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RITM ZILNIC-7000
DE HECTARE

ADUNAREA POPULARA DB LA IAȘIO IMPRESIONANTA EVOCARE
A REVOLUȚIEI DE LA 1848

FLACARA VIE A
PATRIOTISMULUI

O imagine a Ctmpiei Libertă
ții, cu mulțime de bărbați rin- 
duiți pînă sub înaltele ziduri ale 
catedralei din Blaj, bărbați ve- 
niți să afirme — acum 120 de 
ani —- mîndria de a fi a unui 
popor ce se afla sub asuprire, 
încă nerecunoscut ca națiune și 
stat, îmi stăruia cu putere în 
minte. Sîmbătă, 7 aprilie, pe la 
ceasurile înserării, cuprindeam cu 
privirea, de la o tribună ridicată 
festiv față în față cu statuia 
domnitorului Cuza, din Iași, o 
surprinzătoare imagine evocatoa
re : peste douăzeci și cinci de 
mii de oameni umpluseră pînă pe 
înălțimile blocurilor-tum, per
spectiva centrală a lașului. O 
stampă în reproducere uriașă,

De cinci zile în Bărăganul 
Brăilei semănatul porumbului e 
în toi. Se lucrează într-un ritm 
intens : șapte mii de hectare în- 
tr-o zi. întreaga forță de muncă 
e concentrată în cîmp. „în fiecare 
zi — ni se spune la Direcția a- 
gricolă județeană — participă la 
muncă circa 100.000 de oameni 
Si toate cele 1.500 de tractoare. 
O mențiune specială se cere să 
facem la adresa semetiștilor; 
tractoarele și mașinile agricole 
au fost bine puse la punct, fapt 
ce a contribuit la evitarea stag
nărilor în brazdă, la un indice 
lorit de funcționalitate, la în

cadrarea în limitele epocii optime 
a tuturor lucrărilor acestei pri
măveri". Și, într-adevăr, în ori
care sat al acestui județ ai în
cerca o investigare a mersului 
lucrărilor campaniei agricole ai 
constata Că atributul dominant 
al acesteia este organizarea bună 
a muicii.

Această notă de preocupare 
generală pentru campanie are o 
corespondență concretă, cu moda
lități specifice, și în activitatea 
organizațiilor U.T.C. Era încă 
zăpadă în cîmp eînd, prin acti
viștii săi, comitetul județean 
Brăila al U.T.C. a inițiat o an
chetă în rîndul tineretului pe 
tema : „Ce pot face tinerii pen
tru a aduce un aport mai subs- 
V'.ițial la buna desfășurare a 
muncilor agricole ?“ Rezultatele 
anchetei au constituit puncte de 
plecare în activitatea educativă 
desfășurată de organizațiile 
U.T.C. O primă constatare a efi
cienței acestei munci, dată de 
participarea uteciștilor la muncă 
într-un număr mult mai mare în 
comparație cu aceeași perioadă a 
anului trecut. Iată activitatea ti
nerilor de la cooperativa agricolă 
din comuna Unirea. Avem 200 
de tineri în total, dar munca des
fășurată în primăvara aceasta,

după cum aprecia și președintele 
cooperativei, arată c-am avea 
încă pe atîta. Mircea Marin, 
Gheorghe Sterea, Ion M. Vasile 
și încă vreo 15 au lucrat la pre
gătirea seminței, pe semănători, 
iar ceilalți la fertilizare, în le- 
gumicultură și pe șantierul iriga
țiilor. Au fost introduse în sol 
mai bine de 1000 tone îngrășă
minte chimice și alte circa 
40.000 tone îngrășăminte organi
ce ; s-au amenajat aproape 20 
hectare pentru irigații. Graficul de 
evidență al zilelor— muncă re-

CAMPANIE

DE PRIMĂVARĂ
flectă grăitor activitatea fiecărui 
tînăr. Din cei 200, numai 19 au 
efectuat sub 40 zile muncă pînă 
la 1 aprilie a.c.

în comuna Siliștea activitatea 
' tinerilor se remarcă îndeosebi în 

acțiunea de amenajare pentru 
irigații a aproape 50 hectare, în 
cei 10.000 m c pămînt dislocat 
la canalul principal al sistemu
lui. Nu departe, la cooperativa 
agricolă „Grivița roșie" — în
surăței, Ștefan Ciucearu, Ilie 
Bucur și ceilalți, 103 uteciști au 
lucrat, sub îndrumarea ingine
rului agronom Tudor Tănase, (și 
secretar al organizației U.T.C.) 
la organizarea loturilor semin- 
cere pentru unele culturi.

Dacă s-ar întocmi un jurnal al 
campaniei agricole, pentru rezul
tatele obținute, la loc de cinste 
s-ar vorbi și despre activitatea ti
nerilor din Ianca, Mihail Kogăl- 
niceanu, Bărăganu, Costoru 
Vechi, Romanu, Viziru, Lanurile 
unde capacitatea organizatorică și 
acțiunile educative ale organiza
țiilor U.T.C. se desprind nu nu-

mai din faptul că aici semănatul 
porumbului e efectuat în propor
ție de peste 50 la sută și că lu
crările sînt de foarte bună cali
tate, dar și prin aceea că volu
mul muncilor executate de tineri, 
și al acțiunilor patriotice și cu 
retribuție de zile-muncă este a- 
proape dublu față de anul tre
cut. S-ar vorbi despre tinerii me
canizatori Radu Avram (S.M.T. 
Ianca), Nicolae Mortu (S.M.T. 
Romanu), Tudor Pațuru (S.M.T. 
Făurei), Dumitru Mardare 
(S.M.T. Bărăganu) și despre alți 
410" tractoriști din județ care pînă 
Ia începutul acestei luni reali
zaseră o depășire de aproape sută 
la sută a sarcinilor de plan în 
campania de primăvară, fapt o- 
glindit și el de rezultatele obți
nute în cadrul județului la exe
cutarea lucrărilor agricole : la 4 
aprilie din 69.893 hectare plani
ficate a fi însămînțate cu po
rumb, 46.010 hectare sînt deja 
pregătite, iar pe 22.000 hectare 
cultura a și fost semănată. Au 
fost pregătite pentru irigat 
10.800 hectare

GH. FECIORU
reste cîteva minute un nou tractor va purta emblema „Bun pentru export". Mecanicul Tache 
Dumitru și-a spus cuvîntul după efectuarea probei. Foto: C. CONSTANTIN

„Iassi 1848", care domina piața 
laolaltă cu întîia imagine a dra
pelului tricolor, dar mai ales ima
ginea mulțimii venită să sărbăto
rească aprinderea făcliei pașoptis
te, evocau cu putere vremurile 
cînd națiunea română își afirma 
puternic conștiința de sine și ne 
convingea de un emoționant ade
văr: în toate marile noastre săr
bători, de atunci și pînă astăzi, 
ori de căte ori se adună laolaltă 
cîteva mii de oameni, ceva din a- 
cele prime imagini ale anilor de 
luptă pentru configurarea națiu
nii se repetă parcă pentru a sub
linia izvoarele aceleiași obîrșii și 
perspectivele permanentelor de
veniri.

Urmau să se împlinească, a 
doua zi, 120 de ani de la data 
cînd o mie de bărbați, avîndu-i 
în fruntea lor pe Alecsandri, pe 
Cuza, pe Rosetti, pe Emanoil 
Costache și Zaharla Moldoveana 
au proclamat dreptul poporului și 
al națiunii române de a-și hotărî 
singură soarta și destinele. în 
memoria acelor bărbați curajoși 
și a momentului pe care actul lor 
de patriotism l-a marcat definitiv 
in istoria țării, veniseră la aduna
re de douăzeci și cinci de ori mai 
mulțl strănepoți. MU dintre ei 
trecuseră să revadă documentele 
vremii adunate într-o expoziție 
comemorativă, într-o sală din a- 
ceeașl piață. Și poate că nu este 
unul care să nu fi reținut cu 
mîndrie slovele fierbinți ale unor 
ani ce fac gloria neamului.

„Acel popor (român) mutilat, 
constituie un sigur corp, și vas
tul teritoriu care îl cuprinde se 
numește pe bună dreptate Româ
nia în limba patriotismului, chiar 
dacă nu era consfințit în astfel de 
tratate". Vorbe de mare frumuse
țe spuse cu doi ard înainte de 
memorabila dimineață de martie 
1848 de un străin care ne cunos
cuse. „Eu priveso patria mea, 
toată aoea întindere ae loo unde 
sa vorbește românește și ca isto
rie națională, istoria Moldavei, a 
Valahiei și a fraților din Transil
vania" — răsuna, gravă de răs
punderile unei generații, de fapt 
ale unei istorii, vocea lui Kogăl- 
niceanu.

Cine-a fost sîmbătă In Piața 
Unirii și a avut prilejul să pri
vească adunarea celor douăzeci 
și cinci de mii de ieșeni a văzut 
ce bine semănau ei toți — noi 
toți laolaltă, cu mulțimile din 
„stampele Blajului, ale Islazului, 
ale Bucureștilor" și, bineînțeles, 
cu ale Iașilor înșiși, aprinzători 
de
nu a făcut să scadă, dar a aprins 
cu

făclii. Timpul nu numai că

și mai mare energie în piep
turile noastre dragostea de țară, 
hotărîrea de a munci în așa fel 
incit să facem tot mai frumoasă 
patria noastră, cinstită cu vorbe 
bune între țările lumii.

Adunarea a salutat cu vii a-
EUGEN FLORESCU

(Continuat» in pag. a Il-a)

SCURTĂ MIJRSIIJNE

CONCURS

de fotografii
Comitetul Național de pregătire a celui de al IX-lea 

Festival Mondial al Tineretului și Studenților orga
nizează un concurs de fotografii.

Fotografiile prezentate la concurs trebuie să oglin
dească aspecte ale preocupărilor tineretului, senti
mentele sale de prietenie, dragoste și solidaritate, 
lupta pentru pace, pentru înfăptuirea idealurilor de 
progres și civilizație, romantismul anilor tineri, sem
nificația gesturilor majore ale tinerei generații, pre
zența sa în viața socială și culturală a țării, pe tere
nul de sport, în călătorii, excursii etc.

La concurs au dreptul să participe toți tinerii, a- 
matori și profesioniști, care pînă la 30 decembrie 
1968 nu împlinesc vîrsta de 35 ani.

în concurs sînt admise fotografii alb-negru și color 
cu un format de maximum 30/40. Fiecare participant 
poate prezenta cel mult 6 fotografii. Acestea nu tre
buie să fie lipite pe carton. Ele vor fi însoțite de note 
care să indice numele autorului, adresa, vîrsta, pro
fesia, titlul fotografiei. De asemenea, odată cu foto
grafiile, va fi trimis și negativul lor.

în urma selecționării 
următoarele premii:

fotografiilor se vor acorda

STUDENȚI LA RAMPA
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Aseară la Timișoara, după 
două zile de proiecții în com
petiție și în afara concursului, 
discuțiile, schimbul de păreri 
asupra celor 32 de filme cu care 
cinecluburile studențești din 
București, Cluj, Iași și Timișoa
ra s-au prezentat în această co
legială confruntare valorică, fes
tivitatea de premiere a marcat 
finalul „actului întîi" al Festiva
lului artei studențești — ediția 
1968. Un juriu prezidat de regi
zorul Ion Popescu-Gopo, vice
președintele asociației cineaști
lor a acordat următoarele pre
mii :

PREMIUL CINECLUB ’68 
pentru cel mai bun film al fes
tivalului a fiost acordat filmului 
„Cărările apelor" realizat de 
cineclubul studențesc „Gaudea- 
mus“ din Timișoara ;

PREMIUL SPECIAL AL JU
RIULUI : filmului „Legendă" 
realizat de cineclubul studențesc 
„Gaudeamus" din Timișoara ;

PREMIUL PENTRU CEL MAI 
BUN FILM DE ANIMAȚIE : 
filmului „Compoziție în timp“ 
realizat de cineclubul studențesc 
din centrul universitar Cluj ;

PREMIUL PENTRU CEA MAI 
BUNĂ REGIE : Gelu Mureșan 
din centrul universitar Timi
șoara pentru filmele „Sacrifi
ciul", „Postumă" și „Căderea".

PREMIUL PENTRU CEA MAI 
BUNA IMAGINE : 
drea pentru filmul 
centrul universitar

Cititorul nostru elev reîn
cepe astăzi cursurile școlare. 
EI are experiență, este un 
elev „bătrîn", trecut prin 
multe și cunoaște, fără îndo
ială, semnificațiile ultimului 
trimestru școlar. Totuși, îi 
reținem atenția și noi cu 
cîteva luări aminte absolut 
necesare.

Este adevărat, trimestrul 
al III-lea are un rol hotărî- 
tor în încheierea cu bine a 
anului școlar, dar aceasta 
nu înseamnă că, o dată cu 
clopoțelul care anunță de
butul lui, trebuie să sune și 
alarma agitației; ca un 
ultimatum. După acest tri
mestru, într-adevăr nu mai 
urmează nimic, decît vacan
ța, elevul nu mai poate spu
ne, ca-n trimestrele anteri
oare, „mai am timp în tri
mestrul al III-lea“. Dar de 
aici și pînă a te socoate ame
nințat de sabia lui Damocles 
— este un pas pe care elevul 
e bine să-1 evite dacă nu 
vrea să intre în panica adu
cătoare de eșecuri.

Să nu așteptăm, deci, de 
la trimestrul al III-lea decît 
ceea ce poate aduce, să-1 
tratăm cu luciditatea cuve
nită. Miracole în nici un caz 
nu se pot petrece în acest 
trimestru ultim. Nu este nici 
un trimestru al blîndeții, — 
așa cum, uneori, eronat, se 
spune — în care severitatea 
profesorilor e puțin obosită, 
iar notele mari se obțin mai 
ușor, și o corijență mai poa
te fi trecută și prin consiliul 
pedagogic, dar nici al ame
nințărilor. Este o etapă nor
mală de șoaală, cerințele față 
de elev fiind constant echili
brate pe parcursul întregu
lui an de învățămînt. Elevu
lui nu i se cere acum o mă
rire excesivă a curbei efor
tului, ci încordarea atenției 
pentru a răspunde solicitări-

în trimestrul

al III-lea
lor specifice într-o etapă de 
recapitulări și sinteze, de 
complinire a unei activități 
școlare anterioare.

Structura trimestrului îi 
dictează elevului un program 
de lucru strîns, pe care, gra
fic, ni-I putem imagina ca o 
linie constant dreaptă, orice 
oscilație fiind previzibil dă
unătoare, trădînd asaltul în 
învățătură și ceea ce urmea
ză acestuia — rezultatele 
provizorii.

înscriem aici, astăzi, o ple
doarie pentru elevul bun și 
foarte bun care trebuie să 
aibă ambiția de a încheia 
anul școlar, așa cum l-a în
ceput, bine, situîndu-se pe 
aceleași poziții la învățătură, 
un îndemn pentru plutonul 
de elevi stabilizat la notele 
de 5 și 6, de a dori mai mult 
decît modestul promovat ; și 
o cerință pentru elevii situați 
printre cei slabi pregătiți de 
a-și intensifica efortul școlar 
pentru a obține la încheie
rea anului un rezultat ono
rabil.

Toate acestea se circum
scriu în împlinirea ansam
blului de cunoștințe pe care 
arhitectura activității școla
re le-a alezat în acest tri
mestru, într-o structură ar
monioasă, durabilă, care con
duce treptat la finisajul cul
turii generale pe care tînărul 
urinează să o dovedească la 
absolvirea școlii.

ION

Mihai Man- 
„Iris", din 
Cluj.
TRONAC
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Mii de tineri ai județului Ar
geș au răspuns inițiativei comi
tetului județean U.T.C. de a se 
efectua lucrări masive în princi
palele obiective ale muncii pa
triotice. în parcuri și pe străzi, 
pe izlazuri și șosele, precum și 
în perimetrele ocoalelor silvice 
tineri împărțiți pe brigăzi și e- 
chipe au realizat numeroase lu
crări. La Curtea de Argeș 3 500 
de tineri de la fabrica de con
fecții, de la I.R.I.L., O.C.L., I.C.R. 
O.R.V.L.F., grupul școlar fores
tier, liceul agricol și teoretic și 
de la alte unități au plantat cu 
salcîm 20 hectare în fondul sil
vic și comunal în punctele Bușa- 
ga și Valea lui Nicu, au curățat 
pășunile de pe o suprafață de 
120 hectare, au văruit 5 200 
pomi, au curățat 40 000 m p de 
trotuare, au împrăștiat 750 m c 
de balast, pe șoselele din Curtea 
de Argeș.

Peste 600 tineri de la Colibași 
au participat la curățirea parcu
rilor din Trivale și Ștrand, la 
înfrumusețarea străzilor orașelor, 
iar 450 tineri din Cîmpulung

Mii de tineri pe șantierele

PR IMA VERII
îngrijirea parcului de odhină sau 
la colectarea fierului vechi. S-au 
evidențiat în special studenții in
stitutului pedagogic.

ȘTEFAN GANESCU
.★

Luna aprilie a fost declarată în 
județul Mureș luna muncii patri
otice pentru amenajarea bazelor 
sportive. Paralel cu acțiunea de 
înfrumusețare a localităților des
fășurată zilele acestea în comu
nele Cinta, Leordeni, Ungheni, 
Acățari și altele, unde tinerii au 
participat la amenajarea trotu
arelor, a parcurilor, la plantarea 

gardurilor vii, ei contribuie la 
construirea terenurilor de sport. 
La Acățari și Crăciunești se con
struiește cîte un complex sportiv 
care va cuprinde terenuri de 
fotbal, volei, pistă de alergări, 
etc. In comunele Gheorghe Doja 
și Eremitu sînt reamenajate ve
chile baze sportive. în cursul zi
lei de duminică, 
roase comune ale 
desfășurat acțiuni 
lorași scopuri.

și-au adus contribuția la înfru
musețarea orașului lor, la.amena
jarea spațiilor verzi, a trotua
relor.

Acțiuni similare s-au desfășu
rat și în alte orașe și comune ale 
județului.

La inițiativa Comitetului ju
dețean U.T.C. Argeș, acțiunile 
vor fi continuate și în cursul 
săptămînii care urmează, în ca
drul „Săptămînii primăverii".

GHEORGHE NIȚULESCU 
activist al Comitetului județean

Argeș
★

Șantierele muncii voluntar-

patriotice ale organizațiilor 
U.T.C. din județul Brăila sînt 
numeroase. Considerabilă a fost 
duminică participarea tinerilor 
la lucrările de înfrumusețare a 
satelor, precum și la plantările 
de pueți în raza ocoalelor silvi
ce din Ianca, Cotul Ciorii, Vii- 
șoarea și Cornița. In comunele 
Romanu, Ianca, Filipești, Găi- 
seanca, Oprinșenești, însurăței, 
peste 1000 de tineri cooperatori 
au amenajat 20 de baze sportive, 
au colectat importante cantități 
de fier vechi. Situațiile opera
tive sintetizează astfel : peste 300 
tone metale vechi colectate, pes
te 100 000 m p spații amenajate 
pentru flori, 25 000 arbori nou

plantați, 200 km drumuri inter- 
comunale întreținute și repara
te. Participants — 10 000 de ti
neri din județul Brăila.

VASILE MOINEAGU
★

Tinerii sătmăreni de la 
„î Septembrie", „Mondiala', „So
lidaritatea" au participat la ame
najarea grădinii publice în timp 
ce cei de la „Unio" sau coopera
tiva „Munca" au lucrat la ame
najarea ștrandului Someș. Au 
fost plantați peste 4 000 de pomi 
și s-au adunat însemnate canti
tăți de fier vechi, care vor lua 
calea oțelăriilor pînă la sfîrșitv” 
săptămînii viitoare într-un tren

marșrut cu peste 20 de vagoane.
Tinerii din orașul Cărei au 

plantat 2 000 de pomi în parcul 
de cuHu -ă și odihnă. Cîteva ma
șini au transportat tinerii de la 
întreprinderile Crasna și Sirca... 
pe malul Crasnei, unde se ame
najează campingul Vraja Cras
nei. Aici au fost plantați brazi, 
s-a nivelat terenul și s-au mon
tat primele căsuțe care își aș
teaptă vizitatorii. în acțiunile 
patriotice s-au evidențiat ș_ ti
nerii din Vezendiu sau Viile Satu 
Mare. Peste 3 000 de tineri din 
Bala Mare au fost prezenți, de 
asemenea, la acțiunile de plan
tare a pomilor ornamentali, Ia

alte fotografii selecționateLucrările premiate 
vor fi prezentate Ia Sofia în cadrul concursului in
ternațional de fotografii cu tema: „Tineretul pe me
ridianele globului".

Fotografiile vor fi trimise pînă în ziua de 30 mai 
1968 pe adresa : C.C. al U.T.C., strada Onești nr. 6—8, 
București, cu mențiunea „Pentru concursul de foto
grafii".

Și

în alte nume- 
județului s-au 
destinate ace-

COBNELIU rOO^CEANU
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plauze apariția în tribună a to
varășilor Emil Bodnaraș, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre- 
z'd'.ului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Gheorghe Rădules- 
cu, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Virgil Trofin, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ștefan Bălan, 
ministrul tncățămîntului, Miu Do- 
brescu, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., prim-sgeretar al Comi
tetului județean Iași al P.C.R., 
președintele Consiliului popular 
județean provizoriu, a reprezen
tanților unor organizații obștești.

In numele locuitorilor din Iași, 
tovarășii ION MANCIUC, prirn- 
secretar al Comitetului municipiu
lui Iași al P.C.R., președintele 
consiliului municipal provizoriu, 
MIU DOBRESCU, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., prim se
cretar al Comitetului județean de 
partid, academicianul CRISTO- 
FOR SIMIONESCU, membru al 
C.C. al P.C.R., al Consiliului de 
Stat, președintele Filialei Iași a 
Academiei Republicii Socialiste 
România, ELENA RADESCU, 
muncitoare la fabrica „Țesătura" 
și MIRON TOADER, președinte
le cooperativei agricole de pro
ducție din satul Cozmești au a- 
firmat hotărîrea ca, sub conduce
rea partidului, realizînd prevede
rile celui de al IX-lea Congres fi 
al Conferinței Naționale a P.C.R., 
să continue opera de înălțare eco
nomică fi socială a locurilor în 
care trăiesc, operă la care au visat 
și pentru care au luptai înaintașii.

In ovațiile mulțimii, a luat cu- 
vîntul tovarășul EMIL BODNA- 
RAȘ, care a transmis cetățenilor 
municipiului Iași salutul Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român și al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialis
te România.

„Ca înfăptuitori ai revoluției 
socialiste, a spus în cuvîntul său 
tovarășul Bodnaraș, cinstim cu 
sentimente de adîncă recunoștin
ță și mîndrie amintirea marilor 
noștri înaintași, care în furtunoa
sele zile ale anului 1848 au stat 
în fruntea luptei forțelor sociale 
înaintate ale Țărilor Românești 
pentru libertate și progres, pentru 
unitatea și independența națiu
nii române.

Cu rădăcini adinei în realitățile 
economice, sociale și politice in
terne, revoluția de la 1543 din 
Moldova, Muntenia și Transilva
nia a dat expresie vie cerințelor 
dezvoltării societății românești din 
acea vreme, înscriindu-se în an
samblul mișcării revoluționare 
europene. în cadrul careia însă a 
adus nota sa proprie, spedhcâ. 
„Revoluția română de la 1848 — 
scria Nicolae Bălcescu — n-a 
fost un fenomen neregulat, efe
mer, fără trecut și viitor, fără altă 
cauză decît voința întîmplătoare 
a unei minorități sau mișcare ge
nerală europeană. Revoluția ge
nerală fu ocazia, iar nu cauza re
voluției române. Cauza ei w pier
de în zilele veacurilor. Uneltitorii 
ei sînt 18 veacuri de trude, sufe
rințe și lucrare a poporului ro
mân asupra lui însuși .

In cuvîntul său, tovarășul Emil 
Bodnaraș a spus în continuare:

„Parte intrinsecă a bogatului 
tezaur de tradiții progresiste al 
patriei noastre, revoluția din 1848 
este așezată în conștiința poporu
lui român la locul de seamă al 
marilor sale momente istorice.

Stindardul înălțat de generația 
de la 1848 era împurpurat de 
flacăra luptelor pentru dreptate 
socială transmisă prin vremi de 
răsculații Bobîlnei și ai lui Doja, 
de moții lui Horia și pandurii 
lui Vladimirescu, faldurile aces
tui stindard purtau strălucirea 
eroismului tuturor celor care și-au 
vărsat în veacuri sîngele în apă
rarea pămîntului strămoșesc îm
potriva cotropitorilor străini.

Semnalul revoluției a pornit de 
aici, din străvechiul pămînt al 
Moldovei. întreținînd strînse le
gături cu revoluționarii din Țara 
Românească și din Transilvania, 
conducătorii mișcării revoluționa
re moldovene au inițiat, încă în 

perioada premergătoare anului 
1848, numeroase acțiuni îndrepta
te împotriva rînduielilor feudale. 
Aceste acțiuni au culminat la 27 
martie—8 aprilie 1848 cu aduna
rea de la „Hotel Petersburg*4 din 
Iași. Aproape o mie de persoane, 
de diferite categorii sociale, avînd 
ca animatori fruntași de seamă ai 
mjșcării revoluționare, printre 
care Vasile Alecsandri, Alexandru 
Ioan Cuza, Lascăr Rosetti, Ema- 
noil Costache, Zaharia Moldovea- 
nu, au dat glas protestului îm
potriva regimului absolutist al lui 
Mihail Sturdza, hotărînd să des
chidă o nouă orientare dezvol
tării vieții sociale și politice".„

„Victoria vremelnică a reacți- 
unii feudale nu a putut să stă
vilească propaganda ideilor pro
gresiste, democratice, pentru care 
au militat revoluționarii de la 
1848, nu a putut să țină în frîu 
lupta maselor asuprite împotriva 
rînduielilor nedrepte și odioase 
ale feudalismului, Anul 1848 a 
constituit, cum remarcau Marx și 
Engels, o mărturie că spiritul re
voluționar pătrunsese în Țările 
Române, că românii voiau să-și 
schimbe în întregime vechiul 
sistem și să se organizeze după 
modelul popoarelor civilizate

,J-a revenit clasei muncitoare, 
partidului său comunist, misiunea 
istorica de a asigura, după a- 
proape o sută de ani, realizarea 
deplină a aspirațiilor poporului 
la dreptate socială și libertate 
națională, de a crea condiții pen
tru progresul nestînjenit al țării. 
Continuatoare a celor mai bune 
tradiții de luptă și stegar al ce
lor mai înaintate idei, clasa mun
citoare aliată cu țărănimea, cu 
intelectualitatea, cu toate forțele 
progresiste ale țării, a realizat 
profunde transformări înnoitoare 
În sînul societății românești. Pe 
drumul deschis de insurecția ar
mată de la 23 August 1944 au 
fost desăvârșite sarcinile revolu
ției burghezo-democratice, în 
continuam au fost răsturnate 
rfnduieîile așezării burgheze — 
capitaliste a țării, România — 
sub conducerea fermă a Partidu
lui Comunist Român — a trecut 
la făurirea orînduirii socialiste, 
statornicind pe baze noi întreaga 
viață materială și spirituală a 
poporului nostru.

Cinstind memoria revoluționa
rilor de la 1545. ctitori ai Româ
niei modeme, cît și a generații
lor o«re au urmat de militar ți 
pentru democrație, pentru liber
tatea și independența patriei, 
pexrtro progres ri socialism. « 
șpus în ’ncheie^ea cuctntuhu siv 
tovarășul Emil Bodnanș, expr.» 
măm întreaga noastră satisfacție 
pentru ceea ca Iasti repretirti

Plecarea la Moscova 
a unei delegații 

a U.G S.R. condusă 
de tovarășul 

Gheorghe Apostol
Duminică dimineeța a părăsit 

Capitala, tedreptindu-se spre 
Moscova, o delegație a Conailiu- 
lui Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România, con
dusă de tovarășul Gheorghe 
Apostol, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Central al 
U.G.S.R., care va participa la 
sesiunea extraordinară a Consi
liului General al Federației Sin
dicale Mondiale, consacrată in
tensificării solidarității oameni
lor muncii din întreaga lume cu 
poporul vietnamez. în lupta îm
potriva agresiunii imperialismu
lui american.

★
în cursul după-amieril, delega

ția a sosit în capitala U.R.S.S.
Pe aeroportul Seremetievo, 

membrii delegației au fost salu
tați de A. N. Șelepin, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliului 
Central a! Sindicatelor din 
U.R.S.S., și de alți reprezentanți 
ai conducerii sindicatelor sovie
tice.

Au fost prezenți Teodor Mari
nescu, ambasadorul României la 
Moscova, și membri ai ambasa
dei. (Agerpres) 

astăzi, ca centru economic și cul
tural de seamă al tării, cii pre
țiosul său aport la sporirea avu
ției materiale și a zestrei ^spiri
tuale a României socialiste".

★
Evocarea importantelor eve

nimente din martie 1848 de la 
Iași s-a încheiat printr-un spec
tacol nocturn, pregătit de artiștii 
din localitate. Miile de lumini 
s-au stins deodată și, sub fasci
colele unor puternice reflectoare, 
a fost pusă în evidență uriașa 
reproducere a gravurii care re
prezenta lașul epocii. Apoi, pe o 
platformă din piață și-au făcut 
apariția cei o mie de orășeni, 
tirgoceți, țărani și personalitățile 
care au organizat adunarea de la 
Hotelul Sanct Petersburg.

Cei 120 de ani care au trecut, 
și în special sfertul de veac de 
construcție socialistă, au populat 
lașul cu noi opere arhitectonice, 
care îl deosebesc, în timp, atît 
de mult de epoca pașoptistă. Și, 
totuși, ce familiară apare pre
zența aici a lui Cuza, Alecsan- 
dri, Kogălniceanu, prezență oglin
dită in spiritul patriotic al po
porului, in miile de legături di
recte cu trecutul. Spectacolul a 
pus totodată in evidență ecoul 
pe care revoluția de la 1848 de 
la Iași l-a avut în toate teritoriile 
locuite de români. De pe alte 
estrade, la chemarea fruntașilor 
revoluționari moldoveni, au ră
spuns Transilvania, Valahia : 
„Pretențiile noastre sînt sfinte", 
cheamă la luptă Avram Iancu; 
„Și eu, Nicolae Bălcescu, vă 
spun : ziua izbînzii, ziua dreptă
ții s-apropie”.

Momentul final al spectacolu
lui a marcat saltul istoric, în
făptuit de popor sub conducerea 
Partidului Comunist Român, ma
rile succese dobîndite în lupta 
pentru realizarea aspirațiilor sale 
de veacuri.

Din acest tablou general, deo
sebit de expresie și emoționant, 
mi-a reținut in mod aparte aten
ția un fapt: acolo, in piață, sub 
încrucișarea reflectoarelor, ală
turi de sutele de torțe aprinse 
se afla un numeros grup de șco
lari, toți îmbrăcoți in rfdă-
dițe gingașe ale primăverii, l-am 
auzit ciniînd in fina!, alături de 
cei douăzeci fi cinci de mii de 
locuitori, cînfece patriotice ; i-cm 
ascultat rostind prin cintec dra
gostea lor pentru cete trei culori 
pe care le cunosc In mod deose
bit pe lume, fi-mi întorceam din 
nou gindul la ideea că, prin 
timp, dragostea de patrie a ge- 
nerațidor noastre a lăsat și va 
lăsa mereu aceleași stampe uus- 
tretixe.

eugen flobescv

Studenți la rampă

Premiile pentra cel tui bxn 
documentar si cel mai bu sce
nario na s-a Mordat

Juriul a apreciat mterpretarea 
rulărilor d’a filaizl Petrie* și 
Virgil* al eineclabahu studen
țesc din Iași si a acordat • men
țiune inter? reții or.

PREMIUL ASOCIAȚIEI CI
NEAȘTILOR a acarda*. fil
mului -Relații simple* reaiixat 
de cineelubul «tcdeatesc al eea- 
trn’ul universitar Răcorești.

PREMIUL CP.mCH : f.lrwlă 
..Postumă* realizat de Geia Mi
rean de la cineclabul . Ga ud ea- 
mus* din centra! universitar Ti
mișoara.

-Actul al doilea* — Festivalei 
formațiilor de teatru, cor și ma
niei clasică — se va juca la Cluj 
in zilele de IX 13 și 14 aprilie.

ION TRONAC
★

Timp de 14 zile s-a desfășu
rat pe diferite scene din muni
cipiul Galați festivalul ..Primă
vara gălâțeană" al studenților 
centrului universitar. Peste 120 
de studenți au cules la scena 
deschisă, aplauzele celor peste 
4 500 de spectatori, cu prilejul 
trecerii în revistă a formațiilor 
artistice de teatru, estradă, fol
clorice, de dansuri etc. In cea

■.................I I '■ 1 ' " II. .............../" ""

Cronicarii noștri vă recomandă:
„Baltagul" 
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Xato- 

CU APA.

La Ctucee. locul wtde « 
p creat Octa-tan Gc^jz, « mod 
loc duminică o mcr.-:ertsre t- 
terar-artisrică susținută ia cadrul 
testiralulu: „Primăvara studen
țească de către colectivul Cases 
de cultură a studenților „Gheor
ghe Gheorghiu-De" dm Ciut 
Lectorul unic. Mircea Tomuș de 
la universitatea ^abeș-Bolyai" « 
vorbit despre viața fi opera poe
tului. Un grup de recitatori au 
declamat versuri dedicate patriei 
de poetul celebrat. Orchestra de 
muzică populară a centrului uni
versitar Cluj a prezentat apoi un 
concert.
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DA VILLA* 
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io a Teatrului 

PAHARUL
19 JC

Teatrul „C. 
sala Magheru, 
ora 1X30;

Teatru.’ 
din 
dio ____________
Sturdșa Bulandra" 
INFERN, ora 20.

Teatrul Evreiesc _ ______
TREI PIESE INTR-UN ACT 
de Cehov, ora 20.

de Stat:

RONICA

„Cele trei nopți

iubiri66ale unei
r
i

Stand volant — inițiativă a 
oirai extindere o recomandăm 
pentru popularizarea cărții.

CARȚI
poezii din perioade diferita 
de creație.

• Zbor fot m intitulează 
noua carte de proză a lui 
Nieolae Velea. Ca de obicei 
•curt, cartea nu depășește 
două «Jte de pagini, noul 
volum al hii N. Velea este 
într-adevăr nou, nemaifiind 
doar o reeditare de povestiri 
mai vechi. Conținutul, cu
noscut în parte din unele 
fragmente publicate în re
viste, se distinge printr-o 
tratare care nu-și dezminte 
nutoruL

ÎL» : 1X45 :
15; București 
1X45: 1X15;
CEILALȚI

erele 9 ;

• :
9;

11;
1445 ; 1X45 ; 1X45 ; 31,45

EU. EU_ ȘT----
eazi la Capitel o:e;e »;
15 ; 1X38 ; 19 ; 1434 ; 21. Fe- 
ar orele 8; 1X30; 13;

Jt: 1X15 ; 2L
1NTOARCE-TE !

rulează j Festival orele
1LI5 ; UJO : 10 . 1X30 ; 2L

NOUL LOCATAR
rulează la Victoria orele

11.15 ; IX» ; 16 ; IX» ; 2C.45.
TREI GRĂSUNI

rulează la Lumina orele 9 : 
1X45: -

TOM ȘI JESRT
rulează la Doina orele 9;
18.30 ; 12 ; IX» ; 16 ; 1X15 ;
XJ6

POST SEZON
rulează la Union orele 15J0 : 
18; »»

ÎN EGIPTUL NOU. ULTIMELE 
SCRISORI FLORI ȘI INSECTE
GURTAT MODIFICA. JUCĂTO
RUL

rtieazâ Ia Timpuri noi orele 
•—21 <tn continuare).

EROn DE LA TELEMARK 
rulează la Ciulești orele 15,30;

„Cele trei nopți ale unei iu
biri", filmul lui Gyorgy Revesz, 
este o dramă al cărei subiect are 
tangențe cu biografia unuia din 
cei mai cunoscuți poeți maghiari 
moderni: Radnoti Miklos, ucis 
de tinăr, în timpul războiului, de 
fasciști.

Înainte de a vorbi despre film 
să ne amintim cel puțin de exacta 
existență a poetului sau, mai 
bine zis, de evenimentele tragice 
care au curmat această existență. 
E vorba de plutonul de execuție 
în fața căruia, adus în toamna 
anului 1944 a fost împușcat dar 
a supraviețuit, căzut între cada
vrele celorlalți condamnați. „S-a 
tras spre marginea gropii, a dus 
mina la buzunar unde avea cîte- 
va cărți poștale iugoslave — raz- 
glednițe — și a scris pe prima, 
în șapte versuri, unul din ulti- 
mele-i poeme, un poem smuls 
din ghlarele morții:
Mă prăbușii, iar trupul răsturnat 
Stă ca o coardă — întins și-ncre- 

menit 
Un glonț în ceafă. Iată și sfîrșitul 
Mi-am spus, hai odihnește, lini

știt 
Moartea înflorește-acum din răb

dare 
,>Der springt noch auf* („Ala 
mai mișcă")— aud în jurul meu 
Noroi și sînge cald — și-nnop- 
tare.

Sfîrșitul lui a fost, după cum 
scrie Gh. Tomozei în prezenta
rea făcută poetului la apariția 
unor versuri ale sale în limba 
română, doar amînat cîteoa zile, 
pentru că: ,ja fost împușcat la 
7 noiembrie 1944. Peste groapa 
comună, s-a turnat var. Tîrziu 
după doi ani de zile, <n 1946, 
groapa fiind descoperită, rămăși
țele poetului au fost dezgropate. 
Intr-unui din buzunare s-au gă
sit cinci poezii..."

Filmul, apărut după o tragedie 
muzicală, își propune într-o sin
taxă cinematografică neobișnu
ită, o posibilă biografie. Referin
țele la poetul Radnoti Miklos, 
vizibile sau nu spectatorului, dar 
existente, constituie doar punctul 
de plecare.

Neobișnuita sintaxă cinemato
grafică de care aminteam este 0 
încercare de a descoperi acele 
„pămînturi noi* ale limbajului 
blmic. Or cit s-a încercat mini
malizarea acestui limbaj, el există 
fi îfi caută albii noi, in ciuda 

rezistenței publicului și a criticii.

orele

arele
18,15 ;

18 ; 20.30 ; Arta orele 9,15 ;
11.45 ; 14,15 ; 17.15 : 20.
LEUL AFRICAN

rulează la înfrățirea orele 10; 
16 ; 18 ; 20,15 Moșilor
15.30 ; 18 ; 20,30.

HOCUS-POCUS 
rulează Ia Excelsior
9.15 ; 11,30 ; 13.45 ; 16 ; w.w , 
20.30, Modem orele 9.30 ; 11,45;
14 ; 1X15 ; 18.30 ; 20.45.

AM ÎNTÎLNTT ȚIGANI FERI
CIȚI

rulează la Dacia orele 8,30 ; 
16 ; 18,45 ; 21. Popular orele
15 30 ; 18 ; 20.30.

DOCTORUL AUMADOARE 
ruleaza la Buzești orele 15,30 ; 
13 ; 2030.

ESCROC FĂRĂ VOIE
rulează Ia Cringași orele 15,30; 
13. 2030 ; (de la 11 aprilie)

ÎMPUȘCĂTURI PE PORTATIV 
orele 11.30—15,30 ; 18 ; 2030.

cîTIVA DOLARI — 
PLUS

rulează la Grivita orele 9 ;
15 ; 18 ; 20.45. Gloria orele 
l! 45 ; 14.30 ; 18 ; 20,45.

SFINTVL LA PÎNDĂ 
rulează la Bucegi orele
11.15 ; 1X30 ; 16 ; 18.15 ;
Volga orele 9.30 ; 11,45 ;

16,15 ; 18.30 ; 20.45.
REÎNTOARCEREA LUI
COUP

rulează la Unirea orele : 
18 ; 20.30.

RĂPIREA FECIOARELOR
rulează la Tomis orele 9 ; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20.30. Aurora
orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 

TN

12;
9 ;

e 9 ;
20.30.

14;
SUR-
15,30 ;

Desigur, a unei părți din public 
și a unei părți a criticii. Regizo
rul care a primit de curînd pen
tru acest film o distincție inter
națională la festivalul tinerilor 
creatori de la Mar del Plata, a 
alăturat unui clasic remember, 
întoarcere în timp care a devenit 
foarte obișnuită in cinematografia 
ultimilor ani, songuri, secvențe 
grotești și absurde. De aici neo
bișnuitul spectacol. „Poetul", per
sonaj aparent fără identitate, îfi 
trăiește marea iubire înaintea ple
cării pe front. Urmează o dezer
tare și, nu după mult timp, ares
tarea. „Distanța" dintre aceste 
ultime două evenimente consti
tuie scurtul roman erotic Intre 
el și ea, Julia. Dar cel căutat 
nu era numai poetul ci și prietena 
lui, ilegalista pe care o bănuia 
de mult poliția secretă. Lipsa 
dovezilor nu oferă decît o sin
gură soluție: fata e lăsată în 
libertate iar poetul trimis în la
găr. Trenul în care e purtat fi
ind de la început leit-motivul fil
mului. Chiar dacă prezentarea 
poetului în acest ultim drum în 
imagini alb-negru, și a aminti
rilor sale în tehnicolor pare o 
rezolvare simplistă, trebuie să re
cunoaștem filmului meritul de a 
reuși să ne transmită un fior po
etic de autentic tragism.

Ideea filmului, care apare din 
primele secvențe într-un text etn- 
tat, e aceea de a căuta să răs
pundă întrebărilor ce vizau uni
versul moral și spiritual al tine
rilor cărora războiul le-a distrus 
viața, a tinerilor care au înfrun
tat fascismul. „Ce g-ideau ei 
„ce iubeau ei ?*, iată două din 
aceste întrebări la care filmul a 
încercat și a reușit să răspundă. 
Și poate că exigențele ne-ar fi 
fost pe deplin satisfăcute dacă 
nu ar fi existat ostentația de a 
face neapărat cît mai zgomotoase 
multe din secvențele in care „tă
cerea" vorbea singură.

Amintim din distribuția filmu
lui pe cei trei dintre cei mai buni 
actori maghiari din generația de 
mijloc: Istvan Darvaș, Zoltan 
Latinovitz și Sinkovits Imre. In 
rolurile principale, doar Vera 
Venczel (Julia) reușește încadra
rea în poezia filmului, Bendtlj 
Toth (poetul) fiind lipsit de nu
anțările pe care i le impunea 
roluL

TUDOR STANESCU

18 ; 20,90, Flamura orele 9 ; 
11,15; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.

BLESTEMUL RUBINULUI NE
GRU

rplează la Flacăra orele 14,30; 
16,30; 18,30 ; Rahova orele
15,20 ; 18 ; 20,30.

UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE 
rulează la Vitan orele 15,30 r 
18 ; 20,30, Munca orele 14 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.

NOAPTEA NUNTII ÎN PLOAIE 
rulează la Miorița orele 9,30 
12 : 15,30 ; 18 ; 20,30, Floreasca 
orele 18 ; 20,30.

ÎNNOURARE TRECĂTOARE 
rulează la Cosmos 15,30 ; 18 ;
20.30, (De la 11 aprilie)

CAUTAȚI IDOLUL
orele 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.

CEI ȘAPTE SAMURAI
rulează la Viitorul orele 15 ; 
18; 21; (de la 11 aprilie)

ESCROC FĂRĂ VOIE 
orele 15,30 ; 18 ; 20,30.

CU TOATĂ VITEZA ÎNAINTE 
rulează Ia Melodia orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.

SINDBAB MARINARUL 
rulează la Progresul orele
15.30 ; 18 ; 20.30.

DOUA BILETE LA MATINEU 
rulează la Lira orele 15,30 ; 
18 ; 20.30.

CAPCANA
rulează la Drumul Sării orele 
15 ; 17.30 ; 20.

DRAGOSTEA UNEI BLONDE 
rulează la Ferentari orele
15.30 ; 18 ; 20,30 (de la 11 apri
lie) ÎMPUȘCĂTURI PE POR
TATIV, orele 15,30 ; 18 ; 20,30.

MIHAI COMAN

fNCHETA

® IULIE
-ROMAN POLIȚIST-

Gogu, barman la Zambila", răspunde la întrebările maiorului 
Iordan Preda. (Discuția dintre ei e înregistrată pe bandă de 
magnetofon). Nelu Stoian (care a fost găsit mort cu cîteva ore 
înainte) și Dan Viziru (dispărut fără urmă), prieteni între ei și 
colegi de serviciu la cooperativa „Progresul nasturilor", erau 
cliențî obișnuiți ai barului. Unde e Viziru ? Dar un anume Stă- 
nescu, care l-a vizitat pe Nelu în seara morții sale ? Ce fel de 
oameni erau cei doi prieteni ?

8
PREDA *. Nu spuneai că sînt prieteni ?
GOGU : Ba da. împreună-i văd. Dar cum v-am spus, erau 

băuti și cred că discutau afaceri.
PREDA : Ce afaceri ?
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GOGU: Habar n-am. în general nu mă bag și apoi nici 
nu știam că-i important. Era tlrziu, eu îmi încheiam socotelile 
pe ziua respectivă. Asta-i treabă încurcată.

PREDA : Știm noi.
GOGU : Sigur că știți
PREDA : Ei ?
GOGU : Țin minte că a mai fost unul la masa lor, nu știu 

cine, nu-1 mai văzusem pe la noi. Apoi al treilea a plecat, s-e 
făcut plata...

PREDA : Cine a plătit ?
GOGU : Viziru, ca de obicei.

PREDA : Cam la cît se ridica consumația î
GOGU : Așa, la vreo două sute.
PREDA : Rotunjit, nu ?
GOGU : Omul are bani întotdeauna și nu se zgârcește.
PREDA : Făcea cinste prietenilor ?
GOGU : Chiar și necunoscuților. Unde stă el la masă, știe os

pătarul că-și face planul pe ziua aia.
PREDA : Cum arăta cel de-al treilea ?
GOGU : Nu-mi amintesc prea bine. Stătea cu spatele spre 

mine. Cred că era scund și cu un început de chelie.
PREDA : Și cu ceara cum a fost ?
GOGU : Păi, după un timp, domnul Nelu și-a revenit, au în

ceput să discute foarte aprins, dar în șpaptă, și deodată Stoian 
s-a ridicat, a răsturnat uri.pahar și l-a spart — era dintr-ăla 
mic, de un leu șaptezeci și cinci — și s-a apucat să strige la 
Viziru : „Ești nebun ? Pînă cînd vrei să continuăm jocul ăsta ? 
Tu n-ai simțul măsuriî !" Parc-așa zicea. Celălalt l-a apucat 
de umeri și l-a așezat binișor. Pe urmă au continuat să șop
tească.

PREDA : Cînd l-ai văzut ultima dată pe Nelu Stoian ?
GOGU : Ieri, pe la amiază. Era singur, a servit o cafea în 

picioare și-a plecat imediat.
PREDA : Dar pe Viziru ?
GOGU : Tot ieri, dar mai tîrziu, seara. Cred că n-a stat nici 

el prea mult, pentru că în jur de noUă, nouă și jumătate 
nu mai era.

PREDA : Pe un anumit Stănescu îl cunoști 7
GOGU : Care ? Nea Stănescu ?
PREDA : Mă rog.
GOGU : Sigur că-1 cunosc.
PREDA : E șl el în grupul Iul Vizîru ?
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GOGU : Nu. tovarășe ma»r. Nea Stâaeecu e maistru cofetar 
la noi. dar acu’ e detașa: la Coostanta. pentru sezoc.

PREDA : Lasă-I pe ăsta. Vreun al: Stănescu na există prin
tre cliențti dumitaie ?

GOGU :Stați să mă gîndesc Nu rie. poate-o fi, 4ar eu nu știu 
nid unul.

PREDA : De cineva numit Vasileecu Zet ai auzit ?
GOGU : Zet ? Auzi ce nume ! Nu. tovarășe maior, că-i țineam 

minte.
PREDA : Dacl-1 veri oe VMru. îmi dai imediat un telefon. 

Uite numărul. Ești liber.
— Oprește, te rog — zise maiorul arâtind cu bărbia magne

tofonul. M-a obosit puțin pălăvrăgeala comr.ului Ichim George, 
zis și Gogu. Ai reținut personajele ’

— Da. Mi-am notat și episodul cu cearta dintre Stoian și Vi
zi ru.

— Bine. Atunci ascultă mai departe.
Și, cu mișcări neașteptat de sprintere, maiorul pomi magne

tofonul.
VOCEA : Mă numesc Ion Procopiu. sînt de meserie pictor și 

locuiesc în strada Luterană 23.
PREDA : Nelu Stoian a fost găsit mort astăzi dimineață. 
PROCOPIU : S-a sinucis ?

PREDA : ProbabiL L-ai cunoscut bine ?
PROCOPIU : Vag. L-am întilnit de mai multe ori în compa

nia lui Dan Viziru, un fel de amic al meu.
PREDA : Ce impresie-ți făcea ?
PROCOPIU : Un tip zdruncinat, fără echilibru. De obicei, cînd 

ne vedeam la cafenea, tăcea multă vreme încurcat și absent, 
pentru ca, din senin, să devină volubil și sentimental. Te co
pleșea atunei cu efuziuni și destăinuiri. Suferise mult și cred 
că-1 obsedau amintirile din închisoare. îi cunoașteți probabil 
povestea. ' '

PREDA : Da, o cunoaștem.
PROCOPIU : Se lamenta. Spur.ea că ei-a distrus viața, că i 

s-ar fi cuvenit o carieră strălucită, dar că nu e în stare să-și 
mai revină vreodată. Iată că, din păcate, totul s-a adeverit. Era 
un băiat inteligent, avea gust și sensibilitate. De asta mi-am 
dat seama odată cînd am ajuns să discutăm pictură. Dar nu 
cred că vă poate interesa.

PREDA : Ba da. Nu mă pricep eu, dar «pune 1
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PROCOPIU : Păi, v-am spus. Adică, acum două luni cînd am 
avut expoziție a venit la mine și m-a surprins cu niște obser
vații foarte interesante, de cunoscător. In general, i-a plăcut 
cum lucrez, dorea chiar să cumpere un tablou.

PREDA : L-a cumpărat ?
PROCOPIU : Nu. Vedeți, eu cer cam mult și el o ducea prost 

cu banii. împrumuta de la toți nenorocifii. într-o zi, mi-a măr
turisit foarte tulburat că n-are cu ce plăti o datorie.

PREDA : Despre ce sumă era vorbă ?
PROCOPIU : Nu mai țin minte. Pe-atunci eram și eu în pană, 

avusesem cheltuieli mari cu atelierul. în afară de asta eram 
furios, tocmai se pornise scandalul cu expoziția.

PREDA : Ce scandal ?
PROCOPIU : Poate ați auzit și dumneavoastră. A fost o în

treagă porcărie, rîsul lumii. Și totul din vina mea, c-am fost 
tîmpit.

PREDA : De ce ? Ai expus lucrări proaste ?
PROCOPIU : Am expus lucrări excelente. Dar am fost sufi

cient de idiot să cedez la insistențele dobitocului de Viziru, așa 
că l-am lăsat să scrie el prezentarea în programul expoziției. Și 
de-aici ce-a ieșit — mamă, mamă !

PREDA : Erau cumva prea extravagante ideile amicului du- 
mitale ?

PROCOPIU : Să nu mai vorbim de idei, dar e agramat cu de- 
săvîrșire. Și-a bătut joc, tovarășe maior. Eram atunci ocupat 
pînă peste cap cu selecționarea și evaluarea tablourilor —- asta-i 
altă nebunie — și cînd am citit podoaba aia de program era 
prea tîrziu. Se tipărise și se difuzase tot. Liniutele le-au mai 
pus pe-alocuri cei de la corectură, dar restul... în mai puțin de 
o săptămînă toată presa publicase notițe amuzante despre per
lele de stil din programul expoziției Procopiu. Pînă și „Revista 
literară" a socotit că e un bun prilej să-și mai învioreze citito
rii, iar nu știu ce publicație pentru copii ne-a popularizat la 
rubrica „Să învățăm din greșeli" ! Venea lumea la Galerii, nu
mai ca să citească programul. De tablouri uitaseră toți. Iar în 
acest timp Viziru. fericit că s-a văztit în fine „critic de artă" 
își plimba surîzător animalul pe Calea Victoriei, salutînd cu 
demnitate pe fiecare al treilea trecător.

(Continuare în minunii de joi al ziarului)
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BUCUREȘTI
Meciul dintre Rapid și 

„U“ Cluj — modest. Au fost 
însă momente cina Dumitriu, 
Ionescu de la feroviari și Co- 
man, Angelescu, Adam de la 
„U“ au mai pus ceva benzi
nă pe foc. Nu pot să înțeleg 
însă un lucru : cum pot rata 
ocazii de gol cu atîta nevino
văție. ce gîndesc în acele mo
mente acești jucători de divi
zia A ? Scopul final al unui 
meci de fotbal, este golul. Și 
fiindcă tot n-avem ce vorbi 
despre fotbal să vorbim des
pre spectatori. Nu-i înțeleg, 
meciul a fost corect, totul s-a 
desfășurat într-un spirit de 
fair-play, băieții erau prea 
gentili unul cu altul — își lă
sau chiar mingile : atunci de 
ce acești „microbiști" — hui- 
duie ? Pe cine ? De ce ? Așa, 
de sînge rău, din obișnuință ? 
Numai ca să-l încurajeze pe 
Niki să facă pe accidentatul ?

Revenirea arbitrului Petre 
Sotir — de bun augur... pen
tru Rapid. Are pe conștiință 
un „11“ m. clar pentru stu
denții clujeni.

N-am văzut oameni de

și Rusu de 1* Steagul 
iar de la Steaua cel mai
de pe teren a fost Tătara 
secondat de Soo, Hălmăges
și Dumitru Popescu.

ION GHIMIȘ 
ma/stru

CONSTANȚA

Partida dintre Farul și Jitii 
nu a fost de un nivel tehnic 
prea ridicat. Ambele echipe au 
greșit în apărare. Jiul a adop
tat o tactică de apărare erme
tică, ceea ce a dus la diminua

rea spectacolului fotbalistic. 
La 2—0 pentru Jiul — con- 
stănțenii nu au mai fost lucizi, 
au atacat orbește fără să se 
gindească câtuși de puțin că în 
fotbal nu situațiile de gol con
tează ci concretizarea lor. Mie 
mi se pare că echipei i-a lipsit 
tocmai gîndirea tactică în fa
zele decisive și de aceea a 
ratat așa de mult, chiar și 
cînd portarul Jiului nu mai era 
la post. Arbitrajul lui Alexan
dru Toth a fost bun.

Dintre jucătorii care au evo
luat doar Libardi ar putea in
tra in atenția selecționerilor,

OPINII ALE
SPECTATORILOR
Și o întrebare discretă: pe cine propu 

nefi pentru lotul reprezentativ ?

națională. Mi-au plăcut Cos- 
tin, Pexa Coman de la „U“ și 
Dumitriu, Ionescu, Dinu de 
la Rapid.

NICOLAE BOTA 
arhitect

PITEȘTI

Prima repriză a meciului a 
dezamăgit pe toți cei peste 
15 000 de spectatori care aș
teptau ca echipa lor favorită 
să se revanșeze în urma celor 
două insuccese anterioare. 
Numai un 11 metri transfor
mat de Dobrin reușește 
să învioreze tribunele. Alte 
două goluri, realizate de Io- 
nița și Dobrin fac ea în final 
spectatori să stT declare mul
țumiți mai mult pentru scor și 
mai puțin pentru joc. Cei mai 
buni de pe teren mi s-au 
părut Radu și Nuțu.

După acest meci n-aș putea 
recomanda pe nici unul din 
cei 22 de jucători pentru o 
lepiezentativă a țării.

Dobrin, excelent coordona
tor și tehnician dar... numai 
cînd vrea... Sînt momente 
cînd nu-1 recunoști pe teren 
deși alte ori te uimește prin 
execuții de înaltă clasă. Dar 
un fotbalist nu trăiește numai 
prin acest... „uneori".

CONSTANTIN MUȘAT 
muncitor 

Șantierul Petrochimic

BRAȘOV

în urma unui joc cu 
miză mare, echipele (pri
ma și ultima clasată) și-au 
împărțit punctele. Jocul a fost 
confuz, cu pase imprecise și 
cu ratări de neiertat (Necula a 
ratat de cîteva ori din ca
reul de 6 metri). Totuși, di
namismul partidei s-a menți
nut pe tot parcursul celor 90 
de minute. Apărarea echipei 
Steaua a avut mult de lucru, 
portarul Haidu, care și-a fă
cut ucenicia la Brașov, re- 
marcîndu-se în cîteva rînduri. 
Au jucat bine și de astă dată 
Nicolae Gheorghe, Ivăncescu

Zamfir care deși a jucat bine 
nu am putea spune că e un 
pretendent serios la apărarea 
buturilor echipei naționale. 
De altfel ei s-au și evidențiat 
și au dus greul în acest meci.

Ing. DUMITRU 
UNGUREANU

directorul S.M.T. Chimogeni

BACAU

Credeam că vom vedea 
un joc mare. Speram intr-o 
luptă acerbă pentru balon 
din partea ambelor forma
ții. Dar pînă in minutul 84 
cind Lucescu de la Dinamo 
București a marcat unicul 
gol al intilniril pecetluind 
infringerea echipei Dinamo 
Bacău pe teren propriu nu 
am văzut aproape nimic. 
Ambele formații parcă au 
fost înțelese să nu joace 
fotbal. O înfringere ruși-, 
noasă pentru Dinamo Ba
cău. Parcă le-a scos cineva 
cu seringa puterea din vine. 
Nu au luptat deloc. Au ju
cat ca o echipă de C. Pe 
cine propun pentru lotul 
reprezentativ f După cum 
au jucat azi pe nici unul, 
hotărît.

DUMITRU PETREA 
mecanic

ARAD

Aici, la Arad, în meciul 
U.T.A.—Petrolul plictiseala a 
durat pînă în minutul 38, mo
ment cînd arădenii exultă de 
bucurie. Axente, după o com
binație în fața porții creată 
de Lereter, Moț 5» Metcaș 
marchează de la 8 metri. A 
fost un gol surprinzător și 
foarte frumos. Dintre cei 22 
de jucători s-a remarcat, în a- 
ceastă partidă, fundașul Pojont, 
un excelent dispecer de mingi 
care a creat multe faze ce din 
păcate n-au fost fructificate 
de coechipierii săi. El a fost 
selecționat în lotul reprezen
tativ și nu s-a făcut o greșeală.

ION POPA
Agenția O.N.T. Arad

UN CONCURS
ORIGINAL

Alertă printre peștișorii lacu
lui Herăstrău, din zona podul 
Băneasa ! In această dimineață 
de april, cu aer de miez de 
vară, un adevărat arsenal de 
instrumente perfide, prevăzute 
cu cîrlig și momeală, sondează 
undele din preajma stăvilaru- 
lui. Roșioare, plătici, petrișori, 
săbioare și alte specii de plevuș
că se zbuciumă pe rînd cîteva 
clipe, în vîrful strunelor neier
tătoare, poposind urgent în niș
te săculețe albastre, așezate la 
îndemîna îscusiților pescari. 
Pentru că, vedeți dv, de astă 
dată nu-i vorba de amatori o- 
bișnuiți, care mai mult visează 
decît prind, ci de performeri au
tentici, chiar dacă marea majo
ritate nu au depășit încă vîrsta 
uceniciei.

Asistăm la un concurs de pes
cuit sportiv pentru elevii licee
lor din București, organizat din 
lăudabila inițiativă a organiza
ției municipale a U.T.C., în co
laborare cu A.G.V.P.S. Timp de 
două ore, cei aproape 40 de 
competitori își demonstrează cu 
brio calitățile sub atenta supra
veghere a arbitrilor. Fiecare 
exemplar capturat este notat cu 
grijă, urmînd ca evaluarea după 
număr și greutate să hotărască 
ierarhia în clasamentul final. 
Concurența par atît de concen
trați asupra plutelor multicolo
re. incit ți-e si jenă să-i deran
jezi cu întrebări. Ne mulțumim, 
deci, ru cîteva informații laco
nice din care aflăm, că lupta 
p-r+rii este foarte tn-
C'rj-tă intrucit Tudor Bentu (Li

ceul nr. 15.) are un „activ" de 
73 bucăți, iar Victor Țăruș, Li
ceul „Petru Groza" numai cu 
trei mai mult!

Dar iată și o prezență insolită : 
o fată, printre atîția băieți, vă
dind destulă pricepere in arta 
pescuitului. Manuela Niculescu, 
elevă la Liceul nr. 42 a deprins 
tainele „meseriei" de la tatăl 
ei, vechi și încercat membru al 
A.G.V.P.S. Asociația Generală a 
Vînătorilor și Pescarilor Spor
tivi... li urăm — in șoaptă — 
succes, și trecem mai departe, 
de-a lungul standurilor în care 
se desfășoară o febrilă activita
te spre deznădejdea mărunte
lor viețuitoare acvatice !

Indiferent de rezultatele teh
nice (ele vor fi comunicate abia 
peste cîteva ore, după evaluarea 
„prăzii**) acest concurs original 
constitue o experiență admira
bilă, pe care ne-am bucura s-o 
vedem imitată în cit mai multe 
puncte de pe harta țării.

D. D.
★

REZULTATE TEHNICE: LO
CUL I: TEODOR BENTU, Liceul 
nr. 15, 2390 puncte — 160 bucăți
— 1590 grame: LOCUL II: VIC
TOR ȚĂRUȘ, Liceul nr. 28 — 
1560 puncte — 118 bucăți — 
970 gr: LOCUL III: CONSTAN
TIN VASILE — Liceul 21; 1520 
puncte — 114 buc. 950 gr; LO
CUL IV: FLOREA IVANOV, Li
ceul 32 — 1280 puncte — 86 buc.
— 850 gr; LOCUL V: NICOLAE 
BURT \N Liceul 2; 1130 puncte, 
98 buc. 640 gr.

PROTESTUL TRIBUNELOR
Toate discuțiile noastre despre 

fotbal (și de cîtă vreme discutăm 
despre unsprezecele căzut X sau 
Y, am pierdut socoteala zilelor I) 
sînt, îmi face impresia, timp pier
dut. Ori cît de binevoitori (fana
tici ai fotbalului nu mai există, 
marii microbiști au suferit și ei, 
spre a deveni colecționari de cutii 
de cremă de ghete, greieri, sau ca
pace de bere) intrăm la un mo
ment dat într-un punct mort. 
Cunosc oameni care mîncau fot
bal cu pîine, cum se spune, și 
care astăzi dau din mîini a le
hamite imediat ce aud de cam
pionat sau de turneele ridicole 
prin țări care formează raiul pa
pagalilor. Avem doi sau trei ju
cători de valoare — Ion Ionescu, 
Dumitriu, Dobrin — dar cu 
două-trei fire de chibrit nu poți 

e
nasc 
pre- 
con- 
cru- 
căl-

lumina această noapte care 
fotbalul nostru de azi. Se 
mereu speranțe, mîntuitori 
zumtivi, dar pînă la urmă 
stați că nici unul nu-și duce 
cea, toți se trag prin locuri 
duțe și lucrurile rămîn în con
tinuare neschimbate.

Și e păcat.
Fotbalul nostru pierde 

tn ce mai mult teren și 
enorm de mulți bani.

Dacă jucătorii români, 
cepția celor de la Progresul și 
Universitatea Craiova, anunțați 
în întrecere directă la ora aceea, 
dacă zeii diviziei A, au stat la 
televizor și au urmărit partida 
Bulgaria-Italia, vor fi înțeles 
poate ceea ce așteptăm de la ei. 
La Sofia nici un jucător n-a șo
mat o singură secundă măcar. 
Din primul ți pînă în ultimul 
minut atît bulgarii cit ți italienii 
s-au aruncat în luptă cu o în- 
dlrjire care nu se vede niciodată 
pe terenurile noastre. Pentru pu
blic și pentru gloria sportivă. Și 
Asparuhov ți Kotcov ți Mazzola 
ți Domenghini ne-au servit o 
lecție de dinamică ți de voință. 
Lingă aplauzele celor 75 000 de 
spectatori de pe stadionul Vasil 
Levski adaug 
de mulțumire.

Lulnd, deci, 
tdmînii meciul 
trecem la discutarea etapei. De 
Progresul ți C renova nu coi vorbi

din ce 
pierde

cu «-

și gîndul nostru

ca etalon al săp- 
de la Sofia să

de FANUȘ NEAGU
mult — las să vorbească faptul 
că aceste două echipe n-au fost 
în stare să aducă pe stadion de
cît o mînă de oameni.

Duminică pe o căldură în care 
nu visai decît Marea Neagră, 
Rapid cu formația sa de șoc s-a 
repezit în bobocii lui Titi Teașcă 
(Piticul leagă la Cluj o echipă 
despre care sînt convins că se va 
scrie cu majuscule în viitor) și 
i-a pus la pămînt în prima re
priză înscriiiidu-le două goluri. 
Pe merit, fiindcă în cele 45 de 
minute de pînă la pauză clujenii 
s-au încurcat unii pe alții.

REZULTATE 
TEHNICE

DIVIZIA NAȚIONALĂ A
Dinamo Bacău — Dinamo 

București 0—1 (0—0 ; U. T. 
Arad—Petrolul Ploiești 1—0 
(1—0 ; Steagul Roșu Brașov— 
Steaua București 0—0 ; Farul 
Constanța—Jiul Petroșeni 
1—2 (1—2) î F. C. Argeș— 
A.S.A. Tg. Mureș 3—0 (2—0) ; 
Progresul București—Univer
sitatea Craiova 2—0 (0—0); 
Rapid București—Universita
tea Cluj 2—1 (2—0).

DIVIZIA B, SERIA I

Chimia Suceava—Chimia 
Rm. Vîlcea 2—1; Flacăra Mo- 
reni—Victoria Roman 1—0 î 
Portul Constanța — Metalul 
București 1—0 ; C.F.R. Paș
cani—Politehnica Iași 2—0 ; 
Electronica Obor—Ceahlăul 
Piatra Neamț 3—0 ; Politeh- 
nica-București — Politehnica 
Galați 0—0 ; Metrom Bra
șov—Poiana Cîmpina 3—0.

SERIA A II-*

C^.M.-Reșița — Politehnica 
Timișoara 3—1 ; Minerul Baia 
Mare—Crișul Oradea 2—1 ; 
C.F.R. I.R.T. Arad—A. S. 
Cugir 0—0 ; C.F.R. Timișoa
ra—C.F.R. Cluj 1—2 ; Indus
tria Sîrmii C. Turzii—Meta- 
lul-Hnnedoara 2—1 ; Olimpia 
Oradea—C.S.M. Sibiu 2—1 ; 
Gaz Metan Mediaș—Vagonul 
Arad 0—0.

CLASAMENTUL DIVIZIEI A
I. F. C. Argeș 18 10 3 5 29—14 23

II. Steaua 18 9 5 4 31—20 23
in. Farul 18 8 3 7 28—20 19
IV. Jiu! 18 8 3 7 26—20 19
V. Dinamo-Buc. 18 7 5 6 20—21 19

VI. U.T.A. 18 8 2 8 18—16 18
vn. Rapid 18 8 2 8 23—24 18

VTII. „ir ciuj 18 7 4 7 20—24 18
IX. Dinamo-Bacău 18 9 0 9 22—30 18
X. ,.U“ Crakna 18 8 1 9 24—24 17

XL Petrolul 18 8 1 9 18—18 17
XII. AS..-\.-Tg. Mureș 18 5 5 8 19—21 15

xm. Progresul 18 4 6 8 18—24 14
xrv. St. Roșu 18 5 4 9 12—22 14

Jucătorii din afara terenului: Valentin Stănescu (sus) și Constan
tin Teașcă (jos).

După pauză — schimbări la 
față — studenții au ieșit la atac 
și au dominat. Dar Adam cu 
ambele picioare împletite nu a 
putut să nimerească niciodată 
poarta. Cel care l-a întins ți l-a 
făcut mat pe Răducanu a fost 
fundașul Crețu.

Teașcă nu renunță la ideea de 
a trimite fundașii in atac și se 
pare că face destul de bine acest 
lucru. Cîteva minute înainte de 
fluierul final, clujenii au fost 
faultați în modul cel mai dur, 
în careul Rapidului, dar arbitrul 
a refuzat să acorde 11 m. Suve
ranii aceștia cu fluierul de tini
chea ar trebui luați la numără
toare și trecuți prin ciur.

Avem, mi se pare, vreo 31 de 
arbitri pentru divizia A — dar 
dintre ei doar 10 sau 12 dacă se 
pricep la meserie și au curaj să 
vadă infracțiunile.

Steaua a cedat locul Argeșului 
— totuși cred că anul acesta va 
fi în întregime al clubului Steaua 
care a cucerit titlul și la volei, 
iar sîmbătă la Frankfurt pe Main, 
Cupa campionilor europeni la 
handbal.

Surpriză de proporții la Con
stanța. Farul venea tacticos din 
umbră și adulmeca fiecare pas 
greșit al militarilor ți al argeșe
nilor și iată că deodată cade în 
chip cu totul neașteptat în fața 
Jiului. Asta înseamnă că toate 
echipele noastre taxate de buni- 
șoare sînt capabile de orice gafă.

Fotbalul nostru rămîne la 
nivelul la care e, nu ne mai spune 
absolut nimic — simple furtuni 
făcute cu paiul într-un pahar de 
apă minerală ți aia răsuflată.

Cel mai dureros lucru, cea mai 
dureroasă realitate rămîne faptul 
că jucătorii își dispută balonul tn 
fața tribunelor goale.

Ăct final la volei

HANDBALIȘTII DE LA STEAUA
CAMPIONI EUROPENI

VĂ AȘTEPTĂM CU FLORI
După cum se știe — din pre

sa apărută ieri și din transmi
sia directă de la sala „Expozi
ției" din Frankfurt pe Main, — 
echipa de handbal „Steaua"- 
București, care participă pen
tru prima oară în marea com
petiție europeană, învingînd 
cea mai puternică echipă de 
club de pe continent, Dukla 
Praga, într-un meci memorabil, 
prin neprevăzutul și dramatis
mul lui, prin desfășurarea lui 
tot timpul sub semnul încordă
rii maxime și al incertitudinii, 
a intrat în posesia unui presti
gios trofeu — „Cupa Campio
nilor europeni". Victoria 
(13-11) este cu atît mai plină 
de atributele valorii, cu cît se 
știe, din componența echipei 
învinse fac parte mai mulți ju
cători care anul trecut, în Sue
dia, an cucerit titlul mondial : Du
da, Mareș, Beneș, Havlik, Hor
vath etc. Dar iată că această echi
pă de marcă a fost nevoită să în
cline steagul și să coboare din 
vîrful piedestalului, pentru un 
an deocamdată, lăsînd locul 
acolo sus, de unde se privește 
cel mai bine și se vede cel mai 
departe, colegilor lui Oțelea, 
Gruia și Iacob, acei băieți ti
neri, inimoși în frunte cu cel 
mai temerar, căruia i se dato- 
rește în cea mai mare măsură 
victoria, portarul Alexandra 
Dincă. Este un remarcabil suc
ces pe care îl consemnăm ca 
atare. Steaua, fumizînd o evo
luție care pe alocuri a strălucit, 

extraordinară
datorează 

admirabile 
au luptat, 
din toate

reușește această < 
performanță. Băieții 
victoria voinței lor 
și îndîrjirii cu care 
bunei lor pregătiri 
punctele de vedere: evoluția sco
rului, momentele de tensiune, si
tuațiile dramatice ne îndeamnă 
să afirmăm aceasta ; ei n-au mai 
făcut greșelile de altădată ; deși 
conduși, la început cu 2-0 an ie
șit din impas, au găsit resurse 
morale pentru a nu se lăsa co
pleșiți de crispare — (într-o ase
menea dispută crisparea parali
zează, aduce rău) dovedind mult 
calm, inspirație și luciditate.

Ceea ce ne bucură este faptul 
că meciul, jocul echipei noastre a

Cîteodată asemenea scene sînt adevărate... Atunci trebuie să ne revolte. Cînd sînt simulate, tre
buie să ne întristeze. Foto : C. CONSTANTIN

CORNEL OȚELEA

fost de o bună factură tehnică, 
oferindu-le spectatorilor — buni 
cunoscători ai acestui sport — 
un veritabil spectacol handbalis
tic. Nu o dată am auzit la radio

seandîndu-se numele „Steaua* 
sau „Gruia".

Evenimentul, în sinea lui, ne 
umple tuturor inimile de bucurie 
și de ce să nu recunoaștem emo
ția și lacrimile căpitanului echi
pei, Comeliu Oțelea, ne-au trans
mis și nouă acea emoție care sti
mulează sentimentul mîndriei.

Bravo băieți I Dacă Intema- 
zionale Milano, Real Madrid, 
Celtic Glasgow, au fost la rîn
dul lor cele mai tari echipe de 
club de fotbal de pe Continent 
voi alcătuiți echipa de handbal 
cea mai puternică din Europa... 
Voi, Dincă, Belu, Oțelea, Iacob, 
Popescu, Marinescu, Goran, Gru
ia, Roșescu, Cristian, Alboaică — 
în handbal — sînteți egalii lui 
Hento, Sartî, Mazzola și celelalte 
mari stele ale fotbalului. Meri
tați lauda și dragostea noastră 
cu prisosință. Vă așteptăm cu 
flori.

V. CABULEA

Sîmbătă seara voleibaliștii 
de la Steaua au îmbrăcat 
tricourile de campioni.

Disputat într-o nouă for
mulă — prin însumarea 
punctelor acumulate în cam
pionat cu cele realizate în 
cadrul celor trei partide fi
nale — turneul care a reunit 
cele mai valoroase patru 
echipe masculine românești 
de volei nu s-a ridicat, prin 
ținuta tehnică și spectacu
lozitate, la nivelul așteptat. 
Steaua a plecat din start cu 
atuul celor 20 de puncte a- 
cumulate în campionat șl cu 
recenta răsturnare de scor 
din meciul cu Dinamo. Prin
cipala contracandidată, echi
pa Dinamo, ni s-a părut, de 
la început, o resemnată as
pirantă la titulatura de „vi- 
cecamipioa<nă“. Rapid n-a fost 
deloc ceea ce ne obișnuise, 
adică o echipă cu o reduta
bilă forță de soc în timp ce 
formația studenților gălă- 
țeni, Politehnica, ne-a amin
tit, doar prin nume, de în
frigurarea cu care-i urmă
ream rezultatele bune din... 
Franța. Altă echipă atunci, 
alta acum...

Dar dincolo de această lip
să de „sare si piper" a tur
neului final, meritul campio
nilor este, incontestabil. A- 
vem convingerea că în com
petiția europeană a campio
natelor la volei Steaua va fi 
o mesageră pe măsura pres
tigiului de care se bucură 
voleiul românesc.

V. RADA

Bravo, Dincă!
de DAN

Am trăit cu toții, de la dis
tanță. peripețiile dramaticei 
finale disputate sîmbătă sea
ra la Frankfurt pe Main. 
Zeița Fortuna, oaspete de 
onoare la mai toate confrun
tările de acest gen, a surîs 
pe rînd ambelor echipe (fe
meie, ce vreți 1), dar pînă la 
urmă alegerea ei s-a oprit a- 
supra băieților în tricouri al
bastre...

Fără îndoială, un rol hotă- 
rîtor în stabilirea „preferin
ței'* l-a avut comportarea 
tînărului golkeeper al învin
gătorilor, Alexandru Dincă. 
Pe parcursul orei de joc, a- 
cest flăcău negricios a făcut 
adevărate minuni, apărînd 
mingi imposibile — printre 
eare și un 7 m tras de Duda 
la scorul de 10—9 pentru pra- 
ghezi. A fost, probabil, mo
mentul psihologic al tatilni- 
rii ; demoralizați de ratarea 
unei ocazii atît de favorabile, 
adversarii au slăbit alura, 
permițind steliștilor să ega
leze și apoi să obțină acel 
avantaj de trei puncte, echi
valent eu succesul final. 
Dacă, însă, numai cîteva din 
cele 15 șuturi extrem de pe
riculoase, reținute sau res-

DEȘLIU
pinse de Dinoă, ar fi sfîrșit 
în plasa porții sale, Cupa 
Campionilor Europeni avea 
toate șansele să ia din nou 
drumul Capitalei de pe Vlta
va. Dar „ultima nădejde" a 
echipei noastre s-a dovedit 
excelent nu numai în evita
rea golurilor, ei și în inițierea 
unor contraatacuri decisive 
fructificate cu promptitudine 
de Iacob și Marinescu.

Fără a subestima eforturi
le tuturor celorlalți compo
nent! ai formației învingătoa
re, precum și meritele incon
testabile ale învinșilor în 
frunte cu Viha, omul de cau
ciuc din poarta opusă — pu
tem afirma că eroul pasiona
tei partide de la Festhalle, 
cel mai bun jucător de pe te
ren, a fost Alexandru Dincă. 
Felicittndu-1 din toată inima, 
îi urăm tînărului portar — 
de care în treacăt fie zis, 
însăși reprezentativa țării a- 
vea atita nevoie — o lungă 
și glorioasă carieră, bazată 
pe muncă intensă, seriozitate 
șl modestie, adică tocmai a- 
cele calități care l-au condus 
Ia comportarea excepțională 
din finala marii competiții 1

/ eî(..,)â a campioi . .t. ui 
de handbal, inaugurată săr
bătorește pe terenul de la 
„Tineretului" a prilejuit re
luarea unei frumoase rivali
tăți sportive : „U" București- 

„U" Cluj.

Foto: VIOREL RABA

RUGBI: Degringolada Stelei și 
cumințenia etapei bucureștene
A patra etapă a „Cupei Pri

măverii". a oferit bucurestenilor
— cu excepția partidei vedetă 
Dinamo-Steaua din cuplajul de 
duminică de pe terenul Gloriei
— întîlniri cu o evoluție cu
minte, departe de a satisface ce
rințele rugbiului modern, pe iu
bitorii acestui sport. Sîmbătă, 
Constructorul a primit vizita 
campioanei Grivița Roșie. Vic
toria a revenit, scontat, XV-lui 
grivițean cu 17—5. Dar jocul 
practicat de fruntașa rugbiului 
nostru a avut un aspect scle
rozat. Lipsa lui Demian se face 
resimțită în compartimentul pa
chetului de înaintași, iar viorile 
de alta dată ale liniei de atac 
Țibuleac-Wusek au evoluat sub 
posibilitățile lor. Singurul Bal
kan a produs febra atacului, a- 
dăugîndu-i-se înaintașii Mircea 
Rusu și Șerbu. Constructorul, 
curp evoluează în prezent, nu 
e la orizontul unei echipe divi
zionare A, avînd în componența 
sa jucători fără rutină și fără

cunoștințe tactico-tehnice sufi
ciente. Gloria a întrecut. în des
chiderea cuplajului, formația 
Progresul cu 6—3. Fiind de va
lori sensibil apropiate, gazdele 
au obținut victoria printr-un 
plus de ambiție, uneori constru
ind și acțiuni frumoase umbri
te însă, de anti-jocul unor echi
pieri din rîndul cărora s-a evi
dențiat Filip, tolerat în acțiu
nile nesportive de arbitrul N. 
Cervinschi. De fapt, și unii ju
cători de la Progresul au folosit 
acest procedeu de joc în dauna 
aspectului calitativ al întîlnirii. 
Dinamo-Steaua au oferit un re
cital în două părți. la un nivel 
spectacular acceptabil. în prima 
parte Steaua a fost net supe
rioară, înscriind 9 puncte prin 
Durbac — două lovituri de pe
deapsă și Giugiuc încercare. La 
pauză, nimeni nu se aștepta la 
răsturnarea scorului, mai ales că 
dinamoviștii etalaseră cîteva de
ficiențe tactice. Dar, stupoare. 
Dinamo a intrat schimbată în

bine și numai în cîteVa minute 
demitizează superioritatea Ste
lei. Dăiciulescu deschide seria 
celor 12 puncte care le vor ad
ministra în următoarele minute 
adversarei lor, trimițînd de la 
48 de metri o lovitură de pi
cior căzută. îl imită Niculescu 
și, în sfîrșit, Pilă transformă 
două lovituri de pedeapsă. 
Steaua se dezechilibrează șl 
treptat-treptat pierde orice ini
țiativă, lăsîndu-se dominată. 
Mai ales la margine, unde Pre
da (în prima parte a jocului 
culesese baloanele), este depășit 
de Tuțuianu, fundașul Durbac 
este nesigur în spatele liniai 
de atac-apărare, pe cînd omo
logul său Dăiciulescu își împin
ge echipa prin succesive pene
trații în terenul advers. Dacă 
nu au marcat încercări, se dato
rează stopării prompte în zona 
finalizării de către replierea 
imediată a militarilor. Scor fi
nal 12—9 pentru Dinamo.

CORNEL VALEANU
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„Săptămîna vietnameză" — 
au denumit-o mulți din confrații 
noștri. însîngerata țară din sud- 
estul asiatic a fost mai prezentă 
decît oricînd în titlurile ziarelor 
de pe toate continentele. O dată 
cu primăvara au încolțit și spe
ranțele într-o reglementare paș
nică a conflictului care (durează 
de atâția ani. Atitudinea realistă, 
de bunăvoință, a Republicii 
Democrate Vietnam a găsit apro
barea tuturor celor atașați sincer 
idealurilor de pace și înțelegere 
între popoare. Limitarea bombar
damentelor de către S.U.A. nu 
satisface cererile legitime ale 
poporului vietnamez, ale opiniei 
publice mondiale. Deasupra te
ritoriului R. D. Vietnam, pe 
suprafețe care includ sute de ki
lometri, bombele americane con
tinuă să răspîndească moartea și 
ruina. Interesele păcii cer ca 
Washingtonul să pună capăt i- 
mediat și necondiționat TU
TUROR bombardamentelor asu
pra R D. Vietnam. Declarația 
guvernului Republicii Socialiste 
România sprijină pe deplin 
punctul de vedere al R. D. Viet
nam și subliniază faptul ca „in 
situația prezentă depinde de gu
vernul S.U.A. ca să se creeze con- 
-diții pentru începerea convorbi
rilor, sa se facă pași înainte spre 
•reglementarea pe cale pașnică a 
conflictului din Vietnam, în inte
resul păcii și securității interna
ționale". Declarația relevă că re-

care opoziția este majoritară. 
Deci, la Ciudad de Panama dis
puta s-a soldat deocamdată în 
favoarea actualului președinte. 
Rămîne de văzut dacă scrutinul 
prevăzut se va desfășura și dacă 
în circumstanțele actuale mai este 
posibilă vreo surpriză.

Cronica săptămînii consemnea
ză închierea lucrărilor plenarei 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia. 
Deputatul Oldrich Cernik a fost 
însărcinat cu formarea noului 
guvern cehoslovac. La Cairo s-au 
desfășurat convorbiri între pre
ședintele Nasser și regele Husse
in în cursul cărora a fost exami
nată situația din Orientul Apro
piat și problema convocării unei 
conferințe arabe la nivel înalt. 
Comentariile noastre se referă 
la asasinarea lui Martin Luther 
King și la frămîntările studențești 
din Brazilia.

Crima
de la
Mem

Un oraș despre care ziariști 
de dincolo de ocean afirmă că 
ar avea o armonie a liniilor ar
hitectonice și că ar inspira sen-

Indira Gandhi afirmă că a fost 
„unul din marii oameni ai con
temporaneității". Asasinatul de 
la Memphis a răscolit America 
neagră, America celor care în 
ghettouri suferă și speră. Avea 
dreptate PARIS PRESSE L’IN- 
TRANSIGEANT cînd scria că 
„asasinarea dr. King riscă să aibă 
consecințe mult mai profunde și 
mai dramatice decît uciderea 
fostului președinte Kennedy". Iar 
LA CROIX nu-și ascundea îngri
jorarea că „focul de armă tras 
la Memphis va face și mai în
cinsă vara americană, care se a- 
nunța deja agitată".

„Vara fierbinte" a devansa! ca
lendarele și a izbucnit odată cu 
vărsarea de sînge din balconul 
hotelului din Memphis. Demons
trațiile din orașe mai mari sau 
mai mici au fost urmate de greve 
și ciocniri sîngeroase. Washing
tonul a cunoscut ceasuri de neli
niște. Sute de clădiri ale capita
lei au fost incendiate. Revolta oa
menilor ide culoare capătă forme 
tot mai violente : magazine de
vastate, autobuze răsturnate, case 
date pradă flăcărilor. Peste 2 000 
de negri se găsesc în temnițe, 
spitalele au devenit neîncăpă
toare pentru răniții culeși de pe 
străzi. Trupele aduse pe calea 
aerului, plus tancurile au încer
cat, inutil, să restabilească or
dinea. Momente dramatice ș-au 
înregistrat la Chicago unde cioc
nirile au dus la moartea a 9 
oameni și rănirea a peste 200. 
Explozia revoltei negre a cuprins 
și Harlemnl.

Casa Albă încearcă să readucă 
calmul în țară. Sînt elaborate în 
grabă măsuri care prevăd asigu
rarea drepturilor civile ale popu
lației de culoare, 
noi promisiuni.
negri doresc, însă, altceva 
făgăduieli. Asasinarea lui

se pregătesc 
Milioanele de 

decît 
King

ționale". Declarația relevă că 
glementarea pe baze trainice 
problemei vietnameze reclamă 
cotarea agresiunii americane, 
tragerea trupelor S.U.A. și 
aliaților lor din Vietnamul

în- 
re- 

a 
__  de 

sud, respectarea dreptului sacru 
al poporului vietnamez de a-și 
hotărî singur soarta, fără nici un 
amestec din afară.

Numeroși oameni politici, di
plomat! și comentatori' au relie
fat însemnătatea deosebită a ho- 
tărîrii guvernului R.D. Vietnam 
care a decis să numească un 
reprezentant al său care să sta
bilească contacte cu un repre
zentant al S.U.A. în vederea în
cetării necondiționate a bombar
damentelor și a celorlalte acte de 
război ale S.U.A. împotriva Re
publicii Democrate Vietnam, ast
fel incit să poată începe convor
birile. „Această hotărîre poate 
face să avanseze perspectiva unei 
reglementări juste și durabile 
— afirma primul ministru brita
nic Harold Wilsd iar Nilsson, 
ministrul de externe al^ Suediei, 
declara : „Speranțele că se vor 
angaja tratative pentru soluțio
narea problemei vietnameze au 
crescut". Doar faliții de Ia Sai
gon. care nu reprezintă pe nimeni, 
s-au arătat îngrijorați. „Avertis
mentele" lor trădează groaza cu 
care scrutează viitorul, teama pa- 
ralizată de naufragiul poli'.ic.

La Washington s-a anunțat că 
S.U.A. vor stabili contacte cu 
reprezentanții nord-vietnamezi 
pentru a discuta încetarea totală 
a bombardamentelor asupra R. 
D. Vietnam. A sosit momentul în 
care la Casa Albă trebuie să se 
demonstreze, nu unmai în discur
suri, dorința reală de a se pune 
capăt intervenției armate îm
potriva poporului vietnamez.

Glontele care la Memphis

GLOB

_______   a 
pus capăt vieții pastorului Mar
tin Luther King a provocat o 
gravă tensiune în interiorul 
S.U A. și a dus la anularea nro- 
îectâteî reuniuni de la Honolulu 
în legătură cu Vietnamul. Pro
blema vietnameză a figurat în 
această săptămînă și pe ordinea 
de zi a reuniunii S.E.A.T.O. de 
la Wellington. Reuniunea a a- 
vut darul să dovedească încă o- 
dală că S.E.A.T.O. supraviețuieș
te doar în arhivele Departamen
tului de Stat. S-au rostit cuvîn- 
tări banale, s-a adoptat un co
municat care nu spune nimic, 
s-au organizat conferințe 
presă plictisitoare. Eforturi 
darnice : cadavrul S.E.A.T.O. nu 
poate fi reanimat. Franța a ab
sentat, Pakistanul a jucat 
rol 4e figurație iar Anglia, 
ciuda asigurărilor formale, 
e«ie dispusă să-si mai asume o- 
bligații militare Ia „est de Suez" 
și în consecință a renunțat la 
partitura ce îi fusese încredința
tă în concertul S.E.A.T.O. Cei 
rămași cunosc o singură melodic 
pe care o cîntă sub bagheta Was
hingtonului. „Corul" sateliților 
nu coate compensa absența de la 
ramoă a unor protagoniști...

Dintre evenimentele săptămînii 
semnalăm sesiunea Pietii Comu
ne de Ia Luxemburg. Parisul în
că odată și-a exprimat dubii fa
ță de „vocația europeană" a 
Londrei, astfel îneît iarăși s-a a- 
nelat la formula amînării. Pro
blema urmează a fi din nou stu
diată într-o comisie restrînsă apoi 
va fi încă o dată examinată în 
consiliul ministerial după 
probabil va ajunge iarăși 
comisie care o va studia și 
mai departe...

în Panama, Robles a obținut 
cîștig 
Supremă, 
netele 
ho’ăjîrea

de 
za-

tin 
în 
nu

carc
la

așa

de cauză. Curtea 
vegheată de baio- 

armatei, a anulat 
parlamentului în

zația calmului reconfortant. Ora
șul acesta de pe Mississippi și-a 
cucerit o celebritate tragică. 
Memphis are astăzi aceeași re
zonanță ca și Dallasul în care 
John Kennedy și-a pierdut viața, 
în balconul unui hotel, Martin 
Luther King a fost asasinat. King 
înseamnă nu numai numele unui 
laureat al premiului Nobel, al 
unei personalități pe care o în
tâlnești deseori pe ecranul tele
viziunii și despre care scriu zia
rele ; el simboliza energia cu 
care milioanele de negri din 
S.U.A. luptă pentru integrarea 
rasială, pentru a pune capăt unor 
practici discriminatorii ce înjo
sesc demnitatea umană. A dispă
rut nu numai un om mare, ci a 
primit o teribilă lovitură speranța 
unei comunități oropsite. King 
avea o neclintită încredere în 
viitorul negrilor, un optimism ge
nerat de conștiința forței unei 
colectivități decise să nu dezar
meze, să nu renunțe la drepturile 
ei legitime. Recentul articol pe 
care l-a publicat în revista LOCK, 
articol care în actualele împreju
rări dobîndește semnificații tes
tamentare, reprezenta un apel în 
sprijinul unei „declarații a drep
turilor economice pentru cei de
favorizați", căci numai un pro
gram eficace ar putea micșora 
„numărul răscoalelor previzibile 
în vara ce vine". King, om dotat 
cu un simț ascuțit al realităților, 
investigînd dincolo de aparențe, 
semnala că S.U.A. cheltuiesc 
50 000 de dolari pentru fiecare 
partizan din Vietnamul de sud 
pe care îl ucid, dar alocă numai 
53 dolari, anual, pentru asisten
ța săracilor din interiorul conti
nentului nord-american. Comu
nitatea neagră din S.U.A., o co
munitate cu milioane de desmoș- 
teniți ai soartei, este considerată 
drept un vulcan gata să erupă. 
Teama de o nouă
te“ răzbate de multe 
în rapoartele oficiale 
mentariile gazetelor, 
n-a intrat în actualitate
tă cu uciderea lui Martin Luther 
King. în ultimele zile ale lui 
martie ciocnirile din acest oraș 
s-au soldat cu un mort (tânărul 
negru Larry Payne), 60 de răniți 
și 350 de întemnițați. Tempera
tura politică era în creștere cînd 
un glonte a pus capăt vieții du
reros de scurte, zbuciumate, a lui 
Martin Luther King, despre care

le-a risipit, brutal, speranțele în 
dreptate și a dezvăluit dimensiu
nile unei probleme cruciale pen
tru America zilelor noastre.

Tulbu
rările

din bra
zilia

Principalele orașe braziliene au 
fost în tot cursul săptămînii tre
cute teatrul unor virulente inci
dente și tulburări, caracterizate 
de presa sud-americana drept 
cele mai serioase de la instaura
rea actualului regim, din 1964.

Incepînd de luni noapte, ma
rele oraș Rio de Janeiro a trecut

sub controlul direct al armatei. A 
Puternice detașamente ale arma
tei și poliției au ocupat poziții în 
principalele piețe ale orașului. 
în același timp s-a anunțat că 
în întreaga țară unitățile militare 
și polițienești „au fost puse în 
stare de urgentă pentru a împie
dica orice tulburări și demons- 
trații". Vasta mobilizare a forțe- ® 
lor de represiune n-a împiedicat 
însă continuarea și amplificarea 
puternicei mișcări protestatare W 
studențești care se bucură de so
lidaritatea activă a unor largi pă- a 
turi ale populației. La Rio mii de ™ 
demonstranți — studenți și repre
zentanți ai altor categorii sociale A 
au angajat adevărate lupte de 
stradă cu detașamentele militare 
care le barau calea. Au intrat în 
acțiune batalioane de infanterie 
blindată și numeroase care de 
luptă. Bilanțul : 60 de răniți din 
ambele tabere, doi morți din rîn
dul demonstranților, 260 de a- 
restări. Incepînd de miercuri, de- @ 
monstrațiile s-au extins în aproa
pe toate cele 22 de state ale Bra- 
ziliei. In orașul Goiana, 3 000 de w 
demonstranți au dus veritabile 
lupte de stradă cu 600 de poli- @ 
țiști. Alte ciocniri au avut Ioc în 
orașele Belo Horizontp, Forța- 
leza, Sao Paolo, Recife și în ora- W 
șui universitar din capitala țării 
— Brasilia. Ciocnirile de pînă 
acum între demonstranți și poli- “ 
ție s-au soldat cu patru studenți 
morți, peste 400 de persoane ră- gB 
nite și aproape 1 200 de arestări. " 
între timp, raspunzînd apelului 
organizațiilor studențești din sta- A 
tul Guanabara, studenții din a- 
proape toate centrele universitare 
au declarat grevă ; pentru prima 
oară în istoria mișcării studen
țești braziliene se folosește me
toda grevei cu ocuparea localu- 
rilor universitare.

Actualul val de tulburări a in- a 
ceput în momentul în care poli- W 
ția a pătruns într-o cantină stu
dențească din Rio pentru a îm- 
piedica organizarea unei mani- 
festații de protest împotriva con
dițiilor precare de alimentație și 
igienă. Polițiștii i-au lovit pe stu- ™ 
denți cu bastoanele de cauciuc 
iar aceștia au ripostat aruneînd 
cu pietre. Polițiștii au deschis fo
cul ucigîndu-1 pe studentul Ed
son de Lima Sonto. Aceasta a 
fost seînteia care a încins atmos
fera și așa explozivă. Observatorii 
din capitala braziliană sînt una
nimi în a aprecia că „o veritabilă 
criză națională opune tineretul 
universitar regimului acuzat că 
nu promovează un învățămînt de
mocratic și, într-un sens mai ge
neral, că nu respecta libertăți de
mocratice" (FRANCE PRESSE). 

Dincolo de caracterul protesta
tar împotriva represiunilor poli
țienești, mișcarea energică a stu- 
dențimii, larg sprijinită de opinia 
publică braziliană, își conturează 
obiective de ordin social și poli
tic. Demonstrațiile, mitingurile, 
grevele studențești sînt dominate 
de revendicări care vizează abo
lirea cenzurii, libertăți democra
tice, instituirea unui control asu
pra prețurilor, sporirea alocațiilor 
bugetare destinate învățămîntului, 
legalizarea Uniunii Naționale a 
Studenților (organizație interzisă 
după lovitura de stat din 1964).

Autoritățile manevrează pentru 
ceea ce guvernatorul statului 
Guanabara, Negrao de Lima, a 
definit „calmarea treptată a spi
ritelor". Pe de o parte s-a anun
țat suspendarea temporară a șe
fului poliției militare din Rio, 
organizarea unei anchete privind 
uciderea lui Edson de Lima și 
eliberarea unui număr de stu
denți arestați. Pe de altă parte, 
un comunicat publicat sîmbătă 
avertizează că „armata va împie- 
dica prin forță, folosind toate 
mijloacele, orice demonstrație". 
Nu e greu de sesizat că o veri
tabilă „calmare a spiritelor" nu 
poate fi obținută prin asemenea 
„manevre clasice". încordarea și 
tulburările actuale reflectă 
mulțumiri profunde care nu 
fi eludate fără riscul unor 
plozii.

R. S. CEHOSLOVACA. Complexul chimic Dusla din locali
tatea Sala.

La 7 aprilie s-au deschis la Luxemburg lucrările celui 
de-al XIX-lea Congres al Partidului Comunist din Luxem
burg. Pe ordinea de zi figurează raportul cu privire la sar
cinile comuniștilor luxemburghezi în condițiile actuale, pre
zentat de Dominique Urbany, președintele P.C. din Luxem
burg și alegerea noilor organe conducătoare ale partidului.

Referindu-se la problemele interne, Urbany a arătat în ra
portul său că în ultima vreme nemulțumirea populației față 
de politica cercurilor conducătoare ia proporții. Această po
litică, a spus el, duce la 'înrăutățirea condițiilor de viață ale 
oamenilor muncii, la creșterea impozitelor și prețurilor și la 
aservirea economiei naționale capitalului străin.

In partea de politică externă a raportului se cere lichida
rea tuturor obligațiilor militare asumate față de N.A.T.O., 
retragerea țării din acest pact militar și revenirea la o poli
tică de neutralitate. Partidul comunist, a spus Urbany, se 
pronunță pentru extinderea relațiilor cu țările socialiste, 
pentru crearea în Europa a unui sistem de securitate colec
tivă și pentru lichidarea blocurilor militare.

Johnson - Westmoreland
Programată pentru a avea loc 

la Honolulu, întrevederea din
tre președintele Johnson și gene
ralul Westmoreland, comandantul 
forțelor militare americane din 
Vietnamul de sud s-a desfășurat 
sîmbătă la Washington, întrucît 
președintele nu a putut părăsi 
capitala americană din cauza in
cidentelor rasiale. Președintele 
Johnson și Westmoreland au fă
cut o trecere în revistă a aspec
telor politice, militare și diplo
matice ale situației din Asia de 
sud-est. Purtătorul de cuvînt al 
Casei Albe a declarat că pro
blema succesiunii generalului 
Westmoreland a făcut, de aseme
nea, obiectul discuțiilor dintre 
președintele Johnson și coman
dantul american în Vietnamul de 
sud, 
vreo 
tori 
ma 
mai 
pe

fără însă să se fi anunțat 
hotărîre, Cei doi interlocu- 

au examinat probi e- 
desemnării „unuia sau 
mulți consilieri militari 
lîngă ambasadorul A- 

verell Harriman", care, așa cum 
B-a anunțat, a fost însărcinat de 
președinte să ia contact cu un 
reprezentant al guvernului R. D. 
Vietnam.

Convorbirile Johnson — West
moreland au alternat cu întreve
deri pe care președintele ameri
can le-a avut cu unii dintre li
derii populației de culoare, în ve
derea luării unor măsuri care să 
străvilească extinderea incidente
lor rasiale.

Un grup de 773 de personali
tăți americane — profesori uni- 
versitani, oameni de știință și 
scriitori, membri ai Academiei de 
arte și științe și ai Societății de 
filosofie, printre care 25 de lau- 
reați ai premiului Nobel — au 
adresat președintelui Johnson și 
Congresului un apel în care cer 
să se pună capăt războiului dus 
de S.U.A. în Vietnam. „Intere
sele naționale vitale ale Statelor 
Unite, se arată în declarație, re
clamă o rapidă reglementare în 
Vietnam bazată pe acordul ace
lor forțe politice și militare sud- 
vietnameze care în prezent se 
opun regimului de la Saigon".

IN REGIUNEA centrală a Li
banului s-au desfășurat dumini
că alegeri pentru desemnarea a 
30 de deputați în parlamentul 
țării. Este cea de a treia și ulti
ma etapă a alegerilor în vederea 
reînnoirii parlamentului liba
nez. La 24 martie, regiunea de 
nord a Libanului și orașul 
Beirut au desemnat 36 de par
lamentari, iar la 31 martie re
giunea de sud și Bekka au ales 
alți 33. Noua cameră libaneză 
va funcționa timp de patru ani, 
timp în care va desemna și pe 
viitorul șef de stat care-1 va 
succeda pe actualul președinte, 
Charles Helou.

MINISTRUL apărării al Cana
dei, Leo Cadieux, a anunțat la o 
conferință de presă că franceza 
va deveni limbă de lucru în uni
tățile militare canadiene în care 
predomină personal francofon. 
Această măsură va fi aplicată 
la început pe distrugătorul port- 
elicopter „Ottawa" înregistrat la 
baza de la Halifax. Pentru ca
nadienii de pe acest distrugător 
care nu cunosc limba franceză 
vor fi organizate cursuri spe
ciale.

JAMES MCLINTOP, In vlrstă 
de 51 de ani, colonel în rezervă 
din armata americană, a început 
duminică o temerară călătorie 
la bordul unui yacht lung de 12 
metri și lat de 4,50 metri. El a 
plecat din Arubatsubo (Japonia), 
și speră să ajungă la Seattle 
(S.U.A.) la începutul lunii iu
nie a.c. .

©

CEREMONIA decernării pre
miilor Oscar pentru cinemato
grafie, care urma să aibă loc 
luni, a fost amînată pentru 
miercuri, a anunțat Gregory 
Peck, președintele Academiei de 
cinematografie din Hollywood. 
Amînarea a fost hotărîtă în 
urma doliului național în me
moria fostului lider al popu
lației de culoare, Martin Luther 
King, asasinat joi la Memphis 
(statul Tennessee). Este pentru 
prima dată, în istoria decernării 
premiilor Oscar, cînd o aseme
nea ceremonie este amînată.

POLIȚIA italiană a descope
rit în colecția fizicianului Fran
cesco Negri din San Remo un 
tablou celebru al pictorului spa
niol Pedro Delgado. Tabloul 
care reprezintă o madonă cu co
pilul în brațe a fost furat în a- 
nul 1951 de la Centrul interna
țional de studii din Milano. Va
loarea acestui tablou este apre
ciată la aproximativ 25 milioane 
lire sterline. Francesco Negri a 

achiziționează o- 
sustrase.

,vară fierbin- 
săptămîni 
și în co- 
Memphis 
doar oda-

EUGENIU OBREA 
EM. RUCĂR

SUEDIA. Imagine din Stockholm

lire sterline, r9 fost acuzat că 
biecte de artă

Stabilitatea socială și politică, se 
subliniază în continuarea decla
rației, nu poate fi obținută fără 
participarea activă a tuturor fac
torilor poporului vietnamez, in
clusiv a Frontului Național de 
Eliberare într-un viitor guvern 
al Vietnamului de sud.

Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a sosit duminică la 
Amsterdam venind de la Geneva, 
înainte de plecare, el a făcut pe 
aeroport o declarație în care și-a 
exprimat speranța că „primele 
întrevederi dintre reprezentanții 
S.U.A. și cei ai guvernului R. D. 
Vietnam vor avea loc foarte cu- 
rînd și că ele vor duce la înce
tarea necondiționată a bombar
damentelor americane asupra te
ritoriului nord-vietnamez". Cred 
că Geneva, a spus el, oferă cele 
mai bune condiții tehnice unei 
eventuale conferințe în problema 
Vietnamului.

SOSIREA
LA NEW-YORK

A CANCELARULUI
AUSTRIEI

Cancelarul Austriei, Josef 
Klaus, a sosit duminică dimi
neață la New York, într-o vi
zită oficială pe care o face in 
S.U.A., la invitația președinte
lui Johnson. La sosirea pe 
aeroport, Klaus a declarat zia
riștilor că in cursul acestei vi
zite va avea cu președintele 
american „un schimb de pă
reri, îndeosebi cu caracter e- 
conomic", adăugind, totodată, 
că Austria este foarte intere
sată să facă un schimb de idei 
asupra situației politice inter
naționale. Referindu-se la asa
sinarea liderului populației 
culoare american, Martin Lut
her King, cancelarul Austriei 
a declarat că „națiunea ame
ricană a suferit o grea pier
derii inirrȚ G,n 1

MISIUNEA O.N.U. pentru 
Africa de sud-vest a sosit la 
7 aprilie în capitala Zambiei. 
Membrii acestei misiuni vor 
încerca să ajungă la Win- 
doek — capitala Africii de 
sud-vest — pentru a instala 
o administrație sub egida 
O.N.O., ca urmare a hotă- 
rîrii Națiunilor Unite de a 
anula mandatul Republicii 
Sud-Africane asupra fiastei 
colonii germane.

Guvernul de la Pretoria a 
avertizat pe membrii misiu
nii Națiunilor Unite că nu-i 
va autoriza să pătrundă pe 
teritoriul Africii de sud-vest.

JIM CLARK, una dintre 
figurile marcante ale spor
tului automobilistic interna
țional, a decedat duminică, 
la vîrsta de 32 de ani. Clark 
lua parte în Germania fede
rală la circuitul de la Hoc
kenheim, în apropiere de 
Stuttgart, rezervat automobi
lelor cu echipaj de două per
soane. La o curbă mașina de 
tip „Lotus Ford Cosworth", 
pilotată de Clark, dublu cam
pion mondial, s-a răsturnat 
dîndu-se de cîteva ori peste 
cap, după care a fost cuprin
să de flăcări. La scurt timp 
după ce a fost transportat la 
clinica universitară de la 
Heideiber, Clark a decedat.

Ofensiva guvernului fe
deral nigerian împotriva tru
pelor secesioniste biafreze a 
continuat în ultimele zile pe 
mai multe fronturi. Potrivit 
unui comunicat oficial din 
Lagos trupele guvernamentale 
se află la mai puțin de 30 
km de portul Harcourt, im
portant punct de legătură al 
biafrezilor cu exteriorul. Sîm
bătă, a fost cucerită localita-^, 
tea Abakaliki, situată în prin- . 
cipala regiune agricolă a țării, 
la 64 km de Enugu — capi
tala Biafrei. Trupele federale 
au reușit să preia controlul 
asupra localității Nfuma și a 
podului peste rîul Cross, care 
leagă partea de nord-vest a 
Biafrei cu restul provinciei 
orientale. Lupte se dau, de 
asemenea, la numai 30 km de 
localitatea Awne, avînd o im
portanță deosebită, deoarece 
aici se află singura rafinărie 
a Nigeriei controlată de for
țele biafreze din momentul 
actului secesionist de la 30 
mai 1967.

I
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îngrijorarea cea mai 
vizibilă care domneș
te astăzi la Bruxelles 
este ca nu cumva ac
tualele consultări în 
vederea formării nou
lui guvern să aibă a- 
ceeași soartă ca și cele 
din februarie. Pentru 
că premisele sînt, de 
fapt, aceleași, ba s-ar 
putea spune chiar că 
actuala bază de por
nire este încă și mai 
favorabilă eșecului. 
Raționamentul primar 
ar fi simplu : dacă 
principalele partide 
(social-creștin, socia
list și liberal) nu s-au

geri, sperînd că își va 
întări poziția în par
lament și va putea, e- 
ventual, să formeze 
noul cabinet de unul 
singur sau să dicteze 
într-o coaliție. Acum, 
după ce scrutinul de 
duminică a spulberat 
asemenea 
urnele nu 
constitui o 
Și, de vreme ce 
există decît două po
sibilități, coaliție sau 
noi alegeri, partidele 
păgubite nu pot să 
opteze decît pentru 
prima.

A rezolvat ceva re

speranțe, 
mai pot 
atracție, 

nu

xelles, însă, se speră 
că nu se va ajunge 
acolo și că actualul 
parlament cel puțin 
va încerca să guver
neze într-o formulă 
sau alta. Dar, chiar 
în cazul cînd s-ar găsi 
o formulă de guvern, 
criza nu poate fi con
siderată ca rezolvată. 
Noul guvern, oricare 
ar fi el, va trebui să 
rezolve problemele ca
pitale ale țării : re
dresarea economică, 
mai ales în provincia 
valonă, stabilizarea în 
Flandra, reforma con
stituției, reconcilierea

unei coaliții tripartite. 
El este însă dezavan
tajat de ceea ce se 
numește „uzura pute
rii", întrucît, potrivit 
lui LE FIGARO, face 
parte dintre aceia 
„care se află de multă 
vreme la putere și 
care n-au făcut ni
mic".

Reamintim pentru 
cititori componența 
actualului parlament 
(în paranteză locurile 
deținute în vechea Ca
meră) : Partidul so- 
cial-creștin — 69 (77) 
de locuri ; Partidul so
cialist — 59 (64) de

în căutarea unei formule
înțeles cînd dețineau 
în parlament 189 de 
locuri, acum, cînd nu
mărul lor de mandate 
a scăzut la 175, înțe
legerea este cu atît 
mai dificilă.

In cazul de față, 
însă, este posibil ca si
logismul să fie și alt
fel construit. Și aceas
tă a doua variantă are 
cei mai mulți adepți. 
In speță, se afirmă că 
tocmai datorită pier
derii de mandate, cele 
trei partide ar putea 
pînă la urmă să cadă 
de acord asupra for
mării guvernului. Căci 
situația se deosebește 
calitativ de cea de a- 
cum două luni. Atunci, 
fiecare dorea noi ale-

centul scrutin belgian? 
Cei mai mulți comen
tatori se întrec în a 
afirma răspicat că ale
gerile n-au folosit la 
nimic. Iată, de pildă, 
părerea ziarului COM
BAT : „Alegerile pen
tru parlamentul bel 
gian pînă la urmă nu 
vor servi la nimic". 
LE FIGARO, la rîndul 
său, susține aceeași 
idee : „Se poate spu
ne că am asistat Ia 
un scrutin pentru ni
mic". Și așa mai de
parte.

Firește, asemenea a- 
serțiuni par destul de 
exagerate ; ele ar pu
tea să-și dovedească 
fundamentul numai în 
ipoteza organizării de 
noi alegeri. La Bru-

națîonală. Numai solu
ționarea acestora poa
te aduce Belgiei liniș
tea mult rîvnită. Alt
minteri, totul va fi 
reluat de la capăt, în
tr-un exasperant cerc 
vicios.

Dintre personalități
le cărora li s-ar pu
tea încredința forma
rea cabinetului, nume
le fostului premier 
Van den Bceynants 
este cel mai des pome
nit. Prezentîndu-se la 
alegeri ca partizan al 
unității, Boeynants a 
dobîndit un înseninat 
succes personal și a 
fost primul care a dis
cutat cu regele proble
ma formării guvernu
lui. Fostul premier s-a 
pronunțat în favoarea

locuri ; Partidul libe
ral — 47 (48) ; Parti
dul comunist 5 (5) ; 
Gruparea naționaliști
lor flamanzi (Volksu- 
nie) — 20 (12) ; Fron
tul francofonilor din 
Bruxelles — 12 (5).

Mai ales tendința de 
„fugă" a voturilor de 
la partidele tradițio
nale la grupările mici, 
așa-zis federaliste, ar 
putea să le determine 
pe cele dinții să evite 
noi alegeri, căci nu 
există nici un indiciu 
că „federaliștii" și-au 
făcut plinul și că ten
dința amintită nu va 
continua la confrun
tările viitoare.

ION D. GOIA
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