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0 amplă și călduroasă expresie 
a dragostei nețărmurite pentru partid, 

pentru secretarul său general

IMPERATIVE ÎN AGRICULTURA

ZILE DECISIVE 
IN CAMPANIA 
PORUMBULUI

In prezența tovarășului NICOLAE CEAUSESCU, a celorlalți conducători de partid și de stat, 
marți dimineața, pe stadionul Republicii din Capitală, a avut loc o mare adunare populară 
consacrată sărbătoririi zilei de 1 Mai, Ziua solidarității internaționale, a frăției oamenilor 
muncii din lumea întreagă care luptă pentru libertate, democrație și independență națională, 
pentru socialism și pace.

La marea adunare populară de pe stadionul Republicii și-au dat intilnire zeci de mii de 
bucureșteni, din marile uzine, de pe șantiere de construcție, din întreprinderi și instituții, tineri, 
virstnici, bărbați și femei făuritori de bunuri materiale și spirituale.

în ovațiile nesfirșite ale celor prezenți, in tribuna oficială au luat loc tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU și tovarășa Elena Ceausescu, tovarășii Ion Gheorghe Maurer, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Radulescu, Virgil Trofin, Hie Verdeț, Maxim Berghianu, Gheorghe Cioară,

Florian Dănălache, Janos Fazekas, Dumitru Popescu, Leonte Râutu, Gheorghe Stoica, Ștefan 
Voitec, losif Banc, Comei Burtică, Mihai Dalea, Aurel Duca, Mihai Gere, Ion loniță, Vasile Pa- 
tilineț, Ion Pățon, Ștefan Andrei.

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

Sint de fată se* misiunilor diplomatice, acreditați in țara noastră, atașați militari și alți 
membri ai corpului d»p^o*«t>c.

La marea sârâătsc'e a Zilei de 1 Mai, participă numeroase delegații sindicale de peste 
hotare, reprezentanți ci celor ce muncesc din numeroase țări, alți oaspeți de peste hotare.

• O vibranta mani
festare de adeziune 
față de politica in
terna și externa a 
partidului.

• Imperativul major 
al întregului popor 
— „Cincinalul în pa
tru ani și jumătate!"

• Peste 30 000 de 
bucureșteni au fost 
prezenți la marea 
sărbătoare populară 
de pe stadionul Re
publicii.

• Impresionanta de
filare a muncitorilor 
din gărzile patrioti
ce, a detașamentelor 
de tineri care se pre
gătesc pentru apăra
rea patriei.

• Un moment de 
entuziasm și tinerețe 
— demonstrația ute- 
ciștiior din Capitală.

• Vigoare, precizie, 
disciplină : progra
mul complex al osta
șilor forțelor noastre 
armate.

* Cravate roșii, 
zîmbete, flori, voio
șie.

• Demonstrația de 
măiestrie a sportivi
lor.

* O gigantică horă 
pe stadion.

Relatări ale reporte 
rilor noștri în
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Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși și prieteni,

întregul nostru popor sărbăto
rește astăzi ziua solidarității in
ternaționale a celor ce muncesc 
în lupta pentru libertate și drep
tate socială, pentru o viață mai 
bună, pentru progres social și 
pace, cu hotărîrea de a înfăptui 
neabătut politica internă și 
externă a Partidului Comunist 
Român. (Aplauze puternice, ura- 
le). Cu prilejul acestei mărețe 
sărbători muncitorești, doresc 
ca, în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, al Consiliului de Stat, al 
Consiliului de Miniștri și al meu 
personal, să vă adresez dumnea
voastră, participanțiior la a

cea-stă mare adunar* populară, 
clasei muncitoare, țărănimii, 
intelectualității, tuturor oame
nilor muncii din patria noastră 
socialistă un călduros salut și 
cele mai bune urări. (Aplauze 
puternice, urale).

Ziua de 1 Mai — măreața 
sărbătoare a primăverii și mun
cii — a intrat în conștiința po
poarelor ca un simbol al uria
șei energii revoluționare și a 
forței înnoitoare a proletariatu-; 
lui, a milioanelor de făuritori 
ai bunurilor materiale, ai pro
gresului și civilizației umane, a 
cărui misiune istorică este a- 
ceea de a dezrobi popoarele de 
sub jugul exploatării și asupri
rii, de a asigura clădirea socie- 

. lății noi — a egalității, echită- 
i ții și justiție* sociale, a demni
tății și fericirii omului — la 
care au visat, de-a lungul seco- 

: lelor, mințile cele mai iumi- 
j nate.

Oamenii muncii din România 
, sărbătoresc această zi de luptă 
| revoluționară de aproape un 
! veac. Se poate spune că. privi- 
i te retrospectiv, manifestările 
1 muncitorești de 1 Mai jalonează 
’ însăși istoria bogată și eroică 
' a proletariatului român, de la 
: începuturile organizării sale, de 
la crearea partidului său politic 

j revoluționar cu 80 de ani in 
urmă, pină la cucerirea vieto- 

‘ riei in revoluția socialistă M 
I zidirea cu succes a noii ©rin

1 dniri sociale, orinduirea socia- 
‘ listă. (Aplauze puternice, ura

le). (dealurile pentru care aH 
luptat și s-au jertfit generații 
de miliUoți revoluționari, pen
tru care oamenii muncii au in- 
fruntat cu abnegație și neinfri- 

i care represiunile exploatatorilor 
încă din secolul trecut, s-au im-

1 plinit : clasa muncitoare a de- 
i venit clasa conducătoare in stat, 
in viața socială s-a Întronat 
principia] deplinei egalități in 

. drepturi intre toți cetățenii, 
poporul este liber și stăpin pe 
soarta sa, iși făurește in mod 

’ conștient propriul viitor, pro- 
i pria sa istorie. - Aplauze puter-

l Anul acesta, ziua de 1 Mai

• este marcată de puternicul en- 
I tuziasm cu care întregul popor 
I muncește pentru realizarea mă
rețului program elaborat de 
Congresul al X-lea și de Con- 

j ferința Națională ale partidului, 
. in vederea făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate. 
Clasa muncitoare, țărănimea 
și intelectualitatea, toți oame
nii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, depun eforturi 
susținute pentru realizarea cin
cinalului înainte de termen, 
pentru îndeplinirea angaja
mentelor menite să asigure ac
celerarea dezvoltării economico- 
sociale a patriei.

(Continuare în pag. « 111-a)

O suta douăzeci de mii de tractoare și peste treizeci de mii 
de semănători, mecanizatorii și cooperatorii dau asaltul decisiv 
asupra cîmpiei planificată pentru porumb însumînd, anul aces
ta, mai bine de trei milioane și jumătate de hectare. Pentru că, 
din punct de vedere al epocii optime, zilele acestea sint deci
sive. Faptul că mai bine de două milioane și jumătate de hectare 
au și fost pregătite și însămînțate, că în cîteva județe și în 
alte peste o mie de unități agricole din celelalte județe 
ale țării au raportat deja încheierea semănatului, dă posi
bilitatea concentrării forțelor mecanice pe acele suprafețe 
ce încă n-au primit sămînța. Iar conducerile cooperativelor și 
întreprinderilor agricole de stat adoptă măsuri organizatorice 
menite să accelereze ritmul semănatului. Echipe constituite con
tinuă acțiunea de eliminare a excesului de apă de pe cele aproa
pe o sută de mii de hectare afectate ; prin repartizarea elevilor 
din anul II de la școlile profesionale de mecanici agricoli și a 
țăranilor cuprinși in formele de învățămînt de scurtă durată, 
aproape douăzeci de mii de tractoare lucrează, acum, douăzeci 
de ore din zi. Aproape toate celelalte sint folosite în schimburi 
prelungite. Se face totul pentru recuperarea restanțelor deter
minate de ploile aproape continui din ultima săptămină.

ILFOV: „în trei zile 
bune de lucru 

încheiem semănatul 
porumbului1'

Cu aceste cuvinte ne-a întîm- 
pinat tovarășul ion Nicola, di
rectorul Trustului de mecanizare 
al județului Ilfov. Afirmația se 
baza pe faptul că ritmul de lu
cru a fost la fel de alert ca și 
în săptamîna trecută cînd tim
pul de lucru-a fost mult mai 
bun. Deși a burnițat continuu, 
au lucrat cooperatorii și lucra
torii din întreprinderile de slat, 
au fost în cîmp specialiștii, pre
ședinții și șefii de fermă dar 
mal ales s-a remarcat în aceas
tă perioadă activitatea mecani
zatorilor. învingînd timpul fri
guros și greutățile au semănat 
porumbul. „Pasul" fiecărei zile /Continuare în pag. a 11-e)

O, țara aceasta e ca o liră, 
cu corzile preschimbate în rîuri I 
Aici deopotrivă-nfloresc 
iubirea și moartea 
Sufletul nostru arde 
în luminări de miere 
fără încetare luminînd 
altarul ei din lemn de salcîm 
căci nici o altă iubire 
nu s-a mai născut 
dincolo de iubirea de patrie, 
nici o altă moarte nu se mai știe 
decît din prea multă dragoste...

Și iată poeții cîntă 
în noaptea de miere 
și cîntecul lor 
ca o flacără peste ape.

— zece mii de hectare semănat». 
S-a depășit, astfel, pragul a două 
treimi din cele 156 000 de hec
tare planificate. La Budești, O- 
grezeni, Mînăstirea, Spanțov, 
Ulmeni. Movilița, Nicolae Băl- 
cescu și alte 28 de unități agri
cole s-au semănat în întregime 
cu porumb suprafețele planifi
cate. Aici s-a lucrat zi lumină 
la semănat, iar noaptea la pregă
titul terenului. La Cernica, ac
tivitatea celor 14 tractoare s-a 
concretizat jntr-un plus de 75 
de hectare semănate zilnic fața 
de norma ce le revenea ; !n zo
na Consiliului intercooperatist 
Frumușeni sporul zilnic a fost 
de peste o sută de hectare, iar 
la Brănești, Gîrbovi, Fundeni, 
Jilavele și Drăgoești — ca ur
mare a sporirii forței mecanice 
prin detașarea aici a tractoare
lor din secțiile unde semănatul 
porumbului s-a încheiat — rit
mul zilnic de lucru s-a dublat.

oviDiu Marian

Secvențe semnificative, înregistrate pe peliculă, de la marea adunare populară de pe stadionul Republicii, de la spectacolul cultural-sportiv la care și-au dat concursul 7 000 de tineri bucureșteni Fotografii: GH. CC Cu
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în parcul „Herăstrău" din Capitală
zeci de mii de bucureșfeni prezenfi la

CARNAVALUL TINERETULUI"
Intre manifestările cultural- 

distractlve inițiate de organiza
ția U.T.C. a Capitalei în cinstea 
zilei de 1 Mai, „Carnavalul ti
neretului", pe care organizatorii 
l-au supranumit atît de suges
tiv, al primăverii, ce a avut loc 
în Parcul Herăstrău deține, fără 
îndoială, locuj de frunte. A- 
proape 500 de artiști și sportivi 
s-au întrecut în realizarea unor 
spectacole a căror reușită a 
fost răsplătită cu lungi și calde 
aplauze de numeroasa asisten
ță. Și-au dat concursul, într-un 
efort comun menit să prileju- 
iască o petrecere cit mai plăcu
tă a acestor zile, artiști ai Tea
trului de Operetă, ai Circului 
de Stat, ai Teatrului „C. Tă- 
nase ‘. ai Ansamblului U.T.C. 
Lor li s-au alăturat formațiile 
de amatori ale caselor de cul
tură și cluburilor tineretului din 
Capitală, echipele artistice ale 
unor întreprinderi bueureștene: 
Electroaparataj. F.C.M.E., în
călțămintea manuală. Artă și 
precizie. O prezență deosebită 
și îndelung aplaudată a fost a- 
ceea a formațiilor studențești I 
de recitatori și pantomimă ai 
Institutului de artă teatrali și 
cinematografică, de gimnastică 
acrobatică a Institutului de e- 
ducație fizică și sport, de muzi
că ușoară — „Capitol", „Mon
dial1". „Ecran"., .Metronom". 
Programul de varietăți — muzică

ușoară și populară, brigăzi ar
tistice de agitație, gimnastică 
acrobatică, momente vesele, 
concursuri și jocuri distractive 
— a fost completat eu numeroa
sa întreceri și demonstrații 
sportive — fotbal, caiac-canoe, 
box, lupte, judo, culturism, 
gimnastică modernă — susținu
te de sportivi de la cluburile 
Progresul. Olimpia și Metalul, 
de asociațiile sportive ale Li
ceelor „Aurel Vlaicu", nr. 30 și 
Clubul sportiv școlar. Progra
mul, în ansamblul său, a fost 
o reugită, croind, prin varieta
tea și bogăția numerelor, o 
ambianță dintre cele mai plă
cute.

Sigur, la reușita întregii ac
țiuni o contribuție deloc negli
jabilă și-au adus-o tinerii în
șiși care, nu numai că s-au 
distrat și au asistat la specta
cole, demonstrații și întreceri, 
dar iu fi pregătit locul de des
fășurare a întregii manifesîăr:. 
împodobind sărbătoreote parcul, 
ornîadu-I cu tot ceea ce ima
ginația specifică virstei șutea 
să conceapă. Nu au lipsiL bi- 
neir.țeleo. jocurile de lumini, 
artificiile, diversele surprize, 
în acest cadr*u si-au petrecut 
tinerii bucureșteni ultima zi a 
lunii aprilie și prima zi a lunii 
mai. Și nu numai ei. pentru că 
parcul a eunaoeut în această 
dtș>& amiază o animație rar fn-

tfinită, fiecare venind «ici 
familiile, cu prietenii, pentru a 
asculta muzică, pentru a urmări 
Un spectacol. Și din acest punct 
de vedere organizatorii au fost 
darnici și inspirați. Așadar o 
manifestare cultural-ddstractlvă 
de proporții care a mobilizat 
citeva sute de tineri pe scenă

eu

și alte citeva zeci de mii în fa
ța estradelor amenajate in 
punctele circulate ale parcului. 
O acțiune care demonstrează 
preocuparea constantă a Comi
tetului municipal București al 
U.T.C. în direcția organizării 
unor manifestări cultural-dis- 
tractive, interesante, bogate, a- 
tractive. Entuziasmul celor de 
pe scenă, prezența unui public 
spectator, cu precădere tînăr, 
atît de numeros sînt o dovadă 
grăitoare a necesității organi
zării unor astfel de acțiuni, a 
eficienței lor, a atracției pe 
care o exercită in rîndul tineri
lor. în același timp ele se în
scriu ca un stimulent activ al 
mișcării artistice de amatori, 
ca o modalitate dintre cele mai 
nimerite pentru a-i atrage pe 
tineri în formațiile artistice, 
pentru a le valorifica multiple-

le calități și din acest punct 
de vedere. întrecerile și de
monstrațiile sportive, prin ni
velul la care s-au desfășurat, 
prin buna pregătire a sportivi
lor, au făcut o bună propagan
dă disciplinelor enunțate, prac
ticării sportului. în sfîrșit. Car
navalul tineretului a demon
strat că astfel de manifestări 
sînt posibile atunci cînd iniția
tiva acționează riguros, atunci 
cînd se trece ferm la transpu
nerea ei în practică, atunci 
cînd toți cei chemați s-o reali
zeze își unesc voința și efortul.

Dar dincolo de toate acestea 
Carnavalul tineretului a prile
juit tuturor celor prezenți 
moment menit -* 
eforturile din producție, 
reconforteze.

un 
să răsplătească 

oă-i

AL. DOBRE
Foto: GH. CUCU

Manifestări prilejuite
de aniversarea

revoluției de la 1848
• IN SĂLILE MUZEULUI 

DE ISTORIE DIN TG. MUREȘ 
S-A DESCHIS EXPOZIȚIA : 
„REVOLUȚIA DE LA 1848 IN 
ISTORIA ȚARILOR ROMANE" 
organizată in colaborare eu 
Arhivele Statului și Biblioteca 
municipală. Sînt prezentate cir
ca 500 de documente originale, 
cărți, fotografii și fotocopii, 
ilustrînd aspecte ale anului re
voluționar 1848. Prezente pen
tru prima oară intr-o expozi
ție, citeva documente impor
tante cum este un exemplar 
din „Proclamația" lui Simion 
Bămuțiu, descoperit recent la 
Bandul de Cimpie, ca și o 
„Ascultare de martori" in Sîn- 
giorgiu de Pădure, din care re
zultă că iobagii români și ma
ghiari au participat împreună 
la adunările revoluționare . din 
bazinul Tîrnavelor, constituie 
noi și valoroase mărturii ale 
luptei poporului român pentru 
libertate și dreptate socială.

lor populare din zona Corabia 
la desfășurarea evenimentelor 
din 1848“. la Casa de cultură 
din Drăgănești a fost prezentată 
expunerea „1848 — an de coti
tură în făurirea României mo
derne". iar la biblioteca comu
nală din Potcoava a avut loc 
un recital de versuri din creația 
poeților clasici români, dedicate 
revoluției de La 1848.

Expuneri pe tema ..Semnifi
cația revoluției burghezo-de- 
mocratice de la 1848 pentru 
viața socială și politică a Româ
niei" au mai fost făcute la În
treprinderea de prelucrare a 
aluminiului. Uzina de utilaj ali
mentar. Fabrica de produse eăr- 
bunoase. Uniunea județeană a 
cooperativelor rr ’̂.esugăre*-.; 
din Slatina. Fabrici de osii <t 
boghiuri de la Balș. Fabrica de 
conserve din Caracal, precum și 
în numeroase comune din 
județ.

AMPLE MANIFESTĂRI
PRILEJUITE

■A.

DE INTII DE MAI

• ÎN ULTIMELE ZILE. ÎN 
NUMEROASE LOCALITĂȚI. 
ÎNTREPRINDERI ȘI INSTI
TUȚII DIN JUDEȚUL OLT au 
fost organizate manifestări de
dicate aniversării a 125 de ani 
de la înfăptuirea revoluției de 
la 1848. I 
orașului ( 
vocarea 
pentru 
Române", 
localitate 
pozionul

La casa de cultură a 
Caracal a avut loc e- 

,.1848 — an hotăritor 
unirea Principatelor 

, ia teatrul din aceeași 
a fost organizat sim- 

________ „1848 — istoria și 
perspectivă", urmat de un pro
gram cultural-artistic susținut 
de formații artistice ale elevi
lor, iar la Clubul cooperației 
meșteșugărești s-a desfășurat o 
seară de poezie intitulată „Re
voluția de la 1848 oglindită în 
lirica clasică și contemporană 
românească".

La Casa de cultură din Co
rabia a avut loc o masă rotun
dă cu tema „Contribuția mase-

• IN JUDEȚUL ALBA au 
avut loc o serie de manifestări 
consacrate revoluției de la 184«. 
Casa de cultură din Ocna Mu
reș a găzduit simpozionul ..Co
laborarea lui Nicolae Bălcescu 
cu revoluționarii ardeleni", 
urmat de un montaj literar- 
muzical intitulat „Sună tulni- 
cele-n munți". La bibliotecile 
orășenești din Alba Iulia, Aiud. 
Abrud, Cîmpeni și Zlatna s-au 
deschis expoziții de cărți, cu 
lucrări din creația pașoptistă, 
care reflectă acțiunile politice 
și social-culturale de acum 125 
de ani. De asemenea, la cămi
nele culturale din Clinic. Gîr- 
bova, Jidvei, Șona. Valea Lun
gă și din alte localități au avut 
loc medalioane literare și ex
puneri privind lemnificația is
torică a revoluției burghezo- 
democratice din Țările Române.

(Agerpres)

Marți seara a sosit la Bucu
rești o delegație comună a 
partidelor Uniunea Națională 
Africană — T.A.N.U. și Afro- 
Shirazi din Republica Unită 
Tanzania, care, la invitația Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, face o vizită 
de prietenie in tara noastră.

Marți seara.
tala, delegația

* părăsit Capi-
Consiliului Na-

țlonal al Femeilor Poloneze, 
formată din Krystyna Gromko 
wa, secretară a C.N.F.P. și se
cretar al Comitetului Național 
al Frontului Unității Poporului, 
și Janina Makowska, membră 
a Consiliului Femeilor Poloneze 
pentru regiunea Lodz. La in
vitația Consiliului Național <1 
Femeilor, oaspetele au făcut o 
vizită de prietenie și schimb 
de experiență în țara noastră.

(Agerpres)

inema
r.
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CIPRIAN PORUMBESCU I ru
lează la Patria (orele 10; 13,30; 
17; 20,30).

VERONICA : rulează la Central 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 15;
20,15), Puzești (orele 16; 18; 20), 
Flamura (orele 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 
18.15; 21).

ACEA PISICA BLESTEMATA î 
rulează la Luceafărul (orele 8,30; 
11; 13,30: 16; 18,30; 21), București 
(orele 8.30 ; 11 ; 13,30 ; 18 ; 18,30 ; 
21).

FATA BATRÎNA î rulează la 
Capitol (orale 9.30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20.45).

TECUMSEH : rulează la Lumi
na (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20.45). Volga (orele 8,45: 11, 13,15; 
15,45; 18,15; 20,30), Tomis (orele 
8.30: 11; 13.30; 16; 18.30; 21).

MISTERUL DIN INSULA BAL- 
FE; : rulează la Scala (orele 9,15; 
11.30; 13,45: 18.1S; 18,45; 21).

ADIO PETERSBURG : rulează
la Doina (orele 10,45: 13; 15,15;
18.30: 20.30). la orele 9,30; program 
de desene animate.

CE SE ÎNTÎMPLĂ DOCTORE T

rulează la Festival (orele 9: 11.15; 
13,30; 16; 11.15; 20.»), Favorit •> 
rele 8,15; 11,»; 13,45; 1S; 15,15;
20,30), Excelsior (orele 9; 11U5;
13,30; 16; 18,15. 20,30).

ANDREI RUBLIOV i rulează la 
Cotroceni (ora 19).

LOVE STORY : rulează la 
trocenl (orela 14; 16,»).

TRĂIND IN LIBERTATE t 
lează la Timpuri Noi (orele 11 
in continuare). Program de docu
mentare (ora 20,15).

CU MÎINILE CURATE : ruleaH 
la Floreasca (orele 15.30; 18; 20.»).

GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI : 
rulează la Feroviar (orele 9; 15,»; 
lb; 19,30), Melodia (orele 9; 12,30: 
16; 19,30). Modern (orele »; 12.»;
16: 19,30).

EXPLOZIA t rulează Ia Rahova 
(Orele 15,30; 18: 20,15).

ȚARA SĂLBATICA : rulează la 
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15: 20,20), Aurora (orele 9; 11,15: 
13.30: 15,45; 18; 20,15), Arta (orele 
15,30: 18; 20.30).

STRUCTURA CRISTALULUI t 
rulează la Drumul Sării (orele 18; 
18; 20).

Co-

ru-

CROSUL TINERETULUI
SPORT • SPORT • SPORT

IN PLINĂ ASCENSIUNE
SPRE... MAREA FINALA

GALAȚI
• LA FAZA DE MASA - 25.000 

PARTICIPANT!

e-?ari

s-*j 
de la

• T<
ă

Vari>
-li

ION CHIMIC

TIMIȘOARA
• 7 500 PArnCTPANTl LA ETA

PA A DOUA

în 20 de x>eal.*Au d.r. ^adeț 
s-a desfășura: cea de-a doua e- 
tapă U Crasa 1 tineretuiai. com
petiție organ.xată de Coc 
județean Timiș al U.T.C. 
întreceri au paruri pat 
10 000 de tineri fi tinere,
celași timp, in municipiul TȘ- 
mișoara a avut loc competiția 
de7 cros a păomerxkr ri școlari
lor ?’• * tmerrior dm întreprin
deri și insCtuțiL Numâru! par- 
ticipanților r.±rindu-se la a- 
proape 7 500 In afara acestor

NICI UN MOMENT DE PLICTI- 
SEALA : rjieaxă la Glorta (orele 
MS; Xl; IMS: IS. IMS: 31.45). 
Miorița (orele 9 ; 11.15 : IMS : 
15.45 ; ÎS ; 3MS).

BARIERA : r-ieaxâ la Unirea 
(orele IMS: M; 3S.U).

ATENTATUL : rulează ’.a înfră
țirea tere-e 15^8; IS; 3S.15).

EU MU VAD. TU NU VOR
BEȘTI. EL NU AUDE : r-lează la 
Bucegi (erele IMS: IS; >1.15). Giu- 
leșn (ore.e IMS; IS; JS.15).

COPILUL SĂLBATIC . rulează 
la VUsocMl (ama li.»: 1S; »,15).

NEAMUL SOIMĂRESTILOR : ru
lează la Munca (orele 16; 19).

COWBOY : r- ează la Dada (o- 
rele •: 11.15: IX». 15.45; 11; 20.30).

CINE CÎNTA NU ARE GÎNDUR1 
RELE : rulează la Moșilor (orele 
IX»: 18: ».1T>-

ORGANIZAȚIA : mleazâ ’.a 
rer-tari (orele 15.»: 11: 20.15).

POPULAR : (orele 15,30; 
30.15).

UCIDEȚI OAIA NEAGRĂ : 
lează la Cosmos (orele 16: 18:__

MAREA evadare : rulează la 
Ura (orele 15.»; lf).

Fe

ti;
ru-
20).

ar da r«).

D ION «te. focAânnee
Marew. ia Sr. 
na Lonalâ îmilaef

DEVA
• P€STE 3 0CC de rON.MI $1 

UTECIȘTI LA START

Municipiul Deva a c-r. ascut, 
iarăși, atmosfera specifică zile
lor de sărbătoare. Mii de Local
nici s-au îndreptat spre centrul 
orașului pentru a asista la des
fășurarea etapei muniripale a 
Crosaiai tineretului, competiție 
devenită tradițională. îndrăcită 
de cetățenii de toate virstele. 
Grupele de sportivi formate din 
pionieri și uteciști au pornit tie 
La Liceul pedagogic străbătlnd 
arterele centrale ale orașului 
pir.â la locul desfășurării com- 
r-etiției. Primii care s-au ali- 
r..at la start au fost pionierii 
in număr de peste 1 000. După 
consumarea celor 6 probe care 
au prilejuit dispute pasionante, 
a venit rindul celor peste 2 000 
de tineri de la școlile. între
prinderile și instituțiile orașu
lui să se întreacă pentru cuce- 
rirea locurilor fruntașe. Dispu
tele indirjite au demonstrat din 
nou că acest sport dispune de 
importante valențe spectaculare 
care il fac tot mai îndrăgit de 
către tineri. Și acum iată ciști- 
gâtori: fiecărei probe : Crosul 
cravatelor roșii : 9—10 ani bă
ieți : Petru Dan — Școala gene
rală 4. fete : Popescu Ileana — 
Lioeui pedagogic ; 11—12 ani, 
băieți : Safta Gabriel — Școala 
generală 4. fete : Cojccaru Ma- 
rioara — Liceul nr. 2 ; 13 ani, 
băieți : Stepan Tiberiu — Școa
la generală nr. 2, fete : Kiss 
Elisabeta — Liceul nr. 2. Crosul 
tineretului : 15—16 ani, băieți : 
Gheorghe Constantin — Grupul 
școlar energetic, fete : 
Lucia — Liceul nr. 2, 17—19 ani, 
băieți : Martin Vaier — Lieeul 
nr. 2. ‘
Liceul nr, 2, peste 19 ani, bă
ieți :
sportivă „Șoimii", fete : Popes
cu Elena — Liceul pedagogic.

Slabu

fete : Bucur Viorica

Caraba Ion —- Asociația

AL. BALGRADEAN

POLITIA MULȚUMEȘTE : rulea
ză la Pacea (orele 15.45; 18; 20,15).

DOMNULUI PROFESOR. CU 
DRAGOSTE : rulează Ia Progre
sul (orele 15.30: 1S: 20.15).

BULEVARDUL ROMULUI î 
lează la Vitan (orele

ru-
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PROGRAMUL I

17.30 Curs de limba germană. 
18,00 Telex. 18,05 Tragerea Prono- 
expres. 18,15 întrebări și răspun
suri. Locul și rolul omului în 
producția modernă. Principiul e- 
chității in morala comunistă. 18,40 
Muzica — emisiune de actualitate 
muzicală. 19,00 Timp și anotimp în 
agricultură. 19.20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. Cihcinalul înainte de 
termen — cauză a întregului po
por. 20,00 Cîntecul săptămînii :

ret a
nome.

L

*
lătur, irm de fotbal Româ

nia—Aibon a de la Tirana va 
începe la ora 17J0 și va fi 
transmisă in întregime de 
posturile noastre de radio. 
Transmisia se va face pe 
programul 1.

întreaga țară a sărbătorit ziua de 1 Mai intr-o atmosferă pro
prie marilor evenimente. Milioane de cetățeni au urmărit cu 
viu interes, in fața aparatelor de radio și a micilor ecrane, cu- 
vintarea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, rostită cu prilejul Zilei solidarității internaționale a 
celor ce muncesc și, pe calea undelor au fost prezenți alături de 
zecile de mii de bucureșteni la marea adunare populară din 
Capitală.

La riadul lor, cetățenii din orașele reședință de județe, 
municipii, precum și din alte centre importante ale țării au 
participat la adunări populare, unde au luat cuvîntul prîm- 
secrelari și secretari ai comitetelor județene, municipale și
orășenești de partid, vicepreședinți ai consiliilor populare, pre
ședinți ai consiliilor sindicatelor. Vorbitorii s-au referit la
semnificația marii sărbători a oamenilor muncii de pretutin
deni, relevînd in același timp succesele dobindite 
romin pe calea înfăptuirii societății socialiste 
desvaltate.

torit chimiști au vizitat Sinaia, 
Doftana și Hidrocentrala de pe 
Argeș. Alți 150 de tineri, elevi, 
muncitori și cooperatori din o- 
rașul Săcele au făcut o excursie 
în Poiana Brașov unde au prac
ticat jocuri în aer liber.

ADINA VELEA

TG. MUREȘ: înfrățiți 
la muncă și la bucurie

de poporul 
multilateral

GALAȚI : Serbări cîm- 
penești și excursii pe 
traseele frumuseților 
patriei

Manifestările cultural-artisti
ce si sportive desfășurate în ju
dețul Galați au constituit un 
prilej atît pentru petrecerea 
timpului liber eît mai plăcut de 
către zeci de mii de tineri, cît 
și pentru afirmarea a numeroa
se formații artistice de amatori 
care și-au unit cîntecul și ritmul 
în amfiteatrele naturii reintine- 
rite. Consemnăm mai întîi două 
serbări cîmpenești. cea din pă
durea Gîrboavele la a cărei îm
plinire și-au adus contribuția 
artiștii profesioniști dar și or
chestre șl soliști ale ceferiștilor 
găiățeni și alta care a avut loc 
în pădurea de salcîmi de la Ha
nul Conachi. susținută cu un 
program artistic inspirat de ti
nerii constructori găiățeni. Pe 
cele sase estrade amenajate în 
municipiul Galați și-au dat în- 
tîlnire orchestrele de muzică 
populară și ușoară de la Uzina 
mecanici navală, Direcția navi
gației fluviale, I.T.S. „11 Iunie", 
Combinatul siderurgic. Liceul 
de muzică. Ansamblul artistic 
al Șantierului naval ș! ansam
blul folcloric „Rapsodia Dună
rii" etc. Citeva fanfare au sus
ținut concerte de promenadă în 
Parcul Central, parcul C.F.R., pe 
faleza Dunării.

Amatorilor de turism li s-au 
creat largi posibilități pentru 
cunoașterea frumuseților patriei, 
a locurilor istorice, a obiective
lor construite în anii socialismu
lui Numeroși tineri de la Com
binatul « derurgic au 'iritat Hi
drocentrala de pe Argeș. texts- 
!xsze»e gilițer.e și citeva sute de 
elevi din. Teccci au parcurs Va
lea Franc vei fi Valea Oinnuiui. 
cooperatori: din Peebea și ele
vii <jîn mai multe școli din Galați 
au făcut popasuri instructive pe 
traseul Mir cești-Humulețti. Să 
mai adăugăm la acestea și alte 
sase excursii organizate te Del
tă și vom avea în contururi ge
nerale imaginea activității din 
aceste zile a Agenției B.TT. ■c 
a Oficiului județean de *irisa 
din Galați.

C. ION

TIMIȘOARA : 
naiul carnaval 
da modei

Tradițio- 
și para-

Seria manifestărilor cultural- 
artistice și sportive dedicate 
măreței sărbători a debutat la 
Timișoara cil tradiționalul Car
naval care a avut loc pe marea 
platformă din fața stadionului 
„1 Mai“, organizat de comitetul 
municipal. U.T.C. Celor peste 
7 000 de tineri le-a fost oferit 
un variat program cultural, din 
care alături de parada măștilor 
nu a lipsit nici muzica ușoară, 
excelent interpretată de orches
tra clubului Tehno-lemn, nici 
muzica și dansurile populare 
Ca și în alți ani, prin fața ce
lor prezenți s-au perindat cele 
mai noi modele de îmbrăcămin
te, paradă susținută de Fabrica 
de confecții „Bega“, Casa de 
mode și cooperativele meșteșu
gărești Colortex și îmbrăcămin
tea. Brigăzi artistice de agitație 
au completat programul adu- 
cînd în scenă bucuria muncii.

I. DANCEA

BRAȘOV : Au cîntat și 
dansat pînă seara tîr- 
ziu

La Brașov ziua de 1 Mai a 
constituit prilejul unor impor
tante manifestări cultural-artis
tice. Pe estradele din Poiana 
Nouă. Valea Răcădăulul. Petre
le Iuî Solomon, renumite forma
ții artistice ale tinerilor munci
tori și elevi si-au adus contri
buții Îs reușita tradiționalelor 
terbări cîmpenești. în celelalte 
orate ale iudețului. la Zămești. 
Codlea, Făgăraș, Victoria, în 
lofurfle traditionale ale armin
denilor. au avut loc, de aseme
nea. manifestări în aer liber. în 
eămir.e si rase de culturi, tine
rii satelor au cîntat si au dan
sat pînă seara tîrziu. Din pro
gramul alcătuit de Comitetul 
judrteoa Brașov al U.T.C. nu 
an Npoft nici drumețiile. Uceni
cii care învață la Grupul școlar 
de chimie din Făgăraș au efec
tuat excurs:! în raur.țîi ce le 
străjuiesc orașul- P« Valea Slm- j 
betei la Uriea. O parte din vii- ■

Pe meleagurile mureșene ziua 
de 1 Mai a găsit orașele și sa
tele gătite de sărbătoare. în 
capitala județului și în celelalte 
localități au avut loc mitinguri 
și adunări populare în cadrul 
cărora activiști de partid și de 
stat au vorbit despre însemnăta
tea zilei de 1 Mai, despre suc
cesele pe care cetățenii acestor 
locuri, români, maghiari, ger
mani înfrățiți în muncă le-au 
obținut pentru materializarea 
îndemnului partidului comunist 
— realizarea cincinalului îna
inte de termen. Pentru tinerii 
județului, mobilizați de organi
zațiile U.T.C., ziua de 1 Mai a 
constituit un prilej de manifes
tări ale vigurozității și entuzias
mului. La Tg. Mureș, Reghin. Ia 
Sighișoara și Luduș, pe terenu
rile de sport a avut loc deschi
derea anului sportiv în aer 
liber, concretizat în numfroase 
întreceri. Pe scenele teatrelor 
de vară, pe scene improvizate 
la tradiționalele locuri de agre
ment au avyt loc manifestări 
cultural-artistice. Iubitorii de 
înălțimi și aer curat, pe jos sau 
cu bicicletele au plecat în dru
meții pe Valea Gurghiuluj și 
Mureșului, excursii la diferite 
obiective turistice din județ și 
din țară.

M. BORDA

HUNEDOARA : Minerii 
Văii Jiului au petrecut 
ore plăcute cu familiile 
lor.

Sărbătoarea muncii a prile
juit bogate și variate serbări 
cîmpenești, hore populare si 
manifestări cultural-sportive pe 
tot cuprinsul județului Hune
doara. Mulți dintre minerii Văii 
Jiului au petrecut ore plăcute, 
împreună cu familiile lor. în 
zonele de agrement de ia poa
lele Munților Paring și Retezat 
și in sălile caselor de cultură și 
ale cluburilor muncitorești. Nu
meroși siderurgiști, constructori 
și alți oameni ai muncii din 
municipiul Hunedoara și-au dat 
intilnire in frumosul peisaj na
tural de la pădurea Chizid. 
Pentru locuitorii municipiului 
Deva s-a organizat o frumoasă 
serbare cultural-artistică la ca
bana din pădurea Bej an.

ZILE DECISIVE
ÎN CAMPANIA PORUMBULUI

(Urmare din pag. Z)

In nici una din ultimele zile nu 
s-a realizat mai puțin de zece 
mii de hectare semănate ; timpul 
care s-a îmbunătățit creînd po
sibilități pentru depășirea aces
tei viteze de lucru. Aproape pa
tru mii de uteciști sprijină în 
aceste zile campania de semă
nat : în fiecare unitate agricolă, 
ei au alcătuit echipe de deser
vire a semănătorilor și de apro
vizionare a tractoarelor cu car
buranți ; cei calificați lucrind 
schimbul II pe tractoare. De a- 
semenea. acțiunile uteciste orga
nizate în scopul eliminării exce
sului de apă de pe cele 12 000 
de hectare încă afectate vor avea 
darul să urgenteze crearea con
dițiilor ca șl această suprafață 
să fie însămînțată cu porumb. 
Mai bine de cinsprezece mii de 
tineri lucrează pe șantierele de 
la Gîrbovi, Valea Măcrifuluî, 
Alexeni, Manasia, Ileana, Ște- 
fănești, Izvoarele și Malu.

ALBA: Fiecare zi,
fiecare oră bună

de lucru sînt
folosite intens

„Țărăncuță, țărăncuță* 10,04 Te
leobiectiv. 20.30 Telecinemateca. 
Ciclul „Filme mari — genuri ci
nematografice diferite". „Sparta- 
CUS-. 23,00 24 ■
PROGRAMUL

de ore.
II

pentru o idee :
20,30 Program de

20.00 O viață 
Henri Coandă. 
circ. 20.40 Agenda. 20,50 Tineri in
terprets Laureați ai concursului 
pe țară al elevilor din liceele și 
școlile de muzică. 21.30 Ghișeul. 
21,50 Muzee iși expoziții. 22,10 Stu
dioul artistului amator. Ansamblul 
artistic al Clubului, Tineretului 
din sectorul 4 — București.

«STealre
Opera Română : TRUBADURUL

— ora 19,30; Teatrul „Lucia Sturd- 
za Bulandra" (Schitu Măgureanu): 
A 12-A NOAPTE — ora 20; Tea
trul Mic : STlLPn SOCIETĂȚII — 
ora 19,30; Teatrul Giulești : O- 
MUL CARE A VĂZUT MOARTEA
— ora 19.30; Teatrul „Ion Vasi- 
lescu" : FII CUMINTE CRISTO- 
FOR — ora 19.30; Teatrul „C. Tă- 
nase" (Sala Victoria) : JOS PĂLĂ
RIA — orele 11 și 19.30; Circul 
Globus : CIRCUL CHINEZESC — 
ora 19.30.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

Pînă în prezent. în județul Al
ba a fost însămînțată cu porumb 
68 la sută din suprafața plani
ficată. Mecanizatorii și coopera
torii au în aceste zile în centrul 
preocupării lor folosirea fiecă
rei clipe bune de lucru pentru 
incadrarpa în perioada optimă a 
însămînțărilor, lucrare hotărî- 
toare în obținerea unor recolte 
bogate de porumb. La S.M.A. 
Teiuș. de pildă, de dimineață nu 
s-a putut intra în cîmp din ca
uza ploii căzute în cursul nop
ții, prilej pentru mecanizatori 
de a-și verifica tractoarele.

— Imediat cum se va usca te- 
tenul vom intra în lucru cu ce
le 41 de semănători pe care le 
avem pregătite, ne încredința 
directorul S.M.A.-ului, tovară
șul Simion Brădeanu. Dacă avem 
timp bun de lucru în două zile 
încheiem însâmînțatul porumbu
lui. Cifric mai avem de realizat 
840 hectare din 3 215 hectare cîte 
am avut trecute în plan. Terenul 
îl avem pregătit deoarece s-a 
lucrat în schimburi prelungite 
pînă acum citeva zile. Așteptăm 
doar timpul prielnic pentru re
începerea însămînțărilor.

— De fapt, avem două secții 
care au încheiat semănatul po
rumbului, intervine tînărul in
giner Horia Pascu. E vorba de 
secția nr. 8 Strâmt, condusă de 
mecanizatorul Iulian Steau, care

a Încheiat lucrările de semă
nat în numai patru zile, și de 
secția nr. 7 Sîntimbru avînd în 
frunte un bun organizator în 
persoana mecanicului de între
ținere- Cornel Gligor care, be
neficiind de timpul prielnic a 
reușit să introducă sub brazdă 
porumbul pe o suprafață de 260 
hectare, adică exact cit era tre
cut în plan. Tot într-o fază a- 
vansată cu lucrările de semă
nat sînt și mecanizatorii de la 
secția nr. 4 Cricău, care au în- 
sămînțat pînă în prezent 280 
hectare cu porumb, urmînd ca 
în citeva ore bune de lucru, cînd 
timpul va permite, să însămin- 
țeze și cele 30 de hectare ră
mase.

— în ceea ce privește aprovi
zionarea cu piese și materiale, 
intervine din nou directorul sta
țiunii,n-am avut necazuri. Pu
teți să consemnați acest lucru

deoarece cred că sîntem. printre 
puținele S.M.A. care raportăm 
așa ceva. La noi toate cele 130 
tractoare în această campanie 
au lucrat în plin. Menționez că 
din 130 tie™ rnecanlTatOȚi. peste flk 
80 sînt.țineri care• ști.să-și ex- SI 
ploateze rațional mașinile pe 
care lucrează. Iată cîteva exem
ple : Traian Tecșa. loan Puia, 
Cornel Hălălaie, de la secția 
Strămț, apoi Victor Vlad, Nicn- 
lae Popa, Ștefan Mîrza de Ia 
secția Sîntimbru și Florian Ru- 
su, Dumitru Gîrlea, Chirilă Bor
za, Ioan Mateș de la secția Cri
cău. Prin munca lor de zi cu zi 
și a celorlalți mecanizatori am 
reușit ca planul pe primul tri
mestru să fie realizat în propor
ție de 130 la sută. Și încă un a- 
rr.ănunt: cu ajutorul tinerilor 
am reușit ca în termen de 5 luni 
să construim atelierul centrai și 
sediul stațiunii.

1n imaginea fotografică, coo
peratorii Nicolae Voicu și Ni' 
colae Anghel de la C.A.P. 
„Unirea" Segarcea, județul 
Dolj la însămînțarea porum

bului.

Toto: EM. T1NJALA
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O GRANDIOASĂ ADUNARE POPULARĂ
N

e aflăm In anul 
hotărî tor al cinci
nalului, mereu mai 
aproape de țeluri
le luminoase pe 
care, sub condu
cerea încercată a 

partidului, a secretarului său 
general, harnicul nostru popor le 
urmează pe drumul său neabă
tut spre o civilizație superioară. 
Țara — un vast șantier, între
gul popor — un constructor 
fără odihnă, iată o realitate 
permanent argumentată de fap
te. de năzuința concret expri
mată prin rezultatele între
cerii pentru îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen. 
Avem un conducător experi
mentat — Partidul Comunist 
Român — călăuză consecventă 
a idealurilor poporului, a în- 
dreptățitelor sale năzuințe spre 
fericire, avem la cîrma parti
dului și a statului un om, un 
tovarăș care promovează neo
bosit un spirit înnoitor în cele 
mai diferite sfere ale vieții e- 
conomiee. sociale, pe cel mai 
devotat fiu al poporului, tova
rășul Nicolae Ceausescu. Avem, 
prin aceasta, puterea și convin
gerea că tot ceea ce ne propu
nem. tot ceea ce chibzuim, tot 
ce întreprindem, va fi dus la 
bun sfîrșit. va găsi împlinirea, 
ca expresie a permanentei as
pirații către desăvîrșire a în
tregului popor.

Fundamentul împlinirii noas
tre e munca, munca noastră li
beră. munca spre binele pro
priu și general, munca harnică 
în care stă marele și nesecatul 
nostru izvor de progres. Apre
cierile înalte pe care partidul, 
secretarul său general le dau 
rezultatelor obținute de oame
nii muncii din toate ramurile 
de activitate, români, maghiari, 
germani și de alte naționali
tăți, sint ilustrate și prin re
centele distincții acordate unor 
organizații județene de partid, 
consilii populare județene, u- 
nor numeroase colective de 
muncă din industrie și agricul
tură, unor institute de cerceța- 
re și proiectare. Ordinele și ce- 

' lelalte distincții acordate i-au 
desemnat pe cei mai buni, 
dintre cei buni, iar prin aceasta 
s-a adus un omagiu muncii în
tregului popor, modului în care 
toți cei ce muncesc — și între 
ei, la loc de frunte, tinerii — 
înțeleg să traducă în viață ho- 
tărîrile Congresului al X-lea al 
P.C.R., ale Conferinței Naționa
le a partidului.

Sărbătorim cel de-al treilea 
1 Mai al cincinalului edificării 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, ne aflăm in plin 
proces de trans punere* în prac
tică a hotărârilor Plenarei din 
3—5 noiembrie 1971 a C.C. al 
P.C.R., de perfecționare umană, 
de ridicare a conștiinței socia
liste pe o treaptă superioară. 
Să gîndim, să muncim, să trăim 
în chip comunist, așa cum ne 
învață partidul, secretarul său 
general, să ne organizăm viața 
în deplină concordanță cu înal
tele principii ale eticii și echi
tății socialiste — iată o chema
re căreia, prin eforturi cotidie
ne, îi răspund oamenii muncii, 
tineretul de pe întregul cuprins 
al țării.Alături de întregul popor, ti
neretul harnic al țării, munci
tori, constructori, agricultori, 
elevi și ctudenți, intelectuali, au 
întîmpinat marea sărbătoare a 
omenirii muncitoare însuflețiți 
de un fierbinte patriotism, 
cu sentimentul încrederii, al 
hotărîrii ferme de a se situa 
mereu în primele rînduri, de a. 
munci și învăța cu pasiune și 
dăruire. de a cinsti și de: 
monstra prin fapte, Prm cura] 
creator, că sînt ființă și gmd 
din gîndul și ființa patriei so
cialiste.

stadionului Republi- 
neîncăpătoareTribunele

cii au devenit —v 
pentru cei peste 30 000 de bucu- 
reșteni, muncitori, elevi și stu- 
denți, oameni de știință, crea
tori pe tărîmul artei și litera
turii care au ținut sa fie 
prezenți la grandioasa adunare 
populară și la spectacolul cul- 
tural-sportiv, consacrate sărba- 

i toriril zilei de 1 Mai.
\ Culori vii, tinerești, fremăta 

ca pe un uriaș ecran panora-

fața tribunei oficiale, de 
cealaltă parte a stadionului, se 
ridică uriașa emblema a tradi
ționalei sărbători, cuprinzind 
simbolul globului pamintesc 
și urarea scrisă cu mari litere 

• albe în chenar roșu : „Trăiască 
1 Mai, ziua solidarității inter
naționale a celor ce muncesc, 
ziua frăției muncitorilor de 
pretutindeni**. In partea stin- 
ga, deasupra tribunelor se înal
ță’ portretele dascălilor pro
letariatului, Marx, Engels, 
Lenin. în partea dreapta se află 
portretele membrilor Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R. 
Pe mari pancarte stau înscri
se cuvintele : „Trăiască Parti
dul Comunist Român, în frunte 
cu secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu ! , 
Trăiască poporul român, con

structor al socialismului !“. 
„Trăiască P.C.R., forța politică 
conducătoare a societății noas
tre socialiste !**, „Sub condu
cerea P.C.R. să luptăm cu hotă; 
rîre pentru realizarea planului 
cincinal 1971—1975 In patru ani 
și jumătate". „Trăiască unita
tea mișcării comuniste și mun
citorești internațional^ a tutu
ror forțelor socialiste, democra
tice, antiimperial iste. „Trăiască 
pacea și prietenia între po
poarePe tabela de marcaj 
a stadionului e înscris cu litere 
de foc „1 Mai*.

Pretutindeni, pe marele sta
dion, domnește o atmosferă de 
entuziasm, de însuflețire. Stea
guri roșii și tricolore flutură 
deasupra tribunelor arhipline, 
fremătătoare. De la tribuna o- 
ficială se deschide o amplă 
panoramă a Capitalei, se pro
filează siluetele cutezătoare 
ale modernelor edificii înălțate 
în ultimii ani. Jos, acoperind 
întreaga suprafață a gazonului, 
într-o perfectă aliniere, sporti
vii, detașamentele de tineri aș
teaptă semnalul de deschidere

Cuvintarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)

Pe primele 4 luni ale acestui 
an — hotărîtor pentru înfăp
tuirea cu succes a cincinalului 
— planul producției industriale 
a fost îndeplinit, după date 
preliminate, în proporție de 
100,5 la sută, realizîndu-se un 
ritm de creștere, față de perioa
da corespunzătoare a anului 
trecut, de 14,5 la sută. în agri
cultură, oamenii muncii depun, 
de asemenea, eforturi susținu
te pentru ca, in ciuda condiții
lor climatice nefavorabile, să 
termine cit mai repede și in 
bune condițiuni lucrările agri
cole de primăvară, să asigure 
și în acest an obținerea unor 
recolte bogate.

Hotărîrile recentei plenare a 
Comitetului Central al Parti
dului privind perfecționarea în 
continuare a activității de con
ducere și organizare a societă
ții, repartizarea rațională a for
ței de muncă, ridicarea produc
tivității muncii sociale au fost 
primite, cu satisfacție de între
gul popor. Aceste măsuri se rea
lizează cu succes, creînd condi
ții pentru punerea mai deplină 
în valoare a potențialului ma
terial și uman al țării, pentru 
mersul mai ferm înainte al pa
triei noastre pe calea progresu
lui, a bunăstării și fericirii. 
(Aplauze puternice, urale).

Dezvoltarea cu succes a eco
nomiei naționale asigură ridi
carea continuă a nivelului de 
trai material și spiritual al în
tregului popor — țelul suprem 
al politicii partidului nostru, 
scopul esențial al însăși socia
lismului și comunismului. (A- 
plauze puternice).

Succesele obținute în indus
trie și agricultură, în știință, 
cultură $i învâțămint, în ridi
carea nivelului de trai al mase
lor sînt o grăitoare dovadă a 
minunatei capacități creatoare 
a clasei muncitoare, a între
gului popor român, a justeței 
politicii marxist-leniniste a 
partidului nostru, a hotărîrii cu 
care toți cei ce muncesc trans
pun în viață mărețul program 
adoptat de Congresul al X-lea 
și de Conferința Națională ale 
partidului. (Aplauze puternice). 
Pentru strălucitele rezultate 
obținute în toate domeniile con
strucției socialiste, doresc să a- 
dresez, în numele conducerii de 
partid și de stat precum și al 
meu personal, tuturor celor ce 
muncesc — muncitori, țărani, 
intelectuali, oameni ai muncii 
români, maghiari, germani și 
de alte naționalități, tineri șî 
vîrstnici, bărbați și femei — 
cele mai calde felicitări precum 
și urarea de a dobindi noi și 
însemnate realizări în activita
tea viitoare, în munca pentru 
propășirea și fericirea României 

al acestei mari manifestări în
chinate muncii, entuziasmului și 
tinereții noastre.

întreaga paletă de culori ale 
acestei primăveri s-a adunat, 
parcă, în mijlocul stadionului 
unde, flancat de coloane de ti
neri îmbrăcați în costume na
ționale și de multicolore șiruri de 
sportivi se află un uriaș careu 
albastru format din tineri care 
poartă uniformele detașamen
telor de pregătire pentru apă
rarea patriei. Un șir de stegari 
poartă flamuri din mătase care 
constituie fundalul întregului 
ansamblu. Două șiruri de trom- 
petiști — unul de militari, al
tul de pionieri — s-au aliniat 
în fața tribunei principale, *pe 
toată lungimea/terenului.

Apariția la tribună a tovară
șului Nicolae ..Ceaușescu, a to
varășei Elena Ceaușescu, a ce
lorlalți conducători de partid 
și de stat prilejuiește o nouă și 
vibrantă manifestare de dra
goste și atașament față de 
partid, față de secretarul său 
general. Se scandează, minute 
în șir. „Ceaușescu și poporul", 
„Ceaușescu-P.C.R." în tribune 
sînt înălțate portrete ale secre
tarului general al partidului, 
sînt agitate stegulețe roșii și 
tricolore.

în tribunele centrale sînt pre
zenți membri ai Comitetului 

La un semnal de trompetă, tineri ostași, vajnici apărători ai patriei noastre, înscriu cu trupurile lor aceste inițiale scumpe nouă, tuturor : P.C.R.
Fotografii: CH. CUCU

socialiste. (Aplauze puternice, 
îndelung repetate ; urale).

Dragi tovarăși și prieteni,
Și în acest an, ca întotdeauna 

în decursul istoriei, clasa mun
citoare. oamenii muncii din 
România sărbătoresc ziua de 
1 Mai în slrînsă unitate cu pro
letariatul din toate țările, cu 
forțele revoluționare, progre
siste, antiimperialiste de pretu
tindeni. Sînt cunoscute vechile 
și bogatele tradiții internațio
naliste ale proletariatului ro
mân, ale militanților socialiști 
si comuniști din țara noastră, 
tncepînd de la Comuna din Pa
ris, clasa muncitoare din Româ
nia și partidul ei revoluționar 
s-au solidarizat cu toate marile 
lupte de clasă ale proletariatu
lui din celelalte țări, au spriji
nit bătăliile celor ce muncesc 
de pretutindeni pentru drep
turi și libertăți democratice, 
pentru eliberare socială și na
țională, pentru o viață mai 
hună. La rîndu-i, clasa noastră 
muncitoare a primit sprijinul 
frățesc al proletariatului (lin 
alte țări, al partidelor sale po
litice, atît în lupta revoluțio
nară pentru înlăturarea vechii 
orînduiri, cît și în măreața ope
ră de construcție a socialismu
lui

Partidul Comunist Român își 
îndeplinește eu cinste, neabătut 
rolul de detașament activ al 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, al marelui 
front antiimperialist. în condi
țiile de astăzi, cînd socialismul 
a devenit realitate în 14 state, 
cînd noi și noi popoare, într-o 
formă sau alta, trec pe calea 
organizării socialiste a societă
ții. un obiectiv de prim ordin 
al activității partidului și sta
tului nostru este întărirea prie
teniei și colaborării cu toate a- 
ceste țări și popoare, de care 
ne leagă aceleași țeluri și as
pirații fundamentale — făurirea 
orînduirii noi. fără clase, orin- 
duirea socialistă și comunistă. 
(Aolauze puternice).

De la această mare mani
festare populară, în numele po
porului român adresez un cald 
salut popoarelor din toate țări
le socialiste, precum și popoa
relor din toate țările care se 
pronunță pentru trecerea la so
cialism și le urez noi și noi suc
cese pe această minunată cale 
a libertății și demnității umane. 
(Urale DUtPrnice. aplauze).

Considerăm, de asemenea, că 
datoria noastră internaționalistă 
este de a acționa neobosit oen- 
tru întărirea unității partidelor 
comuniste și muncitorești pe 
baza deplinei egalități în drep
turi, a respectului si stimei re
ciproce. a dreptului fiecărui 
partid de a-și stabili de sine stă
tător linia politică, strategia și

Central al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, condu; 
cători ai instituțiilor centrale, ai 
organizațiilor de masă și ob
ștești, vechi militanți ai mișcării 
muncitorești din țara noastră, 
muncitori fruntași în producție, 
personalități ale vieții noastre 
științifice, culturale și artistice, 
generali și ofițeri superiori, zia
riști.

In tribună se află, de aseme
nea, delegațiile sindicale și alți 
oaspeți de peste hotare sosiți în 
țara noastră pentru a sărbători 
ziua de 1 Mai alături de poporul 
român. Iau parte șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați în 
țara noastră, membri ai corpu
lui diplomatic.

Un grup de pionieri urcă la 
tribuna oficială și oferă flori 
conducătorilor de partid și de 
stat.

Fanfara intonează Imnul de 
Stat. Adunarea populară este 
deschisă de tovarășul Gheorghe 
Cioară, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. prim- 
secretar al Comitetului munici
pal București al P.C.R.. prima
rul general al Capitalei.

întîmpinat cu urale. cu înde
lungi și puternice aplauze, ia 
cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Stat. 

tactica revoluționară, potrivit 
condițiilor concrete din țara în 
care acționează, pentru a putea 
sta în fruntea luptelor consa
crate făuririi unei vieți mai 
bune, eliberării întregii omeniri 
de sub jugul sclaviei de clasă, 
al oricărui fel de asuprire. 
(Aplauze puternice, urale).

Milităm pentru realizarea uni
tății clasei muncitoare din toate 
țările, convinși că aceasta este 
o premisă esențială pentru do- 
bîndirea victoriei în lupta revo
luționară, a înfăptuirii aspirații
lor și idealurilor de dreptate 
socială și de pace a tuturor ce
lor ce muncesc, a tuturor po
poarelor. Dezvoltăm larg colabo
rarea cu partidele socialiste și 
social-democrate, cu organiza
țiile sindicale, cu partidele și 
organizațiile politice democra
tice și progresiste de pretutin
deni. în această zi de luptă și 
de sărbătoare a primăverii, a- 
dresăm un salut fierbinte, in
ternaționalist clasei muncitoare 
de pretutindeni, partidelor co
muniste și muncitorești, parti
delor socialiste și social-demo
crate, forțelor revoluționare, de
mocratice și progresiste din în
treaga lume care militează pen
tru cauza libertății popoarelor, 
pentru progres social, colabora
re și pace între popoare (A- 
plauze puternice, urale).

Ne manifestăm solidaritatea 
activă cu mișcările de eliberare 
națională, cu popoarele care 
luptă împotriva imperialismu
lui. colonialismului și neocolo- 
nialismului, împotriva orică
ror forme de dominație si a- 
suprire. Extindem colaborarea 
cu tinerele state independen
te, cu țările în curs de dez
voltare. sprijinind eforturile 
acestora de consolidare a suve
ranității naționale, de valorifi
care în interes propriu a bogă
țiilor lor, de propășire econo
mică și socială. Adresăm cu pri
lejul zilei de 1 Mai, salutul 
călduros și mesaiul de solidari
tate ale noporului român tutu
ror luptătorilor împotriva robi
ei coloniale, mișcărilor de eli
berare națională, popoarelor ca- 
re-și apără dreptul la o viață 
liberă și independentă, care as
piră la un loc demn, bazat pe 
deplina egalitate în drepturi. în 
rîndul națiunilor lumii. (A- 
plauze puternice, urale)..

Animați de principiile co
existenței pașnice, întreținem 
relații de colaborare cu toate 
țările lumii, fără deosebire de 
orinduire socială, ne aducem 
contribuția la intensificarea 
cooperării internaționale, la 
cauza destinderii și păcii. Sînt 
convins că exDrim sentimentele 
întregului nostru nopor, adre- 
sînd în această zi de sărbătoare 
un cald mesaj de pace și prie
tenie tuturor popoarelor lumii.

Cuvintarea a fost subliniată în 
repetate rînduri cu ovații, cu 
aplauze îndelungate.

♦
In continuare, pe gazonul sta

dionului, devenit o imensă sce
nă. a avut loc un spectacol cul- 
tural-sportiv la care și-au dat 
concursul 7 000 de tineri bucu- 
reșteni.

Formația de trompetiști into
nează notele înalte și cristaline 
ale semnalului de deschidere a 
marelui spectacol festiv. începe 
defilarea. Trec rînd pe rînd 
detașamente ale gărzilor pa
triotice — muncitorii uzinelor 
din sectoarele 2 și 8, de la „Vul
can", de la Combinatul de con
fecții și tricotaje, salariați de 
la Ministerul de Finanțe. Ur
mează detașamente A.L.A. de 
la „Electronica" și „23 August", 
apoi tineri din formațiile de 
Cruce Roșie. Defilarea este în
cheiată de o coloană masivă de 
tineri din detașamentele de 
pregătire pentru apărarea pa
triei. Un nou semnal și, pe 
fondul roșu al tribunei din 
față, apare inscripția .,1 Mai" ; 
se rostesc versuri dedicate Zi
lei internaționale a muncii și 
se intonează cunoscutul marș 
„1 Mai" de Ciprian Porum- 
bescu.

Stadionul pare o imensă orgă 

urări de succes în lupta pentru 
o lume mai bună, eliberată de 
coșmarul unor noi conflagrații, 
pentru o lume a progresului, a 
conlucrării pașnice între toate 
națiunile. (Aplauze puternice, 

"prelungite, urale).
Milităm pentru întronarea în 

viața internațională a respectu
lui independenței și suveranită
ții naționale a fiecărui stat, a 
principiului egalității, stimei și 
avantajului redproc, a dreptu
lui sacru al fiecărui popor de 
a-și hotărî singur soarta, fără 
nici un amestec din afară — 
convinși că numai astfel se pot 
evita noi ciocniri și războaie, se 
pot asigura securitatea și pacea 
mondială. Facem totul pentru a 
contribui la victoria luptei îm
potriva politicii imperialiste de 
dictat, agresiune și ingerință in 
treburile altor popoare, pentru 
abolirea forței și a amenințării 
cu forța în relațiile internațio
nale dintre state.

Un obiectiv important al po
liticii externe a partidului și 
statului nostru este înfăptuirea 
securității europene, crearea pe 
continentul nostru a unei at
mosfere de largă colaborare, 
bazată pe încredere, care să dea 
garanții fiecărei națiuni că se 
poate dezvolta în mod liber și 
independent, la adăpost de orice 
act agresiv, care să înlăture sur
sele de conflict și încordare, să 
excludă orice pericol de declan
șare a unui nou război. Salutăm 
cu bucurie rezultatele obținute 
pînă acum la reuniunea de la 
Helsinki. Considerăm că s-au 
creat toate condițiile pentru în
ceperea in această vară a Con
ferinței general-europene con
sacrate înfăptuirii securității și 
colaborării pe continent, ceea 
ce va exercita o influență pu
ternică asupra desKnderii șl 
păcii în întreaga lume. (Aplau
ze puternice).

Acționînd activ. alături de 
celelalte țări iubitoare de pace, 
pentru accentuarea cursuluj 
nou, pozitiv, ce se conturează 
în viața internațională, milităm 
ferm pentru stingerea focarelor 
de încordare și conflicte care 
mai stăruie pe planeta noastră, 
pentru soluționarea pe cale po
litică a tuturor problemelor li
tigioase dintre state, pentru des
tindere, pentru creșterea rolu
lui Organizației Națiunilor Uni
te și al altor organizații inter
naționale, pentru realizarea pă
cii și colaborării între toate na
țiunile.

Clasa muncitoare din Româ
nia, partidul nostru comunist, 
întregul popor vor milita și în 
viitor neabătut, pentru cauza 
nobilă a eliberării tuturor celor 
ce muncesc de exploatare și a- 
suprire, pentru transformarea 
revoluționară a societății și 

umană. La un semnal al fanfa
rei, uteciștii bucureșteni alcă
tuiesc cu trupurile lor, pe ga
zon. o uriașă inscripție albastră: 
„1 Mai". Sînt — printre acești 
tineri în uniforme albastre — 
muncitori, studenți și elevi din 
Capitală care dovedesc, prin ac
tivitatea lor de fiecare zi, hăr
nicie. inteligență, care deprind 
— alături de competența nece
sară realizării măreței opere de 
construcție socialistă și price
perea, bărbăția necesară pentru 
a apăra, la nevoie patria socia
listă, .cuceririle poporului. în 
sunetele fanfarei se recită ver
suri înflăcărate, închinate parti
dului și patriei socialiste. Pe 
un fond muzical care expri
mă dinamism, entuziasm, înflă
cărare, dirzenie, curaj — tră
săturile recunoscute ale tine
reții — reprezentanții organi
zațiilor U.T.C. din Capitală 
își continuă demor 3trația, su- 
gerînd prin armonia mișcărilor, 
prin vigoarea, tinerească a tru
purilor lor peisajul muncii, ima
ginea tonifiantă a zilelor noas
tre. Demonstrația tinerilor din 
Capitală poartă semnificația 
mîndriei întregului nostru tine
ret de-a fi martor și părtaș la 
transformarea României în
tr-o țară puternică, aflată în 
plină și continuă dezvoltare,

făurirea unei lumi mai bune și 
mai drepte, pentru instaurarea 
păcii trainice și înțelegerii în
tre popoarele planetei noastre. 
Cei ce muncesc din întreaga 
lume sînt o forță uriașă ; dacă 
vom acționa uniți, nu există 
forță reacționară în stare să 
împiedice triumful luptei noas
tre revoluționare, al luptei ge
nerale pentru pace. (Aplauze 
puternice, urale ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.“).

Stimați tovarăși și prieteni.

Cu prilejul acestei mărețe zile 
de luptă și muncă, vă adresez 
chemarea fierbinte de a face 
totul pentru accelerarea dezvol
tării economico-sociale a Româ
niei, pentru îndeplinirea exem
plară a planului, pentru creș
terea productivității muncii, îm
bunătățirea calității produselor, 
ridicarea generală a eficienței 
economice, sporind astfel și mai 
mult avuția națională și bună
starea poporului, ridicînd pa
tria noastră socialistă pe noi 
culmi de progres șl civilizație. 
(Aplauze puternice, prelungite ; 
urale).

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

Sub conducerea încercată a 
Partidului Comunist Român, să 
pășim înainte spre triumful so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, spre zările luminoase 
ale comunismului ! (Aplauze 
puternice, prelungite; urale și o- 
vații : se scandează „Ceaușescu
— P.C.R.*).

Trăiască Partidul Comunist 
Român — forța politică condu
cătoare a poporului român pe 
calea socialismului și comunis
mului ! (Aplauze puternice, 
urale : se scandează „Ceaușescu
— P.C.R.").

Trăiască poporul român, care 
își făurește in mod liber și con
știent propriul său viitor ! 
Trăiască Republica Socialistă 
România ! (Aplauze puternice, 
urale ; se scandează „Ceaușescu 
și poporul").

Trăiască unitatea țărilor so
cialiste, a celor ce muncesc, a 
tuturor forțelor antiimperialiste! 
(Aplauze puternice, prelungite ; 
urale).

Trăiască colaborarea între 
toate popoarele lumii ! Să tră
iască și să învingă pacea pe pă- 
mînt ! (Aplauze prelungite ; 
urale ; se scandează „Ceaușescu
— P.C.R.". întreaga asistență 
ovaționează îndelung pentru 
partid, pentru Comitetul său 
Central, pentru secretarul său 
general. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

dovedește eficiența preocupă
rii principale a Uniunii Ti
neretului Comunist : educarea 
tinerei generații în spirit re
voluționar, în spiritul princi
piilor comuniste, al patriotismu
lui socialist, al devotamentului 
și dăruirii - generoase pentru 
progresul țării. Au cu toții con
știința clară și puternică a ro
lului ce le revine astăzi în dez
voltarea țării, cînd entuziasmul 
tineresc se cere dublat de o 
înaltă pregătire profesională, de 
o conștiință politică înaintată.

Pe stadion izbucnesc ca un to
rent alte coloane de tineri : sint 
ostași, vajnici apărători ai pa
triei noastre care, la un semnal 
de trompetă înscriu pe rînd cu 
trupurile lor două grupuri de 
inițiale scumpe nouă, tuturor : 
P.C.R. — R.S.R.. încadrate de 
un gigantic contur al țării. Pe 
chipurile demonstranților se ci
tește hotărîrea de a-și face pe 
deplin datoria patriotică, fiind 
gata oricînd să apere, chiar cu 
prețul jertfei supreme, cuceriri
le revoluționare ale poporului.

Țara în sărbătoare — așa s-ar 
putea intitula suita de tablouri 
prezentate de eleve și pioniere 
din școlile bucureștene. Irump, 
cu urale și fluturări de miini, 
alternînd de la o clipă la alta 
culorile alb și roșu aprins, re-

In rînduri compacte, într-o aliniere perfectă, trec tinerii care 
poartă simbolicele semne vestimentare ale constructorilor

socialismului

Repriza sportivă a ineditului spectacol de pe stadionul din Dealu 
S pir ii continuă cu exerciții de gimnastică, o demonstrație de 

virtuozitate și grație

prezentantele pionierilor, cei 
care peste ani, crescuți în
tr-o lume a muncii, a bi
nelui și a dreptății, educați la 
școala eticii și echității socia
liste vor fi la rîndul lor, în suc
cesiunea generațiilor, muncitori 
și constructori, ingineri și poeți, 
entuziaști cutezători ai viitoru
lui, vrednici urmași și continua
tori ai comuniștilor. Pe fondul 
unor versuri înflăcărate adre
sate țării și partidului, în acor
durile muzicii, dansează, alcă
tuiesc gingașe imagini ale copi
lăriei, simbolizează jocuri ale 
vîrstei lor. In tot acest timp, 
pe fundalul tribunei opuse se 
schimbă. într-o frumoasă alter
nanță coloristică, motive popu
lare. Aplaudați cu simpatie, mi
cii demonstranți se retrag în 
perfectă ordine, cîntînd cu gla
surile lor cristaline cunoscutul 
marș pionieresc „Mulțumim din 
•inimă partidului".

Un grup de elevi, eleve, pio
nieri pătrund pe gazon într-o 
perfectă aliniere : ei poartă cas
chete, mănuși albe și diverse în
semne caracteristice agenților 
de circulație. Sînt micii mili
țieni. Exercițiile lor sugerează 
activitatea desfășurată de pio
nieri în sprijinul organelor de 
ordine, pentru pregătirea cetă
țenească, pentru a deprinde să 
respecte și să vegheze la res
pectarea normelor de compor
tare corectă, civilizată.

O clipă de răgaz, apoi alămu
rile fanfarei intonează marșul 
sportiv care deschide un com
plex program de gimnastică și 
de exerciții sportive, susținut 
de sportivi de la cluburile bucu
reștene Dinamo, Steaua, Rapid, 
Metalul, I.E.F.S., S.S.E. 2; prin
tre cei care prezintă exerciții de 
virtuozitate pe gazon se numă
ră cunoscuți campioni olimpici 
și mondiali, sportivi care, în di
ficile întreceri internaționale, 
au adus faimă mișcării noastre 
sportive : luptătorii Nicolae 
Martinescu, Ion Baciu, Simion 
Popescu, handbaliștii Gheorghe 
Gruia și Cristian Gațu, canotorii 
Ivan Patzaichin și Serghei Co- 
valiov, atletele Valeria Bufanu 
și Argentina Menis, scrimerele 
Olga Szabo și Ana Pascu. A- 
cesta a fost momentul de vîrf al 
întîlnirii cu sportivii, o parte 
dintre zecile de mii de sportivi 
ai țării, dintre cei care duc pe 
toate meridianele spiritul de 
prietenie. înțelegere și loialitate 
al întrecerii sportive. Urmează 
repriza <je gimnastică a ostași
lor care prezintă prin exerciții 
sugestive, buna pregătire, forța 
și bărbăția tinerilor care-și În
sușesc măiestria militară. Au 
fost aplaudate cu căldură fru
musețea exercițiilor, corectitudi
nea, perfecta coordonare a miș

cărilor, exemplar executate, rit
mul în care ostașii au știut să 
creeze din alb, negru și roșu, u- 
riașe figuri geometrice. Toren
tele acrobatice ale gimnaștilor, 
grația demonstrantelor din an
samblul I.E.F.S. încheie progra
mul sportiv arătînd frumusețea 
și utilitatea practicării în masă 
a sportului, a exercițiului fizic.

Acordurile muzicii anunță 
momentul folcloric, unul dintre 
cele mai frumoase momente ale 
acestui sărbătoresc spectacol. 
Cîntece și dansuri populare din 
toate regiunile țării, ilustrează 
elocvent multiseculara capacita
te creatoare a poporului nostru, 
talentul și dragostea lui pentru 
frumos.

Tabloul final semnifică un 
înalt omagiu adus partidului 
comunist care prin întreaga sa 
politică principială și fermă a 
făcut totul pentru a-și îndeplini 
misiunea sa istorică asigurind 
succesul revoluției și al edifică
rii noii orînduiri sociale, reușind 
să cîștige încrederea nețărmuri
tă a clasei muncitoare, a țără
nimii și intelectualității prin to
tala sa identificare cu năzuin
țele și aspirațiile cele mai 
profunde ale poporului. în a- 
ceastă zi de 1 Mai am fost mar
torii unei manifestări care a do
vedit înalte semnificații politice, 
însemnînd o elocventă dovadă 
a dragostei față de partid, față 
de conducătorul său iubit, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

In tabloul final, participanții 
la această manifestare au în
scris cu mari litere roșii pe fun
dalul alb al tribunei imperati
vul major al întregului popor în 
acest moment istoric : CINCI
NALUL IN PATRU ANI ȘI JU
MĂTATE. Am avut, așadar, în 
față, o imagine alegorică a pre
zentului țării din care se degajă 
ideea fundamentală a afirmării 
unei unice voifițe : voința 
nestrămutată a oamenilor care 
trăiesc și muncesc pe plaiurile 
românești — muncitori, țărani, 
intelectuali, — tineri și vîrstnici, 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități de a pdrticipa 
cu toate forțele, cu toată price
perea lor, Ta înfăptuirea neabă
tută a politicii partidului, la 
transformarea în fapt a progra
mului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

★

Imagini din timpul desfășu
rării adunării populare din Ca
pitala României au fost preluate 
de posturile de televiziune din 
țări socialiste, prin intermediul 
Interviziunii.

VIORICA TANASESCU 
ANDREI BÂRSAN 
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de peste hotare Copii desculți
cîntau la Ribatejo

DECLARAȚIA LUI
NGUYEN

U. R. S. S. R.P. Chineză
în Piața Roșie a avut loc tra

diționala demonstrație a oame
nilor muncii cu prilejul zilei de 
1 Mai. La tribuna Mausoleului 
„benin" se aflau Leonid Brej- 
nev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., Nikolai Podgornîi, pre
ședintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., Alexei Ko- 
sîghin, președintele Consiliului 
de Miniștri, alți conducători de 
partid și de stat sovietici. Erau 
prezente delegații de peste ho
tare sosite la sărbătorirea zilei 
de 1 Mai, printre care și o dele
gație a Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România.

A luat cuvîntul, cu acest pri
lej, Leonid Brejnev, care s-a 
referit pe larg Ia succesele în 
munca repurtate de poporul so
vietic, la politica externă a 
P.C.U.S. și a guvernului sovietic.

Prin fața tribunei au defilat, 
apoi, oameni ai muncii din Ca
pitala sovietică.

în capitala R. P. Chineze, săr
bătorirea zilei de 1 Mai s-a des
fășurat, conform tradiției. în 
principalele parcuri ale orașu
lui. Festiv împodobite, locuril* 
de agrement din Pekin au de
venit, în această zi, adevărate 
teatre în aer liber, unde artiști 
profesioniști și amatori au ofe
rit spectacole muzicale și core
grafice. La manifestări au luat 
parte Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat, alți condu
cători de partid și de stat. Ală
turi de cele dteva sute de mii 
de muncitori din capitală și 
țărani din satele învecinate, de 
militari, intelectuali și studenți, 
la festivități au participat nu
meroși compatrioți de peste 
hotare.

mentele fierbinți și profunda 
recunoștință față de popoarele 
țărilor socialiste frățești, mișca
rea comunistă și muncitorească 
internațională, clasa muncitoare 
și oamenii muncii din diferite 
țări, oamenii progresiști din 
Statele Unite, toți oamenii con- 
știenți din lume, care și-au ma
nifestat simpatia față de noi. 
ne-au acordat sprijin și ajutor 
în lupta noastră grea și glo
rioasă".

R.S. Cehoslovacă

Situația internă din Panama, 
se arată in declarație, este de
terminată de poziția ferm anti- 
imperialistă a guvernului natio
nal. reflectind as: fel dorința oa
menilor muncii din Panama de 
a se lichida enclava de tip co
lonial a S.U-A. pe teritoriul na
țional — zona Canalului Pa
nama.

Partidul Popular, organizațiile 
sindicale și progresiste au adre
sa: poporului chemarea de a 
transforma ziua de 1 Mai intr-o 
demonstrație a unității și hotă
rârii in luptă împotriva oricăror 
forme de manifestare a impe
rialismului și a dominației oli
garhice.

CO THACH
îr.tr-o declarație 

presei înainte

R. D. Vietnam

India

R.P. Bulgaria
Ziua de 1 Mai a fost sărbăto

rită la Sofia printr-o demon
strație a oamenilor muncii, des
fășurată în ' ’ ~ ~ ‘
brie", diin 
bulgare.

în tribuna
Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, președinte
le Consiliului de Stat, alți condu
cători de partid și de stat, perso
nalități ale vieții publice bul
gare, reprezentanți ai misiuni
lor diplomatice, oaspeți de pes
te hotare invitați la Sofia, 
printre care și o delegație a 
Uniunii Generale a Sindicate
lor din România.

piața „9 Septem- 
centrul capitalei

oficială s-au aflat

La Hanoi a avut loc, cu pri
lejul zilei de 1 Mai. o nara dă 
militară și o demonstrație a 
oamenilor muncii din capitala 
R. D. Vietnam.

Luind cuvîntul ca aceasta e- 
cazie. Fam Van Dong. membru 
al Biroului Politic al CC al 
Partidului celor de Muncesc 
Vietnam, primul ministru 
R. D. Vietnam, a relevat că 
tregul popor vietnamez sărbă
torește la 1 Mai și marea vic
torie pe care a repurtat-o în 
îndelungata. dificila și eroica 
luptă de rezistență împotriva 
agresiunii. „în această zi glo
rioasă — a spus primul minis
tru al R. D. Vietnam — po
porul nostru iși exprimă eenti-

Lcdrik 
guvemn- 
S troc gal 

int»

Japonia
*rsa- sărisâ- 

pci&

Algeria
din 
al 

la-

Italia Cu prilejul zilei de 1 Mai, la 
Alger a avut loc o mare de
monstrație a oame-.Hor muncii, 
ia care au asista: președintele 
Houar. Boumediene. membri ai 
ComQiulni Revoluției și ai gu
vernului, responsabili ai Fron
tului de Eliberare Națională și 
ai Uniunii Generale a Muncito
rilor Algerieni (U.G.T-A.). alte 
persoane oficiale. Au rostit alo
cuțiuni președintele Boumedie- 
ne și Abdelkader Bennikous» 
secretar general al U.G.T-A.

făcută 
de a părăsi 

Parisul cu destinația Hanoi, 
Nguyen Co Thach. adjunct al 
ministrului afacerilor externe 
al R_D. Vietnam, care a avut, 
in capitala Franței, convorbiri 
privind aplicarea Acordului 
de la Paris asupra Vietna
mului cu William Sullivan, 
asistent adjunct al secretaru
lui de stat al S.U.A-. a ară- 
at că Statele Unite continuă 
zborurile de recunoaștere 
deasupra teritoriului R.D. 
Vietnam, au oprit aeminarea 
□orturilor și arterelor navi
gabile ale acestei țări și au 
sistat convorbirile economice 
m R-D. Vietnam. acțiuni 
contrare acordului de Încetare 
a focului și restabilire a pâHi 
in Vietnam.

Exprimând speranța că 
S.UĂ se vor situa, in viitor, 
pe o poziție mai realistă. 
Nguyen Co Thach a subliniat, 
totodată, că, in ce o privește. 
R_D. Vietnam face totul pen
tru aplicarea Acordului de 
ia Paris.

împreună eu Nguyen Co 
Thach a pleca: spre Hanoi și 
Dang Viet Chau. miixstrul 
de finanțe al R-D. Vietnam, 
care a condus delegația a- 
cestei țări la convorbirile 
economice d* la Paris cu 
reprezentanții S.U„A.

Siria

Panama
Mali

Președintele Republicii Mali, 
Moussa Traore, a rostit o alo
cuțiune radiodifuzată cu ocazia 
zilei de 1 Mal Adresîndu-se oa- 
roenitor muncii malieni, șeful 
stat- ti a adus acestora un o- 

pentru participarea lor 
pieptri la inde^istră* sarcini
lor impuse de ac: cala etapă de 
der. oriare a țârii.

Tragic accident în 
R. D. P. a Yemenului
Postul de radio Aden a di

fuza: un comunicat ir. care se 
arată că un avion militar a- 
parținind Republicii Democrati
ce Populare a Yemenului s-a 
prăbușit In regiunea Hadra- 
maout, din interiorul țării. In 
acest tragic accident și-au pier
du* viața ministrul sud-yeme- 
ni: al afacerilor externe, Mo
hamed Saleh Aulaqi, ambasa
dori ai RJ5.P. a Yemenului în 
diverse capitale ale lumii; în 
total 24 de funcționari superi
ori din M.A.E. al R.D.P. a Ye
menului, precum si membrii e- 
chipajului.

Consiliul Prezidențial al Re
publicii Democratice Populare 
a Yemenului a decretat doliu 
național in întreaga tară.
Aden s-a anunțat că au 
aminate toate festivitățile
urmau să aibă loc cu prilejul 
zilei de 1 MaL

La Paris, la Geneva, la Bruxelles, un „chanson" iși păs
trează de cîțiva ani prospețimea : „Avril au Portugal". Numai 
că în Portugalia nu este niciodată aprilie, nu este primăvară.

Cîntecul a apărut pentru prima oară ia Coimbra. Un cîntec 
studențesc dar lipsit de seninătatea tinereții. Un cîntec despre 
o țară în care consumul de calorii este cel mai scăzut din Eu
ropa, despre o țară în care tuberculoza seceră anual 75 000 de 
vieți, despre o țară în care fiecare ai treilea cetățean apt de 
muncă e silit să plece pe meleaguri străine în căutare de lu
cru, despre o țară care deține recordul european al 
tismului, despre o țară în care mizeria este regină, 
despre Portugalia, o țară căreia nu i-a mai rămas 
gostea și mînia.

„Coimbra, leagăn al Soarelui
Și al tradițiilor... 
Apusa Coimbra 
Ce-a văzut suferința 
Și lacrimile frumoasei Ines... 
Și unde se-nvațâ cuvîntul : Saudade".

Proză. Cîntecul s-a zămislit intr-un întîi de Mai, într-una din 
zilele acelea de primăvară fără primăvară, cînd mînia stu
denților din Coimbra, din Porto, din Lisabona, a stîrnit o 
furtună arzătoare pe străzile cutreierate de poliție și jandar
merie. Cîntecul chema la dragoste pentru cei ce urăsc tirania, 
cîntecul amintea că „saudade" - nostalgia sfișietoare a por
tughezilor nu este numai tristețe ci și scrîșnet.

în țara soarelui, fortărețele închisorilor ucid lumina la 
Caxias, la Peniche, la Lagos. Primăvara nu se confundă nici 
cu soarele, nici cu surîsul tinereții.

„Avril au Portugal". Ardea soarele în ziua aceea în satul 
din Ribatejo cînd reporterul cotidianului elvețian care însoțea 
un grup de turiști din țara cantoanelor l-a auzit cintat de tî- 
nărul învățător și de elevii lui într-o franceză aproximativă. 
Un învățător desculț în mijlocul unor elevi desculți.

— Cîntecul se numește „Coimbra" — a observat reporterul 
nedumerit. „Avril au Portugal" este un produs pentru uz tu
ristic. De ce v-ați îndepărtat de sursele cîntecului ?

Răspunsul învățătorului a venit calm, măsurat :
— Tocmai pentru uz turistic. Vrem sâ amintim străinilor că 

iubim primăvara și că îi urîm pe cei care ne răpesc soarele.
Lagos, Caxias, Peniche, Tarrafal... Temnițe. Intre zidurile ne

gre se întilnesc muncitori și artiști, scriitori și studenți. De 40 
de ani dăinuie dictatura. De 40 de ani, 1 Mai — ziua reînnoi
rii naturii, ziua celor ce muncesc - aduce Portugaliei 
noi speranțe în victoria soarelui libertății și dreptății sociale. 
In ajunul acestui întîi de mai un manifest al „centralei sindi
cale democratice44 (ilegale) chema la luptă „pentru o Portu- 
gaiie fără dictatură, fără șomaj, fără analfabeți, fără tineri 
sacrificați intr-un război absurd colonial pe pomîntul african". 
Mînia clocotește în pieptul a milioane de oameni. Din ea va 
țîșni fintîna de lumină a primăverii.

analfabe- 
Un cîntec 
decît dra-

EM. RUCAR

Cuvîntarea
președintelui Nixon

Măsuri energice pentru elucidarea 
implicațiilor „afacerii Watergate"

Intr-o cuvîntare rostită, luni seară, la posturile de televi
ziune, președintele Richard Nixon a dat asigurări că „se va 
face dreptate complet și imparțial în afacerea Watergate, 
oricare ar fi persoanele implicate**.

La 
fost 

ce

După cum s-a mai relatat, în 
cursul campaniei pentru alege
rile prezidențiale din 1972, un 
grup de persoane au fost sur
prinse în momentul în care în
cercau să instaleze dispozitive
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secrete de ascultare la sediul 
Comitetului Național al Parti
dului Democrat (din clădirea 
Watergate — Washington). „In 
orice organizație persoana cea 
mai sus pusă trebuie să poarte 
răspunderea. Această răspun
dere de aceea, se află aici, în 
acest oficiu. O accept" a spus 
președintele. Richard Nixon a 
promis, totodată, că va face tot 
ceea ce îi stă în putere pentru 
ca astfel de abuzuri „să fie de
finitiv excluse din viața poli
tică americană" și „cei vinovați 
să fie aduși în fața justiției44. 
..Datorită faptului că am crezut 
în rapoartele pe care ie pri
meam, că am avut încredere in 
persoanele care mi le prezen
tau, — a adugat președintele — 
am nesocotit afirmațiile din 
presă care vorbeau despre im
plicarea unor membri ai admi
nistrației mele sau a altor ofi
cialități ale Comitetului republi
can pentru campania electo
rală". Richard Nixon a afirmat 
că. în momentul în care unele 
informații l-au convins că unele 
din acuzațiile amintite ar pu
tea să fie întemeiate, și-a asu
mat personal, la 21 martie, res
ponsabilitatea coordonării noilor 
cercetări în această problemă. 
Arătind că, în ultima perioadă, 
și-a consacrat o mare parte a 
timpului descoperirii adevărului 
în afacerea Watergate, președin
tele a precizat că i-a 
noului ministru al__
Elliot Richardson, întreaga 
toritate în 
fășurarea 
chetei.

..Trebuie 
sul nostru ................
numai încălcarea legii, _ 
violența unor grupuri și alte 
tactici de campanie de nescu
zat, care au fost prea adesea 
practicate și acceptate cu ușu
rință în trecut", a apreciat Ri
chard Nixon. El a cerut con
ducătorilor celor 
partide politice din S.U.A. să
renunțe pentru ‘ ’
principiul potrivit căruia „scopul 
scuză mijloacele" și să acțio
neze pentru stabilirea unor noi 
reguli și proceduri, astfel încit 
alegerile din Statele Unite să 
fie, în viitor, „echitabile și cin
stite".

de Uniunile sindicate 
____ __ __ . , , dea include in 
pe viitorii doi ani revendicările lor. in fotografie : o secte a 
Smidth" din Copenhaga, pustie in timpul grevei.

Peste 25.000 de oameni ci muncii au participat la greva declanșată 
daneze din diverse ramuri economice ca ripestâ la refuzul patronatul 
contractele colective de muncă

Lfabricii de ciment „F.

Două milioane 
de greviști 
în Anglia

La 1 Mai, Anglia a cunos
cut cea mai amplă acțiune 
de luptă a clasei muncitoare 
de la greva generală din 
1926. Peste 2 milioane de oa
meni ai muncii au răspuns 
chemării Conferinței extraor
dinare a Congresului Sindi
catelor Britanice (T.U.C.) ne 
a organiza, marți, o zi de 
acțiuni de luptă a clasei 
muncitoare din Anglia pen
tru asigurarea unor condiții 
mai bune de viața și de 
muncă. Deși, oficial, în An
glia ziua de 1 Mai este zi 
de lucru, în mii de fabrici 
și uzine. în mine și pe șan
tierele de construcții de pe 
tot cuprinsul țării a încetat 
activitatea. Căile ferate au 
fost aproape complet parali
zate. Transporturile cu me 
troul și autobuzele au fost, 
practic, reduse. Majoritatea 
porturilor și-au încetat acti
vitatea. în toată țara nu a 
apărut nici un ziar. Multe 
școli au fost închse.

Stare de urgență
în Argentina

După asasinarea fostului șef de stat major 
al armatei argentiniene

După o reuniune a autorităților militare de la Bueno* Aires, 
desfășurată sub președinția generalului Alejandro Laauvse. co
mandantul armatei și șeful statului, guvernul argentiniaa a 
decretat, incepind de marți, ora 3.M G.M.T.. starea de urgen
ță in capitală și in provinciile Bueno-, Aires. Cordoba. Men
doza. Santa Fe și Tucuman, care însumează "• la sută din 
populația țării.

Această decizie a fost luată 
în urma asasinării — în dimi
neața zilei de luni — a amira
lului în retragere Hermes Qui
jada, care a îndeplinit, pînâ în 
decembrie 1972, funcția de șef 
de stat major al armatei ar
gentiniene. Intr-o notă remisă 
presei, organizația extremistă 
„Armata Revoluționară a Po
porului" (E.R.P.) și-a asumat 
responsabilitatea executării Iui 
Quijada, considerindu-1 vinovat 
de „masacrul de la Tredeu—. 
baza navală argentineanâ unde, 
în luna august a anului tre
cut, au fost executați 16 deți
nuți. membri ai E.R.P.

Hermes Quiajada este

Cili

_______ ____ al
5-lea ofițer superior argentini
an asasinat in ultimii 3 ani.

Bântuit, pe stnzfle kwgi. de sudul rece al 
Bo.ticii, și hMKnot din and in and oe un 
soare ‘ăptes orașul cu re-ez osccțit. gotic, 
și vaste aripi Boterre, e cei mai more pert 
oi Suediei, și, ca mu*te orașe oe coasta. e 
a corectie de superiarive. Gotecorg, cu ce-e 
«noi mari șantiere nevoie din Scc"c-c« c, 
cu ce e mai mori uzine (Vohro. SKF). cu cea 
mai njaierocsa popc atie după capitală, șs 
cu cea mai octoo woțo de tineret — uni- 
>e~stete, uzine, port. $* rată politico. Or- 
gc- zaț-c îâneretutai Comunist iși ere aici 
sediut pentru că. din toată Suedăc. aici ca~- 
cent-orec de tineri comuniști e cec moi 
mare. Konsertshuset (Casa concern. _i 
în pe ta centrală Gctop+cste'1, față in fota 
cu © celebra fintinâ de Cori Milles (o stătu o 
a iu- Poseidon, rid land intr-o mină un pe^te 
și m aha o scoică deschisa, din cere tișneste 
c©â. înconjurat de fortisuce ființe c!e Tă
rii), s-a deschis in ziua de vineri 20 ap- ie 
al 30-!ec Congres ol Komnuinistisk Ungdom, 
adică Tineretul Comunist- Casa concertului 
e una din cele mai distinse săli pudice din 
0'0$. Aici, unde probabil că soectatorii so
sesc imbrocați pompos and vin dirijori ce
lebri. vineri dimineață emu peste o sută ce 
delegați din întreaga Suedie, reprezentând 
zeci de secții, sute de celule și mii de tineri 
— toți imbrucați cu simplitate in pulovere și 
pantaloni de in. Un lan de capete blonde 
umplea sala, într-o omogenitate de cu ioc re 
perfectă, ca și de virstă — majoritatea zdro
bitoare aveau douăzeci de ani. un congres 
tinăr, o senzație de puritate. Obraji blonzi 
pe care abia mijeo puful, ochi de candoare 
albastră — cu adevărat, asemenea tineri, 
tocmai pentru că sînt atit de tineri, și tocmai 
pentru că luptă pentru un ideal marxist in
tr-o țară care, pînâ mai ieri, era una din 
cele mai conformiste, adevărată citadelă a 
bonului, nu pot fi decît dâruiți cauzei lor, 
decit sinceri, decît curajoși. Congresul, nu-

Primă vară
la Goteborg

-•t a’ treizeceiea. căci organizația are deja 
un trecut cestui de înaelungat. o fost tot mai 
mult cc/ficat in dezbateri, drept un con
gres de reorganizare, de reconstituire, unii 
r.um-^du-l chiar „primul* — pentru că or- 
gcr. zatio intră intr-o nouă fază de luptă, 
prin maturizarea programului și înmulțirea 
fonnelor de acțiune, prin sporirea membrilor 
s stabilirea unor contacte tot mai adinei cu 
bneretiri revoluționar internațional. Șapte- 
sarezece delegații străine erou oaspete ale 
congresului. A te e au trimis mesagii de 
felicitare și sprijin. In lucrări, s-a amintit a- 
desea despre participarea organizației la 
festivalul care se pregătește la Berlin. Pri- 
— rea extrem de cordială a delegației noas
tre, interesul purtat României se bazau nu 
pe curiozitate, ci pe o cunoaștere destul de 
amănunțită, și pe intenția fermă de a multi
plica ceea stă cunoaștere, intre tineretul 
suedez și roman, intre cele două țări. Po- 
zîțic României era cunoscută, activa ei in
tervenție in forul scandinav apropiat - 
Helsinki — extrem de apreciată, lor KU se 
O'ăta doritoare să învețe din experiența or
ganizației noastre, organizație care, prin
tr-o v ață de peste c jumătate de veac, re
prezintă un depozit de experiență deschis, 
destinat oricărei tinere mișcări revoluționare 
din lume. Salutul delegației noastre a fost 
urmărit cu interes viu și subliniat cu aplauze,

după cum, în discuțiile bilaterale, delegației 
noastre i s-a cerut opinia asupra tuturor 
chestiunilor dezbătute în congres.

Ansamblul de idei al congresului dovedea 
maturitatea organizației. Discutind atît 
puncte teoretice (natura capitalismului și a 
imperialismului, natura socialismului, situa
ția actuaiâ a monopolurilor în Suedia și pe
ricolul ce-l reprezintă, rolul partidului co
munist și ol tineretului comunist, natura re- 
vc -t ei și a cailor ei de înfăptuire, esența 
dictaturii proletariatului), cit și acțiuni prac
tice, înscrise in viitorul program, pe care 
congresul l-a și adoptat (situația muncito
rilor tineri, situația muncitorilor străini, lupta 
cu drogurile, lupta pentru salarii mai bune 
și distribuite echitabil, radicalizarea mase
lor muncitorești și studențești, transformarea 
invățămintului, în sensul unei modernizări și 
democratizări, asigurarea unor locuri egale 
și retribuiri egale pentru femeile suedeze), 
vorbitorii au dat o imagine complexă și am
plă despre tineretul suedez în lupta sa revo
luționară, despre țelurile sale. Pentru un 
scriitor de proză, a asista la acest congres 
era un prilej cu totul special, și am fost 
foarte emoționat tocmai de ideea ca el este 
primul într-o fază nouă, căci orice naștere 
este emoționantă. Vedeam cu ochii mei un 
important eveniment epic, vedeam întrînd 
pe scena politică o generație proaspătă, 
vedeam clipa în cure destinul ei se decidea.

Afara, ieșind în pauzele congresului, co
deau pe noi soarele și vîntul rece. însă, în 
ciuda vintului, vegetația era neverosimil de 
înaintata. Muguri deschiși, flori, frunze ti
nere. primăvară biruitoare, neținînd seama 
de frig. Armonizați cu anotimpul, tinerii 
deiegoți suedezi vorbeau cu o pasiune cu
ceritoare, de vegetație tînără și candidă. Am 
trăit cîteva clipe de mare semnificație.

acordat 
justiției, 

au- 
ceea ce privește des- 
în continuare a aiy 

să reformăm proce- 
polițlc, stăvilind 

încălcarea legii, 
unor

două mari

totdeauna Ia

PETRU POPESCU
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Premiile Lenin 
pentru pace pe 1972
• COMITETUL DE ATRIBU

IRE A PREMIULUI INTERNA- 
TIONAL LENIN „PENTRU ÎN
TĂRIREA PĂCII INTRE PO
POARE" a conferit această dis
tincție pe anul 1972 Iui Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S’., Salvador Allende, 
președintele Republicii Chile, 
Enrique Pastorino, președintele 
Federației Sindicale Mondiale, șl 
James Aldridge, scriitor, activist 
pe fărim obștesc din Anglia.

• ÎN LOCALITATEA ALES 
DIN INSULA SARDINIA a avut 
loc o ceremonie consacrată co
memorării a 36 de ani de la 
moartea lui Antonio Gramsci, 
fondatorul Partidului Comunist 
Italian. La ceremonie au luat 
parte reprezentanți al organiza

țiilor democratice și ai partide
lor antifasciste, delegații ale 
muncitorilor, oameni de cultură. 
La casa memorială Antonio 
Gramsci au fost depuse coroar.e. 
Autoritățile locale au hotătit să 
ridice, în piața centrală. un 
monument, care sâ cinstească 
memoria fondatorului Partidu
lui Comunist Italian.

Planuri portugheze 
de intervenție 

în Guineea
• PREȘEDINTELE REPU

BLICII GUINEEA. Sekou Tou- 
re, a rostit un discurs radiodi
fuzat în care a anunțat că or
ganele securității de sta* sint 
în posesia unor dovezi ce ates
tă existența unor planuri de 
intervenție armata in Guineea 
de către trupe portugheze și

mercenari. Sekou Toure a de
clarat că pooorul Guineei este 
hotărit să dejoace toate mane
vrele forțelor imperialiste și să 
dea o ripostă energică oricăror 
acțiuni provocatoare.

• CONGRESUL S.U.A. A A- 
PROBAT PRELUNGIREA PE 
ÎXCA UN AN a împuterniciri
lor prezidențiale In domeniul 
controlului prețurilor și salari
ilor, conferită pentru prima 
dată in 1970. în virtutea aces
tei legi. președintele S.U.A. 
poate adopta orice hotârîre în 
politica privind prețurile, sa
lariile, taxele, chiriile și impo
zitele, inclusiv dreptul de a 
dispune înghețarea lor. Hotărî- 
rea forului legislativ a fost a- 
doptată doar cu 6 ore înainte 
ca vechea lege -în materie să 
expire.

Unitate a forțelor patriotice din Guineea (Bissau) pornind in
tr-o ineursiune împotriva colonialiștilor.

Reprezentanți ai Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re- 
oublicii Vietnamului de Sud, 
au remis, pe cîmpul de ateri
zare de la Loc Ninh, reprezen
tanților administrației saigone- 
ze un număr de 63 de persoane 
din cadrul personalului civil 
saigonez capturat, relatează a- 
genția de presă „ELIBERA- 
REA“.

Acord la Luxemburg
• LA CARATUL UNOR NE

GOCIERI DESFĂȘURATE la 
LUXEMBURG, incepind de sâm
bătă. miniștrii agriculturii din 
țările Pieței comune au ajuns, 
marți dimineață, la un acord 
privind prețurile agricole comu
nitare. Acordul prevede. în e- 
sență, o creștere a prețurilor la 
o serie întreagă de produse ali
mentare cum ar fi carnea de

porc și de vită, lapte, unt. S-a 
convenit, de asemenea, să creas
că prețul și la cereale.

• ACORDUL COMERCIAL 
NEPREFERENȚIAL cu o dura
tă de trei ani în vigoare între 
Piața comună și Iugoslavia a 
fost prelungit pînă la 30 sep
tembrie a.c. Totodată, reprezen
tanții celor două părți vor 
continua convorbirile în vede
rea elaborării unui nou acord 
nepreferențial pe o durată de 
cinci ani între C.E.E. și Iugo
slavia — relatează agenția TA- 
NIUG.

Inundațiile din Canada
• CA URMARE A PLOILOR 

TORENȚIALE care au căzut 
vineri și sîmbătă, apele fluviu
lui canadian St. John, depășind 
cota de inundație, s-au revăr
sat, acoperind mai multe sute

de hectare de teren arabil și 
întrerupînd mai multe căi fe
rate și artere de circulație ru
tiere din provincia New Brun- 
svick. Peste 500 persoane din 
această regiune au fost nevoite 
șă-și părăsească locuințele, iar 
în orașul Fredericton apele 
fluviului au inundat clădirea 
Parlamentului provincial. dis
trugând toate documentele ofi
ciale aflate în arhivă.

Avioane militare ale S.U.A., 
inclusiv formațiuni de bombar
diere strategiice de tip „B-52“, 
au continuat să bombardeze, 
luni și marți, diferite zone ale 
teritoriului cambodgian.

In cursul bombardamentelor 
de marți, aviația tactică și stra
tegică americană a efectuat in
tense bombardamente în apro
piere de Pnom Penh, acționind 
în sprijinul trupelor lonnoliste
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