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cu seceta, intr-o singură noapte, la Brănești, 22 000

Idealul nostru — ne mărturi
sea de curînd un fost brigadier
— era să avem o țară înfloritoa
re. Ca să înflorească, ni s-a 
spus, țara are nevoie de calea 
ferată Bumbești-Livezeni. N-am 
simțit niciodată nevoia unor lă
muriri suplimentare în privința 
aceasta.

Lămuririle se aflau undeva, în 
adîncul inimii, în fynța fiecăruia. 
Era conștiința de brigadier.

Prinși în viitoarea muncii, su
tele, miile, zecile de mii de tineri 
pe care reporterii noștri i-au în- 
tîlnit ieri pe șantiere n-au avut, 
probabil, timp pentru confesiuni. 
Sîntem convinși, însă, că și în 
ceea ce-i privește pe ei, lămu
ririle suplimentare sînt de ase
menea, de prisos.

Există conștiința de brigadier, 
stindard neîntrerupt peste ani
— tradiția.

AUTOSTRADA BUCU-

• „Participant la construcția primei auto
străzi românești"—un titlu de mindrie la care 
aspira tineri din trei județe • Bumbești-Livezeni, 
din nou, în actualitate • Gospodarii orașelor • în luptă

REȘTI-PITEȘTI. Prima autostra
dă românească. Ce explicații ai 
mai fi necesare ? Suficient, un loc 
de întîlnire.

PARCUL TINERETULUI. 
O sută de hectare de verdeață, 
de răcoare, de distracție și o-

de găleți cu apă!
dihnă. Miraculoasă transformare 
a ceea ce cîndva bucureștenii 
numeau Valea Plângerii. Expli
cații ? Suficient, un loc de în
tîlnire.

JUDEȚUL BUZĂU. împotri
va efectelor secetei — o luptă

îndîrjită. Soarta recoltei mobili
zează toate forțele. Tinerii nu 
pot să lipsească. Explicații ? Su
ficient una singură : un loc de 
întîlnire.

Pretutindeni, în toată țara, la 
fel. Tinerii, băieți și fete, mun

citori și țărani, elevi și studenți, 
animați de dorința de-a dărui 
patriei cît mai mult din elanul 
și hărnicia vîrstei lor, n-au a- 
vut nevoie decît de fixarea 
punctelor de întîlnire. Nu un 
punct, nu două ; zeci, sute, mii. 
Acolo unde trebuie să răsară o 
pădure nouă, să-și croiască drum 
un canal de irigație, sa-și desfa
că culorile o nouă construcție, 
un nou cartier, să înflorească un 
parc, să izbucnească o nouă ar
teră de circulație, să se facă mai 
mîndre și mai frumoase satele 
și orașele patriei — acolo, și în 
cîie âhe locuri, energiile tinere 
și-au dat întîlnire. întreaga țară 
— un vast șantier, în care tine
retul, continuă, prin noi și noi 
realizări, o tradiție devenită 
simbol al dragostei sale de mun
că, al elanului său patriotic.

Chemarea C.C. al U.T.C., în
demnând tinerii să cinstească 
împlinirea a 20 de ani de la 
Bumbești-Livezeni cu noi înfăp
tuiri demne de cele dobîndite

(Continuare în pag. a IlI-a)

Ca-ntotdeauna, studenții au ținut să fie la înălțime. Prezența lor pe șantierul viitorului parc al tineretului din Capitală a în
semnat hărnicie, seriozitate, elan Foto: V. CONSTANTINESCU
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Sensul major al prezenței 
reprezentanților salariatilor in

COMITETUL 
DE DIRECȚIE

SPOR T

PÎRÎTUL ARE UN
Pare neverosimil și totuși D. Ni- 

cușor pe care ușierul judecăto
riei din Brașov îl striga recent în 
fața instanței se află la vîrsta la 
care de-abia își memorează nu
mele. Dar și mai gieu de crezut 
ar putea să pară faptul că cel care 
l-a chemat în judecată este însuși 
tatăl său. Și nu-i un individ oare
care. Este de profesie medic- 
mamoș. Chiar el a asigurat asis
tența de specialitate la venirea pe 
lume a lui Nicușor. Și acum iată 
ce scrie tatăl: „Chem în judecată 
pe numitul Nicolae prin mama 
sa. Marica etc., etc.“ Pentru ce 
fapt ? Ce acuzații se aduc unui 
copil care de abia a coborît din 
leagăn ? Anume, că s-a născut, că 
există, că-i poartă numele, că are 
o gură care cere hrană, că mama 
acestuia îi pretinde, cu alte cu
vinte, pensie de întreținere — 
obligație de drept natural și le-

ȘI ȘASE LUNI
gal a oricărui tată față de copi
lul lui.

— Da, spune senin doctorul 
Nicolae D., însă copilul nu este 
al meu.

— Dar îl aveți înscris în bule
tinul dv. de identitate ! Nu ?

— Ba da!
— Personal v-ați prezentat la 

biroul stării civile și l-ați înregis
trat ca fiul de., acordîndu-i, 
bineînțeles, numele dumneavoas
tră.

—- Este adevărat...
— Apoi, mai multe luni de-a

rî ridul, ați expediat mamei cu re
gularitate cîte 500 lei, sub titlul 
de pensie de întreținere.

— Nu neg.
— De ce, în acest caz, ați sis

tat la un moment dat acordarea 
acestui ajutor, fiind necesară o 
hotărîre a judecătoriei în acest 
sens, pe care acum o atacați, pre- 
tinzînd a fi nefondată ?

— Pentru că nu este copilul 
meu...

— Cînd ați ajuns la această 
concluzie ?

— De la bun început...

Desigur, din acest dialog nu se 
poate înțelege nimic, între fap
tele și răspunsurile doctorului in- 
terpunîndu-se o ciudată contra
dicție de logică. Întâmplarea tre
buie deci relatată cu de-amănun- 
tul.

1 In urmă cu doi, trei ani, un 
„Taunus" sclipitor, ultimul model, 
a ftânat zgomotos în fața Institu
tului pedagogic din Brașov. Omul 
de la volan, în jurul a 45 de ani, 
cu privirea protejată de masivi o- 
chelari fumurii, cu aer elegant șt

Dr. Inq. Tânace Volintlru
director general al Uzinei

A trecut o perioadă relativ 
scurtă de timp de cînd lucrările 
Conferinței Naționale a Partidu
lui Comunist Român au stabilit 
o serie de măsuri destinate să 
contribuie la îmbunătățirea con
ducerii și planificării economiei 
naționale. între acestea, îmbina
rea conducerii centralizate cu au
tonomia funcțională și acordarea 
unor atribuții mai largi întreprin
derilor creează condiții favorabi
le desfășurării inițiativei creatoa
re a maselor, atragerii celor mai

de anvelope „Danubiana"

buni specialiști în procesul de 
elaborare și optimizare a decizii
lor, ilustrînd, convingător princi
piul organizatoric fundamental al 
statului nostru — centralismul 
democratic. în această ordine de 
idei, Hotărârea Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. și a Con
siliului de Miniștri apărută re
cent cu privire la constituirea co
mitetelor de direcție ca organe de 
conducere colectivă a activității 
întreprinderilor și organizațiilor 
economice de stat reprezintă o 
transpunere operativă în fapt a 
măsurii stabilite de Conferință. 

Experiența anilor de muncă în 
funcții de conducere ne-a demon
strat nu o dată că în fața sarcini
lor tot mai complexe pe care le 
ridică gospodărirea, administrarea 
și coordonarea eficientă a unită- 

1 ” ■ ții economice un singur om, prin
■ firea lucrurilor, oricât de bine 

, m pregătit ar fi, nu poate lua întot-
adresat por- ■ deauna decizia cea mai compe- 

. . . ■ tentă, care să corespundă din
I* toate punctele de vedere. în con

dițiile actuale, când procesele de 
producție sânt extrem de comple- 

Mvr’ ■ xe’ c*nd problemele de organizare 
de fapt ■ științifică a producției și a mun- 
e apro-u di devin tot mai dinamice, iar 

activitatea de rezolvare a sarcini
lor curente cere o împletire or
ganică cu cele de perspectivă, 
sistemul conducerii unipersonale 
se dovedește perimat, în necon- 
cordanță cu imperativele progre
sului. Prin urmare atragerea ce-

* x > a unui
număr mai mare de oameni, buni 
cunoscători a problemelor ce le 
ridică producția, capabili să par
ticipe la soluționarea lor, este cît 

Ise poate de oportună, de nece
sară. Cu atât maî mult, cu cît în 
condițiile tn care competențele

('(JrmfMu/jre tn pag. a ll-a)

AN!
sobru, a coborît și s-a 
tarului: __

— O caut pe studenta Ma- _ 
rica D.

Nu se mai văzuseră pînă atunci. 
Dar au fost amîndoi bucuroși de _ 
cunoștință, pentru că erau t 
veri, adică rude destul de apro- _ 
piate, originari din aceeași locali
tate, de undeva din Dobrogea. I 
Chiar și numele lor de familie ■ 
era același. Doctorul și-a prezen
tat verișoara soției sale, devenind ■ 
din acel moment ruda și protejata | 
familiei lui. Apoi, au început pe- sulul. UImare alra) 
regrinările în doi, prin țară. Sim-,1 ]or maj buni specialiști, 
țise, probabil, că-i de datoria lui ■ număr mai mare de oam

ROMULUS LAL |

(Continuare în pag. a Il-a)

Pe un traseu accidentat, fixat anume pentru a crea 
dificultăți concurenților, crosiștii au dovedit, în 
lupta pentru un loc fruntaș, o ambiție și rezistență 

remarcabile

Citiți în pag. a IlI-a:
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Piritul are
un an și șase luni

(Urmare din pag. I) 

să-i arate verișoarei Delta Dună
rii, stațiunea Geoagiu, Munții Fă
găraș și alte colțuri fermecătoare: 
ale naturii.

— Am început să-l iubesc, măr
turisește Marica, cu toată dife
rența de vîrstă. 11 mai iubesc- 
încă și astăzi. Mi-a promis că di- 
forțează și se căsătorește cu mine,, 
deoarece dorește copii. Am- 
rămas însărcinată. După ce 
am născut nu s-a mai ținut de- 
promisiunea făcută. Pînă a cres
cut copilul mi-a dat lunar cîte' 
SOO de lei. Dar la un moment dat 
riii-a spus eă nu-mi mai dăhici\un 
ajutor. Vrea copilul, pentru că el 
tile posibilități materiale mai mări 
ca să-l crească. Am refuzat. Nu 
vbt să mă despart de copil, deți 
mi-a oferii în schimbul lui sumă, 
de 20 600 lei...

Marica pare sinceră în ceea ce 
Spune deși îți este imposibil să o 
înfâlegi. Copilul trăiește în pre
zent la părinții ei în Dobrogeți, în. 
condiții destul de stnmt-OHite, deci, 
departe de ea. 11 vede rar, doar 
o dată la cîteva luni. A greșit grav 
în primul rînd atunci (And, ne- 
giipndu-și învățătura ea studentă, 
s-a lăsat âiriețUă de falsul roman
tism al escapadelor cu „Taurius**- 
ul, acceptînd relații intime cu un 
om căsătorit și periclitînd cu bu
nă știință familia acestuia. Dar 
faptul că a rămas fără examenul 
de stat, că viața i-a servit o lecție 
aspră, n-a cumințit-o. Ea conti
nuă și astăzi să se complacă într-o 
situație de-a dreptul rușinoasă, a- 
nurne aceea de a sta de un an de 
zile fără serviciu, pe cheltuiala 
sorei sale, pentru a bate, cît e 
ziua de mare, străzile orașului. 
„N-am unde să muncesc* — spu
ne ea. Prin aceasta trebuie să în
țelegem că Marica are în vedere 
orașul Brașov. Intr-ade. -ir, nea- 
vînd domiciliul în oraș, nimeni nu 
poate încălca legalitatea de dra- 
ful ei, încadrînd-o în muncă, aici.

n schimb ea avea obligația să-și 
păstreze postul din localitatea un
de fusese repartizată. A dezertat 
însă de acolo pentru a se reîn
toarce în orașul amintirilor stu
dențești, în postura reprobabilă 
de pierde-varu, încercând să cu
leagă acum roadele amare ale u- 
nei comportări ușuratice*

O condamnam mai stls pentru 
ea a acceptat relații nepermise cu 
un bărbat căsătorit. Dacă au exis
tat intr-adevăr asemenea relații 
cum susține ea, nu e treaba noas
tră să. stabilim, ci a tribunalului. 
Pentru că doctorul D. neagă ca
tegoric.

— Nu am avut nimic cu ea din 
acest punct de vedere.

— Ați petrecut însă concediul 
împreună prin diferite stațiuni.

— Aceasta nu constituie o do
vadă.

— I-ați cumpărat verighetă cu 
numele dumneavoastră încrustat 
pe ea.

— Nici aceasta nu e o dovadă.
— In satul unde era în învă- 

țămînt v-ați recomandat colegilor 
ei și sătenilor ca fiindu-i soț.

— Pentru ca să-i apăr presti
giul.

— In scopul de a obține un 
transfer la Brașov, sau în apro

piere, i-ați trimis o adeverință de 
la unitatea la care lucrați în care 
se precizează că sînteți soțul ei. 
Acesta este un fals.

— Tot ce am făcut pentru ea, 
începînd cu recunoașterea copi
lului și înregistrarea lui pe nume
le meu, a fost dintr-o intenție 
cinstită și omenească. Doream 
să-i salvez cinstea și reputația de 
femeie serioasă pentru că făcea 
parte din familia noastră. Acum 
insă încearcă să profite.

Și doctorul D. ne relatează în- 
tîmplarea cu totul altfel decît Ma
rica : „A venit într-o hună zi la 
mine, spunîndu-mi că e însărcina
tă. Și intr-adevăr era. l-am spus 
că are două alternative fie să în
trerupă sarcina, pe atunci legea 
permițînd acest lucru, fie s-o păs
treze. In acest ultim caz, dacă ea 
dorește, copilul i l-aș fi luat eu, 
pentru a-l crește împreună cu so
ția mea .A fost de acord cu a- 
ceastă soluție. La rîndul meu, do- 
rindu-mi foarte rhult un copil, 
preferam, ca de altfel și soția, să 
creștem unul din familia noastră, 
lată ce m-a determinat să fac 
'ckea ce am făcut. Cînd să-mi dea 
insă copilul, și-a uitat convenția.

pensie alimentară pe care ar 
putea-o obține de la mine o ade- 
ntenește mai mult. Doar tot nu 
pchirtă grija copilului. De ce n-ar 
întinsa în fiecare lună, timp de 
18 ani, cîte 500 de lei nemun- 
ciți ?“

Di fel de sincer pare și docto
rul in ceea ce spunea ca și Ma
rica. \Care dintre ei spune adevă
rul ? (La această întrebare va răs
punde" judecătoria, procesul fiind 
în cum. Dar oricare ar fi sentin
ța, doctorul D. n-a greșit mai pu
țin decît drăgălașa sa verișoară, 
Ba ma\i mult poate. Indiferent 
care ar fi adevărul „anecdotic* cel 
susținut de el sau cel susținut de 
ea ceea ce face culpa celor doi 
este prezevxța lor în fața instanței 
disputând 'paternitatea unei exis
tențe care de-ahia începe să-și 
memoreze numele. De aici începe 
în fapt iresponsabilitatea faptelor 
și sentimentelor frivole.

TELEVIZIUNE
• 17,30 — Pentru noi, femeile
• 18,00 — Actualitatea indus

trială
• 18,30 — Curs de limba 

franceză (lecția a 16-a)
• 19,00 — Dimineața maturi

tății
Lyceum : Colegul meu de 
bancă

• 19,30 — Telejurnalul de 
seară

• 19,50 — Buletinul meteoro- 
, logic
Publicitate

• 20,00 — Trepte spre viitor 
„Slatina 600"

• 20,20 — Călătorie în Fran
ța — reportaj

• 20,40 — Parada vedetelor : 
Frank Fernandel și tatăl 
său

• 21,05 — Film artistic : Ruy 
Bias

• 23,25 — Telejurnalul de 
noapte

• 23,35 — închiderea emisl- 
siunil

(Urmare din pag. I) 

întreprinderii sînt mult amplifica
te într-o serie de domenii cheie 
ale activității sale — realizarea 
investițiilor pentru lărgirea pro
ducției, folosirea unei părți din 
beneficiu pentru stimularea ma
terială și acumulări etc., — și 
competența oamenilor care se 
ocupă de rezolvarea lor trebuie 
să crească.

Constituit ca organ de condu
cere colectivă, comitetul de di
recție reunește cele mai bine pre
gătite cadre de conducere din în

treprindere, specialiști cu expe
riență, președintele comitetului 
sindicatului și, ceea ce reprezin
tă un lucru foarte important — 
reprezentanți ai salariaților. A- 
ceștia, toți la un loc și fiecare în 
parte au sarcina principală de 
a dirija întreaga activitate 
a unităților în care funcțio
nează. Așa cum este con
ceput, comitetul de direcție 
se profilează ca un organism 
modem de conducere — modem 
prin structură, modem prin atri
buții, modern prin mod de orga
nizare. Se ajunge astfel la pro
movarea largă a principiului mun
cii colective, ceea ce desigur nu

• •••••©• ©•••©©©•• • •• ••••••••••••«•
CINEMA

OSCAR (cinemascop)
rulează la cinematograful Pa
tria (orele 10 ; 12,15 ; 14,30 ;
16,45 ; 19 ; 21,15) ; Festival (o- 
rele 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21).

OBSESIA (cinemascop)
reulează la Republica (orele 
9; 11,30; 14; 15,15; 18,45;
21,15), Capitol (orele 8,45 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 : 21).

BAI UL DE SÎMBĂTĂ SEARA 
rulează la Luceafărul (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
20,45) Victoria (orele 8,45 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

UN TAXI PENTRU TOBRUK 
(cinemascop)

rulează la Lumina (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 20,45).

SFIRȘITUL AGENTULUI W 4 C 
(cinemascop)

rulează la București (orele 9 ; 
11,15; 13,30 16.30^18,45; 21),
Giulești (orele 15,30 ; 18 ; 20,30).

STATORNICIA RAȚIUNII
rulează la Central (orele 9 ; 
11 • 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21).

GIOCONDA FĂRĂ SURÎS
rulează la Union (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

VIATA ÎN DOI
rulează la Doina (orele 9 ; și 
10) Desene animate pentru ca
pii (orele 11,30 ; 13,45 ; 16 ;
18.15 ; 20,30), Vitan (orele 15,30 ; 
1P; 20,30).

răzbunarea haiducilor
(cinemascop)

rulează la Feroviar (orele 8,45;
11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20),
Excelsior (orele 9,45 ; 12 ; 14,15;
16.30 ; 18,45 ; 21), Gloria (orele
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20,30),  Tomis (orele 9—16 în 
continuare ; 18,30 20,45).

ZILE DE VARA
rulează la Grivița (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), 
Flamura (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30).

RĂPIREA FECIOARELOR
rulează la înfrățirea (orele 10 ; 

înseamnă însă diminuarea rolului 
și răspunderii ce revin directo
rului.

Faptul că în componența co
mitetului intră reprezentanții sa
lariaților, releva pregnant proce
sul perfecționării sistemului de
mocrației noastre socialiste. în
suși principiul muncii și conduce
rii colective este o expresie con- 

Comitetul 
de direcție

vingătoare a practicii democrati
ce de desfășurare a activității 
economice în ansamblul ei. Prin 
participarea la dezbaterea proble
melor în vederea luării deciziilor 
a oamenilor care-și desfășoară ac
tivitatea direct în producție se 
asigură evident o mai bună cu
noaștere a fenomenelor de Ia 
locurile de muncă, este permisă 
stabilirea cu maximum de opera
tivitate a acelor măsuri de natu

16 ; 18,15 ; 20.30), Cosmos (orele
14.30 ; 16,30 ; 18.30 ; 20,30).

PRAȘTIA DE AUR
rulează la Buzești (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30), Cotroceni (orele
15.30 ; 18 • 20,30).

PENTRU CITI VA DOLARI ÎN 
PLUS
(cinemascop)

rulează la Dacia (orele 8—15,30;
18,15 ; 20,45), Populai’ (orele
15.30 ; 18 ; 20,45).

EL DORADO (cinemascop) 
rulează la Bucegi (orele 9,30 ; 
12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30), Aurora 
orele 8,15 ; 10,45 ; 13 ; 15,30 ; 
18 ; 20,30), Arta (orele 9—15,45 ;
18,15 ; 20,45).

CAPCANA (cinemascop)
rulează la Unirea (orele 15,30 ; 
18).

SÎNT ȘI EU NUMAI O FEMEIE 
(cinemascop)

rulează la Lira (orele 15,30— 
18), Floreăsca (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

TOPKAPI (cinemascop)
rulează la Drumul Sării (orele
15 ; 17,30 ; 20), Volga (orele 10 ;
12.30 ; 15 ; 17,45 ; 20,39).

DOUĂ BILETE LA MATINEU 
(cinemascop)

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

BELLA (cinemascop)
rulează la Pacea (orele 16 ;
19,30).

SFÎNTUL LA PÎNDĂ
rulează la Crîngași (orele 15,30; 
18 ; 20,30), Progresul (orele
15,30 ; 18 ■ 20,30).

EA VA RÎDE
rulează la Melodia (orele 8,45 ;
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45), 
Modern (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 21).

LEUL AFRICAN
rulează la Viitorul (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

EU, EU, EU... ȘI CEILALȚI 
(cinemascop)

rulează la Miorița (orele 9,30 ;
12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30).

ră si mobilizeze eforturile pentru ■ 
obținerea unor rezultate superi- g 
oare. Plin schimbul larg de opi
nii, prin confruntarea permanen- ■ 
tă a acestora Se creează garanția | 
calității elaborării hotărîrilor și 
aplicării de măsuri concrete în I 
cunoștință de cauză, rod al înțe- | 
lepciunii colective, se întărește de 
fapt răspunderea fiecăruia pentru I 
destinele întreprinderii. Pe de g 
altă parte, precizarea responsabi
lității membrilor comitetului de n 
direcție, încredințarea conducerii ■ 
și răspunderii unui anumit sector 
de muncă, constituie premise cer- H 
te ale bunei gQspodăriri a avutu- I 
lui obștesc pentru ridicarea con- 
tinuă a eficienței economice a | 
fiecărei unități economice. ■

Crearea comitetului de direc- m 
ție constituie o expresie grăitoare 9 
a înaltului democratism al orân
duirii noastre socialiste, el asigu- ■ 
rînd larga participare și stimulare I 
a inițiativei colectivelor întreprin
derilor în rezolvarea problemelor ■ 
sale de producție. Prin acesta se | 
lărgește cadrul muncii colective 
și se asigură folosirea deplină a 0 
potențialului uman, valorificarea g 
rezervelor existente pentru orga
nizarea și conducerea întregii ac- I 
tivitați economice. 3

ANGELICA ȘI REGELE 
(cinemascop)

rulează la Moșilor (orele 15,30 ;
18 ; 20,30).

O LUME NEBUNA, NEBUNĂ, 
NEBUNA
(cinemascop)

rulează la Munca (orele 16 ;
19.30) .

EDDIE CHAPMAN — AGENT 
SECRET
(cinemascop)

rulează la Flacăra (orele 14,30;
17,30 ; 20,30).

UN IDIOT LA PARIS 
(cinemascop)

rulează la Rahova (orele 15,30 ;
18 ; 20,30), duminica matineu
10.30) .

TOM ȘI JERRRY — BUCURIA 
DRAGOSTEI

rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare).
GRĂDINI-CINEMATOGRAF

13—19 mai 1968
BALUL DE SÎMBĂTĂ SEARA 

rulează la Doina orele 19,30

TEA

Opera Română „SEARĂ DE 
BALET GERSHWIN*, ora 19,30 ; 
Opereta „MY FAIR LADY“ ora
19,30 ; Teatrul Lucia Sturdza Bu-
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Rulează, in sfirșit, pe ecrane 

o autentică comedie cinema
tografică românească regizată 
de Geo Saizescu după scena
riul scris in colaborare cuD.R. 
Popescu : Balul de sîmbătâ 
seara. „Recidivist" în materie, 
acest cuplu confirmă pe de
plin ceea ce „Un suris în 
plină vară" lăsa să se între
vadă : filonul liric care stră
bate comicul unei intrigi des
fășurate pe datele actualității. 
„La porțile pămîntului", al doi
lea lor film, a fost mai mult 
o încercare pe teme dramatice 
a cărei nereușită a provocat 
întoarcerea „Fiilor risipitori" 
la prospețimea unui umor per
sonal de care cinematografia 
noastră a avut și are atita ne
voie.

Balul de sîmbătă seara e un 
fel de fișă biografică a unui 
tînăr contemporan. Avem cu 
această ocazie poate cea mai 
fidelă reprezentare, cea mai 
credibilă, a unui univers mo
ral pe care-l cunoaștem și pe 
care am vrut să-l revedem 
creionat de alb-negrul unei 
pelicule. Șoferul Papă, eroul 
filmului, nu ține cont de sche
mele care au jalonat atît de 
fals, atente doar la formula 
„cu pete sau fără" „persona
jele principale ale atîtor fil
me sau cărți. Raportarea o 
dată făcută la realitate și nu 
la scheme eroul ne devine 
apropiat chiar daca îl înțe
legem sau nu, chiar dacă ar
gumentele lui conving doar 
sub latura cotidianului ime
diat. Deși lucrează pe unul din 
marile șantiere, la Porțile de 
fier, ca șofer, cu mașina lui 
demodată cară doar alimente 
pentru cantină. E de la în
ceput o trimitere ostentativă 
la un anonimat de care eroii 
filmelor noastre au fost „fe
riți" multă vreme în detri
mentul unei înnobilări psiholo
gice. Nu este nimic excepțio
nal în biografia personajului, 
destinul său confundindu-se 
cu multe altele, calificarea 
profesională, locul de muncă 
etc. Poate doar o anumită ti
miditate să-i ascundă can-

OBSESIA
rulează la Stadionul Dinamo 
orele 19,45 ; Expoziție orele- 20; 
Capitol orele 20).

EA VA RÎDE
Arenele Libertății orele 20.

DUMINICĂ LE NEW YORK 
rulează la Parcul Herăstrău o- 
reie 20.

UNORA LE PLACE JAZZUL
Progresul Parc orele 20. 

SPARTACUȘ 
(cinemascop)

rulează la Vitan orele 19,30.
OSCAR (cinemascop)

rulează la Festival orele 20.
CAPCANA (cinemascop) 

rulează la Unirea orele 20.
EL DORADO (cinemascop) 
rulează la Bucegi orele 19,45, 
Aurora orele 20, Arta orele 20.

ANGELICA ȘI REGELE 
(cinemascop)

rulează la Moșilor orele 19,45.
UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE 
(cinemascop)

rulează la Rahova orele 20,15.
80 DE ANI DE VESELIE 

rulează la Buzești orele 19,30.

T R E
landra (Sala Schitu Măgureanu) 
„NEPOTUL LUI RAMEAU", ora 
20 ; (Sala Studio) „COMEDIE PE 
ÎNTUNERIC", ora 20 ; Teatrul 
de Comedie „OPINIA PUBLI
CĂ", ora 20 ; Teatrul Mic „TAN
GO*, ora 20 ; Teatrul C. I. Not- 
tara (Sala Magheru) „O CASĂ 
ONORABILĂ", ora 19,30 ; (Sala 
Studio) „ATELIER ’68“ Ciclul II 
(premieră), ora 20 ; Teatrul E- 
vreiesc de Stat „TREI PIESE IN- 
TR-UN ACT", ora 20 ; Studioul 
I.A.T.C. (în sala Comedia a Tea
trului Național) „O NOAPTE 
FURTUNOASĂ", ora 20.

doarea și generozitatea sufle
tească. Intr-una din zilnicele 
sale curse făcute cu camio
neta, pe șosele care duc sau 
vin de la șantier, lăsat in ur
mă de modernele si ravidele 
basculante ale colegilor, are 
prilejul să cunoască o fată de 
care se îndrăgostește. Pentru 
prima dată scapă de o senza
ție umilitoare, duminica, ziua 
de după balul de sîmbătă 
seara, pe care și-l petrecea 
singur. Cu Lia, fata cunoscu
tă. se întâlnește însă rar și du
minica devine iar o problemă 
acută a unui timp liber pe care 
vrea să-l împartă cu cinevd. 
Așa face cunoștință cu o altă 
fată. De aici un fel de bigamie 
pe care o reZolVă finalul fil
mului. Cum, nu are importan
ță și principalul ramine pentru 
spectator f elul în care persona
jul ne subliniază intr-un 
comic de fiecare zi și un por
tret și un mediu. Umorul, pen
tru prima dată, nu este trivi
alizat prin gesturi și replici 
și face bună conviețuire cu 
lirismul.

Geo Saizescu ne-a oferit un 
film lucrat cu atenție deose
bită pentru detaliile pe care 
le reunește cu abilitate într-o 
clasică narațiune cinematogra
fică. Această grijă pentru de
taliu semnifică in fapt unul 
din punctele principale ale fil
mului ca artă, atît de greșit

CRONICARII NOȘTRI 
VA RECOMANDA

Capitala găzdu
iește în această săp- 
tămînă colectivul 
secției maghiare . a 
Teatnidui de Stat din 
Tirgu Mureș care va 
prezenta de vineri 
17 mai în sala • din 
B-duil Schitu Măgu- 

. reanu a Teatrului 
„Lucia Sturdza Bu- 
landra" piesele „Fa
milia Tot“, tragico
medie de Orkey 
Istvan, și „Iubirile 
lui Platonov" de A. 
P. Cehov.

Sub titlul ATE
LIER ’68, la Studioul 
Teatrului C. I. Not- 
târa vor fi reluate 

- prezentările tineri
lor dramaturgi. Luni 
13 mai are loc un 
spectacol cu piesa 
„Fotografii mișcate" 
de Iile Păunescu, iar 
marți 14 ’ mai un 
spectacol coupe cu 
piesele „Celuloid" de 
Iosif Naghiu, „Frun
ze galbene pe aco
perișul ud" de Leo
nida Teodorescu și 
„Să nu vorbim de 
Bibi" de Mihai Geor
gescu.

La Casandra stu
denții de la I.A.T.C. 
„Ion Luea Caragiale" 
prezintă în premieră 
ultima piesă a unui 
celebru dramaturg 
„Uriașii munților" de 
Luigi Pirandello.

★
Afișul cinemato

grafic are, la capito
lul noutăților, ecra
nizarea unui cunos
cut roman : „ Stator-

ni ci a rațiunii* de 
Vasco Pratolini. Ac
torii principali ai 
filmului, coproduc
ție italo-franceză, 
doi actori de prim 
rang : Catherine De
neuve și Sami Frey ; 
comedia românească 
„K.O.“, regizată de 
Mircea Mureșan, și 
avînd în distribuție 
pe Toma Caragiu și 
Dem, Rădulescu (toa
tă frica noastră să 
nu fie un Knock-dut 
la gustul publicului-, 
recentă specializară 
a comediei • noa
stre cinematogra
fice.); un film de a- 
venturi, „Ce noapte, 
băieți !“ și o cpme- 
die engleză „Pasărea 
timpurie" cu un ce
lebru comic Norman 
Wisdom.

★
După o perioadă 

de perfecționare la 
Paris, Cornelia

SEARA"
aplicat la noi. Pentru că sem- 
nificătiv înseamnă crearea ace
lei senzații pe care trebuie s-o 
aibă spectatorul, senzația că 
între ecran și el nu există 
„spații". Chiar daca nu parti
cipi pe direct și postura de 
martor, cînd acțiunea filmului 
are osatura realului, devine 
flotantă pentru spectatorul 
contemporan, inteligent și cul
tivat, capabil să sesizeze ime
diat. ca un contour Geiger- 
Muller, unde este un fall, 
unde ecranul nu minte.

Exceptînd pregenericul foar
fecă de la montaj poate fi 
acum întrebuințată, filmul are 
toate avantajele unei produc
ții medii, adică are o calitate 
etalon ce ne poate reprezen
ta.

Un deosebit cîștig pe lîngă 
acel firesc al acțiunii și dia
logului constă și în faptul că 
actorii ..neglijează" camera de 
luat vederi și aparatul de în
registrat sunetul.. Interpreții 
vorbesc foarte cinematografic, 
adică foarte real, cu ezitări, 
eu oarecare pauze și spun ton
tul foarte personal fără r.'ci 
un pic ele afectare. Este cert 
că interpretarea lui Sebastian 
Papaiani, în rolul Papă, se re- 
corpăh'dă ca o performanța 
core se va bucura de apre
cierile unanime ale . publi
cului: Buni în rol și Ana 
Szeles. Octavian Cotescu 
și Constantin Băltărețu. Iar 
Mariella Petrescu poate vorbi, 
de-abia acum la cel de al do
ilea film al ei de un adevărat 
debut cinematografic. Și prin 
importanța rolului și prin ca
litatea interpretării.

La simplitatea fermecătoare 
a filmului a contribuit și ima
ginea lui George Cornea. De 
reținut în acest sens finalul 
și lunga secvență a plimbării 
din pădurea incendiată de o 
tulburătoare lumină solară.

TUDOR STANESCU

Cathenne Deneuve și Samy Frey în 
„Statornicia rațiunii* f

Bronz etti oferă iu
bitorilor muzicii din 
Capitală, posinilita- 
tea audierii unor i- 
nedite piese violonis
tice. După ce a 
interpretat duminică 
în cadrul simfonicu
lui orchestrei cine
matografiei Concer
tul pentru vioară și 
orchestră de Sedje 
Hemar susține astă- 
seară, în Sala mică 
a Palatului, un con
cert de sonate de 
Oasterede, Ravel și 
Ff&nck.

Miercuri la Sala 
Studio a Ateneului 
un coleetiv dș tineri 
muzicieni ieșeni, an
samblul vocal de 
muzică veche și for
mația de suflători de 
la Conservatorul 
„George Enescu" din 
Iași vor prezenta 
într-un concert lu
crări de Festa, Vechi 
și Varese.

MIHAI COMAN

-ROMAN POLIȚIST-
Tînărul tehnician Nelu Stoian a fost găsit mort în camera lui. 

Pentru ipoteza sinuciderii pledează situația grea în care se 
aflau atît Nelu, cît și colegul său de serviciu, Dan Vizirii, din 
cauza fraudelor care fuseseră descoperite la cooperativa unde 
lucrau. Dar în noaptea morții, Nelu a fost vizitat de un anume 
Stănescu, cu care s-a certat. Cine e acest Stănescu ? Se pare 
că Vasilescu Zet, un vecin al lui Nelu, e amestecat și el în 
afacerea cu fraudele...

„Avem de-a face — se gîndi maiorul, mai nemulțumit decît 
oricînd — cu un fel de univers al inocenței. Numai copilași 
nevinovați... Dar pînă acum au fost doi morți!"
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— îmi permiteți să pun cîteva întrebări ?
— Cu plăcere, tovarășe maior ! exclamă anchetatorul și se 

ridică în picioare, oferindu-i locul.
Dar maiorul rămase nemișeat și tovarășul Luca trebui șă se 

așeze din nou, stânjenit. Maiorului îi păru rău că-1 necăjește.
— Domnule Vasilescu, îți menții declarația pe care ne-ai fa- 

cut-o în seara sinuciderii lui Nelu ?
— Bineînțeles.
— Nu mai ai de adăugat nimic ?
— Nu. v M
Zet era pe deplin calm și Pârcălab își dădu seama că nu d n

înfricoșau, ci tovarășul Luca.
— Cînd ai aflat că Nelu s^a sinucis, te-ai bucurat s-au nu ?
— Cum o să...
Dar maiorul îl privea direct și Zet plecă privirea. Făcu un 

gest de stînjeneală și zîmbi. Avea un surîs de copil.
— Sigur că m-am siriițit mai ușurat : vorbea prea mult. Totuși 

mi-a părut rău de el: era băiat de treabă.
— Dar nervos, nu ?
— Am spus eu că era nervos ? Da, mi se pare c-am spus.
— Cînd v-ați certat ?
—'au aflat de la doamna Constan tin eseu, nu ? Ne luasem 

dintr-un fleac, la o țuică — nu știți cum sîntem noi, oamenii . 
— și am rămas certați.

Și avu iar zîmbetul acela de copil.
„Uite, domnule, cine știe cum sînt oamenii și uite, domnule, 

cum zîmbește, nenorocitul!“
— Cine avea interesul să-l ucidă pe Nelu Stoian ?
Tovarășul Luca rămase cu ochii țihtă la maior.
— Am întrebat — repetă, răspicat, maiorul — cine avea in

teres să-l ucidă ?
— Eu... eu nu știu... De ce să-l ucidă ?
— Gîndește-te și răspunde. în afară de dumneata, care ai și 

mărturisit că moartea lui îți convenea, cine mai avea interes 
să-l ucidă ?

— Eu n-aș omorî nici o...
— Aștept răspunsul î
Pe un scaun, în mijlocul unei odăi, un om livid, cu genunchii 

tremurând.
— Nu te mai gîndi la altceva. îneeareft să fii calm și să răs

punzi la întrebare.
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Apăruse — parcă din văzduh — un pahar de apă. Zet bău 
cu sete.

— Mai spuneți-mi o dată ce vreți să știți.
Maiorul rămase pe gînduri. Zet rămase pe gânduri.
— Ar fi Viziru, întîi. Numai că ăla e o haimana, nu e în 

stare...
Și se opri.
— Altcineva ?
— Ziceați -că eu. Cum să4 omor eu. tovarășe maior ?
— în afară de Viziru și de dumneata...
— Nu știu, de unde să știu ? Vorbesc cinstit. Adică...
Ridică spre maior o privire în care se zărea o licărire de 

speranță. Izbucni :
— Ăla trebuie să fie. tovarășe maior, Stănescu. Era gata să 

mă mănânce. Parcă-1 văd în fața mea, în haina lui aia de 2600, 
plină de pete de ulei...

— Ce fel de pete ?
— Păi .trebuie să fi fost șofer sau poate avea mașina lui, așa 

arăta. Ăla putea să ucidă și zece ca Nelu.
— Ascultă, Vasilescule — îl opri maiorul, calm. Fii atent la ce 

răspunzi 'acum și să nu te pună dracul să minți. Ești atent ?
— Sînt, bîigui Zet, cum să nu fiu ?
— înainte de a urca Stănescu, în minutele acelea, se auzea 

gălăgie de la blocul de peste drum sau era liniște ?
— Era liniște.
— Cu un minut sau două înainte de țîrîitul soneriei, s-a 

auzit vreo mașină oprind în fața blocului ?
Zet își prinsese tâmplele cu palmele și se uita în podea cu 

privirea fixă, concentrat.
— Nu știu — spuse într-un tîrziu — nu pot să-mi amintesc.

18
Stănescu era — hotărît! — un domn cu mașină, și Pârcălab 

se mustră în gând că n-a observat această realitate (sau mai 
bine-zis că n-a știut cu exactitate despre ce e vorba) încă de 
cînd îl văzuse pentru prima oară. Trebuise să asculte întîi măr
turisirile lui Zet, pentru ca să-și dea seama cu cine are de-a 
face. Și doar era atît de vizibil ! Iată-1 și acum, îndreptîndu-se 
către biroul maiorului, (la care stă el, Pîrcftlab) cît de carac
teristic se mișcă ! Un domn cu mașină ! Evident, asta nu în
seamnă că e neapărat un domn ; cu fața lui cioplită grosolan, 
cu haina neîngrijită, cu brațele bălăgănindu-și pumnii cît o 
halbă de bere, nici riu se pretinde așa ceva, Doamne ferește !
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Dar nici un simplu om cu mașină, adică Un șofer, nu este : îi 
sînt străine milogeala și mica umilință, ale șoferu'lui prins cu 
ocaua mică și vnnd să scape cît mai ieftin. Ce expresie vul
gară : „să scape cît mai ieftin !" Nu, e un domn cu mașină 
și atita tot : el întreabă, el cere lămuriri, el trage la răspundere. 
De ce e interogat abia acum ? Așteaptă de cîteva ore.
N-are nimeni de gînd să-l lămurească ?

Maiorul n-avea de gînd să-l lămurească. îl lăsa pe Pârcălab 
să-i ia ihterogatoriul, iar el se uita la omul scund, brun și 
nespus de voinic și se gândea că nu crede nici în teoriile lui 
Lcmbroso și nici în intuiția lui Zet. dar că într-adevăr, dacă 
există figura dte om predestinat să ucidă (numai că maiorul știa 
că nu există), atunci amicul Stănescu are, cu siguranță, o ase
menea figură. „Ăla poate să ucidă și zece ca Nelu observase 

„.Ce e drept, poate !“ fu de acord și maiorul. Mai trebuie 
să Vedem dacă a și făcut „ce poate !“

Pircălab refuzase să-i răspundă (..dacă o să fie nevoie, o să vă 
lămurim mai tîrziu") și-i punea calm întrebare după întrebare. 
După ce văzuse că reelamațiile lui sînt ascultate cu indiferență, 
omul, deși pufnea pe nări cu supărare, din cînd în cînd răspun
dea pe larg, cu comentarii. Maiorul se gîndea la altceva și 
înregistra numai răspunsurile.

— Tehnician dentar. Cîștig bine și să nu vă închipuiți ■ că 
fur aur. Cont CEC 9 743 200. Am depus patru ani cîte o mie 
de lei pe lună.

Bineînțeles că împrumut. Dacă are omul nevoie, îj dau. Nu 
mi-e mie frică să-mi tragă chiulul. Să le fie lor frică. ’

— Cum de ce să le fie ? Dumneata n-ai văzut ce pumni am ? 
Dacă împrumută, să și dea înapoi !

— M-a reclamat cineva că iau dobândă ? N-aș crede. Să vină 
cu marțori, dacă e în stare !

— Pe Nelu Stoian, ala care s-a omorît ? îl cunosc foarte 
bine. Uite omul care mi-a tras clapa ! Cu cît ? Cu cinci mii de lei.

— Dacă-mi pare rău ? îmi pare ; păcat de bani. Dar așa e 
viața, gata !

— Cine ? Dan Viziru ? I-am dat și lui niște parale acum 
vreo șase luni și mi i-a dat înapoi. Corect. Da tot m-a dus : 
mi-a spus că garantează el pentru Nelu, să-i dau și ăluia. Că au 
ei doi pe cineva la mină, pe unul Ionescu. Mințea, dă-1 dracului ! , 
Dar m-am prins și gata — s-au dus miișoarele. Ăștia cheltuiau ’ 
totul pe băutură...

(Urmare în nr. de Joi)
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VE$TI DIN ORGANIZAȚIILE U.T.C.
Din inițiativa comitetului 

județean U.T.C. și a comite
tului pentru Cultură și artă a 
județului Timiș, peste 500 de 
participant! din aproape 40 de 
localități ale județului au par
ticipat în localitatea Buziaș la 
competiția pentru desemnarea 
celui mâi interesant și celui 
mai valoros costum național 
de pe aceste meleaguri. Com
petiția portului a trecut țrrtn 
fața competentului juriu fi a 
publicului și îh această succe
siune de porturi puteai să ob
servi o îndelungă strădanie 
adunată de veacuri exprimată 
în cusături colorate care ui
mesc ochiul. Am văzut porturi 
foarte vechi ca cele ale țărani
lor din Cîmpie. ăm văzut por
turi din zonele de deal ,așezate 
față în față cu gustul popular 
de azi. Uimește la unele cos- 

din anumite zone ca 
>le din împrejurimile lugo

jului o puternică evoluție a 
gustului, a îmbinării de mo
tive.

I. DANCEA
★

Numeroase formații artistice ri 
echipe sportive din județul Dolj

au participat duminică la serbă
rile populare prilejuite de Fes
tivalul tineretului. La programe
le desfășurate în pitorescul decor 
a! pădurii Zâvalul și Poianei 
Mari și-au dat concursul artiști 
amatori din Bechet, Dăbulem. 
Călărași, Ciupercenii Not In a- 
celayi timp, pe terenurile sporti
ve au avut loc întreceri de atle- 
tista, gimnastică, fotbal și volei.

O manifestare interesantă a 
avut loc seara îh aulă Univ’erri- 
tătii din Craiova. Aici, formații 
de muzică ușoară și dansuri, so
liști vocali și instrumentiști, la- 
ureați ai recentului Festival al 
artei studențești, au prezentat un 
spectacol de varietăți.

(Agwpre»)
★

La „Teatrul poporului" din 
Caracal a avut loc sîmbătă 
prima fază a festivalului de 
muzică ușOară „Spicul de aur" 
în vederea pregătirilor pentru 
Festivalul mondial al tineretu
lui și studenților. Au fost se
lecționați cei mai buni 10 
concurențl. Festivalul de mu
zică ușoară a prilejuit și pre
zentarea unor formații proprii 
de muzică ușoară ale U.T.C.,

pregătita da prof. Cornel Ma- 
Utscu.

★
în cadrul ciclului de activități 

intitulate ,.Pe urmele pămintului 
strămoșesc". Comitetul județean 
Hunedoara al U.T.C. și Comite
tul pentru cultură și artă au or
ganizat duminică la Costești, a- 
șezore istorica din munții Orăș- 
tiei. o frumoasă manifestare cul
tural artuiică. Au luat parte cir
ca 9000 de tineri muncitori, ță
rani cooperatori, mecanizatori, 
constructori, elevi.

Lectorul universitar, Hadrian 
Daicoviciu de la Universitatea 
Babeș-Bchjai din Cluj a vorbit 
despre eemniticeția și importanța 
cunoașterii monumentelor și ves
tigiilor istorice_din această parte 
a locului care au constituit odi
nioară leagănul poporului român. 
A urmat apoi o evocare istorică 
realizată de secția de teatru a 
studioului de amatori a tineretu
lui diii Deva.

Festivitatea de la Costești a 
continuat cu o frumoasă serbare 
Câmpeneasca, organizată în stilul 
tradiționalclor „nadei" populare 
cunoscute de pe timpul dacilor.

(Agerpres)

„Prezent" pe șantierele

muncii
(Urinare din pag. I)

1 de înaintași, a primit un răspuni 
prompt și unanim. Ea a dat un 
impuls acțiunilor de muncă vo- 
luntar-patriotică, eforturilor ti
nerilor pentru îndeplinirea anga
jamentelor luate. Spațiul nu ne 
permite decît o sumară trecere în 
revistă a ceea ce reporterii și 
corespondenții noștri au consem
nat duminică, 12 mai, pe trase
ele străbătute.

în CAPITALĂ. La Complexul 
sportiv Balta Albă, de la între
prinderile „Timpuri noi“, ..Se
lect", de la cooperativele meș
teșugărești și licee — 
tineri. La capătul mașinii 38, în 
cartierul Crîngași, peste 1 500 de 
tineri. Alți 1500 pe bulevardul 
Armata Poporului, în piața Mi
litari, la locul de început al 
viitoarei autostrăzi. Alte mii, în 
Parcul tineretului, la complexul 
sportiv Ghencea, la colectarea 
metalelor vechi pe șantierele de 
construcții, la Pantehnion...

Județul OLT. La Drăgănești, 
Stoicănești, Vădăstrița, Caracal 
zece mii de tineri au participat 
la udatul grădinilor de zarzavat 
ale cooperativelor agricole de 
producție, la strângerea ’plante
lor medicinale, la amenajarea a- 
leilor, a trotuarelor.

Orașul BRAȘOV. S-a lucrat la 
amenajarea drumurilor turistice 
Codlea — ștrand și Codlea — 
Vîrful Măgurii. în aceeași zi 
au fost curățate zece hectare de 
teren silvic.

Județul HARGHITA. Fondul 
silvic a sporit cu 19 hectare. Du
minica viitoare cele șapte șan
tiere ale tineretului vor raporta 
împădurirea întregii suprafețe 
planificate.

Județul CLUJ. O mie de elevi 
din municipiul Dej au colectat 
plante medicinale. Trei sute de 
tineri dîn Cluj au continuat lu
crările de amenajare a parcului 
și lacului din cartierul Gheot- 
ghieni. Alte acțiuni au sporit 
numărul hectarelor de pășune 
întreținută la 5 090. Cea mai 
largă participare a tineretului, 
însă, consemnată la combaterea 
efectelor secetei. Pe 1174 de 
hectare au fost aplicate sîmbătă
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și duminică cîte una sau două 
udări.

BRĂILA. Peste 7 000 de tineri 
din întreprinderile și instituțiile 
orașului au lucrat la înălțarea 
tribunelor viitorului stadion al 
tineretului, la întreținerea par
cului „Monument" a întregului 
oraș, care în această lună iși va 
sărbători cel de-al șaselea cen
tenar de existență.

Județul GORJ. Peste 4 000 
de tineri au lucrat, alături de 
constructori, la modernizarea șo
selei Bumbești-Livezeni.

La Iași, două mii șase sute de 
tineri.

La Tg. Mureș, alte mii.
în Tara Domelor la Suceava 

— 2 350. La Galați 3000. în 
județul Timiș — 15 000. In Ilfov, 
la Urziceni, Afumați, Clinceni, 
Radovanu, Budești. în toate co
munele județului, mii de tineri 
au muncit ore în șir, sîmbătă 
după-amiază și duminică di
mineața, la transportul apei din 
fîntîni și iazuri, din rîuri și pî- 
raie pe ogoarele cultivate cu le
gume, cu vie, pomi fructiferi și 
cereale. în total, peste o sută de 
hectare și 2 400 de pomi au pri
mit apa necesară prin efortul 
tinerilor țărani cooperatori și e- 
levi ai școlilor din județ.

...Cîteva cifre. Concise și abstracte, ele nu 
prind decît un anume detaliu, un anume amănunt, 
mai mult sau mai puțin semnificativ, a ceea ce s-a 
petrecut, de fapt, pe șantiere. însemnările repor
terilor, mult mai ample, vorbesc despre atmosfera 
de muncă, despre organizare, despre rezultate, 
despre însuflețirea cu care tinerii au făcut să 
răsune, de la un capăt la altul al patriei, cîntecul 
de brigadier. Dar despre toate acestea, în ziarul 
nostru de mîine.

3*
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Culturile legumicole nu tre
buie nă sufere din cauza sece 
tei! Astfel au gindit elevii 
Grupului școlar forestier din 
Brănești, județul Ilfov și, in 
con.«ecinfă au acționat. Zilnic, 

I săptâmina trecută, în orele li- 
; bere au ieșit la udat folosind 
i atît rezervorul mobil al șco

lii cit și un mare număr de 
găleți. v

...Și vița de t ie s-a udat 
Foto: C. CONSTANTIN

Manifestări închinate • 
revoluției de la 1848

Mii de tineri din Cluj, Fk>- 
rești. Gilău și alte localități au 
participat duminică la serbarea 
cîmpenească de la cabana So
meșul Rece închinată aniver- 
sării a 120 de ani de la revolu
ția din 1848. Figurile mărilor re
voluționari Nicolâe Bălcescu, A- 
vram Iancu. ca și evenimentele 
istorice la care au participat au 
fost evocate în montajul’ literar 
muzical „Anul revoluționar 
1848“.

★
Duminică, la Casa de cultură 

din Gheorghieni au fost organi- 
rate manifestări prilejuite de a- Nr 
propiata aniversare a anului re
voluționar 1848. Cu acest prilej 
prof. univ. dr. Bânyai Ladislau 
a vorbit despre idealurile gene
rației pașoptiste, relevînd mo
mente importante ale luptei po- a 
porului nostru pentru emahei- 
pare socială și națională, pentru 
făurirea unui stat unitar și in- 
dependent. W

★
Sub titlul „Anul revoluționar 

1848 în țările române", dumini- 
că au fost organizate simpozioa
ne la căminele culturale din co- 
munele Band, Sărmaș și Rîciu w 
din județul Mureș. De aseme
nea, în numeroase alte localități 
din județ, cadre didactice uni- 
versitare, profesori de istorie și 
literatură, cercetători științifici, 
au conferențiat în fața unui A 
mare număr de ascultători, pe 
teme inspirate de aniversarea 
anului revoluționar 1848.

în cadrul manifestărilor con
sacrate evocării evenimentelor 
și mișcărilor populare premer- 
gatoare anului revoluționar 1848, 
subfiliala din Abrud, a societă
ții de științe istorice și filologi
ce, a organizat duminică în lo
calitatea Cărpeniș, județul Alba, 
o sesiune de comunicări științi- 
fice. Profesori de istorie și.alți 
oameni de știință au susținut 
comunicările : „Rolul Iui Horia A 
și Cloșca în desfășurarea răs
coalei iobagilor de la 1784—1785“, 
„îon Sterca Șuiuțiu de Cărpe- A 
niș — Tribunul de onoare al lui ™ 
Avram Iancu“ și „Un folclorist 
al munților Apuseni — Grigore 
Sima a Iul Ion de Cărpeniș".

Tot duminică a avut loo In a- 
ceeași localitate dezvelirea a 
două plăci comemorative pe 
locurile unde s-au aflat casa lui 
Cloșca șl redacția publicației 
„Foișoara".

(Agerprea)

SPORTUL A CÎȘTIGAT

INFORMAȚII •

VASILE FLOREA
U.R.E.M.O.A.S. (sectorul VII) 
cîștigătorul probei de seniori 

(3 000 m)

Eleva ANIȘOARA MANO- 
LAC HE de la Liceul nr. 43 
(sectorul IV) câștigătoarea pro

bei la junioare (800 m)

Comeliu Mănescu, ministrul £ 
afacerilor externe a părăsit du
minică dimineața Capitala. pl>- 
cînd la New York, unde va pra- ț 
zi da în continuare lucrările se
siunii adunării generale a O.N.U. _

La plecare, pe aeroportul Bă- 9 
neasa, erau prezenți George Ma- 
covescu. prim adjunct al minis
trului afacerilor externe, și elți 
membri ai conducerii ministe
rului.

♦
Sîmbătă seara a părăsit Capi

tala îndreptîndu-se sp 
tovarășul Ion Popescu, 
al C.C. al U.T.C., care 
o vizită în R. P- Bulgaria la in- 0 
vitația C C. al U.T.C.D.,

La plecare, au fost de față 
tovarășul Vasile N’icolcioiu se
cretar al C C. al U.T.C., activiști 
ai C.C. al U.T.C. •

★
• Duminică a fost inaugurată a 

noua gară din orașul Gheorghe “ 
Gheorghiu-Dej. Clădirea — com
pusă din 3 corpuri are o formă 
originală, intuind un uriaș fiu- 
ture. într-unul din corpurile 
sale funcționează autogara 
D.G.T.A. O

MARIA BOBARU, d» la F.T.T. 
(factorul I) cițtigitoarea pro

bai da tonioara (1000 m)

NICOLAE DUMITRU, de la 
Grupul școlar l.B.B. (sectorul 
VII), cîștigătorul probei de 

juniori (2 000 m)

Privim de pe înălțimea unei 
coline largul amfiteatru, gătit 
sărbătorește, fastuos pentru acest 
important eveniment sportiv — 
întrecerile Crosului tineretului 
pe Municipiul București. Colori
tul viu al steagurilor, mulțimea 
adunată, sutele de sportivi în- 
tr-o continuă mișcare,, se înscriu 
într-un splendid decor natural 
(baza sportivă 9 Mai e situată în 
preajma Casei de cultură a ti* 
neretului din sectorul VIIX

încă de la primele secvențe 
derulate — defilarea, fetele cu 
buchetele de flori, fanfara, ple
carea arbitrilor pe traseu, rapor
tul dat primului secretar al co
mitetului municipal București al 
U.T.C., tov. Gh. Gliiorghișan, u- 
rarea de succes a acestuia etc. 
organizatorul manifestației —- 
Comitetul municipal București 
al U.T.C. — și cei care au spri
jinit această acțiune — organele 
sindicale și sportivi locale, co
mitetele de sector ale U.T.C., a- 
sociațiile sportive, profesorii de 
educație fizică — și-au demon
strat priceperea și fantezia or
ganizatorică, par... ’Y "

Se dă startul în prima probă 
—- junioare 800 m. Sînt 260 de 
concurente. Ambițiile, dorințele 
sînt mari și adesea, forțele nu 
le vin în sprijin. Traseul e difi
cil, după prima sută de metri, 
masa aceea compactă, rotundă, 
se alungește și în vîrful ei se in
stalează trei fete care nu mai ce
dează locurile : Anișoara Mano- 
lache, elevă la Liceul 43 din 
sectorul IV, Ecaterina Badea — 
elevă la Liceul M. Eminescu, 
sectorul V și Dorina Marin, LL 
ceul nr. 27, sectorul Vi.

Urmează senioarele. Și aici 
lupta pentru a ocupa un loc în 
fruntea coloanei este la fel de 
aprigă. Apoi; juniorii — 270 la 
număr, și, în sfîrșit seniorii. A- 
ceasta a fost nu numai proba cu 
cea mal numeroasă participare
— 280 de concurențl — dar și 
cea mai disputată. Traseul mai 
lung a cerut și resurse mai mari, 
o dozare atentă a eforturilor, a 
energiei. Cei care au cunoscut 
mai bine rostul unor asemenea 
amănunte au fost Vaaile Flore», 
muncitor la U.R.E.M.O.A.S., sec
torul VII. clasat pe primul loc. 
Aurel Grigore — Liceul 29, sec
torul IV, și Marin Mardale de 
la Grupul școlar profesional de 
construcții.

După festivitatea de premiere
— punctată de momente solemne, 
de clipe de fericire și emoție din 
cele mâi plăcute — l-am rugat 
pe tovarășul VICTOR FIREA, 
secretarul general al Federației 
de atletism să ne împărtășească 
cîteva impresiL

— Crosul este una dintre pro
bele atletismului cele mai acce
sibile și atractive pentru angre
narea masei de tineri la practi
carea sportului. Și întrecerile de 
azi, bine organizate, au dove
dit-o. Reînvierea acestei compe
tiții tinerești, tradiționale e un 
lucru foarte bun. De-a lungul a- 
nilor, Crosul tineretului, a dat 
la iveală sportivi cu reale cali
tăți, mari talente care au deve
nit pînă la urmă campioni ai 
țării, atleți de mare performan
ță : Aioanei, Bunea. Bîrdău, Pri- 
cop, Lupu, Mustață, Barabaș, 
Dinu Cristea, Vamaș sînt numai 
cîțiva descoperiți pe meleagu
rile tării. Și la actuala ediție, 
așa cum am văzut, participă ele
mente remarcabile din acest 
punct de vedere. Ele trebuie su

pravegheate și pregătite la clu-

buri și asociații — vom avea și 
noi grija lor, comitetele jude
țene pentru cultură fizică și 
sport au și ele răspunderi seri
oase în acest sens — și cred, cu 
certitudine, că despre mulți din
tre acești tineri vom mai auzi. 
Pînă la faza finală, pe țară — 
26 mai — e un timp scurt care 
trebuie folosit cit mai bine. Ti
nerii calificați, pentru marea fi
nală trebuie să facă 2—3 antre
namente săptămînal — și aici in
tervine rolul profesorilor și an
trenorilor — eonstînd din aler
gări ușoare, gimnastică, în tim
pul lor liber, cînd sînt mai odih
niți și să respecte regulile vieții 

, sportive, neapărat.
Prin crosul tineretului sportul 

a cîștigat mii și mii de inimi.
V. CĂBULBA

Tot ieri 
întrecerile 
pe județ a 
tului în numeroase locuri 
din țară. Mîine vom publica 
ample relatări de la cores
pondenții noștri prezenți la 
aceste manifestări ale tine-? 
reții. ș<7 f •

«-au desfășurat 
fn cadrul fazei 
Crosului tinere-

„CURSA
Etapa a 4-a a „Cursei Păcii** 

desfășurată ieri a solicitat efor
turi deosebite concurenților. în 
cursul dimineții eu au partici
pat la proba contracronometru 
individual, disputată pe ruta 
Suhl-Ilmenau (30 km). In mod 
surprinzător, cel mai bun timp 
l-a realizat norvegianul T. An
dersen, cronometrat în 49’16**. 
Dintre cicliștii români primul 
8-a clasat I. Ardeleanu cu 
52’05“. După cîteva ore de re
paus, »-a dat startul în semi- 
etapa cu plecarea în bloc. Ilme- 
nau-Aue. Victoria a revenit foe-

Dinamo la 20
Ori de cite ori treci pe șo

seaua Ștefan cel Mare, ceva te 
îndeamnă să te oprești in par
cul Dinamo, să faci un tur pe 
aleele care te duc către bazi
nul olimpic de înot sau sala de 
gimnastică, la terenurile de 
fotbal, volei, baschet, tânis, 
handbal sau pe velodrom. 
Pretutindeni vei întîlni spor
tivi talentați aflați în întreceri 
sau la antrenamente, în com
pania cărora este plăcut șă-ți 
petreci cîteva ceasuri.

De două decenii de cînd 
ființează acest prestigios club 
al sportului românesc aici 
s-au format' sportivi valoroși, 
campioni naționali, europeni 
și olimpici.

Duminică a existat însă un 
motiv în plus pentru ca dru
murile noastre să se oprească 
la adresa menționată; invita
ția de a participa la sărbători-

rea a 20 de ani de la crearea 
clubului Dinamo.

Ziua de ieri, a încununat cu 
noi succese eforturile sportivi
lor dinamoviști. Fotbaliștii ju
niori au cucerit victoria în 
partida cu formația T.U.G. 
București (1—0) iar gimnaștii 
au înscris cea mai categorică 
victorie a lor, cucerind prin 
Rodica Apăteanu și Gheorghe 
Tohăneanu. titlurile de cam
pioni republicani absoluți. De 
asemenea, pe echipe, titlurile 
au revenit formațiilor dlnamo- 
viste.

Două echipe de fotbal Dina
mo și Steaua, în formațiile 
cărora au evoluat „stele* ale 
fotbalului nostru — Birtașu, 
Toma, Băcuț I, Sztike, Bartha, 
Ene I, Ozon, Voinescu, Zavo- 
da, Ivănescu, Onisie, Moldo
veanu ne-au delectat inimile 
căci deși „veterani* ne-au a-

RACI I"
tulul cîștigfttor al „Cursei Pă
cii*4 Klaus Ampler (R.D.G.). E- 
vadat de unul singur Ampler a 
sosit detașat de restul plutonu
lui înregistrînd pe 170 km tim
pul de 4 h 41’50“. Pe locurile ® 
și despectiv 9, la 2’10” fața de 
învingător, au trecut linia de 
sosire cicliștii români W. Zie
gler și I. Ardeleanu. în același 
timp eu sosit N. Clumetl * 
Moldoveanu.

Pe echipe etapa a IV-a 
cîștigată de selecționata 
Germane — 14 h 08’ 38”.

H Gh.

a fort 
R. D.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

• în meci restantă, etapa a 23-a, 
Jiul Petroșeni, a fost învinsă de 
formația Dinamo București cu 
scorul de 1—0 prin golul mar
cat de Haidu în min. 49.

• Echipa de fotbal Rapid 
București și-a continuat turneul 
în Algeria, jucînd la Oran cu 
selecționata acestui oraș. La ca
pătul unui joc de bună factură 
tehnică, fotbaliștii români au 
obținut victoria cu scorul de 
2—1 (1—0) prin golurile marcate 
de Dumitriu II și Greavu.

• în Olanda au continuat în
trecerile turneului de box. la 
care participă loturi olimpice a 
mai multor țări europene. în 
gala desfășurată în orașul 
Maastricht, N. Gîju l-a întrecut 
la puncte pe maghiarul Kleno- 
vics, I. Covaci a cîștigat la 
puncte în fața olandezului 
Schregardus, iar I. Alexe a fost 
învins prin abandon, în repriza 
a Il-a de sovieticul Emelianov.

de ani
mintit de tinerețea fotbalului.

Un concurs de înot, două 
meciuri de polo, pasionante 
dispute de tenis, volei, hand
bal sau baschet au completat 
programul acestei zile, din 
care spectatorii și-au ales, 
după dorințe, ceea ce le-a în- 
cîntat mai mult ochiul și ini
ma.

în lumina reflectoarelor, săr
bătorirea a 20 de ani de activi
tate a Clubului Dinamo a fost 
încheiată cu un spectacol fes
tiv, prezentat de ansamblul de 
cîntece și dansuri Ciocîrlia.

Ziua de ieri, memorabilă 
pentru dinamoviști și priete
nii lor, a fost de fapt o pro
misiune pentru o activitate și 
'mai bogată, care să înscrie noi 
file în cartea de performanță 
a Sportului .din țara noastră.

R. VASILE

• Concursul International fe
minin de canotaj academic des
fășurat pe lacul D’Enghien s-a 
încheiat cu victoria echipei Ro
mâniei urmată de Franța, Olan
da și R.F. a Germaniei.

VIslașele românce s-au clasat 
pe primul loo la dublu (Olteanu- 
Bălașa), pe locul doi la schit de 
4 și pe locul trei la simplu.

„Vedetele" de odinioară, „ve
teranii" fotbaliști de astăzi, 
s-au reîntîlnit, tntr-un „a- 
mical", ieri pe gazonul de la 
„Dinamo", cinstind și ei, in
tr-un mod original, evenimen
tul clubului dinamovist — 
două decenii de prestigioasă 

existență



Declarație a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

acordată televiziunii franceze
PARIS 12 — Trimisul special 

Agerpres, George Davidescu, 
transmite : Duminică seara, te
leviziunea franceză a prezentat 
un reportaj în culori intitulat 
„România ’68“. Emisiunea a 
cuprins declarația acordata te
leviziunii franceze de către pre
ședintele Consiliului de stat, Ni- 
coiae Ceaușescu, care a subliniat 
dezvoltarea relațiilor de colabo
rare economică, politică, știin
țifică și culturală dintre Româ

Vizita 
delegației P.C.R. 

în Tunisia
TUNIS 12 — De la cores

pondentul Agerpres, C. Benga :
Delegația C.C. al Partidului 

Comunist Român, oondusă de 
tovarășul Manea Mănescu, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv; secretar al C.C. 
al P.C.R., a depus sîmbătă o 
coroană de flori la Mausoleul 
martirilor luptei pentru inde
pendența Tunisiei.

La ceremonie au participat 
•Nicolae Sipoș, ambasadorul 
României la Tunis și membrii 
ambasadei. A fost prezent ge
neralul H. Essoussi, șef ad
junct al marelui stat major al 
armatei tunisiene.

★
Delegația P.C.R. a vizitat în 

ultimele zile șantierele navale 
de la Bizerta și Combinatul 
siderurgic de la Menzrl — 
Bourghiba. Membrii delegației 
s-au întreținut cu muncitori și 
tehnicieni, precum și cu con
ducerile celor două unități t- 
conomfce.

Cuvîntarea premierului 
Pompidou

Măsuri pentru aplanarea conflictului 
universitar

PARIS 12, ■— Corespondentul 
Agerțfres, Al. Gheorghiu, trans
mite : In urma manifestațiilor 
desfășurate în ultimele zile de 
studenții Universității din Paris, 
guvernul francez a luat o serie 
de măsuri care au contribuit la 
o restabilire a calmului în Car
tierul Latin. într-o cuvîntare 
radiotelevizată, premierul fran
cez Georges Pompidou, care a 
conferit anterior cu președintele 
de Gaulle, a declarat sîmbătă 
noaptea că a hotărît „redeschi
derea Sorbonei, în mod liber, cu 
începere de luni și reluarea 
cursurilor, prin grija rectorului 
și decanilor*. El a adăugat că 
„vor fi luate măsurile necesare 
astfel îpcît candidați! la exa
mene să nu sufere întîrzieri în 
munca lor“. Georges Pompidou 
a anunțat, de asemenea, măsuri 
imediate în legătură cu cererile 
formulate de Uniunea națională 
a studenților din Franța 
(U.N.E.F.) și Sindicatul național 
din învățămîntul superior 
(S.N.E.S.-S.U.P.). El a subliniat 
că guvernul francez nu înce
tează să considere drepț indis
pensabilă reorganizarea învăță- 
mîntului universitar și că au 
'fost luate măsuri corespunză
toare, în colaborare cu profesorii 
și studenții. După o întrevedere 
pe care ministrul educației na
ționale. Alain Peyrefitte, a avut-o 
duminică cu rectorul Jean Ro
che și cei șapte decani din Uni
versitatea Sorbona, intr-un co
municat oficial, transmis de 
AGENȚIA FRANCE PRESSE, se 
arată că măsurile hotărîte de 
guvern prevăd punerea imediată 
în libertate a tuturor studenților 
arestați în cursul manifestațiilor 
din Cartierul Latin, sau puși sub 
urmărire și încă nejudecați. Co
municatul anunță, de asemenea, 
că au fost luate măsurile nece
sare pentru ca în urma redes
chiderii localurilor Universității 
Sorbona, cursurile să fie reluate 
începînd de luni dimineața.

Declarațiile premierului Geor
ges Pompidou și măsurile anun
țate, care satisfac în bună parte 
cererile studenților, au dus du
minică la o normalizare treptată 
a situației din Cartierul Latin. 
Majoritatea jandarmilor și poli
țiștilor au fost retrași, iar pe bu
levardul St. Michel, unde ulti
mele grupuri de manifestanți s-au 
retras la rîndul lor, circulația 
s-a normalizat. Decanul și pro
fesorii Facultății de științe au 
invitat pe studenți la un schimb 
de păreri asupra problemelor 
generale de fond legate de trans
formările care trebuie aduse in
stituției universitare, în scopul 
adaptării ei la cerințele actuale 
ale lumii moderne, necesitate 
formulată și de președintele de 
Gaulle, în recenta sa declarație. 

nia și Franța, precum și bucu
ria poporului român de a primi 
vizita generalului de Gaulle, pre
ședintele Republicii Franceze, e- 
veniment care va marca o dată 
importantă în evoluția relațiilor 
româno-franceze și va constitui 
în același timp o însemnată con
tribuție la cauza securității euro
pene și la consolidarea păcii în 
lume.

în cadrul reportajului au fost 
înfățișate, de asemenea, imagini 
care oglindesc progresele înre

„România deține recordul 
ritmului de creștere 

in Europa"
PRESA FRANCEZĂ DESPRE DEZVOLTAREA ECONOMICĂ 

Șl SOCIALĂ A ROMÂNIEI

PARIS 1'2 — Trimisul special 
Agerpres, C. Davidescu, transmi
te : In aceste zile premergătoare 
vizitei pe care președintele Fran
ței, genercdul de GauUe urmează 
să o facă in România, cotidiene
le și revistele franceze publică 
ample comentarii referitoare la 
țara noastră, la dezvoltarea ei e- 
conomică și sociala.

Vorbind despre eforturile între
prinse în vederea dezvoltării in
dustriale a României, influentul 
cotidian, „LE MONDE* scrie 
într-un articol semnat de Ber
nard Ferou că „acind un ritm 
de creștere mediu de 13—14 la 
sută in ultimii ani, România este, 
fără nici o îndoială aproape de 
recordul mondiaU. Referindu-se, 
in continuare la obiectivele ac
tualului plan cincinal, ziarul scoa-

Organizațiile studențești și sin
dicale privesc cu satisfacție si
tuația actuală, dar și cu rezerve. 
Federația națională a studenți
lor din Franța (F.N.E.F.) amin
tește într-un comunicat, pe care 
l-a dat la rîndul său publicității, 
că concesiile guvernamentale 
„nu reprezintă o soluționare a 
actualei crize universitare-. Fe
derația se declară, totodată, gata 
de a răspunde la apelul primu
lui ministru și de a angaja „fără 
nici o întîrziere“ un dialog con
structiv, cu condiția ca măsurile 
anunțate să fie puse în aplicare. 
Pe de altă parte, centralele sin
dicale C.G.T.. C.F.D.T. araU în 
comunicatele lor că declarațiile 
și măsurile anunțate de premie
rul Georges Pompidou nu sînt 
de natură să modifice hotărîrea 
adoptată sîmbătă dimineața de 
a organiza luni o grevă generală 
de 24 de ore și manifestații.

PURTĂTORUL DE CUVÎNT 
al forțelor militare libaneze, ci
tat de agenția Reuter, a anun
țat că duminică dimineața uni
tăți israeliene de la frontiera cu 
Libanul au deschis focuri de 
mortiere asupra localității li
baneze Houleh. In cursul aces
tui atac, a precizat el, o femeie 
a fost ucisă, iar alta, împreună 
cu un copil a fost rănită, o ca
să a fost distrusă. S-a anunțat 
oficial că guvernul libanez a 
dat instrucțiuni delegației sale 
la O.N.U. să informeze pe se
cretarul general al Organizației. 
U Thant, asupra incidentului de 
frontieră.

• PE LOCUL fostului lagăr 
de concentrare de la Mauthau
sen, a avut loc duminică o adu
nare comemorativă în memoria 
victimelor nazismului. La adu
narea comemorativă au luat cu- 
vîntul ministrul de interne al 
Austriei, Franz Soronics și de
putatul Otto Probst. Au partici
pat delegații străine din nume
roase țări europene, ai căror fii 
au îndurat chinurile ori și-au 
pierdut viața la Mauthausen. 
Delegația română condusă de 
consilierul comercial Nicolae 
Dumitrescu, a depus coroane de 
flori la piatra comemorativă 
din Piața Apelului și la placa 
comemorativi în amintirea da

gistrate în industria și agricul
tura țării noastre, monumente de 
arta, aspecte urbanistice și din 
viața culturală din București și 
din diverse regiuni ale României. 
Emisiunea a evocat figuri lu
minoase din istoria poporului ro
mân și lupta sa de secole pentru 
independență și unitate națio
nală, subliniind originea latină 
comună a popoarelor francez și 
român și legăturile lor tradițio
nale de prietenie.

te in evidență faptul că previziu
nile au și fost depășite in primii 
doi ani, in truc ii producția indus
trială a crescut in medie cu 12.8 
la sută față de 11 la sută, cit era 
planificat. „Optimismul este in 
floare în România. scrie „LE 
MONDE", planul este peste tot 
îndeplinit si chiar depășit, m afa
ră de unele ramuri. Eforturile de 
industrializare sint remarcabile: 
uzinele modeme au Urnit m mij
locul cimpiilor, se adaptează pe 
loc mina de lucru de care agri
cultura nu are nevoie".

In sfîrșit, autorul se oprește a- 
supra inițiativelor preconizate in 
vederea perfecționării conducerii 
economsei și sporirea mtererulus 
muncitorilor față de rezultatele 
obținute de mtreprmderea in 
care lucrează, față de gospodă
rirea chibzuită a mvestițrilor.

Aprecieri asemănătoare asupra 
dezvoltării economice a Româ
niei face și publicația -LE 
MONDE DIPLOMATIQUE" 
care scrie d ..Remania deține re
cordul ritmului de creștere m 
Europa. După ce relevă că in 
cursul anilor 1966—1967 produc
ția industrială a înregistrat un 
ritm de creștere superior cehă 
prevăzut de planul cincinal, pu
blicația scoate in relief ^impor
tanta dezvoltare a potențialului 
economic al țâră care iși găseș
te ilustrarea in faptul că numai 
creșterea prevăzută pentru 1967 
in raport cu 1965 este de 2.5 ori 
mai ridicată decît întreaga pro
ducție industriaU a României 
din 1933".

Revista „ATLAS" consacră și 
ea României ur. articol in care se 
fac considerații asupra istoriei, 
geografiei, economiei, situației 
sociale și turismului. Oficiosul 
majorității guvernamentale, ziarul 
,.LA NATION", scrie intr-un am
plu material consacrat României 
că „pe plan economic, evoluția 
României este cea mnj remarca
bilă, in măsura în care dintr-o 
țară agrară ea este pe cale să de
vină o națiune industrială impor
tanta". Același lucru este subli
niat și de articolele referitoare la 
România, publicate in cohJmnuf 
catolic „LA CROIX".

ținuților români de la Mauthau
sen.

SÎMBĂTĂ SEARA în capitala 
R.F. a Germaniei a avut loc o 
mare demonstrație la care au 
participat aproximativ 25 000 de 
persoane. Unele din manifestele 
redactate de participanui la 
această demonstrație cheamă la 
grevă generală în universitățile 
R. F. a Germaniei pentru ziua 
de 15 mai, zi prevăzută pentru 
cea de-a doua lectură în Bun
destag a textelor de legislație 
excepțională.

• MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE AL CIPRULUI, Spy
ros Kyprianu. a sosit sîmbătă 
seara la Londra pentru o vizită 
de trei zile în cursul căreia va 
avea convorbiri în special cu 
George Thomson, ministrul bri
tanic pentru problemele Com- 
monwealth-ului. Kyprianu a de
clarat că situația din Cipru s-a 
îmbunătățit considerabil în ul
timele luni și a exprimat spe
ranța că în scurt timp vor pu
tea să înceapă tratative în
tre reprezentanții comunităților 
greacă și turcă din insulă.

• ASTĂZI urmează să-și des
chidă lucrările la Dar Es Sala
am o reuniune africană la nivel 
înalt, denumită „conferința bu
nel vecinătăți". Participă dele-

ale patriotHor
sud-vietnamezi

Activitatea forțelor " 
patriotice sud-vietname- 
ze s-a intensificat consi- a 
derabil începînd cu sîm- ™ 
bâtă seara. In zorii zilei 
de duminică acestea au a 
întreprins puternice ac- “ 
țiuni ofensive în cea mai 
mare parte a regiunilor A 
țării. w

Marea bazâ militarâ ame- £ 
ricana de la Long Binh, si- 
tuatâ la aproximativ 25 km 
de Saigon, a fost unul din A 
principalele obiective de a»c 
ale patrioților, care au lansat 
asupra ei obuze și rachete. Ba- A 
zele de la Chu Lai. Nha Be, 
din apropierea portului petro- 
lier de la Saigon, garnizoana 
guvernamentală de la Binh 
Long, din Gia Rai, Bac Lieu 
au fost de asemenea atacate. V

In același timp, scrie de la 
Saigon corespondentul agen
ției France Presse, s-au inten
sificat bombardamentele din 
împrejurimile capitalei sud- 
vietnameze. 40 de obuze au 
fost lansate asupra unui pod 
situat la numai 1 km de oraș. 
A fost atacat, de asemenea po
dul Binh Loi. situat la 5 km 
de centrul Saigonului. Simbâ- a 
tâ seara, obuzele lansate de" 
patrioți au căzut chiar în cen
trul capitalei sud-vietnameze : 
a fost ușor atins hotelul „Vic
toria-, ocupat de militari ame
ricani, un alt obuz a explodat 
pe unul din cheiurile Salo
nului.

Ultimele știri transmise de 
agențiile ce presă informează 
despre ^actul cel mai specta
culos" ai patrioților din ulti
mul timp: podul strategic 
..Newport*, de pe autostrada 
Bien Hoa. a fost parțial arun
cat In aer. Podul era păzi: 
zi și noapte de puternice efec
tive guvemamentaie. Dinami
ta. relatează corespondența de 
presă, a fost pusă cu ajutorul 
scafandrilor, la jumătatea ves
tică a podului. Explozia 
produs duminică în zori.

s-a

Conflictul

politic

din
Venezuela

galii din 13 țări ale Africii. Con
ferința urmează să dezbată pro
bleme de interes reciproc și în 
primul rind privind cooperarea 
economică și în domeniul tele
comunicațiilor.

LA BAGDAD s-a anunțat că 
guvernul irakian a numit ca 
însărcinat cu afaceri la Londra 
pe Taha Maarouf. care va re
prezenta țara sa pînă la desem
narea noului ambasador. Irakul 
și Marea Britanie au hotărît lu
na trecută restabilirea, cu în
cepere de la 1 mai. a relațiilor 
diplomatice, care fuseseră rupte 
cu prilejul conflictului israelo- 
arab.

• PENTAGONUL A ANUN
ȚAT eă mai multe unități ale 
armatei au fost puse în stare de 
alarmă cu ocazia sosirii la Wa
shington a avangărzii „marșului 
săracilor". Surse ale Pentagonu
lui au arătat că aproximativ 
5$0 9M de militari din garda na
țională și din armată vor fi a- 
feetați de această măsură.

• DUPĂ O GREVA de cite va 
zile, urmată de puternice de
monstrații. studenții ecuadorieni 
au obținut satisfacerea uneia din
tre principalele lor revendicări 
— demisia ministrului învăță- 
mintului public, Fabian Jaramil
lo. Greviștii revendică, de ase- imuai pc wi panuisui sapmiui- 
men.», majorare» fondurilor ț nii jretute. După ciocnirile din- 
neeeaare invitămintului «I lnce- tre studenji ?i politie din 3 $i 
tarea represiunilor împotriva — 4 mai (soldate cu un considera- 
■tadenților. w bil număr de răniți fi de ares-

„Primăvara la Paris va avea 
un caracter cu totul special, 
toate speranțele lumii fiind în
dreptate spre convorbirile care 
urmează să se deschidă în acest 
oraș" — scria NEW YORK 
TIMES. In Avenue Kleber, în 
inima Parisului, luni dimineața 
încep convorbirile oficiale între 
reprezentanții R. D. Vietnam și 
ai S.U.A. Contactele desfășurate 
în ultimele zile în legătură cu 
unele probleme de ordin tehnic 
și procedural s-au încheiat prin- 
tr-un acord. Delegațiile vor dis
pune, fiecare, de cel mult zece 
consilieri și vor cuprinde numai 
reprezentanți ai celor două sta
te. Despre atmosfera contactelor 
preliminare s-a afirmat că a fost 
„corectă".

Convorbirile care încep în clă
direa din apropierea Arcului de 
Triumf sint urmărite cu un in
teres cu totul deosebit pe toate 
continentele pentru că războiul 
vietnamez reprezintă un conflict 
cu consecințe multiple pe plan 
mondial, afectând nu numai pa
cea în însîngerata peninsulă in- 
dochineză, ei chiar viitorul lu
mii. Simplul fapt că aproape 
2 000 de ziariști au sosit în ca
pitala franceză pentru a con
semna desfășurarea dialogului 
vietnamezo-american atestă a- 
tenția pe care opinia publică o 
acordă convorbirilor ce sint 
Inaugurate luni dimineață. Eve

săptămina glob
Alegerile municipale care s-au 

9 desfășurat săptămina aceasta în 
Marea Britanie, au înregistrat o 
nouă înfrîngere pentru laburiști, 
ele confirmînd încă odată ten
dința de scădere accentuata a 
popularității acestui partid în ul
timul timp. Amploarea pierderi
lor suferite de partidul laburist 
este explicată de creșterea valu
lui de nemulțumire ca urmare a 
împovărătoarei politici de auste- 

A ritate economică preconizată de 
guvern. Consultarea municipală 
a sondat profunzimea nemulțu- 

gh mirii unei mari părți a alegăto- 
rilor britanici care au întors spa
tele laburiștilor, acordîndu-și vo- 

£ tu rile opoziției conservatoare.
.Astfel, „citadele** laburiste au 
încăput în mina conservatorilor : 
orașul industrial Shefield contro
lat de laburiști timp de 40 de 
ani. Norwich, considerat invul- 
nerabil, precum și o serie de 
cartiere londoneze cu vechi tra- 

• diții laburiste. Din 32 de mari
orașe ale Angliei și Țării Galilor, 
laburiștii an reușit să mai păs- 

• treze controlul numai în trei, iar
ta Londra din cele 32 de distric
te laburiștilor le-au mai rămas 

A doar 4. In Scoția, partidul la- 
" burist a pierdut pentru prima 

data de ta sfirșitul celui de al 
A doilea război mondial, controlul 
W asupra consiliilor municipale.

9 D privire retrospectivă asupra 
vieții internaționale, a săptaminii

9 care * trecut, relevă, în afara 
evenimentelor cărora le-am con- 
sacrat comentariile de mai sus și 

9 ®lte desfășurări ce merita să fie 
reținute.

_ Ultima fază a conferinței in- 
W temaționale a drepturilor omu

lui, de ta Teheran, s-a caracte- 
• rizat prin adoptarea unor rezo

luții menite să promoveze res
pectul și aplicarea drepturilor 

• fundamentale ale omului. Dele
gația română a avut o partici
pare activă, laborioasă. A fost a- 

A doptată. astfel, in unanimitate 
™ rezoluția privitoare ta educarea 

tineretului in spiritul respectu- 
A lui drepturilor omului și al liber- 
W tăților fundamentale, document 

inițiat în România și căruia i 
£ s-au alăturat in calitate de co

autori alte 13 țări. Ideile conți
nute în rezoluție au fost susți- 
nute cu căldură de toți partici- 
panții.

Mișcarea studențească din 
Franța în favoarea unei reforme 
a învățămîntului superior a con- 

_ tinuat pe tot parcursul săptămî-

nimentul prilejuiește exprima
rea speranței că pacea va putea 
fi restabilită în >ietnam, că po
porul vietnamez stăpîn pe desti
nele sale, va putea, în sfîrșit, să 
redobîndească condiții prielnice 
efortului pașnic, constructiv. 
„Speranțele lumii" de care po
menea NEW YORK TIMES sint, 
desigur, îndreptățite. Chiar nu
mai faptul că în Avenue Klâber

Dialogul de Ia Paris

se desfășoară convorbiri stărui
tor solicitate de opinia publică 
reflectă influența pe care o exer
cită dorința de pace a popoare
lor. Drumul spre aceste convor
biri a putut fi deschis, într-o 
măsura considerabilă, datorită 
realismului poziției R. D. Viet
nam, spiritului de bunăvoință pe 
care l-a dovedit cu o remarca
bilă consecvență. Ministrul Xuan 
Thuy a declarat, la Paris, că 
delegația vietnameză „va face 
tot ce îi stă în putință, cu o 
atitudine de seriozitate, pentru a 
realiza dorința de pace a po- 

cîștigînd doar unul. Alegerile 
municipale au adus amărăciune 
în Downing Street, mai ales du
pă anunțarea eșecului suferit de 
partidul laburist chiar în dis
trictul urban din Huyton, circum
scripția electorală a premierului 
Wilson. E do remarcat că parti
dul conservator a ieși învingător 
în orașe în care nu a deținut pu
terea de generații întregi. Carac
teristică pentru starea de spirit a 

Insuccesul laburist

unei mari părți a corpului elec
toral o reprezintă apatia alegă
torilor ; în Manchester, de exem
plu, în fața urnelor s-au prezen
tat mai puțin de o treime din 
numărul votanților. Acest lu
cru, scria ziarul GUARDIAN, re
flecta decepția „față de ambele 
mari partide**.

Aceste alegeri municipale în
registrează o scădere a popula
rității laburiștilor atît de mare 
incit observatorii politici brita
nici întrevăd de pe acum impii-

„mare coaliție" cuprinzind 
P.S.B.. P.S.C. și partidul liberal 
(Partidul libertății și progresu
lui) ; ei au argumentat că c a- 
semenea coaliție ar putea rea
liza un program guvernamental 
care să abordeze marile pro
bleme in perspectivă, ai. în pri
mul rind cea a conflictului ling
vistic dintre valoni și flamanzi. 
Socialiștii au respins o asemenea 

Un nou „formator"
formulă re plici ud că o asociere 
ea liberalii, al căror program îl 
consideră inacceptabil ar con
damna ..marea coaliție" la imo
bilism ; ei propun o așa-namită 
coaliție de „centru-stinga" care 
să cuprindă doar P.S.B. și P.S.C.

In acest stadiu a fost lansat 
săptămina trecută pe arena „for
matorilor" fostul premier Van
den Boeynants, una din perso
nalitățile proeminente social- 
creștine care se bucura și de 

tari), demonstrațiile studențești 
s-au desfășurat fără incidente no
tabile, dar cu o amploare nedi
minuată. Mari mitinguri și mani
festații s-au desfășurat vineri și 
sîmbătă la Paris, un element nou 
constituindu-1 alăturarea liceeni
lor la mișcarea studențească. 
Principalele revendicări ale stu
denților îh demonstrațiile din ul

Tur de orizont

timele zile au fost eliberarea co
legilor lor arestați și oprirea ur
măririlor judiciare. Tendințe 
spre ,,dezescaladarea“ conflictului 
s-au vădit în dispozițiunile date 
poliției de a evita brutalizările și 
în hotărîrea autorităților de re
luare treptată a cursurilor la fa
cultățile închise după incidentele 
de la începutul lunii. Problemele 
de fond puse de puternica miș
care revendicativă studențească 
se înscriu stringent în actualita
tea politică franceză. Demonstra- 

porului vietnamez și cea a po
porului american, a tuturor po
poarelor lumii".

Obiectul convorbirilor de la 
Paris este acela de a determina 
încetarea necondiționată a bom
bardamentelor americane și a 
celorlalte acte de război împo
triva R.D. Vietnam. LE FIGARO 
scria că „primul capitol al do
sarului vietnamez privește înce

tarea bombardamentelor ameri
cane la nord de paralela 17. Al 
doilea capitol al dosarului se re
feră la probleme militare și po
litice". Același ziar exprimă pă
rerea că „discuțiile vor fi fără 
îndoială dificile, însă ele vor 
constitui primul pas spre con
vorbiri reale, referitoare la fon
dul problemei pe care o ridică 
lichidarea războiului și viitor;il 
Vietnamului".

Din Hanoi corespondentul 
Agerpres, Adrian Ionescu, subli
niază dificultățile ce le comportă 
dialogul dintre R.D. Vietnam și 

cații deosebit de profunde în vi
itorul apropiat, deși premierul 
Wilson, într-un interviu acordat 
televiziunii, încerca să liniștească 
spiritele amintind de „reculul** a- 
semănător din 1965 care nu a 
influențat alegerile generale. 
Laburiștii au primit cu resemnare 
rezultatele alegerilor municipale 
interpretîndu-Ie ca efecte nemij
locite a măsurilor de austeritate 
preconizate de guvern, și încer- 

cînd să demonstreze, în același 
timp, că situația nu este ireme
diabilă, întrucît, speră ei, noua 
politica de redresare economică, 
va polariza din nou voturilo 
spre tabăra laburistă chiar îna
inte de alegerile generale.

Rezultatele testului au fost ft- 
preciate în presa britanică ca o 
nouă confirmare, poate cea mai 
accentuată, a scăderii popula
rității laburiștilor — o reeditare 
fidelă a înfringerilor electorale 
din septembrie și noiembrie 

atuul prestigios al unui mare 
succes electoral personal la scru
tinul din 31 martie. Boeynants a 
prezentat celor trei partide o 
schiță de program privind an
samblul măsurilor de rezolvare 
a problemelor comunitare și de 
modernizare a statului. El a a- 
firmaî că „ar prefera un gu
vern tripartit" însă nu a accen
tuat aceasta ca o condiție abso- 

tată. Există indicii că fruntașul 
social-creștin s-ar orienta spre o 
„mică coaliție" cu socialiștii, în- 
cercînd însă să obțină în prea
labil o „înțelegere binevoitoare" 
a liberalilor pentru unele puncte 
ale programului său, astfel încit 
viitorul guvern să evite o opozi
ție masivă care i-ar periclita 
existența. De altfel, sîmbătă so
cialiștii au repetat din nou, pu
blic, că resping categoric for
mula unei coaliții tripartite.

țiiie studențești, cauzele și esen
ța lor au constituit obiectul exa
minării în cadrul a două ședințe 
de cabinet, precum și al unor 
dezbateri în Adunarea Națională. 
La o întîlnire cu membrii Birou
lui Adunării Naționale, președin
tele de Gaulle a declarat că e 
necesar ca învățămîntul univer
sitar sa fie modernizat subliniind 

că democratizarea învățămîntului 
implică introducerea în sistemul 
de funcționare al universității a 
unor noțiuni de planificare, care 
pînă acum au lipsit. Președintele 
și-a exprimat, de asemenea, pă
rerea că trebuie procedat cu mai 
mult discernămînt în ce privește 
orientarea studenților, astfel îneît 
aceștia, o dată intrați în viața 
activă, să-și găsească ocupații co
respunzătoare diplomelor lor.

O altă evoluție, care a atras 
atenția observatorilor a fost apa- 

S.U.A.: „Este însă etar că par
tea nord-vietnameză va abor^i 
toate problemele cu seriozitate, 
în spiritul cerințelor legitime ale 
poporului vietnamez. Soluția co
rectă a problemei vietnameze, se 
afirmă la Hanoi de către pur
tătorii de ouvlnt autorizați, re
zidă din poziția exprimată în 
patru puncte a guvernului R.D^ 
Vietnam și din programul politic 
al Frontului Național de Elibe
rare".

Intențiile unor cercuri de la 
Washington de a obține la masa 
convorbirilor ceea ce nu au pu
tut realiza pe cîmpul de luptă 
sînt clădite pe nisipul iluziilor. 
Continuarea bombardamentelor 
asupra R. D. Vietnam, violența 
acestor atacuri aeriene, exprimă 
o politică ce nu poate favoriza 
dialogul angajat la Paris. 
Washingtonul trebuie să înțe
leagă că prin forța armelor nu 
poate infringe eroicul popor al 
Vietnamului și, în sfîrșit, trebuie 
să privească realitățile cu curaj, 
fără duplicități ce nu pot decît 
să complice evoluția vietnameză.

Avea dreptate TIMES eînd a- 
firma că „există un sentiment 
aproape universal că nu trebuie 
lăsat ca convorbirile să eșueze", 
în Avenue K16ber, Washingtonul 
trebuie, însă, să-și probeze bu
nele intenții puni nd capăt defi
nitiv și fără condiții bombarda
mentelor și tuturor actelor de 
război împotriva R.D. Vietnam.

1967 și martie 1968. Ziarul TI
MES scria pe marginea acestor 
rezultate că „în Marea Britanie 
nu a existat o situație politică 
comparabilă cu cea existentă în 
prezent de la cele mai întuneca
te zile ale partidului laburist din 
primii ani după 1930“. Gel mai 
îndrăzneț atac a fost însă între
prins de unul dintre cei mai 
apropiați simpatizanți ai partidu
lui laburist și mare magnat al 
presei britanice, Cecil King, caro 
înainte de a-și prezenta demisia 
din Consiliul de administrație al 
Băncii Angliei și-a inserat fraze 
de rechizitoriu vehement în zia
rul DAILY MIRROR, atacînd pe 
premierul britanic și cerînd par
tidului laburist sa aleagă un 
nou lider: „Sîntem amenințați 
acum de cea mai mare criză fi
nanciară din istoria noastră. A- 
ceasta nu va putea fi înlăturate^ 
prin minciuni despre rezervele” 
noastre, ci numai printr-un nou 
start, sub un nou lider. Revine 
partidului laburist sarcina să de
semneze cit mai curînd pe noul 
său conducător*** Comentînd la 
rîndul eî noul eșec laburist a- 
genția ASSOCIATED PRESS o- 
pinia că „dacă noul test nu afec
tează majoritatea guvernamentală 
el amenință totuși poziția de li
der a lui Harold Wilson**.

Ce va urma ? O înțelegere de 
compromis între cele trei prin
cipale partide care să ducă la 
un guvern P.S.B.—P.S.C. nu e 
exclusă dat fiind faptul că în 
actualul climat politic defavora
bil nu sint interesate într-o nouă 
confruntare electorală apropiată. 
Dincolo însă de găsirea unei 
formule guvernamentale stau 
spinoasele probleme cărora va 
trebui să le facă față noua echi
pă ministerială de la Bruxel^ 
(probleme care stau, în fond, la 
originea actualului impas poli
tic). Conflictul lingvistic nu este 
decît un capitol — desigur im
portant — al agendei politice 
belgiene. Se adaugă probleme 
urgente politico-economice ca 
echilibrarea bugetului, folosirea 
completă a forței de muncă, sta
bilitatea puterii de cumpărare, 
situația economică dificilă a 
unor regiuni etc. Un parlamen
tar belgian remarca ușor ironic 
că cel mai greu lucru la 
Bruxelles a devenit în ultima 
vreme formarea guvernului. în 
ce-1 privește, Vanden Boeynants 
spunea joi ziariștilor : „noul gu
vern va avea de reglementat 
probleme de o rară dificultate". 
De unde se poate deduce că for* 
marea noii echipe guvernamen
tale nu e lucrul cel mai greu...

(

riția primelor tentative serioase 
de aplanare prin tratative a con
flictului nigerian. După o săptă- 
mînă de contacte preliminare a 
reprezentanților guvernului fede
ral nigerian și ai Biafrei, desfă
șurate sub auspiciile secretaria
tului Commonwealth-ului, s-a a- 
nunțat în capitala britanică rea
lizarea în linii generale a unui 
acord privind tratativele ulte
rioare de pace. Negocierile ur
mează să înceapă în viitorul a- 
propiat la Kampala (Uganda). 
Este, aceasta, începutul sfârșitu
lui dramei, care însîngerează cel 
mai mare stat al continentului a- 
frican ? Complexitatea dosarului 
nigerian, nodul de contradicții 
lăsat de moștenirea colonială, in
terferarea unor interese străine, 
fac foarte dificilă o evaluare lim
pede, privind evoluția conflictu
lui. Deocamdată războiul face ra
vagii și luptele ce se desfășoară 
actualmente pentru Port Har
court, pe teritoriul Biafrei sînt 
cele mai violente din cite a cu
noscut întreaga desfășurare a 
conflictului.
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