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întreaga țara a sărbătorit ziua de 1 Mai într-o atmosfera de entuziasm tonic, 
.u hotărîrea de a obține noi succese in nobila operă de edificare pe pămintul 
patriei noastre a societății socialiste multilateral dezvoltate. Demonstrațiile oame
nilor muncii, mitingurile și adunările festive din cele mai importante centre urbane 
ale județelor țării au prilejuit și in acest an o manifestare fierbinte a adeziunii 
poporului nostru la politica înțeleaptă a partidului, o exprimare clară a încrederii 
lui în vritonil socialist al patriei si, totodată, a voinței lui neclintite de a întări, în 
spiritul ideilor internaționalismului proletar, prietenia și colaborarea frățească 
dintre oamenii muncii români și popoarele tuturor țărilor socialiste, pentru unitatea

clasei muncitoare, a partidelor comuniste și muncitorești din' lumea întreagă. 
Simbolul sub însemnul căruia s-au desfășurat amplele noastre festivități a fost 
acela al muncii pașnice, creatoare de valori și perspective, prestată cu încredere 
și abnegație in forța reunită a unor oameiri eliberați de exploatare, stăpîni 
pentru totdeauna pe destinul lor. Uratele ale căror efluvii s-au împletit în piețele 
orașelor noastre au fost, totodată, un călduros omagiu adus Partidului Comunist 
Român, Comitetului său Central, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, liniei 
sale politice clarvăzătoare, care ne conduce spre noi îzbînzi, întru înflorirea con
tinuă a patriei.

ZIUA MUNCII 
ONORATĂ PRIN NOI

DRAPELELE 
ENTimSMELW 
PE MARILE 
PLATFORME 
ALE CREAȚIEI

REALIZĂRI IN MUNCA

Dimineața zilei de 1 Mai a 
reunit în Piața Viotoriei din 
CLUJ peste 50 000 de oa
meni ai muncii care, prin- 
tr-o demonstrație însuflețită, 
au dat glas unității lor 
impresionante în jurul parti
dului, în jurul conducerii sale în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Coloanele împînzite 
de steaguri tricolore și roșii, lo
zinci, care alegorice și grafice su
gestive au solidarizat într-un 
unic șuvoi Clujul muncitoresc 
și Clujul universitar, orașul în
făptuirilor creatoare și orașul 
unei înalte spiritualități. Mii de 
cetățeni români, maghiari și ger- 
niaqi, într-un elogiu adus patriei 
comune, au raportat partidului 
succesele colectivelor lor de 
muncă, hotărîrea lor de a-și spori 
eforturile pentru a îndeplini cu 
succes sarcinile izvorîte din do
cumentele celui de-al X-lea Con
gres al partidului. Ardoarea cu 
care au manifestat miile de stu- 
denți din orașul de pe malurile 
Someșului a exprimat, și în acest 
an, recunoștința fierbinte a vii
torilor ingineri, medici și profe
sori pentru grija cu care sînt în
conjurați de către partid și stat, 
mîndria lor de a fi făuritorii de 
mîine ai celei mai înalte civili
zații pe care a cunoscut-o Româ
nia în întreaga ei istorie.

La TURNU SEVERIN, în 
lumina virtuală pe care o 
iradiază giganticele structuri 
ale sistemului hidroenergetic 
și de navigație „Porțile de 
Fier*, s-au întîlnit în ace
leași coloane constructorii tu
turor marilor obiective energe
tice ale cincinalelor noastre, oa
meni care, trecuți prin școlile 
cutezanței de la Bicaz și Argeș, 
au descins pe aceste meleaguri 
pentru a edifica una dintre cele 
mai îndrăznețe construcții de pe 
continent. în primele rînduri ale 
acestor fluvii de veterani, în pa
ralel cu marele fluviu pe care îl 
zagăzuiesc, au pășit cei mai tineri 
constructori ai „Porților de Fier*, 
brigadierii șantierului național al 
tineretului, în cunoscutele lor 
uniforme albastre.

Demonstrația de la GALAȚI, 
oraș pe care împlinirile politicii 
partidului nostru l-au consacrat 
ca pe o veritabilă citadelă a oțe
lului, a fost deschisă de con
structorii și siderurgiștii marelui 
combinat de pe malurile Dunării. 
La rîndul lor, constructorii de 
nave au raportat prin cifre sinte
tice rezultatele pe care le-au ob
ținut în producție, hotărîrea lor 
de a înzestra porturile noastre cu 
nave tot mai modeme, mai si
gure în exploatare, la nivelul 
mondial pe care l-a atins aceas-

(Continuare în pag. a Il-a)

La Buzău» ca șl in toate coltu
rile patriei noastre, partici- 
panțli la demonstrația de 1 Mai 
și-au manifestat încrederea în 
politica internă și externă a 
partidului nostru, hotărîrea de 
a transpune în fapte progra
mul stabilit de Congresul al 

X-Iea al partidului

1 Mal 1970 I

Pentru a 80-a oară de la 
Instituirea sa ca zi interna
țională a celor ce muncesc, 
străvechiul Arminden și-a flu
turat aripa florală peste pă- 
mîntul românesc. Momentul, 
jubiliar, a constituit, pentru 
oameni! muncii din A patria 
noastră, un prilej de emoțio
nantă scrutare a timpului is
toric, de firească mîndrie, în
dreptățită de gîndul că, încă 
de-acum opt decenii, clasa 
noastră muncitoare, aflată Ia 
începutul drumului ireversibil 
al afirmării sale politico-soci- 
ale, a știut să înalțe, cu hotă- 
rîre și entuziasm, peste cere
monialul tradiționalelor ma
lale, flamura roșie a luptei 
proletare, vădindu-și astfel, 
încă de la sfîrșitul veacului 
trecut, înaltul spirit interna
ționalist, spirit sub semnul 
căruia avea să se desfășoare, 
an de an pe aceste pămînturi 
— fie în condițiile crîncene- 
lor bătălii de clasă, fie în a- 
celea ale îndîrjitei lupte paș
nice de edificare a construc
ției socialiste — ziua de 1

Zile de lârbâtoare, zile de afluența pe străzile și în parcurile 
Capitalei

(Citiți în pagina a fl-a reportajul: La cluburile 
tineretului, în parcuri, pe estrade MILIOANE DE 
TINERI AU SERBAT DEBUTUL LUI MAI)

Mat Zi pe care poetul Tra- 
dem o numise, într-unul din
tre primele poeme dedicate, 
în lume, evenimentului: „A 
muncii sfîntă sărbătoare*.

1 Mai 1970!

imaginea 
GENEROASĂ 

A PREZENEl/llII
Vizionar, poetul socialist 

român scrisese: „Din idea
lurile noastre, / O, visători 
flămînzi și goi, / Vor răsări 
ca niște astre / Senine lumi 
cu oameni noi." Imaginea ge
neroasă a viitorului astfel 

prefigurat cu opt decenii tn 
urmă, ne-a oferit, la cel de-al 
26-lea 1 Mai pe care poporul 
nostru și l-a înscris, recent, 
în cartea noii sale istorii, — 
istoria timpului socialist —

prilejul unei confruntări cu 
prezentul, pe cît de emoțio
nantă pe atît de bogată în 
sensuri... 1 Mai, „a muncii 
sfintă sărbătoare”, zi a soli
darității celor ce muncesc d» 
pe întreg pămîntul, s-a des
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• AU MAI RĂMAS 7 ZILE 

PINA LA FINALA „CRO

SULUI TINERETULUI*

• Clubul suporterilor echipei 

naționale

— interviu cu ANGELO 

NICULESCU —

• Alte știri și informații pri

vind disciplinele t box, 

rugby, atletism, baschet
Covaci în atac. El a „forțat" victoria dinamoviștilor, dar Zii- 

berman, in formă buna, a reușit să-l tempereze...

fășurat, și în acest an, pe tot 
cuprinsul patriei noastre, sub 
semnul deplinei unități a în
tregului popor în jurul Parti
dului Comunist Român, jub 
semnul mîndriei față de rea
litățile unui bilahț de muncă 
pe cît de rodnică în rezid ța
țele ei concrete pe atît. de 
însuflețitoare în ceea ce pri
vește perspectivele de viitor. 
Oamenii muncii din toate col
țurile țării, români, maghiari, 
germani sau de alte naționali
tăți, cu toții investiți, prin în
țeleaptă politică a partidului, 
cu îndatoriri și drepturi de
pline față de edificarea pa
triei socialiste, oameni noi, 
constructori de nădejde ai 
uneia dintre acele senine lumi 
pe care le visa poetul, pe care 
le-au visat generații și gene
rații de luptători pentru o 
nouă orînduire, pentru drep
tate socială, s-au înfățișat, în 
coloanele sau în adunările 
festive dedicate lui 1 Mai 
1970, aducînd cu ei — înscri
să pe pancarte și grafice, 
pulsînd în multicolorul fla-

PETRE DRAGU
(Continuare in pag. a II-a)

PE 
OGOARELE 
TĂRII

Oamenii din partea locului, 
cei mai în vîrstă, cu greu își 
amintesc de un timp atît de 
puțin prielnic semănatului. 
Sosirea cu întîrziere a primă
verii, ca și ploile frecvente i-a 
determinat • pe mecanizatorii 
județului Timiș să-și prelun
gească dialogul cu pămîntul, 
i-a obligat să apeleze la orice 
amănunt ori șiretlic pentru a 
mai smulge cîteva hectare ce
lor peste 100 000 destinate în 
acest an porumbului numai 
în cooperativele agricole de 
producție. Așa se face că la 
1 Mai în timp ce zecile de 
mii de demonstranți din ora
șul Timișoara și celelalte o- 
rașe, raportau țârii realizările 
obținute, în timp ce graficele 
lor pretutindeni relevau im
portante sporuri de producție 
peste plan, mecanizatorii îm
preună cu cooperatorii jude
țului se aflau mobilizați pe 
loc.

în primele ceasuri ale di
mineții, împreună cu tovară
șul director adjunct inginerul 
N. Gherescu, de la Direcția 
agricolă județeană, am făcut 
un prim popas la Topolovățul 
Mare. La sediul I.M.A. sin
gurul om pe care l-am mai 
putut prinde, dar mai ales 
reține pentru cîteva minute, 
a fost tovarășul inginer Ro- 
mică Stamatoiu. directorul u- 
nității. „Utilajele noastre de
servesc 22 de C.A.P.-uri cu o 
suprafață totală de 27 000 
hectare. în prezent, continuăm 
încă să lucrăm stînjeniți de 
excesul de umiditate". Am 
adus vorba despre tineri, 
„îmi vine greu să vorbesc

I. DANCEA

(Continuare în pag. a Ill-a)

în cea mai mare 
hunedoreană, peNe aflăm 

oțelărie 
porțile căreia se revarsă 

anual un fluviu de oțel cu un 
„debit* de aproape 3 milioane 
tone.

Schimbul e condus de tînărul 
inginer Gheorghe Amitideloaie, 
ajutat de colegul și prietenul său, 
inginerul Cristian Boiangiu, teh
nologul secției. Misiunea pe oare 
o au e dificilă și plină de răs
pundere.

— N-am putut participa la de
monstrație, ne-a declarat ingine
rul Amitideloaie. dar oțelarii din 
coloane sînt mesageri și ai gîndu- 
rilor noastre. Rămînînd aici vrem 
să cinstim „ziua muncii" prin

In citadelele
focului nestins

muncă, aducînd prinos marii săr
bători nu flori, ci tone de oțel.

într-un mod asemănător și-au 
propus să sărbătorească ziua de 
1 Mai și schimburile următoare, 
conduse de inginerul Vasile 
Abrudean și Mihai Chețan, ple
cați doar de cîțiva ani de pe 
băncile facultăților. A lucra în- 
tr-d asemenea zi a însemnat pen
tru ei o cinste dar și o datorie. 
La predarea ștafetei din nou lui 
Gheorghe Amitideloaie s-au con
semnat realizările în cronica zilei 
sărbătorite. De la cuptorul nr. 3, 
unde l-am întîlnit pe tînărul to- 
pitor șef Ariton Bucur, 1 Mai a 
primit în dar 100 tone de oțel 
peste plan ; de la cuptorul 6 — 
alte 50 tone, iar de la „7“ încă 
40 tone. 5 șarje au fost elaborate 
într-un timp mai scrut decît cele

Dezaprobare și protest 
in întreaga lume 

după escaladarea intervenției 
S. IL A. în Indochina

Cu un sentiment de indignare, 
protest și vie dezaprobare a a- 
flat poporul si tineretul nostru ca 
și opinia publica internațională 
hotărîrea anunțată joi seara de 
președintele Nixon de a trimite 
trupe americane din Vietnamul 
de sud, pentru ca împreună cu 
unitățile saigoneze, să întreprin
dă operațiuni militare pe terito
riul Cambodgiei.

Incepînd din chiar momentul 
cînd președintele S.U.A. își a- 
nunța hotărîrea într-o declarație 
radio-televizată, trupele ameri- 
cano-saigoneze au pătruns a- 
dînc în teritoriul Cambodgiei. 
Puternice efective care, potrivit 
ultimelor evaluări ale agențiilor 
de presă, se ridică la circa 50 000 
de oameni, cuprinzînd unități 
blindate și aeropurtate, sprijini
te de masive formațiuni de avi
oane de luptă și bombardament 
continuă atacul, aducînd moarte 
și. distrugeri în întregi provincii 
ale Cambodgiei.

Intervenția americano-saigone- 
ză. în Cambodgia reprezintă în 
mod dar, o escaladare a agre

planificate iar restul de 12 au 
fost toate încadrate în grafice. Se 
cuvine să adăugăm că toate șar
jele elaborate la cuptorul 6, de
servit în schimbul de dimineață 
de tînărul topitor șef Teodor 
Sabău, au fost „premature" cu 
zece — patruzeci minute, ceea 
ce a adus alte tone de metal în 
plus.

Aproape jumătate din metalul 
produs posedă caracteristici fi- 
zico-mecanice superioare, mult 
solicitate de către uzinele prelu
crătoare din țară și de pe alte me
ridiane ale globului, unde oțelul 
hunedorean a devenit o marcă de 
prestigiu. E și acesta un simbol 
al solidarității și prieteniei caro 

leagă pe oameni chiar și atunci 
cînd distanțele nu le permit să 
se cunoască.

La acestea am mai putea adău
ga încă o cifră : 800 tone. Deși 
va fi trecută în contul altei date 
din calendar, ea își află geneza 
tot în prima zi a lui mai. La ora 
zero, cuptorul nr. 1 a intrat în 
reparație mijlocie planificată. 
Pentru demolare a fost fixat tim
pul de 78 ore, Atâcînd lucrările 
frontal încă de la miezul nopții, 
la ora demonstrației oamenii au 
ieșit cîteva minute pe platforma 
oțelăriei pentru a-și privi tovară
șii și a-i asigura în gînd, că lipsa 
lor din coloane va fi compensată 
din plin prin prezența lor aici. 
La capătul a două zile de mun-

(Continuare în pag. a IlI-a) 

siunii S.U.A. în Indocfrina, o ex
tindere a războiului dus de ani 
de zile împotriva poporului viet
namez și laoțian și asupra po
porului cambodgian, asupra 
Cambodgiei care a promovat 
consecvent o politică de neutra
litate și independență. Ne găsim 
astfel în fața unei flagrante și 
grave violări de către Statele U- 
nite a normelor celor mai ele
mentare ale dreptului internațio
nal. Este clar că intervenția în 
Cambodgia nu poate duce decît 
la agravarea serioasă a situației 
în Indochina și în întreaga Asie 
de snd-est, generînd pericole 
pentru pacea mondială.

Este firească dezaprobarea e- 
nergică pe care actul agresiv al 
intervenției americane în Cam
bodgia a stîmit-o pe toate meri
dianele, inclusiv în Statele Unite.

Guvernul Republicii Democra
te Vietnam a dat publicității o

P. NICOARA

(Continuare în pag. a IV-a)
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AU SERBAT Cîntec lîngâ sonde

Alfabetul bucuriei

Defilează gărzile patriotice. Aspect de la demonstrația oamenilor muncii din orașul Galați

DRAPELELE
EmASMELLU

de foraj, 
încălță-

(Urmare din pag. I)

tă «trăveche îndeletnicire a oa
menilor. Deosebit de semnifica
tiv s-a vădit a fi faptul că an
samblul întreprinderilor gălățene 
a depășit planul producției 
marfă cu peste 100 milioane lei, 
realizînd totodată beneficii supli- 
hientare tn valoare de 39 mili
oane lei.

In TIMIȘOARA, oraș că
ruia premierele industriale fi 
oferă noi perspective de 
dezvoltare, oamenii muncii 
au manifestat sub semnul 
înnoirilor care le tnnobilea- 
ză existența. Noua platfor
mă industrială din Calea Buzia- 
șului, viitoarea hală industrială a 
uzinei mecanice pentru utilaje de 
ridicat și transportat, extinderea 
fabricii de tramvaie — tată nu
mai cîteva dintre obiectivele care 
vor introduce noi dimensiuni în 
peisajul laborios al orașului de 
pe malurile Begăi.

Un alt oraș ale cărui potențe 
industriale cunosc un deosebit 
avînt, CRAIOVA, a sărbă
torit ziua de 1 Mai ani
mat de entuziasm și încre
dere în forțele sale creatoa
re. Recenta realizare a mun
citorilor, tehnicienilor și ingine
rilor din cadrul reputatei uzine 
„Electroputere", expedierea snre 
„Porțile de Fier* a nrimului 
transformator de 190 MVA, s-a 
constituit într-un veritabil titlu 
de glorie al celor care, în mod 
traditional, deschid demonstra
țiile tn capitala iudetuîui Doli. 
Dacă adăugăm la aceasta faptul 
că industria întregului județ, în 
ultimii patru ani, a cunoscut un 
ritm mediu de creștere a pro- 
ductiei de peste 21 la sută vom 
înțelege că entuziasmul cu care 
au manifestat oamenii muncii 
craîovenl este pe deplin justifi
cat.

în fnîma Tării de Sus, 
la SUCEAVA, roadele poli
ticii de industrializare socia
listă a patriei și-au găsit 
expresia tn noi întreprinderi, 
dintre care unele pot fi con
siderate premiere în cel mai 
deplin sens al cuvîntului, halele 
lor antrenîndu-i pe oamenii 
muncii din localitate în activități 
pînă acum necunoscute pe aces
te meleaguri. Fostă cîndva un ba
nal oraș de provincie, Suceava 
de astăzi poate fi considerată un 
oraș al chimiei st. mat recent, al 
metalurgiei. „1969 a fost pentru 
jndeftrî Suceava anul inaugurări
lor Industriale4* — putem citi pe 
uriașa pancartă fub însemnul 
căreia au demonstrat coloanele 
de oameni ai muncii din vechea 
cetate de scaun a Moldovei.

în cel mai mare centru por
tuar al țării, la CONSTAN
ȚA, graficele lucrătorilor din 

(Urmare din pag. I)

murilor și buchetelor, vibrînd 
în glasuri și priviri — imagi
nea prezentului României 
socialiste, a izbînzilor ei pro 
ductive și, deopotrivă, Ima
ginea spiritului — de înaltă 
conștiință politică, de profund 
patriotism, de puternică uni
tate — sub semnul căruia sînt 
dobîndite aceste izbînzi... 1970
— an final al unui cincinal 
bogat tn realizări fără prece
dent, promontoriu de lansare 
către spațiile, și mai înalte, 
ale noului cincinal — a prile
juit întregului nostru popor, la 
acest prim 1 Mal de după cel 
de-al X-lea Congres al parti
dului, trecerea în revistă a 
principalelor realizări dobîn
dite în ultima perioadă în 
toate sectoarele de activitate, 
realizări ce demonstrează în 
mod concludent, expresiv, 
faptul că sarcinile istoricului 
forum al comuniștilor români
— sarcini stabilite cu matură 
înțelepciune politică, în spi
ritul unei profunde, științifice 
cunoașteri a realității, ca ur
mare a consultării întregii

ca- 
da-

port arătau că în 1970 
pacitatea de trafic a _
nelor a sporit cu 6,5 milioane 
tone. Alte grafice, purtate cu 
mîndrie de muncitorii, tehni
cienii și inginerii ale căror co
loane au demonstrat în orașul de 
pe țărmurile Mării Negre dezvă
luiau noile direcții de dezvoltare 
ale municipiului care, zi de 
zi, lansează navele țării spie 
cele mai îndepărtate porturi 
ale lumii. Pentru prima dată 
au pășit în rîndurile de
monstranților constănțeni co
lectivele de muncă ale centra
lei electrice de termoficare și ale 
fabricii de bere, unități aflate în 
aceste zile în probe tehnologice. 
Și nu ne îndoim de faptul că, 
alături de toți cei prezenți la de
monstrație, au bătut și inimile 
vajnicilor noștri marinari, aflați 
tn aceste zile în curse, pe mările 
și oceanele unor 
depărtate.

Reprezentanți 
muncii din satele 
cene, mesageri ai 
tive din care fac t ______
primat cu prilejul mitingului de 
1 Mai desfășurat în ora
șul RM. VÎLCEA sentimen
tul de adîncă mulțumire 
pentru succesele dobîndite în 
muncă pe primele 4 luni 
ale acestui an. Oamenii mun
cii vîlceni au raportat cu 
mîndrie partidului și țării reali
zarea pe primul trimestru a pla- 

meridiane în-

ai oamenilor 
> și orașele vîl- 
i marilor colec- 
parte, și-au ex-

Raportînd rezultatele obținute tn primele patru luni ale lui 1970 
constănțenli s-au angajat, totodată, să muncească exemplar pentru 
ca ultimul an al cincinalului să-l încheie cu succese importante

IMAGINEA GENEROASA
A PREZENTULUI

Rlnt îndeplinite
Este de-ajuns să 

fugar, numai

națiuni — 
neabătut...
desprindem, 
cîteva împliniri productive 
din noianul de realizări ale 
muncii, raportate de poporul 
nostru cu prilejul acestui 
1 Mai, pentru a ne fi sugera
tă, prin detalii, imaginea mă
rețului proces constructiv ce 
se desfășoară pe întreg cu
prinsul țării. Iată cîteva ase
menea „detalii", oferite de 
întreprinderile din București, 
„inima țării", cetatea în care 
întîmpinarea zilei muncii prin 
fapte deosebite de muncă a 
devenit, ca în atîtea alto 
locuri din țară, o tradiție e- 
xemplară :

...516 tone de laminate pes
te prevederile planului în pri-

oului producției globale tn pro
porție de 105 la sută, obtinîn- 
du-se la producția marfă vîndută 
și încasată un spor de 15,1 mi
lioane lei.

La rodnicul bilanț cîntărește 
hotărîtor contribuția celei mai 
mari și mai tinere unități econo
mice — Combinatul chimic — a 
Uzinei de produse sodice Govo
ra, a Combinatului de exploatare 
și industrializare a lemnului Rm. 
Vîlcea, a întreprinderii 
a Fabricii de piele și 
minte.

♦
Am trecut în revistă,

cîteva dintre imaginile ___
te-a consacrat sărbătorirea din 
acest an a zilei de 1 Mai, ziua 
solidarității internaționale a ce
lor ce muncesc. Exprimînd cu o 
forță impresionantă unitatea în
tregului nostru popor în jurul 
partidului, demonstrațiile oame
nilor muncii din orașele patriei, 
mitingurile și adunările festive 
acolo unde timpul nefavorabil a 
împiedicat desfășurarea deplină a 
tradiționalelor coloane sărbăto
rești, au prilejuit tuturor colecti
velor de muncă un bilanț 
rodnic al realizărilor pe care 
le-au obținut în toate do
meniile de activitate, o tre
cere în revistă a tuturor ace
lor înfăptuiri care ne întemeiază 
mîndria. Anul 1970, în sens isto
ric, este anul în care sărbătorim 
împlinirea unui sfert de veac de 
cînd am omagiat pe meleagurile 
românești primul 1 Mai liber. 
Anul 1970. ultimul an al cincina
lului, se dovedește a fi, în ace
lași timp, platforma înaltă de pe 
care ne privim cu încredere vii
torul. Din nou, entuziasmul în
tregului nostru popor și-a aflat 
Izvoarele tn însăși armonia care 
ne guvernează existența, tn dem
nitatea cu care ne oferim pers
pective, In pasiunea cu care ne 
dedicăm muncii pașnice.

succint, 
pe care

mul trimestru al acestui an 
(participantă principală : Uz. 
„Republica**)... Cite 17 loco
motive produse pe lună, față 
de numai cîte 11 în anul tre
cut (Uz. „23 August*4)... Bene
ficii peste plan, în primul tri
mestru : 7 milioane lei (Fa
brica de elemente automati
zate) ; 1,7 milioane lei („Auto- 
matica**) ; 2,3 milioane lei
(„Vulcan"); 1,6 milioane lei 
(„Semănătoarea"); 4,3 mili
oane lei (Combinatul de cau
ciuc „Jilava"), cifre desprin
se din suma de 206,4 milioane 
lei, realizată de industria 
bucureșteană peste plan, pînă 
în preajma zilei de 1 Mai. Ci
fre constituind un bilanț și, 
totodată, o chezășie a faptului 
că, asemenea întregii țari,

MILIOANE DE TINERIDEBUTUL LUI MAI
Tinerețea cunoaște, în egală

■ măsură, atît alfabetul muncii, cit
■ și pe cel al bucuriei. Pornite din- 
g tr-o veche tradiție, măștile car-

năvălești au ajuns la noi spre a 
“ conjuga la toate timpurile bucu-
■ ria primăverii de afară și din 
B sentimente. Așadar, pentru că tot 
^xîntem contemporani cu epopeea
— cosmică, să ne îndreptăm către 

„Tehnic-Club". unde a început
® deja numărătoarea inversă : 5, 
B 4, 3, 2, 1, 0... „Start spre Con- 
q stelația Veseliei". Nava cosmică, 
g condusă de temerarul astronaut 
° Ion Gh. Arcudeanu (de la Tea-
■ trul „Ion Creangă ), se înscrie pe 
B o orbită numai parțial imagina- 
B Tă. Itinerariul urmat de echipaj 
g oferă surprize : planete aparent

necunoscute dar cu năravuri
■ foarte pămîntene (planeta lene- 
B șilor, a lingușitorilor, a roboților, 
B a mincinoșilor etc.), „stele" de 
g diverse mărimi care.,, interpre-

tează muzică ușoară sau popu-
■ Iară (Angela Taxieru, Corina 
B Chiriac, Petre Geambașu). Nu 
B lipsește, desigur, nostalgia te- 
_ restră („Mi-e dor de-acasă"), dar 
H tălmăcirea ei va pretinde armo- 
® nia melosului popular și frenezia 
B dansurilor românești. în fine, pro- 
g gramul de zbor fiind îndeplinit
— cu... exactitate și ironie, ameri- 
“ zăm la timp, pe Pămînt, pentru 
• a-l întîlni, a doua zi, pe „Păcală 
B la Tehnic-Club" sau pentru a 
g porni, însoțiți de curiozitatea apa- 
B râtului de proiecție, pe fermecă- 
" toarele „Poteci de munte".

„Primăvara-n 
carnaval

în mijlocul unui cortegiu de 
H tinere fete în rochii multico-
■ lore, anunțată de semnalul so-
■ nor al trompeților, întîmpina- 
g tă cu versuri calde de bun

venit, primăvara și-a făcut
■ metaforica apariție tn sălile
■ vaste și în grădina spațioasă
■ a Clubului tineretului din sec- 
g torul IV al Bucureștiulul.

„Primăvara-n carnaval" — așa
■ s-a numit prima dintre cele
■ trei seri oferite aici miilor de 
H tineri de la „Flacăra roșie", 
_ Fabrica de ace și din alte
■ locuri de muncă și de învă-
■ țătură din această parte a o-
■ rașului. Celelalte două au 
g purtat titluri tot atît de su- 
_ gestive pentru eterna legătu- 
B ră dintre primăvară și tine-
■ rețe : „La braț cu tinerețea",
■ „Flori de mai". Sub semnul 
g heraldic al tinereții, partici- 
_ panții la carnaval au aplau- 
" dat îndelung microspectacole-
■ le oferite de ansamblul folclo-
■ ric „Doina", de tinerii soliști 
g Mariana Bădoiu, Tudor Heica, 
— Cosette Marinescu, Antonel 
“ Dumitrache etc., de actorii
■ Al. Lulescu și Nlcu Constan-
■ tin, de formația de dans mo- 
g dern care a prezentat „Taran- 
g tella" și „Dansul trandafiri- 
" lor". Și sub același semn, dan-
■ sul, glumele și voioșia au co-
■ (orat, ca niște focuri de artl-
■ ficii, serile lungi ale acestui 
_ Armindeni.

Invitat de onoare... 
Cupidon

q Mai șăgalnic, mai sentimental,
— „Ecran Clubul" a desprins pe 
“ Cupidon din mitologie și l-a in- 
® vitat în sală. Prin urmare, sur-
■ priza (așteptată !) s-a produs : 
g „Cupidon... la Carnaval". Copil
— politicos — cu tolbă, arc și să- 
" geți — el se înclină, urează mu-
■ satirilor „bun venit" și, clipind

Bucureștiul șl-a creat, prin 
oamenii săi harnici, prin or
ganizarea activității tn spiri
tul indicațiilor partidului, 
toate premizele necesare Î3- 
depliniril sarcinilor ce le re
vin pentru ultimul an al aces
tui cincinal... 1 mai 1970 I Din 
pricina ploii, populația Capi
talei nu și-a desfășurat ca in 
alți ani, pe atit de cunoscutul 
traseu al demonstrației, suc
cesiunea de tablouri vii, mul
ticolore, entuziaste, patetice... 
Tn schimb, cetățenii Bucureș- 
tiului, locuitori ai unei puter
nice cetăți a industriei noas- . 
tre și a spiritualității româ
nești contemporane, au fost 
prezenți, prin faptele lor pro
ductive — adevărate simbo
luri pentru succesele întregu-

Orele de repaus ale celor trei zile de început de mai au 
fost consacrate, ca de obicei, cîntecului, dansului, voii bune 
în aerul răcoros al parcurilor și al pădurilor, al arâdinilor 
și al teraselor, al stadioanelor și al piețelor publice, mili
oane de tineri din întreaga țară și-au exprimat, în limbajul 
specific vîrstei, bucuria de a trăi sub soarele luminos al 
socialismului, energia, vitalitatea și entuziasmul. In spațiile 
largi ale primăverii s-a contu rat, vreme de trei zile, o geo
grafie multicolora, cu reliefuri vii și atrâgâtoare. Desenind, 
cu imaginație și îndrăzneala, meridianele și paralelele aces
tei geografii a tinereții, organizațiile U.T.C..^ împreuna cu 
diverse instituții culturale sau sportive, au găsit minunatul 
prilej do a-și dovedi spiritul de inițiativa în orqanizarea am
plelor acțiuni în aer liber, pe care anotimpul le cere. Car
navalurile tineretului (cele de la cluburile bucureștene ali- 
niindu-se într-un concurs pentru cupa oferita de Comitetul 
municipal U.T.C.), serbările cîmpenești, spectacolele în aer 
liber, excursiile, întrecerile sportive s-au perindat, pretutin
deni, într-un ritm amețitor, într-o mare diversitate cromatică, 
oferind nenumărate atracții tinerilor din orașele și satele 
tării. Tradiția petrecerilor de Armindeni, închinată spiritului 
viu al muncii și al înfrățirii dintre oameni, s-a îmbogățit cu 
forme noi, pline de fantezie șl de originalitate.

Prezenți în mijlocul tinerilor la sărbătorile începutului.do 
mai, reporterii și corespondenții noștri au încercat să rețină 
ceva din goana acestor clipe strălucitoare.

din ochi, invită tinerii la dans. 
Apoi, dispare. Sau, mai bine zis, 
se insinuează pretutindeni : în 
recitalul lui Nicolae Suciu („Cu
pidon cu al său arc"), în acordu
rile „Saxofonului îndrăgostit" de 
șlagăr și de artistul FlOrea Mihai, 
în lamentația nostalgică a Soniei 
Cluceru („M-a săgetat Cupidon"), 
în „Dansul inimioarelor" și, în 
travesti, în nemuritoarele filme 
ale lui Chaplin (de pildă, 
„Mam’zelle Chariot"), din vre
mea cînd cinematograful era

Dans, veselie, bună-dispoziție la carnavalul organizat de „Ecran- 
‘ club"

„mut*, iar spectatorii rîdeau tn 
hohote. Dar, orgolios, Cupidon 
își va căuta identitatea. Și o va 
găsi acolo unde se va aștepta 
mai puțin. La... Horia Căciulescu, 
care exclamă mai convins decît 
noi toți: „Astă seară-s Cupidon*. 
Mai realiști sînt pașii dansului. Ei 
murmură neauzit sau caligrafia
ză, emoționați, pe parchet: „Cu
pidon e printre noi". In timp ce 
Dan Gherasim și Gabriela Teodo- 
rescu prelungesc, muzical ecoul: 
„Iubire... iubire"... II prelungesc, 
însă, pînă în hol, unde pictorii 
studenți Mihai Mateiaș și Ale
xandru Vasiloancă rie propun un 
Cupidon chefliu, aflat „în impon
derabilitate", cu sticla în buzu
nar și un stîlp în brațe ; „lan
sat" — printr-o manevră negli
jentă — cu mașina într-un pom 
și proiectat de acolo, direct în 
sforăitoarea „Mare a Liniștii" ; 
înscris, apoi, pe „orbita" unei 
domnișoare, el va fi „recuperat" 
energic de o soție nu tocmai su
plă, dar suficient de războinică.

în acordurile Lyrei

La „Modem Club" ne aflăm 
sub semnul Lyrei. Al notelor mu
zicale (dovadă titlul „Do-re-mi în 
Carnaval") fi al efectelor feerice.

lui nostru popor — pe „tra
seele" de gînd profund, sta
tornic și de simțire incandes
centă, interferate, în aceste 
zile, pe întreaga „hartă sufle
tească" a țării, trasee unind 
sub semnul acelorași năzuin
țe, oraș de oraș, cătun de că
tun, om de om.

1 Mai 1970 !
Zi a muncii, sărbătorită pe 

pămîntul românesc, prin fapte 
ale muncii, prin izbînzi ale 
muncii, toate raportate parti
dului comuniștilor ca un semn 
de mîndrie și dragoste, de în
credere în viitorul spre care 
înțeleaptă lui conducere poar
tă destinele țării.

1 Mai 1970 ! In coloane, în 
tribune, în sălile adunărilor, 
în marile uzine, pe șan
tiere, pe ogoarele înfrăți
te — un întreg popor s-a 
arătat încă o dată, la sărbă
toarea muncii, puternic, unit, 
luminat de conștiința pro
priei forțe de creație, propriei 
deveniri — forță și devenire 
adăugate ca niște contribuții 
de preț la întărirea sistemului 
socialist mondial, la lupta 
spre mai bine a oamenilor 
muncii din lumea întreagă. 

In acordurile melodiei „Trecea 
fanfara militară" apar șaispre
zece cascadori care execută o 
„înșurubare" muzicală prin niște 
cercuri de metal și foc. Odată 
trecută proba îndemnării și a 
curajului, ei invită fetele la vals, 
pe partituri din repertoriul cîntă- 
reților Engelbert Humperding și 
Nat King Cole. După parada so
liștilor de muzică ușoară ai clu
bului (Antonel Dumitrache, 
T. Nevlacek etc.) și concursul 

„Cu mască și fără mască" (recu

noașteți interpretul mascat), a 
urmat o veritabilă călătorie în 
istoria ritmurilor, „De la Celen- 
tano la Tom Jones". De fapt, de 
la muzica preclasică pînă la cea 
modernă, trecînd prin muzica de 
epocă (menuet, cadril, polcă, 
vals), dansuri populare romă 
nești, prelucrări de muzică co
rală Ion Vidu), ajungînd, în fine, 
pînă la ritmurile moderne, de la 
fox la twist și shake. Interludiile 
vesele au punctat la vreme astfel 
de „cursuri". Desigur, tot mu
zical...

Iar peste acest dialog, t-a su
prapus altul, cel dintre formațiile 
artistice și miile de spectatori. 
Amîndouă s-au încheiat cu trium
ful cîntecului, al frumuseții.

Raliul veseliei

Șapte sute de tineri de la uzi
nele „Automatica", „Electronica", 
de la institutele de cercetări și 
proiectări și din alte întreprin
deri, instituții și școli ale secto
rului I al Capitalei au ales, în 
fiecare din cele trei seri ale aces
tui început de mai, drumul Ate
neului Tineretului, unde i-a în
tîmpinat un strălucitor „raliu al 
veseliei". In grădina împodobită 
cu siluete de automobile de toa
te tipurile, de la străvechile 
„Oldsmobile" pînă la limuzinele 
ultramoderne, printre carturi și 
mici mașini de curse tinerii au 
călătorit, în sunetele voioase ale 
orchestrei .,Sfinx", pe zeci de șo
sele și piste imaginare, poposind, 
rind pe rînd, la Iași cu Coana 
Chirița, în Oltenia cu ansamblul 
folcloric „Doina Bucureștiului", 
pe Valea Prahovei cu un adevă
rat raliu al melodiilor. Toate mo
mentele programului care a agre
mentat serile de dans s-au supus 
acestei teme îmbietoare : forma
ția de dans modem a Ateneului 
a prezentat „Dansul volanelor", 
numeroși tineri au participat la 
un antrenant concurs pe teme de 
circulație, dotat cu „Marele tro
feu al raliului", iar la miezul 
nopții, un juriu exigent și îngîn- 
durat a ales, potrivit obiceiului, 
pe „Miss Raliul Veseliei", în per
soana elevei Rodica Vasilescu. 
Cîștigător al raliului: tinerețea, 
entuziasmul, voia bună.

Tinerețea la ea acasă

In parcurile bucureștene natu
ra a alcătuit, cu gust și măiestrie, 
decorul adecvat spectacolelor în 

aer liber. Ne-am convins de 
acest lucru în incinta „Arenelor 
Romane" din Parcul Libertății 
unde au concertat, printre altele, 
Ansamblul U.G.S.R. și colectivul 
Teatrului „Ion Vasilescu", sau la 
Teatrul de vară „N. Bălcescu", 
unde Ansamblul Perinița a salu
tat măreața sărbătoare și prin 
armoniile corale din „1 Mai" de 
Ciprian Porumbescu, „Țară bo- 
Sită-n frumuseți" de Radu Pa- 

di, „Sîrba pe loc", de Gh. Dan
ga și „Glorios partid" de Mircea 
Neagu.

Arpegiile policrome ale primă
verii au invadat Și parcul He
răstrău unde, în timp ce pe scena 
marelui teatru de vară evoluau 
Ansamblul „Ciocîrlia" sau trupa 
Teatrului satiric-muzical „C. Tă- 
nase", pe estrada amatorilor din 
incinta cinematografului Herăs
trău se perindau formații muzi
cale și coregrafice de la M.F.A., 
P.T.T.R., I.U.G.T. Otopeni, Casa 
de cultură a sectorului 1, 
I.C.S.I.M. și întreprinderea poli
grafică „13 Decembrie". Pînă 
tîrziu în noapte, pe aleile parcu
rilor, sub invazia de melodii a 
difuzoarelor, tinerețea s-a simțit 
la ea acasă.

Pe faleza bătrînulul 
Danubiu

Tinerii din municipiul Brăila 
și-au inaugurat sărbătoarea prin- 
tr-o suită de manifestări sportive 
în cadrul cărora urmau să fie de
semnați cîștigătorii diferitelor 
competiții dotate cu cupa 1 Mai. 
La sala sporturilor, terenul Dacia, 
terenul din grădina populară. în 
stațiunea Lacul Sărat, pe arena 
Laminorul, pe străzile din centrul 
orașului miilor de spectatori le-au 
fost oferite dispute pasionante.

După amiază, terenul Unirea 
Tricolor din grădina publică a 
fost gazda unor acțiuni cultural- 
sportive care de asemenea s-au 
bucurat de participarea a nume
roși spectatori.

Dar ecoul acestor acțiuni nu a 
marcat decît un prolog la ceea 
ce a însemnat cu adevărat sărbă
toarea tinereții, manifestare de
plină a entuziasmului și voioșiei 
tineretului brăilean.

O dată cu venirea serii, străzile 
orașului au cunoscut o vie ani
mație. De la clubul Chimiei, re
prezentanți ai tinerilor din între
prinderile și școlile brăilene au 
străbătut străzile orașului către 
locul de desfășurare a tradiționa
lului carnaval al tineretului.

O dată ajunși la faleza Dunării, 
întregul alai a fost întîmpinat de 
un număr impresionant de tineri 
care așteptau cu nerăbdare des
chiderea carnavalului tineretului. 
Cadrul natural, avînd ca fundal 
apele bătrînului Danubiu. avea 
să constituie una din premisele 
reușitei acestei entuziaste mani
festări a exuberanței tinereții. Ti
nerii și tinerele de la cele două 
combinate de pe platforma chi
mică Chiscani, de la U.C.I.R. 
Progresul, Fabrica de Confecții, 
Șantierul naval. Uzina Laminorul, 
elevii și elevele liceelor și celor
lalte școli și-au trimis în această 
seară solii la sărbătoarea tinere
ții.

Dialog pe estradele 
gălățene

Se încheiase abia de cîteva ore 
demonstrația oamenilor muncii 
din municipiul Galați cînd pe 
estradele orașului au urcat artiștii 
amatori, mesagerii cîntecului și 
jocului popular. S-a înfiripat, 
astfel, un dialog viu, un dialog 
de ritm și poezie, de melodii cu
noscute și îndrăgite și care ne 
însoțesc sufletul la ceas de săr
bătoare.

De pe estrada din noul cartier 
de locuințe Țiglina III răsună 
cîntecele interpretate de solistele 
vocale Florica Moscu și Lia 
Hencu din formația de artiști a- 
matori a Complexului C.F.R. Din 
cealaltă parte a orașului, le răs
pund membrii formației artistice 
a Combinatului Textil Galați. 
Aici, în Parcul pionierilor, fila- 
toarea Silvia If rim a susținut un 
adevărat recital de versuri în
chinate zilei de 1 Mai, omului si 
idealurilor sale.

A intervenit apoi, în dialog, 
ansamblul artistic al Șantierului 
naval, cu un program artistic 
bogat, susținut pe o estradă din 
centrul orașului, în grădina de 
vară a cinematografului Central. 
Formația orchestrală a construc
torilor de nave, condusă de Ale
xandru Dumitriu, ne-a reținut a- 
tenția mai ales cu un mănunchi 
de interesante prelucrări folclo
rice. Dialogul a fost dus mai de
parte, de alte formații de artiști 
amatori, de pe alte estrade.

A doua zi, de 2 Mai, dialogul 
a fost reluat. In această zi înso
rită, mii de gălățeni s-au în
dreptat spre pădurea Gîrboavele 
din apropierea orașului. Aici au 
fost întîmpinați cu ritm și me
lodie de grupurile artistice ale 

Uzinei de tablă Laminorul, ale 
Complexului C.F.R. și ale Uzinei 
de Reparații.

Cadrul muzical al serbării câm
penești din pădurea Gîrboavele 
a fost constituit din dntece in
terpretate de dimineață și pînă 
seara în amurg, de fanfara Com
binatului siderurgic din Galați,

In vastul amfiteatru al Praho
vei, de la un capăt la altul al 
județului, cîntecul a țesut brîu 
de prietenie, întrecerile sportive 
ai\ dovedit încă o dată voinicia 
recunoscută a tinerilor de pe aces
te meleaguri. Sintetizînd parcă 
inițiativa și spiritul de inventivi
tate, manifestate în numeroase 
locuri din județ, organizația 
U.T.C. a municipiului Ploiești a 
fost și de data aceasta gazdă ne
întrecută. Pe stadionul ,,Petrolul** 
s-a desfăușrat un amplu festival 
al artei și sportului, la care și-au 
adus contribuția cîteva mii de ti
neri. După o dimineață de dis
pută sportivă, arena, încadrată 
de baloane multicolore, a cedat 
spațiul numeroaselor formații ar
tistice (reținem în mod deosebit 
pe cele ale sindicatului Rafinăriei 
Ploiești. Palatului Culturii. Casei 
Armatei) soliștilor vocali și Instru
mentiști, renumitelor dansuri pra
hovene. Seara au fost arborate 
măștile de carnaval. Feți-Frumoși 
și-au căutat pînă noaptea tîrziu 
Ilenele Cosînzene. eroii cărților 
și-au împletit destinele în veselie 
— totul într-o amplă „bibliogra
fie* a bunei dispoziții. în zori, 
cînd soarele și-a proiectat nimbul 
pe fruntea sondelor, razele au în- 
spițat printre schele flori de la 
marea sărbătoare a tineretului.

Intîlnire cu fiii satului

La Chețani, județul Mureș, a- 
proape 400 de fii ai satului, ve- 
niți din toată țara, din alte locuri 
ale datoriei, ale împlinirilor și vi
surilor s-au regăsit în comuna 
natală la 2 Mai. Profitînd de 
cîteva ore cu soare, pe scena im
provizată în aer liber s-au perin
dat artiști amatori din Chețani cu 
corul do 120 persoane, brigada 
artistică, echipele do dansuri. 
S-au jucat ca prin partea locului. 
Purtata, învîrtita și Ponturile. In 
început de mai, la Chețani a fost 
o zi de sfaturi, o zi festivă, o zi 
de sărbătoare, un eveniment unio 
în viața comunei.

De la „Miss Carnaval 
la ^Arcașul Cozlei"

Primele trei zile ale lui md 
dăruite muncii, odihnei ?i recre
ării, au oferit tinerilor din muni
cipiul Rm. Vîlcea, ca fi miilor de 
turiști veniți pe Valea Oltului, 
multiple fi diverse activități cul- 
tural-artistice fi sportive. Pe sce
na Casei de cultură sau pe es
trada din parcul Zăvoi au răsu
nat continuu ecourile cintecelor 
fi dansurilor celor mai prestigi
oase formații din județ. Dar car
navalul tineretului a fost, fără 
îndoială, preferința numărul 
unu. In holul Casei de cultură, 
împodobită festiv, oaspeții au 
fost întîmpinați cu scenete vesele 
din piesa lui Alecsandri, „Piatra 
din casă", interpretate de către 
elevii Liceului „Nicolae Bălces- 
cu". Recitalul de muzică ușoară 
al „stelelor fără nume", in care 
a strălucit eleva Carmen Ștefă- 
nescu, acompaniată de formația 
„Lotus", a alternat cu dansul 
măștilor de primăvară, cu alege
rea lui „Miss Carnaval", cu con
cursuri fi epigrame, cu jocuri dis
tractive fi momente vesele.

Activitățile sportive au avut a- 
ceeași atracție magnetici. Cele 
mai populare s-au dovedit crosul 
tineretului, care a stabilit cîștigă
torii fazei județene, campionatul 
de fotbal al școlilor tehnice fi 
profesionale, finala „Cupei pri
măverii" la tenis de cîmp, de
monstrațiile de judo și box, con
cursurile de trageri cu arcul — 
„Arcașul Cozlei".

„Marele pavoaz" al 
constructorilor de nave

Clubul Șantierului naval din 
Oltenița. In spațioasa sală de 
festivități s-au întîlnit tineri con
structori de nave cu tinerele fi
latoare, cu colegi de la fabrica 
de conserve, din alte întreprin
deri și instituții ale orașului. Co
rurile și dansurile, cîntecele de 
belșug ale cîmpiei, imnurile noi 
muncitorești s-au reunit într-un 
înalt spectacol, însoțit de cîteva 
ore de aplauze. Aplauze pentru 
viersul de privighetoare ale Mitu- 
ței și Floricăi Stancu, pentru vi
talitatea cîntecelor populare inter
pretate de Nicolae Vlăsceanu, a- 
plauze pentru profesoara Sabina 
Stoica și muncitorul Ștefan Dima, 
prinși într-un original aialog de 
muzică ușoară ; aplauze pentru în
săși vîrsta tînără în sărbătoare. 
Dar și aplauze pentru hărnicie și 
eroism, pentru entuziasmul ace
leiași vîrste ritmată-n actul diurn 
al muncii, pentru navele pe care 
bătrînul Danubiu le poartă de 
aci odată cu legendele. Marele 
pavoaz al constructorilor de nave 
din Oltenița și-a arborat lumi
nile multicolore ale veseliei și 
tinereții în toate cele trei zile de 
sărbătoare.

SEBASTIAN COSTIN 
NICOLAE BALTAG 

cu sprijinul colaboratorilor 
și cores^ndenților ziarului
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Ministrul afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Corneliu Mănescu, 

a plecat spre Congo (Brazzaville)
Duminică dimineața, ministrul 

afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Corneliu Mă
nescu, a părăsit capitala îndrep- 
tându-se spre Congo (Brazza
ville), unde, la invitația minis
trului de externe al Republicii 
Populare Congo, Auxence Ikonga. 
va face o vizită oficială.

RAspunzînd invitațiilor trans
mise de miniștrii afacerilor ex
terne ai Republicii Federale Ni- 
ceria, Republicii Democratice 
Congo, Republicii Burundi, Re
publicii Unite Tanzania și Repu

blicii Malgașă, Corneliu Mănescu 
va efectua în continuare vizite 
oficiale în aceste țări.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, erau prezenți George Ma- 
covescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, adjuncți 
ai ministrului și alte persoane ofi
ciale.

A fost de față Jean-Marie 
Tuma-Waku, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Republicii De
mocratice Congo la București.

(Agerpres)

FOTBAL CLUBUL

SUPORTERILOR
ECHIPEI NAȚIONALE

5 nunul. cu ANGELO NICULESCU

O delegație a Ministerului Să- 
condusă de Dan Enă- 

chescu, ministru, a plecat dumi
nică dimineața la Geneva pentru

a participa la lucrările celei de-a
23-a sesiuni a Adunării Generale 
a Organizației Mondiale a Sănă
tății .(O.M.S.).

ATLETISM

în citadelele

focului
(Urmare din pag. I)

că, mai exact spus, la hotarul 
dintre 2 și 3 mai, cu 30 ore mai 
dedB;*a demolarea cuptorului 
era iMrminatâ, putînd începe lu
crările de înzidire.

— Cele 30 de ore cîștigate. ne 
apune tînărul inginer Ion Argint, 
care a condus aproape neîntre
rupt timp de 48 de ore bătălia, 
vor asigura intrarea în exploatare 
a cuptorului cu cel puțin o zi 
mai devreme. Strădaniile noastre 
de astăzi se vor metamorfoza în 
peste 800 de tone de oțel, pro
ducție care nu a fost planificată.

Aceiași atmosferă de muncă fe
brilă a fost specifică și celorlalte 
secții. Furnalele au dat peste 
plan în același răstimp 115 tone 
de fontă, iar cocsorii și aglome- 
ratoriștii au oferit agregatelor cu 
foc continuu o hrană suplimen
tară de 60 și respectiv 135 tone; 
replica laminatorilor a avut greu
tatea a 100 tone.

In ziua marii sărbători toate 
secțiile Combinatului siderurgic 
Hunedoara și-au depășit sarci
nile de plan, obținînd o perfor
manță cu care nu se pot mîndri 
în orice zi a anului. Aceasta e 
expresia cea mai grăitoare a ab
negației și dăruirii cu care au 

^ărbătorit „ziua muncii*'.

AL. BALGBADEAN

Urmărindu-i de la tribună 
pe siderurgiștii gălă- 
țeni, aveam impresia 

că rîndurile lor sînt fără sfîr- 
șit. Mii și mii de oameni, 
chipuri cunoscute sau mal pu
țin cunoscute ale căror re
zultate în muncă sînt însă 
știute și apreciate pe tot cu
prinsul țării. Deși coloana lor 
părea fără sfîrșit, am sesizat 
lipsa multora de la acest 
ceas de sărbătoare comună. 
Aceștia rămăseseră lîngă fur-

nestins
nale și convertizoare, pentru 
a adăuga noi depășiri de plan 
celor înscrise cu cifre mari 
și roșii pe panourile purtate 
cu mîndrie de demonstranți.

Și intr-adevăr, în clipa cînd 
coloana siderurgiștilor gălă- 
țeni trecea prin fața tribunei, 
aflăm că la oțelăria Combi
natului siderurgic echipa tî- 
nărului prim-topitor Pavel 
Hanganu elabora șarja care 
avea să împlinească două mi
lioane tone de oțel produse 
la Galați. Evenimentul acesta 
conferea zilei de 1 Mai petre
cută lîngă convertizoare atri
butele unei zile de neuitat 
Tinerii oțelari conduși de mai
strul Victor Popa și ingine
rul Adrian Marinoiu au ținut 
să sporească prinosul lor în
chinat sărbătorii oamenilor 
muncii, elaborînd pînă la 
sfîrșitul schimbului 13 șarje și 
dînd astfel peste plan 110 to
ne oțel. Succese cărora li s-au 
adăugat altele: de 1 și 2 mai 
oțelarii gălățeni au elaborat 
cu 900 tone oțel mai mult 
față de planul acestor zile.

Entuziasmul și-a spus cu- 
vîntul și la furnale și lami
noare. Colectivul de furna- 
liști și-a Intensificat eforturi
le pentru elaborarea unei 
fonte de mai bună calitate, 
adăugind celor 7 300 tone — 
cîte au dat peste plan în 
cinstea zilei de 1 Mai — alte 
zeci de tone. In proaspăta 
secție fruntașă de la lamino
rul de tablă groasă, ritmuri
le muncii s-au confirmat din 
plin. Și laminatorii au adă
ugat noi depășiri de plan se
riei de succese începută în 
prima zi a anului acesta, se
rie care cuprinde 6 926 tone 
tablă peste plan.

ION CHIRICPE OGOARELE ȚĂRII
(Urmare din pag. I)

despre ei. Ar trebui să-i ci
tăm pe toți 200, bineînțeles 
alături de restul mecanizato
rilor. Adeseori, nouă, condu
cerii, șefilor de secții, aproape 
că ne vine greu să-i mai con
trolăm. De îndată ce termină 
o porțiune mai uscată plea
că în alte locuri, singuri își 
caută terenuri de muncă, evi- 
fînd astfel timpii morți, recla
mați de excesiva îndrumare".

Plecăm. La mai ginea satu
lui, la capătul unei tarlale 
cîteva tractoare își făceau 
plinul cu semințe. Oprim și 
ne apropiem de tractorul u- 
nui tînăr. îl cheamă I. Tu- 
dose. Tocmai asculta ceva la 
portativ. Solemnitatea craini
cului îi răpește puțin din pri
vire, iar vorbele pe care i le 
adresează trădează nostalgia 
unor înfăptuiri stânjenite nu
mai de capriciile timpului. 
Exprimîndu-se despre starea 
vremii cu o vorbă specifică a- 
cestei părți de țară, i-am în
țeles atunci hotărîrea de a 
birui.

înaintăm de-a lungul șose
lei și după cîțiva zeci de ki
lometri, pătrundem în județul

Caraș Severin. La secția 
I.M.A. din Sacul cineva ne 
spune că „l-am putea găsi pe 
tovarășul inginer Constantin 
Dragoș, șeful secției, la hota
rul Căvăranului". Oamenii 
continuau să vorbească pe 
aici cum le e obiceiul. In
tr-adevăr îl găsim. Văzîndu-ne 
se apropie de noi. Un tînăr 
de la care aflăm că abia anul 
trecut a terminat facultatea 
de mecanică agricolă. „Debu
tul meu în treburile agricul
turii s-a produs propriu-zis în 
primăvara acestui an, în con
diții mai puțin obișnuite, 
condiții cărora în manualele 
de agricultură, li se spun cu 
o formă generică și mereu la 
fel „bineînțeles dacă starea 
timpului e favorabilă".

Vedeți acum e altfel. Sta
rea utilajului e perfectă, aș 
putea să stau în secție, nu 
știu de ce, dar față de res
tul tinerilor de pe tractoare, 
nu m-aș simți bine însă...".

Am plecat mai departe. A- 
ceiași oameni, aceleași înțe
lesuri spuse de alți și alți oa
meni în chipuri diferite dar 
trădind în esență o singură 
stare sufletească: hotărîre.

7 ZILE PiHÂ 
LA MAREA FINALA CROSUL

TINERETULUI

PRIMUM

INTER PARES
Îndeobște, la comentarea unui 

concurs atletic ne-am obișnuit să 
răsfoim foile de concurs, să ex
tragem cu meticulozitate perfor
manțele deosebite, bune sau rele, 
să acordăm cîteva cuvinte despre 
organizarea concursului și să 
căutăm, în zgîrcenie de cuvinte, 
să tragem o concluzie. De această 
dată, sistemul de lucru a fost 
mult îngreuiat. Răsfoind foile de 
concurs, cu greu te poți opri asu
pra cîtorva probe. Multitudinea 
rezultatelor bune, dar nu excep
ționale, a creat această dificultate 
de a alege pe primul dintre egali. 
Am vrut să o luăm pe Eleonora 
Monoranu care a continuat seria 
recordurilor din acest an. de data 
aste însă numai la categoria ju
niori II. 12,0 secunde la 100 m 
constituie un nou record al ju
nioarelor II însă este încă departe 
de recordul de junioare și senioa
re al Marianei Goth (11,6). Mal 
curînd ne-a impresionat noul re
cord de club al echipei de ștafetă 
clin Roman 48,3 sec. care se apro
pie de unele performanțe pe care 
le obține uneori echipa națională 
de Junioare.

Ne-am oprit, de asemenea, la 
performanțele obținute la greu
tate juniori, mai ales datorită 
surprizei că Gheorghe Suha, favo
ritul probei, a fost învins de Ma
rin Iordan precum și datorită 
faptului că 4 Juniori au aruncat 
mult peste 14 metri, ceea ce nu 
am mal fost oblșnulp pînă acum 
să vedem. în schimb. Suha s-a re
vanșat la disc, aruncare pe care 
a cîștlgat-o autoritar cu 47,08 m.

Performanțele din ziua a doua 
a concursului au fost influențate 
în rău, de vîntul rece și puternic, 
care a frustrat de multe zecimi de 
secundă șl chiar de secunde în
tregi pe concurenți. Astfel, sîntem 
convinși că, Gheorghe Hidi, în
vingătorul de la 400 m garduri, 
putea să alerge in condiții norma
le mult mal bine decît 55,4 sec. 
ca de altfel șl Leontina Sălăjan 
din Bala Mare care a cîștigat cu 
eleganță 400 m plat cu 57,4 sec., 
sau cîștlgătorul cursei de 200 m 
plat, Sorin Păsulă cu 22,1. Din
tre surprize am reținut victoria 
oltencei Natalia Andrei asupra 
Flței Rafira la 1500 m și a luptei 
strînse dintre Marta Satmary la 
100 m garduri și Elena Mîrza, re
zolvată in favoarea ultimei.

Fără să arate lucruri deosebite, 
concursul de primăvară a confir
mat pregătirea bună pe care o au 
atleții Juniori mari și a constituit

BASCHET
Dacă pînă joi seara titlul de 

campioană naționala la baschet 
stătea încă sub semnul disputei, 
bineînțeles, tot între Dinamo și 
Steaua, așa cum se întâmplă de 
mulți ani, se pare că meciul di
rect dintre ele a clarificat si
tuația. Dinamo și-a depășit ad
versarul, aflat deja cu un pas 
în urma sa în clasament, după 
un joc destul de animat dar cu

RUGBY

ÎNCEP

CALCULELE
„Steaua", cu victorta asupra di- 

namoviștilor, a relansat — teoretic 
vorbind — lupte pentru titlu. 
„Grivița Roșie", care în întâl
nirea eu „Vulcan", de duminică 
dimineața, de pe stadionul din 
Parcul Copilului din Capitală, a 
surclasat pe metalurgiști cu 41—6, 
mai are de disputat două restanțe 
în deplasare. în cazul unei duble 
victorii titlul le este asigurat. în 
schimb, ultimele clasate „Vulcan" 
și „Progresul" își pot încheia de 
pe acum socotelile în divizia A, 
în timp ce fruntașele clasamentu
lui încep să-și facă calcule.

„Steaua" are meritul deosebit 
că în întâlnirea cu „Dinamo" 
mobillzîndu-se în minutele cheie 
(cu toate că la un moment dat 
scorul le era defavorabil) a cîști
gat o partidă dificilă : 14—9 după 
o luptă de mare uzură. Arbitrul 
Cișmaș a condus Jocul în mod 
corect, asigurînd cursivitate jocu
lui, iar la o altercație a eliminat 
ferm cîte un jucător din ambele 

I echipe.
■ GABRIEL FLOREA

Forțați de starea vremii, fotbaliștii din lotul reprezentativ 
și-au mutat, sîmbătă, „cartierul pregătirilor" la Snagov. Vineri 
dimineața la Poiana Brașov a nins din abundență, stratul de ză
padă măsurînd 25 cm I După ce a condus un antrenament de 
pregătire fizică, antrenorul emerit prof. Angelo Niculescu a 
decis sîmbătă la ora prînzului îmbarcarea In autocar cu direcția 
Snagov.

Ninsoarea v-a dat cumva, „peste cap* programul de pregă
tire dinaintea partidei de miercuri cu Iugoslavia ? l-am între
bat pe Angelo Niculescu.

— Oarecum. Schimbarea aceasta bruscă a climei ne-a obli
gat să părăsim Poiana cu două zile mai devreme decît prevă
zusem. La Brașov aveam perfectat azi (n.r — sîmbătă) un meci 
de verificare cu Steagul roșu, pe care ne-am văzut nevoiți să 
ii contramandăm. Miine (n.r. — duminică) vom susține aici, pe 
terenul de la Snagov, un joc-școală, pe distanța a trei reprize, 
cu echipa de tineret a clubului Rapid. Luni și marți vom face 
antrenamente tehnico-tactice și de menținere a condiției fizice.

— Care sînt noutățile din tabăra „tricolorilor ?“
— In primul rînd, vă anunț că am renunțat la Pexa. Așa 

Incit la ora asta am la dispoziție următorii 20 de jucători : 
Răducanu, Adamache, Sătmăreanu, Lupescu, Dinu, Mocanu, Dan, 
Deleanu, Ivăncescu, Dumitru, Radu Nunweiller, Pescaru, Gher- 
?:heli, Dembrovschi, Neagu, Dumitrache, Lucescu, Domide, Tu
an și Dobrin.

Plecarea spre Mexic a fost fixată pentru luni 11 mai, cînd 
un avion al companiei Sabena va decola de pe pista aero
portului Otopeni, plecînd pe ruta Bruxelles, Montreal, New-York, 
Ciudad de Mexico. La Guadalajara vom ajunge la 14 mai, adică 
cu 18 zile înaintea meciului cu Anglia ! In capitala Mexicului. 
Gornea și Tătaru — aflați acum în turneu cu selecționata B — 
vor face «Joncțiunea" cu delegația noastră. Am renunțat la 
Ghiță, devenit indisponibil în urma accidentului suferit la mină.

— Ultima noastră întrebare vă cere să ne comunicați „ll“-le 
cu care veți începe partida de miercuri cu iugoslavii.

— De-abia după jocul cu „juventiștii" Rapidului ne vom 
decide asupra formației probabile. Dar pentru că pînă acum nu 
am refuzat nimic cititorilor „Scinteii tineretului", iată pe cei 11 
jucători pe care ne gindim să-i trimitem în teren : Adamache — 
Sătmăreanu, Lupescu, Dinu, Mocanu, Dumitru, Radu Nunwei
ller, Dembrovschi, Neagu, Dumitrache și Lucescu. Este foarte 
probabilă apariția lui Dan în linia de fund, în locul lui Dinu, 
pe care In această situație 11 voi „împinge" in față, lîngă Radu 
Nunweiller.

DUMITRU VIȘAN

în ultimele zile, fu numeroase localități din țară, s-au desfășurat Întreceri ale fazelor 
orășenești șl județene ale Crosului tineretului. Ni se relatează că de-a lungul dificilelor trasee 
tinerii au demonstrat o exemplară dorință de a învinge, dîrzenie ți resurse fizice uneori nebă
nuite, care au făcut din pasionantele întreceri nu numai puncte de atracție pentru mii do 
spectatori — care-și încurajau, firește, favoriții — dar șl o elocventă demonstrație de vigoare 
șl optimism tineresc, o sărbătoare pentru activitatea sportivă de masă, o reușită a muncii or- 
genelor și organizațiilor U.T C. Ca de obicei, așa cum se întîmplă in sport îndeobște, cei mal 
buni au mvins, cîștigîndu-și dreptul să participe la marea finală pe țară a celei de a m-a 
ediții care va avea loc peste 7 zile la Timlșoa ra, deci, duminică 10 mai.

Redăm, In cele ce urmează, aspecte de la aceste manifestări ale tinereții precum și nu
mele unor campioni județeni.

• GALAȚI
metri : Komlți Grosu, municipiul 
Tecuci și Tudor Lalu, Tecuci.

T. SIRIOPOt,
într-un cadru de mare sărbă

toare tinerească — stegari, fanfa
re și un timp excelent — cocheta 
faleză din Galați a găzduit etapa 
Județeană a popularei competiții 
„Crosul tineretului". Lăsînd la o 
parte cîteva mici deficiențe le
gate de organizare (numai comi
tetul județean U.T.C. s-a ocupat 
de această acțiune), întrecerile 
celor peste 600 de tineri și tine
re a constituit un frumos succes 
prin ardoarea cu care numeroșii 
concurenți și-au disputat șansele 
de calificare pentru etapa finală, 
ce va avea loc la Timișoara. Iată 
rezultatele : 800 metri fete : 15— 
18 ani, Didina Pascu, Școala nr. 
19, Jenl Stoica, Școala nr. 24 Ga
lați ; 15—16 ani, băieți 1 500 metri; 
Livlu Badea, Liceul nr. 4 Galați, 
Marcel Bucur, Școala nr. 11 Ga
lați. 17—19 ani, fete, 1 000 metri : 
Vasilica Pleleneagră, Liceul nr. 6 
Galați, Rodlca Basallc, Liceul nr.
4 Galați; 17—19 ani, băieți, 2 000 
metri : Valeriu Panțîru, Liceul 
nr. 2 Galați, lanl Bîrla, Liceul 
nr. 1 Galați. Senioare, 1 000 metri: 
Ilinca Iacob, Liceul pedagogic 
Galați, Elena Onose, institutul 
pedagogic Galați; seniori 3 000

• HUNEDOARA
Cu cîteva zile în urmă, munici

piul Hunedoara a cunoscut o ani
mație specifică doar marilor săr
bători sportive. Tinerii, din toate 
colțurile sale, echipați în costume 
de sport sau în haine de stradă 
s-au îndreptat spre frumoasa pia
ță din fața Casei de cultură, unde 
avea să se dea startul într-o com
petiție devenită tradițională: 
Crosul tineretului, etapa munici
pală. Cei 130 de concurenți au fost 
însoțiți de cîteva mii de colegi și 
prieteni veniți să-i încurajeze și 
să-i susțină pe întregul traseu. 
Străzile largi și drepte ale noului 
cartier te îmbiau parcă să guști 
și mai mult din farmecul acestei 
competiții a dîrzeniei, ambiției șl 
tenacității.

Fiecare școală și-a trimis profe
sorii săi de educație fizică ; cu 
alte cuvinte, fiecare concurent era 
însoțit de un antrenor. Sfaturile 
circulau din toate părțile, se dă
deau lecții fulger, de tactică, con- 
curenților li se atrăgea atenția a- 
supra adversarilor mai periculoși. 
După cum vor alerga, după locu
rile pe care le vor ocupa se va

Juniorul sibian Adrian Dinu, intre ftachelă yi... norii Foto: S. DUMITRESCU
o nouă confirmare a capacității de 
organizare de concursuri a Fede
rației de atletism, care în acest 
an va avea mult mai multe com
petiții internaționale de organizat 
ca

vedea dacă au lucrat bine profe
sorii, dacă i-au pregătit cu pa
siune și dăruire. A urmat ștartul 
la cele 6 probe. întrecerea a fost 
îndîrjită, galeria a funcționat ire
proșabil pe întregul traseu, frun
tașii fiind aclamați, încurajați. So
sirea s-a făcut în fața poștei noi. 
Cîștigătorii au fost asaltați de 
colegi și de profesori. Aceștia po
vesteau cu răsuflarea întretăiată, 
cum au reușit să domine cursa, 
cît de folositoare le-au fost sfatu
rile. Bucuria victoriei nu cunoaște 
margini. Ca și trăirea eșecului. 
Aste e legea universală a sportu
lui. Cei mai buni cîștigă, ceilalți, 
cu toată bunăvoința, trebuie să se 
resemneze cu înfrîngerea. Fiecare 
cîștigător e un veritabil campion 
în atletism. întrecerea a eviden
țiat cîteva talente autentice, pline 
de promisiuni. Am putea enumera 
printre acestea pe Gheorghe To
fan, elev în anul I la Școala pro
fesională, în vîrstă de 16 ani, pe 
Ion Corduneanu, muncitor la 
I.C.S.H., pe Franclsc Doicec. Ad
mirația tuturor a stîmit-o o feti
ță în vîrstă de nici 12 ani, Elena 
Me Jan de la Școala generală nr. 2 
care după concurs s-a retras spe
riată într-un colțișor. Particlpînd 
la categoria 15—16 ani Junioare, 
le-a lăsat pe toate cele 41 de con
curente în urmă, cucerind primul 
loc detașat, într-un mod impre
sionant. Vâzîndu-se în posesia u- 
nui asemenea record se simțea 
stingheră, Jenată chiar că alte fete 
mai mari și mai bine dotate fizic, 
au fost înfrînte. Profesorul Mă- 
tăsaru Ion, sub îndrumarea căruia 
se pregătește, ne informează că 
Elena Me Jan e cea mal bună com
ponentă a echipei de tetratlon a 
școlii prezicîndu-1 o carieră stră
lucită în atletism. Intr-o atmosfe
ră festivă, în fața a sute de spec
tatori, celor care au ocupat prime
le locuri 11 s-au înmînat diplome 
de onoare și diverse premii în 
obiecte.

AL. BALGRĂDEAN

orlcînd.

SILVIU DUMITRESCU

DERBY-UL
A CLARIFICAT 

SITUAȚIA 
mulți nervi și mai ales destule 
greșeli. Scorul de 73—52 (37—23) 
indică o diferență de puncte pu
țin obișnuită pentru acest veș
nic derby al baschetului nostru. 
Intr-adevăr dinamoviștii, din
tre care Radu Diaconescu a ju
cat excelent, au fost vizibil su
periori adversarilor și ni se pare 
puțin probabil ca turneul final, 
care va începe în ziua de 15 mai 
la Timișoara și la care vor mai 
lua parte .universitarii* clujeni 
și timișoreni, să-i poată clinti 
de pe prima poziție a clasamen
tului.

Alte rezultate : Politehnica 
Galați — Rapid București 64—97 
(29—46) ; I.C.H.F. - Voința 
București 86—79 (42—37) ; Steaua 
— Universitatea Cluj 79—66 
(37—31).

VALENTIN MÂNOIU

Sîmbătă seara, pe ringul insta
lat în potcoava stadionului Re
publicii — premieră pugilistică 
în aer liber — în fața unui public 
numeros și entuziast, s-a înche
iat campionatul național pe echi
pe — ediția 1970.

Finala de pe stadionul Repu
blicii a satisfăcut exigențele, a 
fost o gală în care „s-a făcut 
box", în care combatanții au o- 
norat ceea ce înțelegem prin 
„spectacol sportiv". Se pronostica 
o dispută surdă, feroce, vizînd. 
în special, rezultatul final. Dar 
boxerii au infirmat pronosticul 
scepticilor. Ei au boxat curat, a- 
părindu-și cu mijloacele permise, 
șansele...

Și acum „filmul" galei: DO- 
BRESCU PAUL, impetuos și ex
ploziv, l-a îngenunchiat pe PUȘ
CAȘ în repriza a Il-a. Antrenorul 
CHIRIAC, ignorînd rezultatul fi
nal, și-a abandonat elevul și astfel 
scorul a devenit 4—1. A urmat 
un meci dramatic (în care, după 
părerea multora, s-a jucat soarta 

întregii partide) între tînărul

• După cum s-a mai anun
țat, în cursul meciului de fot
bal Leeds-Chelsea, cunoscu
tul jucător Jack Charlton s-a 
accidentat, suferind o întin
dere musculară. După un 
tratament de trei zile, medicii 
au declarat că J. Charlton va 
putea fi complet restabilit

• Campionul european de 
box la cat. muscă, italianul 
Fernando Atzorl, și-a păstrat 
centura. In meciul desfășurat 
la Cagliari, el l-a făcut K.O. 
in repriza a 12-a pe șalange-

rul său oficial Franco Spe- 
ratti (Italia).

• Federația americană de 
tenis a alcătuit un lot de 6 
jucători din care se va alcătui 
formația ce va juca în finala 
„Cupei Davis“, programată tn 
zilele de 29, 30 și 31 august 
Ia Cleveland (echipa S.U.A. 
deține trofeul in urma victo
riei repurtată anul trecut în 
fața României). Din echipă fac 
parte Smith, Ashe, Richey, 
Graebner, Pasarell și Lutz.

STEAUA CAMPIOANĂ
MORARU DUMITRU (originar 
din Cîmpina și care se antrenea
ză doar de două luni la Steaua) 
și NICOLAE PĂPĂLĂU, la fel 
de tânăt, dai mai experimentat, 
în plus posesor al unor lovituri 
puternice. MORARU părea o 
„victimă sigură". A rezistat însă 
în prima repriză avalanșei de lo
vituri a dinamovistului, a rezis
tat și în a Il-a — contrînd eficace 
pe plecare —, pentru ca, în re
priza a IlI-a — să treacă la a- 
tac impunîndu-se în fața adver
sarului său vădit marcat de e- 
fort DECIZIA JURIULUI : 
5—0 pentru MORARU. Următo
rul meci aducea în ring pe CA- 
LISTRAT CUȚOV și POPA A- 
LEXANDRU. Campionul euro
pean părea a avea o sarcină u- 
șoară. Meciul a fost însă echili
brat, POPA boxînd de la egal la 
egal cu prestigiosul său adversar. 
CUȚOV, deși a cîștigat, ni s-a 
părut a fi în regres. Claritatea ac
țiunilor sale suferă evident, la 
fel ca și rapiditatea cu care exe
cută loviturile. înaintea meciului 
ZILBERMAN — COVACI (un 
meci inedit rezultat din prepara
tivele tactice ale antrenorilor) 
la masa presei se mai făceau 
încă calcule. Scorul devenise 
4—2. Dacă dinamoviștii cîștigau 
următoarele meciuri, ei ar fi in
trat în posesia titlului de cam
pioni. ZILBERMAN l-a depășit 
însă pe COVACI, deși acesta a 
luptat cu îndîrjirea-i bine cunos
cută. în această situație, cînd 
scorul a devenit 6—2, celelalte 
meciuri nu mai cîntăreau în re
zultatul final. Totuși meciul MO
NEA — NĂSTAC se anunța 
deosebit de interesant. După 
două reprize, în care Monea a 
acumulat un ușor avantaj, în 
cea de a treia repriză un croșeu 
de dreapta urmat de unul 
stânga îl obligă pe Monea

facă cunoștință cu podeaua. NĂS- 
TAC continuă să atace dar gon
gul pune capăt acestei partide, 
lăsînd după părerea noastră 
semne de întrebare asupra rezul
tatului. JURIUL INSĂ DECI
DE : 3—2 PENTRU MONEA. 
In ultimul meci, campionului 
european Alexe nu i-au fost ne
cesare decît două reprize pentru 
„a lichida conturile" cu tînărul 
stelist Zelinca. Scor final 6—5 
pentru Steaua, care cucerește 
titlul pus în joc.

T. POGOCEANU

• T1RG0VIȘTE
Pe stadionul „Metalul" din Tir» 

țovlște s-a desfășurat faza jude
țeană a „Crosului tineretului". 
Pe un traseu care șerpuiește pe 
malul drept al Ialomltei. printre 
sălciile abia înfrunzite, 420 de 
concurenți și-au disputat Inttle- 
tatea pentru cucerirea titlurilor 
de campioni județeni, în prezen
ța a peste 2 000 de spectatori, 
veniți să-și Încurajeze favoriții.

Au cîștigat dreptul de partici
pare la faza finală : fete. 15—16 
ani: Natalia Doina Miculescu, 
Școala generală Vulcana Băi, 
Sofia loniță. Școala generală 
Sălcuța ; băieți, 15—16 ani i 
Gheorghe Maria și Ion Casan- 
drescu, ambii de la Grupul șco
lar al U.U.P. TIrgoviște | fete, 
17—19 ani i Vasilica Petre, Lice
ul Găești și Georgeta Moreanu, 
Liceul Moreni i băieți, 17—1B 
ani: Ion Iacob, Liceul Moreni 
Și Gheorghe Diniță, Liceul Râ- 
cari | fete, peste 19 ani : Geor
geta Sora, comuna Bezdead șl 
Rodica Iordache. Grupul școlar 
sanitar Tîrgoviște; băieți, peste 
19 ani : Bogdan Dumitrescu și 
Vasile Bărbieru, ambii de la 
Pucioasa. Participanții la faza 
finală doresc să reediteze 
remarcabila evoluție din finala 
de anul trecut desfășurată la 
Tg. Mureș, cînd echipa județu
lui a obținut locul I In clasa
mentul general pe echipe.

MIHAIL I. VLAD 
FLORIN DRAGOMIB

de

DUPĂ MECI:
ION POPA, antrenor federal: 

„Sînt surprins de calitatea dis
putelor. Mă așteptam, să fiu sin
cer, la încleștări din care boxul 
să aibă de... pierdut. Felicitări 
atît boxerilor cît și antrenorilor 
care au pus, mai presus de re
zultat, lupta cinstită, corectă, 
sportivă".

ION CHIRIAC, antrenorul e- 
chipei Steaua: „Sînt fericit / A- 
cest succes încununează munca 
noastră de un an de zile. L-am 
dorit nu numai eu, ci și elevii 
mei, însă, după cum ați văzut, 
n-a fost lesne de obținut".

ALEC NĂSTAC : „Monea este 
un adversar redutabil. Nu mi-a 
reușit ceea ce îmi propusesem. 
Cred însă că am satisfăcut prin 
evoluția mea, și asta este, la 
urma urmei, cel mai important".

CONSTANTIN CHIRIAC, 
arbitru internațional: „Asupra re
zultatului meciului Monea—Năs- 
tac, nu există incertitudini. Mo
nea a cîștigat! El acumulase a- 
vantaj suficient în primele două 
reprize. In general, calitatea ar
bitrajelor a fost mulțumitoare. 
Ele au servit la păstrarea acura
teța întrecerii".

• MEHEDINȚI
Viața sportivă a județului 

Mehedinți a înregistrat odată 
cu Crosul tineretului, un eveni
ment de seamă. In cadrul între
cerilor sportive ale fazei jude
țene și-au măsurat puterile șl 
talentul un număr de peste 500 
de tineri, cei mai buni crosiști 
care s-au clasat pe primele 
locuri la etapele pe comună și 
oraș. Frumoasa dimineață înso
rită de primăvară a venit parcă 
în întîmpinarea fețelor îmbujo
rate de emoție și a inimilor pli
ne de elan ale tinerilor concu
renți care se avîntau în întrece
rea cu minutele.

în urma aprigelor dispute, 
ca urmare a calităților sportive 
pe care le-au evidențiat, s-au 
clasat pe primele locuri urmă
torii tineri: la categoria 15—18 
ani : Tomescu Constanța, de la 
Școala generală nr. 1, Nițuleasa 
Maria, de la Școala generală nr. 
6 ; la categoria 15—16 ani băieți, 
Moldoveanu Ion de la Vînju 
Mare, Vrapcea Liviu de la Li
ceul nr. 1 Tr. Severin; la cate
goria 17—19 ani fete : Burcioiu 
Ioana de la Liceul pedagogic 
Tr. Severin, Pagubă Paraschiva 
din orașul Strehaia. La catego
ria 17—19 ani băieți, Tudor Du
mitru, comuna Sisești, Vulcan 
Gheorghe de la Liceul nr. 3 Tr. 
Severin.

La categoria peste 19 «ni fete, 
lacobescu Maria — Orșova, Ba- 
bucă Virginia, Liceul nr. 3 Tr. 
Severin. Băieți : Măn&stireanu 
Ion Comuna Rogova, Șandor Va
sile—Vînju Mare.

NICOLAE BĂLU

A G E N O Â
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BĂNUIALA î rulează la Patna 
(orele 11,30; 14; 18,30; 19; 21,15), Fa
vorit (orele 15,30; 18; 20,30), Gră
dina Festival (ora 19,30), Festival 
(orele 9; 11,15, 13,30; 16; 18,20; 21).

...SA UCIZI O PASĂRE CÎNTĂ- 
TOARE : rulează la Central (orele 
8.15; 10.45; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45), 
ReDUblica (orele 10; 12,45; 13,30; 
18.15; 21), Modern (orele 9,30; 12.15: 
15: 17.45; 20,30).

RĂZBUNĂTORUL : rulează la 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16: 
18,30; 21), București (orele 9; 11,15; 
13,30; 18,30; 18.45; 21), Feroviar
(orele 8,30; 10,45; 13; 15.15; 17,30; 20). 
Excelsior (orele 9,45; 12; 14,15;
16,30; 18,45; 21), Stadionul Dinamo 
(ora 20),

7

PENTRU ȚARĂ ȘI REGE î ru
lează la Capitol (orele 9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21).

AL 8-LEA • rulează la Victoria 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30;
20,45).

RĂZBOIUL DOMNIȚELOR î ru
lează la Lumina (orele 9.30—15,30 
în continuare ; 18,15; 20,30).

ELVIRA MADIGAN : rulează la 
Doina (orele 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) — program pentru copil 
(ora 10).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).

SPLENDOARE ÎN IARBĂ : ru
lează la Gri vița (orele 15,30; 18;
20.30) , Miorița (orele 15; 17,30; 20).

PRIETENI FĂRĂ GRAI : rulea
ză la înfrățirea (orele 16,30; 19).

MIREASA ERA TN NEGRU : ru
lează la Buzești (orele 15,30; 18), 
Grădina Buzești (ora 20), Viitorul 
(orele 16; 18,15; 20,30), Moșilor

alături", de Paul Everac, pe scena 
Teatrului Național „I. L. Caragla- 
le". Participă regizorul Ion Cojar, 
autorul piesei — dramaturgul Paul 
Everac și criticul Dinu Săram. 
• 23,00 închiderea emisiunii.

• •••••••••• •••••••••••

(orele 15,30; 18), Grădina Moșilor 
(ora 20).

MOLL FLANDERS : rulează la 
Dacia (orele 8,30—15,45 în conti
nuare ; 18; 20,30), Drumul Sării 
(orele 15; 17,30; 20).

ASTERIX ȘI CLEOPATRA : ru
lează la Bucegi (orele 16; 18,15), 
Grădina Bucegi (ora 20) ; Arta 
(orele 15,30; 18), Grădina Arte (ora 
20).

TARZAN. OMUL JUNGLEI S ru
lează Ia Lira (orele 15,30; 18) ; 
Grădina Lira (ora 20).

VIA MALA : rulează la Feren
tari (orele 15,30; 18; 20,15).

COLONIA LANFIERI i rulează 

la Giuleștl (orele 15,30; 18; 20,30).
TE IUBESC, TE IUBESC ! ru

lează la Cotrocenl (orele 15.30; 18;
20,30).

CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Crîngașl (orele 15,30; 19).

IUBITA LUI GRAMINIA : ru
lează la Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30: 20,45). Gloria (orele 
9; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30).

URMĂRIREA j rulează la Flo- 
reasca (orele 15; 17,30; 20,30).

CU MINE, NU, MADAM ! î ru
lează la Volga (orele 16; 18,15;
20,30).

PICIOARE LUNGI, DEGETE 
LUNGI: rulează la Aurora (orele

•; 11; 13; 16; 18). Grădina Aurora 
(ora 20); Tomls (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18), Grădina Tomls
(ora 20), Flamura (orele 11; 17;
19,30),  Grădina Expoziția (ora 20).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ : ru
lează la Munca (orele 16; 18; 20).

DOMNIȘOARA DOCTOR : ru
lează la Flacăra (orele 15,30; 18; 
20,15).

LA EST DE EDEN : rulează la 
Vitan (orele 15,30; 18; 20,30).

NU FI TRIST t rulează la Ra
hova (orele 15,30; 18), Grădina
Rahova (ora 20).

ÎN FIECARE SEARA LA ORA

11: rulează la Progresul (orele 
15,30; 18).

VÎRSTĂ INGRATĂ : rulează la 
Unirea (orele 15,30; 18), Grădina 
Unirea (ora 20).

IUBIRE A STRICT OPRITĂ î ru
lează la Pacea (orele 16,45; 19).

MINA CU BRILIANTE : rulea
ză la Popular (orele 16,30; 19).

SHERLOCK HOLMES : rulează 
la Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

O FATĂ FERICITA : rulează la 
Grădina Doina (ora 20).

ANGELICA și SULTANUL : ru
lează ia Grădina Progresul 
(ora 20).
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• 18,00 Microavanpremiera • 
18,05 Brățara de aur — emisiune 
pentru tineretul școlar. Frezor — 
o meserie modernă • 18,30 Bucu
rești, la cota frumuseții — repor
taj de Ion Sava • 18,55 Anun
țuri — publicitate • 19,00 Tele
jurnalul de seară n 19,20 Contrac
tul în acțiune « 19,40 In memo
rial! — George Enescu • 20,10 Re
flector « 20,25 Roman foileton : 
„Portretul unei doamne" (III) 
• 21,10 Steaua fără nume • 22,05 
Agenda politică • 22,15 Telejurna
lul de noapte • 22,30 Scena. Cro- 
nică-dezbatere j „Camera de

Teatrul Național „I. L. Caragla- 
le" (Sala Comedia) : COANA CHI. 
RITA — ora 20 ; Teatrul de Co
medie : NICNIC — ora 20 ; Tea
trul Mic : DOI PE UN BALAN
SOAR — ora 20 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : PURICELE IN URECHE 
— ora 20 ; Studioul I.A.T.C. : 
ASTA SEARĂ SE IMPROVIZEA
ZĂ — ora 20.
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Tinerii brigadieri români
s-au reîntors de la Ulianovsk

(Urmare din pag. I)

subliniază 
constituie 
împotriva 
călcare a
pendenței ... __ r
re a acordurilor de la __
din 1954 asupra Indochinei,

declarație în care condamnă in
tervenția militară a Statelor U- 
nite în Cambodgia. Declarația

’ ” ' că această acțiune 
o agresiune directă 
Cambodgiei și o în- 
suveranității și inde- 

acestei țări, o încălca- 
Geneva

_ —F— ------------ , o
escaladare nouă, deosebit de pri
mejdioasă a războiului, care 
este astfel extins în întreaga In- 
dochină, ceea ce reprezintă o 
gravă amenințare Ia adresa păcii 
în sud-estul Asiei și în întreaga 
lume. „Populația sud-vietnameză 
și Guvernul Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud r- se relevă în declara
ția M.A.E. al acestui guvern — 
condamnă cu asprime și denun
ță în fața opiniei publice mon
diale acest act de escaladare a 
războiului de către imperialiștii 
americani".

Numeroase guverne, printre 
care, francez, indian, canadian, 
suedez și-au exprimat îngrijora
rea față de intervenția americană 
în Cambodgia.

Reacții negative, defavorabile, 
de o amploare fără precedent, au 
fost înregistrate în cele mai largi 
cercuri politice din S.U.A. ale 
opiniei publice americane. Sena
torul republican George Aiken 
și-a exprimat nedumerirea afir- 
mînd că „este de neconceput ca 
o acțiune de asemenea amploare 
să fie hotărîtă fără ca Congresul 
să fi fost măcar consultat". Se
natorul democrat Stephen Young 
a anunțat depunerea unei mo
țiuni de cenzură împotriva pre
ședintelui, relevînd că nu exis
tă nici o bază legală care să au
torizeze hotărîrea de intervenție 
a trupelor americane în Cambod
gia. Președintele comisiei sena
toriale pentru problemele exter
ne, William Fulbright, a decla
rat că implicarea în Cambodgia 
„dezvăluie o nouă dimensiune a 
miopiei și lipsei de înțelepciune 
a Administrației". S-a luat, a con
tinuat el, „o hotărîre^cu totul ne
chibzuită de extindere a războ
iului". Senatorul a calificat drept 
„absurd" argumentul oficial că 
intervenția în Cambodgia va 
consolida și grăbi procesul „viet- 
namizării" conflictului din Viet
namul de sud. „Președintele a 
urmat exemplul predecesorului 
său discreditat, dînd curs, o dată 
mai mult, sfaturilor imprudente 
ale generalilor săi". Președintele, 
a spus senatorul Edward Ken
nedy, a căzut pradă „iluziei unei 
victorii militare americane în 
Asia de sud-est*. Relevînd nece
sitatea reglementării pe calea 
tratativelor a conflictului din 
Vietnam, E. Kennedy a subliniat, 
totodată, că Statele Unite ar tre
bui să fixeze un termen pentru 
retragerea tuturor trupelor ame
ricane din Vietnamul de sud și 
din Cambodgia. Organizația pa
cifistă, „Americanii pentru o ac
țiune democratică" a adoptat o 
rezoluție în care se spune că 
„Singura cale de cruțare a vieții 
tinerilor americani și de restabi
lire a onoarei naționale este re
chemarea imediată a tuturor tru
pelor americane din Asia de sud- 
est". Hotărîrea Administrației — 
declară rezoluția — a provocat „o 
gravă criză constituțională prin- 
tr-un act de război ilegal".

Știri de ultimă oră relevă că 
un grup de senatori republicani 
și democrați au anunțat că vor 
depune o moțiune cerînd înceta
rea intervenției S.U.A. în Cam
bodgia și sistarea oricăror fon
duri pentru acest război.

La chemarea Comitetului de 
mobilizare a studenților pentru 
încetarea războiului din Vietnam, 
în numeroase localități de pe în
treg cuprinsul Statelor Unite au 
avut loc mari demonstrații stu
dențești în semn de protest față 
de hotărîrea Administrației pri
vind trimiterea trupelor americane

o CONSILIUL Comandamen
tului revoluției din Libia a a- 
doptat o nouă lege socială pri
vind drepturile și obligațiile sa- 
lariaților. Pentru prima oară în 
această țară, legea prevede in
stituirea de sindicate. De aseme
nea. vor fi create comitete de 
arbitraj pentru a examina con
flictele sociale, individuale sau 
colective.

Legea maî consemnează intro
ducerea săptămînii de 48 de ore 
și salarii egale pentru muncă 
egală între bărbați și femei.
• REZERVELE fn aur și va

lută convertibilă ale Franței au 
crescut în luna aprilie cu 70,6 
milioane dolari, stabilindu-se la 
4 031,6 milioane dolari. De men
ționat că în aceeași lună Franța 
a rambursat datorii externe in 
valoare de 311 milioane dolari.

Un purtător de cuvînt al Mi
nisterului Economiei și Finanțe
lor al Franței a declarat că în 
cele opt luni care au trecut de 
la devalorizarea francului, re
zervele Franței au sporit cu 1,5 
miliarde dolari.
• UN NUMĂR de 82 de mili

tari și civili au fost arestați în 
regiunea indoneziană Kaliman- 
tanul de est, a anunțat agenția

DEZAPROBARE SI PROTEST Cu avionul de Moscova s-au reîntors în Capitala membrii bri- 
gazîi de tineri români care au lucrat la Ulianovsk, pe șantie
rul Centrului memorial „V. I. Lenin". In întâmpinarea lor au 
venit Dumitru Gheorghișan, membru al Biroului C.C. al U.T.C., 
prim-secretar al Comitetului municipal București al U.T.C., acti-
viști ai C.C. al U.T.C.

în Cambodgia. Una dintre cele 
mai mari demonstrații a fost orga
nizată de studenții de la Universi
tatea din Maryland, în timpul 
căreia s-au produs incidente. Stu
denții au coborît în bemă dra
pelul american și au luat cu a- 
salt centrul de instrucție din lo
calitatea College Park destinat 
piloților de rezervă. Guvernato
rul statului Maryland a ordonat 
intervenția trupelor gărzii națio
nale pentru a restabili ordinea. 
Aceste trupe au ocupat ulterior 
în ciuda protestelor studenților, 
colegiul. începute imediat după 
discursul președintelui Nixon de 
joi seara, aceste manifestații ale 
studenților au cîștigat în amploa
re și amenință să cuprindă ma
joritatea marilor centre universi
tare. La Universitatea din Stan
ford (California) peste 4 000 de 
studenți au participat la un mi
ting care de asemenea s-a soldat 
cu incidente între demonstranți 
și poliție. La Universitatea din 
Oregon și la cea din Illinois, 
studenții au instalat pichete și au 
organizat demonstrații de stra
dă Studenții de la Universitatea 
din Arizona și-au manifestat pro
testul sub chemarea „Opriți răz
boiul din Cambodgia". Tinerii 
de la colegiul Hobart din Sche
nectady au devastat birourile în 
care efectuau pregătire militară, 
paralel cu cursurile. Manifestații 
au avut loc și la Universitatea 
din Princetown.

Valul mondial puternic de pro
test și dezaprobare a intervenției 
americane în Cambodgia reflectă 
atît îngrijorarea față de noua es
caladare cît și opoziția fermă 
față de amestecul S.U.A. în In
dochina. Ultimele informații vor
besc despre atacarea de către a- 
viația americană la 1 și 2 mai a 
unor regiuni populate din R. D. 
Vietnam. La o conferință de 
presă ținută sîmbătă, ministrul 
apărării al S.U.A., Laird a infor
mat ziariștii că Statele Unite ar 
putea să reia bombardamentele 
asupra teritoriului R. D. Viet
nam, declarație apreciată ca o 
nouă expresie a intenției Wa
shingtonului de a continua si ex
tinde acțiunile agresive în Indo
china.

Poporul român, tînăra sa ge
nerație, întreaga opinie publică 
din România, care militează nea
bătut pentru libertate și inde
pendență, dezaprobă cu hotărâre 
escaladarea intervenției militare 
a Statelor Unite, a aliaților săi, 
în Indochina, apreciind că ase
menea acte agresive contravin in
tereselor legitime de indepen
dență națională a popoarelor din 
regiune, dreptului fiecărui popor 
de a-și hotărî viitorul în confor
mitate cu propriile sale năzuințe. 
Decizia guvernului Statelor Uni
te de a trimite trupe în Cam
bodgia vine în flagrantă contra-

R. S. F. IUGOSLAVIA. — IMAGINE DE LA NOUL AEROPORT DIN LIUBLIANA

Antara, citind declarația șefului 
poliției din regiunea respectivă. 
Persoanele arestate sînt învinui
te de legături cu partidul comu
nist. Totodată, șeful poliției a 
menționat că noi arestări vor 
avea loc în această regiune.

Agenția Antara arată că, In 
prezent, în Kalimantanul de 
est se află sub stare de arest 561 
de persoane învinuite de parti
cipare la evenimentele din 1965.
• IARNA a reapărut sîmbătă 

în Elveția. In diverse localități 
cum ar fi Davos, Disentis, St. 
Moritz și San Bernardino zăpada 
a căzut din abundență. în unele 
locuri, stratul de zăpadă a atins 
40 de cm.

O CEI 118 răsculați de pe na
vele pazei de coastă hailienc, 
care, după eșecul încercării de 
a răsturna regimul președintelui 
Francois Duvalier, s-au refugiat 

dicție cu cerințele imperioase ale 
contemporaneității de asigurare 
a păcii și securității internațio
nale, cu necesitatea promovării 
climatului de destindere.

„Interesele păcii — se spune 
în Declarația guvernului Repu
blicii Socialiste România cu pri
vire la situația din Indochina — 
cer imperios să se respecte drep
turile sacre ale popoarelor la li
bertate și independență, impun 
ca popoarele vietnamez, laoțian 
și cambodgian să fie lăsate să-și 
hotărască singure, fără nici un 
amestec din afară, calea dezvol
tării lor, să-și construiască viito
rul în conformitate cu interesele 
și aspirațiile lor".

Eroica rezistență a poporului 
vietnamez împotriva agresiunii 
S.U.A. ca și lupta patrioților din 
alte regiuni ale Indochinei de
monstrează cu fermitate că în 
zilele noastre, orice încercare, in
clusiv cu ajutorul armelor, de a 
impune altor popoare dominația 
străină, este sortită eșecului, că 
un popor hotărît să-și apere cu 
orice preț demnitatea națională 
nu poate fi înfrînț

Poporul și guvernul român au 
luat cunoștință cu satisfacție de 
întrunirea la nivel înalt a po
poarelor din Indochina, întrunire 
la încheierea căreia participanții 
au ajuns la o apreciere unanimă 
asupra situației din această regi
une reflectînd cu putere solida
ritatea popoarelor din Indochina 
în lupta împotriva intervenției 
imperialiste. „Guvernul și poporul 
român — se spune în Declarație
— salută înțelegerea privind ho
tărîrea popoarelor respective de 
a colabora între ele în apărarea 
libertății și independenței fie
cărei țări, pe baza respectului 
reciproc, în lupta împotriva agre
siunii imperialiste".

Animat de sentimente de a- 
dîncă solidaritate cu poporul 
vietnamez, cu toate popoarele 
din peninsula Indochina, poporul 
și tînăra generație a României 
socialiste le asigură de întregul 
său sprijin în lupta lor justă, ce
rînd cu fermitate restabilirea 
păcii în regiune, retragerea ime
diată a trupelor intervenționiste 
americane, precum și ale aliaților 
lor, curmarea neîntârziată a ac
țiunilor agresive ale S.U.A., re
cunoașterea dreptului imprescrip
tibil al popoarelor Indochinei la 
o viață liberă, la independență.

„Republica Socialistă România
— se spune în Declarația Gu
vernului român — urmărește cu 
simpatie și se pronunță neabătut 
în sprijinul luptei popoarelor pen
tru eliberarea de sub dominația 
imperialistă, pentru cucerirea și 
apărarea independenței naționale, 
pentru afirmarea și promovarea 
dreptului lor inalienabil și im
prescriptibil de a-și hotărî sin
gure soarta".

cu ambarcațiunile lor la o bază 
americană din insula Porto Rico, 
cerînd azil politic, au fost trans
portați cu avionul la Miami, in 
Florida, unde urmează să aștep
te rezolvarea cererii lor.

• ȘEFUL statului malian, 
Moussa Traore, va întreprinde 
începînd de la 4 mai o vizită 
oficială la Cairo, la invitația 
președintelui Nasser, a anunțat 

• postul de radio Mali. El va fi 
însoțit de o importantă delega
ție care va cuprinde pe miniștrii 
afacerilor externe și dezvoltări 
industriale, precum și numeroa
se oficialități militare și civile

Pe agenda vizitei se află în
scrisă o serie de întrevederi cu 
președintele Nasser, în cadrul 
cărora vor fi abordate aspecte 
ale situației internaționale, în 
special cele referitoare la criza 
din Orientul Apropiat și la con
tinentul african.

Numeroase obiective 
americano-saigoneze sub tirul 

patrioților sod-vietoamezi
Artileria forțelor pa

triotice din Vietnamul 
de sud a bombardat în 
ultimele 24 de ore 77 de 
obiective și instalații mi
litare americano-sud- 
vietnameze, a declarat 
duminică dimineața un 
purtător de cuvînt mili
tar american.

Agenția France Presse men
ționează că acesta este cel mai 
mare număr de obiective și in
stalații militare atacate de for
țele patriotice după 1 aprilie 
a.c., dată la care detașamen
tele Frontului Național de Eli
berare au lansat ofensiva de 
primăvară în Vietnamul de 
sud, atacînd cu rachete, mor- 
tiere și obuze de artilerie 130 
de poziții americano-saigoneze. 
Printre principalele instalații 
militare bombardate de forțele 
patriotice purtătorul de cuvînt 
american a citat cartierul ge-

ORIENTUL APROPIAT
• Convorbiri algeriano-lrakiene
• H. Humphrey la Tel Aviv

După cum informează agen
ția France Presse, ministrul 
afacerilor externe al R.A.U., 
Mahmud Riad, a primit sîmbă- 
tă seara pe însărcinatul cu in
teresele Statelor Unite la 
Cairo, Donald Burgess, precum 
și pe ambasadorii Marii Brita
nii și Franței, Richard Beau
mont, și respectiv Francois 
Puaux. Cu acest prilej, minis
trul egiptean a remis celor 
trei diplomați textul cuvîntării 
rostite vineri de președintele 
Nasser, privitoare la evoluția 
situației din Orientul Apropiat.

Vicepreședintele Irakului, 
Saleh Mahdi Ammash, care 
întreprinde o vizită oficială la 
Alger, a fost primit de preșe
dintele Houari Boumediene, 
căruia i-a înmînat un mesaj 
din partea șefului statului ira
kian, Ahmed Hassan El-Bakr. 
In cadrul convorbirilor care 
au avut loc cu această ocazie 
au fost examinate situația din 
Orientul Apropiat și Golful 
Persic, diferite aspecte ale coo
perării economice și în dome
niul petrolului dintre cele 
două țări. In timpul vizitei 
șale la Alger, vicepreședintele 
irakian a avut, de asemenea, 
convorbiri cu membri ai gu
vernului algerian cu care a 
examinat probleme de interes 
comun.

Fostul vicepreședinte al Sta
nțelor Unite, Hubert Humphrey, 

părăsit Washingtonul cu des
tinația Tel Aviv. Timp de o 
săptămînă, el va face o vizită 

Israel. Potrivit agenției

O VICEPREȘEDINTELE Ma- 
layeziei, Tun Ăbdul Razak, a so
sit duminică la Teheran într-o 
vizită oficială de patru zile, la 
invitația ministrului afacerilor

Filmul căruia 1 se 
va acorda trofeul 
„La Palme d’or“ al 
celei de-a 23-a ediții 
a Festivalului inter
național de Ia Cannes 
va trebui să facă 
față, de astă dată, 
unui dublu criteriu, 
a declarat scriitorul 
sud-american Mi- 
guel-Angel Asturias, 
președintele juriului. 
El va trebui să fie, 
in același timp, un 

film artistic șl uma
nitar, a precizat As
turias, subliniind că, 
la actuala ediție, cei 
opt membri ai juriu
lui vor trebui să facă 
abstracție de gustu
rile lor personale.

Se așteaptă astfel 
«a, la 16 mai, cînd 
urmează a fi desem
nat cîștigătorul, în 
cadrul juriului să 
aibă loc discuții în
delungate. Majorita-

neral al diviziei americane 
aeropurtate din provincia 
Thua Thien, bazele aeriene de 
la Phan Rang și Bien Hoa, 
cartierul general al trupelor 
saigoneze angajate în operațiu
nile militare din Cambodgia 
în provincia Svay Rieng, ora
șul Tri Ton și capitala provin
ciei Kiem Hoa.

Totodată la Saigon s-a con
firmat că în perioada respec
tivă avioane americane „B-5244 
au efectuat mai multe misiuni 
de bombardament asupra teri
toriilor Vietnamului de sud, 
Cambodgiei și Laosului în re
giunile unde forțele patriotice 
din aceste țări sînt angajate în 
lupta împotriva trupelor ame
ricano-saigoneze. Bombardie
rele americane care au efec
tuat aceste misiuni au decolat 
de Ia bazele militare america
ne din Tailanda și de la Insu
la Guam, relevă agenția 
France Presse.

Reuter, Humphrey va avea în
trevederi cu primul ministru 
al Israelului, Golda Meir, cu 
ministrul afacerilor externe, 
Abba Eban și cu alți membri 
ai guvernului israelian.

„Convorbirile pe care le-am 
avut cu conducătorii marocani 
au fost consacrate dezvoltării 
relațiilor bilaterale și prospec
tării unor noi domenii în ve
derea consolidării colaborării 
dintre țările noastre", a decla
rat Abdelaziz Bouteflika, mi
nistrul algerian al afacerilor 
externe, înainte de a părăsi 
Rabatul pentru a se reîntoar
ce la Alger. Aceste convorbiri, 
a subliniat el, au fost con
sacrate, de asemenea, unor 
probleme privind Magreb-ul, 
Mediterana și situația din 
Orientul Apropiat. „Pot să 
afirm că pozițiile celor 
două țări ale noastre nu 
sînt identice sută la sută, dar 
ele sînt totuși foarte apropiate 
în ceea ce privește ansamblul 
acestor probleme44, a conchis 
ministrul algerian.

91 0 forță de necontestat'
RECRUDESCENTA MIȘCĂRII GREVISTE IN SPANIA

„Statistici neoficiale întocmite de corespondenții de presă 
străini din Madrid, pe baza datelor fragmentare din presa 
spaniolă — relevă DER SPIEGEL — ne pun în fața a două 
recorduri. în perioada 1 martie 1969-1 martie 1970 s-au 
înregistrat în Spania 422 con flicte de muncă (denumire ofi
cială pentru greve, interzise de lege), ceea ce reprezintă un 
record național. In aceeași perioadă s-au înregistrat în între
prinderile și pe șantierele spaniole 1 S00 000 de accidente de 
muncă, ceea ce reprezintă un record mondial".

constituite pe baza participării 
atît a muncitorilor cît și a pa
tronilor și controlate de stat, 
nu au decît o influență margi
nală. Intr-un raport prezentat 
recent în cadrul directoriatului 
Falangei (partidul oficial) se 
subliniază că peste 70 la sută 
din membrii așa-numitelor 
„sindicate verticale", controla
te de guvern, nu au participat 
în ultimii doi ani „la nici una 
din acțiunile social-culturale 
patronate de aceste organisme. 
In același timp, au fost create 
„comisii muncitorești" ilegale 
în aproape toate întreprinderi
le. Comitete de acțiune gru- 
pînd „comisiile muncitorești" 
pe orașe funcționează astăzi 
în toate cele 18 centre indus
triale mai importante ale Spa
niei.

Pe măsură ce „comisiile 
muncitorești" au devenit o for
ță impunătoare în lupta mun
citorimii pentru drepturi, li
bertăți și o viață mai demnă, 
s-au intensificat represiunile. 
„Sindicatele ilegale — consta
tă corespondentul lui NEUE 
ZURCHER ZEITUNG — con
stituie în momentul de față 
principala preocupare a apa
ratului polițienesc". Brigada 
socială (poliția politică a creat 
un departament special pen
tru punerea sub control a co
misiilor muncitorești". Valul 
de arestări care a început cu 
întemnițarea, în 1967 la închi
soarea Soria, a muncitorului 
metalurgist Marcelino Ca
macho (organizatorul primei 
„comisii muncitorești" la Ma
drid) a luat amploare în anii 
ce au urmat. Aproape 1 300 de 
lideri ai mișcării sindicale ile
gale arestați, peste 90 de pro
cese. peste 1100 de condamnări 
la pedepse variind între șase 
luni și 20 de ani închisoare — 
iată un sumar, dar concludent 
tablou al represiunilor.

Deși aparent decapitată prin 
arestarea unui mare număr de 
conducători, mișcarea sindica
lă ilegală, constituită în jurul 
„comisiilor muncitorești", s-a 
manifestat în continuare, cum 
aprecia ministrul de interne 
spaniol într-un interviu acor
dat cotidianului A.B.C. „ca o

Apropierea făcută de revista 
vest-germană între cele două 
„recorduri" nu apare deloc 
fortuită dacă ne gîndim la 
gradul 'de exploatare și la 
goana după profit maxim și 
rapid pe care-1 reflectă cota 
sinistră de accidente de mun
că. Ceea ce remarcă, însă, 
majoritatea corespondenților 
din Madrid în strînsă legătură 
cu recrudescența și amploarea 
mișcării greviste spaniole este 
acțiunea din ce în ce mai efi
cientă și mai organizată a 
așa-numitelor „Comisiones 
Obreras" (Comisii muncito
rești). Aceste comisii, reprezin
tă actualmente, asa cum le ca
racterizează NEUE ZURCHER 
ZEITUNG într-o amplă co
respondență din Spania „o 
forță de necontestat, de fapt 
singura organizație sindicală 
reală, capabilă de acțiune pe 
scară națională".

Practic, la ora actuală, 
corporațiile sindicale oficiale, 

externe al Iranului, Ardeshir 
Zehedi. Oaspetele malayezian 
va fi primit de șahinșahul Ira
nului, Mohammad Reza Pahlavi, 
și va avea convorbiri cu primul 
ministru Amir Abbas Hoveida și 
cu alte oficialități iraniene.

La sosire, Razak a declarat că 
la Teheran va discuta cu oficia
litățile iraniene probleme de in
teres reciproc, situația din Ori
entul Mijlociu și din Asia de 
sud-est.

tea membrilor aces
tuia au, de fapt, con
cepții diferite asupra 
rolului cinematogra
fului ; pentru reali
zatoarea Christine 
Gouze Raynal, fil
mul trebuie să fie 
înainte de toate 
„popular", el trebuie 
să fie „de avangar
dă" pentru regizorul 
Volker SchlondoriT 
și „de acțiune" pen
tru actorul Kirk 
Douglas.

Tinerii români care au luat 
parte la construcția edificiului 
dedicat memoriei marelui con
ducător revoluționar au fost fe- 
lioitați călduros încă de la sosire. 
Seriozitatea și priceperea cu care 
tinerii sudori, tîmplari și mozai
cari români au muncit pe șan
tier se reflectă în faptul că au 
obținut în luna martie steagul de 
echipă fruntașă a șantierului in 
întrecerea socialistă desfășurată 
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La sosire, pe aeroportul Băneasa
Foto: C. CIOBOATX

între cele zece brigăzi de tine
ret din țări socialiste prezente la 
Ulianovsk.

11 rugăm pe Gheorghe Ba- 
bacea, șeful brigăzii, să ne vor
bească despre impresiile cu care 
bngada s-a reîntors de la Ulia
novsk :

— Participarea la faza finală 
a construirii acestui mare edifi
ciu dedicat memoriei lui Lenin 
a fost pentru noi una din cele 
mai bogate experiențe de mun
că. Firește, în zilele petrecute în 
orașul natal al lui Lenin am fost 
pătrunși de sentimentul răspun
derilor noastre: activitatea pe 
cate o desfășuram era un oma
giu adus marelui gînditor și con
ducător revoluționar. Ne-am 
bucurat tot timpul de o deosebi
tă ospitalitate din partea gazde
lor noastre, U.T.C.L., din partea 
conducerii șantierului și a or
ganelor locale din Ulianovsk. In 
diferite prilejuri am exprima* 

sentimentele de profundă priete
nie ale tineretului român față de 
tineretul sovietic, față de tinert» 
tul tuturor țărilor socialiste. Am 
lucrat alături de tineri mongoli, 
coreeni, cehoslovaci, bulgari, ger 
mani, polonezi etc., ne-am înțeles 
foarte bine cu toții, am schimbat 
păreri și experiențe, am făurit 
noi și trainice prietenii, în spiri
tul prieteniei care unește tinere
tul țărilor noastre. In zilele pe

trecute la Ulianovsk am avut nu
meroase întîlniri cu tineri sovie 
tici din întreprinderi, cu activiști 
ai Comsomolului, cu care am fă
cut un schimb util de experier 
ță atît în ce privește munca 
practică, cît și activitatea în rîn- 
durile tineretului.

Despre munca brigăzii, inter
locutorul nostru spune:

— Toți brigadierii români au 
folosit la maximum cunoștințele 
lor profesionale și au depus toate 
eforturile pentru a răsplăti în
crederea colectivelor care i-au 
delegat și a C.C. al U.T.C. Di 
ploma de onoare primită din 
partea C.C. al U.T.C.L. aprecia
ză efortul colectivului nostru.

11 întrebăm pe Adrian Iurov, 
tîmplar la 1.1.L. Tulcea, despre 
felul cum și-au petrecut timpul 
liber. Ne spune că în fiecare zi, 
în orele libere, au vizitat nume
roase locuri legate de viata și 
opera lui Lenin.

redutabilă mișcare de contes
tare și opoziție". Ea este des
centralizată și are atît de pro
funde rădăcini în masele 
muncitorești îneît acționează 
și în împrejurări cînd aproa
pe întreaga conducere centra
lă și regională a fost depista
tă și încarcerată. Au conti
nuat să funcționeze comitete 
de coordonare pe ramuri in
dustriale și s-a reușit chiar 
organizarea unei conferințe 
naționale a reprezentanților 
comisiilor muncitorești din în
treprinderile metalurgice. Evi
dent, o asemenea vitalitate, în 
ciuda represiunii permanente 
nu ar fi posibilă fără o largă 
solidarizare, nu numai a pătu
rilor muncitorești ci și a altor 
cercuri progresiste spaniole. 
E semnificativ, de pildă, că 
printre procesele răsunătoare 
din ultima perioadă a fost și 
cel desfășurat la Santander, 
unde au fost condamnați 
patru lideri ai organizației o- 
ficiale „Frăția catolică munci
torească" (H.O.A.C.) acuzați 
de a fi colaborat cu „comisiile 
muncitorești". Este de ase
menea, pregnant faptul că în
trunirea amintită a reprezen
tanților „comisiilor muncito
rești" din industria metalur
gică s-a desfășurat în incinta 
unei mînăstiri din Bilbao, cu 
asentimentul unor prelați.

La numai cinci ani de la în
ființarea primelor „comisii 
muncitorești", influența sindi
catelor ilegale e din ce în ce 
mai mare. In toamna trecută, 
în peste 100 de întreprinderi 
industriale, alegerile anuale 
pentru organele de conducere 
ale sindicatelor cooperatiste o- 
ficiale au trebuit să fie anula
te. Pe majoritatea buletinelor 
numele candidaților oficiali au 
fost tăiate și înlocuite cu 
nume de muncitori despre 
care se știe că acționează în 
„comisiile muncitorești". Sur
se oficioase din Madrid rele
vau zilele trecute că în luna 
martie au luat parte la acțiuni 
greviste circa 450 000 de oa
meni ai muncii spanioli. „Este 
- notează NEUE ZURCHER 
ZEITUNG — cea mai ridicată 
cifră de la instaurarea actua
lului regim". Faptul reflectă 
dimensiunile, forța și vitalita
tea mișcării muncitorești din 
Spania zilelor noastre. Mișca
re ce-și află izvoarele am
ploarei și dinamismului său în 
cerințele și năzuințele mase
lor muncitoare spaniole.

E R.

La capitolul distracției s-au nr. 
ganizat numeroase seri de film, 
teatru, dans, întîlniri cu actori de 
cinema (printre alții cu unul din 
interpreții lui Lenin) și că au 
fost de față, de asemenea, la 
actul inaugurării oficiale a Cen- 
trului memorial. In aceste zile de 
primăvară Ulianovskul era plin 
de tineret, și deci foarte animat. 
Centrul memorial Lenin fiind un 
șantier al tineretului. Tinerii bri- 
gadieri români au avut multe în- 
tîlniri interesante și au simtit 
simpatia cu care tinerii sovietici 
urmăresc realizările României so- 
cialiste, marile succese ale pa- 
porului și tineretului nostru con- 
dus de partid.

In sfîrșit, Nicolae Goșa, faian- 
far la întreprinderea de cof- 
strucții-montaj din București, 
exprimă satisfacția de a fi parX- 
cipat direct, ca reprezentant al 
tineretului român, la una din ac
țiunile majore consacrate cente
narului nașterii lui V. I. Lenin.

BAZIL ȘTEFAN

★

După reîntoarcerea în Capi
tală, membrii brigăzii au fost 
primiți la C.C. al U.T.C. de că- 

> tre tovarășul Ion Iliescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tinere
tului, care i-a felicitat pentru ac
tivitatea desfășurată pe șantierul 
Centrului memorial din Ulia
novsk.

La primire au fost de față se
cretari ai C.C. al U.T.C.

Probleme 
ale mediului * 
înconjurător 

pe agenda Adunării 
mondiale a sănătății

La 5 mai se vor,deschide la 
Geneva lucrările celei de-a 
23-a Adunări mondiale a să
nătății, care dezbate probleme 
privind mediul înconjurător, 
eradicarea marilor maladii en
demice și epidemice (variola, 
paludismul, frigurile galbene 
și gripa), precum și aspecte 
legate de formarea și instrui
rea personalului medical. Di
rectorul general al Organiza
ției Mondiale a Sănătății 
(O.M.S.), dr. Marcolino Candau, 
a precizat într-o declarație că 
discuțiile se vor duce, pe de o 
parte, asupra aprovizionării 
Cu apă și a purificării apelor 
utilizate, iar pe de altă parte 
asupra studiului micropoluan- 
ților atmosferei, mult mai pu
țin cunoscuți decît macropo- 
luanții. De asemenea, vor fi 
dezbătute, a arătat el, măsu
rile ce trebuie luate pe plan 
mondial pentru a se lupta îm
potriva gripei și mai ales a 
frigurilor galbene, care bîntuie 
îndeosebi pe continentul afri
can.

In sfîrșit, dr. Candau a insis
tat asupra necesității de a se 
face totul pentru a reduce pe
nuria de personal medical, 
care în țările în curs de dez
voltare se traduce prin exis
tența. unui singur medic la 
75 000 de locuitori.

Apelul șefului 
armatei din 

Trinidad-Tobago
Șeful armatei din Trinidad- 

Tobago, Joffre Serrette, a a- 
dresat un apel populației, prin 
care îi cere să rămină fidelă ac
tualului guvern legal. Serrette a 
informat că forțele guvernamen
tale au predat autorităților ci
vile armele și munițiile captu
rate de la militarii rebeli.

Carl Hudson Philips, procuro
rul general al insulelor, a decla
rat că 27 de militari și mai mulți 
civili au fost acuzați de trădare. 
Philips, care n-a citat nume, a 
precizat că acuzații civili au fost 
lăsați în libertate pe cauțiune.
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