
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MESAJUL COLOANELOR
y (Urmare din pag. 1) evaluare a realizărilor sajul oamenilor muncii planul in proporție de 

dobîndite, a calității lor, din Iași care au rapor- 109 la sută. Același a 
«i’ eeput al primăverii și-a a deschiderii complete tat îndeplinirea înainte fost și mesajul muncito- 
J > adincit semnificațiile și entuziaste spre ori- de termen a planului și rilor din București care 
<1 prin fireasca înlănțuire zontul superior al zilei a angajamentelor luate au economisit în patru
< cu apropiata sărbătoare de mîine, a procesului in cinstea aniversării junj 0 cantitate de me-
S a celor cincizeci de ani de permanentă înnojre partidului. Același a . . . a«i«n.ra
< ► de la crearea Partidului la care își aduc contri- fost și mesajul celor e P 8
< * Comunist Român. Ceea buția ’ toate generațiile 60 000 de demonstranți producția pe o zi a uzi-
J ► ce propune interferența deopotrivă. din orașul Cluj. Același nelor în care muncesc.
< * sărbătorii muncii și a Acesta a fost mesajul a Și mesajul oame- Acesta a fost deci mesa-
< sărbătorii partidului re- coloanelor de demon- nllor muncii de la Uzina , tuturor care
< prezintă, în fapt, un stranți din întreaga țară, de mecanica fina din . .

I moment de înaltă con- români, maghiari, ger- București care, în cins- nou’ au 91
► știință civică, o vibran- mani și de alte naționa- tea semicentenarului rostit simplu : a nu 
J tă chemare la exacta lități. Acesta a fost me- partidului, au îndeplinit precupeți nimic pentru
AWMAW/M

I
Mai" — „50“.
Două date simbol. 
Două însemne do- 
minînd coloanele 
în trecerea lor 
prin Piața Avia

torilor. Două cariatide sub a 
căror arcadă sărbătorească 
miile de oameni ai muncii 
din întreprinderile Capitalei 
și-au dat întâlnire ca deobi- 
cei în fața tribunelor pentru 
a raporta conducătorilor par
tidului si statului rezultatele 
activității de fiecare zi.

Privim cu atenție carele 
alegorice din mijlocul coloa
nelor. Ele concentrează în 
simboluri pregnante realizări
le oamenilor muncii : între
prinderile sectorului 3, au rea
lizat în primele patru luni 
ale anului peste plan o pro
ducție marfă de 109 milioane 
lei ; sectorul 5 raportează în 
cinstea zilei de 1 Mai și a 
aniversării Semicentenarului 
partidului, o producție globa
lă suplimentară de 95 milioa
ne lei. Unitățile economice 
din sectorul 7 au produs pes
te plan echivalentul a 60 mi
lioane lei. Secvențe ce se 
găsesc sub numele fiecărei 
fabrici, uzine, șantier. Secven
țe care însumează acel pano
ramic purtat în deschiderea 
coloanelor : „în cinstea Semi
centenarului, industria Capita
lei a* realizat o producție mar
fă de 500 milioane lei. Ceea 
2e înseamnă cu 290 milioane 
lei mai mult față de angaja
mentele asumate". Este răs
punsul colectivelor de muncă 
bucureștene, angajamentul lor 
ferm de a se situa în conti
nuare la înălțimea locului de 
moare obținut în întrecerea 
5ocialistă la sfîrșitul anului 
;recut.
— Angajamentul atelierului 

nostru era să realizăm în a- 
est an o producție suplimen
tă de 800 tone, ne spune 
□munistul Gheorghe Dinu, 
e la turnătoria uzinei „Gri- 
ița Roșie". Am produs pînă 
cum 500 tone.
— în mod deosebit. 1971, 

>te declarat în cadrul colec- 
vului nostru „anul calității" 
• ne spune tovarășul inginer 
;f al uzinei „Timpuri noi", 
randafir Ilina. Aceasta în- 
amnă o deosebită concen- 
are de forțe pentru îmbună- 
ițirea parametrilor tehnic- 
ncționali ai tuturor produ- 
lor ce le realizăm.
Fabrica de mașini-unelte și 
regate va asimila în acest 
icinal 20 de noi tipodimen-

siunl. „La Uzina Vulcan, a- 
daugă directorul său general, 
tovarășul ing. Ene Lache. va
loarea produselor noi asimi
late reprezintă 60 la sută din 
totalul producției". La sfîrși
tul anului 1975, conform Di
rectivelor Congresului al X- 
lea al partidului, 64 la sută 
din producția totală a indus
triei construcțiilor de mașini 
va consta din mașini și uti
laje noi sau modernizate.

Ne-am obișnuit să semna
lăm apariția în coloanele larg 
desfășurate sub flamurile lui 
Mai a contingentelor de lu
crători din cele mai proaspe
te unități industriale. înregis
trăm de fiecare dată cu emo
ție trecerea prin fața tribu
nelor a proaspetelor salopete 
albastre.

— In coloanele uzinei noas
tre, spune tov. ing. Lazăr San
dra, directorul general al 
I.P.R.S. Băneasa defilează as
tăzi pentru prima dată sala- 
riații cîtorva linii de fabrica
ție intrate în funcțiune în ul
tima vreme. în majoritate ti
neri. Ca de altfel și în restul 
fabricii unde media de vîrstă 
se menține între 22—23 ani.

în cincinalul precedent în 
București au fost construite 
12 întreprinderi noi, iar alte 
50 au fost dezvoltate și mo

dernizate. Cincinalul actual își 
anunță dimensiunile sale cu 
aceeași generozitate : vor fi 
puse în funcțiune, numai în 
acest an. 45 de noi capacități 
industriale. 32 de unități eco
nomice si social-culturale.

Vom aștepta cu aceeași fi
rească emoție, de fiecare da
tă. întâlnirile de debut vii
toare.

Am pătruns din nou în 
mijlocul celor ce-și potriveau 
pasul pentru a intra în Piața 
Aviatorilor. Descoperim în co
loanele Griviței Roșii pe Ni-t 
colae Tihan. Este secretarul 
comitetului U.T.C. al uzinei 
de utilaj chimic, organizație 
cu peste 800 de tineri. între
barea noastră, despre pro
pria-! participare la lucrările 
ședințelor Comitetului de di
recție îl găsește pregătit:

— Am fost din capul locu
lui invitat să fiu prezent la 
întrunirile comitetului de di
recție al uzinei, aducînd cu 
mine toate problemele care, 
ridicate de tineri în adunări
le generale U.T.C.. impuneau 
o discutare a lor la nivelul 
conducerii uzinei și trebuie 
să spun că ele s-au bucurat 
totdeauna de audienta nece
sară.

Date și cifre, realizări, an
gajamente. Așezate unele lîn- 

partid și țară. Așa cum < J 
partidul poate afirma <► 
cu egală mlndrie și sim- < ► 
plitate : aceștia sînt oa- < J 
menii și aceasta este J ► 
țara pe care o servesc. < ►

Poate că nimic n-a J ► 
fost mai tulburător de- < ► 
cît acea alcătuire undui- < [ 
toare din trupuri de pio- < ► 
nieri a soarelui cuprins < * 
între începutul destinu- J► 
lui de azi și pragul zilei « > 
de mîine: 8 Mai 1921-
8 Mai 1971.

gă altele ele formează un ta
blou elocvent al abnegației 
clasei noastre muncitoare, al 
elanului cu care întregul po
por, stăpîn pe destinele lui. 
înaltă noi și noi edificii Ro
mâniei socialiste. în chenarul 
sărbătoresc al aniversării creă
rii Partidului Comunist Ro
mân oamenii muncii din în
treaga țară înscriu cele mai 
fierbinți sentimente de dra
goste pentru conducătorul în
cercat al poporului nostru, 
făuritorul destinului comunist 
al patriei.

L
a semnalul trompe- 
ților a pătruns în 
Piață coloana spor
tivilor. Carele ale
gorice, sportivii în
șiși, poartă cu ei, 

în triumf, Trofeele, Cupele 
cucerite, simbol al grelelor 
bătălii desfășurate cu pasiune și 
dragoste pentru culorile clubu
lui, ale țării în arenele sportive 
interne și de peste hotare. 
Privim secvențele, tablourile ce 
compun scene de muncă con
structivă pentru edificarea socia
listă a țării.

în conturul țării — cifra „50* 
încadrată de lauri. Un alt grup 
ne descrie „Primul 1 Mai liber 
— 1945“.

Urmează scena impresionantă

a „reconstrucției*. Pe melodia 
„Răsună valea" și mai încolo pe 
celebra „Ciocîrlie", grupuri ma
sive de fete și băieți în salopete 
albastre și cu caschete bleu, pur- 
tînd pe placards numele șantie
relor tineretului Bumbești-Live- 
zeni, Salva-Vișeu, Apaca și cele 
mai noi, Bicaz, Lotru, Porțile de 
Fier ș.a. desenează în dreptul 
tribunei unde se află conducăto
rii partidului și statului, o tur
bină în mișcare, un baraj de hi
drocentrală.

Defilează acum „Prietenii na
turii", prima organizație sportivă, 
condusă de P.C.R. Pe urmă vin 
grupuri masive de fete și băieți 
de diferite vîrste care amintesc 
de primele asociații și cluburi 
muncitorești, de dezvoltarea 
sportului românesc.

Defilează în coloane compacte, 
cu steagurile și insignele proprii, 
cu trofeele cucerite — cluburile 
bucureștene: Metalul „Civitas 
Universitas", Constructorul, Șco
larul, Voința, Rapid, Progresul, 
Dinamo, Steaua, distingem rîn- 

1 durile de sportivi campioni ai 
g R.S.R., de maeștri emeriți și 
fi maeștri ai sportului.

Studente și studenți ai I.E.F.S., 
în elegantele costume albe de 
gimnastică, cu eșarfe roșii, exe
cută cu grație și măiestrie exer
ciții pe temă — dedicate ani
versării a 50 de ani de la crea
rea P.C.R.

P
rimul din cele zece 
detașamente de for
mațiuni de tineret 
pentru apărarea pa
triei care participă 
la marea demon

strație, își face apariția în Piața 
Aviatorilor, avînd în frunte dra
pelul de fruntaș pe municipiu a- 
cordat de către C.C. al U.T.C. El 
cuprinde aproape 100 de tineri, 
care lucrează în întreprinderile 
de cooperație, precum și tineri 
muncitori, tehnicieni de la uzi
nele 23 August, Electroaparataj, 
Republica.

Coloana este completată de un 
grup de tinere de la Combinatul 
de confecții și tricotaje, purtând 
atârnate la șold truse sanitare. 
Toate sînt membre ale Cercu
rilor tehnico-aplicative de prim 
ajutor, cunoscătoare ale celor mai 
rapide metode de intervenție 
medicală. Urmează detașamentul 
țintașilor de elită. Tinerii a- 
ceștia, muncitori la uzinele Au
tobuzul sau Danubiana, cu chi
purile bronzate, s-au evidențiat 
în mod constant în cadrul șe
dințelor de trageri, primind nu
mai calificativele „foarte bine".

în detașamentele de parașu- 
tiști sînt fete și băieți de la li
ceele „Mihail Sadoveanu" și 32.

Î
ntreaga piață răsu
nă de urale. Pe 
chipurile tuturor 
celor ce privesc în 
acel moment ma
rea demonstrație 

se citește un zîmbet cald, in
tens. Apare coloana brigadie
rilor reprezentanți ai zecilor de 
mii de tineri de pe întreg cu
prinsul țării, care au pus la baza 
multor edificii socialiste entuzias
mul și pasiunea lor. Privindu-i 
pe brigadierii anului 1971 cum I 
pășesc, mîndri, cu satisfacția de 
a contribui la edificarea țării ne 
gîndim la colegii lor de acum 
15—20 de ani, la primele, eroice
le promoții da brigadieri care au 
muncit la Salva Vișeu, Bumbești- 
Livezeni. Cei de astăzi, briga
dierii 71, oare au pus umărul I 
pentru ca zidurile cetăților de 

lumină de la Lotru, Rogojelu, 
Porțile de Fier, să se înalțe, pen
tru ca în Valea Carasu sau pe 
Someș holdele să fie bogate, sînt 
continuatorii lor. Prin ei, eroicul 
„hei-rup" devenit un fel de sim
bol al energiei tinerești, răsună și 
astăzi, însă în alte văi, pe alți 
munți, lîngă vadul altor ape.

-WCT- n protocolul gran- 
I dioasei serbări a 
1 celor ce munceso 
I momentul pionieri- 

JuL. rilor este deosebit 
de semnificativ. La 

ceremonialul pionieresc care în
soțește stema și drapelele orga
nizației se adaugă aurita carte 
purtată de deținătorii recordu
rilor școlare, o nouă, elocventă 
imagine a primului obiectiv — 
învățătura.

Reprezentînd pe cei 1 600 000 
de pionieri ai Patriei, grupurile 
de pionieri bucureșteni oferă 
florile recunoștinței conducerii 
de partid și de stat, în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Gîndul de prinos al pionierilor 
s^a materializat sugestiv în mo
numentalul soare înscris cu tru
purile lor în marea piață, înca
drat de cifrele de aur ale glo
rioasei aniversări a Partidului.

Omagiul elevilor, însoțit de 
raportarea însuflețită a succese
lor profesionale are drept argu
ment structura puternică a unui 
învățămînt legat , strîns de viață, 
de realitățile societății noastre. 
De la întîiul mai trecut, munca 
a devenit obiect de studiu în 
școală. în preajma glorioasei a- 
niversări elevii și-au manifestat 
recunoștința pentru minunatele 
condiții de viață și învățătură, 

pentru multitudinea perspective
lor luminoase asigurate în statul 
nostru fiecărui tânăr absolvent.

O prezență pregnantă în iîn- 
dul oamenilor muncii bucureș
teni au constituit-o studenții. 
Cincisprezece mii de tineri de 
pe băncile facultăților au rapor
tat cu mîndrie succesele pregă
tirii lor teoretice și practice, oare 
mîine le vor da statutul de spe
cialiști solicitați cu intensitate 
pe numeroasele șantiere ale de
săvârșirii socialismului.

Studenții Institutului agrono
mic „N. Bălcescu", purtând florile 
unei continue primăveri, au ex
primat o profundă recunoștință 
pentru condițiile create realizării 
importantei lor meniri. Numai 
în cinoinalul în curs 19 000 de 
absolvenți se vor integra în di
verse specialități pe ogoare, 
în complexe agrozootehnice, 
I.A.S.-uri, C.A.P.-uri, stațiuni 
mecanizate agricole.

Carul alegoric al politehniști- 
lor ilustrează aspecte ale vieții 
Institutului. Creație majoră a în
vățământului superior, noul In
stitut politehnic asigură celor 
15 000 de studenți cele mai mo
deme condiții de învățătură. 
Situat pe primul loc în ceea ce 
privește pregătirea specialiștilor, 
Institutul de la Grozăvești, pola
rizează activitatea a 60 de ca
tedre de științe tehnice, 400 de 
laboratoare, 4 centre de cerce
tare științifică. Ultimele reali
zări ale studenților, viitori ingi
neri, — construirea unui mini
computer electronic și a unui 
furnal-școală, cu caracter expe
rimental, atestă un mobilizator 
dinamism al inteligenței tehnice 
a tineretului.

C
u cîteva aăptămîni 
în urmă salariații 
Institutului de 
cercetări și pro
iectări pentru in
dustria electroteh

nică trăiau bucuria decorării 
institutului cu Ordinul Muncii 
clasa I pentru ocuparea lo
cului întîi în activitatea de 
cercetare pe anul 1970. I-am 
revăzut în dimineața întîiului 
de mai pe cercetătorii al că
ror aport la introducerea în 
economia națională a tehnicii 
celei mai modeme devine tot 
mai substanțiaL In primele 
rînduri ale coloanei sînt oo- 
muniștii care an de an au ra
portat In preajma sărbătoririi 
Zilei muncii realizări dintre 
care multe se înscriu în patri
moniul științei mondiale. în 
toți cel 21 de ani de activi
tate a institutului, inginerul 
Chirii Popescu — director 
științific — s-a aflat la de
monstrație alături de tinerii 
muncitori, ingineri și tehni
cieni de ale căror virtuți crea
toare a beneficiat din plin in
dustria noastră electrotehnică. 
Iată-1 acum alături de tinerii 
Vivien Cristescu și Constantin 
Stroie atestați ca cercetători 
în ajunul marii sărbători de 
la 1 Mai.

Adică în aceeași zl în care 
au fost omologate noile - serii 
de motoare electrice asincrone 
ce vor intra curînd în produc
ție la fabrica timișoreană „E- 
lectromotor". La cei 27 de ani 
ai săi, cercetătorului Elek 
Demeter 1 s-a încredințat con
ducerea grupei de încercări 
necesare dezvoltării noilor se
rii de motoare. Orele de azur 
ale manifestării festive sînt 
pentru el nu numai momente 
de sinteză a succeselor de pînă 
acum, ci și începutul unei ac
tivități care urmează să va
lorifice pe deplin și tot mai 
intens creația tehnico-științi- 
fică românească.

O asemenea amprentă poar
tă și cercetările legate de rea
lizarea contactorului cu stin
gerea arcului electric de 6 KV, 
lucrare a cărei finalizare eli
mină importul de asemenea 
contactoare. „închinăm aceas
tă realizare gloriosului semi
centenar al partidului". Cu
vintele aparțin tînărului cerce
tător Cristian Bîrcă al cărui 
aport la această realizare în
scrisă printre succesele de 
seamă ale institutului a fost 
apreciat de întregul colectiv.

— Ce momente mai impor
tante au marcat precedentele 
demonstrații de 1 Mai pentru 
dumneavoastră ? — îl între
băm pe cercetătorul Gheorghe 
Nistor, șef de secție.

— Evoluția complexității în
tregii activități de cercetare, 
în 1955 raportam fabricarea în 
țară a primului generator de 
impuls. Șase ani mai tîrziu 
treceam prin fața tribunei cu 
satisfacția realizării primelor 
descărcătoare cu rezistentă va
riabilă pentru ca în 1960 să 
defilăm cu cele dintîi diode cu 
siliciu, românești. De la an la 
an succesele au fost mai mari, 
izbînzile mai numeroase.

A BÂRSAN 
V. CĂBULEA 
J. MORARU 

C. STANCULESCU
N. UDROIU 

I. VOICU
Fotografii: O. PLEC AN
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
VIRGIL TROFIN

„DEMONSTRAȚIA UNUI POPOR 
STĂPiN PE SOARTA SA"

Dragi tovarăși,

Stimați oaspeți de peste 
hotare,

Poporul nostru sărbătorește 
astăzi măreața zi de 1 Mai, 
ziua solidarității internațio
nale a oamenilor muncii, a 
frăției tuturor celor care luptă 
pentru libertate, democrație, 
independență națională, pen
tru o viață mai bună, pentru 
socialism și pace în lume.

Cu acest prilej, Comitetul 
Central al Partidului Comu
nist Român, Consiliul de Stat 
și guvernul Republicii Socia
liste România, adresează cla
sei muncitoare, țărănimii, in
telectualității, tuturor oame
nilor muncii — români, ma
ghiari, germani șl de alte na
ționalități — un salut tovă
rășesc și calde felicitări pen
tru remarcabilele realizări do- 
bîndite în înfăptuirea progra
mului de înflorire multilate
rală a României socialiste.

Ne aflăm în preajma unei 
mari sărbători a întregului 
nostru popor, Aniversarea a 
cinci decenii de la crearea 
Partidului Comunist Român. 
Exponent al intereselor cla
sei muncitoare, călit în ma
rile bătălii de clasă, Partidul 
Comunist Român a ridicat pe 
o treaptă superioară lupta re
voluționară a maselor pentru 
^liberare națională și socială. 
a condus clasa muncitoare, în
tregul nostru popor în lupte 
pentru înfăptuirea revoluției 
populare, cucerirea puterii 
politice, lichidarea exploatării 
burghezo-moșierești,, în mă
reața operă de construire a 
socialismului în patria noas
tră.

Clasa muncitoare, toți oa
menii muncii, stăpîni pentru 
totdeauna pe destinele țării, 
văd în politica Partidului Co
munist Român întruchiparea 
celor mai înalte năzuințe și 
aspirații de bunăstare și fe
ricire. Marile realizări obținu
te în cincinalul 1966—1970 în 
dezvoltarea industriei, agricul
turii, ridicarea- nivelului de 
trai, dezvoltarea științei și cul
turii. evidențiază hotărirea cu 
care-poporul nostru luptă pen
tru înfăptuirea politicii Parti- 

■Mului Comunist Român, pen- 
"‘Vu construirea socialismului 
uși comunismului în patria noas- 
* tră. Mai mult ca oricînd, cla

sa muncitoare, toți oamenii 
muncii sînt puternic uniți în 
jurdF partidului comuniștilor, 
forța politică conducătoare a 
societății noastre, al Comite
tului Central, în frunte cu se
cretarul general al Partidului 
Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

In prezent, poporul nostru 
este angajat în munca pentru

înfăptuirea sarcinilor actua
lului plan cincinal, obținînd 
rezultate deosebite în întîm- 
pinarea glorioasei aniversări a 
Partidului Comunist Român. 
In primul trimestru al aces
tui an planul producției in
dustriale a fost îndeplinit în 
proporție de 103,3 la sută, 
realizîndu-se un spor de 11,8 
la sută față de aceeași perioa
dă a anului trecut, ceea ce 
subliniază realismul și carac
terul științific al programului 
de dezvoltare a economiei 
noastre naționale adoptat de 
cel de-al X-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

Partidul și guvernul adre
sează eroicei noastre clase 
muncitoare, clasa cea mai îna
intată a societății, tehnicieni
lor și inginerilor, chemarea de 
a munci cu și mal mult elan 
în vederea înfăptuirii și depă
șirii sarcinilor planului de 
stat, pentru creșterea produc
tivității mundi, îmbunătățirea 
calității produselor, creșterea 
eficienței întregii activități e- 
conomice, asigurfnd astfel în
făptuirea mărețului program 
de înflorire continuă a patriei 
noastre socialiste.

îndeplinirea prevederilor 
noului plan cincinal, • măsu
rilor de perfecționare a acti
vității întreprinderilor de stat 
și cooperativelor agricole, va 
marca un însemnat progres pe 
calea ridicării șl modernizării 
agriculturii românești, va 
spori contribuția acesteia la 
progresul economiei naționale.

Partidul și guvernul cheamă 
țărănimea, mecanizatorii, spe
cialiștii, toți lucrătorii de pe 
ogoare să efectueze în condiții 
optime toate lucrările agricole, 
pentru obținerea unor recolte 
cît mai bogate în vederea sa
tisfacerii în condiții cît mai 
bune a aprovizionării popu
lației și a cerințelor economiei, 
pentru a asigura dezvoltarea 
continuă a agriculturii noastre 
socialiste.

Societății noastre îi sînt pro
prii dezvoltarea învățămîntu- 
lui, științei și culturii, conti
nua înflorire a vieții spirituale, 
creșterea conștiinței socialiste 
a maselor.

Partidul și guvernul adre
sează tuturor oamenilor de 
știință și cultură chemarea de 
a munci cu și mai multă pa
siune, aducîndu-și contribuția 
la dezvoltarea și îmbunătă
țirea continuă a învățămîntu- 
lui, la aplicarea în practică a 
cuceririlor științei și tehnicii 
mondiale, la dezvoltarea și 
îmbogățirea tezaurului cultu
ral al poporului.

Tot ceea ce preconizează 
partidul și statul, tot ceea ce 
făurește harnicul și talentatul 
nostru popor, servesc interese
lor sale fundamentale, bunului 
trai material și cultural al ce
lor ce muncesc.

In primul trimestru al aces
tui an, veniturile bănești din 
salarii au sporit cu 11,2 la sută. 
Prin introducerea minimului 
de cîștig garantat și mărirea 
pensiilor, au crescut veniturile 
țărănimii. Desfacerile de 
mărfuri pentru populație au 
crescut cu 10 la sută față de 
aceeași perioadă a anului tre
cut. O importanță deosebită 
au recentele măsuri prevăzute 
de conducerea partidului și 
statului nostru privind majo
rarea salariilor în perioada 
1971—1975 și creșterea aloca
țiilor de stat pentru copii. De 
asemenea, de mare importanță 
sînt măsurile stabilite pentru 
rezolvarea unor probleme so
ciale ale membrilor coopera
tori șl familiilor lor. Nu în
cape îndoială că, prin realiza
rea șl depășirea sarcinilor pla
nului de stat în industrie și în 
agricultură se vor crea condi
ții tot mai bune pentru creș
terea în continuare a bunăstă
rii întregului nostru popor, 
scop fundamental al politicii 
Partidului Comunist Român.

Pornind de la principiul că 
lărgirea și adîncirea democra
ției se înscriu ca cerințe de
terminante pentru afirmarea 
superiorității noii orînduiri, 
partidul nostru acționează cu 
consecvență pentru perfecțio
narea continuă a formelor și 
metodelor de organizare și 
conducere a întregii societăți, 
pentru asigurarea participării 
maselor la elaborarea șl apli
carea tuturor măsurilor care 
privesc mersul înainte al so
cietății noastre pe drumul lu
minos al socialismului și co
munismului.

Infăptțiindu-și cu devota
ment obligațiile față de pro
priul popor, Partidul Comunist 
Român răspunde, totodată, în
datoririi sale internaționaliste, 
ca detașament activ al mișcă
rii comuniste și muncitorești, 
al forțelor antiimperialiste 
contemporane.

în această zi de sărbătoare 
adresăm din inimă salutul 
nostru frățesc și urări de 
succese în edificarea noii orîn
duiri popoarelor din țările so
cialiste europene — Uniunea 
Sovietică, Bulgaria, Iugoslavia, 
Ungaria, Albania, Polonia, Re
publica Democrată Germană, 
Cehoslovacia; popoarelor din 
țările socialiste ale continen
tului asiatic — Republica 
Populară Chineză, Republica 
PopClară Democrată Coreea
nă, Republica Populară Mon
golă și Republica Democrată 
Vietnam — poporului Repu
blicii Cuba — primul stat 
socialist de pe continentul a- 
merican.

Sîntem convinși că dezvol
tarea multilaterală a țărilor 
socialiste, colaborarea strînsă 
dintre ele pe temelia principii
lor marxism-leninismului și

internaționalismului proletar, 
ale respectării independenței 
și suveranității naționale, ega
lității în drepturi și neameste
cului în treburile interne, spri
jinului tovărășesc și avanta
jului reciproc, contribuie la în
tărirea sistemului socialist 
mondial, la creșterea prestigiu
lui și influenței socialismului 
în lume.

Partidul nostru comunist și 
poporul român urmăresc cu 
simpatie și își manifestă soli
daritatea cu clasa muncitoa
re, cu partidele comuniste și 
muncitorești, cu toate forțele 
sociale înaintate din țările 
capitaliste. Cu acest prilej, le 
adresăm salutul nostru in
ternaționalist și urări de 
succese în realizarea năzuin
țelor lor de libertate, demo
crație și socialism.

Exprimăm sentimentele de 
profundă solidaritate cu po
poarele recent eliberate, cu 
cele oare luptă, cu arma în 
mtoă împotriva imperialis
mului, pentru dobîndirea și 
consolidarea independenței 
naționale, pentru progres și 
prosperitate.

Folosim și acest prilej pen
tru a transmite din Inimă un 
salut fierbinte poporului viet
namez — luptător eroic îm
potriva agresiunii imperialis
mului american — celorlalte
popoare din Cambodgia și 
haos, care acționează neînfri
cat pentru libertate socială și 
națională, pentru dreptul de 
a-șl hotărî singure destinul 
fără nici un amestec din
afară.

România socialistă extin
de legături de colaborare 
multilaterală cu toate țările 
lumii, indiferent de orîndui- 
rea lor socială, își aduce în
treaga contribuție la instau
rarea în lume a unui climat
de înțelegere și colaborare în
tre popoare, la realizarea 
securității europene, la lichi
darea focarelor de neliniște și 
încordare din Orientul Apro
piat și din alte zone ale glo
bului, militează activ împo
triva politicii cercurilor, reac
ționare, imperialiste, pentru 
apărarea păcii în lume.

Trăiască 1 Mai — Ziua soli
darității și frăției internațio
nale a celor ce muncesc !

Trăiască poporul român, 
constructor al socialismului și 
scumpa noastră patrie — Re
publica Socialistă România 1

Trăiască unitatea țărilor 
socialiste, a mișcării comunis
te și muncitorești, a forțelor 
democratice și antiimperia
liste de pretutindeni 1

Sub conducerea Partidului 
Comunist Român, a Comite
tului său Central. înainte 
spre făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate in 
patria noastră — Republica 
Socialistă România 1

ÎN PIAȚA

„Prima data în România". Fraza se repeta și în pri
virea omului venit de dincolo de granițele noastre deslu
șim curiozitatea, normala în asemenea împrejurări, înge
mănata cu simpatie și admirație. Interlocutorii noștri din 
această dimineață festivă (cu singura excepție a unui to* 
varăș care a mai poposit pe meleagurile românești ca tu* 
rist) se întîlnesc pentru întîia oară cu România, 
leporterul a transcris impresiile oaspeților.

este pentru mine expresia în
crederii poporului român — a 
celor tineri ca și a celor mai 
puțin tineri — în conducătorii 
săi*.

• BRUNO SACERDO
ȚI, secretar general al U- 
niunii internaționale a 
sindicatelor — metal, re
prezentant al F.S.M.:

„Sînt trei lucruri pe care aș 
vrea să 1e subliniez :

1. Magnifica participare a 
pionierilor care semnifică en
tuziasmul celor mai tineri cetă
țeni ai țării.

2. Prezența gărzilor patrio
tice în care entuziasmul pionie
resc a devenit conștiință revo
luționară.

3. Imensa participare la de
monstrație a muncitorilor, prin
tre ei văzînd numeroși tineri.

Nu numai pentru că mă a- 
dresez unui ziaT al tineretului, 
doresc să adaug că — asis- 
tînd la sărbătoreasca manifes
tare de astăzi — m-a frapat 
prezența masivă a generației 
tinere. Care este rolul tinere
tului în această țară ? Răspun
sul l-am găsit privind entuzias
tele coloane...*

• DVORNIKOV IVAN 
SEMIONOVICI, sef de 
secție la Consiliul Cen
tral al Sindicatelor din 
U.R.S.S. :

Mai este o sărbătoare a 
primăverii, a celor ce muncesc. 
Demonstrația la care asist este 
viguroasă, plină de căldură. Se 
vede pe fețele oamenilor ex
presia bucuriei, mulțumirea 
reușitelor, plăcerea de a trăi. 
Bucureștiul este un oraș frumos, 
în care se construiește mult. 
Am putut remarca ampla con
strucție de locuințe, noile car
tiere care îmbogățesc orașul*.

• ROGER LECOUR, 
membru al Biroului Fe
derației Funcționarilor și 
Cadrelor C.G.T. — 
Franța :

„Sînt foarte fericit că mă a- 
flu la București cu ocazia a- 
cestei sărbători a muncitorilor 
pe care o reprezintă 1 Mai. A- 
ceastă grandioasă manifestare

• HOSSEIN MOHA
MED, secretar al sindica
telor hidroenergetice din 
provincia Moyan Atlas 
din Maroc :

„Impresiile mele sînt foarte 
bune. Remarc, în primul rînd, 
amploarea manifestației, spiri
tul de fraternitate între po
poare sub semnul căreia se 
desfășoară. Demonstranții ex
primă atașamentul față de pa

• MAKINO JOACHIM, 
membru al Biroului con
federal al sindicatelor 
din Congo —- Brazaviile:

„Mă găsesc întîia oară în 
România dar mă simt ca la 
mine, în familie, deoarece îm
părtășim aceleași idealuri. Sînt 
impresionat de marile realizări 
ale poporului român, de succe
sele sale în toate domeniile. A- 
ceastă demonstrație reflectă 
forța poporului român. Ce mi-a 
plăcut cel mai mult ? Mi-a plă
cut totul dar dacă ar trebui să 
fac o subliniere specială aș 
face-o pentru micuții pionieri 
cu gingășia lor emoționantă...’

• MANUEL GONZA
LES BAZAR, membru al 
secretariatului comitetu
lui sindicatelor muncito
rilor din agricultură din 
provincia Pinar del Rio—* 
Cuba :

„Sîntem sincer impresionați.

„SCÎNTEU TINERETULUI**

tria socialistă, față de parti
dul care nu a încetat nici o 
clipă eforturile sale de a asi
gura bunăstarea poporului, in
tegritatea și independența ță
rii. Manifestarea la oare iau 
parte este o vibrantă mărturi
sire a sentimentelor poporului*.

• GORI DUSHI, pre
ședintele sindicatelor din 
raionul Fieri, și MEHMET 
ZAJMI, activist al Consi
liului Central al Sindica
telor din R. P. Albania : 

„Este o manifestare măreață, 
entuziastă, care exprimă rea
lizările obținute și dovedește 
înțelegerea importantelor sar
cini de viitor. Noi ne bucurăm 
mult că am avut prilejul să fim 
prezenți la această sărbătoare. 
Urăm clasei muncitoare din 
România, întregului popor, noi 
suocese pe drumul construcției 
socialiste, în apărarea victorii
lor obținute, a independenței 
țării*.

Este o demonstrație minunată 
core redă entuziasmul poporu
lui. Doresc să-i omintesc și pe 
pionieri. Defilarea lor ne-a fă
cut să ne simțim și noi mai ti
neri...*

• FIKRY AL-HADARY, 
director al secției re
lații externe a confede
rației Internaționale a 
Sindicatelor Arabe :

„Prilejul de a asista la a- 
ceastă manifestare este bine 
venit pentru că am putut ve
dea progresele importante în
registrate de România în cele 
mai diferite sectoare de activi
tate. Totodată, manifestarea 
reflectă preocuparea poporului 
pentru prosperitatea patriei 
sale, atașamentul său profund 
față de cauza socialismului. Am 
putut constata că socialismul a 
permis poporului român să 
realizeze mari succese. Dorim 
ca relațiile dintre România și 
Republica Arabă Unită, dintre

cei ce muncesc dih cele două 
țări să se întărească și în vii
tor. Transmitem clasei munci
toare, poporului român, un cald 
salut...*.

• PUSZTAI LAȘZLO, se
cretar al consiliului sin
dical județean Zala din 
ReP. Ungară :

„Am urmărit cu mult interes 
întreaga demonstrație. Totul 
este splendid. Cu satisfacție 
constat că această frumoasă 
manifestare este nu numai 
grandioasă din punct de ve
dere al dimensiunilor, ci și bo
gată în conținut. Ea exprimă 
spiritul internaționalist care a- 
nimă pe tovarășii noștri ro
mâni, conștiința faptului că 
realizările fiecărei țări socia
liste întăresc forța socialismu
lui pe plan mondial. Urez po
porului român, care va sărbă
tori curînd semicentenarul Par
tidului său Comunist, noi suc
cese în construcția socialismu
lui*.

• BENIGNA NILO, 
membra în Comitetul 
Național al Asociației 
muncitorilor din Poșta și 
Telegraf — Chile :

„Manifestația este o reflec
tare a faptului că poporul ro
mân este stăpîn pe soarta sa, 
că își făurește conștient viito
rul, că are deplină înoredere în 
ziua sa de mîine. Voi duce cu 
mine, în Chile, cele mai fru
moase amintiri despre această 
demonstrație și despre realiză
rile socialismului în România, 
realizări pe care sperăm să le 
obținem într-o zi și în Chile*.

• C. MATTART, dele
gat al Centralei gene
rale a serviciilor publice 
din Belgia :

„M-a frapat tinerețea mani
festației. Nu numai tinerețea 
vîrstei, ci spontaneitatea, bucu
ria oamenilor, caracterul vesel 
al demonstrației. Toate acestea 
le-am asociat cu imaginea 
României, țară dinamică pe 
plan internațional, care promo
vează o politică realistă, suplă, 
fără rigidități*.Declarații consemnate de

EUGENIU OBREA
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1 MAI ÎN LUME
MOSCOVA PEKIN
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DIN CAPITALĂ
(Urmare din -pag. I)

In tribuna centrală se 
află, de asemenea, mem
bri ai Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, ai Consiliului de Stat 
și ai Guvernului.

în celelalte tribune sînt 
prezenți conducători ai or
ganizațiilor de masă și ai 
instituțiilor centrale de 
stat, vechi militanți ai miș
cării muncitorești din țara 
noastră, reprezentanți ai 
întreprinderilor și institu
țiilor bucureștene, munci
tori fruntași în producție, 
academicieni și alți oameni 
de știință, artă și cultură, 
generali și ofițeri superiori, 
ziariști.

Sînt prezenți, de aseme
nea. numeroși oaspeți de 
peste hotare.

în tribuna corpului di
plomatic iau loc șefi ai 
misiunilor diplomatice a- 
creditați în Republica So
cialistă România și alți 
membri ai corpului diplo
matic.

începe mitingul. Fan
fara reprezentativă a For
țelor noastre Armate in
tonează Imnul de stat al 
Renublicii Socialiste Româ
nia.

Mitingul este deschis de 
tovarășul Dumitru Popa, 
membru al Comitetului E- 

ar c.C. al P.C.R.. 
prim-secretar al Comitetu
lui Wunicinal-Rucuresti al 
P.C R.. nrimarul general al 
Capitalei.

Avoi ia cuvîntul tova
rășul Virgil Trofin, mem
bru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Perma
nent al C-C. al P.C.R., pre
ședintele Uniunii Generale 
a Sindicatelor.

Cuvîntarea este sublima
și in repetate rînduri cu I

aplauze. Mulțimea ovațio
nează pentru partid^ pen
tru tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Mitingul ia sfîrșit într-o 
atmosferă de însuflețit en
tuziasm.

Au demonstrat sute și mii de 
tineri de Ia Combinatul siderur
gic, cei care conștituie prima 
generație de oțelari și furna- 
liști pe plaiurile gălățene, miile 
de siderurgiști care au raportat 
că' au depășit angajamentele 
luate în cinstea aniversării 
partidului cu peste 33 milioane 
lei la producția marfă, cu 17 
milioane lei planul de benefi
cii. Erau simboluri ale lamina- 
torilor care raportau că au pro
dus de curînd al treilea milion 
tonă tablă groasă.

Unor simboluri emoționante au 
dat expresie și constructorii de 
la Șantierul naval din Galați. 
Nu demult ei au bătut nitul de 
aur la carbonierul de 15 000 t. 
eveniment dedicat aniversării 
Semicentenarului partidului.

I. CHIRIC

®TG. MUREȘ
Numele partidului, numele ce

lui mai iubit fiu al României so
cialiste a fost pe buzele tutu
ror demonstranților din Piața 
trandafirilor a orașului Tg. Mu
reș : „Ceaușescu și poporul“, 
„Elyen a roman comunizta part 
50 evforduloja" — sînt cuvintele 
care exprimă sentimentele de 
adeziune a tuturor oamenilor 
muncii, români, maghiari și de 
alte naționalități față de po
litica României socialiste. La 
miting au vorbit despre însem
nătatea zilei de 1 Mai, în lim
bile română și maghiară, tova
rășii Ion Cosma, secretarul Co
mitetului județean al U.T.C., și 
Iosif Anderco, președintele Con
siliului județean al sindicate
lor,

MIRCEA BORDA

• Ca și în alți ani, capitala 
sovietică s-a înveșmîntat de 1 
Mai în straie festive. Steaguri 
roșii, ghirlande de lumini stră
juiesc străzile, pancarte mari în
fățișează succesele repurtate de 
oamenii muncii.

De dimineață, străzile orașului 
au fost inundate de coloane 
nesfîrșite de oameni îndreptîn- 
du-se spre Piața Roșie. Aici, la 
tribuna de la Mausoleul lui 
Lenin, se aflau Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., Alexei Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, Nikolai Podgornîi, pre
ședintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem, alți conducători 
de partid și de stat sovie
tici, iar în alte tribune — cos- 
monauți, oameni de cultură și 
știință, muncitori fruntași, dele
gații din străinătate.

Luînd cuvîntul la mitingul din 
Piața Roșie, Leonid Brejnev i-a 
felicitat pe cei prezenți, întregul 
popor sovietic în numele C.C. al 
P.C.U.S.. al Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. și al gu
vernului sovietic, cu prilejul zi
lei de 1 Mai. Evocînd succesele 
repurtate de oamenii muncii so
vietici în economie, știință, cultu
ră și creșterea nivelului de trai, 
vorbitorul a arătat că în prezent 
întregul popor sovietic este decis 
să îndeplinească hotărîrile Con
gresului al XXlV-lea al P.C.U.S. 
El a transmis salutul P.C.U.S., al 
poporului sovietic popoarelor din 
țările socialiste, mișcării comu
niste și muncitorești internațio
nale, forțelor democratice și de 
eliberare națională, oamenilor 
muncii din întreaga lume.

După încheierea mitingului, au 
avut loc parada sportivă și de
monstrația oamenilor muncii.

• Pekinul, capitala Republicii 
Populare C. ineze, și-a pregătit 
din timp haine de sărbătoare. 
Marea piață Tien An Min, unde 
în urma cu 22 de ani a fost pro
clamată republica, era străjuită 
de mari lozinci, în cinstea marii 
sărbători a oamenilor muncii de 
pretutindeni, a Partidului Comu
nist Chinez, a conducerii sale. 
Steaguri roșii, simboluri de luptă 
și solidaritate ale proletariatului, 
fluturau deasupra principalelor 
clădiri din Pekin.

Parcul din incinta Palatului de 
vatră, Parcul muncitorilor și alte 
locuri de odihnă- din capitală au 
cunoscut sîmbătă dimineață o a- 
nimație deosebită. Un șuvoi viu 
de oameni, alcătuit din bărbați, 
femei, tineri și copii, se îndrep
tau spre parcuri, pentru a se 
plimba și a asista la spectacole 
în aer liber.

Seara, orașul a fost inundat de 
lumina milioanelor de becuri, 
care decupau în noapte conturul 
clădirilor din centrul capitalei, 
precum și al principalelor edifi
cii din oraș. în vasta piață Tien 
An Min, a avut loc o mare ser
bare populară la care au luat 
parte peste 500 000 de locuitori ai 
capitalei. Au evoluat grupuri ar
tistice care au prezentat specta
cole inspirate din munca si lupta 
pentru construirea socialismului, 
din anii luptei de eliberare. în 
tribune au fost prezenți condu
cătorii de partid și de stat, în 
frunte cu președintele Mao Tze- 
dun, vicepreședintele Lin Biao, 
premierul Ciu En-lai. Au partici
pat. de asemenea, delegațiile 
străine.

tregul popor chilian primul 1 
Mai sărbătorit în condițiile ma
rilor transformări politice, eco
nomice și sociale inițiate de gu
vernul unității populare. Nume
roasele care alegorice și pancar
te care însoțeau coloana multi
coloră a demonstranților expri
mau sprijinul oamenilor muncii 
pentru politica guvernului popu
lar, pentru obiectivele majore 
ale acesteia : naționalizarea sec
toarelor cheie din economie șl 
din sistemul bancar, urgentarea 
aplicării reformei agrare, parti
ciparea maselor la toate actele 
definitorii ale regimului actual. 
De 1 Mai a apărut primul nu
măr al ziarului editat de Con
gresul sindicatelor chiliene — 
centrala unică a oamenilor mun
cii din Chile — simbol și totoda
tă act concret al drepturilor de 
care se bucură azi oamenii mun
cii în viața politică a tării.

studenți și elevi și-au dat întîl- 
nire în patru puncte centrale. A- 
poi, încolonați, ei au străbătut 
străzile orașului, pînă la tradi
ționalul loc de întîlnire, Piața 
San Giovanni, purtînd steaguri 
roșii și pancarte, cîntînd cîntece 
revoluționare și strigînd lozinci, 
în fața participantilor la miting 
a luat cuvîntul, în numele celor 
trei centrale sindicale, Luciano 
Lama, secretarul general al Con
federației Generale a Muncii.

TOKIO

HANOI

VARȘOVIA
• In diverse localități din R.P. 

Polonă s-au desfășurat sîmbătă 
însuflețite demonstrații ale oa
menilor muncii. La Varșovia. în 
fața Palatului Culturii, în tribu
na oficială au luat loc Edward 
Gierek, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Jozef Cyrankiewicz, 
președintele Consiliului de Stat, 
Piotr Jaroszewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri, alți con
ducători de partid șl de stat po- 
,lonezi.

Edward Gierek a rostit o cu- 
vîntare, în care, salutînd în nu
mele C.C. al P.M.U.P. pe oame
nii muncii din orașele și satele 
poloneze, a înfățișat sarcinile con
strucției socialiste în R. P. Po
lonă.

BUDAPESTA
• In întreaga Ungarie ziua de 

1 Mai, marea sărbătoare a oa
menilor muncii de pretutindeni, 
a fost marcată într-o atmosferă 
entuziastă. In capitala țării ca și 
în orașele Pecs, Debrecin, Mis
kolc, Szeged, Kecskemet, Gydr 
și altele, au avut loc mari de
monstrații ale oamenilor muncii.

La Budapesta, Piața Parăzilor, 
ca și întregul oraș, a fost împo
dobită sărbătorește cu drapele și 
pancarte. La ora zece, în tribu
na centrală din mijlocul pieței 
au luat loc Janos Kadar, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., Lo- 
senezi Pal, președintele Consiliu
lui Prezidențial al Republicii, 
Jeno Fock, președintele guvernu
lui ungar, și alți conducători de 
partid și de stat.

Ca și în ceilalți ani, marea de
monstrație a oamenilor muncii a 
fost deschisă de colectivele în
treprinderilor fruntașe în între
cerea socialistă, colective eviden
țiate prin rezultatele remarcabile 
obținute în lupta pentru sporirea 
eficacității activității economice.

• BRAȘOV
Roadele muncii înfrățite obți

nute de locuitorii județului 
Brașov, consemnate pe pancar
tele demonstrației, sînt grăitoa
re : producția marfă depășită, 
față de angajamente, cu 105 
milioane lei; s-a redus impor
tul de materii prime, materiale 
și piese de schimb, cu 7,5 mi
lioane lei valută, cheltuielile de 
producție în industrie au fost 
reduse cu 27 milioane lei, reali
zîndu-se angajamentul anual.

Cu 23 de ant în urmă, prin 
fața tribunei oficiale a trecut 
primul tractor românesc. Azi, 
harnicii constructori raportează 
exportul tractoarelor românești, 
în aproape 60 de țări.

Un grup compact de autoca
mioane, „Buoegi“, „Carpați“, 
toate tipurile diversificate, ca
pabile să răspundă celor mai 
mari exigențe al® economiei na
ționale și a țărilor importatoa
re, fi-au prezentat la start, aici, 
la marea sărbătoare.

ADINA VELEA

• în cinstea Zilei de 1 Mai, 
la Hanoi a avut loc un miting, la 
care au participat conducători ai 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam șl ai guvernului, membri 
ai Adunării Naționale și ai unor 
organizații de masă. Luînd cu
vîntul cu acest prilej, primul mi
nistru Fam Van Dong a subli
niat succesele multilaterale do- 
bîndite de poporul vietnamez în 
lupta contra agresiunii america
ne, pentru salvgardarea naționa
lă. El s-a referit pe larg la rea
lizările populației nord-vietname
ze în construirea socialismului, 
precum și Ia victoriile semnifica
tive repurtate de populația sud- 
vietnameză și cele obținute de 
popoarele laoțian și cambodgian.

în continuare, Fam Van Dong 
a felicitat călduros popoarele ță
rilor socialiste frățești pentru suc
cesele dobîndite în construcția 
socialismului șl comunismului.

SOFIA
• Ziua de 1 Mai — Ziua inter

națională a oamenilor muncii — a 
fost sărbătorită, atît în capitală 
cît și în întreaga țară, într-o at
mosferă de entuziasm și sub sem
nul celui de-al X-lea Congres al 
P.C.B. și a celei de-a 80-a aniver
sări a creării partidului.

în tribuna centrală au luat loc 
Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.B., președintele Con
siliului de Miniștri, Gheorghi 
Traikov, președintele Prezidiului 
Adunării Populare, șl alți con
ducători de partid șl de stat, 
delegații sindicale de peste ho
tare.

e Pe colinele Yoyogi, de lîngă 
fostul sat olimpic, peste 500 000 de 
manifestanți au participat la ma
rele miting de 1 Mai al munci
torimii din Tokio. în această u- 
riașă masă de oameni se aflau 
reprezentanții tuturor centralelor 
sindicale nipone.

Deasupra tribunei unde se a- 
flau conducătorii sindicali și ai 
forțelor politice progresiste japo
neze, era înscrisă lozinca centra
lă sub care s-a desfășurat de
monstrația : ,,Să apărăm condi
țiile de viață, drepturile și pacea 
prin unitatea muncitorilor“.

Au rostit cuvîntări Makoto Ichi
kawa, președinte al Consiliului 
General al Sindicatelor japoneze 
(S.O.H.Y.O.), Sanzo Nosaka, pre
ședinte al C.C. al Partidului Co
munist din Japonia, Tomomi Na
rita, președinte al Partidului So
cialist din Japonia, și Ryosaku 
Sasaki, secretar general al Parti
dului Socialist Democratic.

SANTIAGO
DE CHILE

• Poporul chilian a sărbătorit 
ziua de 1 Mai într-o atmosferă 
de entuziasm general. De la pri
mele ore ale dimineții de sîmbă
tă coloane nesfîrșite străbăteau 
marile bulevarde ale capitalei, 
îndreptîndu-se spre piața Bulnes, 
unde a fost amenajată tribuna 
oficială. Pentru prima oară în is
toria acestei țări, la sărbătorirea 
zilei de 1 Mai, au luat loc în 
tribună președintele țării și 
membrii guvernului.

în deschiderea demonstrației 
oamenilor muncii chilieni a luat 
cuvîntul președintele Salvador 
Allende, care în scurta sa alocu
țiune a evocat semnificația deo
sebită pe care o are pentru în

TIRANA
• în întreaga Albanie, infor

mează agenția A.T.A., Ziua de 1 
Mai a fost marcată într-un cadru 
festiv. La Tirana, pe Bulevardul 
Martirilor Națiunii, a avut loc o 
mare manifestație a oamenilor 
muncii din capitala albaneză. în 
tribuna centrală au luat loc En
ver Hodja, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Muncii din Albania, 
Haxhi Lleshi, președintele Prezi
diului Adunării Populare, Meh
met Shehu, președintele Consiliu
lui de miniștri, alți conducători 
de partid și de stat albanezi. Pre
ședintele Consiliului Central al 
Sindicatelor albaneze, Rita Mar
ko, a salutat, în numele C.C. al 
P.M.A., al Consiliului de Miniș
tri și al C.C.S. pe cei prezenți, 
pe toți oamenii muncii albanezi.

A început apoi demonstrația 
oamenilor muncii din Tirana. 
Participanții purtau pancarte, 
panodri, grafice care ilustrau 
succesele obținute de poporul al
banez în toate domeniile de ac
tivitate.

CAIRO
o Uniunea Socialistă Arabă și 

sindicatele din R.A.U. au organi
zat cu ocazi2 zilei de 1 Mai un 
mare miting la Heluan — centru 
industrial situat în apropierea 
capitalei egiptene — la care au 
luat parte conducători ai U.S.A., 
membri ai guveri^ilui și guver
natori, reprezentanți ai organi
zațiilor sindicale, oaspeți din 
peste 30 de țări.

Cu acest prilej, președintele 
R.A.U., Anwar Sadat, a rostit o 
cuvîntare.

ROMA
• Milioane de oameni ai mun

cii au sărbătorit sîmbătă, în în
treaga Italie, ziua internațională 
a celor ce muncesc. Adunări 
populare și demonstrații — orga
nizate unitar, pentru prima oară 
în ultimii 23 de ani, de către cele 
trei mari centrale sindicale : 
Confederația Generală a Muncii 
(C.G.I.L.), Confederația Sindica
telor celor ce Muncesc (C.I.S.L.)) 
și Uniunea Muncii (U.T.L.) — au 
avut loc în toate orașele șl în 
principalele localități rurale ale 
tării.

La Roma, din primele ore ale 
dimineții, mii și mii de oameni 
ai muncii veniți din diferite zone 
ale orașului și din împrejurimi,

HAVANA
• Cuba a întîmpinat Ziua soli

darității internaționale a celor ce 
muncesc prin demonstrații săr
bătorești și acțiuni de muncă 
patriotică. .

La adunarea festivă centrală 
consacrată zilei de 1 Mai, ce a 
avut loc sîmbătă la Havana, a 
vorbit Fidel Castro, prim-secre
tar al C.C. al P.C. din Cuba, 
primul ministru al Cubei. Refe- 
rindu-se la rezultatele obținute 
în. dezvoltarea mișcării sindicale 
cubaneze, el a subliniat rolul im
portant al sporirii productivității 
muncii și al îndeplinirii sarcini
lor ce stau în prezent în fața 
Cubei pentru crearea bunurilor 
materiale și avuției țării, pentru 
ridicarea nivelului de trai al ce
lor ce muncesc.

AMMAN
• Iordania a sărbătorit sîmbă

tă, pentru prima dată în istoria 
sa; Ziua solidarității internaționa
le a celor ce muncesc. Pe baza 
unui decret guvernamental, ziua 
de 1 Mai a fost declarată sărbă
toare oficială.

Cu acest prilej, regele Hussein 
a adresat un mesaj de salut mem
brilor celor 8 organizații sindica
le dordaniene.



SERBĂRI 1-2 MAI DUMINICĂ
DE ARMINDENI

• UNIVERS AL-CLUB. In fie
care seară o mie de tineri, cu o 
mie de flori în mîini — semnul 
participării la carnaval — au pe
trecut în caruselul veseliei, a- 
companiați de grupul muzical 
„Apollo".

In fiecare seară, Horia Căciu- 
lescu, în chip de grădinar, a fost 
oaspetele tinerilor.

La ceasul de cumpănă al 
nopții — în grădina carnavalu
lui a răsărit „regina nopții" cea 
mai frumoasă floare, aleasă prin 
vOt floral secret de către juriul 
grădinarilor. Simbolul florilor — 
simbolul armindenilor.

• „STRADA CARNAVALU
LUI". Tinerii de la Clubul TI 
au decorat cu prilejul acestei săr
bători — o stradă întreagă. Pe 
sub portalele împodobite cu 
ghirlande de flori și lampioane 
multicolore, au trecut cortegiile 
carnavalești. Tineri și tinere îm- 
brăcați în costumele naționale ale 
diverselor țări ale lumii — au 
deschis festivitățile, prinși sim
bolic, intr-o horă a prieteniei.

• „CARNAVAL I.T.B". Una 
dintre cele mai mari întreprin
deri din Capitală — aproximativ 
20 000 de salariați — I.T.B. și-a 
organizat carnavalul împreună cu 
tinerii din sectorul 8. Participa
rea la carnaval a fost foarte „a- 
glomerată" — ca la mașinile de 
transport în comun, în dumini
cile cu fotbal. Cortegiul veseliei 
nu a intîrziat să sosească, fiind 
adus chiar de tinerii șoferi ai 
I.T.B.-ului.

• „TEHNIC CARNAVAL". 
La Tehnic-Club, tehnic-camaval! 
Nimic mai potrivit. Deși îmbră
cat la început pe mijloacele teh
nice, cortegiul veseliei, al acestui 
carusel a coborît la miezul nopții 
in grădinile clubului unde, sub 
un copac, cînta „o stea cu 
nume", Puica Igiroșeanu. xȘi-au 
mai dat concursul Nae Lăzărescu 
și Nicu Petrescu. Dispunînd de 
mijloace tehnice „Tehnic-carna- 
val“ s-a deplasat la „Ateneul ti
neretului" unde a avut loc car
navalul stelelor.

LA ORA 6

• ECONOMIȘTII CARNA
VALURILOR — cdlculînd la 
mașina electronică tip „Carnaval 
005x" că în cele două seri de 
veselie și petrecere s-au consu
mat peste plan, 5 000 kg de pe
tale de flori, 10 000 mhz sunete 
de ghitară, s-au rupt 15000 de 
pingele de pantofi.

• „PE TRASEELE VESE
LIEI", EDIȚIE SPECIALA 
BTT. In aceste zile, Agenția 
București a Biroului de turism 
pentru tineret, a dat în folosință 
tinerilor cîteva noi trasee turis
tice. S-a prevăzut echipament 
special obligatoriu: un rucsac cu 
bunăvoie și o sacoșă cu cîntece. 
Cei care s-au înscris în acest „ra
liu" au fost tinerii uzinelor 23 
August, studenții Universității 
București, I.M-F. și A.S.E., în
treprinderea de mase plastice,

I.T.B., I.P.R.S. Băneasa, Liceul 
„Mihail Sadoveanu", UREMOAS, 
Nufărul etc. Aceștia s-au depla
sat în Delta Dunării, pe două 
circuite tematice (Sighișoara, 
Cluj, Turda, Arad, Deva, Sibiu), 
unde au luat parte la toate car
navalurile, la cabanele din Pre
deal și pe litoral. La ora cînd 
transmitem ultimul eșalon turis
tic plecase din Gara de Nord.

• ESTRADELE DIN 
PARCURI ȘI GRĂDINILE PU
BLICE. In marele amfiteatru ve
getal — Parcul Herestrău — în 
cele două zile au fost găzduiți, 
peste 1 000 de artiști amatori — 
o mică parte din cei 300 000 de 
artiști participanți în anul acesta 
la cortegiul marilor sărbători or
ganizate în cinstea semicentena
rului partidului. Pe estradele din 
Pădurea Andronache, Pădurea 
Băneasa, Parcul Vitan, Parcul 
Progresul, Pădurea Mogoșoaia,

Pădurea Pustnica și toate pădu
rile care incing Capitala cu un 
veritabil brîu de verdeață, ră
coare au răsunat, în aceste două 
zile, acordurile muzicii de fan
fară de la Palatul Telefoanelor, 
M.F.A., M.A.I., tarafurile uzine
lor Automatica, al Fabricii Pro
gresul, F.M.U.A.B., Uzina de 
Mecanică fină, au fost văzute 
echipele artistice de dansatori de 
la Electrobobinajul, Cooperativa 
Arta populară, I.O.R., Fabrica 
Crinul, Loto-pronosport, Trico- 
dava Uzina Vulcan, Relon Pan
duri ș.a. Cluburile sportive u- 
zinale au pregătit pe terenurile 
de sport din parcuri, întreceri și 
jocuri de judo, gimnastică spor
tivă, volei, tenis, fotbal, aler
gări, trageri la țintă, haltere, 
box, lupte etc. Zilnic, cursele 
speciale I.T.B. cu însemnele dis
tincte, transportau într-un „du-te 
vino" călători, familii și grupuri 
de tineri spre aceste „obiective" 
de petrecere.

...1971. Duminică, ora 10. Po
dul Băneasa. 5 000 de siluete 
svelte, se profilează pe terasa- 
mentul căii ferate, peste oglin
da lacului. Acești tineri, care 
fac parte din detașamentele de 
pregătire militară au venit să 
asculte evocarea momentelor 
grele ale unei alte dimineți, de 
acum un sfert de veac, nu 
încărcată de liniște și lumină ca 
cea de astăzi ci sîngeroasă și 
grea, cu azurul cerului străpuns 
de canonada artileriei și zgo
motul tancurilor. Dimineața lui 
august 23, zorii unei noi epoci. 
Astăzi, după 25 de ani, semnele 
acestor locuri pare că nu mai 
vorbesc prin nimic despre teri
bilele lupte ale insurecției 
date la această poartă a orașu
lui ; în gropile de obuze au fost 
plantați teii, peste dîrele tancu
rilor inamice a crescut iarba; 
locurile par a fi, așa cum sînt, 
aduse dintr-o eternitate de pace. 
Și totuși, dacă vom observa mai 
bine, sub arcada podului pe sub 
care în această dimineață se 
scurg lin convoaiele de mașini 
multicolore se află, încrustate 
în granit, efigiile comemorative 
ale zilelor de luptă și jertfă, 
zile-ofrandă adusă libertății de 
către armata română și detașa
mentele muncitorești ale insu
recției revoluționare.

...Dimineața de acum evocă 
acea dimineață crucială de la 
ora 6. Cei cinci mii de ti
neri în uniforme albastre re
trăiesc în 45 de minute, prin 
puterea imaginației și, mai cu 
seamă, prin sentimentele lor pa
triotice cele 48 de ore de luptă 
neîntreruptă. Momentul de isto
rie vie l-au trăit cei cinci mii 
de tineri în uniforme albastre 
prin evocarea unui martor ocu
lar — generalul maior în re
zervă Marcel Olteanu.

..Astăzi arborii acestor locuri, 
sînt tineri ca și tinerii, nu pot 
evoca evenimentele acelea isto
rice, iar apa, în continuă 
curgere, nu mai are memorie ; 
dar sub podul de piatră arcuit 
în chip de triumf, patru efigii 
de granit, neclintite, stau măr
turie acelei zile de neuitat din 
istoria patriei.

ION MARCOVICI

Ședința Prezidiului 
Uniunii Comuniștilor 

din Iugoslavia

FOTBAL Fara TENIS „CUPA DAVIS":

Dinu și Dumitrache
ROMÂNIA - OLANDA: 5-0

GREUL ÎNCEPE
►vwwwwww
£ Obișnuitul prolog de sîmbătă, al etapei, 
£ Progresul — S. C. Bacău, nu ne-a îneîntat 

prea mult : a fost o partidă de luptă oarbă,
► de uzură, nu arareori presărată de durități.
► într-un fel este explicabilă tensiunea în care
► s-a jucat: ambele echipe încearcă o evadare 
' din zona retrogradării. Pînă la urmă Pro-

greșul a reușit să-și mai îndulcească puțin 
soarta — a învins cu 3—1 prin golurile sem-

► nate de Năstase (de 2 ori) și Raksi și a cu-
► cerit 2 puncte mari cit roata carului — arun- 

cindu-și adversarul și mai jos în subsolul
* clasamentului, acolo unde nu e speranță ci
► întristare și suspin. Eforturile, aproape soli-
► tare, ale Iui Dembrovschi, de departe cel mai
► bun de pe teren, n-au avut sorți de izbîndă
► și golul lui Rugiubei a adus doar satisfacții
► platonice coechipierilor. Alta ar fi fost, bă-
► nu im, soarta partidei dacă Ene Daniel, scă- 
‘ pat singur, nu rata cu atîta ușurință la în-
* ceputul reprizei secunde, o ocazie rarisimă.
* Ar fi fost 1—1 și nu se știe...
’ Indiscutabil, derbiul etapei s-a consumat, 
, duminică la Iași, în Dealul Copoului. Partida 
» a început cu o lovitură de teatru : același 

Inczc IV, repetă „istoria** scrisă în meciul 
. cu Rapid, la București, în min. 1 : sprintează
* și pătrunde ca un spiriduș în careul milita

rilor, șutează puternic, mingea se lovește de
’ Ciugarin și ricoșează în gol : 1—0 în min. 3 !

Și iată că, în sfîrșit, in min. 3 Coman care 
nu se lăsase bătut de Ia începutul returului 
este făcut K.O. E drept, nu de un adversar ci 
de un... coechipier. In prima repriză oaspe
ții atacă mai insistent, controlează balonul 
și jocul cu mai multă clarviziune, atacurile 
lor sînt mai periculoase dar lanul. Romilă și, 
in ultimă instanță, Iordache spulberă orice 
acțiune ce lăsa să se întrevadă golul. In a 
doua parte a meciului echipa care-și pierde 
busola e Steaua iar cea care-și organizează 
mai bine jocul, ține mingea mai mult și do-

mină teritorial, este Politehnica. Ca urmare, 
în min. 73 aceasta își sporește avantajul 
printr-un gol înscris într-o manieră specta- % 
culoasă de Moldoveanu. Acesta face o cursă S 
senzațională, trece cu mingea lipită de picior 
printre adversari, îi tentează și-i lasă înge- < 
nunchiați, îl depășește pînă și pe Coiman și % 
nimeni nu-1 mai poate opri decît plasa por- ► 
ții: 2—0 și partida e jucată. Steliștii sînt, S 
acum, învinși și psihic — ei nu reușesc în < ► 
a doua parte a meciului nici un șut periculos 4k 
pe poartă — și nu fac altceva decît să îm- 
piedice adversarul să urce scorul. Naom și 
Lupulescu sînt jucătorii care ratează cele > 
mai mari ocazii ale meciului. Cu aceasta Poli 
și-a luat revanșa pentru atît de mult discu- < 
tata înfrîngere din toamnă, de la București, S 
cînd arbitrul N. Cursaru a fost socotit al S 
12-lea om al echipei Steaua E drept că vie- 
toria a venit greu și pînă să se contureze am 
asistat la o încleștare nervoasă, dură, la al- < 
tercații deloc sportive, la achitarea unor po- 
lițe într-o manieră de care ne cam dezobiș- < > 
nuișerăm. De aceea, dacă jucătorilor în con- S 
dițiile terenului moale, ud Ii s-a părut greu <► 
și obositor de jucat, desele atentate la fair- 
play au făcut din această partidă un specta- 
col greu și obositor de privit pentru noi. C

V. CABULEA

P.S. — Fără să intervenim contra unei de- * ► 
cizii juste în cazul lui Dinu și Dumitrache, <► 
ne întrebăm dacă, avînd garanția unui an- 
gajament ferm din partea celor doi fotbaliști, <[ 
n-ar fi cazul să facem o excepție, de această C 
dată, reducîndu-le din pedeapsă: ne așteaptă S 
un meci decisiv la Bratislava, unde ei pot 
juca un rol hotărîtor.

C. V. >

CU TURUL
Spectatorii bucureșteni au 

avut ocazia să urmărească, timp 
de trei zile, un spectacol spor
tiv de ținută, în care, după cum 
era de așteptat, rolul de soliști 
l-au avut primele noastre rache
te, Ilie Năstase și Ion Țiriac. 
întîlnind în primul tur al Cupei 
Davis 1971 echipa Olandei, han- 
dicapataă, desigur, de absența 
renumitului Tom Okker — trecut 
la profesionism — jucătorii ro
mâni s-au comportat remarcabil, 
asigurîndu-și calificarea în turul 
II după numai două jocuri de 
simplu și „dublul", disputat' 
sîmbătă. Desigur, nimeni nu s-a 
îndoit că victoria va reveni, ași
lor români, aureolați în ultima 
vreme de o serie de succese 
internaționale de mare prestigiu. 
Rezistența dîrză a foarte tineri
lor lor adversari (cel mai în vîr- 
stă — Hordyk — are 21 de 
ani), a dovedit că faima parte
nerilor de întrecere a fost un 
bun stimulent pentru jucătorii 
(puțin cunoscuți) din Țara lale
lelor. Pe alocuri, Hemmes și 
Hordyk s-au ridicat aproape de 
valoarea lui Năstase și Țiriac, 
dovedind un real talent și o do
rință de afirmare remarcabilă. 
Tinerețea și avîntul nu au putut 
însă, compensa marea experiență

CLASAMENT
1. DINAMO 22 11 6 5 36—18 28
2. RAPID 22 9 10 3 24—14 28
3. U.T.A. 22 11 4 7 33—23 26
4. FARUL 22 10 6 6 32—38 26
5. STEAUA 22 9 7 6 30—23 25
6. PETROLUL 22 9 7 6 26—23 25
7. POLITEHNICA 22 10 4 8 35—28 24
8. UNIV. CRAIOVA 22 9 5 8 18—18 23
9. ST. ROȘU 22 9 5 8 16—18 23

10. ,.U" CLUJ 22 8 5 9 21—21 21
11. F. C. ARGEȘ 22 7 6 9 29—30 20
12. JIUL 22 8 3 11 19—25 19
13. C.F.R. CLUJ 22 7 5 10 26—35 19
14. S. C. BACAU 22 8 2 12 26—32 18
15. PROGRESUL 22 6 5 11 19—27 17
16. C.F.R. TIMISOARA 22 4 2 16 13—37 10

CROSUL
TINERETULUI 700 TINERI

LA FAZA PE MUNICIPIU

URMĂTOR
internațională și rafinamentul 
tehnic al lui Năstase, sau tena
citatea și regularitatea acțiunilor 
lui Țiriac, care au cîștigat cu 
destulă ușurință toate cele cinci 
întâlniri, cedînd adversarilor 
de-a lungul celor trei zile de 
întreceri un singur set!

De remarcat sportivitatea deo
sebită a spectatorilor bucu
reșteni, care prin căldura cu 
care au răsplătit pe sportivii am
belor echipe, a făcut să se trea
că peste unele greșeli de arbi
traj.

Rezultatele tehnice sînt cunos
cute : Țiriac—Hemmes (7—5, 
6—1, 6—3). Năstase—Hordyk 
(6—2, 6—2, 6—3), Năstase—Ți
riac — Hemmes—Hordyk (6—2, 
6—3, 6—8, 6—2), Țiriac—Hor
dyk (6—1, 6—1, 6—1), Năstase— 
Hemmes (6—0, 6—2 6—4).

De-a lungul acestor partide 
oaspeții au evoluat din ce în ce 
mai bine, dovedind mai ales în 
meciul de dublu frumoase cali
tăți, ei reușind în ultima par
tidă să realizeze și setul de o- 
noare (care le va aduce... prima 
promisă de antrenorul olandez 
înaintea întîlnirii). Jucătorii noș
tri au realizat un succes meritat 
și destul de facil, care le asi
gură calificarea în turul II al 
Cupei Davis. Făcînd o scurtă 
analiză a jocului reprezentanților 
noștri în această partidă, remar
căm progresul lor evident, față 
de ultimele evoluții în țară.

F. GHEORGHIU

Agenția Taniug anunță că in
tre 28 și 30 aprilie, la Brioni, 
s-a desfășurat ședința Prezidiu
lui Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, care s-a ocupat de si
tuația politică și economică a 
țării și a examinat relațiile din 
cadrul U.C.I.

în cursul dezbaterilor a luat 
cuvîntul președintele Iosip Broz 
Tito.

în examinarea situației politi
ce din țară, se arată in comuni
catul dat publicității la înche
ierea ședinței, Prezidiul a por
nit de la faptul că. în continui
tatea revoluției popoarelor din 
Iugoslavia, în lupta pentru con
struirea socialismului, în condi
ții internaționale grele și în 
condiții interne foarte compli
cate, U.C.I. a fost în fruntea 
profundelor transformări socia
le, economice și politice. Apre
ciind realizările cele mai 
importante ale perioadei care a 
trecut, comunicatul spune : „în
crederea clasei muncitoare și 
prestigiul internațional pe care 
l-a cîștigat Iugoslavia, obligă 
U.C.I. să constate nu numai re
zultatele obținute, dar în același 
timp să înfrunte neajunsurile, 
eșecurile și problemele deschise 
și să găsească o soluție care să 
ducă la continua întărire a co
munității popoarelor iugoslave 
în dezvoltarea sistemului auto- 
conducerii, la deplina afirmare 
a egalității, frăției și unității 
popoarelor Iugoslaviei, precum 
și la mobilizarea întregului po
tențial material și uman pentru 
continua dezvoltare economică 
și socială a Iugoslaviei, pentru 
întărirea capacității de apărare 
a țării și realizarea concepției de 
apărare a întregului popor44.

Analizînd cauzele precise ale 
actualei situații politice și eco
nomice, menționează comunica
tul, Prezidiul a constatat că ele 
se găsesc în nivelul insuficent 
de dezvoltare al relațiilor de 
autoconducere, afectate de ten
dințe și forțe birocrato-tehno- 
crate, care au dus la reducerea 
influenței clasei muncitoare a- 
supra poziției sale sociale pro
prii și asupra întregii dezvoltări 
social-economice, la perturbări 
structurale în economie și la a- 
plicarea inconseventă a progra
mului de stabilizare în comu
nitățile social-politice și în or
ganizațiile de muncă, la consul
tări interrepublicane insuficien
te, la creșterea naționalismului 
și șovinismului. De asemenea, 
a fost scoasă în evidență în
răutățirea situației și relațiilor 
din cadrul U.C. și rămînerea în 
urmă în aplicarea hotărîrilor 
celui de-al IX-lea Congres și 
ale primei Conferințe a U.C.I.

Comunicatul relevă că Prezi
diul și-a exprimat unanimitatea 
ca, imediat după încheierea dez
baterilor publice, să fie efectua
te schimbările în Constituție. 
Amendamentele la Constituție 
reprezintă o afirmare în con
tinuare a rolului conducător al 
clasei muncitoare, a deplinei 
egalități a popoarelor și națic-

lităților, a responsabilităților 
republicilor și provinciilor pen
tru dezvoltarea lor proprie și 
comună. Amendamentele afirmă 
conținutul de clasă al politicii 
U.C.I. și netezesc calea spre sta
bilizare democratică a relații
lor sociale.

în concordanță cu hotărînle 
celui de-al IX-lea Congres al 
U.C.I. și cu principiile, expuse 
în amendamentele constituționa
le, trebuie realizate înțelegeri 
sociale corespunzătoare cu pri
vire la repartiția veniturilor și 
veniturilor personale. Politica 
economică trebuie să țină cont 
de deosebirile sociale și nivelul 
de trai al oamenilor muncii cu 
salarii scăzute.

Schimbările în sistemul poli
tic și economic reclamă întă
rirea rolului ideologic și poli
tic al U.C.I. în scopul unei se
sizări mai cuprinzătoare a si
tuației din U.C.I., a rolului și 
răspunderii sale în societatea 
noastră, a organizării adecvate 
și a unității ei politico-ideolo- 
gice, va avea loc conferința 
U.C.I.

Prezidiul — menționează co
municatul— a constatat că s-au 
manifestat serioase insuccese 
ideologico-politice și fenomene 
de împotrivire la politica U.C.I., 
la unele mijloace de informare 
și publicistică. în legătură cu 
aceasta, Prezidiul a însărcinat 
conducerea Uniunii Comuniști
lor din republici să depună efor
turi și să ia măsuri care să dea 
posibilitatea comuniștilor să se 
opună în mod mai hotărît ten
dințelor care reprezintă împo
triviri politice și ideologice la 
dezvoltarea socialistă de auto
conducere progresistă.

Prezidiul — se arată în con
tinuare — a apreciat că s-a a- 
juns la o intensificare a activi
tății dușmănoase externe, care 
s-a folosit de greutățile noastre 
interne și s-a bazat în acțiunea 
sa pe dușmanii din țară. In ca
drul acestei activități dușmă
noase antisocialiste a fost orga
nizată o acțiune de descalificare 
a conducerii politice a R.S. 
Croația în scopul de a se pro
voca instabilitate politică, di
sensiuni între republici, de a 
slăbi unitatea și a îngreuna 
dezvoltarea socialistă a țării.

La ședință au fost constatate 
și lipsurile în activitatea unor 
servicii de securitate, lipsuri 
care trebuie, prin activitatea or
ganelor competente, să fie înlă
turate în cel mai scurt timp.

Prezidiul atrage atenția asu
pra faptului că, în conformitate 
cu modificările constituționale, 
trebuie calificate in continuare 
și întărite serviciile de secu
ritate și trebuie realizat un 
control mai eficace asupra acti
vității lor.

Prezidiul cheamă conducerile 
republicane și provinciale să 
examineze în mod critic, de pe 
această poziție, activitatea și 
practica lor de pînă acum, se 
subliniază în încheierea comu
nicatului.

TTRGUL INTERNATIONAL 
DE LA CASABLANCA

PREMIERUL 
MAROCAN A VIZITAT 
OFICIUL COMERCIU 

M ROMÂNIEI
După deschiderea oficială a 

Tîrgului internațional de Ia 
Casablanca cu tema „Indus
trializarea și promovarea 
schimburilor", oficiul comer
cial cu care România parti
cipă la actuala ediție a fost 
vizitat de premierul marocan, 
Ahmed Laraki, însoțit de 
ministrul comerțului și al 
industriei și de guvernatorul 
prefecturii Casablanca. Per
soanele oficiale marocane au 
fost întîmpinate de ambasa
dorul României la Rabat, Va
sile Mircea.

Republica Socialistă Româ
nia participă la Tîrgul in
ternațional cu un oficiu co
mercial în cadrul căruia sînt 
prezentate întreprinderile 
„Mașinexport", „Electro- 
num", „Romsit" și „Uexim".

• T1RGUL INTERNAȚIONAL 
de la Hanovra, și-a închis por
țile.

Exponatele românești s-au 
bucurat de un frumos succes. 
Contractele încheiate depășesc 
cu peste 70 la sută valoarea ce
lor încheiate la ediția anterioa
ră. Majoritatea cererilor de ex
port au venit din partea unor 
mari firme, în special vest-ger- 
mane, care au dat o înaltă apre
ciere produselor electrotehnice 
românești.

Turcia și R.P. Chineză 
intenționează 

să stabilească 
relații diplomatice

• INTK-O DECLARAȚIE fă- 
cuta la Ankara corespondenți-, 
lor presei străine, relevă ageiyfij'^ . 
ția France Presse, primul mi
nistru al Turciei, Nihat
a confirmat că între țara sa și 
R.P. Chineză a avut loc un prim 
contact în vederea stabilirii re
lațiilor diplomatice. Premierul 
turc a precizat că discuțiile au 
avut loc la Paris între ambasa
dorii celor două țări.

Situația din Ceylon

DIAGRAMA ETAPEI
PROGRESUL — S. C. BACĂU 
-1 (1—0). Au marcat : Racksi 
lin. 5), Năstase (min. 63 și 66) 
spectiv Rugiubei (min. 80).
POLITEHNICA — STEAUA 2—0 
-0). Ciugarin (min. 3 — auto- 
>1) și Moldoveanu (min. 73) sînt 
itorii punctelor care au decis 
ctoria ieșenilor.
UNIV. CRAIOVA — RAPID 
-0 (0—0). Țarălungă a detronat 

min. 61 liderul, înscriind sin- 
irul gol al meciului în poarta 
i Răducanu.
DINAMO — F. C, ARGEȘ 1—0 
—0). Gazdele, fără Dinu și Du- 
itrache, au obținut 2 puncte, la 
pătul unei partide echilibrate, 
•in golul marcat de Lucescu, în 
in. 72.
PETROLUL — FARUL 1—1 
—1). Au înscris : Caraman (min. 
) pentru Farul și Dincuță (min. 
) pentru Petrolul x,
JIUL — „U“ CLUJ 0—0.
C.F.R. CLUJ — C.F.R. TIMI- 
JARA 3—1 (0—1). Oaspeții all 
îschls scorul prin Bojin (min.

32). Octavian Ionescu a egalat 
imediat după pauză (min. 47), 
iar Sorin Bretan șl Fanea au 
semnat încă două goluri pentru 
echipa lor.

U.T.A. — STEAGUL ROȘU 3—1 
(0—0). Golurile arădenilor au *fost 
realizate de Sima (min. 47), A- 
xente (min. 56 și Olteanu (min. 
66 — autogol). Pentru brașoveni 
a marcat Balint (min. 79).

ETAPA VIITOARE
(9 mai)

STEAUA-DINAMO, STEA
GUL ROȘU-PETROLUL, S.C. 
BACĂU-FARUL, F.C. AR- 
GEȘ-JIUL, C.F.R. TIMIȘOA- 
RA-U.T.A., „U“ CRAIOVA- 
POLITEHNICA, „U“ CLUJ- 
C.F.R. CLUJ, PROGRESUL- 
RAPID (sîmbătă, 8 mai).

Ieri dimineață, la stadionul 
„Tineretului44, în ambianța ca
racteristică întrecerilor spor
tive de anvergură, s-au dispu
tat cele 6 curse ale „Crosului 
tineretului" care aveau să sta
bilească pe cîștigătorii fazei pe 
Capitală a marii competiții, a- 
flate la cea de a IV-a ediție. 
720 tineri, campionii desemnați 
anterior în cadrul etapelor pe 
sectoare și organizații U.T.C. 
teritoriale — Construcții, I.T.B., 
Sănătatea, Comerț, Centrul uni
versitar și A.S. Armata — și-au 
disputat primele două locuri în 
cadrul categoriilor regulamen
tare pentru finala pe țară. Cea 
mai animată cursă a fost a ju
niorilor mari (17—19 ani) în 
care.ordinea primilor clasați s-a 
stabilit abia pe ultima porțiune 
de traseu. întrecerea juniorilor 
mici . poate fi caracterizată și 
ea printr-un superlativ : am a- 
sistat la startul cel mai aglome
rat, cu cele mai multe înscrieri 
pe foile de concurs. Organiza
ției U.T.C, a sectorului 7 i-a 
revenit, în final, prețiosul tro
feu „Cupa de cristal" instiuit de 
Comitetul municipal U.T.C. pen
tru cea mai numeroasă partici
pare în cadrul celor șase cate
gorii. Capitala și-a stabilit, așa
dar, cei 12 sportivi care o vor 
reprezenta peste 5 zile, la Cra
iova, în cadrul finalelor națio

nale ale „Crosului tineretului". 
Iată lista acestor performeri : 
Categ. 15—16 ani, 800 m fete :
1. Vasilescu Bocra (Șc. gen. nr. 
80. sectorul 6) ; 2. Elena Turjan 
(Șc. _ gen. nr. 205, sectorul 7) j 
Băieți — 1 500 m ; 1. Constan
tin Debereche (Gr. șc. „23 Au
gust44, sect. 3) ; 2. Nicolae Voicu 
(Șc. prof. U.M.B., sect. 7). Categ. 
17—19 ani, 1 000 m fete : 1. A- 
lexandrina Ion (Lie. Industrial 
Construcții, sect. Construcții).
2. Elena Popa (Lie. Industrial 
Metrologie, sect. 5). Băieți —
2 000 m : 1. Dan Dragostin (Lie. 
„23 August", sect. 3) ; 2. Petre 
Stoica (Gr. școlar .,23 August44, 
sect. 3). Categ. peste 19 ani, 1 000 
m fete : 1. Victoria Neagu (In
stitutul pedagogic de 3 ani, sec
torul Centrul Universitar) ; 2. 
Elena Enache (I.C.P.B. Militari, 
sectorul Construcții). Băieți —
3 000 m : 1. Dumitru Vasile (A- 
sociâția sportivă Armata) ; 2. 
Virgil Recu (Asociația sportivă 
Armata).

Unul din pronosticurile noas
tre făcut la încheierea fazei pe 
sectorul 6 s-a adeverit : Vasi- 
lica Bocra a cîștigat de o ma
nieră categorică cursa junioa
relor mici ! Rubrica noastră de 
mîine va insera un grupaj care 
va cuprinde relatări de la fa
zele județne ale Crosului tine
retului. VIOREL RABA

LUNI, 3 MAI 1971
Opera Română : BĂRBIERUL 

DIN SEVILLA — ora 19,30: Tea
trul Mic : CUM SE JEFUIEȘTE 
O BANCĂ — ora 20; Teatrul „C. 
Tănase** (Sala Savoy) : MICUL 
INFERN — ora 19,30; Teatrul 
„C. I. Nottara- (Sala Studio) : 
CIND LUNA E ALBASTRA — 
ora 20.

LUNI, 3 MAI 1971

• 18,00 Deschiderea emisiunii. 
Scena • 18,30 In întîmpinarea 
semicentenarului F.C.R. Revista 
economică TV. • 19,00 Partid, 
conștiință trează. Microantologie 
a cîntecului revoluționar și pa
triotic românesc din primii ani ai 
construcției socialismului • 19,15 
Publicitate • 19.20 1001 de seri 
— emisiune pentru cei mici • 
19,30 Telejurnalul de seară • 20,00 
50 de ani în 50 de evocări • 
20,25 Film serial : „Cavalerul Fur
tună** (V) « 21,15 Steaua fără 
nume. „Floare din grădină" — 
concurs pentru tineri interpreți 
de muzică populară. Prezintă Dan 
Deșliu • 22,15 Telejurnalul de 
noapte • 22,25 Telesport.

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII 
„REPUBLICII DE LA LABIN"

CUVÎNTAREA PREȘEDINTELUI
IOSIP BROZ TITO

în centrul minier Labin, a a- 
vut loc sîmbătă principala ma
nifestare din Iugoslavia consa
crată Zilei de 1 Mai, care a 
marcat totodată a 50-a aniver
sare a „Republicii de la Labin4* 
și a răscoalei țărănești de la 
Proștina, momente de seamă în 
istoria mișcării muncitorești iu
goslave.

La mitingul organizat la La
bin, a rostit o amplă cuvântare 
președintele Iosip Broz Tito. La 
recenta ședință lărgită a Prezi
diului U.C.I., a arătat vorbito
rul, am discutat despre situația 
din țara noastră care — trebuie 
s-o spun în mod autocritic — 
nu este bună. Ne-am referit în 
mod critic la tot ceea ce nu 
merge și am căzut de acord a- 
supra modului în care trebuie 
înlăturate contradicțiile ce s-au 
acumulat. Am vorbit deschis 
despre lipsurile și greșelile 
noastre, și am hotărît ferm să 
le înlăturăm. Am fost cu toții 
de acord că Uniunea Comuniș
tilor este acea forță importantă 
care poate să înlăture, împre
ună cu Uniunea Socialistă, 
greutățile, oricît ar fi ele de 
mari. Uniunea Comuniștilor 
trebuie să fie, în special astăzi, 
cind urmează să se adopte a- 
mendamentele la Constituție, 
exponentul relațiilor juste între 
republici, precum și între repu
blici și federație. Imensa majo
ritate a masei oamenilor mun
cii de la noi, a cetățenilor

noștri, a arătat Iosip Broz Tito. 
a acceptat cu brațele larg des-'' 
chise amendamentele care vor 
trebui prezentate în fața Skup- 
știnei și adoptate în cel mai 
scurt timp. Vom acționa apoi 
mai departe, a subliniat vorbi
torul, rolul principal revenind 
aici muncitorilor, clasei mun
citoare iugoslave. Cei care 
doreau destrămarea comunită
ții noastre, a spus în conti
nuare președintele U.C.I., s-au 
înșelat în proorocirile lor și 
de data aceasta, așa cum s-au 
înșelat întotdeauna pînă acum. 
Vom face totul, a spus el, 
pentru consolidarea comuni
tății noastre și a unității 
ei. Sîntem o țară socialistă de
mocratică, a spus președintele 
iugoslav. Am ridicat democrația 
la nivel/ înalt și am pus-o pe 
temelii puternice. Dar pentru 
dușmanii sistemului nostru so
cialist, pentru dușmanii a tot 
ceea ce dorim să realizăm nu 
poate exista democrație. După 
ședința Prezidiului, după discu
țiile și concluziile unanim ac
ceptate, a subliniat Iosip Broz 
Tito, ne simțim mult mai pu
ternici. Și cînd vă văd și pe dv. 
aici, cînd vâd sprijinul pe care 
11 acordați aplicării acestei ho- 
tărîri, atunci ne simțim încă și 
mai puternici. In întîlnirile cu 
poporul, cu muncitorii, cu oa
meni de la bază, a arătat pre
ședintele, văd pretutindeni o 
stare de spirit justă.

se normalizează
Situația din Ceylon, unde ele

mente insurgente au desfășurat 
în ultimele săptămâni o serie de 
acțiuni antiguvernamentale, se 
normalizează continuu, anunță a- 
genția France Press, citînd surse 
oficiale din capitala ceyloneză. 
S-a comunicat la Colombo că 
durata interdicțiilor de circulație, 
impuse după declanșarea inciden
telor, a fost redusă cu două ore 
pe întreg teritoriul țării. Potrivit 
unui comunicat oficial, după ape
lurile lansate de premierul Si- 
rimavo Bandaranaike, peste 300 
de insurgenți s-au predat auto
rităților.

Atacuri ale patrioților 
sud-vietnamezi

Artileria detașamentelor 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud a doborît alte 
două elicoptere americane în 
zona A Luoi. Comandamentul 
trupelor americane a recunos
cut că în ultimele șase zile 
trupele americane ku pierdut 
în regiunea Văii Shau șase e- 
licoptere. Din Saigon, agen

țiile de presă informează că 
forțele patriotice au atacat cu 
tunuri și mortiere baza ame
ricană de la Nha Trang. în 
provinciile Long Khanh. Binh 
Dinh și Quang Tri, forțele pa
triotice au atacat obiective și 
dispozitive militare america- 
no-saigoneze și au inițiat o 
serie de acțiuni de hărțuire a 
trupelor regimului de la Sai
gon. /

„Arta interpre
tativă românească 
o atins adevărate 

performanțe 
mondiale"

Orchestra simfonică a Ra- 
dioteleviziunii române și-a 
încheiat turneul în Republica 
Federală a Germaniei. Timp 
de două săptărmîni, ea a pre
zentat concerte la Frankfurt 
pe Main, Stuttgart, Munchen, 
Hamburg, Essen, Duisburg.

Intr-o amplă cronică a te
leviziunii vest-germane con
sacrată acestui turneu se a- 
rată printre altele : Dezvol
tatul simț artistic al români
lor, aptitudinile acestui po
por pentru redarea prin in
termediul artelor 4 bogate: 
sale spiritualități ne erau dc 
mult cunoscute. Ceea ce a 
venit, însă, să confirme pre
zența în Republica Federală 
a Germaniei a Orchestre 
simfonice a Radioteleviziunii 
române este că arta interpre
tativă românească a atins a- 
devărate performanțe mon
diale, că școala muzicală na
țională a pregătit și pregă
tește adevărați virtuoși ai 
muzicii, care, stăpîni pe o 
tehnică desăvîrșită, pe o cu
noaștere profundă a celor mai 
intime taine ale profesiunii 
lor, dau unor lucrări demult 
intrate în patrimoniul artei 
universale, valori noi, de pro
porții nebănuite.
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