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V. I. LENIN

CUM
L UCRA
LENIN

Cu prilejul celei de a 98-a 
aniversări a nașterii lui V. I. 
Lenin, sîmbătă după-amiază a 
avut loc, la Casa prieteniei 
româno-sovietice din Capita
lă, adunarea festivă organiza
tă de Comitetul municipal 
București al P.C.R.

Pe fundalul scenei, chipul 
lui Lenin se afla așezat pe 
un steag purpuriu, iar alături 
datele comemorative 1870— 
1968.

în prezidiul adunării au 
luat loc tovarășii Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Mihail 
Roșianu, membru al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui general A.R.L.U.S., Dumi
tru Popescu, membru al C.C. 
al P.C.R., redactor șef al zia
rului „Scînteia”, Ion Iliescu, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru cu proble- 

. mele tineretului, Dan Mar
țian, secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., 
Florica Petre, muncitoare la 
uzinele textile „7 Noiembrie”, 
Vasile Ciobanu, muncitor*  la 
uzinele ^Grivița Roșie”, pre
cum și I. S. Ilin, ministru con
silier alambasadei Uaiurui.. <
Sovietice la București.

în sală se aflau reprezen
tanți ai unor instituții centra
le și organizații obștești, ac
tiviști de partid și ai organi
zațiilor de masă, oameni de 
știință, artă și cultură, nume
roși muncitori din întreprin
derile bucureștene. Au fost 
de asemenea, prezenți mem
bri ai ambasadei Uniunii So
vietice.

Despre cea de a 98-a ani
versare a nașterii lui V. I. 
Lenin a vorbit tovarășul Du
mitru Popescu. Cuvîntarea a 
fost subliniată în repetate rîn- 
duri cu vii aplauze.

în încheierea adunării, 
fost prezentat un program 
tistic susținut de soliști ai 
perei Române. (Agerpres)
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AL ARTEI
încheiate recent, lucrările 

Conferinței pe țară a Uniunii 
Artiștilor Plastici continuă să fie 
un fertil prilej de meditație la 
destinele artelor plastice în Ro
mânia socialistă, la vastele și 
complexele probleme ale proce
sului lor de dezvoltare, la res
ponsabilitatea artistului față de 
propria sa artă, față de patrie și 
popor. Ampla dezbatere publică 
purtată în presă în preajma 
Conferinței, ca șl luările de 
vînt de la tribuna acesteia,

cu-
au

în biroul arhitectului 
Iliescu de la Institutul „Proiect- 
București" ni s-au prezentat pri
mele date. Scăpat din febrilita
tea definitivării pe planșetă a ul
timelor detalii, șeful proiectului 

, este acum dispus să înfățișeze 
reporterului cum va arăta ansam
blul de locuințe în viitor.

— Emoțiile sînt mai frecvente 
la această „premieră”. Pentru că 
în curînd va prinde viață ceea 
ce noi am realizat la planșetă. 
Practic, între 1967—1970, aici în 
Colentina se vor ridica 6 026 
apartamente. Construcțiile vor 
beneficia de o suprafață locui
bilă de 206196 mp. In cartiei 
va funcționa un complex co
mercial cu suprafața de 4 250 
mp., o.școală generală cu 16 săli 
de clasă, un liceu, un dispensar 
pentru patru circumscripții sa
nitare, un cinematograf cu 850 
de locuri. Subliniez că în etapele 
ulterioare, de dezvoltare ale Co- 
lentinei, se va apela și la corni
șele viitoarelor lacuri Plumbu
ita și Fundeni, care, din punct 
de vedere arhitectonic, vor fi in
tegrate armonios în noua urba
nistică a cartierului.

^ Primăvara Cqlentinei, prezentă 
pe șantiere, se identifică cu en
tuziasmul oamenilor de pe sche
le, care lucrează la primele obiec
tive. Vechile case se risipesc sub 
tîmăcoape, lăsînd loc liber con
structorilor.

Pe șoseaua Colentina la numă
rul 8, își are sediul șantierul nr. 
3 al întreprinderii de construcții- 
montaj nr. 5. Am intrat în biroul 
șantierului. Inginerul șef al în
treprinderii, Romeo Dragomires
cu, un talentat și pasionat con
structor descifrează proiectul, 
arătîndu-ne unde vor fi ampla
sate impunătoarele blocuri. Vor
bește înflăcărat, cu mîndrie des
pre ceea ce vor ridica oamenii

In întîmpinarea zilei de 1 Mai

LA PORȚILE
ȘANTIERULUI

din subordinea sa. Din cînd în 
cînd privește pe fereastră pen
tru că, dincolo de ea, la cîțiva 
zeci de metri, el, inginerul de 
specialitate, urmărește pulsul șan
tierului în plină activitate. Ne 
punem căștile de protecție și 
pornim la drum.

Șeful șantierului, inginerul 
Gheorghe Dinu, ține să ni-l pre
zinte pe cel mai vestit dulgher 
din întreprindere. Este Ion Gon
țoiu, un veteran al dulgheriei, 
bun prieten și sfătuitor al celor 
mai tineri constructori care vin 
să lucreze în brigada pe care o 
conduce. Blocul 35 atestă că aici 
se lucrează intens. Pe Ion Gon
țoiu l-am întîlnit la etajul șase 
împreună cu mezinul brigăzii, 
Gheorghe Bejenaru, venit pe 
șantierele orașului numai de trei 
ani, de pe meleagurile Botoșani
lor. „învață bine meseria — ne 
mărturisește asul dulgherilor. 
Gheorghe arată de pe acum că

va fi un meseriaș de valoare. Ați 
venit tocmai bine. Azi dă 
examen de categorie. Eu, cel 
care l-am dăscălit, n-am emoții”. 
Gheorghe Bejenaru ne privește 
cu curiozitate. Se simte stînje- 
nit cînd fotoreporterul se pregă
tește să-l prindă în imagine ală
turi de Ion Gonțoiu.

...Ne despărțim la porțile șan
tierului. Inginerul șef Romeo 
Dragomirescu este chemat la 
sediul întreprinderii. Seara se va 
reîntoarce în Colentina. Așa s-a 
obișnuit. Pentru a completa fișa 
biografică a acestui tînăr ingi
ner, azi un încercat conducător, 
trebuie neapărat să adaug că și 
acasă, în familie, subiectul la 
ordinea zilei îl constituie tot 
construcțiile. Soția — inginer 
constructor, cumnatul — inginer 
constructor, fratele — inginer 
constructor.

demonstrat o dată în plus nece
sitatea intensă a discuțiilor teo
retice, a confruntării de idei, a 
precizării criteriilor, fără de 
care nu este de conceput evo
luția artei în societatea contem
porană. Schimbul larg de opi
nii, la care au participat artiști, 
esteticieni și critici de frunte 
din toate generațiile, a scos în 
evidență faptul că dorința de 
clarificare a problemeleor de 
principiu se bizuie în chip fi
resc pe un peisaj teoretic bogat, 
ceea ce are drept urmare diver
sificarea corespunzătoare a înseși 
stilurilor de creație, condiție 
esențială pentru progresul arte
lor.

Cu atît mai prețioasă a deve
nit, în acest context, reafirma
rea unanimă, de către toți artiș
tii — de la maeștrii vîrstnici, 
purtătorii nobilei experiențe a 
unei vieți dedicate creației, pînă 
la tinerii creatori, căutători efer- 
vescenți ai unor noi mijloace de 
expresie — a înaltelor principii 
care stau la baza umanismului 
artei noastre socialiste. Lucră
rile Conferinței, ca și dezbate
rile care au precedat-o, au sub
liniat în chip plenar ideea că 
marea artă a tuturor timpurilor 
a exprimat sufletul oamenilor, 
aspirațiile și frămîntările lor, 
confundîndu-se în acest mod cu 
idealurile cele mai înaintate ale 
fiecărei epoci. Perenitatea mari
lor valori artistice a fost asigu
rată întotdeauna tocmai de acest 
crez umanist, în vreme ce ope
rele sterile, lipsite de responsa
bilitate socialiă, fruct al fugii din 
fața realității, s-au dovedit, fără 
excepție, perisabile. în condițiile 
în care frumosul artistic a de
venit un bun nemijlocit al po
porului, o parte integrantă a 
avuției sale spirituale, un stimul 
în efortul general spre progres, 
această lege obiectivă a artei ac
ționează cu și mai multă nece
sitate, pretinzînd din partea 
creatorilor strădanii sporite și 
conștiente. Interesul activ față

de destinele artei, 
ponsabilitate pentru 
propriilor aptitudini, 
îndatoriri fundamentale ale ar
tistului, Aceste îndatoriri înscriu 
în programul său moral și es
tetic o serie de obiective de 
mare răspundere, menite să 
facă din artist un demn repre- 
prezentant al poporului și al 
timpului său, un participant ac
tiv la sporirea avuției spirituale 
a patriei, la edificarea societății 
socialiste și comuniste.

La loc de cinste se situează, în 
această ordine de idei, cunoaș- 

asimilarea 
de artă pe 

înaintașii. 
nu se dez- 
ci continuă

înalta res- 
valorificarea 
au devenit

terea, prețuirea și 
creatoare a comorilor 
care ni le-au lăsat 
Conștiința că arta sa 
voltă pe un loc gol,
durarea unui panteon la care au 
trudit artiști de geniu, de la 
meșterii anonimi pînă la Grigo- 
rescu și Brâncuși, care au dat 
grai strălucit, formă și culoare 
spiritualității specifice a poporu
lui roman, conferă artistului con
temporan un prețios sentiment 
de stabilitate istorică, un temei
nic punct de pornire în căutările 
sale. înălțimea tradițiilor favo
rizează înălțimea zborului crea
tor, îi dăruiește repere ferme, 
îl aureolează cu nimbul conti
nuității. Cunoașterea și prelungi
rea în timp a tezaurului clasic 
este, din acest punct de vedere, 
nu numai o datorie de onoare, 
dar și o condiție fundamentală 
fără de care arta s-ar priva de 
vigoare și autenticitate.

Conferința a subliniat necesi
tatea cunoașterii aprofundate de 
către artiști a filozofiei mate- 
rialist-dialectice, principala armă 
ideologică a poporului în lupta 
pentru o viață mai bună, singu
rul suport capabil să ofere artis
tului un orizont larg, o viziune 
substanțială și articulată a vieții. 
Aici, în această înaltă concepție 
filozofică, se află punctul nodal 
care reunește toate stilurile artis-

(Continuare în pag. a Il-a)

COMUNICATPETKE GHEORGHIU

In munca sa de fiecare zi, 
Lenin combatea cu asprime și 
perseverență orice caz de tără- 
găneală, de atitudine formală 
lipsită de suflet față de muncă. 
El cerea cît mai multa operati
vitate în muncă, executarea ra
pidă și precisă a dispozițiilor Pu
terii sovietice și lupta cu hotărîre 
împotriva birocraților și a celor 
care încălcau legile, care înlo
cuiau munca vie printr-o rezol
vare formală și birocratică a pro
blemelor...

Vladimir Ilici nu se mulțumea 
să ceară de la toată lumea pre
cizie, spirit de organizare și dis
ciplină în muncă, ci dădea per
sonal cel mai bun exemplu de 
organizare a muncii, de price
pere în repartizarea sarcinilor, în 
alcătuirea unui plan pentru ziua 
de muncă. De aceea, cu tot 
uriașul volum de muncă, cu tot 
numărul mare de probleme va
riate pe care le avea de rezol
vat, audiențe și convorbiri tele
fonice, Vladimir Ilici nu era nici
odată nervos sau irascibil, grăbit 
sau agitat. El lucra liniștit și 
reușea întotdeauna să facă tot 
ce-și propunea. Vladimir Ilici își 
dădea seama, ca nimeni altul, de 
valoarea timpului și știa să-1 eco
nomisească. El nu pierdea nici 
un minut. Dimineața intra în bi
roul său în fiecare zi la aceeași 
oră, răsfoia o mulțime de ziare 
și hîrtii, dădea dispoziții secre
tarei, primea tovarăși, prezida șe
dințe și totdeauna la ora 4 fix 
se ducea acasă să ia masa. După 
prînz se odihnea puțin și se îna
poia pe la ora 6 cu numeroase 
însemnări pe filele notesului — 
dispoziții pentru secretară; era 
totdeauna plin de energie, ini
țiativa creatoare și lucra pînă 
noaptea târziu.

Vladimir Ilici nu avea grijă 
numai de timpul său, ci și de-al 
altora. El nu întîrzia niciodată 
și nicăieri. La ședințele Consi
liului Comisarilor Poporului, ale 
Consiliului Muncii și al Apărării 
venea exact la ora fixată sau cu 
cîteva minute înainte. Ședințele 
conduse de Lenin începeau la 
ora stabilită, indiferent de numă
rul celor prezenți. Potrivit dis
poziției lui Vladimir Ilici, în 
procesul-verbal se menționau nu
mele membrilor Consiliului Co
misarilor Poporului sau ai Con
siliului Muncii și al Apărării care

cuîntîrziaseră, indicîndu-se și 
cîte minute. Dacă întîrzierile ne
motivate se repetau Vladimir 
Ilici îl sancționa pe vinovat cu 
mustrare, prevenindu-1 că altă 
dată sancțiunea va fi mustrare 
cu publicare în presă.

Vladimir Ilici nu lăsa niciodată 
să aștepte pe vizitatorii care ve
neau la el la ora pe care le-o 
fixase. în rarele cazuri cînd era 
reținut de vreun alt tovarăș ve
nit mai înainte în interes de ser
viciu, exact la ora stabilită pen
tru vizitatorul următor o chema 
pe secretară și o ruga să ceară 
tovarășului care-1 aștepta scuze 
pentru o mică întîrziere. Cînd 
nu putea sau nu considera ne
cesar să primească pe cineva, 
Vladimir Ilioi spunea de obicei: 
„Refuzați-1, dar politicos".

Fiecare convorbire cu Vladimir 
Ilici constituia un eveniment care 
se întipărea pentru totdeauna în 
mintea celui ce avusese fericitul 
prilej de a fi primit de el. A- 
ceasta se datora faptului că una 
din minunatele însușiri ale lui 
Vladimir Ilici era priceperea de 
a-1 ridica pe om în propria lui 
conștiință. Vladimir Ilici avea, 
dezvoltat Ia maximum, senti
mentul propriei demnități, și de 
aceea știa să-l prețuiască și să-l 
respecte la fiecare om. Vladimir 
Ilici înțelegea starea sufletească 
a fiecărui tovarăș.

Uneori veneau la el tovarăși 
care își pierduseră încrederea în 
propriile lor forțe, oameni cu 
moralul scăzut care capitulau în 
fața greutăților prea mari ale 
muncii, oameni iritați, obosiți; 
cîteodată veneau vizitatori în
vrăjbiți de certuri neprincipiale. 
De îndată ce intrau în biroul 
lui Lenin, certurile neprincipiale 
dispăreau, parcă datorită numai 
prezenței lui Vladimir Ilici. Și 
cei care veneau la Lenin depri
mați, fără încredere în ei, ple
cau înaripați. Vladimir Ilici știa 
să descopere și să scoată în re
lief ceea ce era mai bun în fie
care dintre ei, știa să creeze o 
asemenea stare de spirit, încît 
omul vedea apărîndu-i în față 
perspective noi și simțea un 
aflux de forțe proaspete.

Vladimir Ilici era extrem de 
politicos, afabil și foarte simplu 
în comportare, cu toată lumea.

(Continuare în pag. a ÎI-a)

Măsuri destinate
creșterii nivelului

de trai al populației
Presa de ieri a adus la 

cunoștința cetățenilor o Hotă- 
rire a Consiliului de Miniștri 
privind reducerea prețurilor la 
unele bunuri de consum, care 
va intra în vigoare începînd de 
azi, 22 aprilie. înscriindu-se pe 
linia preocupărilor permanente 
ale partidului, măsurile anun
țate constituie încă o expresie 
a politicii de ridicare continuă 
a nivelului de trai al populației. 
Alături de ceilalți cetățeni, ti
nerii au primit cu satisfacție co
municatul publicat ieri în presă. 
Faptul că se vor face reduceri 
la produsele electrotehnice, la 
frigiderul „Fram“, cu 15 la sută, 
frigiderul tip mobilă cu 15 la 
sută, agregat frigorific pentru 
frigiderul „Fram“ cu 15,2 la sută, 
aparate de radio cu tranzistoa- 
re „Nordic“ și „Nordic 2“ cu 
9,6 la sută, condensatoare din 
producție internă și din import 
pentru radioreceptoare și tele
vizoare, în medie cu 25 la sută 
și altele ; că se vor reduce sub
stanțial produsele textile, de în
călțăminte și marochinărie, 
printre care unele sortimente 
de ciorapi din fire sintetice, 
pentru femei în medie cu 33,1 
la suta, unele sortimente de în
călțăminte din piele de porc în 
medie cu 11,3 la sută, unele sor
timente de pantofi din cauciuc, 
în medie cu 15,1 la sută, unele 
țesături imitație de blană și 
confecții din aceste țesături, în 
medie cu 22,5 la sută, unele 
geamantane din policlorură de 
vinii, în medie cu 19,5 la sută, 
unele articole de marochinărie 
din policlorură de vinii pe su
port textil în medie cu 13,2 la 
sută vor veni nemijlocit și în 
sprijinul tinerilor, cărora unele 
din aceste produse le sînt des
tinate cu precădere, ei aflîn- 
du-se la începutul întemeierii 
familiilor, cînd o seamă de 
obiecte prevăzute în măsurile 
de reducere a prețurilor le sînt

indispensabile. De asemenea, 
din hotărîre reiese că se vor 
mai face reduceri Ia produse 
din mase plastice — unele ar
ticole de menaj, în medie cu 
21 la sută, stilouri din produc
ție internă, în medie cu 27,2 la 
sută, unele rechizite școlare din 
producție internă, în
28.4 la sută, covoare 
clorură de vinii, în
29.5 la sută.

Se reduc totodată _______
la discuri fonografice. în medie 
cu 29,1 la sută, la ochelarii de 
soare din producție internă, în 
medie cu 20,5 la sută, la unele 
produse cosmetice 
briantine, săpun de 
tele), în medie cu 
și altele.

Dintre produsele _______
se reduc prețurile la margarină 
cu 12,5 la sută, fosfarin 23,6 la 
sută și altele.

Cu începere de la această 
dată, se desființează adausul de 
16 la sută la pește sărat per
ceput pentru acoperirea chel
tuielilor suplimentare de trans
port a acestui produs vîndut la 
sate.

Reducerea de prețuri cuprin
de un număr de circa 2 000 de 
sortimente, populația realizînd 
prin aceasta o economie anuală 
de circa 300 milioane lei.

Măsurile anunțate, înscrise pe 
linia obiectivelor stabilite de cel 
de al IX-lea Congres al Parti
dului cu privire la creșterea 
sistematică a nivelului de trai 
al populației, întâmpinate cu sa
tisfacție de oamenii muncii, 
constituie totodată un îndemn 
către aceștia de a-și spori efor
turile pentru valorificarea tu
turor rezervelor și posibilități
lor, pentru a contribui la în
făptuirea obiectivelor destinate 
dezvoltării și înfloririi patriei 
noastre socialiste. în acest en
tuziast efort colectiv, tineretul 
aduce hotărîrea sa de a-și în
scrie numele cu cinste.

medie cu 
din poli- 
medie cu
prețurile

(parfumuri, 
ras și al- 

16 la sută
alimentare
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FOTBAL: REZULTATE • CLASAMENT

Festivalul tinereții

Meridian sportiv

Săptămîna în săli

și pe stadioane

fotbal I

Romanul foileton

din Iulie

Bucuria de a juca

La invitația președintelui Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a soției sale, dr. Ab- 
dirashirl Aii Shermarke, președin
tele Republicii Somalia, împre
ună cu soția, doamna Rukia Mo- 
hallim Dahir, a făcut o vizită de 
stat în Republica Socialistă Ro
mânia între 15 și 19 aprilie 1968. 

Președintele Republicii Soma
lia și doamna Rukia Moliallim 
Dahir au fost însoțiți de membri 
ai guvernului și înalți funcționari 
ai statului somalez.

în cursul șederii în Republica 
Socialistă România, președintele 
Republicii Somalia și personalită
țile care l-au însoțit au vizitat o- 
rașele București, Ploiești și Bra
șov, unde au avut prilejul să 
viziteze obiective industriale, ins
tituții sociale, culturale și artisti
ce. Oaspeții au fost întîmpinați 
cu calde și cordiale manifestări 
de sinceră prietenie și simpatie, 
mărturie a relațiilor prietenești 
existente între Republica Socia
listă România și Republica So
malia.

La convorbirile oficiale dintre 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Republicii Somalia, dr. Abdiras- 
hid Aii Shermarke, care s-au des
fășurat într-o atmosferă de prie
tenie și înțelegere, au participat: 

Din partea română: Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, Ștefan 
Peterfi, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, Bujor Almășan, minis
trul minelor, Gheorghe Cioa
ră, ministrul comerțului ex
terior, Mihai Marinescu, minis
trul industriei construcțiilor de 
mașini, Aurel Vijoli, ministrul fi
nanțelor, George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului aface
rilor externe, directori din M.A.E.

Din partea somaleză: Abdul
lahi Jiireh Dualeh, ministrul de 
finanțe, Mohamed Aii Daar, mi
nistrul industriei și comerțului, 
Ismail Dualeh Warsama, minis
trul resurselor naturale și zooteh
niei, Dr Nicolino Mohamed, șe
ful de cabinet al președintelui 
Republicii Somalia, Ahmed Botan 
Dakar, director general în minis
terul Planificării, Ahmed Haji 
Dualeh, ambasadorul Republicii 
Somalia în Republica Arabă U- 
nită, Dr. Osman Farah Au Aden, 
funcționar în Ministerul Sănătății, 
dr. Scerif Eidarus Mohamed, șe
ful Ceremonialului Diplomatic 
din Ministerul de Externe.

Părțile au constatat cu satisfac
ție că între cele două țări se des
fășoară relații de colaborare pri
etenească, bazate pe respectarea 
principiilor independenței și su
veranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne, egalității

în drepturi și avantajului reci
proc.

Vizitele reciproce ale conducă
torilor celor două state, schimbu
rile de specialiști, ca și acordurile 
de colaborare culturală și de 
cooperare tehnico-științifică, le
găturile comerciale și economice 
au creat premisa dezvoltării re
lațiilor româno-somaleze. Cu
prilejul discuțiilor, părțile au 
reliefat noi posibilități pentru ex
tinderea în continuare a colabo
rării pe tărîm politic, economic 
și cultural între Republica Socia
listă România și Republica Soma
lia.

în timpul vizitei, au fost sem
nate un acord comercial și 
protocol privind realizarea 
operării economice și tehnice în
tre Republica Socialistă România 
și Republica Somalia.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 
și președintele Republicii Soma
lia au făcut un schimb util de 
vederi cu privire la pro
bleme actuale ale vieții 
internaționale. Cei doi președinți 
au exprimat hotărîrea lor de a 
acționa în relațiile internaționale 
pentru dezvoltarea unor rapor
turi de cooperare și înțelegere 
între state, de a milita împotriva 
politicii agresive a imperialismu
lui, pentru pace și securitate in
ternațională. Pornind de la aceste 
principii, ambele părți au subli
niat importanța deosebită pe care 
o are afirmarea și respectarea în 
relațiile internaționale a dreptu
lui fiecărui popor de a-și hotărî 
singur, de sine stătător, fără 
vreun amestec din afară, soarta sa.

Salutând transformările impor
tante care au avut loc pe conti
nentul african ca urinare a lup
tei popoarelor pentru eliberarea 
națională, președintele Consiliu
lui de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
a exprimat calda solidaritate a 
poporului român cu mișcările de 
eliberare națională din Africa și 
din alte regiuni ale lumii, spri
jinul pentru eforturile tinerelor 
state africane îndreptate spre a- 
firmarea ființei lor naționale, 
dezvoltarea și consolidarea inde
pendenței politice și economice, 
a evidențiat dorința Republicii 
Socialiste România de a dezvolta 
și în viitor relațiile de colabora
re cu aceste state.

Cele două părți au subliniat 
importanța deosebita pe care o 
are în zilele noastre lupta împo
triva colonialismului și ncocolo- 
nialismului, pentru independență 
și suveranitate de stat, pentru a- 
părarea libertății popoarelor, asi
gurarea dreptului lor de a-și or
ganiza viața, corespunzător voin
ței și aspirațiilor proprii, pentru 
pace și colaborare internațională.

un
co-
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Cuvîntarea tovarășului Dumitru Popescu

ascuțit 
elaborat 

organizatorice și 
detașamentului de 
al proletariatului 
partidul comunist 
șoc car© avea să

Stimați tovarăși,
Lenin a intrat in istorie ca 

o personalitate impresionantă, 
de o neobișnuită complexitate, 
ca un luptător dinamic, de o 
vastă cultură, înzestrat cu ge
niul conducătorului, cu pasiu
nea militantului neobosit pen
tru eliberarea maselor munci
toare de exploatare și asupri
re. Opera înfăptuită de Lenin 
are dimensiuni grandioase. El 
a dus mai departe, cu compe
tență, clarviziune și cutezanță 
analiza socială întreprinsă de 
Marx șl Engels — într-o nouă 
etapă istorică — urmărind e- 
voluția lumii capitaliste la în
ceputul secolului al XX-lea, 
generalizînd trăsăturile impe
rialismului — fenomen inedit, 
pe care Marx și Engels nu l-au 
putut supune examenului eco
nomic, politic și sociologic — 
desprinzînd concluzii de o 
mare valoare teoretică și prac
tică pentru lupta revoluționa
ră a proletariatului. în același 
timp Lenin a întreprins un 
studiu profund al realităților 
sociale ale Rusiei țariste, al 
contradicțiilor din sînul so
cietății absolutiste, înfăți- 
șînd un tablou profund 
veridic al tendințelor eco
nomice și politice din acea 
vreme, ai cerințelor obiective 
de dezvoltare progresistă a a- 
cestei societăți, al aspirațiilor 
maselor muncitoare spre o altă 
viață, spre un alt destin. A- 
ceastă analiză i-a permis lui 
Lenin să formuleze, într-un 
mod genial, soluțiile menite 
să asigure răsturnarea în Ru
sia a vechii orînduiri, cuceri
rea puterii politice de către 
proletariat și țărănime, trans
formarea revoluționară a so
cietății. Cu o rară perspica
citate politică și un 
simț practic, el a 
principiile 
politice ale 
avangardă 
rus, creînd 
— forța de . 
dea bătălia cu lumea veche și 
să o înfrîngă. Aplicînd tactica 
și strategia revoluționară sta
bilite cu măiestrie de Lenin 
și folosind împrejurările isto
rice propice, mobilizînd po
porul în cea mai mare bătălie 
de clasă cunoscută pînă atunci, 
Partidul Comunist din Rusia 
a reușit pentru prima oară in 
istoria umanității să răstoar
ne clasele exploatatoare de la 
putere și să făurească statul 
nou al muncitorilor și țăra
nilor.

Creația lui Lenin n-a fost 
un vis utopic spulberat a doua 
zi după plăsmuire, n-a fost o 
operă efemeră. Izvorîtfi din 
imperativele arzătoare ale vie
ții, din însăși logica dezvoltă
rii sociale, din aspirațiile cele 
mai profunde ale maselor 
muncitoare, republica socialis
tă sovietică, care a întruchipat 
geniul său de revoluționar și 
de constructor, s-a dovedit de 
tăria granitului, dăinuind în 
fața tuturor adversităților și 
loviturilor dușmanului, rămî- 
nînd neclintită în fața furtu
nilor istoriei, care n-au cruța- 
t-o de fel

După ce ș-a referit la dru
mul străbătut de Uniunea So
vietică într-o jumătate de se
col, la relațiile internaționaliste 
dintre țările noastre și pers
pectiva dezvoltării lor în vii
tor, vorbitorul a spus în con
tinuare.

O concluzie esențială care se 
desprinde din studierea leni
nismului, a concepției teoretice 
și a activității practice a aces
tui mare conducător este că 
în lupta revoluționară studiul 
minuțios al realității, exami
narea cerințelor vieții, a fost 
și va fi întotdeauna elementul 
hotărîtor. Lenin a demonstrat 
că succesul într-o asemenea 
operă gigantică cum este revo
luția și construcția socialistă 
impune abordarea în spirit 
creator a tuturor problemelor, 
cunoașterea aprofundată a im
perativului istoric, a necesi
tăților dezvoltării sociale. Via
ța arată că o asemenea operă 
se poate înfăptui nu prin apli
carea docilă a unor dogme și 
canoane, ci prin elaborarea de 
sine stătătoare, cu capul pro
priu, a unei linii politice în 
concordanță cu condițiile con
crete din care se inspiră și în 
care urmează să se înfăptuias
că în gindirea lui Lenin se 
îmbina în mod magistral ade
rența totală la realitățile na
ționale, simțul ascuțit al con
cretului, ai pulsului mediului 
social înconjurător, cu o mare 
receptivitate la realitatea 
mondială, cu o amplă deschi
dere față de experiența lumii, 
a țărilor avansate, față de va
lorile perene ale culturii și 
științei universale, față de ori
ce cucerire nouă a cunoașterii 
umane. Tocmai acest orizont 
vast îi dădea posibilitatea de 
a fi îndrăzneț și inventiv în 
gindirea politică, conferea su
plețe, limpezime și spirit crea
tor activității sale revoluțio
nare. Aceasta se reflecta pu
ternic în concepțiile sale, în 
soluțiile pe care le preconiza 
pentru reorganizarea societății 
pe baze socialiste.

Am subliniat în mod deose
bit aceste elemente esențiale 
ale leninismului — a spus vor
bitorul — pentru că ele carac
terizează în mod definitoriu

98 de ani de la nașterea lui V. I. Lenin

politica Partidului Comunist 
Român, politică ce constituie 
tocmai aplicarea creatoare a 
adevărurilor generale ale mar- 
xism-leninismuiul și a expe
rienței sociale universale, la 
condițiile concrete ale țării 
noastre, la particularitățile is
torice și naționale ale Româ
niei. Programul elaborat de 
Congresul al IX-lea este ex
presia necesităților dezvoltării 
societății socialiste în actuala 
etapă ale progresului multi
lateral al României, ale de- 
săvîrșirii socialismului și cre
ării condițiilor în vederea 
trecerii treptate spre comu
nism și, în același timp, în
sumarea unor cerințe de va
loare universală pe care epoca 
modernă le pune cu acuitate 
în fața fiecărui popor, a fie
cărui stat care vrea să se in
tegreze șuvoiului impetuos al 
civilizației contemporane.

Vorbitorul s-a referit apoi 
pe larg la politica partidului 
de dezvoltare a industriei și 
agriculturii, la succesele obți
nute de oamenii muncii în în
făptuirea planului cincinal, în 
ridicarea nivelului calitativ al 
întregii economii, în sporirea 
eficienței producției.

In concepția partidului nos
tru — a spus vorbitorul In 
continuare — socialismul este 
o societate de factură superi
oară, care prin natura ei tre
buie să se situeze deasupra 
tuturor orînduirilor cunoscute 
pînă în prezent în istoria 
omenirii. Această superioritate 
nu constă numai în faptul că 
ea declanșează toate potentele 
de progres economic ale țării, 
că asigură bunăstarea materi
ală a maselor largi ale celor 
ce muncesc. O importanță e- 
sențială prezintă faptul că, 
lichidînd pentru prima oară 
în istorie exploatarea și asu
prirea, instaurind raporturi de 
deplină egalitate în drepturi, 
de colaborare și întrajutorare 
frățească între indivizi, socia
lismul asigură perfecționarea 
continuă a noilor relații de 
producție și sociale, astfel in
cit ele să corespundă în fapt 
celor mai înalte Idealuri uma
niste spre care au aspirat 
mințile luminate de-a lungul 
timpurilor — idealurile de 
democrație, de libertate, de 
respect și solicitudine pentru 
om.

Una din dominantele sociale 
actuale în țara noastră este 
spiritul democratic imprimat 
în viața partidului, a statului, 
a întregii societăți. Se înfăp
tuiește tot mai pregnant prin
cipiul fundamental al orîndu
irii socialiste care proclamă 
poporul suveran în conduce
rea destinelor națiunii. Clima
tul nou instaurat de partid și 
stat în viața socială, care per
mite realizarea în fapt a aces
tui principiu de guvernare so
cialistă, se exprimă prin aceea 
că masele populare își mani
festă nestînjenit voința, inte
resele in largi dezbateri pu
blice asupra liniilor directoare 
ale politicii interne șl externe 
a țării, participă activ la 
elaborarea și înfăptuirea pro
gramului de construcție a so
cialismului.

Vorbitorul s-a referit apoi 
la climatul social creat pentru 
înflorirea personalității u- 
mane, pentru formarea omului 
nou, eliberat de povara tarelor 
morale create de-a lungul unei 
milenare istorii de nedreptate 
socială, la ampla activitate 
ideologică de promovare a teo
riei marxist-leniniste în toate 
sferele gtndirii și activității 
practice, la influența exerci
tată de creația cultural-artis- 
tică asupra formării conștiin
ței socialiste a maselor.

Dacă examinăm — a spus 
vorbitorul — cu atenție pre
ceptele formulate de Lenin 
încă în primii ani după revo
luție. cind puterea sovietică 
abia ieșise din focul războiului 
civil, descoperim că în acest 
fel își imagina acest mare om 
de stat comunist evoluția vii
toare a societății ce făcea abia 
primii pași in Rusia Sovietică, 
fizionomia democrației socia
liste și a moralei publice. Con
ceptul despre socialism al lui 
Lenin viza o societate capabilă 
să pună în mișcare întreaga 
energie, dinamismul și iniția
tiva maselor, să cultive res
pectul și grija pentru om, să 
dezvolte în toate comparti
mentele societății raporturi 
democratice largi, să asigure 
suveranitatea poporului in gu
vernarea țării.

Tovarășul Dumitru Popescu 
a arătat apoi că meritul istoric 
în fața națiunii române pen
tru marile succese obținute de 
la eliberarea patriei ți pînă 
in prezent revine Partidului 
Comunist Român — forța 
conducătoare a orinduirii 
noastre socialiste. Partidul și-a 
cîștigat acest titlu de glorie 
de-a lungul a decenii de luptă 
revoluționară, de jertfe și sa
crificii pentru cauza sfîntă a 
libertății și independenței po
porului român. Această cali
tate este rezultatul unui pro
ces istoric firesc, al întregii 
evoluții sociale care a avut loc 
după alungarea de la putere 
a claselor exploatatoare, afir- 
mîndu-se și concretiziTiu-se 
tot mai pregnant, pe măsura
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înaintării României pe dru
mul socialismului.

Făcînd totul pentru a se 
aehita cu cinste de mandatul 
încredințat de popor — a arătat 
tovarășul Dumitru Popescu — 
Sarcinile sale de partid de 
guvernămînt, Partidul Comu
nist Român asigură o concor
danță deplină și armonioasă 
între îndatoririle sale națio
nale și cele internaționale. 
Sarcinile naționale și cele in
ternaționale ale partidului și 
statului nostru socialist nu nu
mai că nu prezintă nici o in
compatibilitate, dar se împle
tesc și se condiționează reci
proc, ilustrînd teza că politica 
externă nu este decît conti
nuarea, pe planul vieții inter
naționale, a politicii interne.

Este cunoscută activitatea 
neobosită desfășurată de par
tid și de guvernul român pe 
arena mondială, în sprijinul 
aspirațiilor de progres, demo
crație și pace ale forțelor 
înaintate ale omenirii contem
porane. România pune în cen
trul politicii sale externe dez
voltarea relațiilor de prietenie 
tovărășească, de solidaritate 
internațioijalistă cu toate ță
rile socialiste, cu partidele 
comuniste și muncitorești fră
țești, cu numeroase organizații 
revoluționare, democratice, cu 
mișcările de independență na
țională, cu forțele antiimperia- 
liste din întreaga lume. In 
același timp, credincioasă 
principiilor coexistenței paș
nice, România militează pen
tru dezvoltarea colaborării cu 
toate țările lumii, indiferent 
de orînduirea lor socială.

Ca detașament activ al lup
tei revoluționare internațio
nale, Partidul Comunist Ro
mân depune eforturi constante 
și răbdătoare pentru refacerea 
și -întărirea unității țărilor so
cialiste, a solidarității inter
naționaliste a mișcării comu
niste și muncitorești — acea
sta fiind o necesitate imperi
oasă a însăși dezvoltării so
ciale contemporane. Viața 
demonstrează că forțele reac
ționare, imperialismul nu pre
getă să profite de pe urma di
vergențelor ivite în mișcarea 
comunistă și muncitorească, 
își intensifică acțiunile agre
sive, 
altpr 
care 
state 
tabil 
mișcării comuniste și munci
torești depinde astăzi unitatea 
tuturor forțelor antiimperia- 
liste, creșterea puterii de luptă 
a acestora, victoria lor asupra 
forțelor reacțiunii și războiu
lui.

Viața ne-a învățat că o uni
tate reală, viabilă și eficientă 
în mișcarea comunistă este a- 
ceea care se bazează pe ele
mentele comune fundamenta
le : idealul revoluționar al răs
turnării domniei exploatatori
lor,

amestecul în treburile 
popoare, actele de încăl- 
a independenței unor 

suverane. Este incontes- 
că de asigurarea unității

cucerirea puterii de către

CUM LUCRA LENIN
(Urmare din pag. ,1)

uita niciodată să mulțu-Nu 
mească pentru un serviciu, ori- 
cît de neînsemnat ar fi fost, de 
pildă cînd i se aducea un ziar 
cerut.

Femeia de serviciu care aprin
dea focul în biroul lui povestea 
cu multă emoție cît de binevoi
tor și de prietenos îi vorbea Ilici 
cînd o găsea în birou. Vladimir 
Ilici considera josnic, nedemn de 
un om sovietic și de un comu-

(Urmare din pag. I ) 

tice, toate modalitățile de crea
ție, toate mijloacele de expresie 
particulare ale diferiților artiști. 
Devine din ce în ce mai evident 
că numai o gîndire profundă, o 
viziune filozofică limpede poate 
apropia creația de esența vieții, 
de substanța incandescentă a 
fenomenelor, de înțelegerea sen
surilor și cauzalităților, fără de 
care arta nu poate avea viabi
litate.

Cu o • deosebită pregnanță, 
conferința, a reliefat faptul, că 
procesul de contopire a artistu
lui cu poporul și cu epoca sa nu 
poate avea loc fără o cunoaștere 
concretă și aplicată a vie
ții, fără o participare ac
tivă la preocupările și ela
nurilor oamenilor muncii. In 
acest sens, cuvintele rostite de la 
tribuna conferinței de către tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, 
de Stat, 
dreptar, 
de noi energii creatoare : 
cietatea noastră socialistă 
un teren nelimitat de manifes
tare a forței de creație, a talen- 

președintele Consiliului 
constituie un prețios în- 
un îndemn generator 

„So- 
oferă

clasa muncitoare aliată cu ță
rănimea, construirea orîndui- 
rii socialiste, lupta împotriva 
reacțiunii și imperialismului, 
preîntîmpinarea războiului, a- 
părarea păcii și securității 
mondiale. Uriașa diversitate 
de condiții politice, economice, 
geografice și naționale în care 
activează partidele comuniste 
face ca, pe fundamentul aces
tor postulate esențiale, al a- 
cestor idealuri unitare supre
me, să apară deosebiri în mo
dalitățile concrete ale desfă
șurării luptei revoluționare, în 
formele practice de construire 
a socialismului, în tactica și 
strategia politică. în aceste 
condiții, unitatea nu se poate 
confunda cu uniformitatea și 
identitatea. Definirea caracte
risticilor epocii contemporane 
— a spus în continuare vorbi
torul — dezvoltarea marxism- 
leninismului în condițiile so
cietății de astăzi, îmbogățirea 
sa cu noi teze și concluzii teo
retice pot fi numai rodul gîn- 
dirii și efortului colectiv al în
tregii mișcări comuniste și 
muncitorești, al activității teo
retice și practice a tuturor 
partidelor comuniste.

Vorbitorul a arătat în conti
nuare că esențial în asigura
rea consolidării unității miș
cării comuniste este respecta
rea strictă a regulilor de relații 
între partide și anume : garan
tarea independenței și drep
tului fiecărui partid de a-șî 
elabora de sine stătător linia 
politică, neamestecul în tre
burile altui partid, egalitatea 
deplină în drepturi, respectul 
reciproc internaționalist. în 
acest spirit a acționat și este 
hotărît să acționeze și în viitor 
partidul nostru. Pornind de la 
importanța hotărîtoare pe care 
o are unitatea comuniștilor 
în lupta generală, antiimpe- 
rialistă din zilele noastre, în 
preîntîmpinarea războiului, 
partidul nostru este hotărît să 
facă tot ce depinde de el pen
tru a contribui la netezirea 
drumului spre lichidarea di
vergențelor, spre normaliza
rea relațiilor dintre partide, 
abținîndu-se de la orice act 
sau gest care ar putea agrava 
disensiunea din sînul mișcării 
comuniste.

Acum, la a 98-a aniversare 
a nașterii lui vladimir Ilici Le
nin, apare mai pregnant ca 
oricînd cît de importantă este 
ancorarea comuniștilor în rea
litatea vieții sociale, confun
darea lor cu aspirațiile de 
progres ale societății, cu in
teresele supreme ale oameni
lor muncii. Numai astfel no
bilele idei ale comunismului 
pot căpăta drum liber de afir
mare, pot deveni acea uriașă 
forță materială în stare să 
transforme lumea, să înfăp
tuiască năzuințele seculare ale 
umanității spre fericire, spre 
dreptate și egalitate între oa
meni.

nist să se poarte grosolan cu o 
persoană care are o situație in
ferioară și care de aceea nu ar 
îndrăzni să răspundă.

Această pricepere de a apre
cia profund oamenii, de a avea 
grijă de sentimentul de demni
tate personală, precum și de a 
respecta personalitatea fiecărui 
om constituia o trăsătură distinc
tivă a lui Vladimir Ilici. Iată de 
ce în prezența lui oricine se sim
țea la largul său, iar munca dă
dea rezultate bune.
(Din amintirile lui L. A. Fotieva) 

tului și ingeniozității artiștilor. 
Marile transformări revoluțio
nare care au schimbat din te
melii structura și înfățișarea so
cietății, suflul înnoitor care a cu
prins toate compartimentele 
vieții, deplasările adînci care au 
loc în etica socială, în viața spi

PERENITATEA
rituală a omului, oferă artiștilor 
teme și subiecte de o mare gene
rozitate și forță emoțională, pot 
germina creații de mare valoare 
și durabilitate, în toate genu
rile artei. (...) Pentru abordarea 
temelor majore ale actualității, 
pentru realizarea unor opere 
reprezentative ale timpului nos
tru este necesar ca artistul să 
cunoască viața și preocupările 
poporului, activitatea tumultuoa
să de edificare a orînduirii noi, 
oamenii înnobilați de idealul so
cialismului, care înfăptuiesc cu 
elan politica partidului, ridicînd

- Pe șantierele 
muncii patriotice

La Brașov peste 5 500 de ti
neri au participat la acțiunea 
de muncă voluntar-patriotică 
în orașele și comunele din ju
deț : colectare a fierului vechi 
(141 0,00 kg), împăduriri (10 hec
tare), curățirea solarelor pe 
marginea Oltului (pe o supra
față de 5 000 m,p.), la bazele 
sportive (amenajîndu-se 27 500 
m.p.), plantări de pomi orna
mentali (1 330 bucăți), pășuni 
(curățire pe 145 hectare), zone 
verzi (13 000 m.p.), s-au plantat 
5 500 puieți de brazi la un gard 
viu pe suprafața de peste 1 km, 
strîngerea plantelor medicinale 
(85 kg.). Importante lucrări au 
fost efectuate la ștrandul tine
retului de la Dîmbul Morii, în 
parcul Tractorul și, în mod de
osebit, la amenajarea drumuri
lor turistice și a șoselelor (îm- 
prăștierea pietrei și nivelarea 
pămîntului.)

NICOLAE ÎDNIȚA
★

In fiecare seară în Sibiu își 
fac intrarea pe poartă dinspre 
apus a orașului, cîteva auto
camioane încărcate cu tineri. Se 
întorc cîntînd de la o impor
tantă acțiune de muncă volun
tar-patriotică de pe șantierul ti
neretului din Cisnădioara. Au 
lucrat aici în fiecare după a- 
miază în tot cursul săptămânii 
trecute cîte 130—200 de tineri, 
băieți și fete din organizațiile 
U.T.C. ale uzinelor „Indepen
dența" și Automatica, de la 
Școala de conductori auto din 
Sibiu, alături de cei de la „Mă
tasea roșie", Uzina textilă „1 iu
nie" și alte organizații din Cis- 
nădie. Au fost acoperite pînă 
acum prin munca tinerilor 8,20 
hectare de teren cu puieți de 
arbori. Tinerii își vor da însă, 
în continuare, întîlnire pe acest 
șantier al entuziasmului, pentru 
sădirea pădurilor viitoare pe o

Cred c&isra un crap de grame jumătate!

1
1

CINEMATOGRAFE

12,15 ; 15,30 ; 18,15 ;

NUMAI O FEMEIE
Republica (orele
.............. 18,45;

EDDIE CHAMPAN AGENT SE
CRET

rulează la Patria (orele 12 ; 15) 
Festival (orele 9,15 ; 12 ; 15,15 ;
18 • 20,45) ; Melodia (orele 9 ; 
12 ; 15 ; 18 ; 20,45) ; Modern (o- 
rele 9,30; ----
21).

SlNT ȘI EU 
rulează la
9.30 ; 11,45 ■ 14,15 ; 16 ; 1........
21). Capitol (orele 9,15 ; 11,30 ;
13.45 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45).

EL DORADO
rulează la Luceafărul (orele
9.15 ; 12 ; 15,30 ; 18,15 ; 21) ;
București (orele 8 ; 10,30 ; 13 ;
15.30 ; 18,15 ; 21).

VIATA IN DOI
rulează la Victoria (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 • 18,30 ; 20,45).

BELLA
rulează la Lumina (orele
11.45 ; 14,30 ; 17,15 ; 20,15).

FRAGII SĂLBATICI
rulează la Central (orele
11,15 ; 13,30 ; 16 • 18,30 ; 21).

NOUL LOCATAR
rulează la Union (orele 15,30 ;
18 ; 20,30 ; (Duminică matineu

9;

TEA
Luni 22 aprilie 1968

e Opera Română DON 
CARLOS ora 19,30 • Opereta 
SÎNGE VIENEZ ora 19,30
• Teatrul Lucia Sturdza Bu- 
landra Sala Studio SFÎNTUL 
MITICĂ BLAJINU ora 20
• Teatrul Mic TANGO ora 
20 • Teatrul C. I. Nottara 
Sala Magheru O CASĂ ONO
RABILA ora 19,30 • Sala Stu
dio CÎND LUNA E ALBAS-

pe noi culmi de civilizație pa
tria noastră. Toate acestea im
pun, totodată, artiștilor să parti
cipe activ la întreaga viață so
cială, la elaborarea și înfăptui
rea politicii interne și externe a 
țării".

Cuvîntarea tovarășului Nicolae

efor- 
impli- 
adre- 
Parti- 
parti-

Ceaușescu, expresie a nețărmuri
tei griji pe care partidul o acordă 
dezvoltării armonioase a artelor 
în patria noastră, a stîrnit un 
larg ecou în rîndurile artiștilor 
participanți la conferință, stimu
lați să mediteze mai profund 
asupra înaltei responsabilități 
a artei lor și asupra 
turilor pe care le 
că aceasta. In mesajul 
sat Comitetului Central al 
dului Comunist Român >de 
cipanții la Conferința pe țară a 
Uniunii Artiștilor Plastici, a fost 
sintetizat în chip expresiv senti-

Vtijll
ZAIIILE II. LC

întindere de 20 de hectare. La 
Agnita și Mediaș, peste 3 000 de 
tineri au refăcut zonele verii 
și au îngrijit parcurile orașelor, 
iar la cooperativa agricolă de 
producție din Roșia au curățat 
și întreținut 15 hectare cu pă
șuni, la Dumbrăveni au plantat 
6 000 bucăți pomi ornamentali. 
Pe întregul județ au fost' cu
rățate 600 de hectare de pă
șune. In același timp, pe lingă 
alte rezultate, în acțiunile de 
muncă voluntar-patriotică, . co
mitetul județean al U.T.C. ra
portează colectarea și predarea 
către I.C.M. a 3 008 tone me
tale vechi.

R. LAE

Alte activități
ORADEA (de la coresponden

tul nostru).
Sîmbătă și duminică pe scena 

liceului Pedagogic, Liceului nr. 
4 și Clubului tineretului au avut 
loc spectacole artistice ale ele
vilor liceelor orădene. Manifes
tația, organizată de Comitetul 
municipal U.T.C. și inspectora
tul învățămîntulul a adus la 
rampă peste 2 000 de elevi gru
pați în coruri, echipe de dansuri, 
formații de teatru, montaje, or
chestre de muzică ușoară și 
populară, soliști vocali și in
strumentali etc. Față de buna 
calitate a celorlalte genuri de 
manifestări o remarcă critică a- 
dresăm timidității cu care șco-

la orele 10, joia și sîmbăta la • 
orele 18 — Desene animate).

TOM ȘI JERRY
rulează la Doina ,, (orele 9 ; 
10,30 ; 12 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20,30).

TOPKAPI
rulează la Feroviar (orele 10 ; 
12,45 ; 15,15 ; 18 ; 21V Excelsior 
(orele 9 ; 11,30 ; 14 • 17 ; 20) ;
Gloria (orele 9 ; 11,45 ; 14,30 ; 
18 ; 20,45).

CELE TREI NOPȚI ALE UNEI 
IUBIRI

rulează la Grivița (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 • 16 ; 18,15 ; 20,30)

CĂUTAȚI IDOLUL
rulează
popoare
20,30).

O LUME 
NEBUNA

rulează la Buzești (orele 15,30 ;
19) . XSFÎNTUL LA PÎNDĂ
rulează la Dacia (orele 8,45 ; 
17 ; în continuare 19—21). Mun
ca (orele 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

PENTRU CÎȚIVA DOLARI ÎN 
PLUS

rulează la Bucegi orele (9 ; 11;

la înfrățirea între 
(orele 10 ; 16 ; 18 ; 15 ;

NEBUNA, NEBUNA,

T R E
TRA ora 20 • Teatrul Giu- 
lești în sala Studio a Teatru
lui Național VISUL UNEI 
NOPȚI DE IARNĂ ora 19,30 
• Teatrul Evreiesc de Stat 
TREI PIESE ÎNTR-UN ACT
DE CEHOV ora 20 • Studioul 
IATC în sala Comedia a Tea
trului Național O NOAPTE 
FURTUNOASA ora 20 

mentul acestei nobile responsabi
lități : „în năzuința noastră către 
o creație semnificativă de mare 
amploare, către o artă originală, 
vom valorifica tradițiile, strălu
cite ale înaintașilor, ne vom spri
jini pe permanențele culturii na
ționale, ilustrînd în,, lucrările 

noastre ceea ce este propriu vie
ții și timpului nostru, ceea ce 
caracterizează spiritul specific în 
care se dezvoltă astăzi România 
socialistă. în strălucitele trans
formări revoluționare înfăptuite 
sub conducerea partidului, în 
viața plină de avînt a oamenilor 
muncii noi găsim un cîmp larg 
de inspirație, izvorul unor crea
ții umaniste, al unei arte pline 
de idei și expresivitate. Sînteri) 
convinși că legătura strînsă cu 
viața va îmbogăți, din ce în ce 
mai mult sensurile artei pe care

Iile s-au apropiat de spectacole
le de teatru. Doar trei piese de 
teatru ; Scaunul magic, Piatra 
din casă și O noapte furtunoasă 
au fost prezentate pe scenă. Față 
de posibilitățile ce există în 
școli pentru teatru zestrea actua
lului concurs apare săracă.

★

îndeplinit pentru 
în ultimii ani rolul 
ospitaliere. Peste 

Bă-

Bujoru a
prima oară
unei gazde
2 000 de tineri din Vîrlezi,

Festivalul
artei studențești

Timp de trei zile, „dulcele 
ttrg al Ieșilor" și-a oferit cu 
generozitate ospitalitatea, ca 
gazdă a festivalului artei stu
dențești. „Actul al treilea" al 
acestei tradiționale sărbători 
universitare — întrecerea for
mațiilor studențești de estra
dă — s-a jucat aici pe scena 
Casei de cultură a tineretului 
și studenților. Spectacolele for
mațiilor sosite din 11 orașe

(orele 
20,30).

15,30 ;

15 ; 18 ; 20,45) ; Miorița
9.30 ; 12,15 ; 15 ; 17,45 ;

MUZICANTUL
rulează la Lira (orele 
18 ; 20,30).

EROII DE LA TELEMARK 
rulează la Drumul sării (orele 
15 ; 17,30 ; 20) ; Cotrocenl (orele
15 ; 17,45 ; 20,30).

AM ÎNTÎLNIT ȚIGANI FERI
CIȚI

rulează la Ferentari (orele
15.30 ; 18 ; 20,30) ; Viitorul (ore
le 15,30 ; 18-; 20,30).

PRAȘTIA DE AUR
rulează la Giulești (orele 15,30; 
18 ; 20,30) ; Floreasca (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; 
Falmura (orele 9 ; 11,15 : 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30).

RĂPIREA FECIOARELOR
rulează la Volga (orele 9,30 ;
11,45 ; 14 ; 16,15 ■ 18,30 ; 20,45 ;) 
Moșilor (orele 15,30 ; 18 ; 20,30).

APA CURATIVA
rulează la Aurora (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 15,45 : 20,30).

NOAPTEA NUNȚII ÎN PLOAIE 
rulează la Popular (orele 15,30; 
18; 20,30).

INFORMAȚII
• Duminică a sosit în Capita

lă o delegație a Comitetu
lui de conducere al Partidului 
E.D.A. (Uniunea Democrată de 
Stînga) din Grecia pentru Europa 
Occidentală, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., va face o vizită 
în țara noastră.

o facem, o va apropia și mai 
mult de cerințele societății so
cialiste, de poporul nostru iubi
tor de frumos

Conferința pe țară a Uniunii 
Artiștilor Plastici a demonstrat 
că dezvoltarea artei noastre so
cialiste este un proces viu, în 
plină efervescență. Un număr în
semnat de opere valoroase care 
au îmbogățit patrimoniul artei 
plastice românești, numeroasele 
expoziții de pictură, sculptură, 
grafică, artă decorativă, lucrările 
de artă monumentală care înfru
musețează orașele patriei, longe
vitatea artistică, tinerețea per
petuă a generației maeștrilor, 
afirmarea impetuoasă a unei noi 
și talentate generații de creatori, 
dau contur specific artei noastre 
plastice în peisajul artistic al 
lumii. Aceste remarcabile împli
nirii artistice impun, așa cum s-a 
subliniat în repetate rînduri în 
conferință o continuă aprofun
dare și diversificare a surselor 
de inspirație, o înnobilare con
tinuă a modalităților expresive, o 
cunoaștere mai adîncă a vieții și 
a oamenilor, o împrospătare vir 
guroasă a tradițiilor — căi sigure 
spre dezvoltarea artei plastice 
românești, spre înscrierea ei în 
circuitul universal al valorilor. 

leni, Roșcani, Băneasa șl Jorăștl 
s-au întîlnit în pădurea de pe 
malul Chinej ei în cadrul unei 
„spectaculoase" duminici cultu
ral sportive organizate de Co
mitetul județean al U.T»C. 
Galați.

Transmitem pe această cale 
dorința tinerilor de a se organi
za cît mai des asemenea mani
festări. O acțiune de acest fel pe 
meleagurile Bujorului nu a mai 
fost organizată de nenumărați 
ani. Celor peste 2 000 de tineri 
veniți la Bujoru nu le-a fost în
deplinit un deziderat : modelul 
organizării unei duminici cultu
ral sportive. Sugerăm deci Co
mitetului județean al U.T.C. 
Galati: Nu numărul duminicilor 
cultural sportive contează ! După 
cum nu contează nici numărul 
activiștilor U.T.C. în chip de 
organizatori, antrenori, arbitri 
și dispeceri cu transportul. A 
concentra într-un anume centru 
de comune tinerii din 5—8 sate 
înseamnă a Ie oferi ceea ce în 
satul lor întîlnesc mai rar sau 
niciodată.

V. MOINEAGU

centre universitare, ca mesa
geri ai artei studențești, au a- 
firmat capacitatea de a evalua 
frumosul pe scena festivalului, 
nedesmințind aici, în fața unui 
public exigent, prestigiul estra
dei studențești, tradițional afir
mat ca valoare, prin bunul 
gust și măiestrie artistică. „Rit
muri studențești" (Cluj), „Astă 
seară nu mai doarme nimeni" 
(Galați), „Seminar la estradă" 
(București), „Antirevista" (Iași) 
— spectacole de estradă de du
rată — au fost serios concurate 
în ceea ce privește „priza la 
public" (si la juriu I) de către 
brigăzile artistice de agitație^ 
În mod deosebit „Vivat Poli
tehnica" (București) — specta- 
col jubiliar de Petrieă Gheor- 
ghe si Bobiță Militaru, pregă
tit cu prilejul împlinirii a 
10 ani de la înființarea forma
ției — ți „La noi" (medicina 
Timișoara) dar și „Păcatele zei
lor" (Baia Mare) sau „Astă 
seară ne tntîlnim la bar" (Ga
lați) au afirmat elocvent viabi
litatea acestui gen de specta
cole 1 de estradă. Au mai parii 
cipat la festival formații re- 
strînse (orchestre și soliști de 
muzică ușoară) din Craiova si 
Constanta, iar de la Petroșani 
soliști. Specificul actualei edi
ții a festivalului l-a dat si nu*  
meroasa prezentă în general de 
mare succes a unor orchestre 
de chitare electrice — „Pita- 
gora", „Mondial", „Phtenix", 
Electton", „Roșu șl Negru" 
„Meteor", apariția în reperto*  
riul studențesc a jazz-uluL Ju
riul a acordat premii.

ION TRONAG ’

SPARTACUS
rulează la Cosmos (orele 14,301
17.30 ; 20,30).

EU, EU, EU...ȘI CEILALȚI
rulează la Tomis (orele 9—
15,45 în continuare, 18,IR î 
20,30).

CU TOATA VITEZA ÎNAINTE 
rulează la Flacăra (orele 15,30; 
18; 20,30).

HOCUS-POCUS
rulează la Arta (orele 9 ; 11,18}
13.30 ; 15,45 ; 18,30 ; 20,45).

LEUL AFRICAN
rulează la Vitan (orele 15,30 I 
18 ; 20,30)

CAPCANA
rulează la Rahova (orele 15,30 ț 
18 ; 20,30).

BLESTEMUL RUBINULUI NE
GRU

rulează la Progresul (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

DOUA BILETE LA MATINEU 
rulează la Clubul uzinelor 
„Republica".

NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR
rulează la Pacea (orele 15,301 
18; 20,30).

O SUTA UNU DALMAȚIENI 
rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare).

ÎNCERCUIREA
rulează la Crîngași (orele
15,30 ; 18 ; 20,30)^

Delegația este formată din Di
mitri Despotidis și Nicolas Solo- 
mos, membri ai Comitetului di
rector al Partidului E-D.A.

9 In cadrul manifestărilor pri
lejuite de împlinirea a 120 de 
ani de la anul revoluționar 1848, 
în numeroase localități din jude
țul Mureș au avut loc duminică 
conferințe, seri literare, simpo
zioane, recitaluri, dedicate mare
lui even|menț din istoria poporu
lui nostru. La aceste manifestări 
au participat țărani cooperatori, 
lucrători din întreprinderile agri
cole de stat și din S.M.T.-uri.

• Turiștii care au poposit du
minică în municipiul Deva au 
găsit o surpriză plăcută : „Crama 
dacilor", unitate nouă de alimen
tație publică cu specific local 
tradițional. Localul are 70 de 
locuri și este dotat cu mobilier și 
articole de artă, care îmbină ar
monios specificul local străvechi, 
cu profilul modem al comerțului 
socialist.

a 25
ghe- 
avut 
stat 
lite-
eve- 
luat

• Cu prilejul împlinirii 
de ani de la răscoala din 
toul Varșoviei, duminică a 
loc, la Teatrul Evreiesc de 
din București, un matineu 
rar-muzieal dedicat acestui 
niment, Cu acest prilej, a 
cuvîntul și scriitorul H. Slove? 
din Franța — participant la 
această răscoală ■* — care se află 
în țara noastră ca invitat al Tea
trului evreesc de stat.

(Agerpres)



S-O LUĂM PE-NDELETE făw* neagu
O duminică sîngeroasă pentru 

conducătorii plutonului, înflori
toare pentru Progresul și dătă
toare de mari speranțe pentru 
fonnația din Ștefan cel Mare.

Dar s-o luăm pe-ndelete.
La București, unde cu ocazia 

cuplajelor se înregistrau odinioa
ră cifre record de spectatori — 
ca la o corrida spaniolă sau ca 
la un meci jucat la Napoli — în 
locul tălăngilor scuturate cu pa
timă, auzim duminică sunetul de 
zaruri bătute în pereții cutiilor 
de table. Povestea cu „n-aveți 
un bilet în plus" este intrată 
în legendă. Vor trebui, probabil, 
să mai treacă ani mulți pînă vom 
vedea din nou cozi nesfîrșite la 
casele de bilete. Sportul rege este 
pe spongi la noi. Blazarea a cu
prins pătura largă de plătitori — 
și de vină sînt întîi și întîi ju
cătorii diviziei A. Rapid și Pro
gresul, de pildă, pot să fie con
vinse că prin felul cum au evo
luat ieri, au alungat din tribune 
pentru multă vreme, sute de

Dupi prima manșă a meciurilor 

de copii București—Cluj

Bucuria de a juca fotbal!
Merită felicitări inițiatorii 

si organizatorii matineului fot
balistic (cum plastic l-a de
numit ziarul „Sportul") pen
tru meciurile de fotbal desfă
șurate, duminică, pe stadionul 
din Dealul Spirii, și la care 
au asistat cîteva mii de copii 
și vârstnici.

S-au întîlnit, în primul 
meci, reprezentativele școlilor 
generale din București și Cluj, 
iar în cel de al doilea Selec
ționatele liceelor din aceleași 
orașe. Puștii ne-au oferit clipe 
de mari satisfacții prin splen
dida lor evoluție (ou jucat 
simplu, cu pase precise și e- 
ficace, fără artificii ieftine) 
parcă vrînd să alunge plicti
sul fotbalului nostru de „fie
care zi“. Bucureștenii au ieșit 
învingători în ambele me
ciuri. în prima partida au în
vins cu 5—0, în cea de a doua 
cu 2—0.

Totul a fost sărbătoresc și 
tonic I

Orchestra pionierilor, gale
ria disciplinată și obiectivă a 
copiilor, demonstrațiile de 
călărie și, normal, meciurile 
de fotbal. Nunweilier III și 
Constantin (ar fi fost bine să 
asiste și alți fotbaliști seniori) 
ne-au declarat CONSTAN
TIN : „Puștii aceștia sînt fan
tastici. Practică un fotbal teh
nic, spectaculos. îmi plac! 
Mi-au plăcut întotdeauna co
piii. De aceea am și venit să-i 
văd. Ei iubesc fotbalul și-1 
joacă cinstit. îl iubesc ALT
FEL decît noi, seniorii. Am 
remarcat pe Batachiu Ion. un 
jucător de mare viitor. NUN- 
WEILLER : „Avem talente !

Sînt convins că peste puțin 
timp dintre acești copii se 
vor ridica doi-trei fotba
liști de valoare. Mi-au plăcut 
Petreanu și Munteanu".

Vom încheia amintind că 
echipele au fost premiate cu 
cărți, echipament sportiv și 
cupe. Un cuvînt și pentru re
putatul și vechiul, arbitru — 
Mircea Cruțescu — care a ar
bitrat meciul vedetă și care, 
cu această ocazie, a spus adio 
fotbalului. La festivitatea de 
rămas bun, ce a avut loc pe 
stadion, adăugăm urările 
noastre de sănătate și viață 
lungă.

T. POGOCEANU

Moment emoționant 1 Căpita
nul Selecționatei liceelor 
bucureștene frumoasa cupă 

acordată câștigătorilor.

spectatori. Iar cei care vor con
tinua să vină la stadion vor da 
curs, în orice caz, invitației de 
pe tăblița publicitară (singura 
mai interesantă într-un context 
care dovedește cea mai crasă 
lipsă de fantezie) pe care stă 
scris : încheiați asigurări ADAS 
pe viață. Pentru că la un meci 
ca acela despre care vorbeam se 
poate muri ușor de plictiseală. 
Nici Mateianu, nici Ionescu, nu 
au vrut o singură clipă să ne 
reamintească tuturor, că ei sînt 
jucătorii pe care i-am ridicat în 
slăvi după partida de miercurea 
trecută. în 90 de minute de joc, 
am reținut doar faptul că Du- 
mitriu II a tras două șuturi nă
prasnice la poarta lui Matache 
și că Matache le-a apărat ma- 
gwtral. Dacă pentru asta merită 
să plătești 8 sau 10 lei, atunci 
nu mai este nimic de înțeles.

întâlnirea dintre Dinamo și 
Steaua s-a ridicat la un nivel 
acceptabil. Latura distractivă au 
creat-o dinamoviștii în special 
Nagy (a tras pe poartă, notați 
bine, 5 șuturi de zile mari), 
Pîrcălab (de cînd și-a lăsat per
ciuni, Ion s-a îndrăgostit din nou 
de fotbal), Varga și excelentul 
portar Dateu. în schimb militarii 
s-au împiedicat unii pe alții și 
se pot felicita că n-au primit o 
porție dublă de goluri. Soo, care 
promitea atât de mult într-un 
trecut nu prea îndepărtat a luat, 
se pare, drumul promisiunilor 
pierdute, ca atîtea multe spe
ranțe, Sătmăreanu a izbutit per

formanța să tragă de la numai 
doi metri în Datcu, iar Sorin 
Avram și Voinea au trimis atîtea 
pase la adversar î-ncît ar fi fost 
nevoie de o mașină electronică să 
le țină socoteala. Cu toate slă
biciunile, meciul vedetă ne-a 
dovedit că se poate să avem par
te de o soartă mai bună. Și bine 
ar fi fiindcă tare ne-am săturat 
să vedem jucătorii noștri de A 
mișoîndu-se ca la o partidă de 
fotbal cu nasturi. Ne-am sătu
rat să tot numărăm la băieți is
teți care fac carieră călcând min
gea și nu jucînd-o.

Tranzistorele dau de știre că 
mijlocul clasamentului a suferit 
zdruncinări serioase. Agitația 
asta, mă gîndesc, poate fi și ea 
un semn bun. Din toate schim
bările petrecute cea mai notabilă 
este ieșirea Progresului din zona 
unde plouă cu păcură și toată 
lumea zâmbește strihnb. Dar ce 
se întîmplă cu AJS.A. Tg. Mureș 
care debutase atât de vijelios ? 
îmi închipui că nu se poate pune 
toată această rostogolire în spi
narea lui Pavlovici, scos din lot 
după nenumărate abateri — și 
să vedeți dv. — readus mai tîr- 
ziu cu fanfară la gară, cu brișcă, 
cu cai mascați etc. etc.

Teașcă, după cîteva eșecuri in
tră din nou în flancul unde se 
vorbește și unde-i stă bine. Țin 
să anunț că schimbările făcute 
de el la Cluj nu sînt niște 
năzdrăvănii. Băieții lucrați azi de 
Teașcă vor fi mîine, sînt sigur, 
niște nume în fotbal.

I I

în săli și pe stadioane
I I
•! TENIS DE C1MP: Terenul Progresul România—Danemarca | 

în cadrul „Cupei Davis" 28. IV ora 14, 29. IV ora 15,30, 30 IV
| ora 14.

IBOX — Sala Floreasca : Finalele campionatelor republi-1 

cane de juniori, 22. 23, 24, 25, 27 orele 17. România—Italia — "
| Stadionul Republicii în cadrul Cupei Europei — 28. IV ora 10. g

VOLEI — Sala Floreasca: Steaua—Spartak Brno „C.C.E.“| 
semifinala (masculin) 24. IV ora 18, Dinamo—T.S.K.A. Mos-

I cova — sala Dinamo, „C.C.E.". Semifinala (feminin) 25. IV I

FESTIVALUL TINEREȚII
Ca un prolog la marea sărbă

toare a muncii pe care o cinstim 
peste cîteva zile, tineretul din- 
tr-un sector al Bucureștiului (III) 
și-a dat intilnire in Parcul sportiv 
Metalul, într-un festival cultural- 
sportiv, deschis dimineața și con
tinuat pînă către miezul nopții.

După o fastuoasă deschidere, 
primii care au intrat în arenă au 
fost finaliștii întrecerilor (la fot
bal, handbal, volei, cros, baschet)

ce s-au desfășurat în această zonă 
a Bucureștiului în ultimele două 
luni.

— Festivalul de astăzi încheie 
o activitate de durată, inițiată de 
comitetul U.T.C. în colaborare 
cu sindicatul, cluburile și asocia
țiile sportive din sector și care a 
avut drept scop atragerea unui 
număr cît mai mare de tineri din 
școli, fabrici și întreprinderi spre 
sport și manifestările artistice cele

mai accesibile lor — ne infor
mează tovarășul ION POPA, se
cretarul Comitetului U.T.C. al 
Sectorului III. Și nu este deloc 
lipsit de interes faptul că, în „pre
liminariile" întrecerilor de astăzi 
am antrenat peste 6 000 de 
tineri din uzinele 23 August, 
F.M.U.A.B., Republica, Progresul. 
F.R.B., Electroaparataj cît și 
elevii din liceele și școlile profe
sionale din sector".

Disputate concomitent pe mai 
multe terenuri, finalele, aplaudate 
de un număr mare de spectatori, 
au făcut dovada nu numai a pa
siunii tineretului pentru sport, ci 
au descoperit veleități pe care 
sportul de masă îi recomandă 
performanței.

Intre reprize nu au existat 
pauze, week-end-urile fiind di
baci umplute cu probe atletice, 
dirt-trak, concursuri de călărie, 
demonstrații de box, lupte, halte
re susținute de sportivi consacrați 
ai cluburilor bucureștene, demon
strații care au însemnat nu numai 
probe de măiestrie ci și o caldă

pledoarie pentru sport și invitație 
pentru amatori.

Surpriza zilei a constituit-o par
tida feminină de fotbal (F.R.B— 
Progresul), prima demonstrație de 
acest gen la noi și care, pare-se 
a cîștigat în tribune, foarte multe 
adepte.

în partea a doua a festivalului, 
pe estrade special amenajate s-au 
perindat formații artistice de a- 
matori (Metaloglobus, Electroapa
rataj, 23 August) și artiști profe
sioniști, soliști consacrați de mu
zică ușoară și artiști ai Circului 
de Stat.

„Festivalul de astăzi a fost 
doar un prim capitol (reușit — a- 
firmăm noi) al bogatului pro
gram cultural-sportiv rezervat ti
neretului școlar și muncitoresc 
din Capitală și care prevede 
multă mișcare în aer liber și cele 
mai agreabile forme de destindere 
și distracție — concluzionează 
(și informează în același timp) 
tov. DUMITRU GHIORGHIȘAN, 
prim-secretar al Comitetului mu
nicipal București al U.T.C.

MIHAI COMAN

-ROMAN POLIȚIST
REZUMAT

Maiorul Preda stă de vorbă cu o veche prietenă a consilieru
lui Eugen Stoian. Fratele acestuia, Nelu, tehnician la © coopera
tivă, a fost găsit mort (sinucidere ? crimă ?) cu cîteva zile înainte.

E după-amiază și consilierul, care trebuie să vină dintr-o 
clipă în alta, întîrzie. Iar Iordan Preda vrea să afle cît mai mul
te despre familia Stoian și despre mașinile de construit drumuri 
proiectate de inginer.

— De ce ?
— Nu 'ștto, acum nu-mi trece prin cap. Dar si ideea cu 

MIN 2 li s-a părut tuturor o nebunie. Mi-e teamă numai că nu 
are de ce să vă intereseze : e mai mult o chestiune tehnică...

— Vă ascult.
— Simplific : MIN 1 era elegant, era util, era în întregime
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original ca idee. Era și este. Dar costă mult. Costă enorm. Și 
nu prea e rentabil. Din cauza asta folosim mai mult mașini de 
import. Șl atunci Eugen s-a apucat să-1 perfecționeze. Și a 
făcut un fel de combinație între un model străin, de un tip cu 
totul diferit, și MIN 1. O combinație care nu conținea nici o 
idee nouă.

— în afară de ideea de a combina două tipuri complet di
ferite.

— Am observat de la început că sînteți inteligent. Exact : 
în afară de ideea combinației. Dar a ieșit un monstru. Un fel 
de monstru. Care părea, la început, fără șanse de supravie
țuire. Aveți un foc ?

începuse să se întunece si lumina chibritului se zări ro
tundă, galbenă.

— Eugen s-a bătut ca un leu și proiectul a fost aprobat. 
MIN 2 se experimentează acum pe drumul Vănești-Comătel. 
Dacă reușește, va fi un mare succes : e cam de trei ori mai ieftin, 
decît MIN 1. Urît ca dracul, dar poate să aducă zeci de milioane.

— Și premiul.
— Și. Un premiu meritat.
— Sîntem de aceeași părere. Dar spuneți că face și altfel de 

nebunii.
— Păi, da. Știți unde locuiește Eugen ?

Și îi spuse adresa. Apoi întrebă :
— Cît poate să facă o mașină pînă la el ?
— Dacă ocolește piața — și n-are cum s-ă n-o ocolească 

— și dacă merge cu viteza maximă, vreo zece-douăsprezece mi
nute. Noaptea.

— De ce noaptea ?
— Pentru că noaptea nu sînt multe tramvaie. Și nici stopuri. 

Ziua, nu poate să ajungă în mai puțin de un sfert de oră.
— Bun. Ascultați ce s-a întîmplat acum un an. Am fost de 

față și tot ce vă spun e adevărul adevărat. Ora nouă seara. Șe
dința, la care participa și ministrul nostru adjunct, dură de la 
patru după-amiază și nu se mai termina. Ministrul trebuia să 
plece. Dar — iată că un inginer tînăr sugerează că Eugen „s-a 
inspirat" pentru o soluție dintr-un proiect al lui. Acuzație gravă. 
Eugen cere cuvîntul. I se răspunde că a mai vorbit. Și atunci își 
pierde controlul și tot așa, cum îl știți de obicei...

Femeia se opri și-1 privi cu un surîs :
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Nu! Mingea nu a poposit în plasă. Poate, duminică, la Arad optarul dinamovist Varga va 
reuși... golul și o dată cu el... cea de a opta victorie consecutivă a echipei sale.

Foto: VIOREL RABA

Divizia națională A
Rezultate tehnice

St. Roșu — U.T.A. 0—0
„U“ Cluj — Farul 2—1
Petrolul — „U.* 4 Craiova 1—0
Jiul — A.S.A. Tg. Mureș 2—1

Steaua — Dinamo Buc. 0—2
Dinamo Bacău —- F.C. Argeș 

3—0
Progresul — Rapid 0—0

Clasament

1. F.C. ARGEȘ 20 11 3 « 82:17 25
2. STEAUA 20 10 5 S 32:22 25
3. DINAMO BUCUREȘTI 20 9 s 8 23:21 23
4. JIUL 20 9 s 8 28:24 21
5. PETROLUL 20 10 1 9 21:19 21
6. FARUL 20 8 4 8 30:23 20
7. RAPID 20 8 4 8 24:25 20
8. „U“ Cluj 20 8 4 8 23:27 20
9. DINAMO BACĂU 20 10 • 10 25:31 20

10. U.T.A. 20 8 3 9 18:17 19
11. „U“ CRAIOVA 20 9 1 10 25:25 19
12. PROGRESUL 20 4 8 8 18:24 16
13. A.S.A. TG. MUREȘ 20 5 « 9 20:33 16
14. STEAGUL ROȘU 20 5 5 9 12:23 15

Divizia B

Seria a l-a

Politehnica Iași — Poiana 
Cîmpina 4—1 ; Electronica 
Obor — Victoria Roman 2—1; 
Chimia Suceava — Flacăra 
Moreni 0—0 ; Chimia Rm. 
Vîlcea — Ceahlăul P. Neamț 
1—0 ; Portul Constanța — 
Metrom Brașov 2—0 ; C.F.R. 
Pașcani — Politehnica Salați 
î—1 ; Metalul București — 
Politehnica București 1—2.

Seria a ll-a

Politehnica Timișoara — 
Crișul Oradea 3—3 ; A. S. 
Cugir — Vagonul Arad 0—1 ; 
Olimpia Oradea — C.S.M. 
Reșița 1—0 ; Ind. Sîrmei C. 
Turzii — Minerul B. Mare 
[—0 : Metalul Hunedoara — 
Glaz metan Mediaș 2—0 ; 
C.F.R. IRTA Arad — C.F.R. 
Timișoara 3—0 ; C.S.M. Sibiu 

— C.F.R. Cluj 1—0.

PE

Meridian 
sportiv

I. Tiriac din nou victorios

Tenismanul român Ion 
Țiriac a repurtat un nou suc
ces internațional, cîștîgînd 
turneul de la Palermo. Ju- 
cînd remarcabil în finală, 
Tiriac l-a învins cu 8—6, 6—4, 
1—6, 6—1 pe cunoscutul jucă
tor american Martin RiCssen. 
Tiriac eliminase în semifina
le cu 6—1, 6—4 pe Crealy 
(Australia), în timp ce Ries- 
sen (S.U.A.) cîștigase cu 6—3, 
6—3 în fața italianului Pie- 
trangeli. în finala probei de 
dublu masculin, perechea 
Pietrangeli, Mulligan (Italia) 
a dispus cu 3—6, 6—3, 4—6,
6—3, 6—4 de Tiriac, Năstase..

★
Duminică a luat sfîrșit la 

Galați dubla întîlnire inter
națională de tenis dintre 
echipele de tineret ale Ro
mâniei și U.R.S.S. La mascu
lin, echipa țării noastre a ob
ținut victoria cu scorul de 
3—2. Sântei l-a învins cu 
6—2, 0—6, 9—7 pe Korotov. 
Meciul feminin s-a încheiat 
cu scorul 5—0 în favoarea 
oaspeților.

Al optulea corecordman

Sprinterul negru Charlie 
Greene (S.U.A.) a egalat re
cordul mondial în proba de 
100 m plat din cadrul con
cursului atletic disputat în 
aer liber Ia Lawrence (Kan
sas). El a parcurs distanța în 
10“. Greene este al optulea 
atlet din lume care reușește 
să parcurgă oficial această 
distanță în 10“. După cursă, 
el a declarat că nu a forțat 
în prima parte a probei. 
„Dacă forțam, a continuat el, 
poate corectam recordul mon
dial. Intenționez să evoluez 
la adevărata mea valoare la
J. O. unde sper să cîștig două 
medalii de aur".

în cadrul aceluiași concurs, 
Ralph Boston a obținut la 
„lungime" 8,15 m iar Randy 
Matron a aruncat greutatea 
la 20,70 m. Jim Ryun a cîști
gat proba de 1 500 m plat în 
3’44” 8/10.

Natație

Competiția internațională 
de natafie „Trofeul celor 6 
națiuni" disputată la Stock
holm a fost cîștigată de echi
pa Angliei cu 104 puncte ur
mată de cele ale Franței 90 
puncte, Olandei — 87 puncte, 
Suediei. R. F. a Germaniei și 
Italiei. în ultima zi de con
curs Ada Kok (Olanda), a în
registrat cel mai bun rezultat 
parcurgând 100 m fluture în 
1’04” 8/10.

o producție a studioului cinematografic București 
scenariul: EUGEN BARBU

MIHAI OPRIȘ
DINU COCEA

imaginea : GEORGE VOICU 
regia : DINU COCEA

muzioa: MIRCEA ISTRATE
Un film cu:

EMANOIL PETRUȚ, MARGA BARBU, OLGA TUDORA- 
CHE, ELISABETA JAR, GEORGE CONSTANTIN. TOMA 
CARAGIU, COLEA RAUTU, JAN CONSTANTIN și ILEANA 
BUHACI BURGULESCU.

— Oricum, spuneați că l-ați cunoscut, nu ?
— Da.
— Așa cum îl știți, corect și încheiat la toti nasturii, se ridi

că și spuse că, dacă tovarășul ministru adjunct nu mai poate 
aștepta zece minute, să aducă proiectul inginerului, pe care-1 
are acasă (și gindiți-vă ce rumoare s-a iscat, cînd a spus că are 
proiectul la el acasă ; deși, dacă ne-am fi aflat la o tensiune mai 
scăzută, ne-am fi dat seama că nu e nimic anormal), ei bine, dacă 
ministrul nu-1 așteaptă zece minute pînă aduce proiectul, să se 
confrunte soluțiile, el se va considera dezonorat. Auzi cuvînt : 
dezonorat. Ca un cavaler medieval. Minstrul adjunct ce să facă? 
Spune că așteaptă zece minute. Eu, la masa de stenografi, înne
bunisem : er? imposibil să se întoarcă atît de repede și se făcea 
definitiv de rîs. Tovarășul director Dincuță, care știe și el unde 
locuiește Eugen, îmi arunca priviri disperate.

— S-a întors la timp...
— în. unsprezece minute. Și nici măcar nu gîfîia. S-au con

fruntat proiectele, s-a dovedit că n-avea nici o vină și a acceptat 
imediat (zîmbitor, domnule, acum putea să și zîmbească), scuze
le inginerului.

Maiorul își răscolea, încet, zațul din fundul ceșcuței. în semi
întuneric, fața femeii părea frumoasă și chiar dacă însuflețirea 
îi ședea mai puțin bine decît zîmbetul calm de la început, îl in
vidie o clipă pe consilier pentru prietenia unei asemenea femei.

— Sînteți prieteni ?
Femeia nu-1 privea.

— Credeam că o să întrebați dacă proiectul nu era, totuși aici, 
la birou ? Pentru că în unsprezece minute nu putea să se ducă 
și să se întoarcă.

— Dacă proiectul era la birou, n-ar fi avut nevoie să-și com
plice situația și să spună că l-a luat acasă.

— Asta așa e. Și totuși, cum a făcut ?
— De ce nu l-ați întrebat pe el ?
— L-am întrebat.
— Și ce-a răspuns ? Că s-a dus și s-a întors, nu ? Bănuiesc că 

asta a și făcut. Acum, ar trebui să mă duc și eu...
Ce simplu ar fi fost s-o întrebe : „Cînd ne mai vedem ?“ Nu, 

nu era simplu. Nici acum nu „se văzuseră". Fusese, totuși, un fel 
de interogatoriu.

— Dumneavoastră îl mai așteptați ?
— Da. Vine.
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Maiorul se aplecă spre mîna femeii și o sărută. Bătut de lu
mina albă, de neon, covorul vernil de pe coridor era și mai fru
mos decît la venire. Mai avea de mers și nici jos în stradă, dru
mul nu se terminase.

11
Era ora aceea incertă dintre zi și noapte cînd copiii amatori 

de fotbal pe trotuar nu nimeresc spațiul porții marcate de bolo
vani, iar pensionarii așezați în parcuri nu mai deslușesc literele 
„Informației" larg deschise și încep să se gîndească la bătrînețe. 
Mirosea proaspăt, a pepene verde abia despicat și maiorul ră
mase o clipă pe gînduri, în fața intrării institutului. Apoi văzu 
apropiindu-se un taxi și îi făcu semn să oprească. „Așadar, voi 
face o plimbare cu taxiul. Merită ? E iulie, Merită". Și se urcă 
în mașină lîngă un șofer tînăr care purta cu plictiseală — în pli
nă vară — o inutilă bască italienească roșcată. Maiorul se miș
ca încet. Se așeză comod, suspină, deschise fereastra din partea 
lui. Apoi spuse o adresă și întrebă :

— Știi unde vine ?
— După piață ?
— Da.
Piciorul șoferului dădu să apese pe accelerator. Dar maiorul 

îi puse mîna mare pe genunchi.
— Stai puțin.
— Stau, domnule.
Șoferul se întoarse și-1 privi nerăbdător. Nu avea nici două

zeci și cinci de ani, dar basca italienească ascundea prost o che
lie probabil completă.

— Oprești la nr. 2. Acolo mergem.
Fălcile șoferului pulsau încet. Strîngea din dinți.
— Pot să plec, dom-le ?
— Nu. (Nerăbdarea șoferului îi plăcea și vorbea rar răspi- 

cînd cuvintele.). Nu. Nu poți să pleci. Ai curaj ?
— Poftim ?
— Trebuie să ajungem acolo — da, cum ziceam ?... Trebuie 

șă ajungem acolo cît se poate de repede. Dacă ai curaj, poți să 
depășești viteza legală. Vedem noi ce e de făcut.

Șoferul se răsuci spre el brusc, cu tot trupul.
— Uite, tovarășu', dacă mata îți rîzi de mine... Mă ții de un 

ceas, ca să-mi spui că te grăbești...
Continuare în numărul de JOI !
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Jocul 
tergi
versării
Evoluția problemei vietnameze 

a stat și în săptămîna trecută în. 
centrul atenției observatorilor 
politici, al opiniei publice mon
diale.

Au trecut aproape trei săptă- 
mîni de la lansarea ideii contac
telor preliminare între reprezen
tanții R. D. Vietnam și ai State
lor Unite și se conturează mereu 
mai accentuat tendința Washing
tonului de a tergiversa aceste 
contacte. In contradicție cu de
clarațiile anterioare, repetate, ale 
președintelui Johnson că e gata 
să înceapă tratative „oriunde 
și oricînd", partea americană a 
respins propunerile formulate de 
R. D. vietnam și a iormțulat o 
serie de condiții privind alege
rea locului desfășurării contac
telor. Vk .

O asemenea evoluție sau*  mai 
fjrecis, o asemenea lipsă de^evo- 
uție pozitivă în chestiunea Con

tactelor preliminare stime^te 
preocupare și îngrijorare cu atîl 
mai mult cu cît unele fapte a- 
runcă un serios dubiu asupra de
clarațiilor americane despre do
rința de „a merge în direcția 
păcii". Bombardamentele asupra 
R. D. Vietnam au continuat in
tens în tot cursul săpțămînii tre
cute ; cercurile militare de la 
Saigon semnalau miercuri „un 
record de misiuni deasupra Viet
namului de nord“, iar agenția 
V.N.A. sublinia că au fost ata
cate numeroase centre dens 
populate.

• „DUPĂ PĂREREA MEA, 
Rudi Dutschke a fost rănit în 
urma unui atentat premeditat. 
Elementele de dreapta au hotă- 
rît să-1 asasineze pe Dutshke", a 
declarat Peter Brandt, fiul mi
nistrului de externe vest-ger- 
man.

cei doi oameni de știință români, 
subliniind justețea punctului de 
vedere susținut de aceștia.

Pe lingă principiile generale 
ale cooperării, în cadrul confe
rinței au fost abordate printre 
altele participarea a cît mai 
multe state la activitatea pozitivă 
a organizațiilor cu caracter in
ternațional și comunicarea rezul
tatelor obținute; cooperarea 
științifică în domeniul documen
tării prin crearea unor publica
ții științifice cu caracter interna
țional și codificarea informațiilor 
științifice într-o formă accesibilă 
tuturor ; activitatea pozitivă des
fășurată de unele organizații ale 
O.N.U. în legătură cu coopera
rea științifică; colaborarea știin
țifică în domeniul învățămîntului 
superior — îndeosebi cel tehnic 
— prin combinarea cursurilor cu 
practica în diverse țări.

Marți și miercuri, președintele 
Johnson s-a deplasat Ia Hono
lulu, în Hawaî, pentru ceea ce 
agențiile americane descriau ca 
fiind „un nou consiliu de 
război", conferind mai întîi cu 
comandanții militari americani 
din Pacific și apoi cu președin
tele sud-coreean Pak Cijan Hi. 
NEW YORK TIMES ținea să 
menționeze că Johnson „s-a m- 
tîlnit cu ofițerii care sînt cei mai 
activi partizani ei continuării 
bombardamentele asupra Viet
namului de nord'4 și că această 
reuniune „face parte din seria 
consultărilor secrete care au ca 
obiectiv menținerea și dezvolta
rea forței militare americane în 
.Vietnam".

Această retroscenă a afirmați
ilor Administrației S.U.A. despre 
pace suscită suspiciuni și critici 
chiar în cercuri politice influen
te de la Washington. „Aplauzele 
care au urmat dramaticei hotărîri 
prezidențiale s-au stins — con
stata U.P.I. — și atacurile la a- 
dresa politicii vietnameze a ad
ministrației capătă o vehemență 
mereu mai simțită". Președin
tele Comisiei senatoriale pentru 
problemele externe, William Ful
bright cerea joi ca „președintele 
să-și respecte promisiunea unor 
tratative cît mai urgente" și să 
accepte propunerile R. D. Viet
nam în ce privește locul con
tactelor preliminare. Senatorul 
McCarthy arăta într-un discurs 
ținut Ia Pittsburg că Statele 
Unite trebuie „să renunțe la ter
giversările privind alegerea locu
lui de contact cu reprezentanții 
Hanolulului, pentru a se ajunge la 
o reglementare politică a con
flictului din Vietnam . Liderul 
majorității democrate din senat, 
Mike Mansfield declara vineri 
într-un interviu că „Statele 
Unite nu pot și nu trebuie să 
continue un război pe care nu-1 
vor cîștiga niciodată" și că „în
cetarea tuturor bombardamente
lor și convorbiri urgente de pace 
sînt preludiul necesar pentru 
unica soluție posibilă in Viet
nam : soluția politică."

Vor prevala, într-un viitor a- 
propiat, Ia Washington asemenea 
aprecieri lucide ? Ceea ce e evi
dent este că în situația prezentă 
depinde de guvernul S.U.A. să 
aibă loc cît mai repede contac
tele preliminare, să se pună ca
păt imediat necondiționat și de
finitiv bombardamentelor și ce
lorlalte acte de război împotriva 
R. D. Vietnam, să se creeze 
condiții pentru începerea con
vorbirilor, să se facă pași îna
inte pe calea reglementării paș
nice a conflictului din Vietnam, 
în interesul păcii și securității 
internaționale.

Lovitura 
de la 
Free

town
Un sergent major s-a pus în 

fruntea răsculaț'dor. A acționat 
rapid, fără ezitări, cîștigînd cu 
ușurință partida. Președintele (un 
general care cucerise puterea tot 

printr-o lovitură de stat) împăr
tășește soarta predecesorilor săi, 
căci la Freetown se poate ajunge 
destul de lesne din palatul pre
zidențial într-o pușcărie în care 
rangurile n-au valoare. Sergen
tul m;|jor a ieșit din anonimat 
rostincț o primă cuvîntare reflio- 
difuzafâ dar conducerea treburi
lor ștaifului a fost, totuși, încre
dințată unui colonel Bangura 
care a devenit comandantul șef 
al armatei. Pînă în prezent, din 
relatările de care dispunem, nu 
avem posibilitatea să precizăm 
fizionomia politică a forțelor care 
au provocat răsturnarea. Noii 
deținători ai puterii îi critică pe 
predecesorii lor după cum aceștia, 
la rindul lor, jiemascaseră incom
petența și fraudele patronate de 
cei pe case i-au înlăturat. Faptul 
ilustrează o instabilitate cronică. 
Frecvența loviturilor de stat (ul
tima s-a produs în urmă cu un 
an) scoate în evidență un raport 
de forțe fragil, neputința de a 
asigura o continuitate politică pe 
baza unei platforme cu adezîuni 
mai ample. De fiecare dată se fac 
auzite declarații de bună credință 
și, de obicei, specialiștii în pro
bleme africane nu emit îndoieli 
în ceea ce privește sinceritatea 
autorilor acestor declarații. în 
lunile de guvernare ei nu reușesc, 
însă, să pună în concordanță fă
găduielile cu realitățile. Sierra 
Leone care este una din cele 
mai mici țări de pe continent 
(72 326 km. p.), în pofida fap
tului că dispune de importante 
zăcăminte minerale, nu a izbutit 
să depășească etapa dificultăților 
economice. Bogăția sa nr. 1 o re
prezintă diamantele. Satul (în 
care locuiește 70 % din popula
ție) furnizează importante pro
duse ide export î cafea, cacao, ulei 
de palmier.

Grupul militar care a acaparat 
puterea s-a întitulat „Mișcarea 
împotriva corupției". Cei înlătu
rați de la putere formaseră, în 
primăvara lui 1967, „Consiliul 
național al reformei" „Reforma 
națională" urma să ducă la „ în
lăturarea disensiunilor și să re- 
instaureze un guvern civil. „După 
un an, revenirea la normal nu 

părea încă la ordinea zilei. Au
torii actualei lovituri de stat pre
tind că membrii C. N. R., îm
pinseseră țara în pragul unui fa
liment economic și că acest re
gim „s-a dovedit a fi mai corupt 
decît guvernele precedente ale 
tării". în aceste condiții, s-a sub
liniat în proclamația de la Free
town, armata și poliția „au fost 
nevoite" să preia conducerea ță
rii pentru a reinstaura ordinea. 
Colonelul Bangura a afirmat că 
„Sierra Leone va reveni Ia un 
regim (democratic în cel mai 
scurt timp posibil", evitînd, to
tuși, să precizeze vreun termen. 
Paralel, foștii lideri au fost în
temnițați pe baza unui decret 
care menționează că ei vor fi 
deținuți „atît timp cît consiliul 
va considera necesar".

încercînd să descifreze sensul 
ultimelor evenimente, unii co
mentatori amintesc despre criza 
politică care cu un an în urmă a 
opus cele două partide (Partidul 
popular și Congresul întregului 
popor) și despre faptul că aceste 
partide reflectau structura triba
lă a țării. Sergentul major care a 
dirijat lovitura ide stat aparține 
tribului Mende din sud (a cărui 
expresie era partidul popular). O 
parte a observatorilor africani 
cred, însă, că noile autorități ar 
fi favorabile Congresului întregu
lui popor (exponent al tribului 
Teme din nord), cîștigător al 
contestatelor alegeri din martie 
1967. Nimic nu lasă să se înțe
leagă că se va reveni la siste
mul celor două partide. în pofida 
declarațiilor radiqdifuzate, con
ducătorii actuali sînt destul de 
zgîrciți cu amănuntele în privința 
intențiilor lor. La Freetown ac
ționează un „consiliu național in
terimar" ale cărui obiective ră- 
mîn destul de vagi. Lupta îm
potriva corupției este capul de 
afiș al programului noii echipe. 
Deocamdată, doar atît...

Reconsi
derări la 

Madrid?^
Două declarații făcute in cursul 

săpțămînii trecute în capitala 
spaniolă au atras atenția observa
torilor. Un purtător de cuvînt al 
ministerului de externe al Spaniei 
releva reprezentanților presei că 
Madridul a făcut propuneri de
tailate pentru „o revizuire funda
mentală a tratatului hispano- 
american din 1953" (tratat în ba
za căruia S.U.A. au primit drep
tul să instaleze baze militare pe 
teritoriul spaniol și a cărui va
labilitate — după prelungirea 
intervenită în 1963 — expiră în 
toamna anului în curs). Intr-un 
interviu acordat influentului ziar 
catolic YA, ministrul de externe 
spaniol Castiella spunea că „zbo
rurile avioanelor militare ale 
N.A.T.O. și ale unor membri ai 
alianței atlantice deasupra terito
riului spaniol constituie o chesti
une în studiu și că „vor fi proba
bil luate măsuri de revizuire a 
actualelor convenții".

Aceste precizări și dezvăluiri 
au venit la numai cîteva zile 
după ce, în fața parlamentului 
din Madrid, șeful diplomației 
spaniole a făcut o expunere mar
cată prin unele luări de poziție 
detectate cu interes neobișnuit în 
cercuri politice occidentale. „Nu 
se mai poate accepta — a subli
niat Castiella — ca Spania să 
slujească în continuare ca teren 
de exerciții, ca teritoriu de 
trecere sau pur și simplu ca hin
terland european pentru 
N.A.T.O.". Și el a adăogat că 
Madridul nu e dispus să tolereze 
„convenții și situații" care să 
„sporească mai degrabă decît să 
diminueze pericolele pentru se
curitatea Spaniei" (aluzie clară 

la pericolele create de prezența 
bazelor militare americane). Da
că adăugăm că ministrul de ex
terne spaniol și-a ținut expune
rea în Parlament exact a (doua zi 
după ce ambasadorul american 
Biddle Duke declarase la o re
cepției că „prezența Spaniei 
în N.A.T.O. a devenit o necesi
tate", amintitele luări de poziție 
spaniole pot căpăta anumite 
semnificații.

Unii observatori înclină să va
dă în declarațiile publice de la 
Madrid „piese dintr-un mecanism 
de presiune asupra Washingto
nului pentru concesii substanțiale 
la revizuirea acordurilor milita
re" (TIMES) sau „un joc de Ia 
poker spaniol care urmărește in
sistențe ale N.A.T.O. la Londra 
pentru retrocedarea Gibraltaru- 
lui" ORANKFURTER RUNDS- 
CHAU). Există însă multe opi
nii în sensul că s-ar putea con
tura reconsiderări în poziția 
Spaniei față de N.A.T.O. și fa
ță de chestiunea bazelor militare 
străine. Ceea ce subliniază ma
joritatea corespondenților de 
presă din capitala spaniolă este 
creșterea masivă a curentului de 
opinie pentru renunțarea Ia a- 
cordul militar din 1953, în cercu
ri dintre cele mai apropiate de 
guvern. Cît privește poziția spa
niolilor, într-un sens mai larg, 
NEW YORK TIMES constată 
într-o corespondență din Ma
drid : „După Palomares nu e- 
xistă poate, o idee mai popu
lară în Spania decît aceea că 
bazele americane trebuie înlătu
rate".

Turde 
orizont
Ne-am oprit în comentariile 

noastre asupra a trei probleme 
din agenda internațională a ulti
mei săptămîni. Desfășurarea vie
ții internaționale în cele 
șapte zile precedente a cunoscut 
însă și alte momente care meri-

tă să fie reținute, într-un succint A 
tur de orizont

Deschise miercuri la Geneva, 
lucrările celei de a 23-a sesiuni 
a Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Europa sînt mar
cate de interesul deosebit acor- £ 
dat cooperării intereuropene. 
Participanții la sesiune pun, în 
luările lor de cuvînt, un accent 
deosebit pe necesitatea și valoa
rea dezvoltării schimburilor eco- -- 
nomice, a cooperării în domeniul 
științei și tehnicii, a cooperării 
industriale între toate statele eu- 
ropene. ™

La aproape două săptămîni 
după asasinatul din orașul Mem- 
phis, căruia i-a căzut victimă dr. “ 
Martin Luther King, cercetările 
pentru găsirea ucigașului au in- gt 
trat pe un făgaș nou. în cursul ™ 
nopții ide miercuri spre joi, Bi
roul Federal de Investigații a gb 
anunțat că pastorul King a fost w 
„victima unui complot" și a 
lansat mandat de arestare pe nu- 0 
mele unui oarecare Eric Starvo 
Gait. în același timp, biroul pro
curorului general al statului Mi- £ 
ssouri a dezvăluit că pastorul 
King figura pe o listă de perso- 
nalități care urmau să fie asasi- 0 
nate de organizația extremistă de 
dreapta „Minutemen". Așadar, 
teza care susținea că asasinatul w 
a fost „opera unui criminal" a 
fost abandonată. a

Frămîntările studențești care V 
au cunafccut o recrudescență în 
urma atentatului împotriva lide- 
rului Federației studenților soci- W 
aliști Rudi DutscL'ke, au consti
tuit joi, obiectul unei dezbateri a 
în cadrul cabinetului vest — ger- “ 
man. S-a anunțat că problema 
urmează să fie examinată la 29 A 
aprilie într-o ședință specială a 
BundestaguluL între timp, au 
continuat demonstrațiile sțuden- 
țești, remareîndu-se participarea 
masivă a studenților la marșurile 
pentru pace desfășurate în dife- 
rite orașe vest-germane. Sîmbătă, 
secretarul de stat pentru informa- a 
ții al R. F. G. a menționat că în ” 
prezent au loc contacte pentru 
un dialog între autorități și stu- gfc 
denți. Precizarea că dialogul va 
fi angajat numai cu organizațiile 
care respectă constituția, trezește 
supoziția că din acest dialog va 
fi exclusă Federația socialistă a 
studenților (S.D.S.) întrucît auto- 
ritățile afirmă că ea s-ar opune 
democrației parlamentare. A

Un element nou a intervenit în 0 
tragicul război civil care, de ze
ce luni, însîngerează Nigeria. 
Joi, guvernul federal de la Lagos V 
a lansat un nou apel la negocieri 
guvernului biafrez, fără nici un a 
fel de condiții prealabile (pînă ™ 
acum, Lagosul preconiza tratati
ve doar după ce Biafra ar fi în- A 
cetat ostilitățile și ar fi renunțat 
Ia secesiune — ceea ce biafrezii 
nu acceptau). Guvernul Biafrei A 
a răspuns imediat că e gata să 
înceapă negocierile. Va lua sfîr
șit drama nigeriană ? Dată fiind A 
complexitatea forțelor interne și 
externe care acționează în conflic
tul nigerian este greu să te 
lansezi într-un pronostic ferm.

în sfîrșit, merită semnalată ho- 
tărîrea anunțată miercuri de gu- 
vemul britanic de a înceta con
tribuția financiară pentru „pro
gramul spațial european" @ 
(E.L.D.O.) la care mai participă 
Franța, R.F.G., Italia, Belgia și 
Olanda. Justificată oficial prin @ 
rațiuni economice această hotă- 
rîre este apreciată ca avînd sen- 
sibile implicații politice. Se o- w 
piniază că renunțînd să participe
Ia E.L.D.O. Londra își îngreu- 
nează accesul Ia Piața comună. ™
întărind argumentul Franței 
că Marea Britanie nu e suficient 
de atașată „cauzei europene". 
Nu se poate exclude și o altă in- 
terpretare, și anume că hotărîrea 
anunțată la Londra ar putea gflh 
constitui un oarecare atu, un 
mijloc de tîrguială și presiune în 
apropiatele negocieri dintre An- 
glia și „cel șase".

EM. RUCĂR ț 
EUGENIU OBREA

Subvenții 
pentru marionete

Dupâ convorbirile
După întîlnirea de la Ho

nolulu dintre președintele 
Johnson și președintele sud- 
coreene Pak Cijan Hi, comu
nicatul comun dat publicită
ții ilustrează limpede scopul 
ei: programul de înarmare in
tensivă a Coreei de sud. Pak 
s-a folosit de prilejul acestei 
reuniuni pentru a exercita 
din nou presiuni pentru spori
rea „ajutorului militar și eco
nomic". Coreea de sud pretin
de acest ajutor în conformita
te cu acordul militar dintre 
cele două țări și în schimbul 
contribuției Coreei de sud la 
agresiunea americană din 
Vietnam. în prezent 50 000 de 
soldați sud-coreeni sînt anga
jați în operațiunile din Viet
nam.

Cererile de ajutor militar 
cu care a sosit Pak Cijan Hi 
la Honolulu au fost dezvălui
te anticipat în cele mai mici 
amănunte : mai multe avioa
ne cu reacție moderne tip 
F-4C, instalații radar, o canti
tate foarte mare de muniții 
pentru „armata de rezervă" 
sud-coreeană care numără 
2 500 000 de oameni. El a mai 
cerut vase rapide cu care să 
„supravegheze" țărmurile 
B.P.D. Coreene.

Comunicatul de la Honolulu

Traditional șl modern in peisajul urbanistic al capitalei 
japoneze — Tokio

CUVÎNTAREA

LUI FIDEL CASTRO
HAVANA 21 — Coresponden

tul Agerpres, V. Stamate, trans
mite : La Playa Giron unde 
acum șapte ani poporul cubanez 
a zdrobit invazia mercenaro-im- 
perialistă a avut loc vineri seara 
o adunare festivă la care a luat 
cuvîntul Fidel Castro. Adresîn- 
du-se veteranilor bătăliei de la 
Playa Giron, ostașilor și oameni
lor muncii prezenți la adunare, 
Fidel Castro a spus că poporul 
cubanez sărbătorește anul acesta 
aniversarea victoriei de la Giron 
printr-o intensă activitate con
structivă pe întreg cuprinsul ță
rii.

Dezvoltarea producției de ci
ment, de energie electrică, a 
transporturilor, a mecanizării a- 
griculturii, a spus Fidel Castro, 
reclamă un consum tot mai mare 
de petrol. întrucît necesitățile 
cresc, trebuie să căutăm cu orice 
preț petrol în subsolul nostru 
Dispunem de puține forțe și e- 
chipament de foraj. Nu este 
ușor să obții utilaj petrolier pen
tru că imperialiștii se pun în miș
care peste tot atunci cînd noi 
vrem să cumpărăm o piesă pen
tru o rafinărie sau chiar un sim
plu șurub pentru o instalație de 
foraj. Iată însă că am găsit. Vor
bitorul a evocat în acest sens a- 
cordul încheiat între Cuba și Ro
mânia apreciind că „dintre țările 
socialiste România este dotată cu 
o industrie producătoare de in
stalații de foraj dintre cele mai 
modeme". România este una 
dintre țările care produce utilaj 
petrolier de bună calitate, iar noi 
îl putem procura în condiții 
foarte favorabile pentru Cuba, 
în continuare, Fidel Castro a a- 
nunțat, în aplauzele celor de față 
că, în baza acordului cu Repu
blica Socialistă România, Cuba 
va putea obține utilaje vitale 
pentru dezvoltarea economiei na
ționale.

în continuare vorbitorul s-a o- 
cupat de unele probleme specifi
ce agriculturii în Cuba arătînd 
că pînă în anul 1973 vor fi iri
gate peste 3 milioane de hectare, 
vor fi ridicate perdele de protec
ție împotriva vînturilor și cicloa-

de la Honolulu
oglindește în termeni clari că 
președintele sud-coreean a 
primit promisiunea, care se 
va concretiza în curînd, că 
S.U.A. se angajează să con
tribuie la „modernizarea ar
matei Coreei de sud".

în sfîrșit, guvernul sud-co
reean cere și „ajutor econo
mic". Cererea lui coincide cu 
întrunirea Organizației eco
nomice consultative pentru 
Coreea de la Washington, pe 
a cărei agendă se înscriu 
problemele legate de împru
mutul substanțial de 667 mi
lioane de dolari solicitat de 
Seul pentru perioada 1968— 
1971. în esență, Coreea de sud 
vrea să se asigure că „ajuto
rul" american îi va fi acor
dat și de acum înainte. S-ar 
părea că după întîlnirea dela 
Honolulu îndoielile lui Pak 
s-au risipit, deoarece S.U.A. 
doresc să-și mențină și să-și 
consolideze bazele militare 
din această țară. Prezența 
americană în Coreea de sud 
reprezintă în continuare un 
instrument de presiuni politi
ce asupra țărilor din această 
parte a lumii și exprimă o 
politică anacronică, străină 
de interesele reale ale păcii.

DOINA TOPOR 

nelor, se va da un impuls fertili
zării pămînturilor cu îngrășămin
te chimice. „Vom obține în 1970, 
10 milioane de tone de zahăr. 
Chiar dacă va fi secetă, vom face 
un mare salt în dezvoltarea a- 
griculturii", a spus el. Vorbind 
despre unele probleme ale situa
ției internaționale, Fidel Castro a 
exprimat admirația poporului cu
banez față de eroicul popor viet
namez care luptă împotriva agre
siunii imperialiste.

F>l©
• ÎN CADRUL LUCRĂRILOR 

celei de-a 24-a sesiuni a Comi
siei Economice O.N.U. pentru 
Asia și Extremul Orient au în
ceput dezbaterile în legătură cu 
situația economică din Asia. 
Luînd cuvîntul la acest punct al 
ordinei de zi, reprezentantul Ro
mâniei, Ion Datcu, care partici
pă la sesiunea de la Canberra 
în calitate de observator, a sub
liniat că folosirea diverselor 
forme de cooperare economică 
internațională, dezvoltarea echi
tabilă a schimburilor comerciale 
pe plan mondial pot constitui in
strumente eficace de stimulare 
a procesului dezvoltării. Vorbi
torul a reliefat linia ascendentă 
pe care o urmează relațiile de 
colaborare economică dintre 
țara noastră și unele țări din 
Asia și Extremul Orient, precum 
și contribuția pe care România 
o aduce la diferite reuniuni și 
conferințe ale organizațiilor in
ternaționale pentru dezvoltarea 
cooperării între state.

• LA 21 APRILIE, Alexei Ko- 
sîghin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., a pără
sit capitala Pakistanului — 
Caraci — unde, la invitația pre
ședintelui Pakistanului, Moham
mad Ayub Khan, s-a aflat în- 
tr-o vizită oficială între 17 și 21 
aprilie. în dimineața aceleiași 
zile, el s-a oprit pentru o scurtă 
escală la Delhi, unde a avut 
convorbiri cu primul ministru al 
Indiei, Indira Gandhi.

Inundafii in Irak
• APELE EUFRATULUI au 

atins 11,40 metri în regiunea 
Keiban și au inundat toată va
lea cursului superior al fluviu
lui în Irak. Un comunicat oficial 
califică drept „fără precedent" 
creșterea bruscă a apelor flu
viului. Pe tot cursul Eufratului 
a fost instituită starea de alar
mă pentru a se evacua de urgen
ță populația riverană. Duminică 
dimineața, apele fluviului conti
nuau să crească. în același timp, 
ploile abundente căzute în munții 
din nord au agravat situația în 
valea fluviului Tigru. Starea de 
alarmă a fost proclamată la 
Mossul și Bagdad, regiunile cele 
mai amenințate de creșterea a- 
pelor acestui fluviu.

OLANDA : Aeroportul Schiphol, recent dat în funcțiune

COMUNICAT
CU PRIVIRE IA VIZITA PREȘEDINTELUI 

REPUBLICH SOMALIA, DU. A8DIRASHIB 
All SHERMARKE, IN REPUBLICA SOCIALISTĂ 

RUMANIA
(Urmare din pag. 7)

Cele doua părți au condamnat 
cu'hotărire politica de discrimi
nare rasială promovată de regi
murile din Republica Sud-Afri- 
cană și Rhodesia de Sud, ca șî po
litica de asuprire colonială din 
Angola și Mozambic, reafirmînd 
deplinul lor sprijin față de lupta 
legitimă a popoarelor încă de
pendente pentru obținerea inde
pendenței șl suveranității națio
nale.

Cu privire la situația din Viet
nam, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia și președintele Republicii 
Somalia salută cu satisfacție ini
țiativele privind întîlnirea părți
lor interesate pentru a se netezi 
calea spre începerea convorbiri
lor. Ei consideră că este urgent 
necesar să fie respectat dreptul 
poporului vietnamez de a-și ho
tărî singur soarta, fără amestec 
din afară.

Cele două părți au subliniat 
necesitatea continuării eforturilor 
pentru a se ajunge la soluționa
rea echitabilă a problemei Orien
tului Apropiat.

Conștiente de implicațiile gra
ve ale continuării cursei înar
mărilor, îndeosebi nucleare, păr
țile și-au exprimat hotărîrea de 
a-și uni eforturile cu celelalte 
state iubitoare de pace, pentru 
realizarea dezarmării, pentru în
lăturarea primejdiei unui război 
atomic.

Cele două părți au apreciat 
că menținerea unor zone largi 
ale globului în stare de subdez
voltare nu poate decît să împie
dice progresul popoarelor din a-

• COTIDIANUL CANADIAN 
„THE GLOBE AND MAIL" din 
Toronto relatează că sute de 
militari dezertați din unitățile a- 
mericane s-au stabilit în Canada, 
în parte cu asentimentul gu
vernului canadian. Organizații, 
atît americane, cît și canadiene 
ar fi creat, potrivit ziarului, un 
sistem clandestin care înlesnește 
trecerea în Canada soldaților a- 
mericani ce se opun războiului 
dus de Statele Unite în Vietnam. 
Guvernul canadian ar fi acordat 
deja autorizații de ședere în 
(ară unui număr dintre ei. In 
prezent s-ar afla în Canada în
tre 300 și 1 000 de americani de
zertați, relatează ziarul.

0 dezbatere rodnică asupra cooperării 
științifice europene 

încheierea Conferinței de la Viena
Conferința consacrată condițiilor și posibilităților de coo

perare științifica în Europa și-a încheiat lucrările sîmbătă, în 
capitala Austriei.

Inițiată de Federația mondială 
a oamenilor de știință, confe
rința a reunit, timp de patru zile, 
savanți din 18 țări europene, 
precum și reprezentanți ai unor 
organizații internaționale ca 
U.N.E.S.C.O., A.I.EA., O.E.C.D, 
C.E.HN.

Delegații români, acad. Nico- 
lae Theodorescu, vicepreședinte 
al Asociației oamenilor de știin
ță din Republica Socialistă Ro
mânia, și prof. Corneliu Penescu, 
membru corespondent al Acade
miei, secretar general al Asocia
ției, au tratat temele „Coopera
rea științifică și cooperarea eco
nomică", precum și „Rolul omu
lui de știință ca militant social". 
Intervențiile oamenilor de știință 
români s-au bucurat de aprecieri 
pozitive. în cuvîntările rostite ul
terior, participanții au făcut re
feriri la părerile exprimate de 

ceste zone, extinderea cooperării 
între state, aducînd prejudicii 
cauzei păcii, progresului social și 
civilizației. Subliniind rolul co
laborării ■■ internaționale, necesita
tea de a dezvolta relațiile econo
mice, comerciale și financiare 
dintre state pe baze echitabile 
pentru progresul țărilor în curs 
de dezvoltare, părțile au remar
cat importanța efortului propriu 
al fiecărui popor ca factor pri
mordial al propășirii economice.

Evidențiind rolul tot mai im
portant al țaifilor mici și mijlocii 
în viața internațională, părțile au 
subliniat că intensificarea parti
cipării acestor țări Ia soluționa
rea problemelor vitale ce stau în 
fața comunității mondiale contri
buie la îmbunătățirea climatului 
internațional, la afirmarea în re
lațiile dintre state a principiilor 
independenței, suveranității, ne
amestecului în treburile interne, 
egalității în drepturi și avanta
jului reciproc, la asigurarea pă
cii și securității popoarelor.

în cadrul discuțiilor, cele două 
părți au evidențiat cu satisfacție 
că vizita președintelui Republicii 
Somalia în România, convorbi
rile avute cu acest prilej, repre
zintă o contribuție de seamă la 
dezvoltarea relațiilor prietenești 
dintre cele două țări și popoJ e.

Președintele Republicii Soma
lia, dr. Abdirashid Aii Shermar- 
ke, a adresat președintelui Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, N i c o 1 a e 
Ceaușescu, și soției sale, invitația 
de a face o vizită de stat în Re
publica Somalia. Invitația a fost 
acceptată cu plăcere.

• SÎMBĂTĂ, după termi
narea cursurilor, mii de stu- 
denți din Roma au organizat 
o manifestație antirăzboinică 
în fața clădirii centrului mi
litar din Roma, unde se efec
tuează experiențe în dome
niul războiului nuclear, chi
mic și bacteriologic.
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