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In prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, 

oamenii muncii din Capitală 
au adus, ieri, în cadrul 
unei entuziaste adunări
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UN CĂLDUROS OMAGIU ZILEI DC 1 MAI

în atmosfera muncii creatoare 
care domnește de la un capăt 
la altul al țârii și a puternicu
lui avînt politic ce însuflețește 
întregul popor in acest an 
jubiliar al patriei noastre so
cialiste, în cadrul unei entu
ziaste adunări populare, onorată 
de prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, mii de locuitori ai 
Capitalei au adus miercuri, 
după-amiază, un fierbinte oma
giu zilei de 1 Mai, ziua solida
rității internaționale a celor ce 
muncesc.

...Pavilionul Expoziției Econo
miei Naționale, locul de desfă
șurare a adunării populare or
ganizată de Comitetul munici
pal București al P.C.R.

Sosirea secretarului general al 
partidului este întimpinată cu 
multă căldură, numeroși bucu- 
reșteni — aflați pe platoul din 
fața pavilionului — aplaudin- 
du-1 și ovaționindu-1 îndelung, 
scandind cu înflăcărare 
„Ceaușescu—P.C.R.", Ceaușescu 
și poporul", „Stima noastră si 
mîndria, Partidul—Ceaușescu— 
România". Membri ai gărzilor 
patriotice, ai formațiilor de 
pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei prezintă ono
rul. Pionieri oferă cu dra
goste flori tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

întilnirea cu secretarul gene
ral al partidului, în acest cadru 
sărbătoresc, constituie un 
și fericit prilej pentru reafir
marea deplinei satisfacții _ pe 
care locuitorii Capitalei, îm
preună cu țara întreagă, au 
trăit-o, în memorabila zi de 23 
martie, cind Marea Adunare 
Națională, dînd expresie voinței 
întregului popor, a ales în înal
ta funcție de președinte al Re
publicii Socialiste România pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
omul care întruchipează virtuți
le cele mal înalte ale conducă
torului de partid și de stat, ale 
patriotului consecvent, simță
mintele nobile ale militantului

nou

înflăcărat pentru cauza sa 
mului și comunismului. j 
libertatea și neatrmarea 
pentru promovarea unui 
nou in relațiile dintre pot 
pentru triumful prieteniei și al 
păcii in lume.

Sărbătoarea Intiiului de Mai 
— de aproape 
reu același 
iradiind bucuria marilor împli
niri pe drumul revoluției so
cialiste, mereu același anotimp 
al revărsării nesecatelor energii 
pentru apropierea viitorului co
munist și, in același timp, me
reu mai bogat in semnificații — 
a avut loc anul acesta sub semnul 
succeselor deosebite cu care oa
menii muncii de la orașe și sate, 
fără deosebire de naționalitate, 
intimpină a XXX-a aniversare 
a eliberării patriei de sub domi
nația fascistă și cel de-al XI- 
lea Congres al partidului.

Așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. in cuvir.tarea 
rostită anul trecut, la cea de-a 
83-a aniversare a acestui eve
niment. „Ziua de 1 Mai — 
măreață sărbătoare a primăverii 
și a muncii — a intrat in con
știința popoarelor ca un simbol 
al uriașei energii revoluționare 
și a forței înnoitoare a proleta
riatului, a milioanelor de făuri
tori ai bunurilor materiale, ai 
progresului și civilizației umane, 
a cărei misiune istorică este 
aceea de a dezrobi popoarele 
de sub jugul exploatării și asu
pririi. de a asigura clădirea so
cietății noi — a egalității, 
tații și justiției sociale, a 
nității și fericirii omului 
care au visat, de-a lungul 
lelor, mințile cele mai 
nate".

Sărbătorind 1 Mai 
cui de producție — 
ne 
in laboratoare, 
făuresc 
spirituale ale societății noastre. 
Cinstind în acest mod ziua de 
1 Mai, întregul nostru popor a 
împlinit adevăratele valențe ale 
marii sărbători a omenirii mun
citoare și, in același timp, și-a 
exprimat, printr-un înalt sim-

trei decenii me- 
moment solemn.

la lo
in uzi- 

și pe șantiere, pe ogoare, 
acolo unde se 

bunurile materiale și

ase. r

se

acesț si
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dem- 
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seco- 
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CUVINTUL TOVARĂȘULUI MIHAI DALEA 
IN PAGINA A lll-A

Flori e primâverii 
pentru întiiul 
președinte 

al României
STIMA NOASTRA

I

PE FRONTURILE MUNCII, DE ZIUA MUNCII
SI MÎNDRIA

Au încheiat semănatul
porumbuluiLa 1 Mai, lucrătorii ogoarelor județului Teleorman au raportat terminarea însămînțării porumbului pe toate cele 129 000 hectare cuprinse în planul pe acest an.Cooperatorii, mecanizatorii și lucrătorii din întreprinderile agricole de stat din acest județ s-au angajat să termine în scurt timp și semănatul celorlalte culturi, să execute lucrări de întreținere de calitate corespunzătoare pentru obținerea unor recolte bogate, la nivelul posibilităților existente.

nătățirea calității minereurilor, deschiderea și pregăti
rea unor noi rezerve necesare liniilor de front active, 
minerii, maiștrii și specialiștii de la exploatările Leșu 
Ursului, Fundu Moldovei și Vatra Dornei au introdus, 
in această perioadă, tehnologii de exploatare și flotare 
de mare randament, fapt ce a condus la creșterea pro
ductivității în abataje și în uzinele de preparare a mi
nereurilor, și, în final, la acest succes. Pină la sfirșitul 
anului 1974, colectivele Combinatului minier „Suceava" 
vor putea obține o producție globală suplimentară in 
valoare de peste 240 milioane lei.

dențele altor brigăzi. C* amare. la sfîrșitul zilei de 
1 Mai. depășirile de plan ale sondorilor eraioveni au 
ajuns Ia 3 700 metri, cifră superioară prevederilor din 
angajamentele pe întregul aa.

Cea de-a 30000-a tona
de

La sonda nr. 3580
peste

Cu planul pe patru ani
L ■ ' /

îndeplinit
Minerii din nordul Moldovei au raportat miercuri 

îndeplinirea planului pe patru ani. Acționînd pentru 
creșterea gradului de valorificare a metalelor, îmbu-

Toate formațiile de sondori de Ia Schela de foraj 
Craiova au obținut miercuri rezultate superioare ce
lor prevăzute, înregistrind, la nivelul întreprinderii, o 
depășire a sarcinilor zilnice cu aproape 10 procente. In 
cursul dimineții, sondorii coordonați de maiștrii Nicolae 
Frățilă și Novac Șerbănescu, de pildă, au finalizat lu
crările de săpare a sondelor nr. 238 și 106, iar colec- . 
tivul condus de Nicolae Huică a atins, după 12 zile de 
la declanșarea lucrărilor la sonda nr. 3580, adincimea 
de 1 500 metri, înregistrind astfel o viteză de lucru cu 
40 la sută superioară realizărilor medii de pină acum. 
Rezultate asemănătoare au fost consemnate și în evi-

Formațiile de lucru care deservesc cuptoarele Mar
tin și electrice de la Combinatul siderurgic Hunedoa
ra au expediat laminoarelor. in primul schimb de lu
cru din ziua de 1 Mai. cea de-a 30 000-a tonă de oțel 
elaborat peste prevederile de plan de la începutul 
anului. Succesul marchează îndeplinirea angajamen
tului asumat de oțelari in cinstea celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării patriei și a Congresului al XI- 
lea al partidului. Realizind cei mai inalți indici de 
utilizarea agregatelor cunoscuți pină acum in istoria 
combinatului, topitorii de la cuptoarele Martin au 
elaborat, in medie, în fiecare zi din luna aprilie 330 
tone oțel peste sarcinile stabilite.

Cifiți in pagina a 2-a : relatări ale corespondenților 
noștri despre înfăptuirile tinerilor de ziua muncii

Orice sărbătoare își are, într-un fel, sim
bolurile ei. Desfășoară gînduri și sentimen
te care devin însemne în timp. Și ie re
trăim, apoi, suprapuse peste amintiri, repe
re într-un orizont desfășurat. Ca o ardere 
perpetuă ale cărei vetre izbucnesc lent și 
cheamă în răstimpuri focurile adinei ale 
memoriei, un sincrofazotron - parcă - în 
care sunete și culori laolaltă unesc arcuri 
de tîmple și frunți, într-o viziune a senti
mentelor cum spune poetul, ceea ce poate 
să însemne și spațiu rotund, mișcător al 
auzului, gînd înalt cumpănit peste

Sărbătorile nu se consumă numai 
rimetrul lor strict calendaristic și nu 
în durata lor proprie, ele sparg de 
tiparele și poartă o încărcătură

traiectoria descrisă în timp de ciclul a 30 
de ani de eforturi și împliniri. Se ovaționa 
pentru partid și pentru țară și se ovaționa 
pentru bărbatul de la cîrma gîndurilor și 
făgăduințelor noastre :

Stima noastră și mîndria
Partidul - Ceaușescu - România.
Un elogiu, și mai mult decît atît, o in

scripție, o sintagmă cu care se poate des
chide cartea de 
ține în miezul ei 
tru timpii ce vin 
care-l știm și pe
tăm simplu, firesc, tot așa ca și cum ne-am 
spune bună dimineața, tot așa ca și cum 
ne-am spune bună ziua. Vedeam în acele 
ovații și auzeam în sunetul clar de Inscrip
ție ce se dăltuia limpede în memorie chipul 
însuși al țării care, ca în toate zilele și 
nopțile ei, își lega și acum, de ziua mun
cii, numele și bărbăția ei 
bărbăția celui ce-a știut și 
dea strălucire.

istorie, o realitate care 
de foc și păstrează pen- 
trăinicia unui adevăr pe 
care ne place să-l repe-

inimă, 
în pe- 
numai 
obicei

de timp 
mult mai densă decît de obicei. Se ovaționa 
ieri, sub cupola de cer a sălii Expoziției 
Naționale, ziua de unu mai și se ovaționa 
desigur primăvara care poate fi un reflex 
al oamenilor și o deschidere a mîinii și 
inimii lor. Se ovaționa timpul și spiritul de 
azi al României, frumusețea și sîrguința lu
crului ei ca o profesiune de credință soli
dară cu însăși ideea de luptă și muncă, cu

de numele și 
cunoaște să-i

A. I. ZAINESCU
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Qind tineresc de 1 Mai
ÎNCHINAM PATRIEI FAPTELE NOASTRE DE MUNCĂ

Ziua de 1 Mai, ziua solidarității internaționale a celor ce muncesc, a 
fost sărbătorită în întreaga țară prin muncă. Veștile sosite ieri seară la 
redacție dovedesc că în efortul constructiv al poporului, tineretul și-a 
adus și de „Ziua muncii" o contribuție remarcabilă.

motru: Record minier BUCUREȘTI

SIGHIȘOARA: Cu
20 de luni 

mai devreme
In curind salariațli Fabri

cii de confecții „Tirnava** 
din Sighișoara vor trăi emo
ția sărbătorii împlinirii a 
25 de ani de existență a u- 
nității. Drumul parcurs de 
la o simplă cooperativă și 
Pină azi cind întreprinderii 
i s-au adăugat noi hale de 
producție — se concretizează 
și in numărul salariaților, a- 
proape 3 000. Dar cel mai 
mult acest drum se poate ve
dea in însemnele inseși ale 
muncii. în anul trecut între
prinderea a obținut locul I 
Pe municipiu și locul II pe 
județ. Colectivul de munci
tori și-a propus să realizeze 
in anul acesta producții su
plimentare în valoare de 5 
milioane lei și să îmbunătă
țească substanțial calitatea 
produselor la intern și ex
port.

La 30 april’? 1974, colecti
vul intrepri: ii „Tirnava**
a raportat realizarea cinci
nalului.

Entuziasm similar și la ridi
carea celui de-al patrulea fur
nal. Aici se evidențiază brigada 
de tineret a lui Ion Ifrim, care 
a reușit și de data aceasta să-și 
depășească sarcinile zilnice de ' 
producție cu 20 la sută. La a- 
vansul de două luni obținut in 
construirea furnalului, tinerii din 
brigada lui Ifrim au o contribu
ție importantă. contribuție pe 
care ieri au reușit să și-o 
rească simțitor.

Un bilanț întocmit 
conducerea întreprinderii
construcții și montaje side
rurgice Galați arată că ieri, 
față de plan, s-a realizat un 
plus de 300 000 lei, plus care re
prezintă cantitatea de entu
ziasm, de dăruire a celor 13 000

MUREȘ: Odată
cu răsăritul

soarelui

în dimineața zilei de 1 MaL La Exploatarea minieră Lupoaia 
din Bazinul carbonifer Metro. alnanri schimb al brigăzii condu
să de Ștefan Victili a consemnat be non record in materie de 
minerit. Este vorba de realizarea unui avans de 830 metri li
niari intr-o singură lună — ena mai bună performanță de ina- 
intare in galerii iBrețisr-ata vreodată de mineritul românesc, 
în date strict le brice • a.r-Bcara avansare înseamnă peste 160 
tone armături «eonlate 71 tace «ine de cale ferată, 3 320 bride, 
600 metri liniari tuburi de reraj. Mt traverse. 16 tone plasă de 
sirmă și 7 900 tone r irb excavat, adică 7 NO vagoneți culbu- 
tați in depozitul de la gura minei.

Succesul este eu atit mai cerir Indent eu eit majoritatea bri
găzii este formară dia tiarei.

spo-

de 
de

Exemplu
de dăruire
comunistă
și fierbinte 
patriotism

sibiu: Căminele
noastre sînt

construite de noi
De la tovarășul Vasile Zida- 

ru. prim secretar al comitetu
lui municipal U.T.C., am aflat 
că astăzi 700 de tineri sibieni 
vor fi prezenți timp de mai 
multe ore la lucrările din ca
drul mai multor obiective efec
tuate prin muncă patriotică.
Astfel. Ia unul din căminele de 
nefamiliști ale întreprinderii
..Balanța'*, care se construiesc 
cu ajutorul substanțial al tine
rilor, ei vor ajuta zidarii la lu
crările de finisare, iar la cele
lalte cămine vor contribui la 
lucrările de fundații. In faza fi
nală se află și construirea că
minului tinerelor fete de la în
treprinderea „Dumbrava Sibiu
lui", care grăbesc darea lui in 
folosință prin numeroase 
de muncă patriotică.

galați: Investiție
de entuziasm

si dăruire
patriotică

Ziua de 1 Mai a fost pentru 
cei 13 000 de constructori de pe 
platforma Combinatului siderur
gic Galați o zi de muncă re
cord. Concentrindu-și eforturile, 
ei au reușit ieri să incheie in 
avans unele lucrări, să înainteze 
in ritm rapid la toate obiecti
vele aflate in execuție. La ba
teria nr. 3 a Uzinei cocso-chi- 
mice, brigăzile de zidari-șamo- 
tori, conduse de Carol Csomo. 
Vasile Duțu și Vasile Monea au 
reușit să adauge ore prețioase 
la avansul de două luni obținu! 
deja. La turnul de cărbune al ce
lei de-a patra baterii sub semnul 
dăruirii și întrajutorării au ve
nit ieri să lucreze alături de e- 
chipa lui Ion Unchieșu și 15 zi
dari de la Trustul județean de 
construcții. Deosebit de intens 
au muncit și tinerii din brigă
zile conduse de maistrul Aurel 
Gagiu. La secția de sulfurare ei - 
au inceput de dimineață să e- 
xecute ultimele operații la co
loanele de hidrogen. La sfirșitul 
programului de lucru aceste co
loane erau pregătite pentru 
predare, deci pentru a fi date in 
exploatare nu în septembrie 
conform graficului, ci peste ci- 
teva zile.

— Dar cea mai bună formație 
de lucru, cu cele mai frumoase 
rezultate intr-o asemenea zi de 
înaltă cinstire a muncii, se do
vedește a fi cea condusă de Ion 
Zăinescu, secretarul comitetului 
U.T.C. de la șantierul 71 — 
ne declară ing. Aurel Mano- 
lache, directorul Grupului de 
șantiere U.C.C. din cadrul în
treprinderii de construcții-mon- 
taje siderurgice Gaiați. Băieții 
lui Zăinescu muncesc la anco- 
rajul bateriei nr. 4 și se zbat 
clipă de clipă ca obiectivul lor 
sâ între in funcțiune inainte de 
termen.

La secția de prelucrarea gu- 
droanelor. constructorii au în
ceput ieri lucrarea la espaca- 
dele de conducte termo-energe- 
tice. Avintul tinerilor
xemplar, întrecerea lor e fier
binte. Ajungindu-se în perime
trul oțelârîei bloc II, inginerul 
Gheorghe Cașcaval ne spune : 
„Acum, noi executăm în special 
lucrări de montaj. Și după cum 
vedeți, la montaj folosim aproa
pe numai tineri. Ei pot rezista 
la înălțime. Cu ei am inceput 
astăzi să muncim in contul lu
nii iunie".

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So
cialiste România, a primit din partea președintelui Consiliului Re
voluției, președintele Guvernului Republicii Algeriene Democra
tice și Populare, HOUARI BOUMEDIENNE, următoarea tele
gramă :

Am fost foarte mișcați de dovezile de simpatie și condolean- 
țele pe care ni le-ați adresat ca urmare a catastrofei aeriene 
care a costat viața mai multor ziariști ai noștri.

Vă mulțumim profund.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit din partea președintelui Comitetului Central al 
Frontului Patriotic Laoțian, președintele Consiliului Politic do 
Coaliție Națională, prințul SUFANUVONG, următoarea tele
gramă :

în numele Consiliului Politic de Coaliție Națională și al po
porului laoțian vă mulțumesc sincer pentru căldurosul mesaj de 
felicitare adresat cu ocazia constituirii Consiliului Politic de 
Coaliție Națională și a Guvernului Provizoriu de Uniune Națio
nală. Aș dori să exprim gratitudinea mea Partidului Comunist, 
Guvernului și poporului român pentru ajutorul și sprijinul lor 
acordate luptei poporului laoțian pentru pace, independență, li
bertate și democrație.

Fie ca relațiile de prietenie și solidaritate frățească dintre 
popoarele noastre să se dezvoltă pe zi ce trece, tot mai mult.

în cinstea Zilei de 1 Mai. 
colectivele de oameni ai 
muncii din Capitală și-au 
îndeplinit și depășit sarci
nile de plan și angajamen
tele pe primele patru luni 
ale anului. Peste planul 
aferent acestei perioade a 
fost realizată o producție 
globală in valoare de aproa
pe 400 milioane lei și o pro
ducție marfă de peste 450 
milioane Iei. In același in
terval au fost racordate la 
circuitul economic 15 noi 
capacități industriale, s-au 
dat in folosință peste 5 000 
apartamente, unități comer
ciale iDsumind o suprafață 
de 11 200 mp, precum și alte 
obiective social-culturale.

Raportind acest succes. Co
mitetul municipal al P.C.R. 
și Consiliul popular al Ca
pitalei au adresat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu o te
legramă, in care se spune, 
intre altele :

Dorim, și cu acest prilej, 
sâ exprimăm, laolaltă 
tregul nostru popor, adeziu
nea deplină la politica in
ternă și externă promovată 
de partidul și statul nostru, 
față de prestigioasa și ex
cepționala activitate interna
țională pe care o desfășu- 
rați dumneavoastră. iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușeseu, 
pentru pace și progres so
cial. pentru dezvoltarea re
lațiilor de prietenie între 
toate statele, pentru crearea 
unui climat de destindere șl 
cooperare, pentru o 
mai bună și mai

Avind mereu viu 
și in minte 
dumneavoastră exemplu de 
dăruire comunistă și fier
binte patriotism, comuniștii, 
oamenii muncii din Capitală 
sint ferm hotăriți să 
precupețească niei un 
pentru a îndeplini in 
exemplar sarcinile de 
U angajamentul asumat pe 
acest an. Ne angajăm, mult 
stimate tovarășe secretar 
general, sâ obținem, pină la 
3 August, in cinstea marii 
noastre sărbători naționale, 
o producție industrială su
plimentară in valoare de 1 
miliard lei.

Reprezentanții președintelui 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
ceremonia de doliu in memoria 
președintelui federal al Aus
triei. dr. Franz Jonas — tovară
șii Ștefan Voitec, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, și Va- 
sile Gliga, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, s-au îna
poiat. miercuri la amiază. in 
Capitală.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, au fost prezenți tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil. viceprim- 
ministru al guvernului, minis
trul educației și învățămintului, 
George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe, alte persoane 
oficiale.

A fost de față Tassilo Ogrinz, 
însărcinat cu afaceri ad-interim 
al Austriei la București.

siliului popular al județului Ar
geș, Ion Dincă, a oferit o masă 
in onoarea oaspeților.

★
însărcinatul cu afaceri ad-in- 

terim al Republicii Arabe Sirie
ne la București, Muhsen Sayadi, 
a oferit un dineu, cu prilejul 
vizitei in țara noastră a dele
gației economice guvernamenta
le siriene, conduse de vicepre- 
mierul Mohamed Haydar.

Au participat tovarășii Ion 
Pățan și Emil Drăgănescu, vi- 
ceprim-miniștri ai guvernului. 
Bujor Almășan, ministrul mine
lor. petrolului ți geologiei, Ni- 
colae Ghenea. adjunct al minis
trului afacerilor externe, Emi- 
lian Manciur, ambasadorul 
României la Damasc, și alte 
persoane oficiale.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă cordialitate.

te locurile de muncă eu grluiri. 
tinerii efectuează are din tim
pul lor liber pentru rezolvarea 
tuturor sarcinilor la ai și pea- 
tru a asigura ritmicitatea pro
ducției. Miinile harnice ele ute- 
cistilor sint prezente la toate
lucrările urgente de repaasat.
curățat covoare, bobi
cit, la întreținerea
etc. Și datorită cont
entuziaste, intreprindem oaao- 
tră a primit diploma de între
prindere fruntașă 
pentru anul trecut.

ARAD: Un nouTeri, ogoarele județului Mureș 
au cunoscut freamătul unei zile 
obișnuite de lucru. Zeci de mii 
de cooperatori. mecanizatori 
și-au început lucrul odată cu 
răsăritul soarelui. Forțele uma
ne și mecanice sint concentrate 
în aceste zile la semănatul po
rumbului, ierbicidarea i ' ’ ’ 
prășitul sfeclei de zahăr, 
gumicultură. La C.A.P. 
Chendu, Gheorghe Doja, 
Tg. Mureș, Țigmandru, 
reni și alte unități in care se-

șantier de

griului. 
. in le- 

Riciu.
Șincai, 
Pădu-

irefabri-

TiRNÂVENI

Cuptorul

Foto: O. PLEC AN
de

CISNADIEBRAȘOV: Al

anu- 
tone 
pro- 
cup-

5 000 de 
participat 

diverse 
patriotică, 

ețrțeană a plecat 
metale vechi 
de la între- 

i. între- 
Combina-

munca patriotică
rezultatele obținute de 
jețului Arad in acțiu- 
t muncă patrio-

fost răsplătite cu ocu- 
ului n pe țară. Ho
se mențină la inălți- 
tigiului dobindit. ac
ri primele luni ale a- 
au căpătat o amploa- 

Ziua de 1 Mai, 
sărbătorită prin 

deschiderea 
județean al 
Tinerii au 

_ irea bulevardu- 
Marx din Arad, o lu- 
investtții in valoare 

500 900 lei. Șantierul a fost 
in 11 tronsoane, mun- 

iu-se după princi- 
i proprii.

tineretului44

Pe Olt. comtruc pricepere fi hărnicie.

sirbăuarea muncii a consti- 
II peatm eartritarii din Tirnă- 

eacrrtrea unei nai trepte 
erea «ec'aiislâ des fâșii- 
«tesăea aarilar ev cai
le aaaM. impiinirea a 

N te ani de ta eliberau a pa
triei «■ cei de-il Xl-lea C «■grei 
al F.CJL Friiej de bilanț al e- 

riaJuarra abăertr»atei principal 
al intregnhu pnper. realizare x 
rinei natalei ini iste de termen. 
rrT.flr.rle obținute in primele 
< laid ale anului «iot e garanție 
a realizării angajamentului lor 
anual. Colectivul de salariați ai 
secției carbit din cadrul Combi
natului chimic din Tirnâveni 
raportează conducerii partidului 
și statului îndeplinirea sarcini
lor pe primele 4 luni ale 
lui ți depășirea lor cu 5 500 
carbit. Peste 2 000 tone din 
ducția suplimentară revine 
toarelor 1 și 3 și mai mult de 
1600 tone cuptorului 6, cunoscut 
in combinat sub numele 
cuptor al tineretului.

cu în-

lume 
dreaptă, 

in inimă
entuziasmul

nu 
efort 
mod 
plan

Grupaj realizat de :
A. VELEA, 

M. BORDA, 
AL. BALGRADEAN, 

V. RAVESCU, 
I. DANCEA, 

I. CHIRIC

este e-

constructori intr-o 
Același bilanț stabile?: 
efectuat 10 000 mc exc 
s-au montat 150 t 
ții metalice, că s- 
peră 90 tone zîdă 
și 1650 mc be'.oar 
intr-adevăr o zi î

1000-lea tractor
peste plen

Ieri, de pe banda de n 
Uzinei „Tracțoru!** a ie* 

tractor r< 
înimenț pe

a 
de-al 1000-lea 
peste plan, ev 
harnicii constructori ai t 
relor românești l-au dedi 
lei de 1 Mai. La acest 
au contribuit din plin m 
tineri ai întreprinderii c 
efectuat un mare număr 
de muncă patriotică in 
nul producției.

Tot ieri, s-au împlinit 
ani de la ieșirea pe poarta în
treprinderii de autocamioane 
din Brașov primul autocamion 
românesc S.R. 101. Șirul succe
selor cuprinde fabricarea a 700 
de autocamioane in 
Uzarea in 1962 a ; 
nului S.R. 131, 
a autocamionului 
cu două diferențiale, 
autocamionului de 5

' aniversarea a 15 ani de produc
ție. in 1969. întreprinderea dă
duse țării 187 466 de autocami
oane. Cu prilejul celor 20 de 
ani ai uzinei harnicii construc
tori de autocamioane raportează 
crearea și fabricarea a 15 tipuri 
de baze in sute de variante 
constructive.

.1ZJ

20 de

1954. rea- 
autocamio- 

in 1963
SR 132 

. in 1964 a 
tone; la

Răspunsuri
prompte 

la solicitările
producției

La întreprinderea textilă din 
Cisnâdte. rina de 1 Mai a fost 
marcată de noi realizări obți
nute prin efortul entuziast al co
lectivului in intimpinarea mari
lor evenimente ale acestui an. 
Printre altele, tinerii întreprin
derii — care constituie mai mult 
de jumătate din numărul sala- 
riatitor — efectuează in zilele 
de 1 și 2 mai peste 7 OM ore 
muncă patriotică in 
producției. Aceasta se 
la acțiunile organizate 
întrecerii „Tineretul 
activ in îndeplinirea cincinalului 
înainte 
s aloare 
tâ dată
- In 

spunea 
directoarea întreprinderii 
jutorul tineretului, al organiza
ției U.T.C. s-a simțit ori de cite 
ori a fost nevoie. Astfel, la toa-

efeetuează in
1 000
sprijinul 

adaugă 
in cadrul 
— factor

de termen-, și a 
se ridică pină la 
ta 4* Nt lei. 
atelierele noastre 
inginera Eleonora

căror
aceas-

— ne 
Nilca,
— a-

alba: „Primăvara vieții41
Snb genericul „Primăvara vieții" sint grupate acțiunile de 

muncă patriotică și euliural-artisiice, sportive, distractive ale 
tinerilor din jndelul Alba pină la 5 mai a.e. Asemenea activităii 
se desfășoară zilnic in toate localitățile, tinerii iutrecindu-se in 
organizarea lor. Ani reținut deschiderea șantierului de irigații 
de la C.A.P. Ciugud de Alba, cu 250 de tineri in prima zi. A- 
ceeasi frecvență va fi înregistrată zilnic deoarece volumul lu
crărilor impune aceasta. Tinerii întreprinderii metalurgice din 
Aiud și-au propus sâ lucreze cu forțe sporite la lucrările de 
săpături ale fundației pentru căminul de nefamiliști. Ziua de 
5 mai a fost dedicată și la Mba lulia acțiunilor patriotice Ia 
căminele tineretului și la amenajarea unui ștrand al orașului.

Delegația Frontului Unit Na
țional al Cambodgiei și Guver
nului Regal de Uniune Națională 
al Cambodgiei, condusă de 
Khieu Samphan, membru al Bi
roului Politic al Comitetului 
Central al F.U.N.C., viceprim- 
ministru și ministrul apărării' 
naționale al G.R.U.N.C., coman- 
dantul-șef al forțelor armate 
populare de eliberare naționa
lă. însoțită de generalul de ar
mată Ion Ioniță. membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., ministrul 
Apărării Naționale, a vizitat, 
miercuri o unitate militară. 1

Oaspeții au vizitat muzeul 
Unității, sala de pregătire fizi
că. săli unde se execută instruc
ția teoretică de specialitate.

In încheierea vizitei, vice- 
prim-ministru Khieu Samphan, 
a semnat în cartea de onoare a 
unității, urind militarilor succe
se in pregătirea lor 
tori ai cuceririlor și 
poporului, ai patriei

♦
In aceeași zi, delegația Fron

tului Unit Național al Cambod
giei și Guvernului Regal de 
Uniune Națională a! Cambodgi
ei. s-a intilnit cu studenții 
cambodgieni care se pregătesc 
in instituțiile de invâțămint su
perior din țara noastră.

de apără- 
realizărilor 
lor.

Delegația economică guverna
mentală siriană, condusă de Mo
hamed Haydar. vicepremier pen
tru probleme economice in gu
vernul sirian, împreună cu to
varășul Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și coo
perării economice internaționa
le a vizitat, în cursul zilei de 
miercuri, Întreprinderea de au
toturisme din Pitești.

Oaspeții s-au interesat de or
ganizarea și desfășurarea pro
cesului de producție, de calită
țile autoturismelor românești, a- 
preciind realizările acestei mo
derne unități industriale.

La amiază, președintele Con-

Referindu-se la cea de-a 29-a 
sesiune a Comisiei economice 
O.N.U., pentru Europa, ale că
rei lucrări, desfășurate in Ca
pitala României, s-au încheiat 
recent, președintele acestui im
portant organism, Miloslav 
Hriiza, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al Cehoslova
ciei, sublinia în cursul unui in
terviu acordat redactorului A- 
gerpres Alfred Neagu :

„La sesiunea de la București, 
elementul esențial a fost spiri
tul de înțelegere și colaborare 
in care s-au desfășurat lucrări
le, spirit care reflectă evoluția 
favorabilă a relațiilor dintre 
țările europene. Cursul lucrări
lor Conferinței pentru coopera
re și securitate a avut o maie 
influentă asupra acestei sesiuni, 
dar se poate spune tot atit de 
bine că atmosfera creată la se
siunea C.E.E., O.N.U., de la 
București va influența favora
bil evoluția situației politice de 
pe continent".

Președintele Comisiei a rele
vat că prezența la lucrările se
siunii a șefului statului român, 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
evidențiază atit voința de pace 
și colaborare a României, cit și 
rolul crescind pe care poate să-l 
joace Comisia in această direc
ție, „Cu toții am urmărit cu cea 
mai mare atenție cuvintele pre
ședintelui Ceaușescu, mesajul 
său de colaborare și înțelegere 
intre state. Trebuie să arăt că 
delegații la sesiune, în majori
tatea cazurilor, sint de rang 
ministerial, așa incit cuvintele 
excelenței sale adresate reuniu
nii vor 
analiză 
vernele

fi un prilej de adincă 
și meditație pentru gu- 
țărilor de pe continent'*.

A apărut revista 
„LUMEA" 
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V SPORT i SPORT « SPORT • SPORT « SPORT 1
Două zile piuă la finala marii competiții

sportive a primăverii

CROSUL TINERETULUI
• Sălaj excelent cadru de des- 

popularei competiții.

Fotbal -Etapa văzută
de Cornel Dinu

Orașul Zalău a găzduit zi
lele acestea etapa județeană 
a ediției a 7-a a „Crosului ti
neretului", competiție dedicată 
celei de-a 30-a aniversări a eli
berării patriei și a celui de-al 
XI-lea Congres al P.C.R. Pe 
tr--.ul tradițional s-au întrecut 
pi ste 300 de tineri, uteciști din 
sate, școli, întreprinderi și ins
tituții calificați dintre cei peste 
13 000 participant la fazele de 
masă disputate în județ. Clasa
mentul este următorul: CATEG. 
15—16 ANI — băieți — Pavel Ga- 
vril. Școala profesională Zalău; 
fete — Șoliom Berta, Liceul Cras- 
na: CATEG. 17—19 ani — fete - 
Cornea Elena. Liceul Cehu Sil-’ 
vaniei : băieți — Scurt Corne-? 
liu. Liceul economic Șimleu ; 
CATEG. PESTE 19 ANI — fete 
— Nemeș Florica. Liceul teore
tic Zalău ; băieți — Sur loan, 
Școala generală Fresca, comună 
Cizer.

MARIA CUZTRIOREAN

© Caras

Bine inspirați, organizatorii 
fazei județene a „Crosului tine
retului** — Secția Sport a Co
mitetului județean Caraș-Seve- 
rin al U.T.C.. C.J.E.F.S. și Con
siliul sindicatelor — au ales în 
acest an Oravița ca loc de dis- • 
putare a întrecerilor. Localnicii 
s-au dovedit la înălțime, asigu-

rind un 
fășurare 
„Ambele curse ale juniorilor mari 
(categoria 17—19 ani) pot fi con
siderate ca fiind cele mai aprig 
disputate, de cel mai bun nivel 
tehnic — este de părere 
gatul comisiei județene de atle
tism a C.J.E.F.S. Caraș-Severin, 
profesorul Corneliu Măzăran. 
împreună cu alți tehnicieni ai 
atletismului prezenți la aceste 
întreceri (unul dintre aceștia, 
Ion Odobasian. este președintele 
comisiei de cros și marș din 
cadrul F. R. Atletism — n.n.) 
am avut posibilitatea să remar
căm citeva elemente dotate pen
tru semifondul și fondul de per
formanță". Intr-un clasament 
neoficial, după numărul de spor
tivi clasați pe ■ primele trei 
locuri, se detașează municipiul 
Reșița, urmat de Caransebeș, 
Oravița. Oțeiui Roșu. Moldova 
Nouă. Bănia. Dar iată-i pe cei 
6 campioni, tn ordinea catego
riilor : Maria Puiu și Gheorghe 
Perța (15—16 ■ -
truică și 
(17—19 am) : Elena Dajicu 
Ilie Moldovan (peste 19 ani). Va 
izbuti, vreunul din ei. sa urce 
pe una din treptele podiumului 
marii finale de Ia București ?

, VIOREL RABA

® Galați
Locul de desfășurare a eta

pei județene a „Crosului tinere- 
tului" la Galați a fost fixat pe 
faleza Dunării. La start au fost 
înscriși 1 300 de participant!. Be
neficiind de o vreme frumoasă 
și de o atmosferă sărbătorească, 
prin acțiunile care i-au permis,

dele-

ani) : Rodica Pe- 
Mircea Handruș 

Și

competiția a reușit de la început 
să mobilizeze toate forțele tine
rilor. tot spiritul lor de dăruire 
și sportivitate. La fete categ. 
15—16 ani (800 m) a ciștigat Do
rina Broscov, 
nr. 16

Școala generală 
Galați. La categ. 17—19 

ani a ciștigat Miranda Holmu. 
iar la categoria peste 19 ani Rad 
Gherase. întrecerile băieților 
s-au poticnit insă de la inceput. 
De ce ? Pe faleză sint două tra
see, unul chiar pe malul Dună
rii, altul la jumătatea pantei. 
S-a intimplat insă un fapt care 
a stirnit risul numeroșilor spec
tatori. La categoria 15—16 ani
băieți, organizatorii care trebu
iau să înregistreze rezultatele ii 
așteptau pe tinerii din concurs 
pe drumul de jos. numai că ei 
au venit pe celălalt, de la jumă
tatea pantei, și au trecut in 
mare viteză fără să se oprească 
pe la locul unde ar fi trebuit să 
fie așteptați și să se încheie 
cursa. S-au oprit, trăgindu-și 
duhul, abia peste 800 m unde 
era punctul de sosire al unui 
cros al pionierilor. Noroc că 
organizatorii de acolo au avut 
prezența de spirit să înregistreze 
numele primilor 
cest caz. desigur 
ne de intrebare. 
ciștigător Mihail
Liceul nr. 2 Tecuci. Dar dacă in 
calea lor n-ar fi intilnit pe acei 
organizatori ai pionierilor ? Cit 
ar mai fi alergat ei oare ? Ar 
fi ajuns la o probă de maraton?

La categoria 17—19 ani băieți 
a ciștigat Dorin Vlad. Liceul nr, 
2 Galați, iar la categoria peste 
19 ani Gheorghe Zaharia de la 
întreprinderea mecanică navaiă 
din Galați.

Nu sint multe subiecte de 
comentat in fotbalul ultimelor 
zece zile. Poate doar ecourile 
turneului sud-american al e- 
chipei naționale. Apatia planea
ză. Lumea acestui joc așteaptă, 
se pare, ziua de 14 iunie, cind 
se încheie campionatul. Frank- 
furtul. care va găzdui atunci 
meciul Iugoslavia—Brazilia, poa
te fi un început al adevărului în 
verificarea disputei dintre fot
balul — mișcare atletică sau cei 
al spontaneității ajutate de re
clamă. în Mexic a ciștigat ul
tima variantă. Anglia iși înal
ță drapelul la Guadalajara cu 
Styles, Astle si Wright. Alții 
simțeau deznodămîntul din um
bră. Eu cred că iugoslavii me
rită galoane mai mari decit 
acelea dobindite în urma dotă
rii cu jucători și antrenori de 
superclasă a Europei occidentale.

în campionatul primei divizii 
este, se pare, un statu-quo. Două 
sau trei echipe luptă pentru 
titlu și. de la locul 12 in jos, 
toate iși apără cu dinții șanse
le. La Ploiești „Steaua** va în
cerca să triumfe. Pentru ce ? 
Greu de. spus... A făcut cele 
mai mari achiziții in ultimele 
trei sezoane. Nu cred că acest

club atit de merituos își meri
tă soarta de astăzi. Vulturii nu 
pot ti sentimentali... în Bucu
rești. Rapid—Jiul și Sportul 
studențesc—F.C. Argeș. Favoriți 
— gazdele. Reabilitarea lor fiind 
o condiție de existență. La Bra
șov va fi foarte greu pentru fe
roviarii clujeni. Să se fi între
buințat chiar totul în „Napoca** 
pentru a contrazice reputația e- 
chipei doctorului Ivansuc ?

Președintele echipei U.T.A. a 
mulțumit F. R. de Fotbal pen
tru cinstea de a chema sub tri
cou! tricolor trei arădeni. Tra
diția nu poate fi dezmințită 
chiar dacă rezultatul intiinirii 
lor cu A.S.A. Tg. Mureș poate 
fi altul. Studenții clujeni 
lua punctele „liniștii" de 
C.S.M. Reșița. Vine și sesiunea... 
Ieșenii vor trece Șiretul dorind 
„ceva** care nu poate fi asemu
it eu dorința. în fotbalul mol
dovean va ti „jele** anul ăsta. 
La Constanța si Timișoara jocuri 
decisive. în dispută pentru ti
tlu, Dinamo va cîștiga teren. 
Normal, redutabila formație 
craioveană nu poate aduna 
puncte la 2 mai. Doar dacă An
tonescu va prinde „decarul" gol 
din licitație.

vor 
la

sosiți. Și in a- 
cu multe sem- 
a fost declarat 
Loighea de la

ION CHIRIC

ȘAH. Meciul de șah dintre 
echipele feminine ale Ungariei 
și României, disputat la Buda
pesta. s-a terminat cu scorul de 
20—16 in favoarea gazdelor. Din 
echipa română cele mai multe 
puncte (4) le-a realizat Marga
reta Perevoznic. Suzana Makai 
a obținut 3,5 puncte, .iar Elisabe- 
ta Polihroniade 3 puncte. Intil- 
nirea dintre echipele de tineret 
a revenit formației maghiare cu 
6,5—5,5 puncte.

PENTATLON. — La Waren
dorf a inceput ..Cupa Europei'* 
la pentatlon modern cu partici
parea a peste 60 de sportivi din 
15 țări. După prima probă — 
călăria — desfășurată pe o ploa
ie torențială în clasamentul pe 
echipe conduce selecționata Ce
hoslovaciei — 3 982 puncte, ur
mată de Polonia — 3 728 puncte, 
Suedia — 3 690 puncte, Ungaria 
— 3 690 puncte, România — 
3 508 puncte, Bulgaria — 3 471 
puncte. R. F. Germania — 3 176 
puncte, ele.
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UN CĂLDUROS OMAGIU IILEI DE 1 MÂI
TINERI ÎN ARENELE VÎRSTEI LOR

Un spectacol căruia 
al vîrstei tinere de fapt, 
ritm. Armonie și vigoare, 
văzîndu-le ne place să fim

sărbătoarea 
sau tinerii 
mișcare și
și să răminem

muncii i-a impus 
in arenele vîrstei 

sunet Sau un 
mereu tineri.

farmecul și noblețea ei. Un spectacol 
lor. Ritm, 

tablou, o
armonie, mișcare. Culoare și 
suită de tablouri pe care

(Urmare din pag. I)
împreună cu secretarul gene

ral al partidului, in tribuna o- 
ficială au luat loc tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii Emil 
Bodnaraș, Maxim Berghianu, 
Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, 
Florian Dănălache, Constantin 
Drăgan, Emil Drăgănescu, Ja
nos Fazekas, Petre Lupu, Ma
nca Mănescu. Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Dumitru 
Popescu. Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Iile Verdeț, Ștefan Voitec. Chi- 
vu Stoica. Constantin Băbălău, 
Cornel Burtică. Miron Constan- 
tineșcu, Mihai Dalea. Mihai 
Gere. Magdalena Filipaș, Ion 
Ioniță, Vasile Patilineț, Ion 
Pățan, Ștefan Andrei. Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al gu
vernului, precum și Constantin 
Pirvulescu, Alexandru Senco- 
vici și alți militanți din ilegali
tate ai partidului și ai mișcării 
muncitorești din țara noastră, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai 
guvernului.

Au luat loc, de asemenea, 
membri ai delegației Frontului 
Unit Național al Cambodgiei și 
Guvernului Regal de liniune 
Națională al Camoodgiei, condu
să de Khieu Samphan, membru 
al Biroului Politic al C.C. al
F. U.N C., viceprim-ministru și 
ministru! apărării naționale al
G. R.U.N.C., comandantul șef al 
forțelor armate populare de 
Eliberare Națională, și membri 
ai delegației economice guver
namentale siriene, in frunte cu 
Mohamed Haydar, vicepremie- 
rul pentru probleme economice 
al guvernului sirian, care ne 
vizitează țara.

în tribunele alăturate se află 
conducători de instituții centra
le, ai organizațiilor de masă și 
obștești, vechi militanți ai miș
cării comuniste și muncitorești 
din țara noastră.

Sint prezenți șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la 
București, atașați militari și alți 
membri ai corpului diplomatic.

La marea adunare populară 
participă delegați din partea 
Federației Sindicale Mondiale. 
Uniunii Sindicale Pan-africane, 
Congresului Permanent pentru 
unitatea sindicală a oamenilor 
muncii din America Latină. 
Confederației Internaționale a 
Sindicatelor Arabe, precum și 
din : R.P. Bulgaria. R.S. Ceho
slovacă. Cuba. R.D. Germană, 
R.P. Mongolă, R.P. Polonă, R.P. 
Ungară, Uniunea Sovietică. Al
geria. Argentina, Australia, 
Bangladesh, Cipru, R.P. Congo, 
Costa Rica. Dahomey. Ecuador, 
Republica Arabă Egipt, Repu
blica Guineea, Guineea-Bissau, 
Iordania. Italia, Japonia, Liban, 
Malaezia, Mali. Maroc, Mauri
tius, Mexic. Mozambic. Pakis
tan, Panama. Peru, Siria, Sri 
Lanka. Sudan. Tanzania, Tuni
sia. Turcia. Venezuela. R.D.P. 
Yemen, precum și alți oaspeți de 
peste hotare.

în tumultul bucuriei genera
le. grupuri de pionieri urcă la 
tribuna oficială, oferind flori 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
tovarășei Elena Ceaușescu, ce
lorlalți conducători ai partidu
lui și statului nostru și primind 
la rindul lor îmbrățișări părin
tești. sentimentele de dragoste 
pe care partidul le poartă copii
lor țării, schimbului de rriiine.

Se intonează Imnul de stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

Adunarea populară consacrată 
zilei de 1 Mai este deschisă de 
tovarășul Gheorghe Cioară, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R.. primarul 
general al Capitalei, care a 
spus :

Sărbătorim astăzi 1 Mai, Ziua 
solidarității celor ce muncesc 
de pretutindeni, intr-o atmosfe
ră de entuziasm creator in 
care întregul nostru popor 
iși consacră toate forțele, 
talentul, priceperea și puterea 
de muncă înfăptuirii politicii in
terne și externe a partidului și 
statului nostru, aplicării în via
ță a programului de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămîntul Româ
niei.

Vă rog să-mi permiteți să fo
losesc acest prilej pentru a sa
luta, în numele comuniștilor, al 
tuturor locuitorilor Capitalei, cu 
deosebită dragoste, stimă și res
pect, pe primul președinte al 
Republicii Socialiste România, 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Salutăm, de asemenea, cu 
deosebită căldură participarea la 
adunarea noastră a celorlalți to
varăși din conducerea de partid 
și de stat.

Ne exprimăm satisfacția pen
tru participarea la adunare, ca 
simbol al trainicelor legături de 
prietenie și solidaritate interna
țională de care se bucură țara, 
poporul și partidul nostru. a 
unor reprezentanți ai partide
lor comuniste și muncitorești, 
ai unor organizații sindicale, de
mocratice, de peste hotare, că
rora le adresăm salutul nostru 
frățesc și le urăm, cu prilejul 
acestei sărbători, succese cit mai 
mari in lupta pentru libertate 
și progres social, pentru pace și 
colaborare intre toate popoarele 
lumii.

Salutăm in mod deosebit pre
zența vicepremierului guvernu
lui Republicii Arabe Siriene. 
Moharăed Haydar, și a vice- 
prim-rtiinistrului Guvernului Re
gal de Uniune Națională al 
Cambodgiei. ministrul apărării 
naționale al G.R.U.N.C., coman
dantul șef al Forțelor armate 
de Eliberare Națională, Khieu 
Samphan.

Ziua de 1 Mai o sărbătorim 
anul acesta in condițiile in care 
muncitorii, țăranii, intelectualii, 
întregul nostru popor desfășoa
ră o entuziastă activitate pen
tru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de plan și a anga
jamentelor asumate in întrece
rea socialistă pentru realizarea 
cincinalului înainte de termen.

Vă raportăm, mult stimate to
varășe secretar general, că in 
intimpinarea acestei sărbători, 
colectivele de oameni ai muncii 
din Capitală și-au realizat și 
depășit sarcinile de plan și an
gajamentele pe primele patru 
luni ale anului, obținînd supli
mentar importante cantități de 
produse necesare economiei na
ționale. ridicării necontenite a 
nivelului de trai al celor ce 
muncesc.

A luat, apoi, cuvintul tova
rășul Minai Dalea, membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Consmuiui Central al uniunii 
Generam a Sindicatelor din 
Romania.

In încheierea mitingului, în 
numele oamenilor muncii din 
țara noastră, tovarășul Gheor- 
gne Cioară a spus :

Vă rog să-mi permiteți ca, in 
numele celor de țață, al intre- 
gului popor român, să adresez 
un salut călduros poporului por
tughez, forțelor democratice și 
progresiste din această țară, 
torțelor armate, care, răsturnmd 
dictatura fascistă, au creat con
diții ca, după aproape 50 de ani 
de dominație întunecoasă, să se 
poată sărbători astăzi, liber, 
ziua de 1 Mai a celor ce mun
cesc și in Portugalia. (Urale).

Ne exprimam speranța că a- 
ceasta va deschide un drum nou 
dezvoltării democratice a Por
tugaliei, care să asigure drep
tul la independență al popoa
relor încă asuprite din colonii 
și va crea condiții pentru sta
bilirea de relații noi, democra
tice, intre poporul portughez și 
aceste popoare. (Aplauze)

In spiritul solidarității mili
tante urăm poporului portughez 
să-și făurească o țară liberă, 
democratică, independentă. (A- 
plauze)

Trăiască solidaritatea interna
țională a celor ce muncesc ! 
(Aplauze)

Trăiască pacea. colaborarea, 
intre toate țările și popoarele 
lumii ! (Aplauze)

Trompeții — pionieri și ostași 
— anunță începutul spectacolu
lui cultural-sportiv, în al cărui 
program iși găsesc expresie ima
gini simbolice din viața și mun
ca poporului nostru, din năzuin
țele și aspirațiile sale de pro
gres și pace, încrederea sa nes
trămutată în politica înțeleaptă 
a partidului, hotărirea sa de a o 
înfăptui neabătut, de a făuri so
cietatea socialistă multilateral 
dezvoltată pe pămîntul româ
nesc.

Prin exercițiile pe care le 
execută sportivii militari și 
studenți, apropiind gimnastica 
de arta baletului, conferind miș
cării grație și dinamism, stu
denții oferă tablouri sugestive 
din munca și viața poporului 
nostru. în tabloul final, băieții, 
purtind drapele roșii și fetele cu 
cercuri florale și năframe gal
bene se grupează în jurul unei 
simbolice coloane a infinitului, 
la înălțimea căreia flutură stea
gul roșu al partidului.

Pe scena mani demonstram 
pătrund apoi sute de eleve t. , 
steaguri purpurii car? oltri c 
repriză dinamică, potemic »- 
plaudată Riad pe riad, msensu. 
podium se transformă in offip ; 
de maci, intr-o mare de flamur.. 
Elevii alcătuiesc apoi un cerc 
larg, din mijlocul căruia se des- j 
crude. prin întermecLui Lamur. • • 
lor roșii, o imensă floare. La j 
bucuna fi entuziasmul tinerilor ! 
școlari, iși adaugă gindurilc s 
poetul prin versurile rostite de 
crainic :

De 1 Mai. prin luptă înfrăți
tă. Prin tot ce-n inimi ma; 
frumos există. Trimitem ome
nirii strins unite / Solia noastră 
international istă.

în tabloul ui mător. intitulat I 
..Tineret mindria țării-*, evoluea
ză elevii mici și pionierii, care 
prin exerciții deosebit de atrac
tive. prin gingășia dansurilor 
populare, smulg ropote de a- 
plauze.

Din nou dinamismul este pre
zent in fața tribunelor, de data 
aceasta prin intermediul grupuri
lor de sportivi olimpici. In cele 
cinci cercuri pe care le alcătu
iesc, tinerii sportivi iși demons
trează măiestria in diverse dis
cipline : gimnastică, scrimă, 
handbal, lupte, box, ciclism. In 
tabloul final, ei se retrag cu 
steagul olimpic, purtat de spor
tivi medaliați.

Intr-o desăvirșitâ aliniere iși 
fac apoi apariția sportivii mili
tari. care execută, cu vigoare și 
dinamism, exerciții libere de 
gimnastică. Alternanța mișcări
lor și cea a culorilor. Întreaga 
lor evoluție incintă pe toți cei 
prezenți in tribune.

In rotonda pavilionului pă
trund apoi sute de dansatori 
imbrăcați in pitorești porturi 
populare, Ei fac să se succeadâ. 
sub imensa cupolă, in ritmuri 
.repezi ori domoale, dansuri din 
toate zonele etnografice ale 
țării. Rind pe rtnd. dansatorii 
dau viață ..Călușului", ..Bârbun- 
cului", „Ciulendrei", dansurilor 
maghiare și germane, evocind 
obiceiuri străvechi, tradiții fol
clorice. bucuria vieții noi pe care 
o trăiesc astăzi. înfrățiți in viață 
și muncă, românii, maghiarii, 
germanii, intreg poporul nostru.

în tabloul final, cei 3 500 de 
participant la demonstrația cul- 
tural-sportivă se reunesc pe po
dium. Militarii sportivă înscriu 
cifra XI. simbolizând apropiatul 
Congres al partidului. Apoi, ei 
desenează cu trupurile lor 
inițialele Republicii Socialiste 
România și Partidului Comunist 
Român, in timp ce crainicul re
cită :

întru partid să înflorească 
Maiul Și patria pe care o 
iubim Să cinte floarea, braz
de, spic și munte. Sâ cinte 
românește un popor : L-avem 
pe Ceaușescu-n frunte, / în 
mers spre comunism, spre viitor.

în încheiere, participanții la 
marea adunare populară into
nează imnul de luptă al clasei 
muncitoare de pretutindeni — 
„Internaționala-.

Tovarășul Nițolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu. cei
lalți conducători de partid și 
de stat iși iau rămas bun de la 
miile de bucureșteni. răspunzind 
cu căldură ovațiilor și aclama
țiilor mulțimii care, minute in 
șir. scandează puternie numele 
secretarului general.

Președintele Republicii Socia
liste România salută apoi pe 
șefii misiunilor diplomatice pre
zenți la adunarea populară con
sacrată zilei de 1 Mai.

Părăsind pavilionul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu străbat pe jos. 
înconjurați cu dragoste de mul
țime, aleea principală a com
plexului expozițional. intimpi- 
nați cu puternice urale și acla
mații. Miile de bucureșteni. oa
meni ai muncii din întreprinderi, 
militari, elevi, pionieri, scan
dează neîntrerupt ..Ceaușescu— 
P.C.R.--, „Ceaușescu și poporul".

★
în orașele reședință de ju

dețe. in municipii, ca și in alte 
centre importante ale țării au 
avut loc, miercuri, entuziaste 
adunări populare, prilejuite de 
sărbătorirea zilei de 1 Mai. La 
adunări au luat cuvintul prim- 
secretari și secretari ai comite
telor județene și orășenești de 
partid, președinți ai consiliilor 
populare locale și ai sindicate
lor, care au relevat însemnăta
tea acestei sărbători a frăției 
și solidarității muncitorilor de 
pretutindeni și au înfățișat iz- 
binzile repurtate de întregul 
popor pe drumul făuririi socie
tății socialiste multilateral dez
voltate.

CUVINTUL TOVARĂȘULUI MIHAI DALEA
Mult stimate tovarășe Nicolae 

C.eaușescu,
Secretar general al Partidului 

Comunist Român,
Președinte al Republicii So

cialiste România.
Dragi tovarășe și tovarăși.
Stimați oaspeți de peste 

hotare.
Cu sentimentul puternic al 

solidarității internaționaliste, cu 
bucurie in inimi pentru însem
natele realizări dobindite in e- 
dificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pă- 
mintul României, poporul nos
tru. toti oamenii muncii — ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități — înfrățiți jn 
muncă si in idealuri, sărbăto
resc. laolaltă cu clasa munci
toare din întreaga lume. Ziua 
de 1 Mai. Ziua solidarității in
ternaționale a celor ce muncesc, 
a frăției muncitorilor de pretu
tindeni.

Subliniind că 1 Mai. Sărbă
toarea muncii și a primăverii, 
are vechi și bogate tradiții in 
România, tovarășul Mihai Dalea 
a spus: Sint vii în conștiința 
poporului nostru marile mani
festări muncitorești organizate 
chiar de la crearea partidului 
politic revoluționar al clasei 
muncitoare în urmă cu peste HO de 
ani, manifestări care au crescut 
in amploare și forță de-a lungul 
intregii istorii a gloriosului nos
tru partid comunist care. așa 
cum spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a continuat cele mai 
inalte tradiții revoluționare ale 
poporului, avindu-si rădăcinile 
implantate adine în mișcarea 
muncitorească, socialistă din a 
doua jumătate a secolului tre
cut.

Chiar și in anii grei ai ilega
lității. sărbătorirea lui 1 Mai a 
constituit o puternică afirmare 
a voinței de luptă a clasei mun

citoare, a maselor largi popu
lare care, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, s-au ri
dicat împotriva claselor asupri
toare. pentru libertatea si inde
pendența patriei. In istoria bo
gată și eroică a partidului nos
tru va rămine ca un moment 
memorabil marea demonstrație 
antifascistă de la 1 Mai 1939, in 
fruntea Comitetului clandestin 
de organizare aflintlu-se tova
rășul Nicolae Ceaușescu, de
monstrație la care au participat, 
intr-o simbolică solidaritate, co
muniștii și socialiștii, vie și grăi
toare ilustrare a luptei pentru 
unitatea clasei muncitoare din 
România.

Vorbitorul s-a referit apoi la 
faptul că anul acesta, sărbăto
rirea Zilei de 1 Mai coincide in 
mod fericit cu împlinirea a trei 
decenii de la făurirea Frontului 
Unic Muncitoresc, a cărei rea
lizare a avut o importanță deo. 
sebită și a grăbit procesul de 
unire a tuturor forțelor demo
cratice in lupta pentru victoria 
insurecției naționale antifasciste 
armate de la 23 August 1944.

Factorul politic fundamental 
care a asigurat și asigură îna
intarea victorioasă a României 
pe calea socialismului il consti
tuie creșterea continuă a rolului 
conducător al partidului comu
nist in toate domeniile de acti
vitate. Prestigiul și autoritatea 
de care se bucură P.C.R. în rin
dul maselor, rolul său condu
cător sint rezultatul îndelun
gatului proces istoric in care 
partidul s-a afirmat ea cea mai 
înaintată, cea mai hotărită și 
consecventă forță a națiunii în 
lupta pentru apărarea interese
lor fundamentale ale clasei 
muncitoare, ale tuturor oameni
lor muncii.

In cele trei decenii care au 
trecut de la eliberarea patriei

de sub dominația fascistă, po
porul român, sub conducerea 
partidului comunist, a lichidat 
pentru totdeauna exploatarea 
omului de către om. a asigurat 
generalizarea relațiilor socialiste 
de producție in întreaga econo
mie, înălțimi edificiul minunat 
al socialismului.

Vă rog să-mi permiteți ca, 
in numele și însărcinarea 
conducerii partidului și statului, 
a secretarului general al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să adresez, cu pri
lejul Zilei de 1 Mai. clasei mun
citoare — clasa conducătoare a 
societății noastre —, harnicei 
(ărăiiimi, intelectualității, tutu
ror oamenilor muncii — români, 
maghiari, germani și de alte 
naționalități, tineri și virstnici, 
bărbați și femei — cele mai 
calde felicitări, urarea de a 
adăuga noi și noi realizări in 
marea cronică a inl'ăptuirilor, 
pentru dezvoltarea multilaterală 
a orinduirii noastre socialiste și 
făurirea comunismului in Româ
nia.

Se cuvine și cu acest prilej 
sărbătoresc, să relevăm faptul 
că toate marile noastre victorii 
in făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, în creș
terea bunăstării materiale și 
spirituale a poporului, în spo
rirea prestigiului internațional 
al României sint indisolubil le
gate de numele și activitatea 
neobosită a secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. (Aplauze puternice, 
urale 1)

Tocmai de aceea, întregul 
nostru popor a primit cu deo
sebită satisfacție și profundă 
mîndrie patriotică alegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu in 
cea mai inaltă funcție de stat —

președinte al României socia
liste — aceasta constituind ga
ranția sigură a obținerii de noi 
și importante realizări pe dru
mul făuririi socialismului și co
munismului in patria noastră. 
(Urale, ovații. Se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R. !")

In continuare, vorbitorul a 
arătat că angajat cu toate for
țele în înfăptuirea programului 
de dezvoltare multilaterală a 
societății socialiste, cu convin
gerea fermă că întărirea eco
nomică și socială a fiecărei țări 
socialiste reprezintă principala 
contribuție la întărirea sistemu
lui mondial socialist, la crește
rea prestigiului socialismului in 
lume, poporul român acordă o 
deosebită atenție problemelor 
vieții internaționale. România 
promovind o politică activă de 
pace, de colaborare cu toate sta
tele lumii.

La 23 August — a subliniat 
în încheiere tovarășul Mihai 
Dalea — vom sărbători îm
plinirea a trei decenii de la 
eliberarea pgtriei de sub domi
nația fascistă, de la victoria 
insurecției naționale antifasciste 
armate, inițiată, organizată și 
condusă de Partidul Comunist 
Român, sinteză strălucită a u- 
nui trecut revoluționar înălță
tor al clasei muncitoare, a po
porului, al partidului nostru.

Tot în acest an va avea loc 
cel de-al XI-lea Congres al 
partidului, eveniment politic de 
amplă rezonanță istorică în 
viața poporului, care, prin o- 
rientările și hotâririle ce le va 
adopta, va canaliza puternic e- 
nergiile intregii națiuni spre 
făurirea viitorului comunist al 
patriei. Sub semnul acestor 
două importante evenimente 
din viața partidului și poporu
lui este sărbătorită astăzi, pe 
intreg cuprinsul țării, Ziua so

lidarității internaționale a celor 
cc muncesc.

1974 este un an hotăritor pen
tru realizarea cincinalului îna
inte de termen — angajament 
de onoare al colectivelor de 
oameni ai muncii, luat in fața 
partidului, a secretarului său 
general.

Mobilizarea tuturor energiilor 
la înfăptuirea acestui măreț 
obiectiv impune creșterea spiri
tului de răspundere al fiecărui 
om al muncii in folosirea cores
punzătoare a utilajelor și insta
lațiilor, gospodărirea judicioasă 
a mijloacelor de producție, a 
materiilor prime și materialelor.

Să facem totul pentru a în
deplini și depăși angajamentele 
asumate în întrecerea socialistă, 
cinstind prin noi și mărețe 
realizări gloriosul jubileu al 
eliberării patriei de sub domi
nația fascistă și Congresul al 
Xl-lea al Partidului Comunist 
Român.

Trăiască 1 Mai, Ziua solidari
tății internaționale a celor ce 
muncesc, ziua frăției muncitori
lor de pretutindeni !

Trăiască unitatea mișcării co
muniste și muncitorești interna
ționale, a tuturor forțelor pro
gresiste. democratice, antiimpe- 
rialiste !

Trăiască Partidul Comunist 
Român — forța politică condu
cătoare a societății noastre so
cialiste, în frunte cu secretarul 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu 1 (Aplauze puternice, 
aclamații. se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R. !“)

Trăiască pacea și prietenia in
tre popoare ! (Aplauze puterni
ce, prelungite, intreaga asisten
ță ovaționează pentru partid, 
pentru Comitetul său Central, 
pentru secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu).

Fotografiile de V. RANGA fi O. PLECAN
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1 MAI IN LUME
R.P. Chineză

• în prezența lui Leonid 
Brejnev, Nikolai Podgornîi, 
Alexei Kosighin și a altor con
ducători de partid și de stat so
vietici, în Piața Roșie din Mos
cova au avut loc .demonstrația 
oamenilor muncii • și parada 
sportivă în cinstea zilei de 
1 Mai.

înaintea începerii
■ ției s-a dat citire 
adresat oamenilor 
vietici de către C.C. 
Prezidiul Sovietului 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
Demonstranții au purtat pa
nouri, pancarte și grafice care 
au evidențiat realizările remar
cabile obținute în industrie, 
agricultură, in dezvoltarea 
inței și culturii sovietice.

demonstra- 
mesajului 

muncii so- 
al P.C.U.S., 
Suprem și

ști-

R.S.F. Iugoslavia

• Ziua de 1 Mai a fost săr
bătorită în capitala R.P. Chi
neze, conform tradiției, în ma
rile parcuri ale orașului. Spec
tacolele prezentate cu acest 
prilej de artiști profesioniști și 
amatori au fost închinate suc
ceselor obținute de poporul chi
nez in economie, în dezvoltarea 
culturii și științei naționale.

La festivități au luat parte 
Ciu En-lai, vicepreședinte al 
C.C. al P.C. Chinez, premierul 
Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze, alți conducători de par
tid și de stat chinezi.

Agenția CHINA NOUĂ men
ționează că, alături de locuito
rii Pekinului, Ia sărbătorirea zi
lei de 1 Mai a participat și 
Norodom Sianuk, șeful statului 
cambodgian, președintele Fron
tului Unit Național al Cambod- 
giei.

ma oară în aproape o jumătate 
de veac, ziua de 1 Mai.

La Lisabona, un mare număr 
de demonstranți s-au adunat in 
cartierele muncitorești din nord- 
estul orașului pentru a partici
pa la marșul organizat de Par
tidul Comunist Portughez și 
de Partidul Socialist Portughez 
— ambele interzise pînă 
țiunea insurecțională 
aprilie, precum și de 
mare de sindicate.

Secretarul general 
Portughez, Alvaro Cunhal și se
cretarul general al Partidului 
Socialist Portughez, Mario Soa
res, au condus masa demon
stranților.

In piața Rossio s-au adunat 
alte mii de manifestanți la mi
tingul organizat de junta mili
tară, care a autorizat sărbători
rea zilei de 1 Mai ca ..Dia dos 
trabalhadores" (Ziua celor ce 
muncesc).

de 
un

al

la ac- 
la 25 

număr

P. c.

CAMBODGIAConferința pentru securitate
Strălucitele victoriiși cooperare în Europa

Conferința pentru secu
ritate și cooperare în 
Europa reflectă, in lucră
rile sale, locul important 
pe care il acordă țările 
participante adoptării de 
măsuri concrete pentru 
aplicarea principiilor ca
re guvernează relațiile 
dintre state.

• în preajma sărbătorii mun
cii, în întreprinderi, instituții și 
școlile iugoslave au avut loc 
adunări festive la care s-a fă
cut bilanțul realizărilor obținute 
de colectivele 
fost relevată 
de 1 Mai.

Sărbătoarea 
tîmpinată. în acest an, cu 
succese în producție. Au 
date în fo’osință noi obiective 
economice și social-culturale, a 
început construirea unor noi u- 
nități industriale.

Sărbătoarea a fost 
în întreaga țară, prin 
cimpenești, manifestări

R. D. Germană

de muncă și a 
semnificația zilei

muncii a fost în
noi 
fost

marcată, 
serbări 

__..... ,v cultu
rale și sportive. S-au organizat 
expoziții înfățișind rezultatele

obținute în toate domeniile de 
activitate.

• La Berlin au avut loc, 
miercuri, tradiționala paradă a 
unităților Armatei Populare Na
ționale, un miting și demonstra
ția oamenilor muncii din capita
la R. D. Germane, desfășurate 
în prezența lui Erich Honecker, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., 
Willi Stoph, președintele Consi
liului de Stat, Horst Sinder- 
mann, președintele Consiliului 
de Miniștri, a altor conducători 
de partid și de stat.

• Cu prilejul primului 1 Mai 
serbat legal în Portugalia, după 
aproape cinci decenii, Federația 
Sindicală Mondială a dat publi
cității o declarație prin care 
salută eforturile de creare a u- 
nei mișcări sindicale de masă 
in această țară și iși exprimă 
solidaritatea cu oamenii mun
cii, cu Întregul popor portughez.

Pe linia acestor preocupări, 
organul special de lucru al con
ferinței și-a consacrat activita
tea, în principal, examinării 
propunerilor României — pri-

R. D. Vietnam
• La Hanoi a avut loc un mi

ting cu prilejul zilei 1 Mai, 
la care au participat Ton Duc 
Thang, președintele R. D. Viet
nam, Le Duan, prim-secretar al 
C.C. al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, Truong 
Chinh, președintele Comitetului 
Permanent al Adunării Naționa
le, Fam Van Dong, primul mi
nistru al guvernului, alți con
ducători ai R. D. Vietnam, nu
meroși oameni ai muncii din 
Hanoi.

La miting a rostit o cuvîntare 
Hoang Quoc Viet, președintele 
Federației Sindicatelor din Viet
nam, care a evidențiat marile 
succese obținute în actuala eta
pă a luptei tuturor oamenilor 
muncii pentru menținerea păcii 
și refacerea economiei țării.

R. P. Albania
• Cu prilejul zilei de 1 Mai, 

la Tirana a avut loc o demon
strație la care au participat 
zeciWe mii de oameni ai mun
cii, tineri și pionieri. în tribuna 
centrală au fost prezenți Enver 
Hodja, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Muncii din Albania, 
și alți conducători de partid și 
de stat, membri ai conducerii 
centrale a sindicatelor, delegații 
din diferite țări, membri ai 
corpului diplomatic.

R.P. Bulgaria
• în R.P. Bulgaria, ziua de 1 

Mai a fost sărbătorită sub sem
nul apropiatei aniversări a 30 
de ani de la izbinda Revoluției 
Socialiste — relatează agenția
B. T.A. In orașe și sate, oame
nii muncii bulgari și-au expri
mat hotârirea de a înfăptui po
litica P.C. Bulgar, de a întări 
solidaritatea cu lupta popoare
lor pentru pace, împotriva im
perialismului, exploatării și a- 
supririi.

Participanții la demonstrația 
de 1 Mai de la Sofia au fost 
salutați, de la tribuna Mauso
leului lui Gheorghi Dimitrov, de 
Todor Jivkov, prim-secretar al
C. C. al P.C.B., președintele Con
siliului de Stat, de alți condu
cători de partid și de stat bul
gari.

R. S. Cehoslovacă
• La Praga, festivitatea în 

cinstea zilei de 1 Mai s-a des- 
sub semnul apropiatei 

a celei de-a 29-a 
a eliberării Ceho-

fășurat 
sărbători 
aniversări 
slovaciei. Zeci de mii de oameni 
ai muncii, tineri și pionieri au 
demonstrat prin fața tribunei in 
care au luat loc Gustav Husak, 
secretar general al C.C. al 
P.C.C., Lubomir Strougal, pre
ședintele guvernului federal, și 
alți membri ai conducerii de 
partid și de stat.

La festivitate a rostit o cu- 
vintare G. Husak, care a făcut 
o trecere în revistă a succeselor 
obținute de poporul cehoslovac 
in domeniul politic, al construc
ției economice, in activitatea 
științifică, culturală și în cele
lalte domenii.

ffinema
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FRAȚII JDERI : Patria (orele 
9; 12; 15; 18; 21) ; București (o- 
rele 8,30; 11.15; 14.15; 17,15; 20,15) ;

LUMINILE ORAȘULUI : Scala 
(orele 9.15: 11.30; 13,45; 16.15; 18.45; 
21).

CAT 
(orele 
20.45), 
13,30; 16; 18,30: 20,45).

MARELE MAESTRU t 
(orele 9; 11.15; 13.30:
20.30) .

HOȚUL DE PIERSICI 
(orele 9,15; 11.30; 13,45;
20.30) .

SALUT ȘI ADIO : Doina (orele 
12,30; 15; 17.15; 19,45; program de 
desene animate pentru copil ore
le 9,45; 11.15).

OMUL DIN ÎNALTA SOCIETA
TE : Casa Filmului (orele 14.30;
16.30) , Capitol (orele 9,15; 11.30; 14; 
16.15; 18,30; 20 45) ; Modern (orele 
9; 11.15: 13,30; 16: 18,15: 20.30).

PORȚILE ALBASTRE ALE O- 
rașului : Lumina (orele 9; " 
13.30; 16; 18,30; 20.45) ; Arta 
le 15,30: 17.45: 20).

VALEA PRAFULUI DE 
CA • Excelsior (orele 9; 
13 30: 16; 18.15: 20,30) ; Melodia (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45). 
Favorit (orele 9,15; 11,30; 13.45; 16; 
18,15: 20.30).

TREI SCRISORI SECRETE: Dacia 
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18.15;
20.30) ; Gloria (orele 9; 11,15: 13,30; 
16: 18.15; 20.30).

UN COMISAR ACUZA ; Bucegl 
(orele 15,45;
(orele 13,45;

BALLOU : 
9: 11,15; 13.30;

Festival (orele

Luceafărul 
16;

9;
18,30;
11,15;

Victorla 
16; 18.15;

: Central 
16; 18,15;

11.15 
(ore-

PUȘ-
11.15;

18; 20,15) ; Cotroceni
16; 18,15; 20.30) ; Vol-

R. P. Polonă
• In prezența lui Edward 

Gierek, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P.. a lui Henryk Jablon
ski. președintele Consiliului de 
Stat, a lui Piotr Jaroszewicz, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, a altor conducători polo
nezi, la Varșovia s-a desfășurat 
demonstrația de 1 Mai a oame
nilor muncii din capitala Polo
niei.

R. P. Mongolă
e In prezența lui Jumjaaghiin 

Țedenbal, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol, președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Mon
gole. și a altor conducători de 
partid și de stat, la Ulan Bator 
a avut loc o manifestație con
sacrată Zilei solidarității inter
naționale a oamenilor muncii.

R.P. Ungară
• De 1 Mai, la Budapesta a 

avut loc o demonstrație a oa
menilor muncii, la care au luat 
parte Janos Kadar, prim-secre
tar al C.C. al P.M.S.U., Pal 
Losonczi, președintele Consiliu
lui Prezidențial al R.P. Un
gare, Jeno Fock, președintele 
Consiliului de Miniștri, alți con
ducători de partid și de stat.

Portugalia
• Sute de mii de portughezi au 

sărbătorit, miercuri, pentru pri-

R. A. Egipt
• La Helouan. renumit cen

tru industrial din 
loc, miercuri, o 
populară la care 
tul președintele 
care s-a referit, 
sarcinile ce stau în fața po
porului egiptean în domeniile 
reconstrucției și dezvoltării. 
Șeful statului egiptean a sub
liniat în cuvîntul său rolul im
portant care revine oamenilor 
muncii egipteni în dezvoltarea 
potențialului economic al Egip
tului și a 
măsuri în 
velului de

Egipt, a avut 
mare adunare 
a luat cuvin- 
Anwar Sadat, 
îndeosebi, la

anunțat o serie de 
vederea ridicării ni- 
trai al maselor.

Algeria
• La chemarea Uniunii Gene

rale a Muncitorilor — centrala 
sindicatelor algeriene — ziua de 
1 Mai ■ a fost sărbătorită în în
treaga Algerie ca zi a solidari
tății tuturor forțelor progresiste 
și democratice ale țării, în lupta 
pentru dezvoltarea ei economi
că și socială.

• LUIND CUVÎNTUL ÎN 
CADRUL 
Partidului 
desfășurat 
arbrucken 
niei pentru 
dențiale, < 
Brandt a declarat că politica 
de destindere promovată in 
ultimii ani de guvernul vest- 
german s-a dovedit pe deplin 
justificată, 
politică de 
spus Willy 
manifestat 
Dacă am fi urmat linia pro
pusă de opoziție, care se pro
nunța împotriva politicii de 
destindere, atunci Republica 
Federală Germania s-ar fi 
găsit astăzi izolată — a a- 
preciat Willy Brandt. în con
tinuare, șeful guvernului 
vest-german a arătat că ac
țiunile de normalizare și îm
bunătățire a relațiilor cu ță
rile vecine au sporit presti
giul internațional al R. F. 
Germania.

UNUI MITING al 
social-democrat, 

in localitatea Sa
in cadrul campa- 

i alegerile prezi- 
cancelarul Willy

Urmind această 
destindere — a 

Brandt — noi am 
simțul realității.

vind măsuri care să facă efec
tivă nerecurgerea la forță și la 
amenințarea cu forța, propune
rilor U.R.S.S. — privind dezvol
tarea relațiilor normale și ami
cale și a consultărilor politice 
intre statele participante —, 
precum și propunerii Elveției 
— de elaborare a unui sistem 
european de reglementare paș
nică a diferendelor.

Ca urmare a dezbaterilor asu
pra propunerilor prezentate de 
delegația sovietică, participanții 
au convenit să exprime în tex
tele de document final convin
gerea că respectarea principii
lor va contribui la dezvoltarea 
de relații normale și amicale și 
la extinderea cooperării intre 
ele în toate domeniile. S-a ho- 
tărit, de asemenea, să se dea 
expresie convingerii statelor 
participante că respectarea a- 
cestor principii va încuraja dez
voltarea contactelor politice, ca
re sint de natură să contribuie 
la o mai bună înțelegere re
ciprocă a pozițiilor și punctelor 
de vedere.

Textele adoptate dau, astfel, 
expresie importanței deosebite 
pe care participanții o acordă 
respectării stricte a principiilor, 
in raporturile dintre toate sta
tele, ca temelie a dezvoltării 
unor relații prietenești și nor
male. Se recunoaște necesitatea 
cooperării în toate domeniile, a 
contactelor politice între statele 
participante, pentru o mai bună 
înțelegere mutuală, pe baza res
pectului reciproc al pozițiilor și 
intereselor fiecărui stat.

în perioada următoare, acti
vitățile organului special de lu
cru se vor consacra muncii de 
redactare pe baza propunerilor 
României și Elveției.

Oudong-Kompong Lu
ong — Sala Lek Pram. 
„Triunghiul dezastrului" 
— scria un reporter re- 
ferindu-se la înfrîngerile 
suferite de lonnoliști pe 
fronturile din Cambod- 
gia. Numele acestea de 
pe harta cambodgiană 
au fost, deseori, mențio
nate în ultimele comuni
cate. Fiecare din ele 
evocă o bătălie aspră 
soldată cu o răsunătoa
re înfrîngere a mercena
rilor Iții Lon Noi.

e întregul 
cambodgian forțele 
patriotice păstrea
ză inițiativa, re- 
purtînd succese 
prestigioase, lăr

gind zona eliberată, amplificind 
deruta care domnește în Pnom- 
Penh-ul asediat. Prăbușirea po
zițiilor lonnoliste la Oudong a 
fost dureros resimțită de regi-

front

Belgia
• Mii de cetățeni belgieni au 

participat la mitingul de 1 Mai 
organizat la Bruxelles, unde 
a luat cuvîntul președintele 
Partidului Comunist din Belgia, 
Louis van Geyt.

Franța
• Ziua de 1 Mai a fost săr

bătorită in Franța prin nume
roase mitinguri desfășurate sub 
semnul unității forțelor populare 
și democratice.

ale forțelor patriotice
numai că nu și-au realizat o- 
biectivul, ci au fost complet 
încercuite de către unitățile for
țelor armate populare de 
eliberare națională. FRANCE 
PRESSE cita experți militari 
occidentali care afirmau că 
eșecul de la Oudong va fi „se
rios agravat" dacă încercuirea 
celor două brigăzi de la Kom
pong Luong nu va fi spartă. Or, 
ieșirea din încercuire s-a dove
dit imposibilă. Cercul s-a strîns 
tot mai mult Și pierzînd plaja 
de la Kompong Luong, merce
narii și-au văzut tăiată retrage
rea. Bătălia, desfășurată la nu
mai 30 km nord de Pnom Penh, 
a avut un final pe care 
liștii nu l-au putut evita 
fida afluxului de trupe și ar
mament : mercenarii au 
o zdrobitoare infrîngere. 
rațiunea reluării 
lansată din ordinul lui Lon Noi, 
s-a terminat printr-un eșec, la 
o lună după căderea vechii ca
pitale regale" — constata 
FRANCE PRESSE. Nu era 
vorba doar de abandonarea de 
către lonnoliști a unei noi po
ziții importante, ci și de pier
derea — în debandada retrage
rii — a unui armament perfec
ționat, inclusiv tunuri de 155 mm 
și 105 mm, ca și vehicule blin
date, sute de tone de muniții

lonno- 
in po-

suferit 
„Ope- 

Oudongului,

Evoluția situației
din Portugalia

Agențiile de presă continuă 
să informeze pe larg despre e- 
voluția situație; in Portugalia, 
despre măsurile luate de junta 
militară condusă de generalul 
Antonio de Spinoia. As 
fost desființate 
cepționale care
vechiul regim și care nu 
ceau, după cum relevă agenția

ziâlele
au 

ex-

PE SCURT# PE SCURT# PE SCURT# PE SCURT# PE SCURT

• DUPĂ O ZI DE DEZBA
TERI. miniștrii „celor nouă" 
însărcinați cu problemele ajuto
rului acordat țărilor in curs de 
dezvoltare au reușit să se pună 
de acord, marți seara, asupra a 
două obiective aflate pe ordinea 
de zi a întrunirii. Primul dintre 
ele se referă la fixarea unui 
obiectiv comun cu privare la 
volumul ajutorului acordat țări
lor în curs de dezvoltare, care 
va reprezenta 0,7 la 
produsul național brut, 
doua măsură adoptată 
problema participării
reînnoirea acordului internatio
nal privind ajutorul alimentar.

sută din 
Cea de-a 
privește 

C.E.E. ia

• MINIȘTRII DE EXTERNE 
ai țărilor Pieței comune vor 
ține Ia 7 mai, Ia Bruxelles, un 
consiliu al miniștrilor Comisiei 
Economice Europene, anunță un 
purtător de cuvint al acestei 
comisii.

Pe ordinea de zi se află o se
rie de probleme de importanță 
deosebită, printre care acordu
rile de cooperare cu țările so
cialiste din estul Europei, poli
tica mediteraneană, negocierile 
de asociere cu țări ale Africii, 
regiunii Caraibilor și Pacificu
lui, cooperarea științifică și teh
nologică cu țări terțe, politica 
regională.

• COMPANIA NORD-AME- 
RICANA de automobile „Ford" 
a dispus închiderea, incepind de 
marți, a șase din uzinele sale 
de asamblare.

France Presse, decit să aprobe 
pedepsele dure cerute 
tia politică împotriva 
ților progresiști.

Intr-un comunicat 
marți seara, junta a 

exilații politici

de poli- 
mi li tan-

difuzat 
anunțat 

ca exuațn pontici portughezi 
pot să se întoarcă imediat în 
patrie, unde vor beneficia de 
‘.aate drepturile cetățenești. Prin 
aceasta, junta iși exprimă do
rința — ața cum se subliniază 
in comunicat — ca portughezii 

in prezent, in exil 
eze in viața țării, 
vote de contribuția

• EXECUTIVUL COEJT- 
GLĂL AL IRLANDEI DE 
NORD intenționează să pună 
capăt sistemului de coexis
tență separată a școlilor 
pentru protestanți și cato
lici, in scopul reducerii ten
siunii existente intre cele 
două comunități — a decla
rat ministrul educației din 
guvernul de la Belfast, Ba
sil Mclvor, adresîndu-se A- 
dunării provinciale a Ulste- 
rului.

Fără a avansa un termen- 
limită pentru efectuarea mo
dificărilor in acest sens, 
Basil Mclvor a sugerat că 
unele amendamente la actua
lul sistem vor fi anunțate o- 
ficial nînă în sentemhrî».

• SINDICATELE DOCHERI
LOR dia porturile de pe coasta 
vestică a Statelor Vaite au 
lansat, miercuri, an ordin de 
grevă, care a devenit efectivă la 
ora 8.M ora locală.

Toate porturile din vestul 
S.U.A.. de la San Diego pină Ia 
Seattle, vor fi paralizate ea ar
mare a refuzului docherilor de 
a participa la operațiunile de 
descărcare sau încărcare a va
selor.

Luptători ai forțelor patriotice în timpul unui atac.

Recorduri pe

• OAMENII DE ȘTIINȚA par- 
ticipanți la o inedită expediție 
in Pamir au ajuns la concluzia 
că 5 000 de metri deasupra ni
velului mării reprezintă înălți
mea maximă Ia 
naturale, este 
normală a unui 
aspect fizic.

care, in condiții 
posibilă o viată 
om sănătos sub

glob în 1973
inregistrate pe glob in 1973, o

și organismele
_ X___ ii de

„scumpe" trei orașe din lume sint con-

stat al armatei intr-imul 
primele guverne prezidate 
Caetano. generalul 
Schulz, fost ministru 
lor armate in timpul 
zar și alții.

Ultimele informații 
din Lisabc

antipopular de la Pnom 
Penh. V ictoria forțelor patrio
tice dobindea semnificații deo
sebite Prin aceea eă drapelul 
libertății s-a înălțat peste ve
chea capitală regală. Lon Noi 
a ordonat subalternilor săi să 
recucerească Oudong indiferent 
de prețul in oameni și arma
ment al operațiunii. Dar după 
• lună, FRANCE PRESSE sem
nala că operațiunea „merge 
rău". Cele două brigăzi lonno
liste trimise la Kompong Luong 
spre a declanșa atacul decisiv, nu

etc. In zadar au încercat, după 
aceea, avioanele trimise de la 
Pnom Penh să distrugă mate
rialul de război lăsat in urma 
lor de mercenarii înfrinți.

După insuccesul de Ia Kom
pong Luong, lonnoliștii au 
practicat tactica mutismului. 
„Tăcerea oficială" încerca să ca
mufleze realitatea. Dar propor
țiile dezastrului n-au putut fi 
ascunse. Corespondenții presei 
apusene semnalau că cel puțin 
50 la sută din efectivele mer
cenarilor au fost decimate în

cursul retragerii. După evaluări 
mai precise, trupele lui Lon Noi 
au pierdut în recentele bătălii 
din această parte a Cambodgiei 
peste 10 000 oameni.

In sfirșit, in ultimele zile din 
aprilie s-a anunțat eșecul lonno- 
liștilor la Sala 
țioasă poziție 
ceeași zonă al 
o importanță 
soarta capitalei 
legătura cu provincia furni
zoare de orez — Battambang. 
Cucerirea triunghiului Oudong 
— Kompong Luong — Sala Lek 
Pram întărește pozițiile forțelor 
patriotice la nord de Pnom Penh, 
ușurează acțiunea lor in vecină
tatea capitalei. Intr-o declarație 
a Frontului Unit Național ai 
Cambodgiei și Guvernului Re
gal de Uniune Națională al 
Cambodgiei se arată că victoriile 
forțelor populare au dus la mo
dificarea situației 
nord-vest de Pnom Penh. unde 
zona eliberată a fost lărgită 
pină la Prek Phneou și Lar Et. 
De asemenea, declarația relevă 
că șoseaua națională nr. 5 și 
zona riului Tonle Sap au intrat 
complet sub controlul forțelor 
populare, fiind dejucate toate 
încercările inamicului de a-și 
aproviziona garnizoana din 
Pnom Penh prin nave trimise 
pe Tonle Sap.

„Eșecul de pe frontul nordic 
are repercusiuni in capitala 
cambodgiană" — constata 
FRANCE PRESSE. Luptele se 
dau în imediata apropiere a 
orașului (ultimele ciocniri s-au 
înregistrat Ia numai 11 km de 
centrul capitalei) iar, deseori, 
atacurile se desfășoară chiar in 
interiorul Pnom Penhului. Mer
cenarii se găsesc intr-un grav 
impas militar și politic, dublat 
de dificultăți economice ireme
diabile. în prezent, peste 90 la 
sută din teritoriul național cu 
mai mult de 5 500 000 locuitori 
formează zona eliberată afla
tă sub controlul F.U.N.C. și 
G.R.U.N.C. — exponentul legal 
și legitim al poporului cambod
gian. După cum sublinia Khieu 
Samphan, viceprim-ministru și 
ministrul apărării naționale al 
G.R.U.N.C., comandant-șef al 
forțelor armate populare de eli
berare națională, „zona noastră 
eliberată se intinde pe o sin
gură regiune vastă, bogată și 
populată, in timp ce dușmanul 
s-a restrîns în minuscule encla
ve, izolate unele de altele, care 
se reduc continuu, in Pnom 
Penh și eîteva capitale de dis
trict și de provincie".

Evoluția situației militare re
levă imensul potențial de luptă 
al forțelor populare, capacitatea 
lor de a infringe pe lonnoliști, 
voința fermă a F.U.N.C. și 
G.R.U.N.C., a Întregului popor 
cambodgian, de a lupta pină la 
eliberarea totală și definitivă a 
patriei, pentru edificarea unei 
Cambodgii libere, independente 
și prospere.

, Lek Pram, pre- 
strategică în a- 

cărei control are 
vitală pentru 

deoarece asigură 
provincia

militare la

M. RAMURA

Referitor Ia unele „recorduri" _ ____
serie de statistici, difuzate de O.N.U., agențiile șl '
internaționale prezintă date elocvente în diverse domenii 
activitate. Astfel, cele mai 
siderate Tokio, Osaka și Kobe, urmate, in ordine, de Stockholm, 
Oslo, Dusseldorf, Frankfurt pe Main, Ziirich, Copenhaga, Paris 
șl Viena. Gabonul deține, cu 229 decesuri la 1 000 de nașteri, 
primul loc laț capitolul mortalitate infantilă. Tot aici se Înregis
trează cea mai scurtă viață — 25 de ani la bărbați și 45 de ani 
la femei. La rindul său, Haiti define „recordul' 
analfabetismul, aproximativ 90 la sută din 
anaifabeți, și venitul pe cap de locuitor cel 
Danemarca ocupă primul loc in ce privește 
telor.

In 1973, circa 45 milioane de copii sub 15 
să lucreze pentru a-și ciștiga existența.

transmise 
anunță că. in ge

neral. situația in țară este cal
mă. ziua de 1 Mai fiind sărbă
torită in liniște și cu participa
rea masivă a populației.

Agenția France Presse rela
tează că operațiunile bancare, 
interzise luni și marți, vor fi 
reluate joi. dar se va menține 
controlul asupra schimburilor 
valutare pentru a se opri scur
gerea capitalurilor peste gra
niță și a se preveni specula.

in ce privește 
locuitorii săi fiind 
mai mic din lume, 
cuantumul impozi-

ani au fost nevoiți
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20.30); Flamura (orele 9; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

OMUL CARE ȘTIE PREA 
(orele 14.30; 16.30) ; PACE 
LUI VENIT (ora 18,45) ; 
gența -----

Union”.

11,15;ga (orele 9; 11.15; 13.30; 15,45: 18;
20.15) .

RIO LOBO : Aurora (orele 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15) ; Fla
căra (orele 9: 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30).

SECRETUL LUI BUDDHA ; 
cea (orele 15,30; 18; 20.15).

MARELE PREMIU : Drumul 
rii (orele 15,30; 19).

PĂCALĂ : Ferentari (orele 
15.30; 19) ; “ ‘
16: 19).

CIDUL :
16; 19.30) ; 
15,30; 19).

ȚARUL
PROFESIA; Lira (orele 15.30: 18;
20.15) .

LE MANS : Giuleștl (orele 15.30; 
18; 20,15) ; Moșilor (orele 9; 11.15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

CĂLĂREȚUL FĂRĂ CAP : Cos
mos (orele 15.30; 18; 20.15)

SAMBIZANGA : Unirea (orele 
15,45: 18: 20,15).

NUNTA DE PIATRĂ : Viitorul 
(orele 20.15).

OMUL DIN LA MANCHA î Vii
torul (orele 15,30; 18).

FANTASTICA AVENTURĂ A 
LUI „NEPTUN” : Munca (orele 
16; 18; 20) ; Progresul (orele 15.30; 
18; 20,15).

AL ȘAPTELEA CARTUȘ : 
înfrățirea (orele 15,30; 18; 20,15).

BUNĂ SEARA DOAMNA CAMP
BELL ; Crtngașl (orele 16; 18.15).

AURUL NEGRU DIN OKLAHO
MA ; Vi tan (orele 15,30; 18; 20.15).

CINTECUL NORVEGIEI : Raho
va (orele 15,30; 19).

CE DRUM SĂ ALEGI: Grlvlta 
(orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18.15;

Popular (orele

Buzești( orele 9; 12,30; 
Floreasca (orele 10;

MULT 
NOU- 
DILI- 

(ora 20,45) ; Cinemateca

IVAN IȘI SCHIMBA

Română :
Teatrul de 

BĂLAN: 
National 

ora

LILIACUL — 
Operetă : LA 
— ora 19,30 ; 
(Sala Mare) : 
19,30 ; (Sala

X

Pest» 500 de prizonieri po
litici deținuți in închisoarea 
din Machavo. situată in 
propiere de Lourențo 1 
ques. au 
miercuri, in conformitate cu 
ordinul de amnistie dat de 
noile autorități portugheze 
din Mozambie, relatează •- 
gențiile Reuter șt Associated 
Press.

a-
Mar- 

fost eliberați,

Opera 
ora 19 ; 
CALUL 
Teatrul 
FURTUNA 
Mică): TREI FRAȚI GEMENI VE- 
NEȚIENI — ora 19.30 ; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : CASA DE MODE — 
ora 19,30 ; (Sala Studio) : NOILE 
SUFERINȚE ALE TÎNĂRULUI 
„W“ — ora 19,30 : Teatrul ,.C. I. 
Nottara" (Sala Magheru) : ADIO 
CHARLIE — ora 19.30 ; (Sala Stu
dio) : HAMLET — ora 19 ; Tea
trul de Comedie : O NOAPTE 
FURTUNOASĂ — ora 19,30 ; Tea
trul Mic: SUBIECTUL ERA TRAN
DAFIRII — ora 19,30 ; Teatrul Giu- 
lești : LIOLA — ora 19.30 ; Tea
trul „Ion Vasilescu" ; SICILIANA 
— ora 19,30 : Teatrul ..C. Tănase" 
(Sala Savoy) : PARDON.. SCU
ZAȚI... BONSOAR — ora 19,30 ; 
(Sala Victoria) : VINO SĂ NE 
VEZI DISEARĂ — ora 19,30 ; Tea
trul .,Țăndărică" (Sala Victoria) : 
ILEANA S1NZIANA — ora 11 ; 
Circul „Globus" : INTlLNIRE LA 
CIRC — ora 19.30.

PROGRAMUL I
16,00—17,00 Teleșcoală : Științe 

sociale : Perspective ale dezvol
tării economico-sociale ale Româ
niei în următoarele decenii. Pre
zintă prof. univ. dr. B. Ivancic- 
Văleanu. 16.30 Fizică : Noțiuni de 
optică geometrică. Prezintă conf. 
univ. dr. Candida Gheorghiță- 
Oancea (ciclu în sprijinul candida- 
ților la examenul de admitere în 
învățămîntul superior, realizat în 
colaborare cu Institutul politehnic 
București). 17,00 Fotbal : F.C. 
Constanța—Universitatea Craiova 
(divizia A). Transmisiune directă 
de la Constanța. 18.45 Marele 
Premiu de steeple-chase. 19.00 Fa
milia. în cuprins : 20 000 de familii 
noi la Medgidia ; Familia în lume 
(duminica la plimbare cu întreaga 
familie la grădina zoologică din 
Berlin ; un cămin al bătrîneții 
tihnite pe malul Vîltavei ; Breviar 
legislativ : generalizarea învăță- 
mîntului liceal). 19,30 Telejurnal. 
20,00 Seară pentru tineret : ,.Cîn- 
tăm partidul, patria, tinerețea14. 
Selecțiuni din spectacolul de gală 
susținut de formațiile .laureate ale 
Festivalului național a artei stu
dențești, închinat celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării patriei și 
Congresului al XI-lea al P.C.R. 
Autor — tinerețea. Reportajul vă 
face cunoștință cu cîțiva tineri 
reprezentativi pentru spiritul de

muncă al unei generații. 2125 
Surprize pe micul ecran. 22,15 21 
de ore.
PROGRAMUL U

20.00 Concertul Orchestrei sim- 
- fonice a Radioteleviziunii Române.

21,50 Cărți și idei. Discuție asupra 
volumului ..Destinul contemporan 
al artei” de Ion Pascadi.

PROGRAMUL IU

• PLENARA ADUNĂRII 
GENERALE A O.N.U. a a- 
doptat, cu 86 de voturi pen
tru. 26 contra și 15 abțineri, 
un proiect de rezoluție ini
țiat de Siria, prin care sint 
respinse deplinele puteri ale 
delegației regimului din A- 
frica de Sud, fapt apreciat 
de statele membre ale Or
ganizației drept un avertis
ment serios dat de Națiunile 
Unite guvernanților de la 
Pretoria pentru practica 
apartheidului și politica lor 
externă expansionistă.

Mulți dintre delegați, spri
jinind proiectul de rezoluție 
al Siriei, arătind că delega
ția Pretoriei nu reprezintă 
poporul Africii de Sud, ci re
gimul minoritar al acestei 
țări, au declarat că guverne
le țărilor lor apreciază că 
nici delegația regimului Lon 
Noi nu poate pretinde că re
prezintă poporul cambodgian. 
Ei au subliniat că circa 90 
la sută din teritoriul Cam- 
bodgiei se află sub controlul 
efectiv al administrației for
țelor patriotice de eliberare 
națională.

In ce privește deplinele 
puteri ale delegației portu
gheze, vorbitorii au subliniat 
că acestea se limitează la 
Portugalia europeană și, în 
nici un caz, delegația acestei 
țări nu poate reprezenta po
poarele Angolei 
bicului, aflate în 
eliberare de sub 
nialist și, cu atit 
poporul suveran și indepen- 
dent al Guineei Bissau.

LOVITURA DE LA
„ROSSBOROUGH

■ ' 2-^- HOUSE"

și Mozam- 
războaie de 
jugul colo- 
mai puțin,

Poliția britanică, cea 
franceză și rețeaua In- 
terpoolului s-au lansat 
într-o acțiune pe scară 
largă pentru capturarea 
autorilor a ceea ce presa 
londoneză denumește 
„cel mai mare furt de o- 
pere de artă din istorie".

9,00 știri. 9.05 Evantai muzical. 
9,55 Melodia zilei : OLTULE, 
MĂI, OLTULE” de Elly Roman. 
10,00 Divertis-club. 11.00 Profil pe 
portativ — ștefan Ruha. 11,20 
Partidul mi-e mindria — clntece.
11.30 Pentru magnetofonul dum
neavoastră — muzică ușoară. 12.00 
știri. 12.05 Invitație în fonotecă : 
pagini din opera „Căsătorie se
cretă” de Cimarosa 12.55 Melodia 
zilei. 13,00 închiderea emisiunii. 
17,00 Știrile după-amiezii. 17.05 Alo. 
Radio ! — muzică ușoară la ce
rerea ascultătorilor. 17,50 Tinere
țea ne e dragă — program susți
nut de corul Liceului Mihai Vi
teazul" 
riațiuni _
Capoianu. 18,55 Melodia zilei. 19,00 
Flori alese din folclorul muzical.
19.30 Știri. 19.35 Casa de discuri 
EMI. 20,00 Teatru radiofonic : 
„CINEL, CINEL" de V. Alecsan- 
drl. 20.42 Arii din operete. 21.00 
Concert de muzică populară. 22.00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic. 
Sport. 22.30 Melodia zilei 22,35 
Muzică simfonică. 23,15 Poetica. 
Primăvară. 23,20 Interpreți români 
de jazz. 23.55—24,00 Ultimele știri.

Orientul
Apropiat

din București. 18,00 Va- 
cinematografice de D.

TEL AVIV 1 (Agerpres). — 
Guvernul Israelului s-a reunit, 
marți seara, sub conducerea 
Goldei Meir, pentru a definiti
va, înainte de sosirea la 
Aviv a secretarului de stat 
S.U.A., punctul de vedere 
raelian în legătură cu realiza
rea unei eventuale dezangajări 
a forțelor militare israeliene și 
siriene pe frontul de pe înăl
țimile Golan. La reuniune a fost 
irivitat să participe generalul 
Mordechai Gur, noul șef de 
Stat Major al armatei israe
liene.

Tel 
al 

is-

ără îndoială, lovi
tura operată la co
lecția particulară a 
magnatului indus
triei diamantifere 
sud-africane, Al

fred Beit, in somptuosul castel 
Rossborough la 50 de kilometri 
de Dublin, îndreptățește califi
cativul acordat de ziarele din 
capitala britanică. Furînd 19 ta
blouri celebre, cei patru răufă
cători au pulverizat toate re
cordurile în materie. Valoarea 
operelor subtilizate (tablouri de 
Rubens, Murillo, Vermeer, Ve
lasquez, Guardi, Gainsborough, 
Franz Hals, Ruisdael, Goya) se 
ridică după cele mai modeste e- 
valuări la 8 milioane lire sterli
ne. Comparat cu această „pradă" 
fantastică, faimosul „furt" al se
colului (devalizarea trenului 
poștal Glasgow — Londra în 
1963 soldată cu sustragerea — 
de altfel pentru scurt timp — 
a două milioane și jumătate de 
lire sterline) apare aproape de
rizoriu.

îndrăzneață „operație" de la 
„Rossborough House" a fost 
făptuită cu mare minuțiozitate 
și intr-un timp record. Cei pa
tru bandiți înarmați, trei băr
bați și o femeie (care, prin ma
niera in care a acționat, pare 
să fi fost creierul bandei) au 
pătruns in splendida reședință 
datind din secolul al 18-lea șl 
i-au imobilizat rapid pe stăpinii 
casei ca și pe cei șase oameni de 
serviciu. Femeia s-a deplasat 1- 
mediat în sala care adăpostea 
prețioasa colecție cu precizia u- 
nui perfect cunoscător al locu
lui. Ea a selecționat cu siguran
ța unui expert cele mai valo
roase 19 tablouri, le-a tăiat din

ramele lor și Ie-a introdus 
intr-un sac din pinză fină. Apoi 
cei patru au dispărut. Totul n-a 
durat — așa cum a precizat 
magnatul sud-african — decit 
maximum șapte minute !

La numai eîteva ore după 
consumarea loviturii, a fost de
clanșată urmărirea autorilor ei. 
S-a trecut la o desfășurare rar 
întilnită de forțe polițienești. 
Mai bine de 1 600 de polițiști și 
militari controlează frontiera 
dintre Republica Irlanda și Uls
ter. Poliția bănuiește că hoții 
vor încerca să transporte prada 
in Ulster și apoi in Anglia 
sau pe continentul european. 
Bazindu-se pe mărturiile lui 
Alfred Beit potrivit cărora mis
terioasa femeie-bandit vorbea 
engleza^ cu un accent francez, 
conducătorii cercetărilor poli
țienești au supus unei stricte 
supravegheri toate mișcările 
ambarcațiunilor franceze sau 
cu destinație Franța.

In vreme ce portretele-robot 
ale celor patru autori 
lui au fost publicate 
din Anglia, Irlanda și 
au fost expediate prin 
politiilor din 14 țări 
in timp ce cercetările _____
asiduu dar — pînă acum — fă
ră rezultat, anchetatorii iși pun 
întrebări despre mobilul lovitu
rii de la „Rossborough Hous?". 
Există tendința de a se conside
ra că autorii furtului urmăresc 
obținerea unei mari sume de 
răscumpărare pentru restituirea 
tablourilor (sumă care ar trebui 
suportată de societățile de asi
gurare deoarece se știe că pîn- 
zele din colecția particulară a 
lui Beit erau asigurate pentru 
o sumă de cel puțin cinci mi
lioane de lire sterline). Oricum, 
hoții care au vădit o cunoaștere 
exactă a valorii pînzelor sus
trase știu, probabil, foarte bine 
că nu vor putea vinde ușor la 
„bursa neagră" tablouri atit de 
rare și arhicunoscute in lumea 
iubitorilor de artă.

Deocamdată, însă, așa cum 
remarca unul din șefii operațiu
nilor de cercetare, inspectorul 
de poliție britanic Rilley „nici 
un indiciu nu permite să se de
gajeze o pistă solidă pentru in
terceptarea autorilor furtului".

ai furtu- 
în presa 
Ulster și 
Interpool 
europene, 

continuă

E. K.
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