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Mesajele adresate orașelor 

Brăila și Slatina de către 
tovarășulNicolae Ceaușescu

Comitetului municipal de partid, 
Consiliului popular municipal, 
Locuitorilor municipiului Brăila
Stimați tovarăși,
Gu prilejul aniversării a 600 de ani de exis* 

tență a municipiului Brăila, străveche așezare 
românească, am deosebita plăcere să vă adre
sez, în numele Comitetului Gentral al Parti
dului Comunist Român, al Consiliului de Stat, 
al guvernului și al meu personal, un fierbinte 
salut, cele mai bune urări de prosperitate și 
fericire l

împreună cu dumneavoastră, întregul nos
tru popor ia parte cu bucurie la sărbătorirea 
acestui oraș cu un bogat trecut istoric, ale că
rui destine sînt strîns legate de lupta poporu- 
Ț’l român pentru apărarea ființei sale națio
nale, pentru neatîrnare și progres social, și 
care a înscris pagini luminoase în istoria miș
cării muncitorești și revoluționare din țara 
noastră.

In anii socialismului, Brăila a devenit un 
important centru industrial al țării, cu fabrici 
și combinate moderne, un oraș în care pulsează 
ritmul viu, caracteristic României contempo
rane. Oamenii muncii din orașul dumneavoas
tră aduc o importantă contribuție la înfăptui
rea programului de edificare a societății socia
liste, la progresul și prosperitatea întregii țări.

Tradițiile culturale ale municipiului Brăila 
— care a dat țării cunoscuți oameni de știință, 
cultură și artă — se îmbogățesc continuu prin 
dezvoltarea învățămîntului, a așezămintelor 
culturale, prin răspîndirea culturii în masele 
largi ale celor ce muncesc. în pragul celui 
de-al șaptelea secol de existență, Brăila trăiește 
o nouă tinerețe, avînd perspective largi și lu
minoase de viitor. ’

Vă felicit din inimă pentru marile succese 
în dezvoltarea economică, social-culturală, edi
litară a orașului și vă doresc tuturor, munci
tori, intelectuali, activiști de partid și de stat, 
femei și bărbați, tineri și vîrstnici, sănătate și 
fericire, noi și tot mai mari succese în munca 
pentru propășirea municipiului dumneavoas
tră, în pas cu înflorirea întregii noastre patrii 
socialiste I

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România

Comitetului orășenesc de partid» 
Consiliului popular orășenesc, 
Locuitorilor orașului Slatina

Stimați tovarăși,
Cu prilejul aniversării a 600 de ani de exis

tență a orașului Slatina, îmi face o deosebită 
plăcere să vă adresez, în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, al Con
siliului de Stat, al guvernului și al meu perso
nal un fierbinte salut și cele mai bune urări de 
prosperitate și fericire !

Prezentă în decursul veacurilor — cum ates
tă vechile hrisoave și vestigiile istorice — în 
lupta poporului român pentru libertate, drep
tate și progres social, străvechea așezare a Sla
tinei cunoaște în anii socialismului o adevărată 
renaștere pe toate tărîmurile, care dă orașului 
dumneavoastră o nouă înfățișare și îi conferă 
un rol activ în dezvoltarea societății noastre.

Marea uzină de aluminiu, construită aici în 
cadrul programului de industrializare a țării, 
generează o puternică dezvoltare social-edili- 
tară a orașului, un intens proces de moderni
zare, ale cărui influențe pozitive se răsfrîng 
asupra întregii zone înconjurătoare, făcînd să 
pătrundă larg binefacerile civilizației socia
liste.

Ca reședință de județ, orașului dumnea
voastră i se deschid largi perspective de dez
voltare economică si, urbanistică, întărindu-ne 
convingerea că Slatina va deveni tot mai în
floritoare. un important centru economic, so
cial și cultural al țării, cu o puternică forță 
de înrîurire asupra dezvoltării întregului județ 
Olt. Sîntem încredințați că, prin munca și stă
ruințele dumneavoastră veți aduce o contri
buție tot mai însemnată în ampla activitate 
creatoare, desfășurată cu energie și însuflețire 
de întregul nostru popor, pentru edificarea 
României socialiste.

La acest plăcut jubileu, doresc din toată ini
ma muncitorilor, intelectualilor, activiștilor de 
partid și de stat, tuturor locuitorilor Slatinei, 
sănătate, fericire în viața personală, noi succese 
în munca nobilă pentru înflorirea orașului și 
a județului, a patriei noastre dragi !

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România

ORAȘE MULTICENTENARE
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BRAILA SLATINA

Obelisc ridicat la Slatina CL|. prilejul aniversării of 600 de ani de la 

înființarea orașului

în aceste nopți adînc legănate de grîu și in
cendiate de explozia a mii de gladiole, urmărit 
de ochii roșii ai trandafirilor, am coborît în 
malul Brăilei, la zidul vechi al cetății, la poar
ta de legendă tăiată sub Grădina mare și, în
fiorat de cîntecul ielelor adunate în horă ca 
sălciile, am privit caravelele trecînd în sto
luri prin mijlocul Dunării și inima mi s-a 
aprins de dor și de credință. Brăila a împli
nit 600 de ani și corabia ei cu trei catarge : 
unul al iubirii, unul al spiritului de aventură 
și celălalt al nădejdii și al izbînzii — urca, 
zugrăvită cu o pană de flaming muiată în a- 
pele nemuritoarei Kialina și cu o pană de 
dropie trecută prin asfințiturile largi ale Bă
răganului, spre anul 2000 și trupul ei era de 
pasăre și de vis, și zbura între valuri de ar
gint. Tulburătoare, frunzele teilor, împrăștiind 
mireasmă virginală, spuneau de drumuri 
lungi și de mereu frumoasele întoarceri acasă,

FANUȘ neagu

I
Orașul multisecular, străjuit de apele Oltului 

a fost în aceste zile de confruntare a trecutului I 
cu prezentul o expresie vie a mîndriei și dra- I 
gostei cu care locuitorii săi respectă trecutul și 
construiesc prezentul și viitorul său. §

Astfel, sărbătoarea de la Slatina s-a constituit | 
ca un însemnat moment de bilanț al realizărilor 
ultimilor ani și în același timp de afirmare a 
dorinței slătinenilor de a munci în continuare 
pentru dezvoltarea și prosperitatea bătrînului 
oraș. Atmosfera sărbătorească a acestor zile, 
bucuria și exuberanța care au însoțit manifestă
rile prilejuite de comemorare, au confirmat acest 
lucru. Bogatul program al manifestărilor a început 
cu o sesiune de comunicări științifice ; oameni de 
știință și cultură din localitate și din țară au 
susținut comunicări științifice pe tema „Momente 
din istoria orașului Slatina*'. în continuare a avut 
Ioc un moment emoționant: în parcul de pe 
strada Pitești, 
de sculptorul 
celor 600 de

ADUNAREA POPULARĂ Dl PE 
„CIMPIA LIBERTĂJII“ DE Li BLAJ

a fost dezvelit un obelisc realizat 
Ion Irimescu, închinat aniversării 
ani. După amiază, a avut Ioc 
Sesiunea Jubiliară a consiliului 
popular orășenesc. Vorbitorii au 
subliniat importanța simbolică a 
comemorării celor 6 secole de isto
rie. într-o atmosferă de puternică 
însuflețire și entuziasm, de emoție 
și bucurie s-a dat citire Decre
tului Consiliului de Stat prin care 
se acordă orașului „Steaua Repu-

(Continuare în pag. a IlI-a)

BRAILA : aspect de la adunarea populară

MARIANA DAVID
(Continuare în pag. a IlI-a)
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(Continuare în pag. a II-a)

FOTBAL

TIMA
ETAPA

FINALA „CROSULUI TINERETULUI"

CEI MAI
BUNI DIN

REZULTATE

M.

Farul—Progresul 
Steaua—,,U“ Cluj 
F. C. Argeș—Petrolul 
St. Roșu—Rapid 
Dinamo — A.S.A. Tg. 
Jiul—Dinamo Bacău 
„U“ Craiova—U.T.A.

ETAPA VIITOARE
Rapid—„U“ Craiova
A.S.A. Tg. M.—Steagul Roșu 
Din. Bacău—Farul
U.T.A—Jiul
Petrolul—Steaua
„U“ Cluj—Dinamo București 
Progresul—F. C. Argeș 

6. JIUL
7. U.T.A.
8. DINAMO BACĂU
9. RAPID

10. „U“ CRAIOVA
11. „Uu CLUJ
12. STEAGUL ROȘU
13. PROGRESUL
14. A. S. A. TG. MUREȘ

STEAUA
F. C. ARGEȘ 
DINAMO BUCUREȘTI 
PETROLUL
FARUL

25 — 13 — 7 — 6 = 42 25 = 33
25 — 14 — 4 — 7 = 39 — 22 = 32
24 — 12 — 5 — 7 = 31 — 25 = 29
25 — 12 — 2 11 = 26 — 26 = 26
25 — 10 — 5 — 10 = 36 — 28 = 25
25 —f* 11 — 3 — 11 =S 35 — 34 = 25
25 — 10 — 4 — 11 = 23 — 23 = 24
25 — 11 —- 2 — 12 = 29 — 37 = 24
24 — 9 — 5 — 10 = 30 — 30 = 23
25 — 11 — 1 — 13 = 28 — 30 = 23
25 — 9 — 5 — 11 = 31 — 37 = 23
25 — 8 — 5 — 12 = 20 — 30 = 21
25 — 6 — 8 — 11 = 22 — 30 f= 20
25 — 6 — 8 — 11 = 26 — 41 = 20

într-un splendid decor de pri
măvară, pe largul platou din 
preajma Pavilionului Expoziției 
Naționale, s-a desfășurat, în orele 
dinaintea amiezii, finala pe țară 
a celei mai mari competiții spor
tive de masă a anului — Crosul 
tineretului. Sînt multe întreceri 
care, prin natura și specificul loi 
angrenează în lupta pentru în- 
tîietate sute, mii de sportivi, dai 
nici una nu poate atinge propor
țiile marilor întreceri care cu
prind masa tineretului, generații 
lîngă generații. întrecerile crosu
lui, dificilă probă atletică, au 
ceva epopeic încă din mo
mentul în care-și încep desfășu
rarea și pînă în ultima zi, cînd 
cei mai buni dintre cei buni sînt 
aureolați de succes, încununați 
cu titlul sacru de învingători.

Orele 9, dimineața. Din incin
ta Institutului agronomic, în su
net și ritm de fanfară, pornește 
coloana manifestanților și spor
tivilor. Steaguri multicolore flu
tură în vînt. Defilează tinerețea. 
Ajung în fața tribunei oficiale 
înălțată în fața intrării principale 
a Pavilionului Expoziției Națio
nale și se aliniază într-o ordine 
perfectă, pe județe și municipiul 
București. în tribuna oficială iau 
loc, ca invitați de onoare, tova-

Simbătă, la Blaj, locali
tate de mult intrată în con
știința și istoria poporului 
nostru, a bătut inima intre 
gii țări. Așezarea de la în- 
tilnirea Tirnavelor a retrăit 
cu intensă emoție momen
tele de mare înălțare și 
avînt de acum 120 de ani, 
cînd pe Cimpia Libertății 
40.000 de oameni, ascultind 
glasul și îndemnul unora 
dintre cele mai luminate 
minți pe care le-a avut is
toria românească, s-au ridi
cat la luptă pentru înfăp
tuirea idealurilor revoluțio
nare ale poporului.

Acum., ca și atunci, ală

Cuvîntarea tovarășului

Ion Gheorghe Maurer
Dragi tovarăși,

Așa după cum bine știm, 
după cum știm aceasta cu min
tea și sufletul nostru, sărbă
torim astăzi împlinirea a 
120 de ani de cînd aici, 
la Blaj, străvechi centru de 
cultură românească, s-a des
fășurat adunarea națională 
de pe Cîmpia Libertății — 
unul dintre momentele memo
rabile ale revoluției de la 1848- 
1849 din Transilvania. Parte 
integrantă a revoluției din ță
rile române, revoluția desfă
șurată acum douăsprezece de
cenii în Transilvania a repre
zentat continuarea pe o 
treaptă superioară a luptei se
culare pentru eliberare națio
nală și socială, înscriindu-se 
la loc de cinste în cartea de 
aur a istoriei poporului nos
tru.

Momentul pe care îl ani
versăm capătă semnificații și 
rezonanțe dintre cele mai pio- 
funde acum, în contextul îm
plinirii și depășirii cu mult a 
idealurilor pentru care au 
luptat generațiile de la 1848, 
al izbînzilor remarcabile do- 
bîndite printr-o muncă eroică, 
pasionată pentru desăvîrși- 
rea construcției societății so
cialiste. Aducem, cu acest pri- 
Aej, omagiul nostru tuturor 
luptătorilor pentru libertate, 

rășii Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ion Iliescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al C.C. al U.T.C., minis
tru pentru problemele tineretu
lui, Mihail Florescu, membru al 
C.C. al P.C.R., președintele 
F.R.A., Ion Teoreanu, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Anghel Alexe, președintele 
C.N.E.F.S., secretari ai C.C. al 
U.T.C., reprezentanți ai U.G.S.R., 
activiști pe tărîm politic și ob
ștesc, ai mișcării sportive.

După obișnuitul raport al co
misiei de organizare și un scurt 
cuvînt de salut, tovarășul Iosif 
Valter, secretar al C.C. al U.T.C., 
declară deschise întrecerile finale 
ale Crosului tineretului și urează 
succes participanților.

După numai cîteva minute, o- 
ficialii dau startul în o primă 
probă : junioare —• 1 000 m. O 
plecare explozivă, vertiginoasă. 
Grupul se menține compact pînă 
la 500 m. în frunte, la cîțiva 
pași, o tînără înaltă, blondă. 
Ursula Herbert din Sibiu. Va 
cîștiga ea oare cursa ? Se face 
turul Pavilionului. Două sute de 
metri pînă la linia de sosire. Pri
virile o caută pe Ursula. Dar... 

turi de români se află mulți 
maghiari și sași, căci, așa 
cum spunea viteazul Iancu, 
„firea ne-a așezat în una 
patrie, ca împreună să asu
dăm cultivînd-o și împreu
nă să gustăm dulceața 
fructelor ei"...

Cei 40.000 de oameni, a- 
dunați astăzi pe Cimpia Li
bertății, dind parcă viață 
unei stampe devenite docu-‘ 
ment, sînt acum stăpini la 
ei acasă, stăpini ai destine
lor patriei, mîndri de a fi 
îndeplinit cu bărbăție so
lemnul jurămint revoluțio 
nar de acum 120 de ani.

Mulțimea a întâmpinat cu

revoluționarilor acelei epoci 
care prin activitatea lor neo
bosită, prin cugetul lor înari
pat au adus nepieritoare con
tribuții la clădirea edificiului 
măreț al patriei.

In istoria națională, Transil
vania a jucat din totdeauna 
un rol de o covîrșitoare im
portanță. Aici a fost centrul 
puterii strămoșilor noștri — 
dacii, și s-au înălțat apoi, pe 
vremea epocii romane, înflo
ritoare orașe, în frunte cu 
Ulpia Traiana Sarmisegetusa, 
capitala Daciei Traiane. De 
la înaintașii săi — daco-roma- 
nii — poporul nostru a moș
tenit și a purtat prin veacuri 
virtuțile vitejiei și dîrzeniei 
în lupta pentru apărarea ve
trei strămoșești. Alături de 
români, au trăit de secole pe 
acest pămînt maghiari, ger
mani și alte naționalități, și 
tot ce s-a făurit aici, toate 
valorile care au îmbogățit 
patrimoniul material și spiri
tual al populației acestor me
leaguri sînt rodul muncii și 
al luptei lor comune pentru 
progres. In timpul unor im
presionante răscoale, cum au 
fost cea de la Bobîlna, cele 
de sub conducerea lui Gheor
ghe Doja, Horia, Cloșca și Cri- 
șan, au fost puse într-o puter
nică lumină eroismul popular 
fără margini, înaltul spirit

Iocul ei l-a luat Fița Rafira din 
Galați, care încheie, spectaculos, 
cursa pe locul întîi. Ne apropiem 
imediat însă de concurenta Elena 
Dumitru, care a ocupat un loc 
intre primele 10. De ce ? Ni s-a 
părut, după statura ei, că este 
cea mai mică dintre perfonnere. 
Adevărat: 16 ani. N-a mai con
curat niciodată. Lucrează în bri- (Continuare în pag. a IlI-a)

Pe podiumul învingătorilor

urale și ovații sosirea la 
adunarea populară a to
varășilor Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al Comi
tetului Central al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Miy 
niștri, Janos Fazekaș, mem-' 
bru al Comitetului Executiv 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Ro
mân, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Manea 
Mănescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv?

(Continuare în pag. a 11-a)

de sacrificiu al maselor obi
dite, fără deosebire de națio
nalitate, în lupta împotriva 
împilatorilor. Remarcăm ca 
deosebit de însemnate contri
buțiile Transilvaniei, prin 
multe dintre centrele ei de 
bază — Brașovul, Sibiul, 
Blajul, Făgărașul, Năsăudul 
și altele — la cultivarea și 
dezvoltarea unor strînse și 
multiple legături economice, 
politice, culturale între toate 
provinciile românești.

In condițiile destrămării 
feudalismului și dezvoltării 
capitalismului, ale puternicei 
afirmări a națiunii române și 
creșterii conștiinței ei de sine, 
evenimentele de la 1848 — în 
timpul cărora în Moldova, 
Transilvania și Țara Româ
nească a fost desfășurat larg 
stindardul idealurilor sfinte 
de emancipare socială și na
țională — au constituit înce
putul unor profunde și însem
nate transformări în viața ta
rii, la capătul cărora avea să 
se făurească România mo
dernă, ca stat independent și 
unitar.

Revoluția burghezo-demo- 
cratică din 1848 — determ-r.a- 
tă de profunde cauze interne 
— a învolburat țările române 

gada a IV-a <3e cîmp de la C.A.P. 
Satu Mare, Județul Ilfov.

Deosebit de disputată a fost 
proba juniorilor — 2 000 m. Fa
vorit, după primele aparențe, era 
Nicolae Dumitru din București, 
care a dus o trenă susținută pînă

VASILE CĂBULEA
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ADUNAREA POPULARĂ DE PE „ClMPIA LIBERTĂȚII 4 DE EA BLAJ
(Unn^e din pag. J)

în condițiile unor răsturnări 
sociale care au cuprins în
treaga Europă. Flăcările re
voluției au țîșnit cu intensi
tate de la Palermo, Paris, 
Viena și Berlin, pînă la Pesta 
și Praga, la Cracovia și Bucu
rești, popoarele continentului 
fiind prinse în iureșul unor 
lupte de masă cu caracter na
țional și social. Mișcările de 
eliberare ale popoarelor afla
te sub dominația habsburg'că 
— români, maghiari, cehi, sin- 
vaci, italieni, sîrbi, croați po
lonezi, ucraineni — au căpă
tat o amploare și o vigoare 
nemaiîntâlnite, zdruncinînd 
din temelii acest imperiu a- 
nacronic.

în Transilvania, criza orîn- 
duirii feudale, care se făcea 
simțită încă din secolul al 
XVllI-lea, îmbrăca forme 
deosebit de ascuțite. Exploa
tarea crîncenă la care .erau 
supuși iobagii — români și 
maghiari — din partea nobi
lilor proprietari de pămînt, 
genera puternice contradicții 
de clasă. Revendicările socia
le se îmbinau strîns cu cele 
naționale, românii — care 
constituiau majoritatea popu
lației — fiind în aceiași timp 
lipsiți de drepturi și nerecu- 
noscuțj ca națiune. Progra
mul revoluției, dînd expresie 
acestor revendicări, a polari
zat toate păturile somate a- 
vansate — cărturari, țărani, 
târgoveți, lucrători și meșteșu* 
gări — forța de bază a revo
luției constituind-o masele de 
țărani exploatați și asupriți.

în fruntea mișcării s-i si
tuat o întreagă pleiadă de in
telectuali patrioți transilvă
neni, animatori înflăcărați ai 
luptei pentru libertatea na
țională și înlăturarea rînduie- 
lilor feudale. Rostim cu ve
nerație numele unor cărtu
rari și gînditori strălucițî ca 
Simion Bărnuțiu, George 
Bârițiu, Alexandru Papiu- 
Ilarian, Timotei Cipariu, A- 
vram lancu, loan Buteanu, 
frații Mureșanu. Aron Pum
nul, Andrei Șaguna, Eftimie 
Murgu și al multor altora 
care prin opera și activitatea 
lor au înaripat cugetele și au 
oțelit voința luptătorilor de 
la 1846.

Momentul cel mâ’ înălță
tor al revoluției, care avea să 
înscrie Blajul în cronica ma
rilor lupte ale poporului nos
tru, l-a constituit impresio- 
nanta adunare de pefie 40 000 
de oameni întrunită la 3/15 
mai aici, pe Cîmpul Libertă
ții. Adunarea Națională de 
la Blaj a reprezentat un eve
niment de rezonanță euro
peană, o viguroasă manifes
tare politică pentru recunoaș
terea drepturilor naționale și 
sfărîmarea lanțurilor despO' 
tismului. Năzuințele maselor 
reunite aci, în rîndurile că
rora, alături de români, se a- 
flau maghiari și germani -- 
hotărîți să dea curs nou is
toriei și să-și orînduiasca o 
viață mai bună — și-au găsit 
reflectarea în programul de 
revendicări adoptat, avînd ca 
idei de bază dobîndirea liber
tății naționale, desființarea 
iobăgiei, libertatea industrială 
și comercială, asigurarea de 
drepturi cetățenești, întrona
rea unui regim politic demo
cratic în interesul tuturor lo
cuitorilor Transilvaniei»

Adunarea de la Blaj a să
pat adînc în conștiința pai ti- 
cipanților ideea necesității 
unității poporului român, idee 
fundamentală, omniprezentă 
în tot timpul desfășurării e- 
venimentelor din Transilva
nia, și atât de vibrant expri
mată în strigătul țăranilor 
întruniți aici : ,Vrem să ne 
unim cu țara !“ Acesta era un 
deziderat național fundamen
tal. Asemănător altor eveni
mente, revoluția din 1848 a 
strîns sub flamurile ei expo- 
nenți ai poporului român din 
cele trei principate. La Blaj, 
laolaltă cu transilvănenii, 
s-au găsit militanți și cărtu-
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rari din Moldova și Țara Ro
mânească, între care Vasile 
Alecsandri, Alexandra loan 
Cuza,- Alecu Russo, Costache 
Negri, George Sion, Axente 
Sever, Aron Florian, Ion Ma- 
iorescu și alții, simbolizîrid 
prin prezența lor hotârîrea 
poporului român de a-și fău
ri o viață demnă și a realiza 
unitatea sa națională

Dată fiind asuprirea la 
care erau supuse toate po
poarele din cuprinsul impe
riului habsburgic, masele popu
lare de diferite naționalități e- 
rau animate de o puternică ten
dință spre unitate, spre crearea 
unui front comun de luptă. 
Cerințele progresului, ale scu
turării jugului feudal și domi
nației străine constituiau te
meiuri obiective ale unirii în 
revoluție a naționalităților din 
Transilvania. în promovarea 
asupririi și dezbinării națio
nale nu erau interesate ma
sele de țărani și meșteșugari 
ci aristocrația feudală reac
ționară legată de regimul im
perial de la Viena, pe care se 
sprijinea în exploatarea io- 
băgimii române, maghiare, să
sești și de alte neamuri.

Necesității luptei unite, tot 
mai larg înțeleasă, au căutat 
să-i dea curs reprezentanții 
înaintați ai revoluționarilor 
români, ca Nicolae Bălcescu, 
Avram lancu, Cezar Bolliac, 
care au militat pentru acțiuni 
zomune ale naționalităților 
asuprite împotriva dușmanu
lui comun. Avram lancu — 
conducătorul cetelor de moți 
din Munți Apuseni — spunea 
în cuvinte pline de semnifi
cație că „maghiarul de exis
tență și viitor nu poate vorbi 
fără român, nici românul fără 
maghiar**, căci» arăta el, bfi- 
rea ne-a așezat în Una patrie, 
ca împreună să asudăm culti- 
vînd-o și împreună să gustam 
dulceața fructelor ei". în ace
lași sens militau revoluționa
ri maghiari, între care Mihaly 
Tancsics. Sandor Petofi, Te- 
leki Laszlo, secuiul Gabor 
Aron și fruntași ai populației 
săsești ca Ștefan Ludwig 
Roth, Anton Kurz, Maximi
lian Moltke. Importanța lup
tei unite s-a vădit pregnant 
în timpul acțiunii desfășurate 
sub comanda generalului po
lonez Iosif Bem, care, cu oas
tea sa formată din mii și mii 
de români, maghiari, secui și 
germani, a izbutit să alunge 
trupele hâbsburgiCe de pe a- 
proape întreg teritoriul Tran
silvaniei.

Cu toate acestea, datorită 
împrejurărilor istorice, limi
telor inerente acelei epoci, 
nu s-a putut realiza unirea 
deplină a forțelor revoluțio
nare ale națiunilor asuprite. 
Dezbinarea între naționalități 
a provocat mari daune luptei 
lor, a ușurat acțiunile contra
revoluției. în cele din urmă, 
revoluția burghezo-democra- 
tică din Transilvania a fost 
înfrîhtă. La aceasta au con
tribuit nerezolvarea revendi
cărilor naționale și sociale e- 
sențiale pentru care masele 
militau, inconsecvența și in
teresele contradictorii ale 
burgheziei aparținînd diferi
telor naționalități, intervenția 
brutală a armatelor imperiale 
habsburgice și țariste, care au 
înăbușit în singe atât revoluția 
românilor, cît și revoluția po
porului ungar.

Cu toate acestea, revoluția 
din Transilvania s-a înscris în 
istorie ch un eveniment cu a- 
dînci semnificații și urmări 
politico-sociale. Ea a zguduit 
din temelii orînduirea feuda
lă, dovedind că vechea stare 
de lucruri nu mai puteâ dăi
nui, a determinat înlăturarea 
treptată — pînă în anul 1854 

— a servituților iobăgiste. Re
voluția a dat impuls dezvoltă
rii societății pe calea capita
lismului, a dus la afirmarea 
tot mai puternică a conștiinței 
naționale a românilor, a sădit 
mai adînc ideea că adevărata 
libertate se cucerește prin 
lupta unită a tuturor asupriți- 
lor și exploataților, indiferent 
de naționalitate.

Visul de veacuri al maselor 
populare transilvănene de a 
se elibera din jugul asupririi 
și a se uni cu țara, s-a 
realizat mai târziu, prin lupta 
întregului nostru popor. Așa 
cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la marea adunare 
populară ținută anul trecut tot 
în acest loc istoric, „Sămînța a- 
runcată aici, pe Cîmpia Liber
tății a dat roade în 1859, cînd 
s-a înfăptuit unirea Țării Ro
mânești și Moldovei, punîn- 
du-se bazele Statului național 
român. Ea a dat roade în 
1877, cînd armatele române, 
cu sprijinul multor luptători 
din Transilvania au luptat 
pentru cucerirea independen
ței statului național român... 
Ăceâstă sămînță a rodit tot 
mai bogat, rezultatele ei în- 
truchipîndu-se în făurirea sta
tului național unitar român, 
în 1918“.

Rolul de a conduce mai de
parte lupta de emancipare so
cială și deplină libertate na
țională și l-au asumat clasa 
muncitoare, mișcarea revolu
ționară a proletariatului, parti
dul nostru comunist Sub con
ducerea comuniștilor, în urma 
unor eroice lupte de clasă, âu 
fost împlinite cu adevărat și 
cu mult depășite aspirațiile 
de dreptate socială care i-au 
însuflețit pe revoluționarii din 
1848. Pe drumul deschis de 
insurecția armată de la 23 
august 1944, clasa muncitoare, 
țărănimea, intelectualitatea, în 
front comun, au desăvîrșit 
sarcinile revoluției burghezo- 
democratice, au asigurat Vic
toria deplină și definitivă a 
orînduirii Socialiste pe pâmîn- 
tul României. Realizările so
cialismului se vădesc și pe fru
moasele meleaguri transilvăne
ne care, ca și celelalte zone 
aie țării, au fost trezite la via
ță nouă.

Caracteristic societății noas
tre este faptul că întreaga 
putere — politică și economi
că — aparține poporului, care 
o exercită prin exponenții sâi, 
în folosul înfloririi patriei, al 
făuririi unei vieți de înaltă 
bunăstare și civilizație. în a- 
ceasta se exprimă democratis
mul real al orînduirii pe care 
o făurim, democratism ce cu
noaște un proces de continuă 
dezvoltare, exprimat între al
tele în participarea directă, 
nemijlocită a unor mase tot 
mai largi la dezbaterea tutu
ror hotărîrilor importante a- 
doptate de partid și guvern, 
la conducerea societății noas
tre.

în procesul de înaintare a 
țării pe călea desăvîrșirli con
strucției socialiste, O etapă 
nouă, cu mult mai luminoasă, 
a deschis Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist Ro
mân, —• etapă caracterizată 
prin promovarea largă a nou
lui în toate sectoarele, prin 
perfecționări substanțiale adu
se întregii activități economi
ce, politice, sociale, științifice 
și culturale, în scopul inte
grării ei pe deplin în albia 
cerințelor firești ale socialis
mului, ca orînduirea cea mai 
înaintată pe care a cunoscut-o 
pînă acum societatea. în an
samblul măsurilor adoptate în 
perioada ce a trecut de la 
Congres se înscriu și hotărîri- 
le ultimei plenare a Comite

tului Central al partidului, 
îndreptate spre întărirea lega
lității socialiste, exercitarea 
nestînjenită a tuturor dreptu
rilor și libertăților cetățenești 
înscrise în Constituție, asigu
rarea respectului demnității 
umane. Poporul român mun
cește cu elan pentru Realiza
rea programului de dezvolta
re multilaterală a patriei, ela
borat de partid. El urmează 
cu nețărmurită încredere 
partidul comuniștilor, fiind 
convins că politica acestuia 
exprimă interesele sale vitale, 
că sub conducerea partidului, 
România va deveni tot mai 
bogată și mai puternică.

Evocînd lupta eroică a re
voluționarilor de la 1848, se 
cuvine să consemnăm împli
nirea, în zilele noastre, a de
zideratului scump care a fost 
atât de viu exprimat în timpul 
revoluției, dar care hu s-a 
putut înfăptui în îm^-ejurări- 
le istorice de atunci — dobîn
direa unei adevărate libertăți 
și independențe naționale, a- 
firmarea în deplinătatea capa
cităților ei creatoare a națiu
nii noastre. Calea largă către 
această măreață realizare a 
deschis-o socialismul, care 
a descătușat toate forțele na
țiunii, a creat condițiile pen
tru ridicarea ei pe o treaptă 
nouă de dezvoltare.

Evoluția societății contem
porane în ansamblul ei atestă 
că idealul național, care S-a 
aflat în centrul frâmîntărilor 
politice și sociale de la mij
locul secolului trecut, nu nu
mai că nu și-â pierdut va
loarea, că nu s-a perimat, dar 
a căpătat, în condițiile de as
tăzi, un conținut mai bogat, 
mâi cuprinzător, dinamlzînd 
lupta popoarelor pentru o Via
ță liberă, independentă, pen
tru valorificarea tuturor po- 
tențelor lor materiale și spi
rituale. Manifestări pregnante 
ale acestui proces sînt dezvol
tarea fără precedent a mișcă
rii de eliberare națională, a- 
parițiâ, alături de națiunile 
mâi Vechi, ajunse în stadiul 
maturității, a ZeCi și Z6ci de 
națiuni noi, care-și reclamă 
dreptul la existență de sine 
stătătoare .-Este evident că na
țiunea constitui? • în Zilele 
noastre, si va continua să con
stituie o forță motrice de sea
mă a dezvoltării istorice, unul 
din cei mai importanți fac
tori de progres îh societatea 
umană.

Pornind de la aceste reali
tăți, de la experiența sa de 
Viață, care l-a învățat să pre- 
țuiască ca lumina ochilor 
dreptul la existență și ăiir- 
mare națională, dobîndit cu 
prețul atâtor lupte și jertfe, 
poporul român nu poate să 
nu nutrească cel mai profund 
respect față de celelalte po
poare și naționalități. Această 
își găsește reflectarea în în
treaga politică a partidului 
comunist și a guvernului ro
mân.

Pe plan intern, politica 
partidului șî statului nostru 
garantează egalitatea deplină 
în drepturi a tuturor cetățeni
lor țării. Pe acest temei se 
făuresc adevărata înfrățire, 
prietenia strînsă dintre po
porul român și naționalitățile 
conlocuitoare. Unitatea între
gului nostru popor, indiferent 
de naționalitate, realizată pe 
multiple planuri — politic, so
cial, morali — Conferă trăini
cie de nezdruncinat orînduirii 
socialiste, reprezintă garanția 
dezvoltării sale continue. Creș
terea an de an a avuției so
ciale dă o bază materială tot 
mai puternică afirmării în 
viața socială a tuturor cetă
țenilor, care beneficiază deo

potrivă de rezultatele progre
selor realizate în economie, 
știință și cultură, au cele mai 
largi posibilități de a-și dez
volta aptitudinile, capacitatea 
de creație.

Din aceleași considerente 
cu privire la rolul de seamă 
al națiunii în societatea con
temporană și aceleași senti
mente de stimă și prețuire 
față de personalitatea și drep
turile fiecărui popor, izvorăș
te orientarea politicii noastre 
externe. După cum este cu
noscut, în centrul acestei po
litici se află prietenia fră
țească cu țările socialiste, ca
re au un rol important în 
lupta pentru asigurarea păcii 
și colaborării internaționale. 
România dezvoltă în același 
timp relații cu toate țările, in
diferent de orînduirea lor so
cială. Călăuzit de principiile 
internaționalismului, poporul 
nostru își manifestă solidari
tatea activă cu clasa munci
toare internațională, cu miș
carea de eliberare, cu noile 
state care și-au cîștigat inde
pendența, cu toate forțele ca
re luptă împotriva imperialis
mului, pentru libertate, inde- 
pehdență națională, democra
ție și progres social.

în tot ceea ce întreprinde 
pe plan internațional, în re
lațiile cu celelalte state, Re
publica Socialistă România 
pornește de la respectarea 
ființei naționale a popoarelor 
și a dreptului lor Inalienabil 
de a hotărî de sine stătător 
asupra destinelor, asupra căi-
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secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comu 
nist Ho mân, Potnptliu Ma- 
covei, președintele Comi
tetului de Stat pentru 
Cultură și Artă. Corul ță 
rănilor din Bistra intonea
ză cu ăvint Marșul lui lăn
cii, in vreme Ce 200 de fete 
din Apuseni vestesc cu tul
nicele lor începutul festivi
tății.

Salutînd cu căldură pe 
Conducătorii de partid și de 
stat prezenți la adunare, 
tovarășii MARCEL BOS1N- 
CEANU, prim secretar al 
Comitetului orășenesc,
GEORGE HOMOȘt’EANU, 
prim secretar al Comitetu
lui județean Alba, al 
P.C.R., președintele consi
liului popular județean, 
IRINA MANEA, profesoa
ră la liceul din localitate, 
VASiLE BIRIȘ. muncitor 
la C.LL, Blaj, ISMAIL LA
DISLAV. directorul liceului 
„Bethlem Gabor" din Aiud 
și lONA$ POPA, președin
tele cooperativei agricole de 
producție Bălcaciu, deputat 
în Marea Adunare Naționa
lă, au evocat în cuvîntul 
lor, însemnătatea istorică a 
mărețelor evenimente pe
trecute aici cu 12 decenii în 
urmă, care au dat expresie 
dorinței arzătoare a poporu
lui nostru de libertate so
cială și națională. Ei au a- 
firmat cu acest prilej hotă- 
rirea de a nu precupeți 
nici un efort pentru aplica
rea neabătută in viață a 
mărețelor sarcini trasate de 
Congresul al IX-lea și de 
Conferința Națională a 
P.C.R., a hotărîrilor de im
portanță istorică elaborate 
de recenta plenară a parti
dului, pentru dezvoltarea și 
înflorirea economică și so
cială a locurilor în cate 
trăiesc, operă la care au 
visat și pentru care du 
luptat înaintașii. 

lor dezvoltării lor politice și 
sociale, de la principiile suve
ranității și independenței na
ționale, egalității, neameste
cului în treburile interne, a- 
vantajului reciproc. Viața a- 
rată că numai prin promova
rea consecventă a acestor 
principii — tot mai larg recu
noscute ca singura bază rațio
nală a raporturilor dintre țări 
— se poate ajunge la statorni
cirea unor relații de încrede
re, de colaborare și cooperare 
rodnică între state, la afirma
rea pe arena mondială a tu
turor statelor și națiunilor — 
fie ele mari sau mici, la crea
rea ambianței necesare pentru 
garantarea se.curității inter
naționale, pentru victoria chu- 
zei păcii.

★
în încheiere, dați-mi voie, 

dragi tovarăși, ca la aceasta 
măreață aniversare să vă a- 
dresez dumneavoastră, munci
torilor, țăranilor, intelectuali
lor, tuturor oamenilor muncii, 
indiferent de naționalitate, de 
pe meleagurile acestui stră
vechi pămînt al patriei, salu
tul cald și urări de spor de 
muncă, sănătate și fericire, din 
partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
a Consiliului de Stat și a Con
siliului de Miniștri.

Fie ca evocarea faptelor ce
lor care în urmă cu douăspre
zece decenii și-au închihat cu 
atîta dărnicie viața luptei pen
tru libertatea națională și so
cială a poporului român, să 
reprezinte pentru fiecare din
tre noi un imbold permanent 
pentru înfăptuirea îndatoriri
lor sfinte față de patrie !

întregul nostru popor, însu
flețit de patosul patriotismu
lui, va îhfâptui în continuare, 
cu toată hotârîrea, politica de 
progres multilateral șl înflori
re a României socialiste — 
politica Partidului Comunist 
Român.

în Ovațiile îndelungi a 
zecilor de mii de partici- 
panți la adunare a luat 
cuvîntul tovarășul ION 
GHEORGHE MAURER.

Două cîntece : „Pe Cîmpia 
Libertății1* și „Te tint 
partid" intonate de corurile 
unite ale județului Alba 
leagă între ele 120 de ani 
de luptă izbăvită de popor, 
semnificînd îmbinarea res
pectului pentru marile tra- ) 
diții revoluționare cU senti
mentul mindriei pentru 
viața liberă și independen
tă de azi a poporului român.

Are loc apoi o amplă e- 
vocare a zilelor cînd valul 
revoluționar ce cuprinsese 
întreaga Europă unea într-o 
singură voință pe toți locui
torii Transilvaniei, ai Mol
dovei și Țării Românești.

Sînt marcate în evocare 
date memorabile : 1859 —
Unirea Moldovei cu Țara 
Românească, 1817 — cuce 
rirea independenței de stat. 
Apoi, din toate zările se 
aud glasurile unite intr-un 
cor măreț: .,Să ne unim cu 
țara Tot poporul cîntă. 
Blajtil retrăiește bucuria 
Unirii de la 1918. Cîntecul 
„Tricolorul românesc" șl 
imnul ,,Pe-al nostru steag 
e scris unire" încheie mă
reața evocare de pe Cîmpia 
Libertății.

Dar marea sărbătoare 
populară abia acum începe. 
Cîntă corurile din Blaj, 
Alba-lulia, Sebeș, Aiud, 
Bistra, Noșlac și Cugir. 
Alături de jocul românesc, 
înfloresc jocul maghiar și 
cel german.

Sus, la Crucea lui'lancu 
se aprind focuri. Artificii 
tricolore fulgeră, îmbrăți- 
șînd Cîmpia Libertății in
tr-un strălucitor drapel.

Pe Cîmpia Libertății se 
încing apoi înflăcărate hore. 
Este o vibrantă apoteoză a 
festivităților de la Blaj.

CIOCONDA
FĂRĂ SURlS

A fi singur, sau singuri, prin
tre cei mulți din jurul tău a 
devenit o temă tabu speculată 
cu o furie alarmantă de litera
tura, teatrul și filmul contempo
ran. „Tratarea" nevoii ri nepu
tinței de a comunica a dat chiar 
un profil aparte unei întregi li
teraturi : cea nord-americană. 
Ba chiar, a ajuns, într-un secol 
al marilor aglomerări umane, 
cum este acesta al nostru, să de
vină un subiect și pentru socio
logie.

Ar rămîne de pus totuși, 
pentru delimitarea pe care o 
impune cronica unui film cu o 
asemenea tematică, o întrebare 
cheie : ce fti de singurătate ? 
„Gioconda fără surîs" încear
că să nuanțeze acest vast teri
toriu (psihologic ? afectiv ?) 
printr-o intrigă capabilă să facă 
„banalul" senzațional (poate 
ghilimelele trebuie puse celui 
de al doilea cuvînt), orgoliul la 
care subscriau cineaștii aflați 
în avanposturile artei lor .

Care este deci singurătatea 
celor doi foști îndrăgostiți ce se 
întîlnesc după o lungă perioa
dă de timp — 10-15 ’ani —- întrro 

cRom cimmwogrmim\
încercare, ultima, de a-Și corec
ta biografiile ?

Irina — ca personaj — pole
mizează cu acea întristătoare 
optică prin care drama cupluri
lor desfăcute era soluționată a- 
proape cinic, „refacerea" (ce cu
vînt vulgar pentru o asemenea 
omenească tristețe) vieții fiind 
condiționată de integrarea în 
indiscutabil elan ai unui colec
tiv de muncă. Sentimentele nu 
se dau la refăcut cum ciorapii 
la remaiat și utilitatea socială 
a individuVui nu poate înlocui 
acel perpetum „niciodată" care 
însumează neîmplinirile erotice. 
Și eroina, nici în. ciuda și nici 
datorită succeselor profesionale 
de care se bucură — e chiar 
decorată pentru una din reali
zările ei la combinatul chimic 
la care este inginer-șef — nu 
se poate sustrage — și e lucidă 
de aceasta — unei singurătăți 
nobile în calmul sub care s-a 
ascuns și ascunde dragostea ei 
eșuată.

Singurătatea lui Calus e doar 
paravanul care-i ascunde lașita
tea. O lașitate marcată cu și de 
inteligență de un amar resem
nat cu abilitate după cuvinte 
frumoase. Personajul știe că au
toironia este de bonton în lu
mea de azi, că un aer detașat, 
cîteva citate și o voce gravă 
mai creează o mască perfectă. 
Un alibiu moral chiar pentru că 
eroul încearcă încolonarea în 
presupusa dramă ă unei epoci, 
dar, și așa fiind, drama nu în
seamnă implacabila lui ratare 
sub cadența tremolată a uno- 
scuze de Circumstanța.

E Undeva o încercare ă aces
tuia de a-și depăși condiția

CINEAĂATOGRAFE
CÂDEREA IMPERIULUI RO
MAN

Patria (orele 9 ; 12,43 ; 16,30 ; 
20).

CE NOAPTE, BĂIEȚI !
Republica (orele 10; 12,30; 
15,30; 18; 20,30), București 
orele 8,45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ;
18.45 ; 21), Modern (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

PASĂREA TIMPURIE
Luceafărul (orele 8,15 ; 10,45 :
13.15 • 15,45 ;. 18,15 ; 20,45), Ca
pitol (orele 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21), Feroviar (orele
8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 • 21), 
EXCelSior (oțele 9.45 ; 12,15 t
15 ; 17,30 1 20).

ZOLTAN KARPATI
Festival (orele 9 ; 11,15 : 13.30 -.
16 ; 18,30 ; 21).

EDDIE CHAPMAN. AGENT 
SECRET

Victoria (orele 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 
21), Moșilor (orele 15,30; 18 ;
20,30).

IADUL SFĂRÎMAT
Lifmina (orele 9,15; 11.30 s
13.45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).

LEUL AFRICAN
Timpuri noi (orele 9—21).

FATA CU BALONUL
Doina (orele 9 ; 11; 13 ; 16 :
18.15 ; 20,30).

STATORNICIA RAȚIUNII
Grivița (orele 9 ; 11,15 : 13.30 : 

16 ; 18,15 ; 20,30).
BALUL DE SÎMBĂTĂ SEARA 

umană ? Pot fi credibile confe
siunile lut ? Finalul filmului in
dică neputința lui de a se rea
liza afectiv, neputința în 
fața căreia orice altă tribulație 
sentimentală nu va face altceva 
decît să repete mecanic, gesturi 
și cuvinte bine învățate și fără 
conținut.

Al treilea personaj — Cosrna 
— e mai mult o pată de culoa
re în cenușiul acestei întoarceri 
în biografiile celor doi. Și ce
nușiul înseamnă un banal pe 
care filmul Malvinei Urseanu 
(scenariul și regia) n-a reușit 
să-l înfioare decît parțial. Un
deva se simte tirania dialogului, 
sonorul filmului pălind sonorul 
unei Cmisiurti ‘ radiofonice. Te 
poți lipsi de imaginea în care 
chipurile eroilor au ceva dintr-o 
inflexibilitate statuară. Inter- 
preții, Silvia Popovici și Ion 
Marinescu, depășesc »cu -vizibile 
eforturi „rigorile" impuse de 
text. Ei trebuie să se explice 
încontinuu, aducerile aminte 
țin de vorbe și mai puține ori 
de loc de mimică. Doar finalul, 
acea amînată stație de cale fe
rată cafe să-i despartă definitiv, 

este excelent realizat. Cuvin
tele-? mai puține și le țin locul 
gesturilor și chiar și peisajul 
vorbește: șosele pustii, singu
rătatea" ' persoanelor... Aici se 
termină de fapt și filmul. Un 
didacticism rău ‘ înțeles moti
vează apoi întoarcerea eroinei 
în cabinetul ei de lucru, nea
părat, înaintea unei ședințe care 
se va termina noaptea tirziu.

Regia cedează, pe tot par
cursul filmului, unui lux fals 
cinematografic : eroii au mașini 
diplomatice — și Irina și docto
rița Ioana —, interioarele (Arh. 
Nic. Drăgan) amintesc de ma
rile hoteluri metropolitane, pe
reți glisanți și mobile de expo
ziție. Dacă exterioarele sînt 
reușite, spre exemplu, o anto
logică fugă pe un deal străjuit 
de copaci țnalți, cînd revin în 
decorul platourilor, totul de
vine sufocant printr-o ultimă 
modă, de la mobilier pînă la 
arhitectură. Și costumația ero
ilor are aceeași sobră ele^șeță 
de recepție. Nici o mică negli
jență nu umanizează imaginea.

Acest film care putea să fie 
un mare succes de stimă al ri- 
nematografiei noastre nu și-a 
urmat traiectoria, deviind ușor. 
Pretextul dramatic : intîlnirea 
eroilor e aproape incredibilă în 
datele sale. Sînt prea multe co
incidențe pentru o 2i și o noapte 
pentru ca și filmul să nu devi
nă, în bună parte, subit retoric. 
Malvina Urseanu putea debuta 
la fel de extraordinar ca și 
Lucian Pintilie, chiar dacă nu a 
făcut-o, în filmul ei sînt sem
nele unui regizor autentic.

TUDOR STĂNESCU

înfrățirea între popoare (orele
15,30 ; 18 ; 20,30), Drumul Sării 

(orele 15 ; 17,30 ; 20).
GIOCONDA FĂRĂ SURÎS

Buzești (orele 15,30; 18; 20.30).
O FATA FERICITĂ

Dacia (orele 8- 15,30; 18; 20.3uW-
EA VA RÎDE 4

Bucegi (orele 0 ; 13 ; 16 ; 18,15;
20.30) , Arta (orele 9,15 ; 15,45;
18,15 ; 20,30).

ZILE DE VARĂ
Unirea (orele 11 î 15.30 ; 18).

CLIMATE
Lira (orele 15,30 : 18).

K. O.
Giulești (orele 15,30; 18; 20.30). 

EU. EU. EU... ȘI CEILALȚI
Cotroceni (orele 14,30 ; 17,30 ;
20.30) .

ULTIMA NOAPTE A COPILĂ
RIEI

Centred (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18,15 ; 20,45).

OSCAR
Melodia (orele 9 • 11,15 ; 13,30;
16 ; 18,30 ; 20,45), Gloria (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) , Flamura (orele 9 ; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

EL DORADO
Floreasca (orele 9,30 ; 12 ;
15.33 ; 18 ; 20.30).

RĂZBUNAREA haiducilor
Volga (orele 9.50 { 11,30 ; 13,20;
15.45 ; 18.15 ; 20,46), Miorița
(orele 9,15 • 11.30 ; 13,45 ; 16 ;
18.30 } 20,45).

MIHAI COMAN

■M

-ROMAN POLIȚIST —
REZUMAT

Tînărul tehnician, Nelu Stoian, a fost găsit mort in camera 
lui. Pentru ipoteza sinuciderii pledează situația grea în care se 
aflau atât Nelu, cît si colegul sau de serviri, 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. Rănulții sînt : vecinul lui Nelu, Vasilcscu, un borfaș a- 
mestecat în fraudele care s-au petrecut Ia cooperativă, și un 
anume Stănescu, care La vizitat pe Nelu în noaptea morfii aces
tuia. Se pare că este amestecat și un anume lonescu.

— Nu cred. Noi ne cam ferim să pălăvrăgim. Mai degrabă, în 
timpul concediilor putea să afle mai mult. Știți, cînd era în con-
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cediu funcționarul de Ia registratură, făcea portarul și treaba lui. 
Un lucru nespus de simplu.

— Adică ?
Și directorul adjunct îi explică despre .ce e vorba. Era, în- 

tra-adevăr, o treabă simplă. Apoi maiorul îl rugă să-1 ajute în
tr-o chestiune, iar tovarășul Manolache — obosit de întrevederea 
care, durase cam mult — îi făgădui sprijinul.

A doua zi, la ora cinci după amiaza, îh biroul maiorului se 
aflau opt persoane : Vasilescu Zet șt Stănescu, păziți fiecare de 
către un milițian, maiorul Preda, locotenentul Pîrcălab, consilie
rul Eugen Stoian, și unul dintre conducătorii institutului: profe
sorul universitar Ilie Dincuță. Maiorul purta uniformă și stătea 
la biroul lui, avînd în față o mapă. Cînd o deschise, locotenentul 
văzu că mapa conținea o singură pagină pe care maiorul, cu 
scrisul său mărunt și citeț, își făcuse, pe puncte („uite că s-a în
vățat și el, pînă la urmă !") niște însemnări. Dar nu se uita lâ ele.

— Țin de la început să mulțumesc tovarășului profesor univer
sitar Ilie Dincuță, care — cunoscînd dinainte că-1 vom reține a- 
proximativ două ore — a avut amabilitatea să răspundă la invi
tația noastră.

Un om foarte înalt și foarte slab, cu o privire vagă, de miop 
care nu poartă ochelari, dădu din cap, aprobînd nu se știe ce.

— Am fixat întâlnirea noastră la aceâștă oră tocmai pentru ca 
tovarășul Dincuță și tovarășul consilier Stoian — care va putea 
să afle, poate, unele lucruri noi despre fratele său — să poată 
participa, fără să stânjenească activitatea institutului. Cazul Nelu 
Stoian — Dan Viziru s-a dovedit destul de complicat și ne-a dat 
de furcă. încheind astăzi cercetările...

Se auzi o trosnitură : Stănescu se îndreptase pe scaun, greoi 
$i neliniștit. Se uita țintă la maior.

— încheind astăzi cercetările și înfățișîndu-vă rezultatele, 
sper, tovarășe Dincuță. că veți fi de acord cu mine : e un caz nu 
lipsit de interes. Atît din punct de vedere psihologic, cit ?i — în
drăznesc să spun, deși asta depășește domeniul de care ma ocup
— din punct de vedere tehnic. Nu mă refer la tehnica de a ucide
— dacă există asa ceva — ci chiar la aceea a construcției de dru
muri. . i «4. » I

Abia acum, profesorul păru interesat. Atît de interesat incit își 
scoase dintr-un buzunar interior o pereche de ochelari cu rame 
groase, negre, pe care §i-i așeză pe nas. Privea acum la ^aior M 
și privea cu mare atenție. si cu un fel de simpatie nu
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uh lungan cu figura confuză, ci un intelectual în Vîrstă, Serios 
și concehtrat.

— Cazul are două momente. Primul : Nelu Stoian, tehnician la 
cooperativa „Progresul nasturilor", este găsit mort, într-o pozi
ție care indică sinuciderea. Motive pentru sinucidere există, sînt 
multe și convingătoare : e un om cu sistemul nervos dezechilibrat 
amestecat întt-o afacere necurată care țocmai a fost descoperită 
și pentru care va fi tras la răspundere. Avem de-a face, așa cum 
au dovedit cercetările noastre, cu un tînăr dezarmat în fața vieții, 
cu voința și cu puterea de luptă slăbite de o primă condamnare, 
pe termen lung. Fusese condamnat pentru o vină de tip deosebit, 
deși destul de des întâlnită în practica judiciară. Nelu Stoian fă
cuse o greșeală aparent mică, dat pricinuise moartea unui om.

Consilierul Stoian, îngîndurat dădu aprobator din cap.
— în treacăt fie zis. această împrejurare s-a repetat în viața 

lui : nici în afacerea cu fraudele de la cooperativă nu avea o 
vină prea mare ; i-ar fi fost însă foarte greu să-și dovedească 
nevinovăția — numai parțială, de altfel : și de data asta nu era 
cu totul nevinovat. Concluzia reiese de la sine : văzîndu-se pus a 
doua oară într-o asemenea situație, pe care el o socotea fără 
ieșire, și-a luat viața.

Maiorul aruncă o privire, parcă fără obiect, în jurul lui, căuta 
ceva pe birou. Avu un Zîmbet abia observat, renunță și se pre
găti să continue. Numai Pîrcălab înțelese : își căuta cafeaua nea
gră. Dar, bineînțeles, la întâlnirea de azi cafelele negre nu aveau 
ce să caute.

— Și tot'Jși, spuse maiorul, din prima clipă, colaboratorul meu 
principal locotenentul Pîrcălab, a cărui contribuție la soluționa
rea cazului a fost hotărîtoare...

„Cam pretențioasă formulare !“ se gîndi critic Pîrcălab. Dar 
nu putu să nu roșească.

— Tovarășul locotenent, continuă maiorul, a denumit moartea 
Iui Nelu Stoian, „o sinucidere suspect»". Poate că expresia nu e 
bine găsită, dar apăreau Încă din prima clipă un șir lung de 
semne de întrebare — șl acest șir a continuat să crească în zilele 
cate au urmat. Cum se explică ordinea deSăvîrșită din odaia îh 
care a fost găsit trupul ? Pînă și scrumierele erau cutate, deși 
aveam dovezi că în noaptea aceea se fumase mult.,Lipseau am
prentele de pe obiecte, chiar și ce’e ale decedatului. Le ștersese 
singur înainte de a se omorî ? De ce ? Murise stînd la masa, dar 
nu în locul In cate se așeza de obicei. Iarăși : de ce ? Si alte! e, 
multe : pe jumătate lucruri serbase, pe jumătate fleacuri. Dar la
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întrebarea : cine avea interes să-1 omoare ? a trebuit să răspun
dem decis : Dan Viziru. Dan eta complicele Iui la Cooperativă 
nevinovat sau aproape nevinovat după acte, dar de fapt culpa
bilul principal. Scăpînd de Nelu, n-ar fi avut cine să explice, la 
un eventual proces, că el, Viziru, e adevăratul vinovat. Recapi
tulez : nu puteam avea convingerea ca Nelu Stoian a fost omorît 
dar singurul criminal posibil — în cai că efti vorba de un 
omor — părea Dan Viziru. Iar Dan Viziru, deși nu lăsase nici o 
urmă în camera mortului, dispăruse fără urmă și misterios. Des
tul de încurcată povestea, nu, tovarășe profesor ?

Ochelarii tovarășului Dincuță sclipiră ușor în semiîntuneric. 
Dar nu răspunse.

— Nu numai Dan Viziru putea fî bănuit. Mâl eta și un anu
me Stănescu. Fusese văzut ureînd și coborînd in noaptea morții 
pe scara imobilului în care locuia tehnicianul, se certase zgomo
tos cu acesta, ba chiar, la plecare, lâ ora unsprezece, îl amenin
țase. Mărturia vecinului Vasilescu Zet, că la ora douăsprezece 
$i jumătate a auzit pașii cuiva care cobora încercînd fiâ nu fără 
Zgomot, putea fi interpretată îh defavoarea lui Stănescu. Se în
torsese, probabil, după discuția aceea zgomotoasă, fără să fie Vă
zut de nimeni, îl omorîse și părăsise a doua oară imobilul... Dacă, 
auzind pași, Zet ar fi deschis ușa...

Maiorul oftă.
— Dacă... Poate că am fi știut adevărul de la început. Nv.mr.i 1 

că ușa a rămas închisă. Iar domnul Stănescu — aici de față — 1 
(îl arătă cu o mișcare a Capului) neagă că s-ar fi întors, fteirjă, 
fără să aibă, însă, nici un alibi pentru orele între care s-ar fi 
înfăptuit posibilul omor. Scopul crimei există : Nelu Stoian îi da
tora o sumă de bani destul de mare.

Stănescu bîigui ceva, dar nu se auzi ce spune și maiorul nu-i 
acordă atenție.

— Nici Vasilescu, vecinul (și îl arătă pe Z6t care stătea pe 
scaun ghemuit, cu capul plecat) nu are nici uh alibi. Și — dvră 
cum s-a vădit la un moment dat, în Cursul anchetei — aVCă fi el 
un motiv să-1 omoare pe Nelu Stoian. Era amestecat în escro
cheria de la cooperativă și îi era teamă, ea și lui Vizirii, si nu 
fie dat în vileag. Să nu Uităm că Vâfiilescu Zet, ca vecin, âVea 
cele mai multe posibilități de a acționa.

Maiorul trase concluzia cu hotărîre :

Continuare în nt. nostru de JOI
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CEI MAI BUNI DIN 1200000
(Urmare din pag. I)

aproape de finiș. Dar. în urma 
lui alerga cu o forță și o voință 
irezistibile, concurenței Iulian Să- 
vescu, de pe plaiurile oltene, și 
Gh. Turcu din Cluj. Nike, zeița 
victoriei, i-a surîs însă primului. 
Am aflat că lui Iulian nu putea 
să-i scape această prestigioasă 
victorie: el se antrenează zilnic, 
după o metodă extrem de origi
nală. Fiind elev, parcurge zilnic, 
de acasă la școală, 16 km pe jos. 
în plus, îl mai ajută și pe tâtăl 
său, care e poștaș.

In cursa senioarelor (1 200 m.), 
Steluța Stâicu, din Brăila, după 
700—800 m. 
mai lăsa nici 
toarelor. Nici 
fie și aici 0
intîi se clasează Eva Mărcuș, din 
Harghita, care pe ultimele lun
gimi s-a desprins impresionant 
din grupul compact al concuren
telor.

Să fii campion la proba de 
cros, pentru seniori — 3 000 m 
— să învingi 125 de concurenți,

părea că nu va 
O speranță urmări- 
nu se putea să nu 
surpriză : pe locul

«ă alergi tot timpul handicapat 
de faptul că ai în față temerari 
ca

-------------------- —2
„Cupa Națiunilor"

T 7

FOTBAL
Penultima

etapă

Gh. Suman din Neamț, Lau
rențiu Adrian (Timiș) sau Soflău 
din Suceava — coleg de echipă 
și învingător direct în faza ju
dețeană — este o mare perfor
manță. Acest rezultat l-a obți
nut.. suceveanul Aur ’ Scolo- 
biuc — grație unor nulități și 
aptitudini oe-1 recomandă ca un 
demn urmaș âl lui Grecescu, 
Aioanei, Cristea, Firea și al altor 
sportivi care și-au descoperit vo
cația cu asemenea prilejuri.

începe festivitatea de premie
re. In aplauzele tuturor concu- 
renților și spectatorilor, câștigă
torilor celor 4 probe, primilor 10 
clasați, li se acordă fhedalii, cupe»

diplome, precum și premii în o- 
b’iecte, echipament și materialo 
sportive din partea C.C. al 
U.T.C., U.G.S.R. și a F.R.A. Cu 
entuziasm a fost primită hotărî- 
rea conducerii organizației, ca 
primii clasați să facă parte din 
delegația care va reprezenta ti
neretul patriei noastre Ia Festi
valul Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Sofia.

Cine a asistat ieri la dîrzele și 
emoționantele dispute dintre cei 
500 de concurenți, sosiți ca soli 
minunați ai Sportului de pe me
leagurile Republicii — în urma 
cărora i-am intuit chiar dacă nu 
i-am văzut pe toți cei 1 200 000 
de tineri care au luat startul în 
marea competiție a forței și re
zistenței fizice, a curajului, des
toiniciei și voinței de a învinge, 
a rămas, desigur, cu impresia că 
aceste înfruntări temerare au 
ceva din rezonanța mitică a în
trecerilor antice. Exclamațiile și 
încurajările suporterilor, aplauze
le spectatorilor au întărit și am
plificat sensurile etice, atributele 
morale, fizice și semnificațiile 
sociale ale acestei manifestații, 
unice în felul ei. A fost o mare 
sărbătoare a tinereții. De altfel 
marile întreceri sportive sînt în
totdeauna mari sărbători.

Succesul acestei competiții de 
anvergură a confirmat, cu eloc
vență, încă o dată adeziunea ti
nerilor pentru Sport, precum și 
capacitatea organizațiilor U.T.C. 
de a răspunde pasiunii lor, de 
a-și îndeplini sarcinile de răs
pundere cu care au fost înves
tite în promovarea și dezvoltarea 
activității sportive în rîndurile ti
neretului. In âcbst sens, Crosul 
tineretului, în toate fazele sale, 
constituie o experiență ce tre
buie continuată și îmbogățită ne
contenit.

JUNIOARE
Elevă în clasa a IX-a a Liceu

lui Nr. 4 din Galați RAFIRA 
FIȚA își descoperă încă din eta
pa de masă certe calități pentru 
acest gen de întreceri. Prima edi
ție a Crosului tineretului ii oferă 
prilejul unei depline afirmări : 
cucerește locul 1 în fazele pe 
municipiu și județ și se dovedeș
te imbatabilă la București.

2)
3)

Ban Valeria — Cluj 
Ungureanu Valeria —

C. L. Muscel 
Clucă Doina — Brăila 
Apenei Elena — P. Neamț

4)
5) . _ ___ _.------- r
6) Galtner Nicoleta — Huned.
7) Dumitru Elena — Ilfov
8) Santa Clara — Alba
9) Nemeș Maria — Mar.

10) Mezd Etelka — Caraș. Sev.

JUNIORI
Astăzi SĂVESCU IULIAN îm

plinește 18 ani. Felicitări! Ziua 
majoratului i-a adus și realiza
rea unei dorințe ce i s-a înfiripat 
încă din prima etapă a competi
ției : cucerirea locului I pe țară. 
Această dublă sărbătorire o do
rim de bun augur pentru elevul 
din clasa a Xl-a a Liceului „Tu- 
dor Arghezi" din Tg. Cărbunești 
care s-a dedicat cu pasiune atle
tismului.

2)
3)
4)
5)
6)
7)

Dumitru Nicolae — Buc. 
Turcu Gheorghe — Cluj 
Irimeș Nicolae — Cluj 
Coșeru Florea — Galați 
Airoaie Victor — Suceava 
Gașpar Zoltan — Satu M.

8) Bichea Vasile — Sibiu
9) Vatmaniuc Vasile —

Botoșani
10) Nica Ion — Dolj

România-Cehoslovacia 1Z-3
Stadionul „Republicii" — 

timp splendid — spectatori 
circa 12 000. ROMÂNIA : 
Marinescu, lonescu, Irimes- 
cu, Dragomirescu, Wusek, 
Tibuleac, Florescu, Tuțuianu, 
Rășcanu, Ciobănel, Rusu, 
Veluda, Stoica, Onuțiu, Ba
ciu.

CEHOSLOVACIA : Vrba, 
Mager, Fiala. Vfzal, Mirae- 
ky, Kourek, Stendler, Krute- 
ner. Kopec, Kovrid, Kunst, 
Brejla, HoraOek, KrejCi. Ar
bitru dr. Hylaire Cuny — 
Franța.

îhtîlnirea s-a disputat pen
tru ocuparea locului doi în 
competiția europeană „Cupa 
Națiunilor". Rugbiștii ro
mâni au atacat din primele 
minute cind au si concreti
zat o „șarjă" pe trei sferturi 
prin debutantul lonescu — 
încercare transformată de 
Țibuleae. Pînă la pauză ju
cătorii noștri nu reușesc să 
mai înscrie nimic pentru că 
oaspeții echilibrează jocul, 
în special între minutele 8

și 25, cînd au,și ppșKbilitatea 
să realizeze ■ pumte, dar 
Kourek ratează i <» / puțin 
trei lovituri dejfpaieapsă. 
După pauză, rorfiânlîjse irh- 
pun categoric,'iși Hnscrfu 
două încercări/prin / Wusek 
și Veluda iar /Dragbmirescu 
și Țibuleae cite o lovitură 
de picior căzută. Oaspeții 
reduc dintr-o . lovitură de 
pedeapsă exequtată de Kou
rek. Naționiala^ noastră a 
practicat un. ' joc frumos, 
spectaculos, /colectiv, însă a 
manifestat șâ carențe în spe
cial în joaul de margine. 
Oaspeții au demonstrat că 
sînt într-un real progres, 
practică un rugbi în conti
nuă mișcare, compun o echi
pă solidă și bine dotată fi
zic, au intuiția jocului mo
dern. S-au remarcat din e- 
chipa română : Ciobănel, 
Veluda, Rașcanu și lonescu, 
și Mager, Kourek, Kunst din 
echipa Cehoslovaciei.

CORNEL VALEANU

Bătălia pentru apa
continuă

SENIOARE
Un nume cunoscut destul de 

bine in sportul nostru : MĂRCUȘ 
EVA, triplă campioană la pati
naj, protagonistă in probele al
pine de schi. Elevă în clasa a 
X-a a Liceului din Harghita nu 
ți-a trădat vechile pasiuni; dim
potrivă și-a descoperit noi velei
tăți răsplătite cu ocuparea primu
lui loc la senioare.

2) Pop Maria — Bistrița
3) Barbu Maria — București
4) Gavrilă Pantelica — Brăila 

Ilisi Eva — Satu Mare 
Popuță Doina — Bihor 
Rusti Maria Rădăuți 
Boamfă Geta — Brașov 
Staicu Stela — Brăila

5)
6)
7)
8)
9)

10) Martinet Elisabetâ — Bihor

SENIORI
„Vetefanul* campionilor Cro

sului tineretului SCOLOBIUC 
AUREL, funcționar la Suceava, 
care a cucerit titlul în proba se
niorilor are numai 24 de ani. Pa
sionat de fotbal a mai alergat 
odată cu un an sau doi în urmă. 
Victoria cucerită duminică l-a 
hotărît să se consacre definitiv 
atletismului.

2) Laurențiu Adrian — Timiș
3) Soflău loan — Suceava
4) Suman Gheorghe — Neamț
5) Grigore Alexandru — Buc.

Vasile Florea — București 
Sava Augustin — Neamț 
Anisie Tiberiu — Botoșani 
Sass Iosif — Cluj
Oancea Gheorghe — Argeș

«>
7)
8)
9)

10)

I Sub semnul
r

I SCRIMĂ

ITimp de trei zile s-au desfășurat, Ia București, Întrecerile 
de floretă în cadrul unui valoros triunghiular : România — 

Japonia — Polonia. Echipa României a fast compusă din Mu- 
Ireșanu, Drîmbă, Falb, Țiu. Iată rezultatele tehnice. România — 

Japonia 10—6 ; Polonia — România 10—6, Polonia — Japonia 
10—6.

IPe primul loo s-a clasat echipa Poloniei, iar pe celelalte două, 
în >ardihe, România și Japonia.

i
I

Galopînd pe nervii noștri- o 
toamnă și o primăvară, fotbaliștii 
se pregătesc să încheie întrece
rea Duminică seară vor pune 
ghetele Adidas în cui și ne vor 
saluta din mers, iar lucrătorii de 
la federație ne vor servi, n-am 
nici-o îndoială, gălușca veche Um
plută cu „acest Campionat s-a 
ridicat la un nibel cdlitatlii su
perior față de cel precedent". A- 
nunț din timp că prefer meniul 
fix cu piinea cuprinsă-n preț.

Penultima etapă a fost sub con
trolul lui Tedșcă. BucurCȘtenil — 
inclusiv cei cărora Piticul le Stă 
de-a curmezișul în drumul spre 
glorie — S-au convins, cred, 
după meciul cu Steaua că echipa 
Clujului a încăput pe o mină de 
mare meseriaș. Nume pînă ieri 
necunoscute și de nebăgat în 
seamă i-au răsucit pe călciie pe 
Sorin Avram și compania. Mi-a 
plăcut, în mod deosebit, țesătura 
de pase din cîthp (cele aruncate 
cu căicîiul du deschis gustul ga
leriei pentru glume), apoi vigoa
rea cu care atacantii se luptă să 
ducă valul mîniei, spre poarta ad
versarului, șutul lui Anca, abso
lut imparabtl, plus mult hulita 
apărare în linie. La militari m-a 
impresionat calmul cu care știu 
să tempereze jocul în momentele 
de cumpănă, golul lui Voinea, 
puterea de luptă â lui Tică P6- 
pescu și asaltul pe viață și 
moarte pe cate l-au încercat 
ultimele minute. Ddr cel 
mult mi-a plăcut arbitrul Zdharid. 
Drăghici care-a refuzat să acorde 
Clujului o lovitură de la 11 m. 
pe motiv de t „nu vreau eu și 
gata“. Din această afacete cei 
care ies in pierdere sint prunarii. 
Dobrin, omul cate oferă specta
cole de mare virtuozitate e în 
stare să se-mbolnâbeaScă de aste*

nie dacă i se dă să vadă faza aia 
cind Zahatia Drăghici â-nghițtt 
fluierul fi a închis ochii.

Bătălia pentru apă grea conti
nuă. E tot ce ne-a mai rămas 
frumos din acest campionat. 
Steaua sau Argeșul ? Răspunsul 
îl deține echipa din Ploiești, ur
sită să controleze și ahul acesta 
cursă pentru șefie. Si apoi Pro
gresul căruia IancU, la Constanța, 
i-a îndesat doi arici de mare în 
sacoșă. Ultima carte bancarii o 
joacă cu Dobrin. Șl potul e 
foarte mare. Dacă Progresul pier
de, intră în morișca baratului și 
cu Crișul, după cite ăUa, nu se 
poate glumi.

Dar cea mai dură bătălie se va 
purta la Tîrgu Mureș. Surclasați 
ieri în strada Ștefan cel Mare 
(puțină lume credea ăStă todmnă 
că băieții hit Bone vor ajunge în 
zona unde se consumă antinevral
gice cu kilogramul), mureșenii vot

întîlni duminică pe Steagul 
Roșu. Ambele formații stau atîr- 
nate de o toartă a lanternei. Bra
șovenii, după calculul hîrtiei, de 
atîtea ori infirmat acolo jos, în 
groapa cu jăratec, pornesc avan
tajați pentru că lor le-ar merge 
la suflet și Ufi rezultat de egali
tate. Ld un meci cu o astfel de 
miză, dacă stai cît de cît slab cu 
inima, e bltie să răntîi acasă să 
stropești zorelele sau, în cat că lo
cuiești la bloc, să rașchetezi par
chetul și să dai cu petrosin.

Dar, dtenfie tovarăși din Cole
giul central de arbitri i nu-l tri
miteți la Tîrgu Mureș pe Zaha- 
ria Drăghici. Riscdți să rămîneți 
cu un cadru lipsă. Căci odată ce 
s-d obișnuit s-o fdcă pe nishaiul, 
nu se va abține nici acolo — ... 
și... Și trimiteți-l acasă și uitați-l 
cît mai fhult lîngă familie. Puhct.

fAnuș neagu

• Echipa de tenis a României 
a învins cu scorul de 5—0 re
prezentativa Norvegiei, în meciul 
pentru „Cupa Davis", disputat 
timp de trei zile la Oslo. în ul
timele două partide de simplu, 
Ilie Năstase l-a întrecut cu 6—2, 
6—3, 6—1 pe Martin Elvik, iar 
Ion Țiriac a cîștigat cu 6~1, 
6—4, 6—2 în fața lui Frithjof 
Prytlz. Selecționata română se 
califică astfel în semifina
lele zonei europene a „Cupei 
Davis**, urmînd să întâlnească 
echipa Republicii Sud-Africane.

• Atleta Christine Spielberg 
(R.D, Germană) d stabilit un 
nou record mondial feminin la 
aruncarea discului CU rezultatul 
de 61,64 m. Vechiul record, deți
nut de Liesel Westermann (R.F. 
a Germaniei), era de 61,26 m.

• La Porec a luat sfîrșit me-

ciul dintre marii maeștri Bent 
Larsen (Danemarca) și Lajos Por- 
tisch (Ungaria), contînd pentru 
sferturile de finală ale campio
natului mondial de șah. Jucînd 
cu albele, Larsen a obținut vic
toria în partida a 10-a și s-a 
calificat pentru Semifinale, ur
mînd să-l întîlneaseă pe marele 
maestru Spasski.

• Vicepreședintele F.I.F.A., H. 
Cavdn, aflat Id Glasgow unde se 
ține un curs internațional de 
arbitri,- a anunțat că la viitorul 
campionat mondial de fotbal va 
fi permisă înlocuirea a doi ju
cători : portarul, în Orice mo
ment al partidei și im alt ju
cător în prima repriză.

• Cu prilejul unui concurs 
desfășurat la Modesta (Califor
nia), atletul american Joy Sil
vester a stabilit un nou record 
mondial la aruncarea discului, 
cu performanța de 66,54 m, ve
chiul record era de 65,22 m.

• în turneul internațional fe
minin de șah de la Tbilisi, după 
consumarea a 11 runde, con
duce Nana Aleksandrin 
(U.R.S.S.) cu 8 puncte, urmată 
de Tatiana Zatulovskaia 
(U.R.S.S.) 7,5 puncte și Elisabe- 
ta Polihroniade (România) 1 
puncte. Polihroniade â remizat 
partida întreruptă cil Sânâdie.

„Post-scriptum“-ul corn, 
petiției de baschet 

n-a schimbat nimic

Aspect din întâlnirea a penultimei etape: Steaua—Universitatea Cluj
Foto: C. CONSTANTIN

Dinamo
Odată cu desfășurarea ce

lui de al doilea turneu final 
— inutil, de altfel, cd și pri
mul, cel feminin — sîmbătă 
a luat sfîrșit campionatul de 
baschet al țării. Inutil, fi
indcă atât în competiția fe
minină, cît și în cea mas
culină, campioanele erau 
cunoscute dinainte. Turneul 
final s-a dovedit un post- 
sc Upturn care nu a spus ni
mic. Ceea ce și explică re
cordurile înregistrate: în
trei zile mai puțin de 760 de 
spectatori la turneul mascu
lin, iar la cel feminin tn- 
tr-o zi, nici mai mult nici 
mai puțin, de... 61

Totuși, cei ce s-au depla
sat la terenul de lingă Sala 
Floreasca pentru a asista la 
acest turneu au avut ocazia 
să urmărească întîlniTi ă- 
tractive, faze de bun speetâ-

ORAȘE
I

(Urmare din pag. I) 

pe Dunăre se năștea presimți
rea mării și pe sub pămînt, 
dinspre Cazasil și dinspre Gră
diștea mea veneau toți caii 
cîmpiei să se adape și să adu
că griul. Deasupra, Orașul în 
străzile lui vorbind atîtea gra
iuri ale lumii, cinta și dansa, 
răzbunîhd o iâtorie grea, în
cărcată de singe, de bătălii și 
de foc pentru că, zare des
chisă. ca întreg pămîntul 
românesc, Brăila a cunoscut 
lupta și i s-a dăruit cu totul, la 
fel cum se dăruiește în âceSte 
zile bucuriei.

Intrîhd, la ceasul sorocit în
floririi salcîmilor în acel cot 
iulce al minunilor, unde Du-

nărea curge cu trupul Kirei și 
toate fetele sîht frumoase, 
știăm că-1 vbi îfltîlfii, adus de 
amintiri și de pasiunea lui, 
neegalată, pentru Brăila, pe 
peregrinul superb cu numele 
de Panait Istrati, uriaș semă
nător de cîntece intrat în glo
ria lumii șî steâuă norocului. 
Adormit 'sub titnpla țării, um
bra lui §Uie în toate nopțile 
lingă Casa Thilringer (fereas
tra aceea mare, cu doi rugi de 
iederă în dreapta oblonului 
strălucește astăzi în peretele 
âtîtof Odăițe) — și vâ fi acolo 
în toate nopțile, cit va fi 
nărea, și va pune mereu 
strop de soare și Un bob 
lună în sufletele noastre.

Du 
un 
de

D.

i GIMNASTICĂ
I întrecerile campionatelor internaționale de gimnastică ale 

României, au reunit, vineri, sîmbătă și duminică, în sala Flo
reasca, porticipanți valoroși din 7 țări ; Bulgaria. Cehoslovacia,

IR. D. Germană, R. F. a Germaniei, Iugoslavia, Ungaria și Ro
mânia. în urma unor dispute extrem de dîrze, cu evoluții care 
au acumulat un punctaj sensibil egal, au fost desemnați cam-

I pionii celei de-a Xl-a ediții a acestei tradiționale competiții. 
Intre cei care au ocupat locurile intîi la diferitele probe se 
numără : la individual compus băieți KLAUS KOSTE (R. D.

I Germană) 113,20 puncte ; individual contpus fete — ELENA I 
CEAMPELEA (România) — 74,45 puncte. In cadrul clasamen- | 
tului pe aparate, sportivii români PETRE MIHĂIUC a ocupat

| locul intîi la sol, ANTON CADAR la paralele, iar la fete. E- i 
■ LENA CEAMPELEA la bîrnă și OLGA ȘTEFAN la paralele. I

atletism

campioana
col și tonice surprize : 
litehnica a învins SteautL! 
Din păcate (se putea alt
fel ? !) și ieșirile nesportive 
ale lui Diaconescu (Dinamo) 
Șl Vasilescu (Î.C.F.). Cele 
patru formații au avut me
ritul de a fi oferit întreceri 
disputate deși despre îmbu
nătățirea situației lor in cla
sament nu prea putea fi 
vorba. Indiscutabil, revelația 
competiției a fbst Politehni
ca (locul doi în clasamentul 
special al turneului). care 
după ce a învins Steaua nu 
a lipsit mult s& depășească 
și pe Dinamo.

Și iată clasamentul! final: 
1 DINAMO, 2. Steaua. 3. 
Politehnica, 4. I.C.F. Toate 
din București. In provincie 
nu se joacă baschet ?

DAN VLAD

I Sîmbătă și duminică s-a desfășurat, pe stadionul „23 August" 
din Capitală, concursul de primăvară al atleților seniori. Dintre 
rezultatele înregistrate, rețin atenția : bărbați : 100 m : Barbu 
Iliescu, 10,5 ; 1 500 m 1 R. Rusu 3:49,4 ; 5 000 m : I. Cioca 14:22,2 ; 
liO m g : D. Hidioșan 14,1 — record republican ; 3 000 m obst. : 
Z. Vămoș 8:42,8 ; prăjină : D. Piștalu 5,00 m. Fete : 100 m : 
Mariaha Goth 11,9 ; lungime : Viorica Viscopoleanu 6,19 m, ca 
și cele ale lui Cornel Sărucan (7,72 m la lungime) și Liei Ma- 
noliu (56,12 m la disc). Ion Ungureanu 1:51.4 și Ileana Silai 
2 07,2 la 200 m și Ion Iliescu 21,2 și Mariana Goth 24,7 la 800

I
I
I

AIUL TICENTENARE
De pe patruzeci de stînjeni 

de părtiînt. cîțl sint de la ve
chea poartă a orașului pînâ-n 
pragul Casei Thiiringer, pă- 
mînt acoperit cu iarbă și cu 
trandafiri și cu vînt ridicat 
din adîncul Dunării, Panait 
Istrati a cules gîhd și credința 
rOmâheâscă și le-ă risipit ge 
neros în toate cîmpiile Euro
pei.

Nopți răscolitoare, nopți de 
la Brăila — ce litnpede pace- 
mi așterheți în inimă. Prin voi 
— cîhd luna mișcă pădurile 
de plop trec mereu caravelele 
speranței, zugrăvite cu pană 
de fleming și de dropie, și o 
fată cîntă mereu și Dunărea 
spune povestea Kirei și răco
rește fruntea galbenă a griului 
ce curge, între toate hotarele 
țârii. Cîhd vă colind în mai 
știu și simt că niciodată nu mă 
voi fi scăldat destul în apele 
voastre curate.

SLA
(Urmare din pag. 1)

blicii Socialiste România" clasa I, 
răsplătind astfel „Contribuția a- 
dusă de locuitorii acestui oraș la 
opera de edificare a societății 
socialiste". Cu același prilej au 
fost distinși cu ordine și medalii 
ale Republicii Socialiste România 
25 de locuitori ai orașului.

Seara, pașii tuturor s-au în
dreptat spre stadionul orașului 
unde a avut loc un grandios spec
tacol evocator în „sunet și lu
mină".

Măreția momentelor evocate, 
simbolica lor împletire ca și emo
ționanta modalitate de prezen
tare a programului, au oferit a- 
cestuia o înaltă ținută artistică.

TINA
In regia lui Constantin Dinis- 
chiotu și Nae Cosmescu, și sce
nografia lui Andrei Ivănescu Da- 
maschin, Emil Moise, spectacolul 
a celebrat Vîrstele orașului. La 
realizarea spectacolului și-au dat 
concursul corurile reunite sub 
bagheta dirijorului Altons Po
pescu, formațiile de dansuri, or
chestre și soliști de muzică popu
lară și corală, totul organic îm
pletit cu proiecții filmate euprin- 
zînd scene din istoria și viața 
actuală a Slatinei. Spectacolul a 
subliniat pregnant ideea conti
nuității prin veacuri a dragostei 
de neam și de moșie, de la Vlaicu, 
Tudor Vladimirescu și Iancu 
Jianu pînă la cele mai recente 
realizări ale locuitorilor orașului.

m.

LUPTE

După spectacol, a urinat o im
presionanta plimbare prin oraș cu 
torțe aprinse ; apoi s-a desfășurat 
pînă tîrziu carnavalul tineretului 
pe dealul Grădiște într-un minu
nat decor natural, oferind prive
liștea panoramică a Slatinei. Ma
nifestările au continuat a doua 
zi : a aVUt loc un foarte bogat 
și variat program cultural-artis
tic și sportiv desfășurat paralel în 
mai multe puncte ale orașului: 
Teatrul de vară, Dealul Grădiște, 
Stadionul ofâȘUlui.

★
Cu prilejul împlinirii a 600 

de ani de existență a orașelor 
Slatina și Brăila, Biroul C.C. 
al U.T.C. a acordat comitetelor 
municipal Brăila și orășenesc 
Slatina ale U T.C. Diploma de 
Onoare a C.C. al U.T.C. Ace
eași distincție a fost decernată, 
de asemenea, unor organizații 
U.T.C. și tineri din Brăila și 
Slatina.

I

I

Timp de trei zile, în sala Dinamo din Capitală, s-au desfă
șurat întrecerile finale ale campionatelor naționale individuale 
la lupte greco-romane, ediția a 42-a (seniori). Iată lista noilor 
campioni republicani pe anul 1968 : categ. 52 kg — GH. BER- 
CftANU (Electroputere Craiova) ; categ. 57 kg — MARIN CRIS
TEA (Steaua). La această categorie, campionul mondial ION 
BACIU a ocupat locul 4. Categ. 63 kg — SIMION POPESCtJ 
(Steaua) ; categ. 70 kg — ION ENACHE (Dinamo București) ; 
categ. 78 kg — ION ȚĂRANU (Dinamo București) ; cațeg. 87 kg. 
— NICOLAE NEGUT (Steaua) ; categ. 97 kg. — GH. POPOVICI 
(Dinamo București) și categoria peste 97 kg, — NICOLAE 
MARTINESCU (Dinamo București).

t
I
l

ti



săptămîna pe glob □
Intr-un șir de țări latino-a- 

mericane în care la putere se 
află regimuri dictatoriale, si
tuația rămîne cam în perma
nență explozivă, iar încercări 
de lovitură de stat se pot pro
duce orieînd. Dictatorii știu a- 
ceasta ; foștii puciști ajunși a- 
cum la conducere se așteaptă, 
firește, ca alții să procedeze 
exact cum au procedat ei mai 
înainte. De aceea se baricadează, 
se blindează, își întăresc poliția, 
instituie în interior teroarea, 
etc, dar, mai ales, caută ca prin 
sacrificarea intereselor econo
mice și a independenței țării 
sa-și asigure pe undeva un 

„protector de nădejde"; și, prin- 
tr-o anume coincidență, „pro
tectorul" este găsit în cele din 
urmă la Washington.

Filiera a fost urmată întoc
mai și de actualul președinte 
din Haiti. Numai că lui i s-a 
întîmplat mai devreme decît 
la alții un accident inevitabil și, 
deci, oarecum previzibil : căde
rea în dizgrația protectorului. 
După ce mazilirea a început să 
apară evidentă. Duvalier n-a 
mai fost în siguranță iar încer
cările de a-1 răsturna s-au ținut 
lanț. Ultima din ele, cea de săp- 
tămîna trecută, a înregistrat a- 
celași eșec, ca și cele de mai 
înainte. Din ce cauză ?

Pentru a putea răspunde, tre
buie mai întîi să vedem cine au 
fost insurgenții și ce au urmărit 
ei. Și aceasta nu este greu de 
determinat ; astăzi se știe cu

săptămîna pe glob
începi nd de joia trecută în 

orașul Kampala, capitala statu
lui african Uganda, au loc trata
tive între părțile nigeriene care 
de aproape un an sînt angajate 
într-un conflict militar sîngeros, 
soldat pînă în prezent cu aproxi
mativ 200.000 de morți.

Ce șanse de reușită au aces
te convorbiri ? Toți cei care 
și-au pus această întrebare s-au 
ferit de orice pronostic, mulțu- 
mindu-se să arate că, întrucît 
problema nigeriană — și în pri
mul rînd a războiului nigerian — 
este cum nu se poate mai com
plicată, negocierile de la Kam
pala și rezultatele lor plutesc în 
cea mai desăvîrșită incertitudine.

Cum s-au petrecut lucrurile în 
interior este cunoscut. La ca
pătul unor neînțelegeri și con
flicte iscate atît ide persecutarea 
locuitorilor tribului Ibo cît și 
de manevrele cercurilor legate 
de trecutul colonialist, fosta pro
vincie Orientală (cu 12.000-000 
locuitori din care 10.000.000 a- 
parținînd tribului Ibo, s-a pro
clamat, în vara trecută, inde
pendentă, sub numele de.Repu
blica Biafra. Acest act a avut 
drept rezultat războiul care du
rează și în prezent și care a 
adus Nigeriei, în afară de victi- 

săptămîna

SUEDIA: Imagine din Stockholm

siguranță că de fiecare dată cei 
care au vrut să-1 răstoarne pe 
Duvalier au fost exilații hai- 
tieni stabiliți în Statele Unite 
și în alte teritorii învecinate 
(Bahamas, Republica Dominica
nă ș.a.). Ei au fost în chip evi
dent încurajați de Washington 
care urmărea înlăturarea lui 
Duvalier (prea compromis) și 
înlocuirea lui cu un dictator la 
fel de credincios, dar „mai

Debarcarea din Haiti
proaspăt", „neuzat", „fără 
pete", pe care, deci, lumea să 
nu-1 fluiere pe stradă și să-1 
arate cu degetul.

Dar un înlocuitor care să 
întrunească toate calitățile so
licitate de „protector" se pare 
că n-a fost găsit și se crede că 
tocmai de aceea încercările de 
pînă acum au eșuat ; Washing
tonul n-a acționat cu prea multă 
tragere de inimă, lăsînd lucru
rile să se desfășoare mai mult 
de la sine. Raționamentul ar fi 
următorul : dacă insurgenții iz
butesc să-1 răstoarne pe Duva
lier, foarte bine, jumătate din 
treabă este făcută, se va avea 
grijă ca pînă la găsirea „omu- 

mele omenești amintite, imense 
prejudicii pe plan economic, so
cial și politic. întreaga țară 
fiind pe picior rle război, indus
tria s-a dezorganizat, producția 
a stagnat în bună măsură, expor
turile s-au diminuat pînă aproa
pe de anulare. Este deci de 
Ia sine înțeles ca pentru popu

Tratativele
de la Kampala

lație o asemenea situație să a- 
pară cu totul anormală. De aici 
a apărut în chip firesc tendin
ța de a face tot ce se poate 
pentru a pune capăt conflictului 
armat, pentru a rezolva diferen
dul pe calea tratativelor. Așa s-a 
ajuns la actualele convorbiri din 
capitala Ugandei.

Cu ce au venit cele două 
părți la masa tratativelor ? Dis
cuțiile fiind secrete, nu se poate

Viitoare alegeri in Japonia
126 mandate din Camera Consilierilor urmează a fi reînnoite

Guvernul japonez a hotărît ca alegerile pentru desemna
rea a 126 deputați (din totalul de 250) ai Camerei Consilieri
lor să aibă loc la 7 iulie.

Asupra acestei date ajunse
seră anterior la o înțelegere re
prezentanții diverselor partide 
politice japoneze. Viitoarele a- 
legeri se anunță ca un moment 
politic extrem de important, 
în prezent liberal-democrații 
controlează, prin cele 139 de 
mandate pe care le dețin, Ca
mera Consilierilor. Dacă după 
alegerile din iulie nu vor mai 
reuși să obțină cel puțin 126 
de mandate, devine problema
tică pentru ei chiar și menți
nerea puterii pe care au deți
nut-o fără întrerupere în ulti
mii 22 de ani.

De rezultatele alegerilor va 
depinde în mare măsură soarta 
tratatului de securitate japo- 
no-american care va expira în 
cursul viitoarei Camere a con
silierilor. 

lui“ interimatul să fie asigurat 
tot de elemente favorabile. Dacă 
încercarea eșuează, iarăși bine, 
pentru că se creează posibilita
tea ca înlocuirea lui Duvalier 
să se fiacă direct de către noul 
ales.

Că această din urmă varian
tă era totuși cea mai agreată 
la Washington — oricît ar pă
rea de ciudat — nu încape nici 
o îndoială. Pentru că Duvalier,

compromis așa cum este, joacă 
un rol „util" : el păzește foto
liul prezidențial de ia Port- 
au-Prince, pentru ca acesta să 
nu fie ocupat de o persoană 
„nedorită", adică de o persoană 
care să nu facă jocul america
nilor. Or, o asemenea posibili
tate exista și devenea tot mai 
probabilă în ultima vreme. E 
vorba de acțiunile din ce în ce 
mai intense ale Frontului de 
eliberare, creat nu de mult, care 
și-a propus ca obiective răstur
narea dictaturii, adoptarea de 
reforme democratice și lichida
rea dominației monopolurilor 
străine, în speță a celor ameri
cane.

ști cu siguranță ce a propus fie
care, idar pozițiile rezultă lim
pede din declarații făcute ante
rior de Gowon și Ojukwu. 
fel, Lagosul preconizează 
chidarea neintîrziată a 
nii“ și reorganizarea 
a țării prin împărțirea Nigeriei 
în 12 provincii. In același timp 

Ast-
„li-

secesiu- 
teritorială

se anunță continuarea ostilități
lor pînă la acceptarea de către 
partea adversă a planului prezen
tat. Văzînd stăruința cu care 
federalii pun pe tapet ori de cîte 
ori au prilejuit chestiunea celor 
12 state — cu toate că biafrezii 
au respins-o întotdeauna — 
observatorii se întreabă dacă nu 
cumva planul propus are meni
rea de a opune un veto țelului 
principal al reuniunii de la

Avînd în vedere toate aces
tea, liberal-democrații și par
tidele de opoziție manifestă un 
deosebit interes față de viitoa
rea confruntare electorală. 
Deși campania electorală va fi 
deschisă în mod oficial la 13 
iunie, ea a fost deja practic 
declanșată în întreaga țară. 
Partidele de opoziție își inten
sifică eforturile pentru a-și 
spori numărul locurilor în 
parlament, făcînd din proble
mele privind tratatul de secu
ritate japono-american, retro
cedarea Okinawei, apărarea 
țării, ca și din problemele in
terne ca permanenta creștere 
a prețurilor, lipsa de locuințe, 
principalele puncte ale platfor
melor lor electorale împotriva 
guvernului.

Comentatorii afirmă că toc
mai activitatea Frontului, care 
a organizat o puternică mișca
re de guerilă, a dus la ultima 
debarcare. Exilații haitieni din 
S.U.A., grupați în organizația 
denumită Coaliția haitienilor li
beri, sînt adversari ai actualu
lui regim numai pentru că do
resc ei conducerea. Ei nu au 
nimic comun cu mișcarea popu
lară antidictatorială, iar în 
ceea ce privește aservirea față 
de S.U.A. îl depășesc chiar și 
pe Duvalier. Nu e de mirare, 
deci, că tocmai acești exilați, 
strînși în jurul fostului dictator 
Paul Magloire, au fost împinși 
săptămîna trecută „s-o ia înain
tea Frontului de eliberare". 
După cum se știe, însă, fără alt 
rezultat decît mutarea lui Du
valier în beciul palatului prezi
dențial.

In opoziție (de astă dată) cu 
vederile Washingtonului, actua
lului președinte de la Port-au 
Prince îi este absolut indiferent 
dacă va fi răsturnat de mișca
rea antidictatorială din interior 
sau de protejații din afară ai 
S.U.A. De aceea, el a protestat 
la O.N.U. și a cerut convoca
rea _ Consiliului de Securitate, 
plîngîndu-se împotriva „inva
ziei". Scăpat teafăr și după a- 
ceastă nouă debarcare, Duva
lier se poate mingîia cel puțin 
că are unde să se plingă. Ceea 
ce nu se va mai intîmpla, cu 
siguranță, în cazul unei insu
recții din interior.

Kampala, care este acela de a se 
ajunge la încetarea ostilităților.

Și poziția biafrezilor este cu
noscută. Ei idoresc încetarea os
tilităților, (fapt firesc, mai ales 
dacă ținem seama de situația lor 
oficială pe plan militar) și discu
tarea „oricărei propuneri pri
vind reglementarea definitivă a 
chestiunii nigeriene“. Deși Oju- 
kwu a declarat că va lua în 
considerație orice propunere, 
nu e un secret pentru nimeni că 
în ultimă instanță el tot „in
dependența" Biafrei o dorește.

Pozițiile sînt, prin urmare, di
ferite, și, idupă cum aprecia 
A. F. P., singurul punct de con
tact dintre cele două părți este 
recunoașterea necesității de a se 
pune capăt războiului.

Dar acest punct de contact fi
ind deosebit de important, e 
posibil ca negocierile de la Kam
pala să aibă drept rezultat înce
tarea vărsării de sînge. Dacă ar 
fi și numai atît, tot succes s-ar 
numi, intrucît în condițiile inexis
tenței războiului celelalte ches
tiuni ar putea fi rezolvate trep
tat. Căci, aici ca și pretutindeni, 
o soluție militară nu prezintă 
garanția durabilității.

ION D. GOIA

Vizita delegației 
condusă de tovarășul 

Dumitru Popa 
in II. R. S. S.

MOSCOVA 26 — Corespon
dentul Agerpres, N. Cristolo- 
veanu, transmite : Continuin- 
du-și vizita în Uniunea Sovie
tică. delegația Comitetului 
Municipal București al P.C.R. 
și a Consiliului Popular al 
Municipiului București, condu
să de tov. Dumitru Popa, 
membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-Secretar al Comi
tetului Municipal București al 
P.C.R., primarul general al 
Capitalei, a făcut duminică di
mineața o călătorie în locali
tatea Gorki din apropierea 
Moscovei. Aici, oaspeții ro
mâni, însoțiți de V. V. Grișin, 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al Comitetului 
Orășenesc Moscova al P.C.U.S.. 
au vizitat casa, actualmente 
muzeu, în care a trăit, a lucrat 
și s-a odihnit V. I. Lenin în 
ultimii ani de viață.

Revenind la Moscova, re
prezentanții Bucureștiului au 
vizitat în cursul după-amiezii 
turnul televiziunii centrale so
vietice și Galeriile Tretiakov.

„Dosarul 
Thalidomida"

Azi se deschide la Aachen 
(Germania occidentală) unul 
din cele mai răsunătoare pro
cese penale în materie de răs
pundere a unei firme farma
ceutice. Este vorba de „dosa
rul Thalidomida". înregistrat 
sub numerele „15-115/67“, în 
care specialiștii societății de 
produse farmaceutice „Grue- 
nenthal" sînt puși sub acuza
ție, fiind răspunzători de e- 
fectele fatale a tranchilizantu
lui „Thalidomida", cunoscut 
și sub numele „K-17“, răspîn- 
dit și folosit în 51 de țări de 
mii de femei gravide și alte 
persoane adulte. în urma fo
losirii acestui medicament, a- 
proximativ 5 000—7 000 de 
copii s-au născut cu malfor
mații.

R. S. CEHOSLOVACA. Vedere panoramică a barajului Orlik.

APELUL ADUNĂRII NAȚIONALE
A li. 0. VIETNAM

Adunarea Națională a Re
publicii Democrate Vietnam, 
întrunită în cea de-a 4-a se
siune, a adresat luptătorilor 
și populației din cele două 
părți ale Vietnamului un apel 
în care subliniază că poporul 
vietnamez continuă lupta pen
tru înfrîngerea agresiunii a- 
mericane. După ce trece în re
vistă victoriile obținute pînă 
acum de forțele armate și 
populația din Vietnamul de 
sud, sub conducerea Frontului 
Național de Eliberare, apelul 
subliniază că Statele Unite, în 
timp ce vorbesc despre tratati
ve de pace, continuă războiul. 
Pacea nu poate fi realizată 
atîta timp cît S.U.A. nu vor 
pune capăt tuturor actelor de 
război împotriva Vietnamului, 
se declară în apel. Statele U- 
nite, care sînt agresoare, nu 
au dreptul de a cere în aceas
tă privință nici un fel de re
ciprocitate. Adunarea Naționa
lă a R. D. Vietnam adresează 
„Adunărilor Naționale, guver
nelor, popoarelor din lumea 
întreagă, apelul de a condam
na agresiunea americană din 
Vietnam, a sprijini lupta 
dreaptă a poporului vietnamez 
împotriva agresorilor ameri
cani, a sprijini poziția în pa
tru puncte a guvernului R. D. 
Vietnam și programul politic 
al F.N.E. din Vietnamul de 
sud, a întreprinde acțiuni e-

Noi arestări la Djakarta
La Djakarta a fost a- 

nunțată recent descope
rirea unui complot îm
potriva președintelui Su
harto și a 19 dintre co
laboratorii săi apropiați 
care urma să se concre
tizeze în asasinarea pre
ședintelui la 9 martie 
trecut.

In legătură cu aceasta, un 
purtător de cuvînt al coman
damentului militar al capita
lei indoneziene a declarat sîm- 
bătă că au fost arestate șapte 
persoane, procesul lor urmînd 
să înceapă în curînd.

Observatorii de presă consi
deră că de fapt „Complotul" 
nu a existat, ci este vorba de 
o știre lansată de anturajul ge
neralului Suharto pentru a o-

F> e
• ÎN cadrul unui miting or

ganizat la Cetatea Universitară 
din Paris, Alain Geismar, secre
tarul general al Sindicatului 
național al învățămîntului su
perior, s-a declarat pentru re
nunțarea la orice acțiune vio
lentă. El a arătat că este nece
sar să se aleagă noi forme de 
acțiune urmărind informarea 
populației despre acțiunea miș
cării studențești.

Această declarație intervine 
ca urmare a unei serii de luări 
de poziție care au condamnat 
acțiunile violente întreprinse 
în capitala Franței de elemente 
iresponsabile în fruntea cărora 
se află Cohn-Bendit, un tînăr 
de orientare anarhistă, fost stu
dent la Nanterre, care în pre
zent duce o activitate de insti
gare a studențimii în diferite 
țări vest-europene.

VOT DE ÎNCREDERE

ÎN PARLAMENTUL LIBANEZ
• PREMIERUL libanez Ab- 

dullah Al Yafi se va prezenta 
miercuri 29 mai în fața Parla
mentului țării, cînd va fi dezbă
tută problema încrederii în ac
tualul guvern. Potrivit presei 
libaneze, Yafi va obține votul 
de încredere, în ciuda acțiunilor 
opoziției, care cere o remanie
re ministerială sau o schimbare 
de guvern.

• ÎNTRE 3 și 8 iunie va avea 
loc în capitala tunisiană un 
colocviu internațional pe tema 
„Bilanțul primilor ani de plani
ficare economică în Africa11. 

Luînd cuvîntul la posturile 
de radio cu prilejul aniversă
rii a cinci ani de la crearea 
Organizației Unității Africane, 
președintele Republicii Mali, 
Modibo Keita, a subliniat că 
sub egida O.U.A. au fost ob-

I ținute succese însemnate
| printre care crearea grupări- 
Ilor regionale din Africa ori

entală, Africa centrală și A- 
frica occidentală, făcîndu-se 

. în acest fel noi pași spre re- 
i alizarea unității continentului. 

Referindu-se la existența în 
j diferite regiuni africane a 

rămășițelor colonialismului, 
președintele Modibo Keita a 
menționat că datoria fiecărui 
african este de a sprijini lup
ta patrioților africani pentru 
eliberarea națională. Poporul 
din Mali, a spus în continuare 
Keita, va rămîne credincios 
principiilor și țelurilor Orga
nizației Unității ^Africane și 
cauzei eliberării definitive a 
continentului.

nergice pentru a determina 
imperialismul american să 
pună capăt războiului de agre
siune din Vietnam, să retra
gă toate trupele sale și ale a- 
liaților săi, să pună capăt de
finitiv și necondiționat bom
bardamentelor și oricăror alte 
acte de război asupra terito
riului R. D. Vietnam". Trebu
rile interne ale Vietnamului 
de sud, se subliniază în apel, 
„Trebuie rezolvate de însăși 
populația Vietnamului de sud. 
în conformitate cu programul 
politic al Frontului Național 
de Eliberare, fără amestec 
străin. Reunificarea Vietnamu
lui trebuie realizată de po
porul vietnamez din cele două 
zone ale țării și trebuie regle
mentată prin mijloace pașni
ce, pe o bază democratică, fără 
amestec străin".

în încheierea apelului, Adu
narea Națională a Republicii 
Democrate Vietnam adresează 
populației și luptătorilor din 
Vietnamul de nord apelul de a 
participa activ la campania 
de mobilizare a întregului 
popor sub cuvîntul de ordine 
„Totul pentru înfrîngerea a- 
gresorilor americani", de a 
lupta pentru îndeplinirea cu 
succes a planului de stat pe 
1968 prin intensificarea pro
ducției agricole și industriale 
și prin asigurarea comunica
țiilor și transporturilor 

feri guvernului prilejul unor 
arestări în rîndul persoanelor 
ostile.

Comentînd aceste informa
ții de proveniență oficială, a- 
genția americană A. P. rela
tează că observatorii experi
mentați din capitala Indone
ziei pun la îndoială veridicita
tea știrilor legate de așa-zisul 
complot. Aceștia remarcă în 
primul rînd faptul că pentru 
dezvăluirea loviturii de stat a 
fost necesară o perioadă atit 
de lungă. Pe de altă parte, 
continuă agenția citată, la Dja
karta nu au fost luate măsuri 
de securitate neobișnuite, deși 
ele ar fi trebuit să urmeze în 
mod normal după descoperirea 
unui complot atît de important.

în cadrul colocviului vor fi 
examinate o serie de probleme 
privind îmbunătățirea sistemu
lui de planificare economică în 
țările continentului african. Vor 
fi studiate, totodată, modalită
țile de intensificare a cooperării 
țărilor Africii în domeniul eco
nomiei.

• LA 25 mai și-au început lu
crările la Abu-Dhabi cea de-a 
doua Conferință a șefilor emira
telor din Golful Persic. Prima 
conferință a acestora s-a ținut 
în luna februarie, cu care pri
lej a fost constituită Federația 
emiratelor arabe. Pe ordinea de 
zi figurează, între altele, elabo
rarea unei constituții federale, 
instituirea unei comisii pentru 
menținerea contactelor între 
cele 9 emirate și alegerea unui 
drapel unic pentru toți membrii 
federației.

• SENATORUL democrat 
Robert Kennedy a cîștigat ale
gerile din statul Iowa pentru 
desemnarea delegaților conven
ției naționale din partea acestui 
stat.

Cele șapte districte i-au a- 
cordat lui Kennedy 18 voturi. 
Vicepreședintele Humphrey a 
primit 5 voturi, iar senatorul 
Eugene McCarthy numai 2 vo
turi și jumătate, deoarece un 
delegat s-a abținut de la vot.

La convenția națională a 
Partidului Democrat care va 
avea loc la Chicago, statul 
Iowa va prezenta 52 de dele
gați care vor avea 46 de voturi.

Sub soarele Adriaticii
Oricît ar părea de ciudat la Split, al doilea mare port al 

Iugoslaviei, renumit pentru șantierele navale și virtuțile turis
tice — soarele răsare din munți și apune în munți. Sînt Munții 
Dinarici, Kozjak și Mosor, albiciași și sterpi, din piatră de cal
car, care își poartă spinările domoale pină in apele mereu calde 
ale Adriaticii, a cărei coastă sinuoasă dă mare bătaie de cap 
topografilor și navigatorilor. Natura a adunat aici tot ce poate 
fi mai neobișnuit în peisajul european : fiordurile nordului, us
căciunea de piatră seacă a Siciliei, splendoarea litoralului napo- 
litan, bogăția relicvelor arhitecturii romane, vegetația luxuriantă 
a Mediteranei din care nu lipsesc palmierul, măslinul, migdalul, 
smochinul, rozmarinul. Frumusețea locurilor atinge perfecțiunea. 
Dar, această frumusețe de piatră are reversul ei. Pe kilometri 
întregi în jurul Splitului nu există ceea ce ne-am obișnuit să 
numim pămînt, ci „uscat“ — uscatul fiiind o rocă greu de de
finit, ceva din care răsare în loc de flori și iarbă, colți ascuțiți 
de piatră. Ca oazele în deșert, din loc în loc, prin tuf de pă
durice sau pajiște cu arbuști firavi, iarba rară, subțire sparge 
monotonia.

Destul de dese, dar pe mică întindere, sînt viile, adevărate 
petice de ogor realizate cu trudă, cu pămînt adus adeseori do 
departe, cu straița, cu sacul, cu căruța și udate în fiecare zi 
cu găleata. Din mustul strugurilor aceștia cultivați cu sudoare, 
fierbe renumitul vin dalmațian, negru, vîrtos, sec, bărbătesc 
avi nd ceva din aroma aspră a rocii pe care crește. Aici omul a 
trebuit să ducă o veșnică luptă cu natura pe care a știut s-o 
supună, punînd-o adeseori să lucreze pentru el. în lupta cu 
piatra, omul a folosit toate mijloacele : a construit cu ea case 
solide și albe, a bătut drumuri lungi și albe, a ridicat garduri 
înalte de culoarea imaculării sau a ars-o în fabrici pentru 
a o transforma în ciment, încărcat apoi direct în cargouri. Albul 
de calcar al pietrei și substanța pietrei au determinat aici 
o arhitectură anume, care valorifică albul și duritatea pietrei, 
o arhitectură ce a străbătut cu seninătate secolele. Faimosul 
palat al lui Dioclețian din Split stă și astăzi pe picioarele ssUe. 
El alcătuiește în inima orașului mare, un alt oraș mic. cu 
propria lui viață.

Construit la sfîrșitul secolului al III-lea din calcarul dal
mațian și avînd o suprafață de peste 30 000 m p, palatul a su-
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ferit, după moartea împăratului, diverse modificări, pentru că 
populația și-a amenajat aici locuințe. Și astăzi, circa 3 000 
persoane locuiesc în încăperile amenajate în perimetrul zidu
rilor antice, ocupînd 250 locuințe separate. In afara locuințelor 
citate, zeci, poate sute de mici magazine, restaurante, baruri, 
cafenele, cofetării se înșiră pe mulțimea străduțelor înguste, 
care uneori abia au un metru sau un metru jumătate lățime, 
vecinii putîndu-și prinde mîinile de pe balcoane. Pe strada 
Dioclețian, din incinta fostului palat, e chiar un cinemato
graf ! Desigur, interioarele au suferit modificările de rigoare 
impuse de confortul modern, căci în uriașul palat al trufașului 
împărat care a avut soarta de a vedea începutul prăbușirii 
Imperiului roman, au pătruns electricitatea, canalizarea, apa, 
receptoarele radio sau tele, însă zidurile exterioare, arhitectura, 
au rămas neschimbate. Numai în latura meridională fațada a 
fost invadată, de-a lungul secolelor, de căsuțe cu destinație 
comercială, lipite de zidul antic căruia, însă, i se poat dis
tinge perfect arcadele încadrate de semicoloane, lojile triple^ 
tot în ambianța insolită pe care o degajă șirul de palmieri^ 
crescuți aici ca la ei acasă.

De la ferestrele mici, săpate în piatră, locatarii privesc a- 
muzați străduțele străbătute cindva de centurioni și invadate 
acum de turiști ; turiștii, care privesc uimiți, pipăie zidurile, 
cer lămuriri suplimentare ghidului, se fotografiază reciproc 
lingă Porta Aurea, Porta Argenta sau Porta Aenea (Porțile 
de aur, argint sau bronz), sau în fața mauzoleului octogonal 
al lui Dioclețian, devenit sub nu știu ce papă catedrală cato
lică și îmbogățit de gustul fiecărei epoci cu podoabe gotice, 
baroce, renaissance etc.

Turiștii abia respiră de emoție, iar locatarii își văd de tre
burile cotidiene. De 1 500 de ani, moșii și strămoșii lor s-au 
născut, au trăit, au murit între aceste ziduri.

In fața Porții de Aur o imensă statuie străjuiește intrarea. 
Ea atrage atenția prin vigoarea liniilor înfățișîndu-1 pe unul 
din episcopii secolului X. Ce e important la această statuie, 
nu e personalitatea evocată, ci semnătura : Ivan Mestrovici. 
De o monumentalitate caldă, pe care numai maeștrii renașterii 
o cunoșteau, statuia lui Mestrovici îți amintește nu știu de ce, 
ritmul interior din celebra statuie de marmură a lui Michel
angelo și care îl înfățișează pe Moise. Mestrovici, celebrul 
sculptor al cărui nume a intrat în pantheonul artelor, a durat 
în Split importante opere și desăvîrșește în creația sa ceva 
care te duce cu gîndul la monumentalitatea și simplitatea de 
piatră a munților Dalmațieni, la siluetele ciudate ale calca
rului încremenit în vreme. La Galeriile Mestrovici, unde se 
află unele dintre cele mai de seamă opere ale artistului, dă
ruite de acesta orașului, se află, printre alte sculpturi, Adam 
și Eva, Madona și copilul, adevărate capodopere cunoscute în 
lumea întreagă.

Dar Split nu înseamnă numai palatul lui Dioclețian, marea 
calmă, ambarcațiunile, piesajele încremenite sub soarele fier- 4 
binte, piscinele, hotelurile turistice. Split e un important cen- 
tru economic. Șantierele navale din Split sint printre cele mai 
importante din această parte a continentului. Aici, în șantierele 
peste care plutesc într-o mișcare amplă, ce amintește grația 
unei balerine, imense macarale, cu mulți ani în urmă a prins 
viață motonava „Transilvania" din mîinile meșterilor dalma
țieni.

Arhitecții Splitului de azi nu și-au propus sinteza stilurilor 
pe care vremea le-a semnat în oraș. Unui hibrid, i-au preferat 
formele unui urbanism realist și îndrăzneț. Iată de ce Split îi 
apare vizitatorului ca o interesantă secțiune într-un valoros 
depozit arheologic, în care straturile aparținînd epocilor isto
rice sînt perfect conservate și distincte. De aici și ineditul pei
sajului său, frumusețea formelor născute din «oarele calm si 
darnic din apele limpezi și albastre, din roca albă și dură a 
munților Dinarici.

Split, 26 mai. ATANASIE TOMA

• ZIARUL brazilian „O JOR- 
NAL“ scrie că cercurile mili
tare influente din guvernul Bra
ziliei se străduiesc să dea un 
nou impuls tribunalelor militare 
care anchetează activitatea di
verselor personalități politice 
din această țară. Aceste tribu
nale au fost înființate imediat 
după răsturnarea în 1964 a fos
tului președinte brazilian Joao 
Goulart, iar hotărîrile lor au 
privat de drepturi sute de per
sonalități politice braziliene 
care și-au exprimat protestul 
față de lovitura militară a fos
tului președinte Castello Bran
co. Printre cei care se află în 
atenția acestor tribunale este și 
fostul președinte Kubitshek.

• ÎN SALA Congreselor din 
Capitala R. D. Germane a avut 
loc sîmbătă cel de-al 24-lea 

CONFERINȚA PARTIDELOR SOCIALISTE
DIN EUROPA OCCIDENTALĂ

• SlMBĂTĂ au început, la Londra, lucrările Conferinței 
partidelor socialiste din Europa occidentală. Participă repre
zentanți ai partidelor socialiste din Marea Britanie, Austria, 
Belgia, Franța, Olanda, Italia, R. F. G., Irlanda și Luxemburg. 
In prima zi a lucrărilor, conferința a adoptat o rezoluție cerînd 
suspendarea ajutorului militar acordat de N.A.T.O. Greciei, 
atîta timp cît în această țară, la conducerea căreia se află in
staurat un regim dictatorial, nu va fi restabilită democrația. 
Parlamentarii socialiști din cele nouă țări au declarat că spri
jină pe deplin acțiunile democraților greci împotriva regimului 
militar de la Atena. Totodată, ei au cerut ca Grecia să fie 
exclusă din organizațiile vest-europene.

concert Berolina al Radiodifu
ziunii berlineze.

Programul de sîmbătă seara 
care a fost transmis de posturi
le de radio — a fost susținut 
pentru prima dată de artiști 
dintr-o singură țară — un an
samblu de soliști ai Operei ro
mâne din București.

0 NOUĂ TRANSPLANTARE

LA RICHMOND (S. U. A.)
O NOUĂ transplantare de i- 

nimă a fost efectuată sîmbătă 
la Richmond (statul Virginia, 
S.U.A.), a anunțat Colegiul me
dical din Virginia. „Starea pa
cientului este satisfăcătoare'* 1, 
precizează buletinul medical 
publicat după efectuarea opera
ției. In comunicat nu se preci
zează numele donatorului și 
pacientului. Se precizează că 
„nici un buletin medical nu va 
fi publicat pînă la sfîrșitul săp
tămânii viitoare".

&T 1—& _ '- REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA : București. Piața ..Scînteii". Abonamen tele se fac la oficiile costale, factorii poștali si difuzoriî voluntari din întreprinderi si instituții. Telefon 17.60.10. Tiparul : Combinatul Poligrafic ..Casa Scînteîi".


