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DE LA SUBREDACȚIA NOASTRĂ DIN JUDEȚUL TUL-

CEA NI SE COMUNICA:

Fotbal
tineretului
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„ Crosului

De 40 000 de ori „Hei-rup" I

• Anticipație

• „Morișca surpri
zelor" anunță un fi
nal de campionat 
dramatic.

• F. C. Argeș n-a 
abandonat lupta pen
tru titlu.

• Zona 
s-a extins 
de nu mai 
cinci echipe: Stea
gul roșu, Progresul, 
A.S.A. Tg. Mureș, U- 
niversitatea Craiova 
și Universitatea Cluj.
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IERI, PE ȘANTIERELE

MUNCI1 PATRIOTICE

Ce alte cuvinte ar putea țvidenția mai bine, mai exact 
și mai precis, acele esențiale calități ale activității volun- 
tar-patriotice — PERMANENȚA, CONTINUITATEA — de- 
cît versurile unuia din binecunoscutele cîntece de briga
dier, readuse astăzi pe șantiere ca un imbold al tradiției cu 
semnificații mereu mai bogate:

Cu tot aceeași sete,
Pornesc băieți și fete
Spre locul muncii
Se îndreaptă tot mereu...

într-adevăr, veștile ce ne-au parvenit, în tot cursul zilei 
de ieri la redacție, din care spațiul nu ne permite să vă 
prezentăm acum decît cîteva, aduc noi și grăitoare dovezi 
că pretutindeni în țară, răspunsul însuflețit pe care întreg 
tineretul l-a dat ChemăriiC.C. al U.T.C. de a cinsti aniver
sarea a 20 de ani de la Bumbești-Livezeni cu realizări cit 
mai însemnate îmbracă cu fiecare zi vestmîntul convingă
tor și concret al faptelor. *■

CU TOT ACEEAȘI SETE
PORNESC BĂIEȚI SI FETE.

Sîmbătă seara a părăsit Ca
pitala, îndreptindu-se spre 
patrie, președintele Republi
cii Franceze, generalul Charles 
de Gaulle, cu soția, care, la 
invitația președintelui Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste “
Ceaușescu, au făcut o vizită 
oficială în țara noastră. îm
preună cu distinșii oaspeți 
au plecat ministrul afacerilor 
externe al Franței, Maurice 
Couve de Murville, și cele
lalte persoane oficiale din 
suita președintelui.

La ora 19,30, Ia reședința 
oficială sosesc președintele 
Consiliului de Stat, 
Ceaușescu. cu soția.

Cei doi conducători 
au parcurs drumul 
aeroport într-o mașină des
chisă, escortată de motoei- 
cliști. De-a lungul întregului 
traseu, mii de bucureșteni, 
alcătuind un adevărat culoar 
viu, au venit să-și ia rămas 
bun de la distinșii oaspeți. 
La trecerea mașinilor oficiale 
răsună urale și ovații puter
nice, sînt fluturate stegulețe 
cu culorile tricolorului ro
mân și francez. Cei doi con
ducători de stat răspund cor
dial entuziastei manifestări cu 
care populația Bucureștiului 
salută pe solii Franței prie- 
tene, în încheierea vizitei lor 
în România.

Coloana de mașini sosește 
la aeroportul Băneasa. Clă
direa aerogării este pavoaza- 

® tă festiv cu drapelele de stat

România, Nicolae

Nicolae

de stat 
pînâ la

ale Franței și României. Pe 
frontispiciul clădirii centrale, 
portretele celor doi președinți 
sînt încadrate de mari pan
carte pe care sînt înscrise, 
în limbile română șl france- 
ceză, urările : „Trăiască prie
tenia româno-francezăl", „Tră
iască pacea și prietenia între 
popoare !“.

La aeroport se află pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, 
cu soția, Emil Bodnaraș, vi
cepreședinte al Consiliului de ’ 
Stat, Ilie Verdeț, prim-vice- 
președinte al Consiliului de 
Miniștri, Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Na
ționale, Alexandru Bîrlădea- 
nu, Janos Fazekaș, Gheorghe 
Rădulescu, Iosif Banc 
Gheorghe Gaston Marin, 
cepreședinți ai Consiliului 
Miniștri.

Sînt de față membri
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători de in
stituții centrale, generali, re
prezentanți ai vieții științi
fice și culturale, precum și 
ziariști români și corespon
denți de presă străini care au 
însoțit pe oaspete în vizita sa 
în România.

Sînt prezenți Jean Louis 
Pons, ambasadorul Franței la 
București și membrii Amba
sadei, șefii altor misiuni di
plomatice acreditați la Bucu
rești.

La sosirea pe aeroport, pre
ședintele Franței, Charles de 
Gaulle, însoțit de președinte-

le Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu. primește raportul 
comandantului gărzii de onoa
re. în timp ce fanfara into
nează Marseilleza și Imnul de 
stat al României; se trag 21 
salve de artilerie.

Charles de Gaulle, însoțit 
de Nicolae Ceaușescu, salută 
drapelul și trec în revistă 
garda de onoare.

Președintele de Gaulle îșl 
apoi rămas bun de la șe- 
misiunilor diplomatice, de 
oficialitățile române și de 
membrii Ambasadei fran-

Și
vi
de

ai

Peste '40 000 de ti
neri din județele Bu
zău, Prahova și Dîm
bovița au participat 
duminică la diferitele 
acțiuni de muncă pa-

triotică. In municipiul 
Ploiești, principalele 
acțiuni au fost orga
nizate în parcurile din 
apropiere — Bucov 
și Păulești. Numeroși 
tineri dîmbovițeni —

ia 
fii 
la 
la
ceze.

Cei doi președinți de stat 
se îndreaptă apoi spre masa 
de cetățeni aflați pe aeroport 
care îi salută cu căldură, îl 
ovaționează îndelung.

Președintele Franței, Charles 
de Gaulle, și președintele 
Consiliului' de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, se îndreaptă apoi 
spre podiumul amenajat pe 
platoul aeroportului, de unde 
rostesc alocuțiuni de rămas 
bun. Cuvîntările sînt subli
niate cu aplauze puternice, 
îndelungi.

Distinșii oaspeți francezi se 
îndreaptă apoi spre avionul 
oficial. Un grup de copii ofe
ră flori. Președintele Repu
blicii Franceze, generalul 
Charles de Gaulle, cu soția, 
își iau rămas bun de la pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, cu so-

(Continuare în 
pag. a Ill-a)

le cooperativelor de 
producție din aceste 
localități și la plantat 
de răsaduri în grădi 
nile de legume.

tive și la colectarea 
de plante medicinale. 
Se impune însă o oh-
ION D. DANCEA

forțelor I

(Continuare în pag. a 11-a)

muncitori și elevi — 
au ieșit pe șantierele 
muncii patriotice din 
parcurile orașelor Tîr- 
goviște, Găiești, Titu 
și la bazele sportive 
Moreni, Pucioasa.

it a

DECLARAȚIA
ROMÂNO - FRANCEZĂ

Un tfen de 30 de vagoane a pornit din Tulcea cu destina
ția Hunedoara. Fără oprire. El poartă darul tinerilor din 
această parte a țării pentru oțelăriile patriei: 600 tone me
tale vechi. Această cantitate de fier vechi a fost colectată în 
două zile în cadrul unor acțiuni la care au participat peste 
1500 de tineri.

„Am săpat canale pentru apă

In județul Hune
doara au avut loc du
minică numeroase ac
țiuni de muncă pa
triotică ale tineretului.

Sute de tineri din 
Geoagiu, Căstău și 
llia au participat la 
săpatul șanțurilor pen
tru irigat pe terenuri-

Atenție la repartizarea
Și ieri ca și în du

minicile trecute pes
te 12 000 de tineri din 
județul Caraș-Severin 
și-au dat întîlnire în 
ample acțiuni de 
muncă voluntar-pa-

triotică. Tinerii reși- 
țeni au ieșit la colec
tarea fierului vechi în 
timp ce cei din raza 
județului au participat 
în continuare la ame
najarea bazelor spor-

Privire peste veacuri

REZULTATE TEHNICE 
ETAPA A 25-A

Steaua — Progresul 1—0. 
Petrolul — Dinamo Bacău 

1—1.
„U.“ Cluj — F. C. Ar

geș 3—4.
A.S.A. Tg. M. — „U“ Cra

iova 2—0.
Farul — U.T.A. 2—2.
St. roșu — Jiul 3—2.

• Boxerii noștri

au ratat calificarea

in „Cup« Europei"

I
I
I

Străvechiul Danubiu — 
„apa care aduce norii" — 
este in aceste zile mar
torul unor pregătiri ne
obișnuite. Populația de toate 
vîrstele și profesiile a ves
titului port dunărean se 
pregătește să întîmpine un 
eveniment de mare însem
nătate — împlinirea 
600 de ani de la prima 
testare documentară 
Brăilei.

Numele acestui oraș 
pământurile căruia 
perindat păstorii turmele, 
atrași de pășunile mă
noase și de apele bogate 
în pește, a fost pentru 
prima oară pomenit în 
1368 in privilegiul de 
comerț dat neguțătorilor 
brașoveni de domnitorul 
Vladislav Vlaicu Vodă.

Următorul document da
tează din 1407, din timpul 
lui Alexandru cel Bun, în 
el fiind vorba despre 
„lembergenii mergind la 
Brăila după pește". Mircea 
cel Bătrîn dă și el în 
1413 un privilegiu de 
negoț brașovenilor, privi
legiu în care numele o- 
rașului este pomenit în 
mai multe rînduri. Ince- 
pînd cu anul 1544, Brăila 
devine raia turcească, 
stăpînirea otomană durind

BRAILA
6 0 b

a 
a- 
a

pe 
și-au

pînă în anul 1829 cînd, 
în urma „Păcii de la A- 
drianopole", a fost reîn- 
corporată în teritoriul 
Țării Românești.

Situat la răscruce de 
drumuri comerciale, poartă 
spre lume a Valahiei, de 
unde luau drumul mării 
bogățiile țării noastre și 
unde veneau mărfurile 
altor popoare, Brăila a fost 
secole de-a rîndul marea 
piață a țării la Dunăre. 
Pescuitul și navigația —, 
datorită așezării geografice 
prielnice, — au transfor
mat repede Brăila într-un 
important centru economic.

Timpul adaugă- vestitului 
port dunărean și renumele 
unui oraș care a participat 
alături de întregul popor 
la înscrierea unor pagini de 
glorie în istoria neamului 
românesc, renumele unui 
oraș cu o bogată viață 
spirituală, ilustrată în 
știință, literatură, artă, 
învățămînt.

Confruntarea dintre tre
cut și prezent se va realiza 
prin cele cîteva expoziții, 
la organizarea cărora 
brăilenii lucrează intens. 
In clădirea Muzeului oră
șenesc de curînd renovată 
se va deschide o expozi
ție de artă plastică în 
care vor fi expuse 60 de 
lucrări ale unor artiști 
români și străini, care se 
referă la orașul Brăila. In 
Palatul Culturii se lu
crează la amenajarea unei 
expoziții cu cărți și pe
riodice vechi, susținută de 
originale și fotocopii după 
primele ziare brăilene: 
„Mercur", „Econoama Ro
mână", de lucrările unor 
oameni de știință și cultură 
care au trăit în acest oraș : 
Ion Penescu, C- Hepitas, 
A. Bacalbașa, Șt. Petică, 
Panait Istrati, Mihail Se
bastian etc. Parcul „Monu
ment" va fi sediul Expo
ziției etnografice (alcătuită 
din două interioare țără
nești specifice regiunii, un 
otac pescăresc, o stînă de 
Bărăgan, un atelier de 
fierărie etc.) și al Expo-

Braț și inimă, același ritm : 
„Cu sapa și cu lopata,
Vom da autostrada gata /“ 
Chiar dacă efortul principal 
în construcția autostrăzii 
București-Pitești revine ma
șinilor, versurile nu-și pierd 
spontaneitatea.

Fotografii :
C. CONSTANTIN

invitația președintelui 
Consiliului de Stat al Repu- 

9 blicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Franceze, ge
neralul Charles de Gaulle, în
soțit de d-na de Gaulle, a fă- 

• cut o vizită oficială în Repu
blica Socialistă România in
tre 14 și 18 mai 1968.

La această vizită a luat par- 
“ te ministrul francez al aface

rilor externe, Maurice Cou
ve de Murville.

a Președintele Republicii
™ Franceze a vizitat orașul 

București ca și alte orașe și 
gh regiuni ale țării și a putut ast

fel să aibă un larg contact cu 
populația și cu realizările 
României moderne. Președin
telui Republicii Franceze i-a 
fost rezervată pretutindeni o

9 călduroasă primire, expresie 
a prieteniei tradiționale pe 
care poporul român o nutrește

9 față de Franța.
Președintele Consiliului de

•
 Stat al Republicii Socialiste 
România și președintele Re
publicii Franceze au avut con-

•
 vorbiri cuprinzătoare, Ia care 
au participat: Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consi-

•
 liului de Miniștri, George Ma- 
covescu, prim-adjunct al mi-

nistrului afacerilor externe, 
Constantin Flitan, ambasado
rul României în Franța, din 
partea română, și Maurice 
Couve de Murville, ministrul 
afacerilor externe, Jean Louis 
Pons, ambasadorul Franței 
în România, din partea fran
ceză.

Discuțiile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de cordiali
tate. în spiritul profundei sim
patii care a unit dintotdeauna 
cele două țări. Ele au prile
juit largi schimburi de vederi 
privind relațiile româno-fran- 
ceze și principalele probleme 
internaționale.

Cei doi șefi de stat au con
statat cu satisfacție că relați
ile dintre popoarele român și 
francez, care s-au bazat în
totdeauna pe prietenie și sti
mă reciprocă, cunosc în pre
zent o dezvoltare continuă. Ei 
consideră că sînt reunite toate 
condițiile pentru lărgirea, în 
anii viitori, a cobperării româ- 
no-franceze în interesul ce
lor două popoare, al destinde
rii și păcii în Europa și în 
lume.

Tn discuții s-a subliniat u- 
tilitatea contactelor și vizite
lor pentru o mai bună cunoa
ștere reciprocă și pentru în-

tărirca cooperării între cele 
două țări. în acest context a 
fost subliniată importanța vi
zitei în Franța a președintelui 
Consiliului ’ de Miniștri al 
României, precum și a vizite
lor efectuate de miniștrii de 
externe ai celor două țări.

în domeniul economic a 
fost remarcată, în mod deose
bit, creșterea constantă a 
schimburilor comerciale po
trivit Acordului pe termen 
lung din 8 februarie 1965. 
Cele două părți și-au expri
mat dorința de a căuta mij
loace menite să diversifice a- 
ceste schimburi în vederea 
dezvoltării lor echilibrate.

Cei doi șefi de stat au apre
ciat că nivelul industriei și 
tehnicii franceze ca și poten
țialul economic în plină dez
voltare al României oferă po
sibilități sporite în vederea in
tensificării cooperării econo
mice, tehnice și științifice ro- 
mâno-franceze, pe baze re
ciproc avantajoase. Cele două 
guverne vor căuta toate mij
loacele pentru a intensifica re
lațiile între organismele și 
întreprinderile celor două țări, 
pe baza Acordului de coope-

(Continuare în pag. a Il-a)
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CUM VORBIM

SABINA CĂRĂUȘIT

(Continuare tn pag. a lll-a)

Reluînd rubrica cotidiană din 
acest colț de ziar, dorința noastră 
expresă e de a realiza o pauză ab
solut necesară — dacă vreți de 
durata unei călătorii între două 
stații de tramvai — meditației 
asupra unor chestiuni curente pe 
lingă care, în ritmul febril în 
care muncim și trăim, trecem 
aproape cu indiferență, o pauză 
absolut necesară, o pauză activă, 

j o respirație meditativă în învăl- 
H mășeala unor impresii care ne 
' sensibilizează sau ne lasă indi- 
’ ferentă retina. Fără ambiția de a 
ierarhiza funcțional înlănțuirea 
tematică a acestei rubrici, ne-am 
decis totuși să reîncepem dialo
gul nostru cu tînărul nostru pu
blic cititor cu o interogație des
chisă: cum și ce vorbim.

Chestiunea nu este lipsită de 
interes, mai ales în contextul unei

dinamice solicitări a omului mo
dern de către complexe și variate 
activități practice și cultural- 
distractive. E un adevăr deja 
dovedit că tînărul de azi are un 
debit verbal mult mai mare de
cît bunicul său, tot așa cum e do-

rezistențe. Explicația e la înde- 
mînă, și un păcat explicat e, se 
zice, pe jumătate scuzat. Atunci 
pretenția de a eleva nivelul for
mal al comunicării e un simplu 
moft, e o nostalgie după retorica 
sterilă, cvasi-îngropatăr

u

vedit de către lingviști că — pa
radoxal — deși fondul principal 
de cuvinte a îmbrățișat o largă 
zonă lexicală preocuparea acelu
iași tînăr în comunicarea sa cu
rentă, obișnuită pentru selecția 
vocabulelor e la limita minimei

Cineva, un tînăr profesor intrat 
de curînd în rîndul corpului di
dactic, îmi relata rezultatul unei 
recente experiențe. La o lecție 
de literatură română, după lec
tura unei proze și a unei poezii 
din manual, a cerut elevilor să

\
relateze conținutul acestora nea
părat cu alte cuvinte decît cele 
din carte. Rezultatul a fost sur
prinzător : copiii au avut impre
sia unei reale aventuri lexicale 
și s-au inhibat complet. Expe
riența invită la meditație 
și pe cei din afara relației pro- 
fesor-elev, țintind instrucția 
școlară și, apoi, auto-instruc- 
ția. Observația finală a tînărului 
profesor se repetă, gradual diferit 
în funcție de vîrstă (deci de o 
anumită rutină) și de pregătire, în 
varii împrejurări. Un om afectat 
de o dramă familiară ne trece 
pragul solicitîndu-ne un sprijin 
omenesc. Ne relatează drama sa. 
îl urmărim și recunoaștem cu 
stupoare formulări sacrosancte

V. ARACHELIAN

iContinuare în pag. a Il-a)
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in rMim preșeoiweli/i
REPUBLICII ERANEEZE,

t

CHMLES OE EMILE
(Urmare din pag. I)

ția, președintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, cu soția, de la cei
lalți conducători de stat ro
mâni aflați pe aeroport, pre
cum și de la membrii misiu
nii permanente atașată pe 
lingă oaspeții francezi în 
timpul vizitei în țara noastră: 
Constantin Stâtescu, secreta
rul Consiliului de Stat, Mia 
Groza. vicepreședinte al Ma
rii Adunări Naționale, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Constantin

Flitan, ambasadorul Româ
niei la Paris, Coriola'n Ata- 
nasiu ambasador, șeful Pro
tocolului de Stat, generalii 
maior Constantin Popa, loc
țiitor al șefului Marelui Stat 
Major, și Nicolae Negulescu, 
Tudor Jianu, directorul pro
tocolului din MA.E.

Cei doi conducători \ie stat 
își string încă o dată călduros 
mîinile, în aclamațiile entu
ziaste ale mulțimii.

De pe scara avionului, pre
ședintele de Gaulle salută 
cordial.

La ora 20,15 avionul pre- 
ședințial 
tîndu-se 
frontiera

a decolat îndrep- 
spre Paris. Pînă la 
țării noastre avionul

oficial a avut ca escortă de A 
onoare o formație de avioane v 
cu reacție 
te române.

ale forțelor arma-

președintelui RePlecarea președintelui Re
publicii Franceze a fost trans- 
misă în direct de stațiile ro

de radio și televi- 
reluată de alte stații 9

misă în 
mânești 
ziune și 
străine.

(Agerpres) ®

DECLARAȚIA
ROMANO-FRANCEZĂ

(Urmare din pag. I)

rare economică și industrială 
din 2 februarie 1967.

Se are în vedere, îndeosebi, 
lărgirea cooperării lor in do
meniile industriei chimice și 
mecanice, electronicii, con- 

i tehnica 
și î n ce 

în scopuri

Există tradiții care se îm
bogățesc și înnobilează me
reu. Despre hanul Conachi 
nu s-a mai păstrat decît ma
rea forță evocatoare a aminti
rilor. în scrierile vremii, în 
mărturiile oamenilor. Se știe 
că aici se întîlneau negustorii 
munteni și transilvăneni cu 
cei moldoveni. Aici își rostu- 
iau negoțurile, aici găseau 
tihna după drumețiile lungi și 
obositoare. Loc de întretăiere 
a drumurilor comerciale ce 
duc spre Galați, Brăila, Tecuci 
și Focșani, hanul era căutat 
pentru minunata băbească de 
Ivești cu buchet îmbătător de 
ambră, pentru mirosul suav 
și liniștitor al florilor de 
salcîm.

De mult, de mult, în zilele 
de duminică, tinerii din sat 
se întîlneau în viitoarea ho-

„moș Tache*, cum este po
reclit în sat, 
pagină plină de patosul ace
lor vremi.

Șl iată că după mulți ani 
această tradiție dată uitării 
este pe cale să-și capete o 
nouă strălucire. Prin 
lăudabilă a Comitetului 
dețean al sindicatelor, 
gul de salcîmi din apropierea 
noului han al lui Conachi a 
cunoscut duminică 19 mai 
freamătul tineresc, ța răsunat 
de cîntec și voie bună. A fost 
o sărbătoare de mare am
ploare. Floarea albă de sal
cîm reprezentînd simbolul pu
rității tinerești, nobilul elan 
creator al generației de azi. 
Semnificativ, această întîlnire 
a fost denumită „Sărbătoarea 
salcîmului**.

La început, t-a auzit sune-

ne-a dezvăluit o

grifa

crîn-

„SĂRBĂTOAREA
SALAMULUI"

CRONICA

Un
99K. O.“

la
gustul
public

electronicii, 
strucțiilor navale, in 
irigațiilor, precum : 
privește folosirea 
pașnice a energiei nucleare.

Ambele părți și-au exprimat 
liotărîrea de a încuraja dez
voltarea cooperării științifice 
și tehnice româno-franceze în 
cadrul Aranjamentului din 31 
iulie 1964, facilitând schim
burile de profesori, șavanți și 
tehnicieni, realizarea de cer
cetări comune în domenii de 
interes reciproc și cdbperarea 
între instituțiile științifice din 
cele două țări. S-au evidențiat 
cu satisfacție rezultatele în
curajatoare ale primelor 
schimburi de vederi in dome
niul informaticii, între orga
nismele competente din Româ
nia și Franța.

în vederea 
schimburilor si 
în domeniile de 
mun, cele două părți au con
venit să instituie, la nivel-gu- - 
vernamental, o Comisiei de „ 
cooperare, însărcinată să ur
mărească cu regularitate exe
cutarea acordurilor în vigoa
re, în domeniile economic, 
tehnic și științific și să caute 
noi posibilități de cooperare.

Vizita în România a preșe
dintelui Republicii Franceze 
a prilejuit examinarea, sub 
toate aspectele, a relațiilor 
culturale dintre cele două 
țări, domeniu în care există 
o bogată tradiție, fruct al u- 
nor rodnice legături stabilite 
de-a lungul timpurilor între 
popoarele român și francez, 
bazate pe afinitățile lor spi
rituale și lingvistice.

Cele două părți sint de a- 
cord să dezvolte contactele 
între savanți, scriitori și ar
tiști și să asigure aplicarea a- 
cordurilor de cooperare în
cheiate între instituțiile spe
cializate ale celor două țări.

în scopul unei, mai bune 
răspîndtri a valorilor civiliza
ției și culturii celor două 
țiuni, s-a hotărî! crearea, 
bază de reciprocitate, de 
blioteci, română la Paris 
franceză la București, cit și de 
centre de documentare tehnică 
și științifică, al căror statut 
va fi stabilit prin negocieri 
ulterioare.

intensificării 
a cooperării 
interes co-

na- 
pe 
bi- 

și

dez- 
dintre 

ministrul 
externe, 

Murville, 
miniștru- 

ex- 
au

rei, a frumoaselor jocuri mol
dovenești, manifestîndu-și în 
acest fel dragostea lor de via
ță. Cînd mirosul îmbătător 
al florii albe de salcîm se 
răspîndea pînă departe, în sa
tele învecinate, cînd albinele 
veneau să-și clădească fagurii 
de hărnicie și dulceață, un 
bucium vrăjit aduna tinerii în 
poiana plină de vrajă.

Dar despre această tradiție, 
despre aceste obiceiuri, nu s-a 
păstrat decît nostalgia plăcută 
a aducerii aminte. De acele 
trecute vremi își -mai amin
tesc doar bătrînii satului. Gla
sul tremurat al cuvintelor oc
togenarului Petre Enache,

Pentru a contribui Ia 
voltarea relațiilor 
România și Franța, 
francez al afacerilor 
Maurice Couve de 
și primul adjunct al
lui român «1 afacerilor 
terne, George Macovescu, 
semnat la 18 mai 1968 o con
venție consulară. In viitor vor 
avea Joc convorbiri în vede
rea încheierii unui acord de 
asistență judiciară.

★
Examinarea problemelor in

ternaționale a reliefat acordul 
României și Franței asupra 
principiilor care trebuie 
stea la baza raporturilor 
tre state : independența 
suveranitatea națiunilor, 
și mari, neamestecul în 
burile interne, stabilirea 
relații amicale cu toate 1 
le, dezvoltarea schimburilor 
și a cooperării internaționale, 
menținerea sau restabilirea 
păcii în întreaga lume.

Cei doi șefi de stat sînt con
vinși că numai respectarea a- 
cestor principii asigură con
dițiile necesare pentru ca fie
care țară, oricare ar fi ea, să 
pipată^ contribui Ia progresul 
material și ia înflorirea spb 
rituală a națiunilor, Ia apăra^ 
rea pă£ii și ia dezvoltarea spi
ritului de înțelegere și coope
rare între state.

Cei doi șefi de stat au sub
liniat, în cursul convorbirilor, 
importanța pe care România 
și Franța o acordă probleme
lor europene și securității 
continentului.

Ei au constatat cu satisfacție 
progresele înregistrate pe ca
lea stabilirii unei situații nor
male în Europa, adică pe ca
lea destinderii și a cooperării. 
Ei au subliniat contribuția 
importantă pe care cele două 
țări o aduc Ia această evolu
ție esențială pentru viitorul 
Europei și au afirmat voința 
de a merge împreună pe a- 
ceastă cale, conformă vocației 
și tradițiilor României și 
Franței.

Este necesar ca toate na
țiunile europene să-și dezvolte 
relațiile în toate domeniile și, 
depășind obstacolele care mai 
există încă, să deschidă calea 
unei cooperări în întreaga Eu
ropă. Această evoluție va crea 
încetul cu încetul condițiile 
care să permită discutarea ma
rilor probleme, a căror regle
mentare condiționează stabili
rea unei păci trainice bazate

să 
în- 

' Și 
mici 
tre- 

de 
țări-

pe independență și integritatea £ 
teritoriului statelor europene. 
O strînsă cooperare între Ro
mânia și Franța va aduce o 
contribuție pozitivă la o ase
menea evoluție.

S-au purtat, de asemenea, 
discuții cu privire la situația 
din Vietnam. împărtășind 
aceeași îngrijorare față de 
continuarea războiului, cele 
două părți și-au exprimat sa- 
tisfacțja cu privire la începe- 9 
rea. Ia Paris, a convorbirilor 
dintre reprezentanții Republicii 
Democrate Vietnam și ai Sta- w 
tele Unite ale Americii. Ele 
speră că aceste convorbiri vor 
duce mai întâi la încetarea 
bombardamentelor șî vor asi
gura oprirea luptelor șî resta
bilirea păcii, pe baza Acordu
rilor de la Geneva din 1954, 
precum și exercitarea dreptu
lui poporului vietnamez de 
a-și hotărî singur soarta.

Cei doi șefi de stat au exa
minat evoluția situației în 
Orientul Mijlociu. Ei și-au ex
primat îngrijorarea față de 
pericolele pe care le comportă 
prelungirea situației actuale și 
au subliniat necesitatea apli
cării urgente a Rezoluției Con
siliului de Securitate al Orga- ca1uPe.rcl,e a?pa pl,°T’
nizației Națiunilor Unite, din • din clasele suP"10are aIe >>- 
22 noiembrie 1967, în vederea 
unei reglementări pașnice și 
durabile a problemelor din " 
această regiune.

Cele două părți au subliniat £ 
importanța Organizației Na- w 
țiunilor Unite pentru menți
nerea păcii și securității inter- £ 
naționale. Ele au reliefat ne
cesitatea de a întări această \ 
organizație pe baza universali- 
tații ei și respectării principii
lor Cartei.

tul de com al vânătorilor care 
a vestit deschiderea sărbătorii. 
Apoi, ca la un semn al unei 
baghete magice, dintr-un stup 
uriaș, un grup de balerine de 
la Teatrul Muzical din Ga
lați a prezentat alegoric, prin- 
tr-un sugestiv dans,' hărnicia 
albinelor, oferind apoi celor 
prezenți produse ale muncii 
minusculelor viețuitoare. Fru
moasa arie a vînătorilor din 
Opera Freischiitz", în execu
ția Orchestrei simfonice, a 
constituit semnalul unui alt 
moment alegoric, reprezentînd 
un reușit sfirșit de vînătoare.

TEATRE

ION MIHIȚ

Cum vorbim
(Urinare din pag. I)

din unele articole de morală, deși 
cazul său era de altă natură. O- 
mul se înstrăina înseriindu-se 
unor fapte citite și memorate de 
el. Suferea sincer dar vorbea 

9 parcă străin, absent de suferința 
sa. în sfîrșit, exemplul tipic, al 

• unora dintre intervențiile din șe
dințe a căror formulări stere- 
otipe au devenit deja umorul 

• Cărnos al unor comedii sau foi
letoane satirice. Cui datorăm 
aceste infidele comunicări ? Cred 

• că în primul rînd efortului de a
memora — ca scop în sine, scop 
final — în locul efortului de a în- 
țelege, de a ne explica, de a asi- 
iffila, O comunicare stereotipă, 
pauperă lexical, dovedește și o 
sărăcie de efort intelectual. Rit
mul cotidian de existență a năs
cut ca ciupercile după ploaie,

Vizita generalului de Gaulle, A 
prima vizită in România a V 
unui șef de stat francez, este 
o dovadă a relațiilor strînse 
care există între cele două V 
țări șî va constitui o etapă 
esențială în dezvoltarea 
acestei prietenii seculare. Ea W 
va da un nou avînt relațiilor 
româno-franceze în toate do- 
meniile, spre binele destinderii ™ 
și păcii.

Președintele Republicii Fran- £ 
ceze a invitat pe președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, ț 
Nicolae Ceaușescu, să facă o 
vizită oficială în Franța, îm- 
preună cu soția. Invitația a fost 9 
acceptată cu plăcere, data ur- 
mînd să fie fixată ulterior pe 
cale diplomatică. 9

MIHAI COMAN

-ROMAN POLIȚIST —

Rezumat

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 col. gul său de serviciu, Dan Viziru, din cauza 
fraudelor care fuseseră descoperite la cooperativa unde lucrau. 
O săptămînă după moartea lui Nelu, a fost găsit și trupul lui 
Dan. Bănuiții sînt vecinul Iui Nelu, Vasilescu, un borfaș ames
tecat în fraudele care s-au petrecut la cooperativă, și un anume 
Stănescu care l-a vizitat pe Nelu în noaptea morții acestuia. 
Stănescu se dezvinovățește...
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LUNI 20 MAI 1968
Opera Română LILIACUL 

ora 19,30; Opereta MY 
FAIR LADY ora 19,30; Tea
trul Mic DOI PE UN BALAN
SOAR ora 20 ; Teatrul Ciu
lești în sala Studio a Teatru
lui Național VISUL UNEI 
NOPȚI DE IARNĂ ora/ 
19.30; Studioul LA.T.Q FRA
ȚII KARAMAZOV ora 20 ; 
Teatrul de păpuși din. Ba/ 
cău în sala din Str, Acade
miei a Teatrului Țăndărică 
ALADIN ȘI LAMPA FER
MECATĂ ora 10 și 17 ; Tea
trul de Stat din Tîrgu-Mureș 
(secția maghiară) în sala Schi
tu Măgureanu a Teatrului 
Lucia Sturdza Bulandra FA
MILIA TOT ora 20.ceului, individul cu lecturile 

zi exclusiv după prefețele 
studiile mai mult sau mai puțin 
introductive în opera propriu- 
zisă, a născut spectatorul leneș 
tolănit în fotoliul-tele, a năs
cut cancanierul anecdotelor cu și 
fără fotbal, cu și fără vedete de 
cinema. Desigur, ’ trimiterile făcute 
de noi sînt — prin decuparea — 
dilatarea unor situații mai mult 
sau mai puțin tipice, dar obser
vația si, ceea ce impune ea, tema 
la care trebuie să medităm este 
acută. Căci modalitatea de a co
munica este organic legată — de 
ceea ce comunicăm, iar cele două 
chestiuni evidențiază gradul și 
preocupările noastre intelectuale. 
Vorbim mai mult decît bunicii 
noștri, dar pasul următor de a 
vorbi și mair bine și mai nuanțat 
este tot atît de firesc ca și ambi
ția noastră deloc deșartă de a fi 
moderni.

TELEVIZIUNE
17,30 — Pentru noi, femei

le I 18,00 — Actualitatea in
dustrială. 18,30 — Curs de 
limba franceză (lecția a 17-a). 
19,00 — Dimineața maturită
ții — Emisiune pentru ado
lescenți — „Timp neumblat, 
bine ai venit 19,30 — Tele
jurnalul de seară. 19.50 — 
Buletinul meteorologic — 
Publicitate. 20,00 — Soliști de 
muzică populară românească 
— la cererea telespectatori
lor, 20,26 — Ce-ați dori să 
revedeți ! 20.50 — Tele-uni-
versitatea. 21,25 — Film ar
tistic : Dimineața devreme. 
22,57 — Telejurnalul de
noapte.

De aproape o lună de zile, 
studioul „București" oferă e- 
cr anelor o avalanșă de pre
miere. Printre ele și comedia 
„K.O." regizată de Mircea Mu
reșan. Autorul, după un de
but inexpresiv („Cinci oameni 
la drum") reușise, prin ecra
nizarea unui roman clasic: 
„Răscoala" de Liviu Rebrea- 
nu, situarea pe o incontesta
bilă piedie valorică, lesne ca
racterizată de sobrietate pro
fesională. Suprasolicitată de 
un premiu, oarecum consola
tor, la Cannes, valoarea a- 
cestui film, în . ciuda contro
verselor. flata pe regizorul a- 
flat la al doilea pas in me
serie.

Anul trecut, la începutul 
turnărilor filmului „K.O", 
Mircea Mureșan făcea o de
clarație oarecum senzaționa
lă, considerindu-și „Răscoala" 
drept un accident și mărturi- 
sindu-și public vocația pentru 
comedie. Aceasta, alături de 
cîteva articole în care nega 
violent un film precum „Du
minică la ora 6". îl împinsese 
intr-un prim-plan al atenției 
generale. Deci „K.O.% 
să fie (și ne e frică 
totuși că așa este) 
prezentativ pentru 
Mircea Mureșan. 
precizat că actualul lui film 
pleacă de la bun început de 
la un text de o dignitate tan
gentă la cele mai mediocr.e 
scenete ale estradei. Intr-o u- 
zină textilă unde lucrează 
numai femei, doi cabotini tră
iesc dintr-o generozitate bu
getară: un instructor sportiv și 
unul artistic. Ambii, fără nici 
o activitate și buni prieteni la 
șuetele. însoțite de cafele, din 
sediul asociației sportive „Dan-

trebuie 
să credem 
filmul re- 

regizorul 
Trebuie

CINE MAT OGRAFi
CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN (panoramic)

rulează la
12.45 ; 16,30 ; 

CE NOAPTE, 
mascop)

rulează la —------- -- _
8.45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15®; 18,15; 
21,15), București (orele 8,45 ; 
11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21).

PASAREA TIMPURIE
Luceafărul (orele 8,30 ; 11,45 ;
13 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45). Capi
tol (orele 8,30 ; 11 ; 13.30 ; 16 ;
18.30 ; 21).

K. O.
Moșilor (orele 15,30 ; 18;
20,30).

OSCAR (cinemascop)
Festival (orele 8,45 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21), Feroviar
(orele 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 15,15 ; 
17,45; 20), Excelsior (orele
9.45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 
21), Modern (orele 9,30 ; 11,45;
14 ; 16,15 ; 18,30 : 20,45).

STATORNICIA RAȚIUNII
Victoria (orele 9 ; 11,15 ; 13,30; 
16 ; 18,30; 20,45), Central (o- 
rele 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ;
21).

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR 
(cinemascop)

Lumina (orele 9,15 ; 11,30 ; 
13,45; 16 ; 18,30 ; 20,45), Bucegi

Patria (orele 9 ;
20).
BĂIEȚI î (•!»•-
Republic» (orei»

(orele 9,30; 11,45 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) , Melodia (orele 9; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,30; 20,45).

TOM ȘI JERRY
Timpuri Noi (orele 9—21).

EU, EU, EU... ȘI CEILALȚI
Union (orele 15,30 ; 18 ; 20,30).

30 DE ANI DE VESELIE
Doina (orele 9 ; 11; 13,45 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30).

OBSESIA (cinemascop)
Grivița (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45 ; 18,15 ; 20,45), Floreasca 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16;
18,15 ; 20,45), Flamura (orele 
9; 11,15; 13,30 ; 16; 18,15 ;
20.30) .

BLESTEMUL RUBINULUI NE
GRU (cinemascop)

înfrățirea între popoare (orele 
10 ; 16 ; 18,15; 20,30).

TOPKAPI
Buzești (orele 15 ; 18), Vitan 
(orele 15,30 ; 18 : 20,30).

O LUME NEBUNA, NEBUNA» 
NEBUNĂ (cinemascop)

Dacia (orele 8—20 în conti
nuare)

SÎNT ȘI EU NUMAI O FEMEIE 
Unirea (orele 15,30 ; 18), Ra
hova (orele 15,30 ; 18).

ZILE DE VARA
Lira (orele 15,30 ; 18).

EDDIE CHAPMAN. AGENT 
SECRET

ie;
IN

PRAȘTIA DE AUR
Munca (orele 11,30 ; 18 ; 20,30).

INTOARCE-TE (cinemascop)
Cosmos (orele 15,30 ; 18 ;
20,30).

BALUL DE SIMBATA SEARA
Alta (orele 9 ; 11 ; 13 ; 15; 18 ; 
20,30).

Drumul Sării (orele 14,30 ;
17.30 ; 20,15), Giulești (orele 
10-15 ; 17,15 ; 20,30).

RĂPIREA FECIOARELOR 
(cinemascop)

Ferentari (orele 15,30 ; 
20,30).

PENTRU CÎTIVA DOLARI 
PLUS

Cotroceni (orele 14,30 ; 17,30 ; 
20,30).

CAPCANA (cinemascop)
Pacea (orele 15,30 ; 18 ; 20,30). 

LEUL AFRICAN
Crîngași (orele 15,30 ; 18;
20,30).

EL DORADO
Volga (orele 9 ; 15,30 ; 18,15 ;
20,45), Miorița (orele 9,30 ; 12 ;
15.30 ; 18 ; 20,30).

VIATA ÎN DOI
Viitorul (orele 
20,30).

EA VA RÎDE
Gloria (orele 9 ;
16 ; 18,15 ; 20,30), 
9—16 în continuare).

SFÎRȘITUI. AGENTULUI W4C 
(cinemascop)

Aurora (orele 8,30 ; 10,45 ; 13 ; 
15,30 ; 18 ; 20,30), Flacăra (ore
le 15,30 ; 18 ; 20.30)..,

GIOCONDA FĂRĂ SURÎS
Popular (orele 15,30 ; 18 ;
20,30).

15,30 ; 18 ;

11,15; 13,30 ;
Tomis (orele

GRĂDINI

20).

20),

PASAREA TIMPURIE
Doina (ora 20), Capitol ora 20). 

CE NOAPTE, BĂIEȚI I (cine
mascop)

Stadionul Dinamo (ora 
OSCAR (cinemascop)

Arenele Libertății (ora
Festival (ora 20).

BALUL DE SIMBATA SEARA 
Expoziție (Piața Scînteii, 
20), Arta (ora 20).

STATORNICIA RAȚIUNII
Progresul-Parc (ora 20). 

ANGELICA ȘI REGELE (cine
mascop)

Progresul-Parc (orele 20).
SAMBA

Vitan (ora 20).
SÎNT ȘI EU NUMAI O FEMEIE

Unirea (ora 20,15), Rahova 
(ora 20,15).

ora

tela“. Drama, care plutește M . 
aer. e decisă de un tinăr sim
patic pe care și-l dispută sus- 
amintiții instructori. Unul pen
tru box. altul pentru teatru. | 
Miza fiind jocurile olimpice 
din Mexic sau un triumfal 
spectacol „Hamlet", intr-o ne- 
maiîntilnită viziune regizora
lă. Simpaticul și mult dotatul 
tinăr e însă îndrăgostit de o 
actriță de circ. De aici o al
ternanță de situații care se 
vrea comică. Boxul, teatrul, 
dragostea, și ca totul să fie 
șic. filmul încearcă și o dra
maturgie a culorilor. O dra
maturgie infantilă care e re
prezentată cam așa: cînd un - 
interpret e supărat, fața lui e 
pusa sub un fascicol de lumi
nă roșie, cînd e gelos, lumina-i 
galbenă, cînd e încurcat, al
bastră ș.a.m.d. Noutatea a- 
ceasta e cunoscută 
din cîteva parodii cinemato
grafice. Reintîlnirea 
țiile unei pelicule 
cum este ,.K.O." nu 
decît un zimbet deloc conso
lator.

E regretabil în ace. ^filii^ și 
„reabilitarea" celor mai w
tine situații pe care le-au uz^er) 
comediile noastre cinematogra
fice. Nu se vede nici o încer
care de a aduoe, cit de cit, o 
idee nouă, care să țină de o 
substanță aparte. Poate doar 
diletantismul unui sonor care 
merge la un „risc" estetic de 
acest- gen: cînd unul din in- 
terpreți se lovește la cap, se 
aude o tinichea sunînd a gol.~

Cîțiva comici. Toma Cara- 
giu. Ovid Teodorescu și Dem. 
Rădulescu sînt puși în situa
ția de a salva roluri penibile. 
Normal, eforturile sînt zadar
nice. In principalul rol femi
nin, Silvia, o tinără actriță, 
Carmen Galin, poate concura 
fără teamă la cea mai inco
loră interpretare pe care ne-au 
oferit-o filmele noastre. Peter 
Paulhoffer (în rolul Tudor) 
n-a avut decît grația demnă a 
unui prezentator la o paradă 
a modei pentru bărbați.

Filmul, după un scenari' i 
scris de regizor în colaborar 
cu Eugen Popiță, are doci’F* 
performanța unei mediocri
tăți pe care o poate împărți 
cu puține dintre filmele noas
tre.

Numai în acest an am fost 
„fericiți" de pelicule care 
S-au numit în ordine, „Cori- 
gența domnului profesor", 
„împușcături pe portativ", 
„Zile de vară", „K.O.", pro
ducții care țin de un intermi
nabil coșmar, de o continuă 
etalare a unui gust periferic. 
După pictura de gang, una
nim repudiată, jată-ne în si
tuația de a certifica și exis
tența unui cinematograf de 
gang. Cum nu mai este vorba 
in nici un caz de experiențe 
ci de sublimul unei alarman
te mediocrități ne întrebăm 
dacă nu ne costă prea mult 
această joacă de-a filmul.

Noutatea 
de mult

în condi- 
mediocre 

trezește

TUDOR STANESCU

Era ora opt, a doua zi dimineață. Cînd venise la lucru, 
Pîrcălab fusese chemat imediat în cabinetul lui Iordan Preda. Pe 
birou erau trei căni cu zaț gros pe fund și o mulțime de hîrtii. 
„Probabil că a lucrat toată noaptea.“ Pomul atins de mașină îl 
găsiseră : Stănescu nu mințise.

— Uite, tovarășe, care e întrebarea : ce înseamnă : „a avea 
pe cineva la mînă“ ?

— E vorba de Ionescu ?
Maiorul se strîmbă ursuz ; da, era clar că nu dormise.
— încearcă, te rog, să răspunzi la întrebare.
— Păi... șovăi Pîrcălab. Să ai pe cineva la mină îndeamnă să-i 

deții secretele, să ai putința să-i faci rău. Eventual, avîndu-1 
la mînă, poți să-1 șantajezi.

— Nu e, domnule ! exclamă maiorul nemulțumit și începu să 
se plimbe prin cameră. Ce mi-ai spus, știam și eu. Dar nu e 
asta. Dacă nu e, nu e.

Și izbi cu pumnul în aer ; era un gest pe care nu-1 mai făcuse 
și maiorul însuși își privi mirat pumnul. Apoi îl lăsă să cadă 
în jos.

— Spune dumneata, dacă ai pe cineva la mînă, cine plătește ?
— Cum adică ?
— Răspunde, domnule : cine plătește ?
— Probabil, cel pe care-1 șantajezi, dacă-i vorba de un șantaj.
— E, domnule, e. Mai mult ca sigur. Dar uite că Viziru se 

laudă că-1 are pe Ionescu la mînă și tot el îi plătește. Cum vine 
asta ?

Și flutură misiva acelui Ionescu care-i scrisese lui Viziru, ce- 
rîndu-i să-i dea banii la fiecare început de lună. împreună cu 
celelalte hîrtii găsite ia Dan, stătuse pînă acum la umbi;ă, as
cunsă în sertarul maiorului.

— Ăsta să fie Ionescu pe care-1 căutam ?
Maiorul nu-i răspunse.
— Ascultă, tovarășe locotenent, te rog, te rog din tot sufletul. 

Spune-mi omule, că ai dormit și ai mintea mai limpede ? „A 
avea pe cineva la mînă“ nu poate să aibă și alt înțeles ? Spune, 
domnule, să căutăm, spune tot ce-ți trece prin cap.

— Să zicem... începu locotenentul.
Și se opri.
— Vorbește, domnule, vorbește, chiar dacă e numai o prostie, 

vorbește I
_  Să zicem că poți să ai pe cineva la mînă ea un argument
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împotriva altuia. Numai că ne cam îndepărtăm de sensul propriu 
al expresiei.

— îndepărtează-te, omule, dar vorbește mai clar !
— Păi să zicem că A știe niște lucruri îngrozitoare despre B. 

Și eu pot porni lupta împotriva lui B. pentru că îl am la mînă, 
ca argument, ca — să zicem — carte cîștigătoare, pe A. Și pot 
să-1 plătesc să țină secretul pînă cînd o să-1 chem eu.

— Ești sigur, domnule ?
— Nu, tovarășe maior, habar n-am. Am spus și eu ce mi-a 

trecut prin cap.
— Ionescu ăsta locuiește la P. Cunosc locurile, e un tîrgușor 

amărît. Ce fel de om o fi ăsta ? îl au la mînă și-i plătesc să 
tacă... Stranie poveste, domnule !

— Nu vă supărați, tovarășe maior, acolo, la Viziru, erau o 
mulțime de scrisori în care i se cereau bani. Ionescu e unul 
dintr-o sută. De ce v-ați oprit tocmai la el ?

— Pentru că-i dădea, tovarășe locotenent, d-aia ! Femeilor 
ălora nu le dădea nimic ; cereau ele, lasă-le să ceară, puteau să 
fie și o mie. Dar ăstuia îi dădea ! De ce ? Că doar nu-i plătea 
pensie alimentară... Și omul socotea că e normal să primească, 
fixa și termene, calm fără amenințări. Ăsta știa el ceva. Dar ce ? 
Ce dracu știa el acolo, în tîrgușorul ăla al lui ? Că nu-i dădea 
Viziru bani pe gratis, s-o ști de la mine. Una e să faci cinste 
cu un coniac, alta să-i trimiți bani cuiva cu regularitate. Aici nu 
e vorba de dărnicie, ci de o obligație.

în clipa aceea sună telefonul.
— La receptor, plutonierul Radu, auzi maiorul. Permiteți să 

raportez ?
— Ascult.
— în noaptea crimei, sergentul State a văzut o mașină care, 

încâlcind sensul interzis, a intrat în plină viteză într-o fundă
tură. A doua zi dirpineață, pe strada Cercului, în dreptul fundă
turii, a găsit cîteva pete de sînge.

— Nu înțeleg prea bine. Să-mi faci un raport amănunțit. Ce 
număr avea mașina ?

— Asta-i nenorocirea, tavarășe maior, că nu se vedea. Pro
babil că era o mașină de provincie, că avea numărul plin de 
noroi. Și în București nu plouase de-o săptămînă.

— Asta e tot ?
— Da.
— Ai făcut treabă bună. Mîine dimineață să am raportul. 
Lăsă jos receptorul.
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— Ar fi de văzut dacă Ionescu ăsta nu are și mașină I N-ar 
trebui să-i facem o vizită ?

21
P. era un oraș urît. Case scunde cu acoperișuri roșcovane se 

amestecau la voia intîmplării cu vile albicioase într-un stil 
florentin sărăcăcios, adaptat posibilităților restrînse de plată ale 
micilor negustori, îmbogățiți pentru un scurt răstimp de 
prosperitate greoaie și fricoasă — imediat după război. Mihai 
Ionescu locuia pe strada Cîmpului, numărul 5, și într-adevăr 
strada, cu casele modeste, dar cu multi pomi (..asta-i !" observă 
Pîrcălab) se sfîrșea în plin cîmp. Cifra 5 era scrisă cu smoală, 
mare, pe poarta de seînduri, și opriră în fața ei. Efâ încuiat și 
Pîrcălab strigă :

— Domnule Ionescu !
în fundul curții, nu prea departe, o casă țărănească obișnuită, 

cu cerdac. Dar fără flori și, mai ales, cu geamurile neacoperite : 
nici de perdele și nici măcar de ziare vechi, cum se obișnuiește.

— Hei, domnule Ionescu ! Tovarășul Ionescu ! Altcineva nu 
mai stă aici ?

în curtea casei cu numărul 3 îi asculta răbdătoare și privindu-i 
din cînd in cînd, iară curiozitate o femeie în vîrstă foarte înaltă 
și foarte slabă. întindea rufe pe niște fire de plastic verzi prinse 
între pomi. Maiorul o privea atent : făcea mișcări extrem de 
precise și de sigure : din două zvîcniri ale brațelor puternice, 
fără efort vizibil, așeza pe firul verde cîte un cearceaf imens 
și dispărea o clipă în spatele lui. Apăreau sus, cu o iuțeală 
surprinzătoare, cîteva cirlige de rufe. Apoi femeia ie?eT ’ir în 
bătaia privirii maiorului și reîncepea. Pîrcălab îl mai strigă o 
dată pe Ionescu. Dar nu se arătă nimeni.

— Nu vine ploaia ? o întrebă pe femeie maiorul.
Ea ajunsese foarte aproape de gard.
— Nu — îi răspunse, și-l privi încruntată. Abia la noapte. 
Și adaugă, răutăcios :
— Noi nu trăim la bloc, ca alții. N-avem uscătorie automată. 
Apoi se auzi iar glasul lui Pîrcălab și femeia mai spuse
— Acum, ce-1 tot strigați ? Nu vedeți că-i casă nelocuită > 

Domnul Ionescu a murit, să tot fie trei săptămîni de atunci.

(VA URMA)

- 72 -



SClNTEIA TINERETULUI PAGINA 3

CROSUL TINERETULUI

CUM VA FI
©

MAREA FINALA?
Cea mai mare competiție 

de masă a tineretului ini
țiată de Uniunea Tineretu
lui Comunist se află în 
faza de... finiș. Duminica 
viitoare, la București, se 
va desfășura etapa finală, 
în legătură cu ceea ce va fi 
la acest ultim act al între
cerii crosiștilor țării, un re
dactor al ziarului nostru a 
solicitat tovarășului SEP- 
TIMIIJ TODEA, de la sec- 
tia de sport a C.C. al 
J.T.C., să prezinte, în cîte- 

va succinte secvențe, anti
cipat, tabloul desfășurării 
marii finale de la Bucu
rești.

— Pe parcursul a aproa
pe două luni de zile, în ca
drul întrecerilor organizate 
în școli, facultăți, sate și 
comune, întreprinderi și in
stituții, pe localități și cen
tre de comună — ne-a spus 
interlocutorul — s-au ali
niat la startul întrecerilor

FOT

au fost ciștigați pentru sport...• în două luni de zile
1 200 000 de tineri • Traseul marii finale, la București, pe 
aleile Pavilionului Expoziției Naționale • Crosiștii în pos
tura de spectatori la demonstrațiile maeștrilor în aero- 
modelism, judo, box, lupte, haltere, gimnastică, scrimă •

peste 1 200 000 de tineri. Au 
cîștigat, firește, cei mai 
buni, bintre aceștia peste 
15 000 au participat la eta
pa județeană, ultimul cri
teriu de selecție pentru cei 
peste 500 participant/ cla
sificați pentru etapa finală.

Finala pe țară 
loc la București, 
neața zilei de 26 
întrecerile se vor 
pe traseul special 
pe aleile de

I

va avea 
în dimi- 
mai a. c. 
desfășura 
amenajat 

pe aleile de la Pavilionul 
Expoziției Naționale din 
preajma Casei Scînteii. 
Pentru buna organizare și 
desfășurare a acestei ac
țiuni au fost luate încă cu 
multe zile în urmă toate 
măsurile. A fost constituită

o comisie de organizare și 
îndrumare a etapei finale 
care a stabilit în cele mai 
mici amănunte programul 
întrecerilor și a celorlalte 
activități ce se vor organiza 
cu acest prilej. După ce 
toți participanții la etapa 
finală vor lua parte la pa
rada sportivă, cu începere 
de la ora 9, se va da1 star
tul în proba de 1 000 m ju
nioare, urmînd apoi, fn or
dine, întrecerile juniorilor, 
senioarelor și seniorilor. In 
cadrul festivității de pre
miere, vor fi răsplătiți cu 

*cupe, medalii, diplome și 
numeroase premii în obiec
te. echipamente și mate
riale sportive, primii lOcîș-

tigători de la fiecare cate
gorie.

După-amiază, cu începere 
de la ora 17,30. pe estradele 
special amenajate tot la 
Pavilionul Expoziției Na
ționale vor avea loc între
ceri și demonstrații sporti
ve la aeromodelism, judo, 
box, lupte, haltere, gimnas
tică artistică, gimnastică 
acrobatică, scrimă la care 
își vor da concursul unii 
dintre cei mai buni spprtivi 
din Capitală, mulți dintre 
ei componenți ai loturilor 
republicane. După termi
narea acestor puncte din 
programul sportiv va fi 
rîndul celor mai bune for
mații de 
populară, a soliștilor 
grupurilor folclorice 
continue programul care 
va încheia cu o seară 
dans într-un decor 
jocuri de artificii".

muzică ușoară,
$i a 

să 
se 
de 
de

Boxerii noștri

au ratat calificarea

în Cupa Europei
Numeroși spectatori au urmă

rit la Bolzano meciul retur de 
box dintre echipele de tineret 
ale Italiei și României contînd 
pentru „Cupa Europei". Pugi- 
liștii italieni au obținut victoria 
cu scorul de 7—3, în primul 
meci cîștigaseră cu același scor 
boxerii români. Echipa italiană 
s-a calificat pentru turneul fi
nal datorită unui punctaveraj 
mai bun la unele categorii sta
bilite prin regulament. Iată re
zultatele tehnice înregistrate în 
gala de la Bolzano : Grasso 
b. p. Iuga ; Abis b. p. Nedelcea; 
Dobrescu b. p. Pesare ; Lai b. p. 
Cuțov ; Ene b. p. Piras ; Zilber- 
man b. p. Lassandro ; Bendini 
b. p. Călin ; Calcabrini b. p. 
Năstac ; Facchinetti 
pentru rănire
Maszrantonio b. p.

b. ab. II 
pe Cojocaru ; 

Sănătescu.

în motocrosul balcanic

SUCCES NIT

CORVEZILE ACESTUI
CAMPIONA T

Fănuș Neagu

încă două duminici ,.drama
tice" cum spun cronicarii ra
dio, dedați de mai multă vre
me la patosul cuvintelor pră
păstioase, încă două etape și 
jucătorii vor scăpa de corve
zile acestui campionat care le 
stă la inimă ca o brîncă. Bun, 
rău, ploios sau secetos, toți se 
roagă în cor să treacă timpul 
și să intre în vacanță. Și tre
buie să cobzărim și noi, că 
ăsta e lucrul cel mai de seamă 
— să treacă timpul și să vină, 
pentru noi, salvarea, pentru 
ei prima: prima de campioni, 
prima pentru locurile doi, trei 

pînă la 16, prima pentru alun
garea spectatorilor din tribu- 
re, ș-atîtea ș-atîtea alte in
demnizații. bilete de mare, 
turnee de agrement etc., care 
îmbogățesc sfîrșitul fiecărui 
campionat de la noi.

La București, pentru că „al
gerienii" de lîngă Podul Grand 
n-au mai vrut să joace după 
întoarcerea din inima Saha- 
rei. am văzut la lucru formați
ile de la extremitățile clasa
mentului, Steaua și Progresul.

Steaua, fără Costică de la 
Tokio transformat subit în e- 
vanghelist de ziua a patra (a- 
furiseniile lui împotriva zia
riștilor le-am mai auzit și din 
gura unui fost președinte de 
federație și nu ne-am speriat, 
n-am făcut păr de lup pe spi
nare) a cîștigat un meci lipsit 
de orice urmă de glorie. în
trerupt de cel puțin 30 de ori 

din pricina faulturilor de tot 
felul. Dacă militarii vor cîști- 
ga campionatul — și cred că-1 
vor cîștiga — să știe că, evo- 
luînd în felul cum au făcut-o 
ieri, nu vor reprezenta un pe
ricol nici pentru a doua cla
sată din Insula Malta, dar mi 
te, să zicem, pentru englezi, 
sovietici sau italieni. Negrea, 
care făcea impresia unui băiat 
serios, pare pus cu tot dinadin
sul să-și scrie numele pe tibi
ile adversarilor așa cum și le 
scria în adolescență în coaja 
plopilor. Nu-i imput lovitura 
aplicată lui Neacșu, căci Neac-

la

He-

șu după cîte a dat la viața Iul, 
putea să primească și el una 
— îl acuz pentru ghionții și 
cotonoagele împărțite cu dăr
nicie de nabab celorlalți com- 
ponenți ai Progresului.

Bancherii. sugrumați de 
spaimă,' încărunțiți de frica 
barajului, au jucat așa cum se 
joacă prin prundurile Colen- 
tinei.

Cred că Peteanu, cu maniera 
lui de a opri mingea și de a o 
ține cîte un minut pînă s-o 
paseze direct în picioarele u- 
nui adversar, trebuie trimis 
urgent acolo unde se învață 
abecedarul fotbalului.

Surprinzătoare rezultatele 
înregistrate de Dinamo Bacău 
și U.T.A. La Ploiești Badea și 
Dridea nu mai fac de mult de- 
cît o figurație cenușie (puneți 
la socoteală și înfumurarea lui 
Grozea și veți avea explicația 
insucceselor în lanț), dar 
Constanța nu găsesc nici 
scuză nimănui.

$i acum despre Teașcă.
cruții „Piticului*4 au condus cu 
2—0 și au pierdut cu 3—4 în 
fața echipei din Pitești, magis
tral mi se pare, condusă de 
Dobri-n. O răsturnare atît de 
spectaculoasă se produce odată 
într-un an. Cred că întreg Clu
jul, e buimăcit la ora aceasta. 
Dar un meci cu 7 goluri e o 
pasăre atît de rară îneît se 
poate înghiți la vederea ei, și 
un hap amar.

Sînt foarte bucuros să aflu 
că antrenorul Silviu Ploieștea- 
nu (pe care nu l-am menajat 
cînd am fost convins că săvîr- 
șește greșeli), s-a întors la 
conducerea formației din Bra
șov. E un act de dreptate, aș
teptat de toți iubitorii sportu
lui pentru că dacă orașul pus 
în arcul Carpaților a dat în 
ultimii 10 ani nume de presti
giu în fotbalul românesc, lu
crul acesta i se datorează în 
primul rînd lui Silviu Ploieș- 
teanu și nu lui Proca sau ce
lorlalți foști elevi ai săi care 
îl vroiau departe de stadion. 
Ii doresc succese.

■ 3
• In preliminariile C.M. de 

fotbal, peste 25 000 de specta
tori au urmărit duminică la 
Viena meciul dintre echipele 
Austriei și Ciprului. Net supe
riori, fotbaliștii austrieci au 
obținut victoria cu scorul de 
7—1 (3—0/

• Competiția internațională 
de automobilism disputată pe 
circuitul de la Nurburgring a 
fost cîștigată de echipajul Vie 
Elf ord (Anglia) și Jo Siffert 
(Elveția), care au pilotat un 
Porsche. Ei au realizat cel 
mai bun timp de-a lungul a 
1000 km cit a măsurat tra
seul.

• în meciul de șah dintre 
marii maeștri Bent Larsen (Da
nemarca) și Lățos Portisch 
(Ungaria) pentru sferturile de 
finală ale campionatului mon
dial de șah, scorul este egal 
3,5—3,5. A opta partidă, în
treruptă într-o poziție com
plicată, a fost c-îștigată de 
Portisch la mutarea 57. în 
partida a 8-a cu albele joacă 
Larsen.

• Disputată la Sofia, întâl
nirea amicală de handbal din
tre echipele feminine Ț.S.K.A. 
Cerveno Zname și Rulmentul 
Brașov s-a încheiat cu scorul 
de 17—12 (9—8) în favoarea 
sportivelor bulgare.

Manifestări consacrate 
aniversării Revoluției 

din 1848
în fața Muzeului de istorie 

și etnografie din Golești a fost 
organizată duminică diminea
ța o adunare populară consa
crată aniversării a 120 de ani 
de la Revoluția din 1848. Cu 
acest prilej a avut loc un sim
pozion în cadrul căruia s-a 
vorbit despre revoluția din 
1848 și despre familia Golești- 
lor ca participantă la acest act 
istoric din viața poporului nos
tru. Tot în cadrul adunării, 
elevii școlii profesionale din 
orașul Pitești au prezentat 
montajul literar-muzical „Te 
slăvim patrie".

în numeroase localități din 
județ, cadre didactice au pre
zentat duminică în fața a mii 
de oameni ai muncii confe
rințe pe tema „Anul revoluțio
nar 1848“.

Duminică, la Casa de cul
tură din Tîrnăveni, județul 

| Mureș, a avut loc un simpo
zion intitulat „Anul revoluțio
nar 1848 în Țările Române". 
Cu acest prilej, cadre didacti
ce universitare și din școlile 
medii au evocat momente din 
frământatul an 1848. Conferin
țe, simpozioane, recitaluri de 
poezie, expunere, precum și 
alte manifestări consacrate a-

cestui eveniment au mâi avut 
loc duminică în peste 20 de lo
calități din județul Mureș.

în cadrul manifestărilor pri
lejuite do aniversarea anului 
revoluționar 1848. la căminele 
culturale din Hăjclat, Zlaști, 
Buituri și Peștișul Mare, din 
județul Hunedoara, au avut 
loc duminică expuneri pe tema 
,,120 de ani de la revoluția din 
1848". Cu acest prilej, profe
sori de istorie și literatură au 
evocat în fața participanților 
momente importante din lupta 
poporului nostru pentru eman
ciparea socială și națională, 
pentru făurirea unui stat na
țional independent.

Sub titlul „Anul revoluțio
nar 1848 în Țările Române", 
la căminele culturale din peste 
100 de localități din județele 
Prahova. Buzău și Dîmbovița 
au fost organizate duminică 
expuneri pe această temă. De 
asemenea, în numeroase școli, 
cadre didactice au vorbit ele
vilor despre idealurile genera
ției pașoptiste, relevând mo
mente importante ale luptei 
poporului nostru pentru eman
ciparea socială și națională, 
pentru făurirea unui stat uni
tar și independent.

ETAPA

VIITOARE

Farul — Progresul
Steaua — „U." Cluj
F.C. Argeș — Petrolul
Steagul roșu — Rapid

A.S.A.Dinamo Buc.
Tg. M.

Jiul — Dinamo Bacău

„U." Craiova — U.T.A.

CLASAMENT
Steaua 24 13 6 5 41 24 32
F. C. Argeș 24 13 4 7 38 22 30
Dinamo București 23 11 5 7 26 23 27
Petrolul 24 12 2 10 26 25 26
U.T.A. 24 10 4 10 23 21 24
Dinamo Bacâu 24 11 2 11 29 35 24
Farul 24 9 5 10 34 28 23
Rapid 23 9 5 9 29 28 23
Jiul 24 10 3 11 33 34 23
„U.“ Cluj 24 9 4 11 30 3Q» 22
„U.“ Craiova 24 10 1 13 26 30 21
Progresul 24 6 8 10 22 28 20
A.S.A. Tg. Mureș 24 6 8 10 24 36 20
St. roșu 24 7 5 12 18 29 19

DIVIZIA B

Seria I

REZULTATE TEHNICE
Seria a Il-a

Pol. Galați — Electr. Obor 
3—2 ; Pol. Iași — FI. Morenl 
2—1 ; C.F.R. Pașcani — Metrom 
Brașov 0—0 ; Pol. București — 
Poiana Cîmpina 1—0 ; Portul 
C-ța — Victoria Roman 3—0 ; 
Chimia Rîm. Vîlcea — Metalul 
București 2—1 ; Ceahlăul P. 
Neamț — Chimia Suceava 2—1.

In clasament conduce Politeh
nica Iași cu 30 pct. urmată de 
Politehnica Galați 28 pct. și 
Electronica Obor 27 pot.

Gaz metan Mediaș
Cugir 3—1 ; Olimpia _____
Minerul Baia Mare 1—0 ; C.F.R. 
Timișoara — Ind. Sîrmei C. T. 
3—2 ; C.S.M. Reșița — Crișul 
Oradea 4—0 ; C.F.R. I.R.T. Arad 
— Metalul Hunedoara 0—0; 
C.F.R. Cluj — Pol. Timișoara 
3—1 ; C.S.M. Sibiu — Vagonul 
Arad 1—1.

Conduce Vagonul detașat cu 
35 pct. Urmează Crișul Oradea 
30 pct. și C.F.R. Timișoara 
25 pct.

— A. S. 
Oradea —

După faza zonală a școlilor 

profesionale

Sigur, la o fază zonală de 
atletism a școlilor profesionale 
(aparținând Ministerului con
strucțiilor de mașini) nu te poți 
aștepta sa găsești tribune pline, 
chiar dacă intrarea este liberă

Dar această fază de zonă, 
care se anunța modestă, a vrut 
să fie, și a fost, o impresionantă 
sărbătoare atletică, care a purtat 
aura și fastul marilor întreceri. 
Nu, nu exagerăm ! A existat o 
fanfară (fanfara elevilor de la 
școala profesională „Grivița ro
șie"), sportivii au defilat, purtând 
cu mîndrie pancarte pe care era 
înscris numele școlilor ce le re
prezentau, participarea a fost nu
meroasă (peste 350 de concu- 
renți), 
nume sonore (o campioană bal
canică / 
nic la cros), cîștigătorilor le-au 
fost înmînate, tot în cadrul festiv, 
diplome și medalii d0 „aur", 
„argint" și „bronz" (chiar dacă 
aceste medalii au fost din alt... 
metal), probele au avut o desfă
șurare palpitantă, concurenții 
luptînd cu elan și dârzenie, iar 
unele rezultate, bunișoare, au

în întreceri au evolat

și un vicecampion balca-

Tradiționalul traseu de mo- 
tocros de la Pantelimon a cu
noscut ieri, din nou, freamă
tul marilor curse. La start au 
fost prezenți cei mai buni a- 
lergători reprezentînd Româ
nia, Iugoslavia și Bulgaria 
care și-au disputat Trofeul 
„Motocrosul balcanic" aflat la 
ceâ de-a IV-a ediție. Ambele 
manșe, disputate în cadrul 
clasei motocicletelor de 250 
cmc, au revenit sportivului 
nostru CRISTIAN DOVITS. 
El își datorează succesul în e- 
gală măsură faptului că a 
riscat în cele mai dificile por
țiuni cit și tacticii colective a 
echipei noastre care a făcut to
tul pentru a-l susține.

în clasamentul pe echipe 
România — grație comportării 
celor patru, Dovits, Chițu, Dă- 
nescu și Ionescu (mezinul e- 
chipei care s-a comportat ne
sperat de bine) a ocupat pri
mul loc, urmată în ordine de 
echipele Iugoslaviei și Bulga
riei. Dintre oaspeți primul 
clasat Ivan Sekulinov, (Bulga
ria), a venit al cincilea, iar 
din echipa Iugoslaviei, Ad. 
Bele, locul zece.

Foto text: R. VIOREL

Turneul final feminin de volei

OMOGENITATEA
RAPIDISTELOR

Turneul final al Campionatului 
feminin de volei s-a încheiat. 
Rezultatele vă sînt desigur 'cu
noscute. Competiția se înscrie 
în rîndul celor mai echilibrate 
de pînă acum și ea a afirmat 
două echipe — Rapid si Penici
lina Iași —, multe jucătoare ti
nere și vechi lacune ale voleiu
lui nostru feminin. Dar despre 
asta altă dată. Deocamdată, un 
tur de orizont asupra clasamen
tului final.

Rapid a fost, evident, cea mai 
bună și cea mai omogenă echipă 
a turneului. Antrenorul său a 
știut să îmbine în mod armonios 
experiența și clarviziunea unor 
jucătoare cu vechi state de ser
viciu (A. Chezan, E. Florescu), 
cu energia și forța în atac a ti
nerelor M. Baga și M. Sekely. 
Foarte bună pe tot parcursul 
turneului a fost E. Rebac, care 
a și primit de altfel diploma o-, 
ferită celei mai țrnne coordona
toare.

Dinamo București — clasată 
pe locul secund — s-a prezentat 
într-o accentuată criză de for-

mă. Echipa a fost suprasolicita
tă în acest sezon — și în com
petițiile interne și în cadrul 
„C.C.E.". Adevărata cauză vine 
însă din altă parte : vîrsta îna
intată a unor jucătoare (Doina 
Ivănescu și Lia Vanea). De ele
mente talentate această echipă 
nu duce lipsă (Elena Gheor- 
ghescu, Emilia Vamoșiu) dar ele 
trebuie promovate cu mai mul
tă încredere.

Penicilina Iași a fost o sur
priză plăcută. Această formație 
a arătat tendință spre un joc în 
viteză, cu atacuri din prima 
pasă, care însă nu caracterizea
ză încă jocul echipei pe par
cursul unui meci întreg.

Pe locul patru s-a clasat una 
din cele mai tinere echipei ale 
campionatului. C.S.M. Sibiu — 
cea mai tînără echipă a compe
tiției.

în general întrecerile de la 
Constanța au înregistrat un salt 
valoric simțitor față de turneul 
final de anul trecut de la Bacău.

DAN VLAD

SPERANȚE ÎN PEPINIERA

ATLETISMULUI
atras atenția specialiștilor. De 
altfel, Dinu Cristea, prezent pe 
stadion, ne-a mărturisit, după ce 
în prealabil, refuzase să facă 
orice declarații presei : „Sînt 
băieți minunați. Din aceste con
cursuri răsar marii campioni! De 
aceea, este supărător și blamabil 
faptul că nu li se acordă nici-un 
fel de atenție, ele desfășurîndu-se 
intr-un total anonimat".

Dar, să nu ne lungim. Spa
țiul tipografic nu iartă ! Așa că 
iată-i pe evidențiați : LINCĂ 
MARIA, 17 ani (antrenată de 
Georgeta Dumitrescu), cam
pioană balcanică de juniori la 
cros pe 1968, elevă la școala 
profesională „Electromagnetica" 
(„Știți, cînd am devenit cam
pioană balcanică, m-a cuprins, 
firesc, o mare, mare fericire ! Nu 
m-am așteptat, prea ar fi fost 
frumos... Dar MIRACOLUL s-a... 
intîmplat I Acum „trag" tare.. 
Nu mă voi lăsa „îmbătată" de

succes!"), TOPALĂ NICOLAE 
(cîștigător a trei probe), PITROP 
VASILE (11,2 pe suta de me
tri), NICOLAE NICOLAE 
(52,8 pe 400 m) LUPAN PETRE 
(câștigător la 1 500 și la 3 000 m), 
EFTIMIE LUCIAN (6,92 la 
lungime) etc. Pe echipe, primele 
trei clasate au fost : Grupul șco
lar „23 August" — 245 p, Elec
tromagnetica — 217,5, U.M.E.B. 
— 185 p. Profesori de educație 
fizică evidențiați : STĂNCULES- 
CU CONSTANTIN, IȘOVEANU 
AUREL (căruia îi imputăm to
tuși comportarea nesportivă și 
lipsa de educație manifesta
te de elevul său, DEMINOIU 
PAUL, care cu apucăturile sale 
nu are ce căuta pe terenul de 
sport. De altfel, acest indiscipli- 
nat a și fost eliminat, pe bună 
dreptate din concurs).

Au existat și nemulțumiri ? Da! 
Iată ce ne-a declarat PETRU 
VRlNCEANU (șeful comisiei

„Sport" al sectorului VII — 
U.T.C.) „Înțeleg supărarea Iui 
Dinu Cristea față de presă. Ca 
și anul trecut, am trimis invitații 
ziarelor, celorlalte sectoare 
U.T.C., comitetului municipal 
U.T.C., dar, ca și anul trecut, 
nu am fost onorați cu prezența. 
De ce ? Din aceste întreceri se 
nasc marii campioni. Anonimatul 
în care ne vedem obligați să ne 
desfășurăm activitatea nu poate 
fi, în niciun caz, un 
pentru dezvoltarea
în școlile profesionale. De 
se și văd... repercusiunile, 
școli (școlile profesionale 
puri Noi" și Vulcan") nu
trimis nici măcar... profesorii de 
educație fizică să-și asiste elevii".

De aceea, pentru că pe 6—7 
iunie are loc faza finală, pe țară, 
riscăm o invitație : „Nu ocoliți 
atletismul ! Nu o să vă pară 
rău !"

stimulent 
atletismului 

altfel. 
Două 
„Tim- 

și-au

T. POGOCEANU

INFORMAȚII ];
La Mamaia, pe malul lacu

lui Siutghiol, a avut loc du
minică dimineață o interesan
tă manifestare organizată în 
întâmpinarea „Zilei pionieri
lor: desfășurarea primei edi
ții a mitingului aviatic și nau
tic al pionierilor și școlarilor, 
inițiat de Consiliul județean 
Constanța al organizației pio
nierilor. La concursuri au par
ticipat pionieri și școlari din 
județele Argeș, Brașov, Brăila, 
Buzău, Constanța. Dîmbovița, 
Galați, Ilfov, Prahova, Sibiu, 
Tulcea, cu diferite tipuri de 
aero-racheto-modele și navg- 
modele construite de ei in ca
drul cercurilor pe care le frec-

ventează. Cîștigătorilor le-au 
fost atribuite premii

(Agerpres)

A apărut revista:
„îndrumătorul cultural"

Cultura pentru toți : edu
cația adulților ; mișcarea ar
tistică de amatori ; actuali
tatea culturală internațio
nală — iată numai cîteva din 
temele articolelor și repor
tajelor pe care le puteți citi 
în numărul 5 — mai 1968 — 
al revistei „îndrumătorul 
cultural".

Preludiu la

Expoziția națională 

de artă plastică a elevilor
Viața școlară înscrie în 

v, calendarul tradițiilor o nouă 
manifestare de mare am
ploare : Expoziția națională 
de artă plastică a elevilor 
din Micee, școli profesionale 

■ și tehnice. La încheierea anu. 
lui școlar, în sala Dalles, 
vom putea asista la vernisa
jul acestei expoziții organi
zată din inițiativa și sub 
egida C.C. al U.T.C. și Mi
nisterul învățământului. Pe 
adresa Ministerului îvăță- 
mîntului au sosit de acum, 
din toate județe te, sute de 
lucrări, care au trecut, la ni
velul localităților, un prim 
examen de baraj.

Juriul care va face selecția 
finală și-a și început acti
vitatea.

în legătură cu inițiativa

organizării expoziției maes
trul Al. Ciucurencu, artist al 
poporului, membru în juriu, 
ne-a declarat: „îmi face 
plăcere să stau față în față 
cu realizările artistice ale 
unor tineri între 15 și 18 ani. 
Văd în expoziția națională a 
elevilor o nouă confirmare 
a solicitudinii generoase a 
partidului și statului nostru 
pentru tînăra generație că
reia îi oferă largi posibili
tăți de afirmare pe toate 
planurile. O invidiez și îi 
urez succese, o dezvoltare 
armonioasă, realizări de sea
mă și pe tărîmul artei. Des
pre lucrările trimise la ex
poziție vom vorbi ceva mai 
tîrziu, cînd vom avea garan
ția că le-am ales pe cele maț 
bune".

„CU TOI ACEEĂSI SETE 
l’MESC BĂIEȚI Șl EETE-

(Urmare din pag. I) 

servație: Există în ju
dețul Cdraș-Secerin 
șantiere unde contri
buția în masă a tine
retului at putea să a- 
dâuge noi litere în 
cartea de aur a tradi
ției. De exemplu, se 
află în construcție, șo

seaua ce va lega O- 
ravița de Moldova 
Nouă, șosea care va 
avea o foarte mare 
importanță în ușura
rea legăturii dintre lo
calitatea amintită și 
cUșura Dunării. Or, 
după cîte sîntem in
formați, numărul ti
nerilor care participă 
în cadrul acțiunilor

de muncă patriotică 
aici, abia dacă se ri
dică la cîteva zeci. 
Comitetul județean 
U.T.C. ar putea să 
inițieze și pe acest im
portant șantier de 
prestigiu o amplă și 
fructuoasă acțiune. 
Munca tinerilor, rea
lizările lor, ar căpăta 
mai multă valoare.

Privire peste veacuri
(Urmare din pag. 1)

ziției economice ce va pre
zenta locuitorilor . munici
piului și vizitatorilor din 
alte orașe ale țării rea
lizările industriei brăi- 
lene.

Și pentru că anul acesta 
se împlinesc 100 de ani de 
la prima mișcare muncito
rească din Brăila, — „re
beliunea" din port a ciu- 
rarilor și săcărenilor —, 
în clădirea „Arhivele 
statului" s-a organizat Ex
poziția cu documente de 
arhivă privind istoricul o- 
rașului și al mișcărilor 
muncitorești de aici.

Apropierea marii sărbă
tori a pus stăpînire pe 
inițiativa, gîndurile, acti
vitățile brăilenilor. Pre
ocuparea de a da orașului 
un aspect cit mai strălu
citor este generală. Pe 
una din străzi se repară 
fațada unei clădiri; la 
multe magazine preocupă 
estetica vitrinei; în alt loc 
se amenajează un spațiu 
verde; în port am sur
prins marinarii împrospă- 
tînd culorile vapoarelor...

Evenimentul va fi 
marcat deopotrivă de un

amplu program editorial. 
Ziartil local recomandă ci
titorilor săi monografia de 
curind apărută a lui C. 
Ciurescu „Istoricul orașu
lui Brăila". Sînt prevă
zute broșuri, un supliment 
al ziarului „înainte", stam
pe jubiliare.

Vor fi puse nouă plăci 
comemorative, dedicate 
unor personalități și eveni
mente deosebite; vor fi 
dezvelite busturile lui 
Maria Filotti și Panait 
Istrati; se pregătește o se
siune de comunicări știin
țifice.

Și dacă la adunarea 
populară de la faleză și 
la carnavalul breslelor de 
altădată se vor adăuga și 
alte surprize pregătite de 
tineretul brăilean, între
barea „cum Va fi oare ?" 
nu poate avea decît un 
singur răspuns : „orașul cu 
salcimi" al lui Mihail 
Sebastian, care împlinește 
respectabila virstă de 600 de 
ani, va fi în zilele de 25 
și 26 un oraș tînăr prin 
noile sale construcții, un 
oraș tînăr prin revărsa
rea unei tinereți fluviale 
în aceste zile.

SABINA CARĂUȘU



□□□□
în această săptămînă 

comentariile noastre sînt 
consacrate convorbirilor 
de la Paris, opoziției față 
de „legislația excepționa
lă" din R.F.G., „prelimi
nariilor" prezidențiale din 
S.U.A. și incertitudinilor 
post-electorale din Pa
nama.

Reportajele din Avenue Kle
ber au debutat cu amănunte de 
„culoare". S-a descris cu exacti
tate gobelinul care ornamentează 
sala de conferință, n-au fost 
omise cabinele telefonice iar 
masa mai mare în jurul căreia au 
luat loc cele două delegații (în 
locul mai multor măsuțe aran
jate in pătrat) a oferit prilejul 
unor reflecții ce vizau simbolu
rile. în sfîrșit, vechea clădire a 
fost vizitată cu atenție de ziariști 
și tot ceea ce se putea descrie a 
fost descris. Dar reuniunea din 
Avenue Kleber are ca fundal nn 
război sîngeros, un război care 
continuă deși comunicatele de 
pe front sînt uneori eclipsate de 
reportajele de Ia convorbirile de 
pe malurile Senei. în Vietnam 
sîngele continuă să curgă, bom
bele ceri din înaltul cerului, iar 
așezări pașnice devin ruine fu- 
megînde. Mormintele se înmul
țesc, fiecare zi care trece însem- 
nînd nenumărate vieți omenești 
irosite.

Faptul că reprezentanții R. D. 
Vietnam și ai S.U.A. se găsesc în 
aceeași sală de conferință și au

Bonnul despre care destui a- 
firmă că posedă calmul ora
șelor pe care le preferă pen
sionarii a cunoscut în urmă cu 
cîteva zile avalanșa puțin o- 
bișnuită a coloanelor protes
tatare. Zeci de mii de de
monstranți, în majoritate 
tineri, cu pancarte și drapele, 
au pătruns în oraș, venind 
unii de la sute de kilometri 
distanță, alții mai din apro
piere, pentru a manifesta 
împotriva „legislației excep- 
ționale“. La Bonn, cea de a 
treia lectură a acestei legis
lații’ (prevăzută pentru 29 mai) 
este apreciată drept o simplă 
formalitate, un act procedural 
care trebuie îndeplinit. Dar 
forțe politice din Republica 
Federală a Germaniei, expri- 
mînd sentimentul de neliniște 
răspîndit în opinia publică, de
nunță implicațiile pe care le 
are „legislația excepțională", își 
afirmă opoziția față de pers
pectiva ca măsuri ce primej- 
duiesc libertățile democratice 
să primească definitiva apro
bare parlamentară. «FRANCE 
PRESSE vorbea despre „un 
acces de febră" după ce Bun- 
destagul a aprobat în a doua 
lectură textele ce acordă gu
vernului puteri deosebite în 
situații pe care le va aprecia 
drept „excepționale". De peste 
10 ani complexul de legi, atît 
de contestat în afara „marii 
coaliții" și chiar în interiorul 
ei, revine în fața Bundestagu- 
lui. Un gazetar cu aptitudini 
statistice menționa existența a 
peste 40 de variante ale dis
cutatei legislații. Dar ceea ce 
mtfltă vreme părea imposibil de

angajat un dialog cu un obiect 
precis este apreciat drept un pas 
înainte, încurajator. Xuan Thuy, 
conducătorul delegației R. D 
Vietnam, a precizat că scopul ac
tualelor convorbiri de Ia Paris îl 
reprezintă determinarea încetării 
necondiționate a bombardamente
lor și a tuturor celorlalte acte de 
război ale S.U.A. împotriva R.D. 
Vietnam. Numai după aceasta, a 
atras atenția reprezentantul viet
namez, convorbirile se vor putea 
referi la alte chestiuni interesînfl 
cele două părți. Xuan Thuy a

nii vorbesc despre orice, cu ex
cepția încetării totale a bombar
damentelor care reprezintă su
biectul oficial al întâlnirii". Tri
misul Washingtonului a prezen
tat mai multe formule care se 
referă la aspecte laterale ale pro
blemei și nu dau răspuns la în
trebarea esențială : sînt dispuse 
S.U.A. să pună capăt bombarda
mentelor împotriva R.D. Viet
nam, stat independent și suve
ran ? Xuan Thuy afirma că insis
tențele americane privind resta
bilirea zonei demilitarizate nu

te- 
de

Primele întilnin 
în Avenue Kleber

subliniat că o soluție pașnică a 
problemei vietnameze nu este 
posibilă decît pe baza recunoaș
terii drepturilor naționale fun
damentale ale poporului vietna
mez și numai dacă se face o dis
tincție în ce privește agresorul și 
victima agresiunii.

Din relatările primite din ca
pitala franceză reiese că repre
zentantul S.U.A. a încercat să 
ocolească problema nr. 1 a con
vorbirilor. Pe bună dreptate, 
LES ECHOS scria că „america-

constituie numai o manevră de 
diversiune pentru a continua 
bombardamentele asupra R. D. 

Vietnam, ci urmăresc să trans
forme linia de demarcație mili
tară provizorie într-o frontieră 
politică și teritorială, contra spi
ritului și literei acordurilor de la 
Geneva din 1954 cu privire la 
Vietnam. Harriman, pus în fața 
unor fapte incontestabile, a făcut 
apel la afirmații de ordin gene
ral, neconvingătoare. Există o 
răspundere a agresorului și acest

fapt nu poate fi eludat — nu 
ritoriul S.U.A. este atacat 
vietnamezi, ci Vietnamul a fost 
și este încă atacat de armata 
americană. Doar frazele frumoase 
despre pace și zîmbetele fotoge
nice pentru coperțile revistelor 
de tiraj nu pot readuce pacea. 9 
Trebuiesc măsuri clare, precise. 
Opinia publică mondială se pro- 
nuntă în acest sens și glasurile ™ 
care îndeamnă Washingtonul Ia 
luciditate se înmulțesc. în decla- W 
rația româno-franceză se subli
niază că cele două părți speră că 
actualele convorbiri de la Paris ™ 
„vor duce mai întii Ia încetarea 
bombardamentelor și vor asigura A 
oprirea luptelor și restabilirea 
păcii, pe baza acordurilor rle la 
Geneva din 1954, precum și 
exercitarea dreptului poporului 
vietnamez de a-și hotărî singur 
soarta“.

Firește, rigiditatea americană 
îngrijorează. Insă, oamenii de 
bună credință conservă speranța 
într-o victorie a realismului. Deși 
distanța dintre cele două poziții 
esțe enormă, ceea ce fusese, de
altfel, previzibil, optimismul nu 
părăsește pe comentatorii reuniu
nii din Avenue Kleber. Sînt mulți 
cei ce împărtășesc opinia expri
mată de purtătorul de cuvînt al 
delegației R.D. Vietnam: „Cre-

în România
Săptămânalele care apar dumi- 

nică la Paris, „Ee Journal de 
Dimanche" și „L’Humanite Di- 

A manche", acordă spații largi în- 
V cheierii vizitei președintelui de 

Gaulle în România și declarației 
• comune date publicității cu a- 

ceastă ocazie.
Trimisul special al lui „Le 

• Journal de Dimanche", Mauric6
Delarue, arată că vizita genera
lului de Gaulle a constituit o 

• reușită deplină.
Autorul articolului arată că 

Parisul și Bucureștiul sînt inte- 
4b resate să-și dezvolte colabora- 

rea. în acest sens, el citează par- 
„__ c-,--- tea din declarația comună care
dem totuși că presiunea opiniei anunță lărgirea cooperării ro- 
... ii. n mâno-franceze în domeniile in-publice 11 va obliga pe amen- ș. mecanice, e.

câni să înceteze bombardamen- lectronicii, construcțiilor navale, 
tele asupra Vietnamului de e- - ------- «
nord".

Călătorind prin el grad

realizat — obținerea unei ma
jorități corespunzătoare în fa
voarea proiectului —- se va 
întâmpla probabil la 29 mai. 
Printre social-democrați s-au 
auzit multe glasuri critice, ce 
s-au opus proiectului care a- 
cordă guvernului depline puteri 
„în caz de criză internă sau 
externă", dat fiind ambiguita

tea cetățeanului R.F.G. este în 
viitor revocabilă: o dată cu 
proclamarea stării excepțio
nale pot fi anulate aproape 
toate drepturile, începând cu 
alegerea liberă a locului de 
muncă, trecînd prin libertatea 
de opinie și ajungînd pînă ia 
securitatea persoanei". Tot 
Haffner comentează : „Lucrul

Opoziția Ință de „legi

slația excepțională"
tea prevederilor și primejdiile 
care rezultă din acestea pentru 
drepturile democratice. For
marea „marii coaliții" a ate
nuat, pînă la dispariție, opo
ziția P.S.D. Este adevărat, so- 
cial-democrații pretind că au 
reușit să „amelioreze" multe 
din prevederile „cele mai ne
liniștitoare" ale legislației. 
Printre adepții lui Willy 
Brandt rămîn totuși mulți ne
mulțumiți. Pentru că în e- 
sență problema rămîne a- 
ceeași: există posibilitatea
amputării libertăților cetă
țeanuluix și, mai mult decît 
atît, anularea oricăror libertăți. 
Comentatorul de prestigiu Se
bastian Haffner scria în re
vista DER STERN : „Liberta-

cel mai alarmant este că le
gislația excepțională ar fi va
labilă și pentru cazuri mai 
puțin definite ale «stării de 
încordare» — a cunoscut oare 
Republica Federală vreodată o 
altă stare ? — precum și pentru 
o «criză internă». Drept «criză 
internă» poate fi socotit, fi
rește, totul și orice. In felul a- 
cesta, însă, firul de care atârnă 
sabia lui Damocles a stării ex
cepționale și a dictaturii de 
stare excepțională deasupra tu
turor cetățenilor Republicii 
Federale devine atât de subțire, 
îneît, practic, se poate rupe în 
orice zi". Adversarii „legisla
ției excepționale" atrag atenția 
că oricând în virtutea acestei 
legislații poate fi instaurată „o

dictatură legală". Chiar LE 
MONDE semnala existența 
unor formulări care prin modul 
în care au fost întocmite 
deschid drumul unor posibile 
denaturări cu grave consecințe. 
Astfel, cotidianul parizian ob
serva că definirea „amenin
țării de atac contra Republicii 
Federale", care permite intra
rea în vigoare a mecanismului 
legislației, „este imprecisă.

Forțele democratice, mișcarea 
sindicală și în mod deosebit stu
denții cu vederi de stânga își 
manifestă cu vehemență opozi
ția. Deputatul liberal Wolfram 
Dorn și-a exprimat părerea că 
opoziția parlamentară și extra
parlamentară trebuie să acțio
neze în comun pentru a împie
dica adoptarea legilor ce știr
besc drepturile cetățenești. Nu
meroși militanți social-demoj 
erați au cerut partidului lor să 
se disocieze de U.C.D. și să ex
prime o atitudine proprie în 
problema legilor excepționale. 
Federația Studenților Socialiști 
a lansat un apel pentru o grevă 
generală în ziua de 29 mai, apel 
care a găsit aprobarea a șase 
cunosouți profesori universitari. 
Universitățile vest-germane cu
nosc o efervescență fără prece
dent. Dezbaterile studențești, 
grevele de protest, manifesta
țiile ilustrează starea de spirit 
din rindul tineretului univer
sitar.

Chiar dacă a treia lectură a 
proiectului „legislației excep
ționale" se va desfășura fără 
surprize, acest capitol neplăcut 
al relațiilor dintre cei doi par
teneri din „marea coaliție" va 
lăsa destule urme.

în tehnica irigațiilor, precum și 
în ce privește folosirea în scopuri 

® pașnice a energiei nucleare. Este 
redat, de asemenea, pasajul pri- 

A vind cooperarea științifică. Zia- 
iul consemnează faptul că va fi 
creată o Comisie de cooperare 

A în domeniile economic, tehnic și 
științific și că vor fi deschise, 
pe bază de reciprocitate, la 
București și la Paris, biblioteci și 
centre de documentare.

„L’Humanitl Dimanche" des- 
V prinde din declarația româno- 

franceză acele paragrafe care se 
referă la faptul că sînt întrunite 

® toate condițiile pentru a fi lăr
gită în cursul anilor viitori co- 

• operarea bilaterală în interesul 
ambelor popoare și al destinde
rii păcii în Europa și în întreaga 

• lume. Se subliniază faptul că în 
domeniul politicii externe decla- 
rația consideră că este necesar 
ca între națiunile europene să se 

■gjj. dezvolte relații în toate domenii- 
le, care vor deschide calea unei 
cooperări în întreaga Europă.

• Italienii la urne

9

9

Dacă victoria lui Robert Ke
nnedy în alegerile din statul In
diana (unde a obținut 42 Ia suta 
din voturi, față de 27 la sută ale 
senatorului Eugene Mc Carthy) 
a fost considerată „clară dar nu 
covîrșitoare", cea obținută mar
țea trecută în statul Nebraska 
apare mult mai edificatoare. Ob- 
ținînri 53 la sută din totalul vo
turilor, Bob s-a apropiat cu încă 
un pas de mult rîvnita desem
nare, pe care mulți cred că o are 
deja asigurata. (Potrivit întorto- 
chiatei aritmetici electorale ame
ricane, dacă procentul de la Ne
braska l-ar fi obținut în statul 
Indiana, desemnarea la Conven
ția democrată de la Chicago ar 
fi fost de pe acum sigură sută 
în suta.)

în situația de față, însă, pînă 
Ia Chicago mai sînt furcile cau
dine din statele Oregon (la 28 
mai) și California (4 iunie). Abia 
acestea sînt considerate decisive. 
Pentru a le pregăti, Robert Ke
nnedy s-a și deplasat pe malul 
Pacificului, unde a reînnoit oferta 
de colaborare făcută mai înainte 
lui Mc Carthy, Oferta este re
zultatul întregii concepții stra
tegice a fratelui fostului preșe
dinte. El susține că în lupta elec
torală nu e vorba de nume, de 
persoane, ci de cauză. Iar cauza

căreia Bob i s-a consacrat are 
doi piloni principali : instaurarea 
păcii în Vietnam pe calea trata
tivelor și recunoașterea deplină 
a drepturilor civile ale populației 
de culoare. Această concepție a 
fost prezentată de senatorul din 
New York idrept „o nouă orien
tare" în politica țării. Cum însă 
Mc Carthy susținea, în esență, 
același program, Robert a găsit 
că nu este de loc nimerită o fă-

politica țării", (deci și pe parti
zanii Iui Mc Carthy) să voteze 
cu el. „în prezent, a spus Bob. 
forțele statu quo-ului caută să-și 
strîngă rîndurile pentru a se 
prezenta întărite. Ele încearcă să 
evite confruntarea directă în ale
gerile preliminare, deoarece știu, 
așa cum au arătat celelalte tes
tări, că poporul american dorește 
un nou curs, o nouă orientare". 
Acum se așteaptă ca Mc Carthy,

Republicanii privesc de pe 
acum desemnarea lui Robert Ke-

începînd de duminică 
dimineața, în întreaga Ita
lie au început operațiunile 
de votare pentru alegerea a 
630 de deputați și 315 se
natori ai celei de-a 5-a le
gislaturi republicane.

Pe întregul teritoriu al 
Italiei votarea se desfă
șoară în general normal, 
fără incidente.

Primele date parțiale ale 
votării de duminică și luni 
se vor cunoaște luni seara.

Intrând în gara Dunav, trenul 
de dimineață ce vine dinspre 
România oferă călătorului posi
bilitatea de a admira una dintre 
cele mai largi perspective ale 
Belgradului contemporan : ma
iestuoasă, Dunărea scaldă pe o 
lungă porțiune temelia de beton 
a capitalei iugoslave, deasupra 
fluviului ridieîndu-se, ușor al
băstrie, într-un zig-zag modern 
de catarguri paralelipipedice 
nava citadină, pe „puntea" că
reia trăiesc aproape un milion 
de locuitori. Doar o altă ima
gine egalează, deși nu o repetă, 
această posibilitate a perspecti
vei de cuprindere : Belgradul 
văzut de peste rîul Sava, care 
se întâlnește aci cu Dunărea în
tr-o pace acvatică ce amintește 
de liniștile Deltei românești. 
Borduri de beton, alei de bitum, 
poduri de metal și un nou car
tier — „Novi-Beograd" — pre
gătesc și înnobilează această în
tâlnire a apelor.

Descinzînd în centru, Belgra
dul te introduce de la început 
în atmosfera-i specifică, amestec 
de ultime lumini ale secolului 
XX și vechi parfum balcanic. 
Vitrinele, șerpuirile de neon ale 
reclamelor, mărfurile, mașinile 
parcate pe trotuare, aglomerația 
cu ritmuri de mari bulevarde, 
iar odată cu ele mirosul de ca
fea servită în mici ibrice de a- 
ramă, mersul sportiv, vinos, al 
bărbaților ou un început de 
mustăcioară, alerta limbajului, 
florăresele, portul colorat cu 
negru, roșu și alb al țăranilor 
prezenți în piețe... Elemente ale 
unui tablou original, atrăgător 
pentru călătorul dornic să cu
noască lumea în formele ei de 
mișcare și existență.

Fără a fi cel mai puternic 
centru industrial al Iugoslaviei, 
Belgradul respiră totuși, prin 
toate compartimentele organi
zării sale administrative, spiri
tul unei intense preocupări pri
vind progresul economic al ță
rii, de aci pornind impulsuri 
esențiale pentru activitatea in
dustrială intensă ce se desfă
șoară la Zagreb, Liubliana, 
Skoplje, Sarajevo, Zenița, Split, 
ori Dubrovnik. Afirmîndu-și 
punctul de vedere, Belgra
dul recepționează, selecțio
nează și redistribuie, în- 
tr-un proces de justificate 
căutări, soluțiile economice care 
par cele mai bune și care au 
drept scop principal introduce
rea Iugoslaviei, prin capacită
țile ei, în circuitul de echiva
lenți economice ale lumii. Cel 
mai adesea strict specifice, a- 
ceste formule se adaugă origi
nal la particularitatea vieții so
ciale, determinîndu-i înseși ma
nifestările de bază, vizibile, 
poate cel mai ușor, în rețeaua 
comercială internă, care-și cau
tă cu insistență și într-un spirit 
de oarecare concurență clienții. 
Fiind retrîbuiți în funcție de 
mărfurile vîndute, salariații a- 
cestei rețele afișează o atitudine 
permanent politicoasă față de 
omul care le trece pragul — 
fapt care convine perfect cum
părătorului — iar eforturile lor 
pentru aprovizionarea, ca și 
pentru aranjarea magazinelor 
sînt exemplare. „Dacă Belgra
dul este un oraș interesant, îmi 
spusese cineva înainte de a sosi 
aci, asta se datorește.și maga
zinelor sale" — iar afirmația se 
verifică întrutotul. Locuind o 
vreme la hotel „Metropol", în

plin centru, am avut prilejul să 
admir procesul de întreținere a 
ordinii și esteticii în magazine 
după ora închiderii, personalul 
pregătind cu deosebită minuție 
ora de deschidere din ziua ur
mătoare.

Sistemul specific de organizare 
administrativă are, printre al
tele, ni s-a explicat, și obiectivul 
de a-1 determina pe cetățean să 
muncească, să șe califice, să nu-1 
lase să rămînă pe loc. Salariul 
depinde de cîștigul întreprinde
rii în care-ți desfășori activita
tea ; casă nouă obții dacă mun
cești bine și aduci venituri care 
să-ți permită a-ți construi. Nu 
se trece neobservat faptul că 
unii, care nu muncesc destul, 
sau insuficient de bine, nu rea
lizează câștiguri mari și, deci, nu 
dispun de posibilități ca aceia 
ce depun eforturi pe măsura

cunosc, astfel, din proprie expe
riență.

Dublat de măsuri de gospodă
rire, același spirit economic a 
făcut, de pildă, ca atunci cînd 
tinerii belgrădeni au simțit ne
voia unei case de cultură pen
tru ei, statul să-i împrumute cu 
o parte din valoarea construc
ției, restul urmînd să-1 realizeze 
prin contribuția și mai ales prin 
participarea lor directă la lu
crări, ei fiind cei interesați în 
primul rînd în existența unei 
asemenea instituții. Azi, în cen
trul Belgradului se ridică un 
frumos bloc cu 10 etaje, una 
dintre oele mai bine organizate 
„Case ale tineretului" din Iugo
slavia.

încadrat în acest proces social, 
tineretul capitalei iugoslave se 
arată activ, întreprinzător, exact 
în calcularea și aprecierea efor-

Imagine din Belgrad

necesităților unei economii ce 
aspiră spre o înaltă tehnicitate, 
iar sesizarea cazurilor este pusă 
în slujba mai bunei organizării 
a muncii. Spiritul activității 
practice, cu randament clar, 
este cultivat încă de la vîrste 
foarte tinere și este deplin ilus
trat de existența unei organi
zații care are ca scop asigurarea 
de locuri de muncă pentru stu
denții din Belgrad, chiar în tim
pul studiilor. Contra unei taxe 
minime (3 dinari) această orga
nizație eliberează legitimații 
(care sînt și un fel de certifi
cate de încredere), descoperă și 
oferă posturi temporare dintre 
cele mai diverse, le oferă tine
rilor posibilitatea de a încheia 
contracte. Studentele lucrează 
cu ora în familii la supraveghe
rea copiilor (în timp ce părinții 
sînt plecați la lucru), . predau 
limbi străine ori meditează co
pii, studenții învață tehnica 
conducerii auto (ei fiind, în ma
joritate, profesorii școlilor de 
conducere auto pentru cetățeni), 
lucrează ca secretari temporari, 
translatori, duo ziarele la cetă
țeni, dimineața, vara lucrează 
pe șantiere etc. Discutând cu 
unii dintre ei, observi că nu so
cotesc rușinoasă nici un fel de 
muncă, iar prețuirea banului o

tulul și a planurilor de viitor. 
O imagine definitorie a vitali
tății sale o arată șantierele Bel
gradului și îndeosebi produsele 
acestora. Cine a văzut noile lo- 
ouințe care alcătuiesc cartierul 
„Novi-Beograd", microraionul 
„Stadion", Tîrgul sau Aeropor
tul orașului a putut vedea apli
cată în procesul muncii te’ ica 
cea mai înaintată, dubla dr 
talent și originalitate. Belgră 
denii construiesc într-adevăr 
frumos, preocupați fiind de evi
tarea monotoniei care pîndește, 
în general, arhitectura modernă, 
și obțin rezultate remarcabile. 
Stau mărturie acestor succese 
școlile noi, universitatea nouă, 
cartierele studențești, ca și clă
direa nouă a Skupștinei, în sa
loanele căreia am asistat cu 
cîtăva vreme în urmă la o am
plă festivitate oferită de preșe
dintele Tito în cinstea congre
sului organizației tineretului 
iugoslav. Dominarea marmurei, 
a aluminiului și cristalului, lam
padare cu jocuri de lumini, de
corații cuprmzînd imagini cla
sice sau abstracționiste, iată li
mite în cadrul cărora fantezia a 
creiat aici la valoarea eleganței 
și rafinamentului.

EUGEN FLORESCU

Bob din nou în frunte

rămițare a forțelor „noii orien
tări" și deci i-a propus adversa
rului său colaborarea.

Se crede că o astfel de co
laborare este neapărat necesară 
pentru înlăturarea marelui obsta
col pe care îl reprezintă vicepre-ț 
ședințele Humphrey, datorită 
sprijinului din partea actualei ad
ministrații. Luînd cuvîntul la o 
întrunire de la Los Angeles, Ke
nnedy a chemat pe „toți acei 
care doresc o nouă orientare în

în ciuda unor declarații negative, 
pe care însă americanii nu mai 
pun temei, să se pronunțe favo
rabil, cu atît mai mult cu cît la 
Nebraska el a fost, practic, „scos 
din cursă".

în aceste împrejurări pare, 
desigur, foarte puțin probabil 
un tandem Kennedy-Humphrey 
— „întrevăzut" de unii comen
tatori ca expresie a dorinței lui 
Bob de a-și asigura cu orice 
preț candidatura democrată.

nnedy ca pe un fapt aproape îm
plinit și își organizează campa- @ 
nia lor în consecință. în această 
lumină este interpretată intrarea 
în cursă a lui Rockfeller. Repu- 
blicanilor Ie este teamă că Nixon, 
nu atît pentru că ar fi cel „me- _ 
reu înfrînt", cît pentru progra- W 
mul său nepopular, n-ar putea 
sa țină piept nici unuia din cei 
trei democrați, și cu atît mai pu- w 
țin Iui Kennedy. " 
vrut să prezinte 
pabil să cîștige".

Se pare că, în ciuda voturilor 
puține pe care le-a obținut la 4^ 
„preliminare", guvernatorul sta- ** 
tului New York este cel mai re
dutabil adversar republican. Po- 
trîvit revistei PARIS MATCH, 
Bob însuși crede că „Rocky l-ar 
fi învins pe fratele său în 1960". (p 
Căci, potrivit acelorași reviste, 
„averea clanului Rockefeller o 
depășește pe aceea a clanului V 
Kennedy". Drept pentru care 
Bob l-ar prefera ca adversar pe @ 
Nixon...

Clarificări, poate definitive, se £ 
vor produce însă abia după 
preliminariile din Oregon și Ca- 
lifomia. ™

De aceea, au 
pe cineva „ca-

SUEDIA. Demonstrație la Ba stad împotriva politicii de 
apartheid a guvernului K.S.A

Patrloțiî sud-vietnamezi au 
bombardat centrul Saigonului
Forțele patriotice sud-viet- 

nameze au declanșat duminică 
un bombardament surpriză cu 
rachete și mortiere asupra 
centrului orașului Saigon. Po
trivit relatărilor agențiilor oc
cidentale de presă, rachetele 
șl obuzele au atins clădirile 
măi multor posturi de poliție, 
precum și o clădire situată în 
imediata apropiere a locuinței 
comandantului suprem al for
țelor armate ale S.U.A. din 
Vietnamul de sud, generalul 
Westmoreland. Elicopterele a- 
mericane care au pornit în 
căutarea patrioților s-au îna
poiat la bazele lor fără a fi 
putut stabili un contact cu a- 
ceștia.

Au continuat luptele și în 
apropierea bazei americane 
de la Danang în cursul cărora 
19 militari americani au fost 
uciși și alți 104 au fost răniți. 
Pe de altă parte s-a anunțat 
că petrolierul „S.S. Anco

Queen", care naviga pe fluviul 
Saigon, a fost atins de tirul 
patrioților.

Oficialitățile militare ameri
cane de la Saigon au anunțat 
că un avion cu reacție, de 
tipul „F-100“ a fost atins de 
artileria antiaeriană a forțelor 
patriotice și s-a prăbușit la 
33 km nord de capitala sud- 
vietnameză.

A doua zi după prezentarea 
la urne, panamezii au așteptat 
să li se anunțe, potrivit obiceiu
lui, care va fi noul deținător al 
fotoliului prezidențial. Aștepta
rea a fost însă zadarnică. Ni
meni nu le-a anunțat nimic, nici 
a doua zi, nici a patra, nici a 
șaptea zi după alegeri. Astăzi 
există îndoieli că rezultatul va 
mai fi vreodată cunoscut.

Considerată fără precedent în 
istoria țării, amînarea anunțării 
rezultatelor nu apare ca un 
fapt extraordinar dacă se au în 
vedere condițiile în care s-a 
desfășurat scrutinul. După cum 
se știe, cu circa două luni în 
urmă, opoziția, care deține ma
joritatea în parlament, a încer
cat să-1 înlăture de la condu
cere pe președintele Robles și 
să pună în locul lui o persoană 
care să-i asigure succesul în a- 
legerile de la 12 mai. Tentativa 
însă n-a reușit, întrucît Curtea 
Supremă a declarat hotărîrea 
parlamentului de demitere a lui 
Robles drept neconstituțională. 
Dar, înainte de decizia Curții, 
președintele își asigurase spriji
nul Gărzii Naționale (armata 
panamezi), la a cărei comandă 
se află generalul Bolivar Valla- 
rino.

După acest eșec al opoziției, 
atmosfera electorală s-a înveni
nat continuu cu atît mai mult 
cu cît Washingtonul nu înclina 

t deloc din sprinceană către unul 
sau altul dintre candidați. Dar

Statele Unite nu luau poziție 
pentru simplul motiv că nici 
unul dintre candidați nu le con
venea întrutotul. Robles însuși 
devenise între timp „indezira
bil", iar căderea lui n-ar fi stâr
nit nici un fel de regrete din 
partea americanilor. Iată cum 
înfățișa J,(E MONDE situația 
președintelui : „Ales în 1964 cu 
sprijinul activ al «marilor fa
milii» care în Panama sînt 
«creatoarele de președinți», Ro
bles a lăsat impresia că vrea 
să realizeze un plan de reforme.

pronunță împotriva unor noi 
negocieri cu S.U.A., preconizînd 
naționalizarea Canalului.

Cu toate că la actualele ale
geri Robles n-a mai candidat, 
ci a încredințat această misiune 
lui David Samudio, acestuia din 
urmă, considerat emul al pre
ședintelui, i s-a aplicat exact 
același tratament, inclusiv „neu
tralitatea" americană.

Candidatul opoziției, Arnulfo 
Arrias, deși reprezentant al 
dreptei, pentru a-și atrage vo-

Scrutinul panamez

El a încercat în special să per
ceapă impozite de la o oligarhic 
neobișnuită cu asemenea exi
gențe. Spera astfel să creeze un 
climat favorabil pentru delica
tele negocieri angajate de trei 
ani cu S.U.A. în problema Ca
nalului ; în fapt, însă, a reușit 
să irite interesele puternice atît 
interne cît și externe, în frun
tea cărora se situează vestita 
companie United Fruit". Robles 
nu s-a bucurat însă nici de spri
jinul stîngii, întrucît aceasta se

tul panamezului simplu și-a 
axat campania pe critica pre
zenței americane, cerînd revi
zuirea tratatelor încheiate între 
Robles și Johnson. Văzînd, deci, 
în ce ape se scaldă fiecare din
tre cei doi candidați, Washing
tonul s-a declarat, fără prea 
multe precizări, pentru o „solu
ție constituțională".

O asemenea soluție trebuia 
s-o dea scrutinul de la 12 mai ; 
însă, după cum am arătat mai 
sus, panamezii încă nu știu pe

cine anume au votat. între timp» 
in cursul săptămînii care a tre- a 
cut, fiecare din cei doi candi- W 
dați și-a anunțat victoria. Au a- 
vut loc încăierări soldate cu A 
morți și răniți. Opoziția a învi- 
nuit guvernul de fraude electo
rale în timp ce Garda Națională . 
a anunțat că, în mai multe cir- ’ 
cumscripții electorale, „bande 
înarmate ale opoziției" au furat 
urnele de vot. I

Cît privește cauzele nepubli- 
cării rezultatelor votului, obser
vatorii au emis mai multe ipo
teze. Una din ele ar fi aceea că 
Tribunalul electoral a vrut să 
aștepte „liniștirea spiritelor". 
Unii văd aici „mina lui United 
Fruit", într-un aranjament de 
ultimă oră. Alții vorbesc de a- 
nularea alegerilor < de la 12 mai 
și organizarea altora. în sfîrșit, 
nu se exclude posibilitatea ca 
generalul Bolivar Vallarino, în
țeles între timp cu Washingto
nul, să intre în scenă și să in
stituie în Panama o dictatură 
militară.

Oricare va fi desnodămintul 
acestei noi „afaceri Panama", 
observatorii sînt de părere că 
nici o soluție viabilă nu este po
sibilă atîta timp cît Canalul și 
zona lui se află sub dominația 
imperialistă străină, care știr
bește independența și suverani
tatea țării.

laîn parcul de expoziții de 
Portes de Versailles, din Paris, 
ministrul economiei și finanțe
lor, Michel Debre, % inaugurat 
cel de-al 57-lea Tîrg'internațio- 
nal al Parisului, unde se află, 
de asemenea, cel de-al, nouălea 
salon internațio-nal de turism. 
La ediția din acest an a târgu
lui participă 29 de țări. Româ
nia participă la acest tîrg cu 
un stand al cărții tehnice, pre
cum și cu un stand turistic al 
O.N.T.

EUGENIU OBREA
ION D. GOIA

LA SOFIA s-a deschis pri
mul Festival internațional al 
teatrului la televiziune. La 
festival sînt reprezentate 
Cehoslovacia, Iugoslavia, 
Finlanda, R.D. Germană, Po
lonia. România, Ungaria, U- 
niunea Sovietică și Bulgaria. 
Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de L. Mileva, di
rector al televiziunii 
gare.

în cadrul festivalului 
prezentată din partea 
mâniei, piesa „Surorile 
ga" de Horia Lovinescu.

bul-

va fi
Ro- 
Bo-

POSTUL de radio Lagos a a-

s c u X* “t
nunțat duminică ocuparea de 
către trupele federale nigeriene 
a orașului Port-Harcourt, unul 
din principalele puncte de spri
jin ale secesioniștilor biafrezi.

Deși ne aflăm în a doua ju
mătate a lunii mai, în cîteva 
regiuni ale Angliei au căzut 
sîmbătă noaptea ninsori. La 
Londra temperatura a scăzut 
sensibil, sîmbătă fiind cea mai

rece zi de mai înregistrată din 
1944 încoace.

Președintele de Gaulle a avut 
duminică dimineață întrevederi cu 
premierul Pompidou fi cu di
verși membri ai cabinetului. El a 
dezbătut cu colaboratorii săi si
tuația creată ca urmare a miș
cării greviste și a agitației stu
dențești.

Aplauze

Ansamblul de cîn- 
tece și dansuri al 
Uniunii Generale a 
Sindicatelor din Ro
mânia, care a fost a- 
plaudat în numeroase 
spectacole la Alger, 
Oran, Sidi-bel-Abes, 
Constantine și Anna- 
ba, a prezentat sîm

pentru artiștii români

bătă seara la teatrul 
de vară „El Kettani' 
din capitala Algeriei 
un spectacol, bucu- 
rîndu-se de un deose
bit succes. Au fost 
prezenți reprezentanți 
ai autorităților orășe
nești, pesonalități ale 
vieții culturale artis

tice algeriene, membri 
ai corpului diploma
tic.

în cronicile consa
crate ansamblului ro
mânesc, presa alge
riană a subliniat înal
ta ținută artistică a 
orchestrei, dansatori
lor, soliștilor vocali 
și instrumentali.

Mișcarea 
grevistă 

din Franța
Mișcarea grevistă continuă în 

Franța, numărul muncitorilor 
care au încetat lucrul fiind apre
ciat la ceva mai mult de 2 mi
lioane. Peste 100 de întreprinderi 
de mai mare sau mai mică im
portanță au fost ocupate de gre
viști. Numeroase alte întreprin
deri sînt afectate de greve. Pe 
de altă parte, traficul feroviar 
este considerabil restrîns în în
treaga Franță, iar transporturile 
urbane, mai ales la Paris și Havre, 
sînt perturbate serios. Peste 3 000 
de călători au rămas blocați du
minică dimineață la frontiera 
franco-spaniolă, ca urmare a gre
vei feroviarilor. Au fost declan
șate greve la serviciile poștale. 
Muncitorii și tehnicienii de la 
Operă și Opera comică din 
Paris au declarat la miezul nop
ții de sîmbătă spre duminică o 
grevă nelimitată însoțită de ocu 
parea localurilor.

Duminică, festivalul cinema
tografic de la Cannes a fost sus
pendat, cu cinci zile înaintea în
cheierii sale, ca urmare a grevei 
tehnicienilor care deservesc festi
valul.

Imobilul Biroului central de 
radio de unde pornesc toate le
găturile radio naționale, interna
ționale și intercontinentale a fost 
ocupat sîmbătă seara de poliție. 
Anterior, personalul biroului de
clarase grevă.
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