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BUN SOSIT, OASPEțl DRAGI ÎN ZSARUL DE

Duminică dimineața a plecat în 
Republica Democrată Germană 
delegația Partidului Comunist Ro
mân, care va participa la lucrările 
celui de-al VII-lea Congres al 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania.

Delegația este alcătuită din to
varășii Chivu Stoica, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
conducătorul delegației, Virgil 
Trofin, secretar al C.C. al P.C.R., 
Nicolae Vereș, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetu-

lui regional Mureș-Autonomă 
Maghiară al P.C.R., și Nicolae 
Ghenea, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în R. D. Ger
mană.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost condusă de to
varășii Gheorghe Apostol, Alexan
dru Drăghici, Leonte Răutu, Mihai 
Gere, Vasile Patilineț, de membri 
ai C.C. al P.C.R., reprezentanți ai 
conducerii Ministerului Afacerilor 
Externe, activiști de partid.

Au fost prezenți Karl Kormeș, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R. D. Germane la București, și 
membri ai ambasadei.

DIN BULGARIA FRĂȚEASCĂ I
AZI H Un pictor 
modern: Petrov- la
VodkinHDin pro 
gramul emisiuni
lor radiofonice

Poporul român întâmpină astăzi cu tradițio
nala urare de „Bun sosit", cu bucurie și dragoste 
frățească, sosirea delegației de partid și guver
namentale a Republicii Populare Bulgaria, care, 
la invitația C.C. al P.C.R. și a Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste România, face 
o vizită oficială in țara noastră. Salutăm cu

căldură pe tovarășul Todor Jîvkov, prim-secretar 
al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria, conducătorul dele
gației, și pe ceilalți membri ai delegației, salu
tăm întregul popor bulgar, de care ne leagă 
profunde sentimente de stimă, solidaritate și 
prietenie.

Sierra Leone
după „săptămî 
na furtunoasă

La sosirea la Berlin, pe aeropor
tul SchSnefeld, delegația Partidului 
Comunist Român a fost întîmpinată 
de Paul Verner, membru al Birou
lui Politic al C. C. al P.S.U.G., 
prim-secretar al Comitetului Ber
lin al P.S.U.G., Margareta Miil- 
ler, membru supleant al Birou
lui Politic al C. C. al P.S.U.G., 
Otto Gotsche, secretar al Consiliu
lui de Stat al R.D.G., Wolfgang

înscriindu-se în contextul rela
țiilor frățești româno-bulgare, a- 
ceastă vizită constituie o nouă ma
nifestare a prieteniei, colaborării 
și prețuirii reciproce dintre țările, 
partidele și popoarele noastre. 
Prietenia româno-bulgară are bo
gate tradiții care cuprind pagini 
luminoase ale luptei comune 
duse, cot la cot, împotriva 
acelorași asupritori, pentru in
dependență și o viață mai bună, 
ale luptei purtate de forțele pro
gresiste și revoluționare din țările 
noastre pentru libertate națională 
și socială, pentru progresul celor 
două popoare. în epoca nouă a 
construcției socialiste, tradiționa
lele relații româno-bulgare s-au 
ridicat pe o treaptă superioară, a- 
vînd o temelie de granit în comu
nitatea orînduirii sociale a celor 
două țări, a ideologiei și țelurilor 
construirii socialismului și comu- 

' mului.
cu viu interes și caldă simpatie 

urmăresc comuniștii și toți oamenii 
muncii din țara noastră vasta ac
tivitate creatoare desfășurată de 
poporul bulgar, sub conducerea 
partidului său comunist, și își ex
primă bucuria sinceră față de rea
lizările sale remarcabile dobîndi- 
te în dezvoltarea economiei și cul
turii socialiste, în înflorirea conti
nuă a Bulgariei.

în anii construcției socialiste, hăr
nicia și talentul poporului bulgar, 
eforturile sale pline de abnegație 
au determinat schimbări radicale 
în peisajul economic al țării. Avîn- 
tul continuu al industriei își 
găsește întruchiparea în asemenea 
piloni cum sînt combinatul meta
lurgic „Kremikovțî", complexul e- 
nergetic „Mari ța — Est", 
petrochimică din Burgas, 
natul de îngrășăminte din 
Zagora etc.; el se reflectă în dez- 

' voltarea vertiginoasă a unor ra
muri industriale de bază ca side
rurgia, metalurgia neferoasă, con
strucția de mașini, energetica și 
chimia, a căror pondere în pro
ducția industrială globală a ajuns 
la 41,7 la sută. Realizări de seamă 
a repurtat și agricultura socialistă, 
care dispune în prezent de peste 
68 000 de tractoare (cu o capacitate 
convențională de 15 CP), 12 000 
combine și zeci de mii de alte ma
șini și care anul trecut a obținut 
producții medii ridicate la un șir 
de culturi de bază. Se înnoiește 
continuu fața orașelor și satelor 
țării, crește sistematic nivelul de 
trai, material și spiritual, al po
porului.

în prezent, poporul bulgar 
dedică cu 
amplului 
cuprins i 
deschide 
dezvoltarea rapidă a forțelor de 
producție, trasează noi 
pentru propășirea țării pe 
socialismului.

în cursul vizitei, înalții 
bulgari vor avea prilejul să 
noască noile realizări obținute de 
poporul nostru în dezvoltarea e- 
conomiei și culturii patriei sale, 
însuflețirea și dinamismul cu care 
el înfăptuiește sarcinile trasate de 
cel de-al IX-lea Congres al Parti-

uzina 
combi-

Stara

se 
i însuflețire îndeplinirii 

program constructiv 
în 'planul cincinal, care 

noi perspective pentru

dului Comunist Român pentru dez
voltarea multilaterală a României 
socialiste.

Succesele obținute de România 
și Bulgaria în dezvoltarea potenția
lului economic, în opera de edifi
care a socialismului, reprezintă o 
contribuție la întărirea sistemului 
mondial socialist, la sporirea in
fluenței sale în lume.

Intensificarea colaborării româ
no-bulgare își găsește expresia în 
dezvoltarea an de an a legăturilor 
reciproce multilaterale — politice, 
economice, culturale, în sporirea 
schimburilor comerciale și tehni- 
co-științifice între țările noastre. în 
același timp s-au întărit relațiile 
prietenești dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
Bulgar, întemeiate pe marxism-le
ninism și internaționalismul prole
tar, pe lupta comună pentru socia
lism și pace. întîlnirile conducăto
rilor de partid și de stat din cele 
două țări, vizitele făcute de tova
rășul Nicolae Ceaușescu în Bulga
ria și de tovarășul Todor Jivkov 
în România au avut și au o mare 
însemnătate pentru întărirea prie
teniei româno-bulgare. Asemenea 
contacte și întîlniri, exprimînd bu
nele relații existente între țările 
și partidele noastre, aduc o con
tribuție valoroasă la adîncirea 
cunoașterii și apropierii reci
proce, la dezvoltarea colaborării 
fructuoase între popoarele român 
și bulgar. Așa cum a arătat tova
rășul Nicolae Ceaușescu — „parti
dul, guvernul și poporul nostru 
dau o înaltă prețuire prieteniei și 
alianței cu Bulgaria frățească, re
lațiilor de colaborare politică, eco
nomică, cultural-științifică și își 
exprimă hotărîrea de a acționa și 
în viitor pentru întărirea și dez
voltarea lor continuă, în interesul 
ambelor țări, al cauzei generale a 
socialismului și prieteniei între 
popoare". Dezvoltarea prieteniei 
româno-bulgare contribuie la în
tărirea unității țărilor socialiste, 
a coeziunii forțelor păcii și pro
gresului social de pretutindeni.

Consacrîndu-și forțele și resur
sele activității constructive pe plan 
intern, România și Bulgaria pro
movează pe arena internațională o 
politică de pace, militează pentru 
zădărnicirea acțiunilor agresive ale 
imperialismului, pentru dezvol
tarea colaborării internaționale.

Cele două țări ale noastre, pri
etene și vecine, așezate în regiunea 
balcanică, sînt interesate în apro
pierea și 
între statele 
ceastă parte 
unui climat
pe continentul european.

Salutînd cu sinceră bucurie 
sirea în România a delegației de 
partid și guvernamentale a R. P. 
Bulgaria, poporul nostru își expri
mă convingerea că această vizită, 
convorbirile ce vor avea loc între 
conducătorii de partid și de stat ai 
celor două țări vor marca un nou 
aport de seamă la dezvoltarea și 
întărirea relațiilor multilaterale 
frățești româno-bulgare, în intere
sul ambelor popoare, al cauzei so
cialismului și păcii.

dezvoltarea cooperării 
și popoarele din a- 

a lumii, în asigurarea 
de pace și securitate

jaloane 
calea

oaspeți
cu-

so-

pentru neatîrnare
dr. Ștefan ȘTEFÂNESCU 

director adjunct 
al Institutului de istorie 

„N lorga" al Academiei

Uzina „Republica''-București. Se mon
tează coroana dințată a reductoru- 
lui de viteză la laminorul de 6 țoii

Rauchfuss, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Giinter Wys- 
chofsky, ministrul industriei chi
mice, Ewald Moldt, ambasadorul 
R. D. Germane la București, și alte 
personalități. Au fost prezenți, de 
asemenea, dr. ing. Nicolae Ghenea, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România în R. D. Germană, și 
membri ai ambasadei. (Agerpres)

Tradiții seculare ale
luptei poporului român

Apropierea celei de-a 90-a ani
versări a războiului de indepen
dență din 1877 este prilej de evo
care nu numai a măreției unui 
eveniment, ce a impus România în 
rîndul țărilor europene indepen
dente, ci in genere a tradițiilor
luptei seculare necurmate duse...de 
poporul român pentru neatîrnare, 
pentru păstrarea ființei sale națio
nale.

Situată într-un loc de întrepă
trundere a civilizațiilor, țara noas
tră s-a dezvoltat în condiții deo
sebit de vitrege, fiind în decursul

veacurilor obiectul a nenumărate 
cotropiri, războaie, jafuri. Inde
pendența poporului nostru a fost 
deseori încălcată și ciuntită 
forțe cotropitoare străine, 
în ciuda tuturor furtunilor

de
Dar

ce

PUNCTE DE VEDERE ÎN LEGĂTURĂ CU ACȚIUNEA

DE PERFECȚIONARE A ORGANIZĂRII PRODUCȚIEI Șl A MUNCII

Produsele uzinei noastre — pom
pele — au o largă utilizare în 
economie. Așa se explică de ce 
fabricăm astăzi peste 600 tipodi- 
mensiuni — variante, de ce asimi
larea, impusă de necesitatea adap
tării pompelor la specificul utili
zării, continuă într-un ritm de 
25—30 noi tipodimensiuni pe an. 
Prin cuplarea pompelor cu diferite 
tipuri de mașini de antrenare, nu
mărul variantelor de pompe ce tre
buie fabricate ajunge la aproxima
tiv 3 000, cu greutăți unitare de la 
15 kg la peste 10 tone.

Evident, realizarea în condiții de 
organizare științifică a producției 
a unei asemenea game de pompe, 
în cadrul unei singure uzine, de
vine posibilă numai prin folosirea 
tipizării constructive, ca elemenl 
de bază în pregătirea tehnică a fa
bricației. în ce ne privește, pen
tru obținerea acestui element, noi, 
chiar de la asimilare, am grupat 
sortimentul de produse în 25 fa
milii de pompe, în cadrul fiecăreia

Și în ultima etapă a „Cupei 
F.R.C." printre animatorii între
cerii au fost cicliștii bulgari. 
Iată-i, în fotografie, conducînd 
plutonul fruntaș.

Foto : Gh. Vințilă

® Jlie Năstase și Petre Mărmureanu 
au dominat concursul de tenis de 
la Cannes
© Cursa ciclistd internațională 
„Cupa F.R.C." a revenit lui G. Moi- 
ceanu
• Rapidiștii și-au mărit avansul în 
fruntea clasamentului categoriei fi 
de Mal.
© Grîvița roșie a cîștigat derbiul 
rugbistic de ieri
® filte știri din tară și de peste 
hotare
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IWIVITATE, PRECI
ZIE, ORGANIZARE EXEM
PLARĂ A PRODUCȚIEI

s-au abătut asupra sa, poporul 
român și-a menținut și dezvoltat 
ființa națională, viața de stat, 
a contribuit, prin rezistența o- 
pusă năvălirilor străine, la apăra
rea civilizației europene; el s-a 
solidarizat cu lupta popoarelor 
amenințate de jaf și cotropire, a 
sprijinit aspirațiile de eliberare 
națională ale popoarelor vecine.

Așa cum a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în expunerea sa 
cu prilejul aniversării a 45 de ani 
de la crearea P.C.R., „datorită ac
țiunii legilor obiective ale dezvol
tării societății — precum și luptei 
necurmate a forțelor sociale avan
sate, poporul nostru a mers me
reu înainte, dovedindu-se în de
cursul veacurilor un puternic fac
tor de progres și civilizație în a- 
ceastă parte a lumii, aducîndu-și 
contribuția la tezaurul creației 
materiale și spirituale a popoare
lor, la înflorirea geniului uman". 
Dragostea nețărmurită de patrie și 
pămînt, năzuințele de libertate și 
neatîrnare explică încordarea lu
cidă a voinței, eroismul, șirul bi
ruințelor de larg răsunet european, 
jertfele atîtor generații, pregăti
toare ale marilor victorii ce aveau 
să consacre independența și desă- 
vîrșirea procesului de formare a 
statului național unitar român.

★
încă din primele decenii ale se

colului al XIV-lea, Țara Româ
nească și Moldova au reușit să se 
impună atenției puterilor europene 
ale vremii, ca state de sine stătă
toare, capabile de orice sacrificiu 
pentru păstrarea independenței lor.

Cînd imperiul otoman, în vije
lioasa lui expansiune, a ajuns la 
Dunăre, el a întîlnit la nordul flu
viului state apte și hotărîte să-i 
stăvilească înaintarea.

Timp de o jumătate de mileniu, 
poporul român a trebuit să facă 
față expansiunii imperiului otoman, 
în decursul istoriei, el a avut de su
ferit și de pe urma politicii altor 
mari puteri, care căutau să-și ex
tindă dominația,
șir de lupte crîncene, 
nate de multe ori de 
țările române 
păstreze vreme îndelungată inde
pendența și să-și asigure, astfel, 
posibilitatea unei dezvoltări li
bere. In lupta lui glorioasă, po
porul român a găsit în persoana 
unor voievozi ca Mircea cel Bă- 
trîn, Iancu de Hunedoara, Vlad 
Țepeș, Ștefan cel Mare și alții 
conducători străluciți, capabili să-l 
ducă la biruință. Vitejia și iscu
sința lor militară au fost relevate 
de mulți cronicari ai vremii.

Datorită unui 
încunu- 
victorii, 

au reușit să-și

existînd un număr de tipodimen- 
siuni — variante, de ordinul cîtor- 
va zeci. Ținînd seama că, în me
die, fiecare tipodimensiune se 
asamblează din cel puțin 30 repe
re, rezultă că dacă nu s-ar folosi 
tipizarea sonstructivă, la fiecare 
familie de pompe ar trebui să se 
utilizeze 800—1000 repere. In pre
zent însă, familiile de pompe au 
numai cîte 200—250 repere, deoa
rece tipizarea a constituit una din
tre principalele preocupări ale 
specialiștilor din uzina noastră. Ce 
înseamnă aceasta se desprinde din 
cîteva cifre. Mai întîi, realizarea 
unor economii la proiectare, în 
medie, de 5 000 ore pe familia de 
pompe. Tipizarea reperelor la pro
iectare a făcut posibilă și tipizarea 
tehnologiei de fabricație, aplicarea 
tehnologiei de grup, obținîndu-se 
economii însemnate. Totodată, s-au 
mărit considerabil seriile de fabri
cație a reperelor, realizîndu-se în 
unele cazuri o productivitate de 
cîteva ori mai mare — la electro 
sau motopompe, de pildă, turnarea 
și prelucrarea reperelor se fac în 
loturi de 20 pînă la 300 bucăți.

Departe de a epuiza avantajele, 
trebuie să arăt că prin tipiza
rea constructivă, chiar din faza 
de proiectare, realizarea repe
relor pe mașini specializate și

modernizate în uzină s-a asigurat 
creșterea productivității muncii la 
prelucrare cu 50—300 la sută. Tot 
ca un efect deosebit de important al 
tipizării este și scurtarea ciclului de 
asimilare cu aproximativ 50 la sută. 
Intervine apoi rapiditatea cu care 
se asimilează noile tipuri de pom
pe, oricît de complexe ar fi ele. 
Față de acum 10 ani, în prezent, 
durata de asimilare s-a înjumătă
țit, media ei fiind în permanentă 
descreștere. Efecte favorabile obțin 
și beneficiarii produselor noastre, 
datorită reducerii sortimentului de 
piese de schimb. Pe ansamblul a 4 
din cele 25 familii de pompe, efi
ciența economică a tipizării, în 
ultimii doi ani, sc ridică la aproape 
1 milion lei.

Reliefînd, 
consecințele pozitive 
vreau să spun că, 
nu ne aflăm decît 
drumului.
blemelor organizării 
a muncii în uzină, 
de mult timp, ne-a 
avem încă multe de

(Continuare în pag. a II-a)

pe scurt, unele din 
ale tipizării 
totuși, noi 

la începutul 
Analiza critică a pro

prod ucției și 
declanșată nu 
arătat că mai 
făcut în apli-

Eugen ZARCULA 
inginer-șef — Uzina 
pompe, București

(Continuare în pag. a III-a)

de

Să ascultăm un imaginar inter
locutor, un „caracter’ cam bizar, 
dar care poate fi înfîlnit în viață 
și-ale cărui concepții — bizare, 
cum spuneam ■— ar suna cam 
așa :

„Dacă o singură picătură de 
apă te doare pe o haină nouă- 
nouță, o sfredelitură sau niște 
sfredelituri noi-nouțe pe un asfalt 
proaspăt turnat nu trebuie să ne 
doară. Invățați-vă să socotiți spar
gerile asfalturilor abia făcute 
drept calamități naturale ale civi
lizației contemporane I

Sînteți greșit informați și puțin 
superficiali, dragi cetățeni, dacă 
apreciați gropile noi, din asfaltul 
nou, drept o radiografie de tip 
nou, a controlului calității asfaltu
lui. Nu I Ele sînt gropi indepen
dente de asfalt, cu rostul lor, 
mereu altul, pentru că rosturile 
subpămînfului nu depind doar de 
sectorul speologic, cum cred 
naivii. Nu I Cu adîncul se ocupă 
mulfi. Încă nici nu sînt afîtea 
gropi în orașul nostru, cîte între
prinderi ar avea dreptul și posi
bilitatea să le facă.

Primim observația, Justă de alt
fel, că nu totdeauna telefoanele 
sînt acelea care sparg întîi, pen
tru că să știți că este și greu ca 
a'ceastă instituție să afle cu priori
tate cînd s-a turnat un strat de 
asfalt nou. Și nici n-ar fi echita
bil ca prima spargere să fie mo
nopolul unei singure întreprin
deri...

Justă găsim și observația după 
care s-ar cuveni crearea unei co
misii de centralizare a spargeri
lor organizate, pe asfaltul proas
păt turnat, pentru că, este drept, 
nu se mai poate face față cu cin
ste la atîfia kilometri de șosea și 
trotuare, mereu asfaltate în orașul 
nostru, nemaivorbind de con
strucțiile care tot se ridică, ba 
colo, ba dincolo. Hei, de-ar fi o 
asemenea comisie, cum s-ar mai 
lucra I

Credeți dv. că noi nu obser
văm cît de diferite sînt felinarele 
de la gropi ca culoare și formă? 
în definitiv ce fac cooperativele 
meșteșugărești ? Sau stegulețele ? 
Nu mai vorbim de bucățile de 
scînduri împrejmuitoare. Noroc 
că semnul miliției de „trecere in
terzisă" este la fel și șoferii pot 
să le înțeleagă I Tot justă este și

Unii fac

sparg
Gh. LEAHU

propunerea pe care o auzim me
reu ca spargerile să se facă doar 
dimineața. Ei, asta-i bună, parcă 
noi nu știm că orele de noapte 
se plătesc mai scump ? I De asta 
și zicem că o comisie ar pune to
tul pe roate.

Dv. credeți cumva că sistemul 
premial al spargerilor de asfalt e 
pus la punct ? Vă înșelați. Nu e I 
Se cam plătește după iuțeala cu 
care sînt făcute gropile. Și eu 
aș spune că-i greșit. Adîncimea 
gropii contează I Se fac gropi în 
care, în cel mai rău caz, îți poți 
scrînfi un picior. Așa lucru, mersil 
Eu știu o groapă în pare cineva 
era să moară de-a binelea și nici 
un premiu ca lumea nu s-a dat...

Dar drumurile de acces la noile 
locuințe ? Vă dați seama ce greu 
se lucrează gropile cînd nu-i as- 

oraș, 4 ani nu 
drumurile spre 

poate pentru 
veniți de mai 

nu știu încă să le 
Din cauza noroiu- 
fără scurgere (ce 

asfalt I)

talt ? '(La noi în 
se asfaltează 
noile cartiere, 
că nfeii locatari, 
știu eu unde, 
întrebuințeze), 
lui și a apei 
frumos era pe 
cît s-a săpat și e ca 
munci degeaba.

Noi zicem că 
a spargerilor ar 
ordine în treaba 
mai auzim pe asfalfagii 
Unii fac și alții trag, că noi nu 
tragem, ci spargem. Dumnealor 
să spună corect : Unii fac și alții 
sparg — și atunci e pe egalitate".

nu se știe 
și cum ai

Telegramă

tot 
pune 
asta,

o comisie 
mai multă 
ca să nu-i 

zicînd :

Excelenței Sale Dr. NUREDDIN ATASSI,
Președintele Republicii Arabe Siriene

DAMASC
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Arabe Siriene, am 

cerea de a adresa Excelenței Voastre felicitări cordiale și urări de | 
greș și prosperitate poporului sirian prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare 
tre Republica Socialistă România și Republica Arabă Siriană se 
dezvolta continuu în interesul ambelor popoare și al cauzei păcii în 
lume.

plă- 
pro-

din-
vor

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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Tradiții seculare ale 
luptei poporului român
pentru neatirnare
(Urmare din pag. I)

înțelegerea exactă a raportului 
de forțe, defavorabil lor atît nu
meric, cît și ca armament, i-a de
terminat pe marii noștri coman
danți de oști să adopte o tactică 
de luptă care să slăbească treptat 
forțele agresorului înainte de bă
tălia decisivă și să aleagă pentru 
aceasta o poziție care să nu per
mită desfășurarea întregului efec
tiv militar dușman. Cu oastea lor, 
restrînsă ca număr, dar foarte mo
bilă, ei angajau de multe ori lupte 
atunci cînd agresorul se aștepta 
mai puțin. Datorită excepționalei 
sale eficacități, această tactică de 
luptă a alcătuit mult timp forma 
clasică a rezistenței militare româ
nești.

în același timp, apărarea mili
tară s-a îmbinat adesea cu o in
tensă activitate diplomatică. Cei 
mai mulți dintre domnii români 
și-au dat seama că în conjunctura 
politică creată în această parte a 
Europei, state mici, cum erau ță
rile noastre, își puteau salvgarda 
neatîrnarea și interesele numai 
unind apărarea militară cu o poli
tică externă foarte elastică, de mul
tiple alianțe.

Apărarea țării, a independenței 
i-a cerut poporului nostru grele sa
crificii și jertfe. Lipsit de multe ori 
de ajutor, trădat în împrejurări 
grele de unii aliați, poftitori ei în
șiși de cuceriri, poporul român și-a 
văzut adesea teritoriul cotropit de 
dușman, holdele arse, sate și orașe 
întregi rase de pe fața pămîntului, 
bunuri materiale și creații spiri
tuale distruse sau răpite, ne- 
numărați fii uciși sau duși în 
captivitate. De pildă, în urma 
expediției din 1462, al cărei 
scop inițial, de transformare a 
țării în pașalîc, nu a putut fi rea
lizat, oștile otomane — ne infor
mează cronicarul Enverî — „au de
vastat timp de 30 de zile Țara Ro
mânească, au pârjolit casele și au luat 
prizonieri și vite fără număr și peste 
măsură".

Este un fapt de îndreptățită mîn- 
drie pentru poporul nostru că, în 
pofida extraordinarei presiuni la 
care a fost supus, a grelelor pier
deri și distrugeri, el nu a putut fi 
îngenuncheat și supus pe calea ar
melor. Ori de cite ori părea imi
nentă înfeudarea țărilor române, 
ridicarea, la apelul domnilor, a 
întregii țări, hotărîtă la sacrificiu 
suprem, răsturna planurile agre
sorilor, transforma înfrîngerea în 
victorie.

Rezistența românească a obligat 
imperiul otoman să schimbe direc
ția înaintării și cuceririlor sale în 
Europa, să ocolească pur și simplu 
țările române, mulțumindu-se cu 
încasarea unui tribut, în schimbul 
căruia se angaja să respecte inte
gritatea lor statală.

Schimbările însemnate petrecute 
spre mijlocul secolului al XVI- 
lea în raportul forțelor politice din 
bazinul Dunării de jos și de mijloc, 
transformarea unei părți a regatu
lui maghiar în pașalîc, au influen
țat însă și asupra situației țărilor 
române, au făcut să crească depen
dența Țării Românești și Moldovei 
de Poarta otomană. Din 1541 ~ 
silvania a devenit principat 
nom, vasal' Porții, avînd 
în raport cu aceasta, un 
similar celui pe care-1 aveau Țara 
Românească și Moldova.

Creșterea dependenței țărilor ro
mâne era materializată în pri
mul rînd în tributul anual 
— considerabil mărit față de 
perioada anterioară — și în peșche
șuri, adică darurile pentru înalții 
dregători ai Porții, începînd cu sul
tanul și pînă la cel mai mic slujbaș 
trimis cu misiune specială în 
țările românești. Dacă la în
ceputul domniei lui Vlad Țepeș 
(1456) tributul Țării Românești 
față de Poartă era de 10 000 gal
beni, în 1593, la urcarea pe tron a 
lui Mihai Viteazul, acesta se ridi
case la 155 000 galbeni. Similară a 
fost și creșterea tributului plătit de 
Moldova, de la 2 000 galbeni în 1456 
la 65 000 galbeni în 1593. Valoarea 
peșcheșurilor din această perioadă, 
depășea uneori pe cea a tribu
tului.

La stoarcerea economică a țări
lor române au contribuit de aseme
nea monopolul străin asupra co
merțului, numeroasele prestații în 
natură și în muncă în serviciu] 
Porții otomane, 
din ‘ ‘
arăta 
mânească și Transilvania erau 
„trei mari, bogate fi veșnice cămări, 
care aduc provizii Constantinopolului".

Intensificarea spolierii străine a 
sporit starea de permanentă nemul
țumire și fierbere în rîndurile 
populației. La sfîrșitul secolului al 
XVI-lea asistăm la o nouă 
și vijelioasă ridicare la lup
tă a țărilor române, sub coman
da unor domni de seamă care au 
știut să se facă exponenții intere
selor naționale. Este cazul luptei 
eroice conduse de Ion Vodă 
Cumplit în Moldova și, cîteva 
cenii mai tîrziu, al războiului 
eliberare dus cu o energie rar

într-un raport 
secolul al XVI-lea 

că Moldova, Țara Ro-
se

de medici
in sat

Loto

ori

vremii, 
revolu-

Marcela 
solicitați 
de spe- 

Tempea,

ex-
n-a

spațiului pic- 
Petrov-Vodkin 
la proiecții și

Practic, nu numai 
ci însăși munca

la în-

‘Un pictor modern Brigada

Foto : Gh. Vințllă
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luna
trei simfonice a Radiotelcviziunîi. 
Dirijor Michel Ganot (Franța). Solis
tă. Cornelia Bronzetti (20,00).

dintre domnii români (Șerban Can- 
tacuzino, C. Brâncoveanu, D. Can- 
temir) spre imperiul habsburgic sau 
Rusia a determinat Poarta să ia 
măsuri de a-și asigura oameni de
votați la conducerea celor două țări. 
Așa a început epoca domniilor fa
nariote, în timpul căreia exploatarea 
țărilor române a crescut în proporții 
nemaiîntîlnite. ~ 
plusprodusul, 
necesară erau stoarse și înstrăi
nate, ceea ce a ținut în loc crește
rea forțelor de producție șl a pro
ducției de mărfuri; a slăbit puterea 
economică a satelor și a făcut să 
decadă activitatea orașelor, a să
răcit populația și a determinat scă
derea densității ei. întreaga dezvol
tare economică, socială și națională 
a fost frînată.

Dominația străină nu a pu
tut să distrugă ființa națio
nală a poporului nostru, setea sa 
de libertate și dorința de unitate. 
Greutățile și suferințele nu fă
ceau decît să aprindă și mai pu
ternic flacăra luptei pentru înche
garea națiunii, să întărească senti
mentul patriotismului, al demni
tății naționale. Aceste înalte nă
zuințe și idealuri ale poporului nos
tru au fost gravate cu litere de foc 
în marea carte a istoriei patriei de 
puternicele mișcări sociale și națio
nale de la sfîrșitul secolului al 18- 
lea și din tot cursul secolului al 
19-lea : răscoala lui Horea, Cloșca 
și Crișan, mișcarea condusă de Tu
dor Vladimirescu, revoluțiile petre
cute în toate cele trei țări române 
în 1848, lupta pentru unirea Prin
cipatelor. Cucerirea independenței 
naționale în 1877, etapă importantă 
în procesul făuririi statului națio
nal unitar independent român, a 
constituit rezultatul unor lupte se
culare, duse Ia biruință prin efor
turile și sacrificiile a zeci de gene
rații.

DfflBI

Tran- 
auto- 
astfel, 
regim

cinema

PETROV-VODKIN

cel 
de- 
de 

în- 
tîlnită de Mihai Viteazul. Conside- 
i'îndu-1 pe Mihai Viteazul un con
ducător de talie internațională is
toricul J. Christian Engel scria în 
1804 : „Să semănăm flori pe mor
mântul acestui domn român, care pre
zintă un interes istoric universal. El a 
ajutat și a ajutat puternic să apere 
restul Europei de barbaria turcă. Dom
nia Ini, dacă ar fi durat mai mult, ar 
fi îmbunătățit în mod irevocabil soar
ta țărilor situate în regiunea Dunării 
de jos". Pierderile umane uri
așe suferite în acest război 
de imperiul otoman, dificultățile 
economice create prin sistarea tri
miterilor de produse din țările ro
mâne, ridicările la luptă, după 
exemplul românilor, ale altor su
puși creștini din imperiu, au obligat 
înalta Poartă să încheie pace cu 
Mihai și să reducă simțitor obliga
țiile țărilor române. Haraciul și 
peșcheșurile au scăzut de aproxi
mativ opt ori față de perioada 1590. 
Țărilor române li se recunoștea 
dreptul de a întreține forțe mili
tare și de a avea relații politice 
cu alte state, ceea ce însemna de ffllMlllllllfflinninMlinilWin
fapt recunoașterea autonomiei lor.

în veacul al XVII-lea țările ro
mâne au căutat, unindu-și uneori 
eforturile, să păstreze și să conso
lideze această autonomie. Poziția 
lor autonomă față de Poarta oto
mană începea să aibă o tot mai 
mare importanță în mișcarea gene
rală de emancipare a popoarelor 
din sudul Dunării, asigurînd un 
climat propice pentru organizarea 
unor acțiuni conjugate, de mai 
mare anvergură. Domni ca Șerban 
Cantacuzino, în Țara Românească, 
și la începutul secolului următor 
Dimitrie Cantemir, în Moldova, au 
încercat să organizeze £orțe mili
tare puternice, au încheiat înțele
geri cu centrele de răscoale din 
Balcani, au căutat să se apropie de 
puterile ostile imperiului otoman — 
Imperiul habsburgic și Rusia. Dar 
în condițiile rivalității dintre marile 
puteri, teritoriul țărilor române a 
devenit adesea teatrul a numeroase 
lupte, ceea ce a avut consecințe 
nefaste pentru poporul român. Prin 
pacea de la Karlovitz din 1699, 
Transilvania trecea în stăpîni- 
rea imperiului habsburgic, care 
s-a strecurat cu dibăcie, cum 
timore et cum amore, în locul su
zeranității turcești. Curînd masele 
populare aveau să-și dea seama 
că sînt supuse unei exploatări și 
asupriri și mai grele, mai organi
zate. Cronicarul Mihail Cserei a 
exprimat plastic situația creată 
maselor populare din Transilvania 
o dată cu instaurarea stăpînirii 
habsburgice: „Jugul de lemn — 
scria el — era greu, am vrut să-l 
sfărâmăm din grumazul nostru, arun
cară insă asupra noastră jug de fier 
cu atît mai greu." Românii, partea 
cea mai numeroasă a populației din 
Transilvania, au început să simtă 
în tot mai mare măsură nu numai 
exploatarea socială, ci și asuprirea 
națională.

în condițiile date, țările române 
au căutat să folosească, în interesul 
propriei lor lupte de eliberare, 
lupta dusă de Rusia și Austria îm
potriva Turciei. Orientarea unora

PROGRAMUL I : „Tot înainte" 
(emisiune pentru pionieri) (8,00). La 
microfon, melodia preferată (8,25). 
Sfatul medicului : Apele minerale 
(9,25). Cronica economică (11,03). Bi
blioteci și bibliotecari. Salut inaugu
ral de Șerban Cioculescu, 
torul bibliotecii Academiei 
Antena tineretului (17,10). 
științific. Profilul științific al cerce
tătorului modern. Participă acad. 
Aurel Avramescu, prof. Edmond 
Nicolau și Ileana Mărculescu (18,05). 
Cîntă Trio Alpin și Les Surfs (18,20). 
Teatru radiofonic. „Hagi Tudose" de 
Barbu Ștefănescu Delavrancea (20,45). 
Melodii pentru toate vîrstele (23,00). 
PROGRAMUL II : „Trandafir de la 
Moldova" — program de muzică 
populară (8,35). Program interpretat 
de orchestra simfonică a Filarmoni
cii de stat din Tîrgu-Mureș. Dirijor 
Remus Georgescu (10,03). De la scrii
tori Ia ascultători. Violeta Zamfires- 
cu și Romulus Zaharia (10.30). Com
pozitori celebri — lucrări mai puțin 
cunoscute : fragmente din sonate și 
cvartete de Schubert (16,40). Cronica 
literară de N. Manolescu : „în fața 
timpului" de Demostene Botez (17,40). 
Opera săptămînii : „Cavaleria rusti
cană" de Mascagnî (18,40). Limba 
noastră. Vorbește acad. prof. Al. 
Graur (19.10). Actualitatea teatrală 
(19,45). „Țărăncuță, țărăncuță" — me
lodii românești (23,07).

marți

direc-
(12,15). 

Orizont

(13,30). Drumul cărții spre cititor 
(radio-anchetă) (18,40). Radiogazeta 
de seară. Cronica economică (20,00). 
Fonoteca de aur. Ion Manolescu 
(21,05). Melodii-Magazin (21,20). Mo
ment poelic. Sonete de Dan Eotta 
(22,45). PROGRAMUL II : Ochiul 
magic (emisiune de știintă și tehni
că pentru școlari) (9,30). Antologie 
de literatură universală. Pagini din 
romanul Iui Truman Capote (10,30). 
Drag mi-e cîntecul și jocul româ
nesc (13.00). „Paletă multicoloră" — 
muzică ușoară (15,20). Actua
litatea literară : Micro-eseu : „Tra
tatul de istoria literaturii române". 
Autograf sonor : Al. Philippide. Re
vista revistelor literare (18,25). Ope
ra săptămînii : „Cavaleria rusticană" 
de Mascagni (18,40). Orizont științi
fic (19,45). Premiere muzicale radio
fonice : Ciclul de lieduri „Măriuca 
și Gheorghiță" de Mansi Barbieris pe 
versuri de Olga Brateș (21,05).

PROGRAMUL I : La microfon, 
melodia preferată (8,25). Sfatul me
dicului : Concediul prenatal (9,25). 
Radio-Prichindel : Cîntecul-lecție
„La pîrîu cu rufele" (10,10). Cronica 
economică (11,03). Succese ale muzi
cii ușoare (13,10). întîlnire cu melo
dia populară și interpretul preferat

PROGRAMUL I : Sfatul medi
cului : Igiena muncii mecanizatori
lor agricoli (9,25). Melodii populare 
interpretate la diferite instrumente 
(10,10). Cronică economică (11,03). 
„Mai mîndră tara noastră crește1' — 
program de cîntece (12,00). Muzică 
populară de pe întinsul patriei (12,35). 
Succese ale muzicii ușoare (13,10). 
Călătorie în istoria civilizației (emi
siune pentru tineret) : Eroi anonimi 
ai celei de-a 7-a arte (17,10). Estrada 
interpreților (18,25). Antena tinere- 

■ tului. Premisele unei înalte califi
cări profesionale (radio-anchetă) 
(18,40). Atențiune, părinți ! (21,05).
Moment poetic. Lirică bulgară 
(22,45). PROGRAMUL II : „Pe Mu
reș și pe Tîrnave" — program de 
muzică populară (8,45). Noua geogra
fie a patriei (emisiune pentru șco-

e MOMENTUL ADEVĂRULUI — cinemascop : PA
TRIA — 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15, FESTIVAL — 
8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
« ROBII : REPUBLICA (completare Legenda ciocîr
liei) — 9; 11,30; 14; 16,15; 18,45; 21,15, CAPITOL (com
pletare Orizont științific nr. 2/1967) — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21, EXCELSIOR (completare Autobiografie) 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, MELODIA (completare 
Umbra) — 9; 11.15; 13,30; 16; 18,30; 21.
0 RIO CONCHOS — cinemascop : BUCUREȘTI — 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, GRIVIȚA — 9,30; 12; 16; 
18,30; 21 (la ambele completarea Pallady), GLORIA 
(completare Orizont științific nr. 2/1967) — 9; 11,15; 
14; 16,15; 18,30; 20,45, FLAMURA (completare Scri
soare din Germania) — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, 
AURORA (completare Despre noi) — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 20,30.
e RELAXEAZA-TE, DRAGĂ ! ; LUCEAFĂRUL — 
8.30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,45; 21, FEROVIAR — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21 (la ambele completarea 
Proiecte).
0 LENIN ÎN POLONIA : CENTRAL (completare Pe
trol) — 9; 11,45; 14,45; 17,45; 20,45.

0 OGLINDA CU DOUĂ FEȚE : UNION (completare 
De la atom la cristal) — 17,30; 20, CRÎNGAȘI (com
pletare Hieroglifele pămîntului) — 15,30; 18; 20,15.
e CAVALERUL FĂRĂ ZALE : LUMINA (completare 
Salut, Festival !) — 9,15; 11,30: 13,45; 16,15; 18,45; 20,45.
• PROGRAM PENTRU COPII: DOINA — 9; 10.
• SOARE ȘI UMBRA : DOINA (completare Sculpto
rul Ivan Funev) — 11,30; 13,45; 16,15; 18,30; 20,45.
• BUCĂTĂREASA : GIULEȘTI (completare Legenda 
ciocîrliei) — 17; 19,30, VICTORIA — (completare Pe 
urmele lui 1907) — 16,30; 19; 21.
e SĂRBĂTOAREA COREEI — PIRAȚII RÎULUI — 
DENTISTICA : TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
• DIMINEAȚA DEVREME : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE (completare Perspectiva în pictură) — 16 
18; 20, LIRA (completare Lenin în Samara) — 17,30; 
19,45.
O NUME STRĂIN : BUCEGI (completare Petrol) — 
9,30; 12; 15.30; 18; 20,30.
O SĂRMANII FLĂCĂI : BUZEȘTI (completare Ori
zont științific nr. 1/1967)
O BĂTĂLIE
19,30.
• DACII —
COTROCENI
• BARBA ROȘIE (ambele serii) : MUNCA 
19,15.
0 BUMERANGUL ; FLACĂRA (completare Petrol) 
— 17,30; 19,45, MODERN (completare Pe urmele Iul 
1907) T- 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21.

17,30; 19,30.
PENTRU ȘANHAI : UNIREA

cinemascop : PROGRESUL — 
— 17,30; 19,30. COLENTINA —

— 17.30;

18; 20,15, 
17,30; 20.
- 16;

în toamna anului 
trecut, la Moscova, 
Galeriile Tietiakov 
au organizat o amplă 
retrospectivă consa
crată pictorului Pe
trov-Vodkin (1878— 
1939). Oricine a vizi
tat această expoziție, 
găzduită acum și de 
țara noastră în sălile 
Muzeului de artă al 
Republicii, a avut 
sentimentul acela rar 
al neașteptatelor des
coperiri : un valoros 
pictor modern. Și a- 
ceasta deși selecția 
nu a evitat unele scă
deri de gust. în Pe
trov-Vodkin văd, fără 
teama de a greși, pe 
artistul care, într-o vi
ziune radical nouă, a 
creat întîia sinteză 
modernă din pictura 
rusă.

Petrov-Vodkin se 
afirmă în primul de
ceniu al veacului. în 
1912 expune o capo
doperă : Scăldatul
calului roșu. Lucrarea 
face vîlvă. Au urmat 
alte opere — Tinere
țe, Dimineață, Mama, 
Anul 1918 la Petro
grad... Au trecut ani, 
decenii. Judecata tim
pului i-a așezat ope
ra în clasicitate.

Călătorind în Eu
ropa, Petrov-Vodkin 
a cunoscut curentele 
artistice ale 
demersurile 
jionare ale gîndirii 
plastice de 
ceputul secolului 20 ; 
a cunoscut marea 
artă a Renașterii ita
liene. Și, cum e firesc, 
i-a fost aproape tra
diția artei ruse. O 
experiență estetică 
foarte întinsă, asupra 
căreia a meditat cu 
seriozitatea omului 
de știință, a fertilizat 
o excepțională înzes
trare naturală și l-a 
ridicat la înălțimea 
creatorilor de univer
suri.

S-au înfîlnit, în pic
tura lut — atingînd 
momentul atît de di
ficil al echilibrului de 
forțe — Imaginarul și 
realul, rațiunea și pa
siunea, culoarea și 
forma, subiectul și 
transfigurarea artis
tică.

Pictura lui Petrov- 
Vodkin este deschisă 
spre realitate, dar 
aripile fanteziei înal
ță realul în lumea 
nelimitată a poeziei. 
Cîteva dintre operele 
sale capitale sînt 
proiecții în fantastic. 
Un fantastic în care 
nu stăpînesc puterile 
nocturne. Și nimic in
credibil acolo — în 
Fantezie sau în Scăl
datul calului roșu. E 
fantezia senină și 
verosimilă a unui 
basm frumos.

A fosf un mare li
ric și un mare arhi
tect ; un colorist 
cepțional care
sacrificat forma. Dim
potrivă, culoarea in
tensă s-a unit cu for
ma riguroasă, liris
mul tulburător cu ar
hitectura severă. în 
fața multor tablouri, 
gîndul te duce la 
neuitata lecție de 
grandoare și clarita
te a freschiștilor ita
lieni.

Petrov-Vodkin este 
un pictor modern 
care n-a sacrificat 
viața pentru valorile 
plastice și nici struc
turile plastice pentru 
subiect. Portretul Anei 
Ahmatova, de pildă, 
trăiește — ca esență 
umană — prin forța 
lui plastică. Tot ast
fel, compoziții ca Di
mineață, Mama 
naturile moarte.

Obsedat de proble
matica 
tural, 
ajunge

montaje îndrăznețe ; 
dar acolo, în spațiul 
pictural pe care l-a 
cucerit, el a cuprins 
spațiul existenței u- 
mane, prezența uma
nă.

Printre operele in
spirate de epopeea 
revoluționară se află 
admirabila compozi
ție Anul 1918 la Pe
trograd. în confrun
tarea dintre real și 
ideal, acea femeie 
cu pruncul, simbol al 
regenerării, aduce 
un mesaj de puritate 
și noblețe, o promi
siune de împliniri.

Se poate vorbi și 
despre curățenia su
fletească a picturii lui 
Petrov-Vodlcin. Nu 
există nici o urmă de 
ascetică renunțare la 
viață în madonele 
sale țărănoi, în nudu- 
rile de adolescenți. 
Totul este însă pur, 
sublimat, într-o lume 
a curățeniei morale. 
Am privit îndelung 
tabloul intitulat Tine
rețe. Un tînăr bărbat 
și o tînără femeie, ni
mic altceva. Erau 
poate chiar Daphnis 
și Chloe. Recunoaș
tem desigur în 
acestui artist 
ale Renașterii 
ne, ecouri din
guin. din prospecțiu
nile cubismului. Din
colo 
țele, însă, vom recu
noaște vocea pămîn- 
tului rus, sufletul rus, 
cu nemărginirile lor. 
Vom recunoaște și fi
rul unei tradiții. Un 
arc spiritual unește 
— peste secole — 
pictura modernă a lui 
Petrov-Vodkin cu ar
ta maeștrilor de odi
nioară, cu Rublev și 
Dionisie, cu gloria 
artei ruse.

în comuna Radovann, raionul Ol
tenița, au sosit duminică dimineața 
mai multi medici din Capitală. Oas
peții, printre care dr. docent V. Pe
trescu Coman, conf. dr. Răzvan Priș- 
cu, conf. dr. N. N. Gheor
ghiu au răspuns la o serie de între
bări legate de igiena sarcinii, alimen
tația femeii gravide și a copilului 
mic, prevenirea rahitismului și a 
unor boli contagioase specifice vîrstei 
celor mici. La alte întrebări privind 
diferite afecțiuni au răspuns prof. dr. 
docent Ion Stoia, prof. dr. docent 
Gh. Niculescu, dr. docent Vintilă 
Mihăilescu, conf. dr. docent 
Pitiș. Au fost, de asemenea, 
să răspundă unor întrebări 
cialitate conf. dr. Valeriu
conf. dr. Mihail David, prof. dr. do
cent Ion Prăgoi, conf. dr. Aurel Conu. 
Medicii oaspeți au acordat apoi con
sultații în prezenta medicului cir
cumscripției.

Șanse sporite de 
cîștig la tragerea 
autoturismelor

opera 
ecouri 
italie-
Gau-

de toate influen-

Anatol MÂNDRESCU

Participant ii la tragerea autoturis
melor Loto din 18 aprilie 1967 
pot cîștiga autoturisme de diferite 
mărci și capacități în număr neli
mitat : Renault 16, Renault 10 ma
jor cu scaune rabatabile, Renault 
Dauphine și Trabant 601. Pot cîș
tiga, de asemenea, premii în bani 
de valoare variabilă sau fixă, pre
cum și excursii ;,Turul Capitalelor” 
(100 excursii pe timp de 14 zile 
pe ruta Sofia — F.aga — Buda
pesta — Leningrad — Moscova — 
Varșovia — Berlin).

Se vor efectua 20 extrageri = 
80 numere.

Ca urmare a creșterii șanselor de 
cîștig, se va atribui un număr 
dublu de premii, față de formula 
anterioară. Cu 40 lei se poate par
ticipa la toate cele 20 extrageri — 
80 numere.

Azi este ultima zi cînd se mai 
vînd bilete. Mîine are loc tragerea.

lari) (9,30); Bibliotecă de literatură 
română. Victor Ton Popa : „Velerim 
și Veler Doamne" (10,30). Tineri in
terpret de muzică ușoară (12,30). Ca
podopere ale teatrului liric : „Nunta 
lui Figaro" de Mozart (fragmente) 
(17,10). Actualitatea cinematografică 
— ediție pentru cinecluburi (18,25). 
Teatru radiofonic. „Familia antica
rului" de Carlo Goldoni (21,30).

v i n e n
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PROGRAMUL I : Radiomagazinul 
ascultătorilor. Din sumar : Influenta 
colectivului asupra adolescenților; 
Moda și excentricul (9,30). Cronica 
economică (11,03) Parada soliștilor 
și a orchestrelor de muzică ușoară 
(11,15). „Tot înainte" (ediție pentru 
pionierii din clasele a IlI-a și a 
IV-a) (14,15). Ediție radiofonică I. L. 
Caragiale. Caragiale nuvelist (II). 
Prezintă Victor Crăciun (15,03). Fap
te din istorie. Ștefan cel Mare și 
Victoria de la Vaslui (17,10). Tribuna 
radio. Marea vitalitate a agriculturii 
cooperatiste (20,20). Antena tineretului 
(21,05). PROGRAMUL II : „Dimineața 
prin marile orașe" — muzică ușoară 
(7,45). Din repertoriul orchestrei 
simfonice a Filarmonicii de stat 
„Moldova" din 
zenta lucrarea
piilor" de Achim 
rijor Ion Baciu (10,03). 
socialiste (11,15). Uzina văzută 
proape (13,30). Miorița (15,30). Lumi
nile rampei. Fragmente din specta
colul .„Secretul lui Marco Polo" de 
Lopez, la Teatrul de stat de opere
tă (17,10). Orchestra „Barbu Lăuta- 
ru“ a Filarmonicii de stat „George 
Enescu" (18,00). Muzee și expoziții : 
Galeria de artă universală în Mu
zeul Republicii Socialiste România 
(18,25). Soliști de muzică ușoară 
(19,03). în jurul globului (19,45). 
Transmisiunea concertului orches-

se va 
lumea 
Stoia.

Din

pre- 
co- 
Di- 

tările 
de a-

PROGRAMUL I : Sfatul medicu
lui : Excursiile, factor de întărire a 
sănătății (9,25). „Poemul patriei" de 
Laurențiu Profeta (10,30). Cronica e- 
conomică (11,03). Parada soliștilor și 
a orchestrelor de muzică ușoară 
(11,18). Succese ale muzicii ușoare 
(13,10). „Mîndru-i azi ogorul țării" 
— cîntece populare (15,50). Arii din 
opere interpretate de Zenaida Pally 
(16,15). în slujba patriei (17,10). Jur
nal agrar (18,05). Antena tineretului. 
Opinia colectivului în acțiune 
(radio-anchetă) (18,40). Varietăți mu
zicale (19,40). Capodopere ale litera
turii : „Hoții" de Schiller (21,05). Mo
ment poetic. Versuri de Szemler 
Ferenc (22,45). Program interpretat 
de laureati ai concursului interna
țional „George Enescu", Claire Ber
nard și Marina Krilovici (9,00). 
Start spre extraordinar (emisiune 
pentru tineret) „A treia viteză neu- 
ronică". Scenariu științifico-fantastic 
de Leonid Petrescu (9,30). Teatru ra
diofonic. „Mama". Dramatizare ra
diofonică după romanul lui Maxim 
Gorki (10,15). Teatrul muzical româ
nesc în secolul al XIX-lea : „Chirita 
în provincie" și „Baba Hîrca" de 
Alexandru Flechtcnmacher (12,25). 
Pe teme medicale : Cercetări actua
le în microbiologie, de prof. dr. 
Ion Mesrobeanu (17,45). Transmisiu
ne de la Teatrul de operă și balet 
a spectacolelor „Ora spaniolă" de 
Ravel și „Gianni Schicchi" de Puc
cini (19,30).

economice (11,03). Parada soliștilor 
și a orchestrelor de muzică ușoară 
(11,15). Recital de poezie. Eminescie
ne (12,15). Cîntă Doina Badea și Dean 
Martin (14,35). Scriitori ai secolului 
XX. Antonio Machado. Colaborează 
A lirei Rău și Darie Novăceanu (17,10). 
Cîntă Gloria Lasso și Gică Petrescu 
(17,30). Cîntă Anca Agemolu și 
Johny Hallyday (18,20). Melodii- 
magazin (21,25). Jocul instrumente
lor (22,35). Unda veselă (23JV1). 
PROGRAMUL II; „Din cabană'în 
cabană" — muzică ușoară (8,00). Al 
VIII-lea concurs al formațiilor artis
tice. de amatori (8.35). înșir-te măr
gărite (emisiune pentru copii) : 
,,Albă-ca-Zăpada“ de Frații Gr’irnm 
(9,20). Cîntece distractive de Elly 
Roman și George Grigoriu (15,00). 
Mituri și legende : El Dorado. Pre
zintă Eugen B. Marian (15,30). Cîn
tă Ilinca Cerbacev și Henry Salva
dor — -muzică ușoară (16.30). Ascul
tătorii ne cer... (muzică de operete) 
(17,10). Opera săptămînii : „Cavale
ria . rusticană" de Mascagni (18,50). 
Scriitori la microfon : Victor Efti- 
miu. Puncte de interferență ale poe
ziei cu dramaturgia (19,45). Seară de 
operetă ; „O noapte la Veneția" de 
Johann Strauss (20,00). „Vă invităm 
la dans" (21,05).

duminică

sâmbătă
PROGRAMUL I : Variațiuni și 

Fugă de Mihail Jora pe o temă de 
Schumann (9,44). Revista revistelor

SESEEsSBESP

0 UN FILM CU O FATĂ FERMECĂTOARE : VITAN 
(completare Nicolae Labiș) — 15,30; 18; 20,15.
0 SCARAMOUCIIE — cinemascop : ARTA 
11,15; 13,45; 16; 18,15; 20,45.
o APELUL — cinemascop: MOȘILOR (completare 
Comoara din Panagjurist) — 17; 19,30.
© JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ — cinema
scop : POPULAR (completare Hrăpărețul Ahmed) — 
16; 18,15; 20,30, COSMOS (completare Mănușa) — 16; 
18,15; 20,30.
© CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN — cinemascop : 
MIORIȚA (completare Orizont științific nr. 2/1967) — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, TOMIS (completare 
Cinci săptămîni în balon) — 9; 11,15; 13,30; 16,15;
18,30; 20,45, FLOREASCA (completare Adam și Eva) 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
© ZORBA GRECUL ; RAHOVA — 15; 17,45; 20,30.
® OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY VALANCE:
VOLGA (completare Șoricelul curajos) — 
13,30; 16; 18,30; 21.
© ÎNAINTE DE RĂZBOI : DRUMUL SĂRII 
tare Perspectiva în pictură) — 17,30; 20.
O LEAC CONTRA DRAGOSTEI : DACIA 
tare Poveste pe un metru 
continuare.
© INTRE DOI : VIITORUL (completare Campionii 
Europei) — 15,30; 18; 20,30.
0 CERUL ȘI IADUL : FERENTARI (completare Su
rogat) ...........................
® SCARA CURAJULUI : 
xandr Ulianov) — 15,45; 18; 20,15.

9;

8,30; 11;

(comple-

(comple-
pătrat) — 8,30—20,45 în

15,30; 18; 20,30.
PACEA (complet^j-e Ale-

EE

teatre
© Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : 
ANDROMACA (spectacol prezentat de ~ 
lea Jiului" din Piatra Neamț) — 19,30, 
CASTILIANA — 19,30.
© Teatrul de Comedie : UN HAMLET 
CIE — 20.
© Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1 a Teatrului „Lucia Sturdza 
landra") : NEÎNCREDERE 1N FOIȘOR - 19,30.
o Teatrul mic : AMOOOR — 19,30, (în sala din 
Al Sahia nr. 76 A a Teatrului „Lucia Sturdza 
landra") : DOI PE UN BALANSOAR — 19,30.
O Teatrul evreiesc de stat : SPUNIND DA, SPUNlND 
NU! (Songuri, dansuri, balade)
e Studioul Institutului de 
grafică „I. L. Caragiale" ; 
IAȘI - 20.
0 Teatrul satlrlc-muzical ±au«ae oavuy; ;
PARADA REVISTEI — 19,30, (sala Victoria) : COLI
BRI MUSIC-HALL — 19,30.

Teatrul „Va- 
(sala Studio) :

DE PROVIN-

Bu-

str. 
Bu-

20.
artă teatrală și cinemato- 
NĂPASTA; CHIRIȚA ÎN

,C. Tănase" (sala Savoy) :

PROGRAMUL I : Teatru radiofo
nic pentru copii : „Quentin Dur
ward" de Walter Scott. Dramatizare 
de Mihai Pascal (8,00). Transmitem 
pentru sate (9,15). Varietăți muzica
le (9,55). De toate pentru toți (12,00). 
Transmisiune sportivă. Meciul de 
fotbal : România—Cipru (16,45). Tea
tru scurt. „Amurgul unui cocor" de 
Kinoshita (20,30). Seară de romanțe 
cu Ioana Radu, Ion Luican și Dorel 
Livianu (22,40). PROGRAMUL II : 
Evantai muzical (8,00). 
Canada — însemnări de 
(10,03). Transmisiunea 
orchestrei simfonice a 
de stat
Roberto Benzi (Franța). Solist, Ion 
Voicu (11,00). Muzică ușoară (15,30). 
Opereta „Voevodul țiganilor" de Jo
han Strauss (montaj muzical-literar) 
(17,58). Revista literară radio (19,20). 
Din cele mai frumoase melodii... 
cele mai frumoase (20,15). Festival 
muzical international „Toamna la 
Varșovia — 1966“ (22,00). Revista
șlagărelor (22,43). „Țărăncuță-țărăn- 
cuță" — melodii românești (23.10).

Radio-atlas.
Florin Hera 
concertului 

Filarmonicii 
„George Enescu". Dirijor

Cartea
la domiciliu

Cărțile de specialitate se pot 
primi la domiciliu, contra ram- 
burs. Librăria „Cartea prin 
poștă" din București, Calea 
Șerban Vodă, nr. 43, raionul 
N. Bălcescu, expediază pe 
adresa solicitanților din me
diul urban cărți din diferite 
domenii.
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Matache (Progresul) într-un plonjon puțin obișnuit

Ieri în țară : vremea a fost în 
general instabilă, cu cerul va
riabil, mai mult noros în jumă
tatea de vest a țării. Au căzut 
ploi temporare și sub formă de 
averse, însoțite izolat de descăr
cări electrice în Muntenia, Ba
nat și sudul Transilvaniei. Izo
lat s-au mal semnalat averse 
șl în Dobrogea. Vîntul a su
flat în general slab, cu unele 
intensificări în Moldova din sec
torul nordic. Temperatura aeru-
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Cronica Z ! î O i

RAPID—DINAMO BUCUREȘTI 2—0 (1—0). Au 
marcat : Dumitriu II (min. 37), Năsturescu 
(min. 62).

STEAUA—PROGRESUL 2—2 (1—1). Au marcat! 
Voinea (min. 31 și 59); respectiv —Matei (min. 40, 
din 11 m.) și Mateianu (min. 83).

PETROLUL—STEAGUL ROȘU 1—1 (0—0). Au 
marcat : Dritlea I (min. 69) ; respectiv — Gyorfi 
(min. 68).

JIUL—DINAMO PITEȘTI 4—0 (2—0). Au mar
cat : Libardi (min. 14), lonescu (min. 36), Martl- 
novici (min. 62), Peronescu (min. 88).

C.S.M.S. — UNIVERSITATEA CRAIOVA 2—1 
(1—0). Au marcat : Lupulescu (min. 19), Cuper- 
man (min. 46) pentru învingători ; Oblemenco 
(min. 75) pentru învinși.

UNIVERSITATEA CLUJ—POLITEHNICA 2—2 
(2—2). Au marcat : P. Emil (min. 4), Szabo (min. 
28) ; respectiv — Regep (min. 7), Surdan (min. 38).

FARUL—U.T.A. 0—0.

RUSEI. Meciul-derbi al etapei rugblstice 
de ieri s-a disputat pe stadionul „Progresul' 
între echipele bucureștene Grivița Roșie și 
Steaua. Grivițenii au învins cu 3—0 (lovitură 
de pedeapsă, transformată de Țibuleac) și 
au trecut în fruntea clasamentului. în cele
lalte partide s-au înregistrat următoarele re
zultate : Dinamo București — Rapid 25—0 ; 
Progresul — Gloria 6—3 ; Farul — Precizia 
Săcele 13—0 ; Știința Petroșenl — Rulmentul 
3—0 ; Politehnica — Agronomia 3—0.

VOLEI. Rapid și Dinamo și-au disputat 
sîmbătă seara derbiul campionatului mascu
lin. Au învins rapidiștii cu 3—2. La Galați, 
Steaua a întrecut Politehnica tot cu 3—2. Alte 
rezultate : Petrolul — Politehnica Timișoara 
3—0 ; Alumina Oradea — Minerul Baia Mare 
3—1; Politehnica Brașov—Viitorul Bacău 1—3.

în campionatul feminin : Dinamo — C.P.B. 
3—0 ; Rapid — Penicilina 3—1 ; Farul — Uni
versitatea Craiova 3—2 ; — Universi
tatea Cluj 0—3.

ETIM I XX-S ÎN CÎTEO CUVINTE : 19 goluri în 7 me
ciuri ; lonescu (Rapid), âdam (Universitatea Cluj) și Li- 
burdi (Jiul) au raSat cîte un penalii; un portar excelent - 
Cornea (U.T.H.); în Capitală, cel mai bun din 44 - Ma- 
tetanu (Progresul)

Trebuie să fi văzut ieri 
cum arătau tribunele sta
dionului „23 August" ca 
să poți aprecia la justa 
valoare importanța vic
toriei rapidiștilor în fața 
celui mai de temut ad
versar, Dinamo București. 
Steaguri, pancarte, torțe 
aprinse erau agitate ve
sel de miile de supor
teri ai giuleștenilor care, 
firește, nădăjduiesc și în 
acest an — se pare cu 
un plus de siguranță — 
la cucerirea de către 
formația celui mai vechi 
club de fotbal de la noi 
a titlului de campioni. 
Intr-adevăr, prin succe
sul pe care l-a realizat 
ieri, Rapid s-a instalat și 
mai confortabil în frun
tea clasamentului, imediat 
următoarea, Universitatea 
Craiova, aflîndu-se la pa
tru puncte distanță, iar 
învinșii de ieri ai rapi
diștilor la 5 puncte, pe 
locul al patrulea. E drept, 
mai sînt șase etape, se 
mai pot întîmpla și răs
turna multe în ierarhia ce 
o consemnează acum 
clasamentul general, dar 
nu trebuie uitat că e- 
chipa antrenată de Va
lentin Stănescu și Victor 
Stănculescu are de par
tea sa nu numai avan
sul de puncte, ci și o se
rioasă pregătire, dovedi
tă prin comportarea din 
ultima vreme.

Fără a se fi ridicat la 
o valoare tehnică deo
sebită, jocul de ieri al 
rapidiștilor a plăcut pu
blicului mai ales prin si
guranța și seriozitatea cu 
care întreaga echipă (mai 
puțin portarul Răduca- 
nu...) a participat la ma
joritatea acțiunilor ofen
sive sau defensive.

începutul 
aparținut, 
situații de 
viștilor. Ei 
nimic, 
dindu-se fragili, lipsiți de 
hotărîre și precizie în 
momentele decisive ale 
atacurilor. Grozea, Frățilă, 
Nunweiller VI (mijlocaș 
cu serioase sarcini o- 
fensive) au ratat din si
tuații felurite, dar la fel 
de favorabile. Cam 20 
de minute a durat a-

meciului a 
cel puțin ca 
gol, dinamo- 
n-au realizat 

înaintașii dove-

«a
CATEGORIA B

Seria I. C.F.R. Paș
cani — Ceahlăul Pia
tra Neamț 3—1 ; Chi
mia Suceava — Oltul 
Rîmnicu Vîlcea 3—-1 ; 
Dinamo Victoria Bucu
rești — Dinamo Ba
cău 0—2 ; Poiana Cîm
pina — Flacăra Mo- 
reni 2—1 ; Metrom Bra
șov — Metalurgistul 
București 2—2 ; Pro
gresul Brăila — Oțelul 
Galați 2—0 ; Siderur- 
gistul Galați — Poli
tehnica București (în
trerupt în min. 27, la 
scorul de 0—0).

Seria a
Timișoara
Lupeni 6—1 ; Crișul O- 
radea — C.S.M. Reșița 
1—2 ; Gaz metan Me
diaș — Unirea Dej 
4—1 ; Vagonul Arad — 
C.S.M. Sibiu 3—0; 
A. S. Cugir — Minerul 
Baia Mare 2—0 ; A.S.A. 
Tg. Mureș — Industria 
Sîrraei Cîmpia Turzii 
3—0.

II-a. C.F.R.
— Minerul

ceasta (relativă) superio
ritate dinamovistă. Ri
posta rapidisfă, firavă în 
tot acest fimp, a devenit 
mai hotărîtă de abia din 
min. 25, cînd Dinu — 
executînd impecabil o 
lovitură liberă de la cir
ca 20 m — l-a obligat 
pe Dafcu să se întrebu
ințeze la maximum pen
tru a evita golul. Mo
mentul avea parcă să 
constituie pentru rapi- 
diști o „invitație” la a- 
tac, întrucîf — spre sur
prinderea tuturor — ad
versarii lor n-au mai 
contat acum pe impene
trabilitatea apărării, 
minutul 30, 
parcă simte 
nefavorabile

In
Ion lonescu 
comentariile 
ce i se fă-

|

dubli învingători la Cannes

DE MASA

cuplul Ted Hoehn 
Lofdahl (Suedia).

tenis Năstase și Mărmureanu

PARIS 16 (Agerpres). — Turneul 
internațional de tenis al clubului 
Carlton din Cannes, ultimul concurs 
de primăvară de pe Coasta de Azur, 
s-a încheiat cu un frumos succes al 
tinerilor jucători români Ilie Năstase

Tovarășul Samuil Mikunls, se
cretar general al C.C. al P.C. din 
Izrael, care se află în țara noastră, 
a vizitat în zilele de 13 și 14 aprilie 
Combinatul pentru industrializarea 
lemnului din Pitești, hidrocentrala 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“, expo
ziția de ceramică de Horezu, pre
cum și locuri și monumente isto
rice din regiunea Argeș.

în timpul acestei vizite, tova
rășul S. Mikunis a fost însoțit de 
tov. Gheorghe Năstase, secretar al 
Comitetului regional Argeș al 
P.C.R.

TEATRU POPULAR
LA REGHIN

La Reghin a fost creat primul tea
tru popular cu stagiune permanentă 
din regiunea Mureț-Autonomă Ma
ghiară. La inaugurarea teatrului, tineri 
actori au prezentat piesa „Neîncredere 
în Foișor" de Nelu lonescu.

In prezent, actorii au în pregătire 
piesa „Vlyse ți coincidențele" de 
Mircea Șeptilici. (Agerpres)

vreme®
Iul la ora 14 oscila între 10 gra
de la Bălța, Brașov și întorsura 
Buzăului, și 20 de grade la Tr. 
Măgurele, Huși și Rîuseni.

Timpul probabil pentru zilele 
de 18, 19 și 20 aprilie. în țară : 
vreme ușor instabilă, cu cer 
schimbător. Averse locale, mai 
frecvente în nordul țării și re
giunea de munte. Vînt potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 2 și 12 grade, iar 
maximele între 13 și 23 de gra
de. în București : vreme ușor 
instabilă, cu cer schimbător ziua 
șl mai mult senin noaptea. Ploi 
de scurtă durată. Vînt slab pînă 
la potrivit. Temperatura ușor 
variabilă.

PLECAREA 
DELEGAȚIEI ECONOMICE 

A STATULUI IZRAEL

Delegația , economică a statului 
Izrael, condusă de ministrul finan
țelor, Pinhas Sapir, a părăsit du- ' 
minică dimineața Capitala.

Delegația a fost condusă la ae
roportul Băneasa de Gheorghe 
Cioară, ministrul comerțului exte
rior, și de alte persoane oficiale. 
A fost de.față Eliezer Doron, mi
nistrul Izrâeluluî la București. '

Duminică dimineața a părăsit 
Capitala tovarășul Joop Wolff, re- 
dactor-șef al ziarului „De Waar- 
heid“, organ al P. C. din Olanda, 
care, la invitația redacției ziarului 
„Scînteia", a făcut o vizită în Re
publica Socialistă România.

La plecare, pe aeroportul Bănea
sa, a fost condus de tov. Dumitru 
Popescu, redactor-șef al ziarului 
„Scînteia", de membri ai condu
cerii redacției.

Manifestări in cinstea

celei de-a 45-a aniversări a U. T.C.
In cinstea celei de-a 45-a aniversări 

a U.T.C. au loc în întreaga țară mani
festări cultural-artistice și acțiuni pa
triotice.

DEVA. — Comitetul regional Hu
nedoara al U.T.C. a organizat dumi
nică în localitatea Sarmisegetuza, fosta

Răducanu respinge 
corner și apoi Nuju șu- 
tează în poarta goală, 
însă Motroc respinge 
mingea evitînd egalarea.

Tactica liderilor de
vine acum puțin specta
culoasă dar, se pare, re
comandabilă ; ei nu se 
mai avîntă în atac, joa
că ușor, trimițînd min
gea deseori de-a latul 
terenului... Adversarul 
se simte chemat să ata
ce, mai ales că Rapidul 
își suplimentează sche
ma apărării prin retrage
rea deopotrivă a mijlo
cașilor și a extremelor. 
In atac, împlîntafi mult 
între apărătorii dinamo- 
viști, rămîn doar lones
cu și Dumitriu. Un con-

CLASAMENTUL

atunci și cu

Rapid 20 11 5 4 34—17 27
Univ. Craiova 20 10 3 7 28—27 23
Steaua 20 9 4 7 30—19 22
Dinamo Buc. 20 9 4 7 26—20 22
Farul 20 8 6 6 30—26 22
Jiul 20 9 2 9 36—24 20
Petrolul 20 8 4 8 19—17 20
Progresul 20 8 4 8 23—24 20
Dinamo Pitești 20 10 0 10 28—31 20
Steagul Roșu 20 8 4 8 25—29 20
U.T.A. 20 4 9 7 18—27 17
Univ. Cluj 20 4 8 8 16—22 16
Politehnica 20 5 6 9 26—33 16
C.S.M.S. 20 5 5 10 23—46 15

cuseră pînă 
un șut surprinzător zgu
duie bara dinamovistă. 
Emoțiile lui Datcu de a- 
bia trecuseră cînd, la un 
henf în careu, arbitrul 
dictează lovitură de la 
11 m în favoarea Răpi-, 
dului. lonescu execută, 
însă mingea lovește din 
nou bara. Nervii sînt în
cordați la maximum ; 
mai puțin rezistenți 
din acest punct de ve
dere, dinamoviștii 
noi greșeli în apărare. 
In acesf context, lui lo
nescu și Dumitriu II le 
este ușor să găsească 
o modalitate de a pă
trunde direcf spre poar
tă. Primul, după ce l-a 
driblat pe Nunweiller III, 
pasează 
de linie, 
complet nemarcat, 
mitriu nu 
ză imparabil. 1—0.

Și la începutul repri
zei secunde dinamoviștii 
încearcă să atace. în 
min. 50 și 57, ei au o- 
cazii clare : la o lovitu
ră liberă, Frățilă trimite 
mingea peste zid, dar

Și
fac

ușor colegului 
rămas singur,

Du- 
ezită și șutea-

fraatac rapidist ti găsește 
pe aceștia bine plasați 
și, totodată, dispuși să 
delecteze publicul. Du- 
mitriu preia mingea. II 
depășește pa Dinu (di- 
namovistul I) și pasează 
lui Năsturescu, venit, ca 
din pușcă, la înaintare. 
Pericol iminent : Datcu 
nu mai are nimic de fă
cut. Șutul, de la numai 
cîțiva metri, a fost ful
gerător. Rapid conduce 
cu 2—0 și, deși în final 
trece prin cîfeva mo
mente de extremă difi
cultate, cîștigă

Steaua și — 
au furnizat 
deschidere 
biul etapei, 
înaltă factură 
că, de mare spectacu
lozitate, cu patru go
luri (echitabil împăr
țite) dar, din păcate, 
și cu multe ratări. Fi
gura centrală a me
ciului — poate chiar 
a cuplajului — a fost 
Mateianu, extrem de 
util echipei sale chiar 
și după accidentare.

I. DUMITRIU

meciul. 
Progresul 

ieri, în 
Ia der- 

un joc de 
tehni-

1
a

și Petre Mărmureanu, învingători în 
trei probe.

La simplu bărbați finala s-a dispu
tat între cei doi tenismeni români. 
A cîștigat Ilie Năstase cu 7—5, 4—6, 
6—2. La dublu bărbați, Ilie Năstase 
și Petre Mărmureanu au învins cu 
6—3, 6—1 perechea poloneză Gasio- 
rek—Lewandowski. în sfîrșit, la du
blu mixt, Petre Mărmureanu, avînd 
ca parteneră pe Almuth Sturm 
(R.F.G.), s-a situat de asemenea pe 
locul întîi, dispunînd în finală cu 
6—3, 6—4 de 
(S.U.A.), Ingrid

ÎN PREMIERĂ PE ECRANE

„Momentul adevărului11

La sfîrșitul săptămînii trecute, pe 
un traseu din împrejurimile Capita
lei, a avut loc întrecerea ciclistă 
„Cupa F.R.C.", la care au participat 
loturile reprezentative ale României 
și Bulgariei, ce se pregătesc în ve
derea „Cursei Păcii", precum și alți 
alergători consacrați din țara noastră.

întrecerea s-a încheiat ieri la a- 
miază (cu victoria lui Gabriel Mol- 
oeanu), o dată cu etapa a IV-a (cir
cuit pe str. Cîmpina, în apropierea 
Arcului de Triumf), al cărei cîștigă- 
tor a fost Walter Ziegler. Unul dintre 
redactorii noștri a solicitat un inter
viu arbitrului internațional OCTA
VIAN AMZA.

— Cum apreciați nivelul general al 
„Cupei F.R.C." ?

— Am asistat la una dintre cele 
mai frumoase și mai disputate com
petiții rutiere din ultimii ani. „Cupa 
F.R.C." a avut deci un succes deplin, 
îmi susțin afirmațiile nu numai me
diile orare ridicate (peste 41 km în 
fiecare etapă — în prima aproape 
45 km), ci și combativitatea, dîrzenia 
alergătorilor, dornici — parcă mal 
mult decît în alte curse — să ia 
parte activă la evadări, inițiindu-le 
sau susținîndu-le. Meritul majorității 
cicliștilor devine cu atît mai evident 
cu cît condițiile atmosferice nu le-au 
fost deloc favorabile în etapele de 
șosea.

— Pe cine ați remarcat în mod deo
sebit ?

— Cîștigătorului cursei, Gabriel 
Moiceanu, i se cuvin primele elogii. El 
s-a comportat excelent de-a lungul 
întregii întreceri. A contat tot timpul 
în lupta pentru victorie, cîștigînd, 
după cum se știe, penultima etapă — 
cea mai grea, după părerea mea 
— București-Ploiești-București (va
rianta Buftea) și clasîndu-se al doilea, 
ieri, în proba pe circuit. în plutonul 
de elită al cicliștilor noștri aș mai 
menționa pe „veteranul" C. Dumi
trescu (a cărui mare popularitate în 
rîndul iubitorilor de sport ar trebui 
să-l stimuleze, să-l ambiționeze mai 
mult...), pe recent evidențiatul „Cursei 
de 4 zile" de la Bordeaux, brașovea
nul St. Suciu, pe Gh. Moldoveanu, 
C. Grigore etc.

Oaspeții noștri, cicliștii bulgari, 
s-au numărat printre protagoniștii 
cursei. Bobekov, Kirilov, Savcev (cla
sați, în această ordine, pe locurile 
2—4, după Moiceanu), ca de altfel toți 
colegii lor, s-au dovedit nu numai ru
tieri de certă valoare, ci și bine pre
gătiți fizic.

— Dacă, să zicem, competiția în
cheiată ieri ar fi fost criteriu de se
lecție pentru apropiata „Cursă a 
Păcii", pe cine ați selecționa în echi
pa noastră reprezentativă ?

— Moiceanu, Dumitrescu și Cosma 
ar conta ca titulari. Pentru celelalte 
trei locuri candidează Șt. Suciu, 
C. Grigore, Moldoveanu, Ziegler, Ar- 
deleanu, Stoica. Cum însă pînă la 
cursă mai sînt încă vreo trei săptă- 
mîni, antrenorii lotului, Voicu și Gol- 
goți, urmează să-i încerce pe selec- 
ționabili și cu ocazia imediat urmă
toarelor concursuri internaționale ce 
le au în program.

TENIS
JAPONIA- DUBLA H 

CAMPIOANA MONDIALA
La Stockholm s-au încheiat compe

tițiile pe echipe ale campionatelor R 
mondiale de tenis de masă. în „Cupa g 
Corbillon", trofeu atribuit celei mai p 
bune formații feminine, pe primul loc j 
s-a clasat Japonia, învingătoare aseară H 
cu 3—0 în fața U.R.S.S. Locul trei a 
revenit echipei Ungariei, care a dis- | 
pus cu 3—2. de Cehoslovacia. Forma- |jj 
ția țării noastre a ocupat doar locul _ 
6, fiind învinsă cu 3—1 de Anglia, ț

în competiția masculină, dotată cu g 
„Cupa Swaythling“, victoria a revenit 
Japoniei, care a dispus cu 5—3 de | 
echipa R. P. D. Coreene. Suedia a | 
ocupat locul trei (5—2 cu R. F. a Ger
maniei).

Echipa 
mul său 
Ungariei,

României a învins în ulti- | 
meci, cu 5—2, selecționata 
clasîndu-se pe locul 9.

HANDBAL
DUKLA - DINAMO 15-10

PRAGA (prin telefon de la Eu- p 
gen lonescu). — După un meci | 
de mare luptă, Dukla Praga a reu- 0 
șit să cîștige și meciul-retur al se- ra 
mifinalei C.C.E. la handbal mas- | 
culin desfășurat aseară la Praga. H 
Scor 15—10 (7—7). Dukla va în- r 
tîlni în finală pe Gummersbach | 
(R.F.G.). ei

La cinematografele „Patria" și „Festival" rulează filmul în cidori 
„Momentul adevărului". Este o coproducție italo-spaniolă, în regia lui 
Francesco Roși, nume care s-a impus in vremea din urmă datorită unor 
producții inspirate din realitățile actuale. Cineastul, născut la Neapole, 
în 1922, a lucrat mai întîi ca asistent al lui Luchiano Visconti. Mai tîr- 
ziu, a colaborat ți cu Antonioni, Luciano Emmer și Vittorio Gassmart, 
realizînd o serie de producții valoroase. Producțiile sale, între care „Cu 
mîinile pe oraș", distins cu Marele premiu la Veneția, au atras atenția 
criticii ți a cinefililor prin ascuțimea observațiilor asupra vieții sociale 
contemporane.

In „Momentul adevărului", Francesco Roși își propune să dezvăluie 
adevărata existență a toreadorilor. In distribuție Jose Gomez Sevillano, 
Pedro Basauri Peârucho, Linda Christian și alții.

capitală a Daciei romane, o festivitate 
la care au luat parte un mare număr 
de tineri mineri, siderurgiști, construc
tori, mecanizatori, țărani cooperatori, 
elevi din regiune. La adunarea orga
nizată cu acest prilej, doctor docent 
Octavian Floca, președintele Comitetu
lui regional pentru cultură și artă, a 
vorbit participanților despre trecutul 
îndepărtat al meleagurilor hunedorene, 
despre semnificația și importanța cu
noașterii monumentelor și așezărilor 
istorice din această parte a locului 
care au constituit odinioară leagănul 
poporului român.

Tinerii au vizitat apoi ruinele cetății 
romane și ale fostei colonii Ulpia Tra- 
iană, ale clădirii augustalilor și ale 
forumului, precum și muzeul din loca
litate, care cuprinde numeroase mate
riale arheologice, obiecte și monumen
te romane provenite exclusiv din a- 
ceastă așezare. A urmat apoi o „ne- 
deie" — serbare tradițională în părțile 
Hațegului, Văii Jiului, Hunedoarei și 
Orăștiei, care își are originea din 
timpul dacilor.

TG. MUREȘ. — Mii de tineri din 
orașele și satele regiunii Mureș-Auto- 
nomă Maghiară au luat parte dumi
nică la numeroase acțiuni patriotice. 
După-amiază, în mai multe localități 
din regiune au avut loc simpozioane 
în cadrul cărora s-au făcut expuneri 
despre începuturile mișcării democra
tice și revoluționare a tineretului din 
România.

CONSTANȚA. — Duminică bogată 
în activități tinerești a fost și în regiu
nea Dobrogea. Sute de tineri din Med
gidia, Histria, Macin, Negru Vodă au 
luat parte la diferite acțiuni de muncă 
patriotică. 13 comune din raioanele 
Adamclisi, Tulcea, Hîrșova și Macin 
au constituit locuri de întîlnire a mii 
de tineri în cadrul unor serbări cul
tural-sportive'. Mai mult de 500 de 
tineri din întreprinderile industriale și 
unitățile agricole din raionul Medgidia 
au vizitat antica cetate Histria.

(Agerpres)

Pe scurt de peste hotare
SEȘJj! în meci retur pentru semifinalele „Cupei campionilor europeni" la handbal mas- 

culin, echipa vest-germană „Gummersbach" a întrecut, la Moscova, cu 17—15 
(11—11) formația Trud. învingătoare și în primul joc (15—11), „Gummersbach" s-a 
calificat în finală.
[©5 Reprezentativele de fotbal ale Luxemburgului și Poloniei au terminat nedecis 

(0—0) într-un meci pentru campionatul Europei (grupa a 7-a).
RS! Cîștigînd cu 3—2, în deplasare, la Veneția, Internazionale s-a detașat în cam- 
KMi pîonatul italian de fotbal, avînd 44 de puncte după etapa a 28-a. Echipa Juventus 
Torino, care ieri a pierdut cu 0—2 la Bologna, ocupă locul doi, cu 40 de puncte.
fljjț După o absență îndelungată, cunoscutul halterofil sovietic Iuri Vlasov a reintrat 
“■S® cu succes în activitatea competițicnală, stabilind un nou record mondial la cate
goria grea „stilul împins" : 199 kg. Recordul precedent, deținut de Viktor Andreev, 
era de 198,500 kg. La totalul celor trei stiluri, Vlasov a realizat 547,500 kg.
RSg Proba de simplu bărbați din cadrul turneului internațional de tenis de la Pa- 

lermo a revenit sovieticului Metreveli, care I-a învins în finală cu 7—5, 6—4, 
6—4 pe canadianul Mike Belkin. La dublu bărbați, în semifinale, cuplul Llhaciov 
(U.R.S.S.), Krishnan (India) a dispus cu 6—3, 8—6 de perechea australiană Bowrey, 
Davidsson.

Selecționata de fotbal a Nigeriei a cîștigat cu 4—2 (3—1) meciul cu Togo, din 
cadrul Cupei Africii. Disputată în orașul Lagos, întîlnirea a fost urmărită de 

40 000 de spectatori.
ra în semifinalele turneului internațional de tenis de la St. Petersbourg (Florida), 

iugoslavul Nikola Pilici l-a învins cu 5—7, 6—1, 11—9 pe brazilianul Thomas 
Koch, în timp ce Allan Fox (S.U.A.) l-a eliminat cu 6—4, 6—4 pe N. Kalogheropoulos 
(Grecia).

(Urmare din pag. I)

carea unor noi metode moderne de 
lucru in secțiile de fabricație, pe 
baza fructificării gîndirii economi
ce a cadrelor noastre tehnice și de 
conducere, a practicii avansate în 
domeniul construcției de pompe. 
De exemplu, adîncind și mai mult 
tipizarea, pentru a reduce lâ mini
mum numărul reperelor, va trebui 
să extindem refolosirea reperelor 
și subansamblurilor între familii 
de pompe și nu numai în cadrul 
aceleiași familii. în acest scop, Ia 
noi în uzină a început să se elabo
reze norme de tipizare care vor 
fi obligatorii pentru proiectanți. 
Legată de aceste chestiuni este și 
întărirea colaborării între proiec
tanți și tehnologi, pentru ca pro
iectele de execuție să aibă o efi
ciență economică maximă. De ase
menea, se va accelera definitivarea 
noii clasificări constructiv-tehnolo- 
gice a reperelor, care să țină sea
ma de dezvoltarea în perspectivă 
a sortimentului uzinei, revizui nd, 
în același timp, sistemul de codifi
care a reperelor. De altfel, codifi
carea se va extinde și la celelalte 
activități tehnice și economice din 
uzină, în vederea instituirii cît 
mai repede a unui sistem informa
țional corespunzător, bazat pe pre
lucrarea mecanizată a datelor.

Acum, în tipizarea produselor nu 
mai putem să ne limităm, așa cum 
s-a întîmplat, doar la reducerea 
numărului total uzual de repere, la 
refolosirea lor, numai la mărirea 
seriilor de fabricație. Fiind o. la
tură a organizării științifice a pro
ducției și a muncii, tipizarea dă 
rezultate maxime perfecționînd 
cadrul în care ea se aplică. Or, 
se constată că pînă acum nu s-au 
folosit o serie de elemente de or
ganizare științifică, cum sînt con
ducerea judicioasă a stocurilor din 
magaziile de semifabricate și 
simplificarea sistemului de lan
sare. Calculul stocului de sigu
ranță și a celui mediu pe grup de 
repere ne va permite să determi
năm și stocul mediu optim de se
mifabricate. Această lucrare a 
fost începută, urmînd să fie fina
lizată pînă în trimestrul IV. Per
fecționări se vor aduce, pe baza

folosirii integrale a avantajelor ti
pizării constructive, și în domeniul 
transportului uzinal. Pînă acum 
s-au făcut doar încercări sporadi
ce și experimentări ale diverselor 
variante de transport intern, de 
pildă, la cel al rotoarelor și piese
lor similare, al arborilor — fără 
a exista însă un studiu prealabil 
aprofundat, care să ușureze ale
gerea soluției optime. Abia în 
cursul trimestrului I a.c. s-a ela
borat primul studiu referitor la 
transportul și depozitarea unei a- 
numite categorii de repere — car
case intermediare și similarele lor, 
începînd de la turnare și pînă la 
integrarea lor în produs, la mon
taj. Concluziile studiului, care pre
văd ca soluție optimă transportul 
paletizat, după ce vor fi confir-

teză, presupune crearea în servi
ciile de concepție a unei preocu
pări, care să nu stînjenească acti
vitatea normală curentă, de asimi
lare și menținere la un nivel teh
nic înalt a produselor. Ne-am gîn- 
dit ca în acest scop să formăm 
colective de lucru, eliberate de 
orice alte atribuții, care să adîn- 
cească studiile, să elaboreze va
riante de sine stătătoare, capabile 
să asigure înalte sporuri de pro
ductivitate, constante pe o perioa
dă îndelungată, fără investiții.

Se ridică însă și probleme de 
altă natură, care uneori frînează 
folosirea avantajelor tipizării. Des
pre ce este vorba ? Cînd se fabri
că pe bază de licențe mașini, uti
laje, linii tehnologice, se cere uzi
nei noastre să asimileze pompele

posibilități <le satisfacere a cerințe
lor. Și un alt aspect. în multe 
întreprinderi, în cadrul diferite
lor instalații, lucrează un mare 
număr de pompe importate. 
Pentru aceleași caracteristici hi
draulice există în prezent în între
prinderile respective zeci de con
strucții diferite, după firma străi
nă exportatoare. Tn acest context, 
a asimila în fabricație piese de 
schimb pentru aceste pompe — 
adică tocmai părțile hidraulice, 
rotori, directrice, carcase — în
seamnă, practic, să se creeze, pe 
lîngă fiecare tipodimensiune din 
seriile noastre tipizate, alte cîteva, 
fără nici o organizare și altă uti
lizare. Aceasta nu e o soluție eco
nomică. Mult mai avantajos este 
ca în locul asimilării părților hi-

mate printr-o experimentare chiar 
în trimestrul acesta, vor permite 
extinderea sistemului și la celelal
te tipuri de repere.

Analizele și măsurile pe care le 
întreprindem în prezent pentru a- 
dîncirea tipizării produselor se 
încadrează în mod organic în ac
țiunea largă de organizare științi
fică a producției și a muncii, vi- 
zînd nu numai cerințele curente, 
ci în special pe cele de perspecti
vă. Iată de ce acum se studiază, 
ținînd seama de dezvoltarea fa
bricației de pompe în anii urmă
tori, realizarea unei tipizări mult 
mai extinse, în așa fel ca un fond 
comun de.repere să stea la baza 
construcției pompelor din toate fa
miliile, generalizînd, la fiecare or
gan al pompelor, acel sistem con
structiv care în cursul fabricației 
a prezentat cele mai favorabile 
caracteristici tehnico-economice. 
Realizarea aceslei vaste lucrări 
pentru uzină, cu caracter de sin-

care intră în cadrul lor, potrivit 
documentației de licență', fără a 
se ține seama că există în sorti
mentul tipizat pompe cu caracte
ristici similare, sau că uzina poa
te să evite o asimilare pro- 
priu-zisă prin folosirea unui nu
măr de repere existente în fa
bricație, construind o pompă care 
să corespundă întru totul necesi
tăților și economisind importante 
fonduri valutare. Anumiți benefi
ciari ignoră aceste posibilități. 
Prin obligarea uzinei să asimileze 
3—4 pompe, după documentația de 
licență prezentată de beneficiar, 
se pun în fabricație un mare nu
măr de repere și se cheltuiește o 
sumă de bani corespunzătoare asi
milării unei întregi familii de 
pompe, ceea ce nu e în favoarea 
economiei. Este necesar, deci, ea 
hotărîrea care ni se impune la o 
nouă asimilare să fie luată numai 
după ce uzina, pe baza unui stu
diu atent, conrirtă că nu are alte

draulice, a carcaselor, rotoarelor, 
să se înlocuiască întreaga pompă, 
cu una echivalentă, produsă în 
țară. Nu e vorba de vreo risipă. 
După calcule, numai manopera di
rectă de modelărie pentru o car
casă și un rotor de dimensiuni 
mici — fără a socoti cheltuielile 
de regie, materialul, costul turnă
rii și prelucrării — reprezintă tot 
atît cît este prețul de vînzare al u- 
nei pompe de dimensiuni corespun
zătoare, din fabricația curentă a u- 
zinei. Dar, se pare că unii benefi
ciari, fideli unor scheme rigide, nu 
vor să vadă avantajele, să le fruc
tifice în favoarea lor, a uzinei, a 
întregii economii. îi solicităm 
să-și bazeze cererile pe calcule, nu 
pe unele scheme învechite. în 
fond și aceasta face parte din 
noua concepție pe care se funda
mentează organizarea științifică a 
producției și a muncii — cerință 
vitală pentru modernizarea econo
miei raționale.



viața internațională______
Succesul

(Agerpres). — în pri- 
alegerilor locale care 
sîmbătă In Japonia, 
stingă au înregistrat

[ partidelor 
de stînga 
*în alege
rile locale

Japonia

TOKIO 16 
ma etapă a 
au avut loc 
partidele de
nn succes însemnat prin alegerea 
lui Ryokichi Minobe, sprijinit de 
partidele socialist și comunist, în 
postul deosebit de important de 
guvernator al orașului Tokio (cel 
mal populat oraș din lume — cu 
11 milioane locuitori) și prin spo
rirea considerabilă a mandatelor 
de deputațl în Adunările legislati
ve ale prefecturilor. Minobe, pro
fesor de economie la Universitatea 
din Tokio și membru al Partidului 
socialist, a reușit să înfrîngă cu 
2 200 389 de voturi pe Masatoshl 
Miatsushita — 2 063 752 voturi — 
candidat din partea Partidului li
beral-democrat (de guvernămînt), 
care pierde, astfel, pentru prima 
dată după 21 de ani, postul de gu
vernator al capitalei japoneze.

în restul prefecturilor se sem-

nalează, de asemenea, tendința de 
progres a partidelor de stînga și 
de regres a Partidului liberal-de
mocrat care, deși a rămas pe an
samblul prefecturilor majoritar, a 
pierdut 159 de mandate. Partidul 
socialist a obținut 75 noi mandate, 
iar Partidul comunist — 12.

în sfîrșit, în urma alegerilor de 
duminică, partidul Komei, de la 
24 de mandate a ajuns să dețină 
84. Totodată, numărul candidați- 
lor independenți aleși a crescut, 
ajungînd la 331.

Lupta pentru obținerea postu
lui de guvernator al capitalei ja
poneze a fost deosebit de acerbă. 
Partidele de stînga, de opoziție, 
cît și partidul guvernamental li
beral-democrat au făcut eforturi 
asidue pentru a cîștiga acest post 
influent, fiind cunoscut că man
datul guvernatorului durează pînă 
în 1971. Etapa a doua
locale se va desfășura la 28 aprilie.

a alegerilor

represive
în Bolivia

1

I

Statele Unite au Intervenit 
direct în acțiunile de repri
mare a mișcării de partizani 
din Bolivia o dată cu debarca
rea pe aeroportul din La Paz 
de arme și muniții transpor
tate în două avioane speciale. 
Colonelul Milton Buls, care 
conduce un grup de consili
eri militari transportați cu ace
leași avioane, a anunțat ime
diat după sosire instalarea 
unui cartier general pentru 
coordonarea „atribuțiilor ase- 
soriale" ale S.U.A. în acțiunea 
de înăbușire a luptei partiza
nilor. Armamentul nord-ame- 
rican furnizat acum guvernu-

„SCANDALUL

lui bolivian vine să se adauge 
livrării recente de elicoptere, 
urmînd de asemenea să fie 
completat la solicitarea gu
vernului bolivian cu bombe cu 
napalm, de tipul celor utilizate 
în războiul din Vietnam.

Autoritățile militare bolivi- 
ene au interzis tuturor ziare
lor, radioului și televiziunii 
vehicularea de știri asupra 
mersului operațiilor represive 
în zona Lagunillas din provin
cia Santa Cruz.

Totodată agenții serviciilor 
boliviene intensifică persecu
țiile contra celor suspecți de 
legături cu partizanii sau de 
simpatie față de ei. O dată cu 

a
a

Muncitoresc Revo- 
membrii 
încadrați automat 
autorități în ca- 

„ajutoare ale re-

decretul 
Partidului 
Partidului 
luționar, 
au fost 
de către 
tegoria de

de ilegalizare 
Comunist și

acestora

ÎNCHISORI LOR"
La Johannesburg (Re

publica Sud-Africană) 
s-a terminat procesul 
fostului gardian șef de 
închisoare, J. Theron, 
deschis în noiembrie 
1965. Pentru «încălcarea 
legii penitenciarelor», a- 
cuzatul a fost condamnat 
la 32 luni detențiune și 
o amendă în bani.

Cum a ajuns un gar
dian de penitenciar în 
fața instanței P

Deși știa că pune în 
joc mai mult decît exis
tența sa, el a declarat 
că «în viața fiecărui om 
vine momentul cînd tre
buie să deschidă gura». 
Și a deschis-o. Theron a 
publicat în iulie 1965, 
în ziarul „The Sunday 
Times" din Johannes
burg, un raport despre 
condițiile îngrozitoare, 
despre torturile cu șocuri 
electrice la care sînt su
puși deținuții din închi
sorile sud-africane. Ca 
urmare, a doua zi a și

fost pus sub stare de 
arest.

Cu puțin timp înainte 
de aceasta, ziarul sud- 
african „Rand Daily 
Mail" a început să pu
blice mărturiile unui fost 
deținut politic, pictorul 
Harold Strachan, care a 
petrecut trei ani în di
ferite închisori ale ra
siștilor. Suita de relatări 
ale lui Strachan a apă
rut doar timp de două 
zile, apoi au intervenit 
poliția și justiția : picto
rul a fost pus sub inter
dicție pe o perioadă de 
5 ani. „Rand Daily 
Mail" ar fi trebuit să 
întrerupă publicarea 
unor asemenea articole, 
dacă Theron n-ar fi fur
nizat și acestui ziar ma
terial nou.

Dezvăluirile, reluate 
de marea presă interna- 
Elă, au dus la iz- 

irea așa-numitului 
«scandal al închisorilor». 
Sub presiunea opiniei

publice mondiale, fostul 
ministru al justiției și 
actualul premier, Vor- 
ster, a fost nevoit să 
deschidă o așa-zisă «an
chetă» privind situația 
din închisori. Autorită
țile sud-africane refuză 
însă să permită unor 
delegați ai Comisiei 
O.N.U. pentru drepturile 
omului 
tuația.

Deși 
chetei» 
neagă adevărurile bine
cunoscute, totuși «scan
dalul închisorilor» — 
apreciază ziarul londo
nez „Daily Telegraph" 
— a dovedit o dată mai 
mult că „Africa de sud 
este nu numai bîrlogul 
unui guvern polițist; ea 
este și patria unor oa
meni care iubesc liberta
tea și care sfidează re
gimul pentru a o apăra".

G. D.

să cerceteze si-

concluziile «an- 
guvernamentale

CORESPONDENȚA DIN 
RIO DE JANEIRO DE LA 

VASILE OROS

Ei

belilor'. In La Paz, Cocha
bamba și Sucre, mii de per
soane au fost arestate. In 
principalele localități din țară, 
îndeosebi din zona minieră, 
este o atmosferă de stare de 
război. Regiunea controlată 
de partizani e încercuită com
plet de trupe, iar locuitorii 
din zonele vecine nu au drep
tul să se deplaseze nicăieri 
fără un permis special elibe
rat de autoritățile militare. Mi
nistrul de interne a declarat 
stare excepțională în patru 
provincii. Observatorii apre
ciază numărul partizanilor ca 
fiind de aproximativ trei mii, 
dar aceștia contează pe spri
jinul populației, ceea ■ ce le 
permite să facă față dispoziti
vului militar al guvernului, 
fortificat acum cu arme, mu
niții și „asesori' din Statele 
Unite.

SIERRA LE0ME MPÂ
SAPTAMINA FURTUNOASĂ"A

Miniaturala Londră do 
pe coasta vestică a Afri
cii, cum este adesea de
numită capitala statului 
Sierra Leone — Freetown, 
a început să reintre pe 
făgașul obișnuit. Străzile 
sînt din nou înțesate de 
oameni, autobuzele eta
jate, aidoma celor de pe 
malurile Tamisei, se scurg 
fără întrerupere. Se pare 
că febra campaniei elec
torale, zguduirea produsă 
de alegeri ca și cele două 
lovituri de stat militare 
au fost date deocamdată 
uitării. Doar postul de 
radio local, prin comuni
catele zilnice ale Consi
liului național al reformei, 
reamintește continuu
schimbarea produsă.

La City Hotel, rămas 
intact ca în descrierea, 
lui Graham Green din 
„The Heart of the Mat
ter", cîțiva corespondenți 
occidentali, alături de pu
ținii oameni politici ră
mași în libertate, încearcă 
o retrospectivă a eveni
mentelor.
tare ce s 
aceea 
este al ' 
can în 
fost preluată de militari. 
Ultimii doi ani au marcat 
pe continent o continuă 
ascensiune politică a mi
litarilor. Numai în Africa

Prima consta- 
se impune este 
că Sierra Leone 
10-lea stat afri' 

care puterea a

occidentală din patru fos
te colonii britanice, în 
trei puterea a fost pre
luată de armată. Cărui 
fapt i se datorește aceas
tă situație ? E drept, fie
care din cele 10 lovituri 
militare de stat a avut 
cauzele ei specifice, dar 
o trăsătură comună este 
aceea că au fost generate 
de puternice frămîntări 
politice interne, deseori 
stimulate de imixtiuni din 
afară. Aceste frămîntări 
se datoresc, în primul 
rînd, greutăților moștenite 
de pe vremea îndelunga
tei dominații coloniale.

Opresiunea de decenii 
și secole nu a însemnat 
numai vînătoarea de 
sclavj, jefuirea bogățiilor 
continentului, subdezvol
tarea economică, ci și o- 
prirea în loc a evoluției 
societății, conservarea cu 
îndărătnicie de către co
lonialiști a unor forme 
sociale anacronice — spi
ritul de castă, tribalismul 
— ce au generat și ge
nerează numeroase con- 
vulsiuni politice. Tinerele 
state care au luat de la 
început măsuri hotărîte 
împotriva acestui „mare 
rău" — cum îl denumea 
un africanolog — ce di
vizează populația, au a- 
vut o evoluție relativ li
niștită, fără zguduiri po-

litice. In alte țări, cum 
este și cazul Sierrei Leo
ne, lipsa unor măsuri ra
dicale în acest sens a 
dus la numeroase fră- 
mîntări interne.

Slăbiciunea partidului 
de guvernămînt din Sier
ra Leone — Partidul 
popular, care nu avea 
un program clar menit să 
atragă masele, a dus la 
întărirea partidului de o- 
poziție — Congresul în
tregului popor. De remar
cat că ambele partide se 
sprijineau pe cîte o gru
pare etnică — Partidul 
poporului reprezentînd tri
bul Mende, iar Congresul 
întregului popor — tri
bul Temme — ceea ce 
a avut ca urmare nu 
ștergerea animozităților 
tribale, ci agitarea lor. 
Este adevărat, fostul pre
mier Margai și-a anun
țat de mai mult timp 
intenția de a înfăptui un 
program politic menit să 
distanțeze țara de fosta 
metropolă *) cu scopul de 
a dispune de mai multă 
libertate în soluționarea 
problemelor economico- 
sociale interne. In acest

♦) Sierra Leone are ca 
șef de stat oficial pe regi
na Marii Britanii, repre
zentată de un guvernator 
general.

DE LA OSWIECIM

do cetățeni

eliberarea Os-

aaefflffile

chiar 
con- 
pro-

depuj la mo- 
flori din partea

luat cuvîn- 
membru al

CORESPONDENȚA DIN VAR
ȘOVIA DE LA GHEORGHB 

GHEORGHIȚA

tineret, Federației 
rezistenjei,

Pilot fără brevet

La 16 aprilie, Intr-un cadru solemn, 
la Oswiecim-Brzezinka (Auschwitz- 
Birkenau), în prezența conducătorilor 
de partid și de sfat, a reprezentanților 
Asociației combatanților pentru liber
tate și democrație din R. P. Po
lonă, ai organizațiilor de masă și de 

internaționale a 
precum și în prezența 

unor delegații din străinătate, a a-

națională

SOLEMNITĂȚILE

de mai sus — „Suedia nu va 
Vietnamul de sud“.

Sărbătoarea

De

în

© Dezvelirea monumentului închinat celor 4 milioane de 
victime ale hitleriștilor

vuf loc dezvelirea monumentului- 
mausoleu închinat celor 4 milioane de 
victime ale hitleriștilor de la Oswiecim. 
Din Republica Socialistă România a 
participat o delegație condusă do Ni- 
colae Guină, membru al C.C. al P.C.R., 
membru în conducerea Comitetului 
foștilor deținuți antifasciști.

Impunătorul monument, ridicat pe 
locul ruinelor crematoriilor 2 și 3 ale 
fostului lagăr Brzezinka (Birkenau), re
prezintă simbolic coșul crematoriului. 
Pe ambele laturi, basoreliefuri de gra
nit imaginează sarcofagii și pietre fu-

nerare ale celor care au pierit fără 
urmă. Jos, pe granitul colfuros, inscrip
ții în diferite limbi ale lumii : „în amin
tirea celor 4 milioane de oameni care 
au pierit aici asasinați de hitleriști*. 
La ridicarea monumentului au contri
buit organizații alo luptătorilor anti
fasciști din numeroase state ale Euro
pei — printre care și din țara noastră.

Cu prilejul dezvelirii monumentului 
a avut loc o impunătoare manifestație, 
la care au participat circa 100 000 de 
persoane din țară și de peste hotare, 
printre care și un grup 
români.

în cadrul solemnității au 
tul Jozef Cyrankiewicz, 
Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone, fost deținut în lagărul 
de la Oswiecim, profesorul Robert 
Waitz, președintele Comitetului Inter
național Oswiecim, precum și un re
prezentant al armatei sovietice, parti
cipant la lupta pentru 
wiecim-ului.

Delegația română a 
nument o coroană de 
Comitetului foștilor luptători antifasciști 
din Republica Socialistă România.

Dezvelirea monumentului s-a făcut 
în sunetele sirenelor și ale salvelor 
de tun.

La 17 aprilie, poporul Siriei săr
bătorește împlinirea a 21 de ani, 
de cînd ultimele trupe străine au 
părăsit teritoriul țării, punîndu-se 
astfel capăt îndelungatei domi
nații coloniale.

In decursul perioadei de timp 
care s-a scurs de atunci, animat 
de dorința de a consolida inde
pendența cucerită prin lupte 
grele, poporul sirian a depus e- 
forturl susținute pentru înlătu
rarea înapoierii moștenite din 
trecut, pentru dezvoltarea diver
selor ramuri ale economiei na
ționale. Realizarea acestor obi
ective a fost, totuși, multă vreme 
îngreunată din cauza instabilită
ții politice, a manevrelor reac- 
țiunii interne și externe. In ulti
mii ani și în special de la pre
luarea conducerii țării de actua
lul regim, Siria a făcut pași în
semnați pe calea progresului e- 
conomic și social. Sectorul de stat 
a fost considerabil lărgit prin na
ționalizări, au fost expropriate în
tinse terenuri care aparțineau 
marilor proprietari de pămînt, se 
înfăptuiește reforma agrară. Pla
nurile guvernamentale de dez
voltare economică a țării pre
văd obiective a căror realizare 
va exercita o puternică înrîurire 
asupra mersului ei spre progres;

$$ ® " a
a Siriei
Construirea barajului de pe Eu
frat va permite dublarea supra
feței de terenuri irigate — de la 
600 000 hectare Ia 1 200 000 — șl 
sporirea de patru ori a capaci
tății instalate de producere a e- 
aergiei electrice. Concomitent se 
Iau noi măsuri în vederea redu
cerii pozițiilor ocupate de marile 
monopoluri străine. Obținînd cîș- 
tig de cauză în disputa cu com
pania „Iraq Petroleum', guvernul 
sirian a mers mai departe, cerînd 
companiei americane „Tapline* 
să înceapă tratative pentru revi
zuirea acordului încheiat cu sta
tul sirian în 1952.

Pe plan extern, Siria se pro
nunță împotriva uneltirilor im
perialiste în Orientul Apropiat, 
pentru dezvoltarea colaborării 
internaționale, lărgindu-și rela
țiile cu numeroase state, printre 
care șl cu țările socialiste.

Intre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Arabă Siriană 
s-au statornicit și se dezvoltă re
lații de prietenie și colaborare. 
Cu prilejul sărbătorii Siriei, po
porul român transmite un căl
duros salut poporului sirian, 
urîndu-i noi succese pe calea 
progresului economic și social, a 
consolidării independenței țării.

Tribunalul adminis
trativ din Augsburg 
(R.F.G.) se va ocupa 
zilele acestea de plîn- 
gerea fostului pilot mi
litar vest-german Man
fred Kohnle, căruia, din 
ordinul inspectoratului 
aviației militare, i s-a 
retras brevetul de pilot.

Întîmplarea pare ba
nală. Dar felul cum 
s-au petrecut lucrurile 
face ca întreaga presă 
vest-germană să se o- 
cupe de acest caz.

Kohnle — după cum 
scrie „Die Welt" — a- 
vînd la activ 2 700 ore 
de zbor fără accident, 
se numără printre cei

mai experimentați piloți 
ai Bundeswehrului. In 
decembrie 1966, după 
seria de accidente înre
gistrate de avioanele 
„Starfighter", el a a- 
dresat o scrisoare auto
rităților competente din 
Bonn, în care și-a ex
primat părerea că „zbo
rul pe aceste avioane 
reprezintă o primejdie 
mortală pentru piloți". 
Neprimind nici un răs
puns, în ianuarie 1967 
a cerut să fie scos din 
rîndurile armatei și să 
i se dea posibilitatea să 
lucreze ca reangajat. Ca 
urmare, după cîteva 
săptămîni i s-a retras

brevetul de pilot și a 
fost mutat la o unitate 
de pază.

La 31 martie, Kohnle 
și-a dat totuși demisia 
din armată și s-a anga
jat ca pilot la o socie
tate aeronautică civilă. 
El nu poate însă zbura 
pentru că nu are bre
vet. De aceea s-a și a- 
dresat tribunalului, ce
rînd restituirea lui.

Acum — remarcă 
presa vest-germană — 
este rîndul tribunalului 
din Augsburg să decidă 
dacă unul din cei mai 
experimentați piloți 
vest-germani se va mai 
putea urca în carlingă.

Vedere parțială a capitalei siriene, Damasc

de presă transmit
SUEDIA NU VA MAI AVEA REPREZENTANTA 

DIPLOMATICĂ ÎN VIETNAMUL DE SUD
monstrație studențească în Uruguay
- GREVE ÎN BISCAYA

LA 20 DE ÎNTREPRINDERI 
DIN PROVINCIA SPANIOLA 
BISCAYA au avut loc în ultimele 
trei zile greve de scurtă durată 
cu participarea a 20 000 de munci
tori. Grevele au fost declanșate în 
semn de solidaritate cu muncitorii 
laminoarelor din Echevarri, care se 
află în grevă de patru luni.

scop s-a elaborat 
un amendament la 
stituție ce urma să 
clame Sierra Leone re
publică și sistemul unui 
singur partid. Opoziția, 
care nu s-a pronunțat 
deschis împotriva repu
blicii, a văzut totuși în a- 
ceastă acțiune un pericol 
pentru continuarea acti
vității sale. După apro
barea amendamentului 
de către parlament, opo
ziția a declanșat toate 
resorturile antiguverna
mentale — critici vehe
mente, demonstrații de 
stradă și chiar organiza
rea unui complot pentru 
înlăturarea fizică a unor 
membri ai cabinetului. 
Situația devenind foarte 
încordată, iar fostul pre
mier considerînd că-și 
poate întări poziția în 
urma unor alegeri, a di
zolvat parlamentul. Cam
pania electorală care a 
urmat a ascuțit disensiu
nile. Profitînd de aceasta, 
guvernatorul general Hen
ry Boston nici n-a mai 
așteptat rezultatele defi
nitive ale alegerilor și l-a 
și însărcinat, cu formarea 
noului guvern, pe liderul 
partidului de opoziție, 
Congresul întregului po
por. In aceste condiții a 
intervenit prima lovitură 
de stat militară, generalul

Kansana, partizan al fos
tului premier Albert Mar
gai, preluînd puterea de 
stat. Nemulțumită de ac
țiune, o altă fracțiune a 
armatei a organizat, la 
numai trei zile, o a doua 
lovitură de stat, formînd 
un „Consiliu național al 
leiormei'.

In proclamația difuzată 
după preluarea puterii de 
către al doilea grup de 
militari se arată că „acti
vitatea înverșunată a 
partidelor politice șl a 
conducătorilor acestora a 
dat naștere la clici triba
le’, țara fiind amenințată 
de un „război tribal'. 
Consiliul reformei a ară
tat că pentru a preveni 
pe viitor asemenea fră
mântări a hotărît să di
zolve partidele politice, 
să suspende parlamentul. 
Guvernatorul general en
glez a fost rugat să se 
înapoieze în Marea Bri- 
tanie. Totodată guvernul 
militar și-a anunțat in
tenția de a lua măsuri 
pentru lichidarea fărîmi- 
țării tribale. Deocamdată 
s-a interzis folosirea cu- 
vîntului „trib". Consiliul 
reformei a declarat, de 
asemenea, că dorește să 
plaseze economia , pe 
baze solide. Pe de altă 
parte, colonelul Andrew 
Juxon Smith, șeful consi
liului, a arătat că este 
dispus să primească a- 
jutor străin „indiferent de 
unde vine el". „în Africa, 
remarca ziarul i 
„Times", ca șl în 
părți ale lumii, 
nu mai este acceptată". 
Ceea ce n-au făcut poli
ticienii, vor reuși oare 
militarii ?

englez 
alte 

sărăcia

Augustin BUMBAC

0 declarație a ministrului de externe al Suediei
Torsten Nilsson, relevă că ambasadorul suedez la Bangkok, acreditat și 
la Saigon, va fi în curînd înlocuit și succesorul său „nu va prezenta 
cererea de a fi acreditat și în Vietnamul de sud“. Astfel — arată agen
ția France Presse care relatează cele 
mai avea reprezentanță diplomatică

EU, CA ȘI MULTE MILIOANE 
DE AMERICANI, CONSIDER CĂ 
S.U.A. DUC UN RĂZBOI „MUR
DAR" ÎMPOTRIVA VIETNAMU
LUI, „această mică țară care se 
află la celălalt capăt al Pămîntu- 
lui" — a declarat în cadrul unui 
interviu televizat cunoscutul savant 
american Linus Pauling, laureat al 
premiului Nobel. Pauling a spus că 
guvernul Statelor Unite aduce un 
prejudiciu nu numai poporului 
vietnamez, ci și propriului său po
por.

Studenții de Ia Universi
tatea din Montevideo au 
hotărît să declare greva, 
ca urmare a intervenției brutale a po
liției împotriva manifestațiilor studen
țești care au avut loc în capitala Uru- 
guayului, în semn de protest față de 
conferința de la Punta Del Este. în 
cursul unei demonstrații, care a avut 
loc duminică, poliția a operat nume
roase arestări.

i
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DOCUMENTELE ADOPTATE LA PUNTA DEL ESTE NU CON
ȚIN NIMIC NOU în ceea ce privește comerțul exterior pe continentul latino- 
american — a declarat corespondenților de presă președintele Ecuadorului, Otto 
Arosemena, care, după cum se știe, a refuzat să semneze aceste documente. „De 
aceea, a spus el, acestea sînt nesatisfăcătoare".

100 000 de persoane au participat sîmbătă la New York, la o impunătoare 
demonstrație de protest împotriva agresiunii americane în Vietnam

Telefoto : U.P.I. — Agerpres

Patrioji angolezi într-o misiune de 
recunoaștere
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PREMIERUL BRITANIC WIL
SON A RECUNOSCUT AMPLOA
REA REGRESULUI ÎNREGIS
TRAT DE LABURIȘTI ÎN ALE
GERILE MUNICIPALE, într-o cu- 
vîntare rostită în cartierul londo
nez Hammersmith. El a subliniat 
că „la Londra nimeni nu va sub
estima caracterul serios a ceea ce 
s-a întîmplat în capitala britanică 
și în comitate". Wilson a mențio
nat că el a prevăzut încă din vara 
lui 1966 efectele pe plan electoral 
ale blocării salariilor.

FANFANI VA VIZITA 
U.R.S.S. Ministrul de externe al 
Italiei va sosi la Moscova, la 10 
mai, într-o vizită oficială, la invi
tația guvernului sovietic. (TASS).
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