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ÎN JUDEȚELE
TIMIȘ ȘI DOLJ

Turnurile chimiei (Combinatul chimic din Craiova)

Foto: FL. ROȘOGA(Continuare în pag. a II-a)

Mic, de pildă,
20 hectare cu 
cu mazăre fu-

AGRICOLE SĂ FIE

Este ușor sesizabil faptul că, 
asemănător cu iarna care a tre
cut, primăvara aceasta se do
vedește a fi deosebit de capri
cioasă. Zilelor mai călduroase 
de la începutul săptămînii tre
cute le-au urmat altele reci, cu 
ploi abundente și lapoviță care 
au îngreunat din nou îndeosebi, 
în sudul și estul țării, activitatea 
în cîmp.

în condițiile actuale cînd, ca
lendaristic. lucrările sînt întîr- 
'ate nu se poate aștepta pînă ce 

constată numai zile cu soare. 
c<. idiții excepționale de muncă 
pe toate terenurile. In fiecare 
unitate agricolă, de către orga
nele tehnice și administrative, de 
către fiecare tînăr cooperator și 
mecanizator, trebuie întreprinse 
astfel de măsuri care să permită 
folosirea cu maximă eficiență a 
mașinilor, a fiecărei ore bune de 
lucru.

Iată constatările raidului-an- 
chetă întreprins în județele Dolj 
și Timiș.

IN PERMANENTA 
COMPETIȚIE CU TIMPUL

Printr-o bună organizare

turi din epoca I pe aproape 
13 000 de hectare. De menționat 
că întreprinderile agricole de 
stat din județul Timiș au însă- 
mînțat cu ovăz și mazăre în
treaga suprafață prevăzută. 
De asemenea, multe unități au 
încheiat și însămînțatul borcea- 
gului, trifoiului și a celorlalte

In
după-amiază s-a 

Capitală, venind de 
președintele Con
stat al Republicii 
România, Nicolae 
împreună cu soția,

Sîmbătă 
înapoiat în 
la Ankara, 
siliului de 
Socialiste 
Ceaușescu, 
care, la invitația președintelui 
Republicii Turcia, Cevdet 
Sunay, și a soției sale, a făcut 
o vizită oficială în Turcia.

Președintele Consiliului de 
Stat a fost însoțit de Ilie Ver
deț, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, cu so
ția, Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, cu 
soția, Octavian Groza, minis
trul energiei electrice, Nicolae

CAPITALĂ
Nicolae, adjunct al ministrului 
comerțului exterior.

La sosire, pe aeroportul Bă
neasa, erau prezenți tovarășii 
Ion Gheorghc Maurer, Gheor- 
ghe Apostol, Emil Bodnaraș, 
Chivu Stoica, Paul Niculescu- 
Mizil, Virgil Trofin, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Manea 
Mănescu, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoica. 
Ștefan Voitec Iosif Banc, Pe
tre Blajovici, Dumitru Coliu, 
Emil Drăgănescu, Mihai Gere, 
Dumitru Popa, Dumitru Po
pescu, Mihai Dalea, Vasile 
Patilineț, vicepreședinți ai 
Consiliului de Stat și ai Con-

siliului de Miniștri, membri ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători ai institu
țiilor centrale și organizațiilor 
obștești și alte numeroase per
soane oficiale.

Erau de față șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la 
București și membrii Amba
sadei Republicii Turcia.

Pe aeroportul Băneasa erau 
arborate drapelele de stat ale 
Republicii Socialiste Româ
nia. Numeroși cetățeni ai Ca
pitalei au salutat călduros 
președintele Consiliului 
Stat. Un grup de pionieri 
oferit flori. (Agerpres)

pe 
de
a

a 
muncii, în funcție de condițiile 
specifice ale acestei perioade, 
folosind din plin fiecare oră 
bună de lucru, majoritatea uni
tăților agricole de stat și coo
peratiste 
executat 
lucrările 
în seara 
întreprinderile agricole de stat 
și cooperativele agricole de pro
ducție au fost însămînțate cul-

culturi furajere. întreprinderea 
agricolă de stat Făget, de pildă, 
a semănat 300 hectare cu ovăz, 
70 hectare cu borceag pentru 
fin, 16 ha cu lucerna și 410 hec
tare cu in pentru ulei, iar între
prinderea agricolă de stat Iosi- 
fălău a însămînțat 100 hectare 
cu ovăz, 161 hectare cu borceag, 
11 hectare cu lucernă și 350 hec
tare cu in pentru ulei. Intens se 
lucrează și în cooperativele a- 
gricole. Dacă la 23 martie aces
tea aveau semănate 3 300 hec
tare în prezent suprafața trece 
de 7 600 de hectare. La C.A.P.

din Becicherecul 
s-au însămînțat 
ovăz, 40 hectare 
rajeră și 8 hectare cu legume. 
Din culturile prevăzute în epoca 
I a mai rămas doar sfecla de 
zahăr, dar întreaga suprafață — 
180 hectare — care urmează a fi 
însămîntate cu această cultură 
a fost pregătită, s-au aplicat 
îngrășăminte și au fost discuite. 
De asemenea, au fost pregătite 
răsadurile de roșii pentru sera 
solară, iar excesul de umezeală 
existent pe o mare suprafață de 
teren a început să fie înlăturat. 
S-au săpat șanțuri de scurgere, 
rigole și gropi.

La C.A.P. din Recaș activita
tea cea mai intensă se întîlnește 
în grădina de legume care în 
acest an va cuprinde 220 de hec
tare. Observăm, de altfel, că o 
bună parte din răsaduri este 
gata pregătit, așteptînd doar 
timpul prielnic pentru plantări, 

PRIMĂVARA
ÎNCĂ ESTE AȘTEPTATĂ 

ÎN LINIȘTE...
Ploile abundente căzute în ul

tima vreme au îngreunat și mai
GH. BRAD 

V. RAVESCU

COMUNICAT COMUN
ROMANO-TURC

România,

din județul Timiș a 
un însemnat volum din 
urgente de sezon. Pînă 
zilei de 27 martie, în tiitevi AMPRENTA

Dînd curs invitației preșe
dintelui Republicii Turcia, 
Cevdet Sunay, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste
Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu soția a făcut o vizită ofi
cială în Turcia, Intre 24—29 
martie 1969. Președintele Con
siliului de Stat a fost însoțit 
de : Ilie Verdeț, prim-vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Oc
tavian Groza, ministrul ener
giei electrice, Grigore Geamă
nu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România Ia Ankara, 
și Nicolae Nicolae, adjunct al 
ministrului comerțului exte
rior.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a depus o coroană 
de flori Ia Mausoleul lui Mus
tafa Kemal Atatiirk, in semn 
de omagiu marelui om de stat, 
fondatorul Turciei

în cursul șederii 
cia, șeful statului 
membrii delegației
zitat, in afară de capitală, 
orașele Istanbul și Izmir.

Guvernul și poporul turc au 
făcut eminenților oaspeți ro
mâni o primire călduroasă, 
expresie a prieteniei și sti
mei dintre cele două țări și 
a ospitalității poporului turc.

Președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, a 
mulțumit cordial pentru pri
mirea ce i s-a făcut și a ex
primat aprecierea sa pentru

moderne, 
lor în Tur- 

român și 
sale au vi-

INVENȚIE 
Șl DESCO

PERIRE
DARIE NOVĂCEANU

Nimic nu mai putem des
coperi. lată cea mai optimis
tă afirmație axiomatică. To
tul se știe, se cunoaște, se 
vede sau se pipăie : roata 
există, forjele rotitoare au 
fost găsite —adică existau, 
dar nu erau descoperite —, 
litera există și ea, hîrtia 
care s-o suporte, de aseme
nea, ceasurile care să mi
roasă timpul — fără să-i 
poată face nimic altceva — 
își strecoară tic-tacul în mi
nutare de cîteva secole...

Și de-odată, sub simțuri, 
acest tot supravegheat și 
descompus, devine cel mai 
relativ adevăr relativ; Ser
giu Huzum, ființă tăcută și 
prietenoasă, după ce a răsu
cit în zeci de poziții apara
tul de filmat și a pus în 
toate axele posibile lentilele 
acestuia, îndrăznește să le 
deplaseze în inteligență fo
carele și obține efectul miș
cării încremenite sau — nu 
știu, pînă la urmă, cum va 
fi denumită cutezanța sa — 
al încremenirii mișcării.

Optimista afirmație axio
matică de la începutul a- 
cestor însemnări grăbite vine 
si dă sentința : Sergiu Hu
zum n-a inventat nimic, a- 
ceastă încremenire a mișcă
rii exista înaintea lui, dar 
n-o știa nimeni. El a găsit-o 
si pentru că a găsit-o cel 
dintîi se spune că a... desco
perit-o.

Lîngă știrea despre des
coperirea lui Sergiu Huzum
— după puterea mea de în
țelegere, descoperire extra- 
irdinară pentru că este pri
ma care comprimă infinitul
— paginile ziarelor aduc al
tele : ofelarul Lazăr Borduz 
de la Reșița sudează vetre
le cuptoarelor fără baia 
de oxizi și aduce, anual, un

(Continuare în pag. a II-a

Arc în cercul industrial a- 
flat în construcție care încon
joară orașul Pitești, platforma 
Găvana cuprinde un complex 
de fabrici pentru produse de 
larg consum : stofe, articole 
tehnice din cauciuc, pîine, 
bere, precum și un depozit de 
vinificație, o instalație moder
nă pentru alimentarea cu apă 
a orașului și un microraion de 
locuințe. Unele dintre obiec
tive vor fi puse în funcțiune 
in cursul acestui an, celelalte 
în 1970. Constructorii depun 
acum eforturi deosebite, pen
tru refacerea ritmului stagnat 
in timpul iernii din cauza ge
rului și recuperarea rămîneri- 
lor în urmă la unele lucrări. 
Prezența tinerilor în această 
ambianță de muncă este preg
nantă in toate sectoarele.

Tovarășul Stan Neagoe, se
cretarul comitetului U.T.C. pe 
grupul de șantiere 805, afir
mă, argumentînd cu fișele de 
lucru a echipelor, că în ultima 
lună, nici un tînăr n-a rămas 
sub normă, iar cei mai mulți 
dintre ei au înregistrat im
portante depășiri.

— Organizațiile U.T.C. ur
măresc operativ — ne spunea 
— realizările tinerilor și com
portarea în cadrul echipelor, 
punctualitatea pe șantiere,
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calitatea lucrărilor efectuate 
și in colaborare cu șefii de lo
turi, cu maiștrii și șefii de e- 
chipe, hotărăsc măsurile cele 
mai adecvate pentru sporirea 
contribuției acestora în pro
ducție. In atenția secretarilor, 
a comitetului pe grup, stă in 
primul rînd sincronizarea pla
nurilor de activitate a organi
zației U.T.C., a fiecărei acți
uni Ia zi a șantierelor.

— Cum asigurați din punct 
de vedere metodic această sin
cronizare ?

— Pornind de la o temeinică 
informare a tinerilor cu sar
cinile in mare și-n amănunt 
pe care le are colectivul. A- 
ceastă treabă nu-i chiar atit 
de complicată. Ei au partioi- 
pat mai intii la dezbaterea 
cifrelor de plan unde au luat 
un prim 
vor avea 
parcurs, 
rul șefilor de echipe, le îm
prospătează aceste cunoștințe 
ori de cite ori este nevoie. 
Măsurile organizației U.T.C. 
se anunță astfel de la sine.

contact cu ceea ce 
de făcut, apoi pe 

secretarii, cu ajuto-

— De exemplu ?
— De exemplu, să ne de

plasăm pe teren...
Sîntem pe șantierul Combi

natului de articole tehnice din 
cauciuc. Pentru grăbirea pu
nerii în funcțiune a primelor 
linii tehnologice, era mai în- 
tîi necesară turnarea silozuri
lor. Această lucrare este efec
tuată de-o echipă specializată, 
formată din șapte tineri.

— Ne-am adunat toți șapte 
— spune betonistul Iancu Ra
du, secretarul organizației de 
la acest obiectiv — și împre
ună cu maistrul coordonator 
am analizat cu chibzuință po
sibilitățile pe care Ie avem 
pentru devansarea graficului 
inițial. In urma acestei anali
ze am ajuns la concluzia că 
printr-o perfectă alimentare 
cu betoane noi vom putea 
scurta cu 20 de zile termenul 
de turnare a silozurilor.

în același mod au procedat

ROMULUS LAL

progresele realizate de Turcia 
în domeniile 
și cultural.

In timpul 
președinți au 
biri oficiale. La aceste convor
biri a participat primul mi
nistru al Turciei, Suleyman 
Demirel. Au participat de 
asemenea :

Din partea română: Ilie 
Verdeț, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Corne- 
Iiu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, Octavian Groza, 
ministrul energiei electrice, 
Grigore Geamănu, ambasado
rul Republicii Socialiste Ro
mânia Ia Ankara, Nicolae Ni- 
colae, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, și înalți 
funcționari.

Din partea turcă *. Ihsan 
Sabri Caglayangil, ministrul 
afacerilor externe, Cihat AI- 
pan, secretar general la pre
ședinția Republicii, Zeki Ku- 
neralp, secretar general Ia 
Ministerul Afacerilor Externe, 
Kâmuran Giiriin, ambasado
rul Republicii Turcia la Bucu
rești, Sădi Eldem, secretar ge
neral delegat Ia Ministerul 
Afacerilor Externe, Daniș Tu- 
nahgil, secretar general ad-

economic, social

vizitei, cei doi 
purtat convor-

poli-Junct pentru problemele 
tice, și înalți funcționari.

Convorbirile care s-au 
fășurat într-o atmosferă 
cordialitate, prietenie și 
Iegere reciprocă s-au referit la 
relațiile bilaterale româno- 
turce și Ia probleme actuale 
din domeniul relațiilor inter
naționale.

Cei doi președinți au con
statat cu satisfacție că relațiile 
dintre România și Turcia au 
înregistrat o importantă dez
voltare în diferite domenii, 
conform dorinței sincere a ce
lor două guverne de a întări 
raporturile dintre cele două 
țări în spiritul bunei vecină
tăți și respectului reciproc. Ei 
au relevat că schimburile de 
vizite între primii miniștri, 
președinții parlamentelor, mi
niștrii afacerilor externe și al
te personalități oficiale din 
cele două țări, precum și în
cheierea în ultimii ani a unui 
număr mare de acorduri și 
convenții au adus o contribu
ție însemnată la această evo
luție fericită a relațiilor bila
terale.

des- 
de 

înțe

(Continuare în pag. a TV-a)

Un moment

maxjĂ de primăvară.
o

MIR IO DECOR DE MM
Iarna nu vrea să 

plece, primăvara nu 
vrea să vină. Pentru 
elevi, se pare, acesta 
nu este un impedi
ment. Vacanța-i va
canță șl ea se scurge 
după aceleași legi, fie 
vreme bună, fie vre 
me rea. Așa că, să 
nu tînjim după pri
măvară cînd e vorba 
de vacanță. Elevii o 
trăiesc din plin.

Pîrîul Rece, trans
format de Biroul de 
turism pentru tineret
— în această vacanță
— în sediu de tabă
ră pentru elevii bucu- 
reșteni, stfi mărturie, 
într-un admirabil de-

cor de iarnă, s-au 
scurs aici cele mai 
frumoase zile ale va- 
?anței de... primăva
ră. Personajul numă
rul unu prezent în 
tabără — veselia- Așa 
cum mărturisea un 
elev, de cînd a sosit 
aici, a intrat, parcă, 
într-un carusel al ve
seliei ; în nici o ta
bără n-a făcut, în- 
tr-un timp atît de 
scurt, atîtea excursii. 
Cu mașinile și pe jos, 
s-a parcurs traseul 
Predeal, Brașov, Po- 
ioana Brașov, Cheile 
Rîșnoavei, Cetatea 
Rîșnov, Bran, Sinaia, 
Cota 1400... Și drume-

țllle se încheiau sea
ra, în sala de dans, 
cu... dans, jocuri de 
cabană, concursuri : 
de expresii celebre, 
pentru cea mai bună 
pereche de dansatori, 
concursul mîncăcioși- 
lor. într-o seară au 
avut oaspeți — for
mația de muzică u- 
soară a studenților 
brașoveni, într-o altă 
seară a fost carnaval 

un original corte-cu

GABKIEL 
CHELARU

(Continuare 
in pag. a II-a)

I

important
în relațiile

româno-turce
în săptămina aceasta, la An

kara, Istanbul și Izmir, pe bu
levarde moderne, ca și în ve
cinătatea unor clădiri ce ppar- 
tă nobila povară a vîrstelor 
multiseculare, drapelele româ
nești și turcești îngemănate ex
primau simbolic un eveniment 
politic de ample rezonanțe . 
vizita președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialis
te România, Nicolae Ceaușescu, 
în Turcia. Vizita s-ă înscris ca 
un moment important în dez
voltarea ascendentă a relații
lor de prietenească colaborare 
dintre cele două țări. Căldura 
deosebită cu care înaltul oaspe
te român a fost primit, atmos
fera de stimă reciprocă și prie
tenie care a caracterizat întrea
ga desfășurare a vizitei au re
liefat pregnant legăturile ce u- 
nesc cele două popoare. Nu 
este vorba doar de simpla ve
cinătate. de apropierea geogra
fică. Desigur, Marea Neagră 
care scaldă atît țărmurile Ro
mâniei, cît și cele ale Turciei, 
ne-a apropiat, ne-a facilitat 
contactul și cunoașterea, 
ceea ce unește cel 
popoarele român și 
năzuința de pace, 
de a trăi într-o 
berată de/ coșmarul războiu
lui șl în care fiecare popor, in
diferent de dimensiunile sale, 
să aibă posibilitatea realizării 
propriilor aspirații, să fie stă- 
pînul soartei sale, să se poată 
dedica efortului creator. Sub 
semnul acestor năzuințe comu
ne. generatoare de puternice 
sentimente prietenești, s-a des
fășurat vizita președintelui Con
siliului de Stat al României în 
Turcia. Trimișii speciali ai zia
relor au subliniat climatul dia
logului româno-turc : un climat 
de înțelegere reciprocă, pe care 
nu l-au umbrit probleme liti
gioase. Interesele vitale ale ce
lor două țări Ie îndeamnă la o 
conviețuire prietenească, pen
tru ca acest colt al Terrei să 
fie ferit de furtunile războiului. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a- 
mintea cuvintele lui Nicolae 
Titulescu : „România șl Turcia 
sînt menite să practice o prie
tenie sinceră și activă".

La Ankara, Istanbul și Izmir, 
în tot cursul vizitei sale, tova
rășul Nicolae Ceaușescu s-a

bucurat de o primire caracteri
zată prin căldură și cordiali
tate. Aprecierea este valabilă 
atît pentru întîlnirile cu oame
nii de stat ai Turciei, cit și 
pentru contactele cu populația. 
Declarațiile președintelui Româ
niei. reproduse de presa turcă, 
au găsit un puternic ecou, de
oarece au exprimat o adincă în
țelegere a realităților, o atitu
dine constructivă, lucidă, fată 
de problemele contemporanei
tății. „Nicolae Ceaușescu s-a 
afirmat ca un om al principii
lor și ca un patriot care, prin 
poziția sa pe plan international, 
cîștigă continuu simpatia și in
teresul opiniei publice mon
diale" — scria ziarul CUMHU
RIYET.

Năzuințele de prietenească 
colaborare ale popoarelor ro
mân și turc au în prezent, op
time condiții de materializare. 
Anii din urma au cunoscut o 
dezvoltare continuă a relațiilor 
multilaterale dintre București și 
Ankara. Schimburile de vizite 
între primii miniștri, președinții 
parlamentelor, miniștrii aface
rilor externe și alte personali
tăți oficiale ca și încheierea 
unui mare număr de acorduri 
și convenții au marcat o evo
luție pozitivă a raporturilor bi
laterale. Expresie concludentă 
a ritmului în care aceste rela
ții se dezvoltă o constituie fap- 

mărfuri

CLASAMENT Etapa
viitoare

(6 APRILIE)

(Continuare în pag. a II-a)

— Dinamo
Farul
geș ;
Steaua ; Vagonul — 
Rapid.

LIDERUL E AMENINȚAT... ZECE ECHIPE

I
îPE UN PETEC DIN
I
I
I
I
I
I
I

—
CAUT A COLACUL DE SALVARE

DELTA NILULUI
de FĂNUȘ

de carnaval 
de Dinamo

După clipele 
brazilian, oferite 
și Steaua, devenisem roman
tici ca lampagiii de altădată. 
Cit-p-aci să scriem ode în co
lectiv la adresa fotbalului și 
a celor ce-l slujesc foarte mult 
cu piciorul. Ne-a trezit la 
realitate însăși Steaua, apoi 
Craiova, Rapidul și mai ales 
U.T.A. pe care, de la distanță, 
o credeam poleită cu aur și 
noroc, și care, cînd am văzu
t-o mai de-aproape, mi-a uni-

NEAGU

plut sufletul cu douăzeci de 
cucuie cit merele domnești 
care cresc la Pecica.

Cîmpul de joc de la „23 
August" a fost ieri un petec 
din delta Nilului, tocmai 
bun de semănat în el orez — 
cui i-a dat prin cap ideea 
deșteaptă foc de a-l nenoroci 
complet programînd pe el două 
jocuri ? (Federația promisese 
că dacă va ploua și sîmbătă

(Continuare în pag. a 111-a)

1. U.T.A. 20 12 4 4 33 : 17 28
2. Dinamo Buc. 20 10 3 7 39 : 23 23
3. Dinamo Bac. 20 10 3 7 26 : 23 23
4. „U“ Craiova 20 10 3 7 34 ; 33 23
5. Rapid 20 9 4 7 23 : 24 22
6. Jiul 20 8 5 7 21 : 19 21
7. Politehnica 20 10 1 9 21 : 22 21
S. Steaua 20 9 2 9 35 : 29 20
9. „U“ Cluj 20 9 I 10 30 : 29 19

10. A.S.A. Tg. M. 20 9 1 10 25 : 28 19
11. Progresul 20 7 5 8 18 : 23 19
12. Crișul 20 6 6 8 21 : 22 18
13. F arul 20 8 2 10 25 : 29 18
14. Petrolul 20 8 1 11 20 : 26 17
15. F. C. Argeș 20 8 1 11 25 : 32 17
16. Vagonul 20 5 2 13 27 : 44 12

A.S.A. Tg. Mureș
— U.T.A. ; Progre
sul — Crișul ;
— Politehnica ; 
trolul — „U“ 
iova ; Dinamo

Baciu ;

Dar 
mult 
este

mai 
turc 
năzuința, 

lume eli-

ful că schimburile de 
cunosc în acest an o creștere 
de șase ori față de nivelul 
înregistrat la începutul ___
niului. Creșterea de șase ori a 
schimbului reciproc de valori 
materiale reprezintă un baro
metru convingător al atmosfe
rei politice și ilustrează, con
comitent. perspectivele care se 
deschid cooperării viitoare. Co
municatul comun subliniază că 
cele două părți au convenit a- 
supra înființării unei comisii 
mixte româno-turce si au fost 
de acord să însărcineze autori
tățile competente să studieze 
problema încheierii unui acord 
de lungă durată.

Președintele Cevdet Sunay 
sublinia pe bună dreptate că 
„relațiile turco-române se află

dece-

EUGENIU OBREA
(Continuare în pag. a TV-a)
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Organizarea unei expoziții 
tematice înseamnă pe de o 
parte validarea decisă a punc
tului de vedere adus de a- 
ceasta, pe de altă parte ofe
rirea unei posibilități de pole
mică (în sens artistic) pe care 
tema o poate presupune. In- 

* vitația la dezbatere este fă
cută implicit. A organiza o 
expoziție de peisaj — făiă 
îndoială un gest de îndrăznea
lă — înseamnă a deschide în 
fond, un cîmp foarte larg de 
discuții asupra afirmării (sau 
infirmării) realității directe, 
imediate ca impuls unic în 
creație. In contextul unei 
mari diversificări a crezurilor 
artistice care reclamă nu în
totdeauna foarte clar o nu
anțare a conceptului de reali
tate, această inițiativă a cena
clului tinerilor din U.A.P. este 
fără îndoială valoroasă. Deși 
pe alocuri am avut impresia 
că anumite lucrări s-au cir
cumscris cam forțat, cam gră
bit genului, fie dintr-o lipsă 
de timp, de pregătire și a- 
tentă selecție, fie din lipsa 
unor lucrări reprezentative ale 
genului pentru artiștii pre
zentați. încă înainte de a vi
ziona expoziția ești asaltat de 
întrebări firești asupra posi
bilităților genului, asupra fe
lului în care înțelege o tînără 
generație de artiști plastici 
să le exploateze. Peisajul 
după intensa strălucire pe 
care i-a oferit-o epoca ro
mantică prin cultul naturii 
mai păstrează încă valențe ne
satisfăcute, capabile să poten
țeze o expresie originală ? 
Este cultiyat mai mult, din- 
tr-un respect fetișizant al 
genului ? Se poate dezvolta 
încă în cadrul unor rigori te
matice ca : peisaj rural, cita
din, industrial etc. ? Se poate 
picta „peisaj în general"? Mai 
simplu : Este peisajul un gen 
peren ? Cred tinerii artiști 
plastici (prin activitatea lor 
creatoare în primul rînd) în 
această perenitate a lui ?

Expoziția, fără a avea pre
tenția de a lumina defini
tivă și fără echivocuri o 
multitudine de întrebări, de

a rezolva infinit de comple
xele implicații pe care le pre
supune acest gen în contem
poraneitate, de a marca dis
tinct la suprafață toate mu
tațiile de adîncime, răspunde, 
fără pretenții și rigidități de 
program, afirmativ. Da. Peisa
jul este încă viabil, este o ex
presie capabilă să cuprindă și 
să transmită sensurile multiple 
și complexe ale realității. 
Prima remarcă care se poate 
face ^ste că tinerii artiști 
plastici, în ansamblu, s-au des
prins de înțelegerea natura-

nuanțat întoarcerea la copi
lărie, aspirația către puritate 
și liniște, regăsirea în natură 
a unei dimensiuni și demni
tăți umane și, prin aceste 
posibilități de comentariu lu
cid, genul își legitimează ma
rile sale resurse creative și 
estetice. Desigur nu trebuie 
să înțelegem că peisajul a re
nunțat sau poate renunța din- 
tr-o dată irevocabil, la obiș
nuințele, hai să-i spunem ste- 
îeotipiile sale de viziune și 
de determinare stilistică. O 
marină evident va fi domina-

cearcă inevitabil locuitorul 
unui oraș. Alții vor decanta și 
extrage din realitate conform 
sensibilității lor aspectul con
structiv, arhitectural al na
turii, dirijat implacabil de 
logică (Radu Stoica, Maia 
Constanțiu), aspect care se 
vrea îndepărtat în lucrările 
altora de sugestia materiei 
comune, naturale, ca intr-un 
peisaj industrial cu evidente 
atribute textile a lui Sabin Ște- 
fănuță. Peisajul este infinit, 
nu are granițe, nu cunoaște 
coduri stilistice, pare să afir
me o altă categorie de tineri 
artiști transpunînd optica pei- 
sagistului fie într-o lume de 
structuri geologice (Valeriu 
Boborelu, Adina Caloenescu)

CUM ÎNȚELEG

TiNERII ART’ȘTI
PLASTICI PEISAJUL

ție, meditație) cu prototipuri 
clasice stabilind subterane 
dar certe punți de comunica
re, cu o istorie a genului în 
timp, chiar dacă acest aspect 
nu ne izbește declarativ în 
primul moment. Este meritul 
acestei expoziții de a ne in
dica posibilitățile pe care le 
are încă peisajul, de a de
monstra caducitatea — și im
posibilitatea în același timp — 
unor etichetări rigide pe spe
cii de peisaj, de a mlădia 
niște posibilități formale care 
păreau de netrecut prin rigo
rile impuse de o atare ex
presie. Dar, aceiași expoziție 
nu reușește, credem, să diso
cieze clar unde se opresc, to
tuși, limitele genului. Se naș
te firesc întrebarea dacă orice 
compoziție care are o împăr
țire fermă pe două registre o- 
rizontale (așa cum acceptăm 
în codul vizualității comune 
ideea de peisaj) este sau nu 
peisaj, după cum una diri
jată de verticale nu se va în
cadra în aceste zone. Dacă 
toate problemele de spațiu, de 
spațialitate în general aspiră 
către condiția peisajului, dacă 
spargerea unor 
pune inevitabil 
unor alte rigori 
dincolo 
este în 
semnul 
dincolo
te inevitabile indecizii de or
din estetic, de inevitabile 
inadecvări, care se vor pro
pune cu siguranță meditației 
tinerilor creatori, expoziția vă
dește în ansamblu, un efort 
sincer și adeseori izbutit de 
diversificare și adîncire a vi
ziunii. Alături de aceste cîș- 
tiguri expoziția îl mai inclu
de și pe acela de a suscita 
prin programatismul său o 
discuție amplă, neîncheiată 
aci o dată Cu cuvîntul scris, 
ci continuată în liniștea ate
lierelor printr-un dialog in
tens, pasionant între creator 
și pînza din fața sa care își 
așteaptă desăvîrșirea.

GENiDlX
TELEGRAME

Președintele Consiliului de Stat, NICOLAE CEAUȘESCU, 
a trimis președintelui Statelor Unite ale Americii, RICHARD 
NIXON, următoarea telegramă :

Primiți, vă rog, D-le. Președinte, sincerele mele condo
leanțe, pentru încetarea din viață a generalului Dwight Eisen
hower, fost președinte al Statelor Unite ale Americii, remar
cabil om de stat și conducător militar, care a adus o con
tribuție de seamă la victoria forțelor aliate în cel de-al II-lea 
război mondial.

Președintele Consiliului de Stat, NICOLAE CEAUȘESCU, 
a trimis Doamnei M. EISENHOWER, următoarea telegramă :

Ne-a întristat profund vestea încetării din viață a soțului 
dv., președintele Dwight Eisenhower, remarcabil comandant ' 
militar și om de stat.

Vă rog să primiți din partea mea și a familiei mele expre
sia sentimentelor noastre de compasiune și sincere condo
leanțe.

granițe nu 
și problema 
și delimitări 
însăși genulde care 

pericol, este pus sub 
întrebării. Desigur că 
de aceste, repet, poa-

La 30 martie, a plecat la Wa
shington reprezentantul președin
telui Consiliului de Stat al Re
publicii 
Nicolae 
George Macovescu, 
participa la f____

Socialiste
Ceaușescu,

România, 
tovarășul 

pentru 
funeraliile fostului

• •

președinte al Statelor Unite ale 
Americii, generalul Dwight Ei
senhower.

Delegația Uniunii Tineretului 
Comunist Leninist condusă de

CRONICA MUZICALĂ

A. M. Roganov, șeful secției ds 
propagandă și agitație a C.C. 
al U.T.C.L„ a fost primită, vi
neri, de tovarășul Ion Popescu, 
secretar al C.C. al 
Discuțiile s-au desfășurat 
tr-o atmosferă 
șească.

Sîmbătă seara 
răsit Capitala 
spre patrie.

La plecare, pe 
neasa, erau de față _____
Iuliu Fejeș, membru al Birou
lui C.C. al U.T.C.. activiști ai 
C.C. al U.T.C., A fost de față, 
de asemenea, A. A. Polușkin — 
consilier al ambasadei U.R.S.S. 
la București.

U.T.C. 
în- 

caldfi, tovără-

delegația a pă- 
îndreptlndu-se

aeroportul Bă- 
tovar&șul

Delegația Consiliului Muni
cipal Stockholm, condusă de 
Eva Remens, președinta Con
siliului, care la invitația Co
mitetului Executiv al Consi
liului Popular al municipiului 
București se află în țara noas
tră, a vizitat în cursul dimi
neții de duminică instituții de 
cultură și artă din Capitală.

Seara, Ion Cosma, prim-vi- 
cepreședinte al Comitetului E- 
xecutiv al Consiliului popular 
al municipiului București, a 
oferit un dineu în onoarea 
oaspeților suedezi.

• ••••••••••

listă a motivului, de această 
modalitate care, chiar dacă 
include un grad maxim 
interpretare, îngustează 
unidimensionează expresia 
tistică. Chiar în lucrări 
care suportul figurativ este 
decis (Ion Grigore, Costin 
Neamțu, Benone Șuvăilă, 
ș.a.) descoperim nevoia de 
desprindere strictă de obiect, 
necesitatea 
comentariu 
degajat prin aspirația sa către 
esențial din zonele pitorescu
lui. Prin peisaj ei exprimă

de
Și 

ar- 
în

evidentă a unui 
liric mai amplu

AMPRENTA
‘FICIENTEI

(Urmare din pag. I)

și tinerii din organizația U.T.C. 
de pe șantierul fabricii de tex
tile „Argeșana".

— Din diferite motive, o- 
biective și uneori subiective, 
ne informează maistrul Ma
rin Oiște, secretarul acestei 
organizații, aprovizionarea 
șantierului cu materiale și în 
special cu betoane, nu se face 
ritmic. Pentru ca in momen
tul in care mașinile sosesc cu 
materiale, ele să fie imediat 
descărcate și puse în operă, 
noi am propus conducerii șan
tierului înființarea unor echi
pe de „șoc11 în schimbul de 
noapte care să răspundă ope
rativ la orice chemare a dis
peceratului. Că aceste echipe, 
din care fac parte toți tinerii 
organizației, sînt dc-o mare 
utilitate, o demonstrează fap
tul că lucrările rămase în 
urmă, cum ar fi turnarea mo
zaicului în hale, finisările in
terioare, turnarea unor stîlpi 
de susținere, au fost aduse în 
grafic, într-un timp scurt.

Despre o acțiune a organiza
ției U.T.C. în sprijinul pro
ducției ne-a vorbit inginerul 
șef al grupului de șantie
re 805 :

— Ne lipseau un important 
număr de muncitori calificați 
în meseriile de zidari, beto- 
niști și dulgheri — ne spune 
dînsul — și biroul de angajări 
„depusese armele". Interven
țiile la direcțiile județene de 
repartizare a forțelor de mun
că nu s-au soldat cu nici un 
rezultat. Știam însă că pe șan
tier lucrează tineri necalifi
cați, pe care i-am putea pre
găti. Organizației U.T.C. i s-a 
sugerat astfel ideea depistării 
și selectării unui număr de 35 
de tineri dintre cei mai buni 
și înscrierea lor la cursuri. Am 
fost ajutați imediat. Ne-au 
fost recomandați într-adevăr 
cei mai buni băieți. Organiza
ția U.T.C. a urmărit apoi în 
fiecare zi frecvența lor la 
cursuri, modul în care învață 
și lucrează, i-a ținut, cu alte 
cuvinte, sub supraveghere pe 
toată durata de școlarizare.

— In continuare după ab
solvire — intervine tovarășul 
Stan Neagoe, i-am urmărit și 
ajutat să se integreze în rit
mul de muncă al celorlalți 
constructori. Dar fiindcă tot 
a venit vorba despre pregăti
rea profesională — continuă

el, vreau să relatez încă o mă
sură a organizației noastre. 
Avînd în vedere că pe șantie
re folosim o tehnică mult su
perioară anilor trecuți, că lu
crăm, cu utilaje moderne ți o 
largă varietate de procedee 
tehnologice, am organizat cu 
tinerii, Ia club, un ciclu de ex
puneri însoțite de demonstra
ții practice pe această temă, 
susținute de tovarășii ingineri 
Dumitru Codri și Dorin Cu- 
bleșan. Au fost instruiți cu 
mînuirea utilajelor și a insta
lațiilor de mecanizare a unor 
lucrări nu numai tinerii care 
le deservesc, ci și ceilalți din 
echipele lor, care la nevoie îi 
pot înlocui.

Apreciată la comitetul de 
partid și la conducerea grupu
lui de șantiere este, în ace
eași ordine de idei, inițiativa 
organizației U.T.C. de econo
misire a unor materiale de 
construcție, venindu-se astfel 
în întîmpinarea unei măsuri 
generale, luate la nivelul 
grupului.

— De obicei, spunea mais
trul Gavril Neguț, secretarul 
organizației U.T.C. de pe șan
tierul fabricii de bere, cofra- 
jele din lemn se utilizau la o 
singură turnare după care se 
degradau și se dădeau la de
șeuri. Este simplu de imagi
nat cite pierderi suporta șan
tierul. Ne-am gindit că dacă 
ar fi mai cu grijă demontate 
și mai bine gospodărite, ele 
s-ar putea folosi Ia mai multe 
turnări. Prima încercare au 
făcut-o tinerii din subordinea 
maistrului Nicolae Ciupitu, 
reușind întrebuințarea de trei 
ori a aceluiași cofraj. Iniția
tiva s-a extins apoi ; în pre
zent, majoritatea echipelor de 
dulgheri au prelungit la patru 
turnări durata unui cofraj.

Amplificată, această inițiati
vă a îmbrăcat și alte forme. 
S-a hotărît, de exemplu, ca la 
sfîrșitul fiecărei săptămîni de 
muncă, timp de două ore, să 
se întreprindă acțiuni de strîn- 
gere și depozitare a resturilor 
de materiale risipite pe șan
tiere, înfrumusețarea locurilor 
de muncă și colectarea meta
lelor vechi, curățirea și între
ținerea utilajelor din dotare. 
Organizația U.T.C. de pe plat
forma „Găvana" $i-a creat 
astfel un sistem operativ și 
eficient de mobilizare a tine
rilor la îndeplinirea sarcinilor 
de producție.

stapoo
SUPE CONCENTRATE

se va tra- 
prin acor- 
(Reinhardt 
cîmpenesc

tă de tonuri de albastru (Nea- 
gu Virgil), toamna 
duce inevitabil și 
duri de galben 
Schuster), peisajul
va fi pentru nervii astenizați 
și un organism obosit o bine
venită baie de purificare vi
zuală, o baie solară stenică 
(Vasile Grigore), peisajul ci
tadin va avea prin opoziție o 
dominantă monocromă, con
vențional simbolică, traducînd 
la minimă rezistență a co
mentariului intelectual o an
xietate vagă pe care o în-

fie într-un univers cosmic 
(Toma Roată). Datele realită
ții rămîn însă în fiecare lu
crare prezente, indicate mai 
amplu sau mai laconic, prin 
motiv propriu-zis, prin ritm, 
prin valoare cromatică și sen
timent. Dar tot ele fie că e 
vorba de o figurație încifrată 
(Barbu Nițescu) sau de una 
mai explicită (Timofte Valen
tin) descoperă deodată ne
obișnuite afinități de structu
ră afectivă (prin tonuri de 
melancolie, de reverie, prin 
predispoziția către contempla-

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU

CENTENAR
In zilele acestea, cînd Or

chestra Națională a Radiotelevi- 
ziunii Franceze și „Menuhin 
Festival Orchestra", au ridicat 
nivelul unei stagiuni, care în 
ansamblu nu strălucea prin mo
mente inedite, prin interesul or
ganizatorilor pentru deschiderea 
unor orizonturi muzicale, a tre
cut aproape neobservată una din 
cele mai interesante manifestări 
dedicate comemorării unui veac 
al marelui romantic francez — 
Hector Berlioz : programarea im
punătoarei legende dramatice 
pentru soliști, cor și orchestră 
„Damnațiunea lui Faust".

Alegerea lucrării este mai mult 
decît binevenită. Din zecile sale 
de opusuri, 
prezintă în 
pe marele

„Damnațiunea" re- 
cel mai mare grad 
romancier muzical.

cRLIOZ

(Urmare din pag. I) 
spor de 10.000 tone de ofel 
gratuit; din aceeași parte 
de țară, cercetâtorii betoa- 
nelor obțin un nou procedeu 
de vibrare și revibrare și 
pun în filonul țârii drumuri 
mai bune și mai ieftine ; in
ginerul Virgil Mocanu ‘ din 
Bacău a conceput și realizat 
un nou tip de funicular pa
sager care se monteazâ pe 
un singur rînd de stîlpi, re
duce la jumătate materialele 
de montaj și micșorează cu 
4 metri coridorul tragic al 
pădurilor care cădeau nevi
novate pentru a face loc 
liber cablurilor ce transpor-- 
tă buștenii ; plutind între 
Helsinki și Haifa, petrolierul

INVENȚIE
românesc „Prahova" desco
peră combustibilul greu — 
70 la sută păcură, 30 la sută 
motorină — și economisește 
în nouă zile 54.000 de lei ; 
un alt petrolier „Ploiești" și 
două cargouri „Dobrogea" 
și „București", anunță împru
mutul descoperirii făcute de 
„Prahova"...

Nu știu dacă toate aces
tea sînt invenfii sau desco
periri. Le-am ales, dintre 
multe altele, înregistrate în 
numai două zile ain cele 365 
cîte îngăduie calendarul. 
Dacă nu sînt nici invenfii, 
nici descoperiri, atunci ele 
sînt dovada supremă a inte
ligenței noastre, a vitalității 
inteligenței noastre care, mă 
rog frumos, dacă nu vreți 
să descopere, găsește — 
prima — lucruri ca acestea 
de valoare egală cu roata.

La urma urmei, nici roata 
nu-i o descoperire : ea exis
ta undeva, adică peste tot, 
nevăzută și nepusă la lu
cru pînă în clipa cînd — im
posibil de știut cine anume 
— cineva a vrut să parodi- 
eze pașii omului și a dat 
peste ea.

31 MARTIE — 6 APRILIE 1969

RĂUTĂCIOSUL ADOLESCENT 
rulează la Favorit (orele 18 ; 
Marți 1 aprilie spectacol festiv — 
restul săptămînli cinematograful 
va rula cu următoarele ore : 10 ; 
13,45 ; 17 ; 19,45) ; Republica (orele 
9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15). 
RISCURILE MESERIEI rulează 
la Luceafărul (orele 9,15 ; 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45). Festival
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
21). PE PLAJELE LUMII rulează 
la București (orele 9 ; 11 ; 13 ; 15 : 
17 ; 19 ; 21). LA EST DE EDEN 
rulează la Victoria (orele 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45) ; Melo
dia (orele 8,30 ; 10,45 ; 13,15 ; 15,45 ;
18.15 ; 20,45) ; Flamura (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). OA
MENI ÎMPIETRIȚI rulează Ia 
Central (orele 12 ; 18,15). UN 
BĂRBAT ȘI O FEMEIE (orele 10 ;
14.15 ; 16,30 ; 20,45). PE TEREN 
PROPRIU rulează la Lumina (o- 
rele 8,30—16,30 în continuare;
18.45 ; 20,45). MICUL FUGAR ru
lează la Doina (orele 9 : 11 ; 13.
PIANELE MECANICE orele 18 ;
18.15 ; 20,30). DRUMURI rulează la 
Union (orele 15,30 ; 18 : 20,30). TO
TUL PENTRU RIS rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—21). TATA 
DE FAMILIE rulează la Feroviar

Instantaneu la fișierul Bibliotecii Centrale Universitare din Iași

Intr-adevăr, în partitura „Dam
națiunii", Berlioz, ctitorul muzi
cii programatice, a dus pe cele 
mai înalte culmi genul muzical 
dramatic definind o acțiune prin 
mijloace pur muzicale.

Pornind de la marea tragedie 
a lui Goethe, seducătorul com
pozitor romantic urmărește fapte
le dramatice goethiene, nu și 
linia spirituală a acțiunii. Răs- 
punzînd unui critic german care 
găsea ciudat faptul că Berlioz, 
î-a silit pe Faust' să-și plimbe 
melancoliile prin pusta Ungari
ei, compozitorul nota: „Nu 
m-am angajat să mă țin de pla
nul lui Goethe ; doar unui per
sonaj cum este Faust i se pot 
atribui cele mai aventuroase că
lătorii, fără a păcătui cîtuși de 
puțin împotriva verosimilității".

Berlioz își permite și mai multe 
libertăți față de textul original, 
rezolvînd și conflictul într-un 
sens antagonic rezolvării lui 
Goethe.

Așa cum au observat exegeții 
creației berlioziene, dacă Goethe 
își concepe eroul ca un tip u- 
man care izbutea să depășească 
experiența infernală, să-și găseas
că echilibrul, conturînd deci o 
viziune spre țm ideal clasic, ne
liniștitul romantic francez privea 
spiritul faustic prin prisma unei

noi sensibilități pesimiste, byro- 
niene.

Primită cu răceală la început, 
opera aceasta cu melodii 11 •• “
răscolitoare frumusețe, cu 
dite soluții pe planul orc 
ției, cu momente de o ii 
bilă coloristică a dobîndil 
pînd din anul 1877, (în 
din concertele „Colonne") 
giile publicului.

Sub conducerea lui Eu 
nescu, corul și orchestra 
monicii au urmărit, înai’ 
toate, sensurile adinei ale 
turii, subliniind (chiar dac 
fi dorit o mai puternică re 
a elementelor contrastante 
mecul paginilor de me 
sau de strălucită coloristică

Dintre momentele re: 
am aminti scena apariț 
Mephisto, intermediul orc 
din taverna din Leipzig 
sfîrșit, cea de a treia se 
care a fost tălmăcită cu 
maroabilă sobrietate.

Dintre soliști s-au detașa 
Em. Petrescu și N. Florei.

Concertul Filarmonicii < 
de, fără îndoială, un șir de 
festări în care și celelalte 
tuții ale țării au datoria 
rememoreze momentele ca] 
te ale creației berlioziene.

IOSIF I

VACANȚĂ
INTR-UN

ca-

(Uimare 
din pag. 1)

giu al costumelor 
raghioșllor. Un con
curs de muzică ușoa
ră dotat cu trofeul 
„Cerbul de lemn de 
la Pîrîul Rece" a în
tregit atmosfera 
veselie sl bună 
poziție.

Și, dimineața, 
tul se lua de Ja 
păt. Elevii de la

de 
dis-

to- 
ca- 
Ll-

DE PRIMĂVARĂ.
DECOR DE IARIXL
ceul „I. L. Caraglale11 
se întreceau în... bă
taia cu zăpadă cu cei 
de la ,,Mihail Sado- 
veanu". Campionatul 
de tenis de masă șl-a 
desemnat, din 40 de 
concurențl, cîștlgăto- 
rll. Campionatul de 
șah a înscris 50 de 
partide pînă la afla
rea... maestrului.

De dimineața pînă 
seara, stațiunea de

munte, sediul 
canță al aproB 
de elevi, răsv 
cîntece. Și ce 
ne declara ur 
că, -Intr-O as< 
tabără, vacanța 
atlt de repede 
al senzația că 
mlnl-vacanțff.

Intr-un dec< 
lamă se desf 
fără supărare, 
(a de... prlmăv

UN CINEMATOGRAF 
NOU ÎN CAPITALĂ

Pentru toți iubitorii filmului!

FAVORIT
Drumul Taberei

Modern, comod, recreativ
Mijloacele de transport: 

autobuzul 37, troleibuzul 84

reintru
(orele 8 — 12,15 in continuare ;
14.30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15) ; Excelsior 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
20,15) ; Gloria (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; Modern (o- 
rele 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 
20,45). PAȘA rulează la Grivlța 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) ; Miorița (orele 9,15 ; 11.30 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). -----------
LOVEȘTE TU INTII 
la înfrățirea (orele
17.45 ; 20). BECKET
ză la Buzeștl (orele 15,30 ; 19). 
BUNA ZIUA CONTESA rulează la 
Dacia (orele 8,45 — 15,45 in conti
nuare ; 18,15 ; 20,45). UN OM
PENTRU ETERNITATE rulează 
la Bucegi (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30). MARELE ȘARPE 
rulează Ia Unirea (orele 15 ; 17) ; 
HAMLET (orele 19). COLUMNA 
rulează Ia Lira (orele 15,30 ; 19). 
ROLLS-ROYCE-UL GALBEN 
rulează la Drumul Sării (orele 
15 ; 17,30 ; 20) ; Tomls (orele 9 —
15.45 în continuare ; 18,15 ; 20,30). 
UN DELICT APROAPE PERFECT 
rulează la Ferentari (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30). RIO BRAVO rulează 
la GluleștI (orele 15,30 ; 19) ; Volga 
(orele 8.30 — 17 în continuare ;
20.30) . ASTA SEARĂ MA DISTREZ 
rulează la Cotroceni (orele 15,30 ; 
18) ; REPUBLICA SKID (orele 
20.301.EXPRESUL COLONELULUI 
VON RYAN rulează la Pacea (o- 
rele 15,45 ; 18 ; 20,15) ; Vltan (orele
15.30 ; 18). PENTRU INCA PUȚINI

, 1, 
FREDY, 
rulează 

15,15 ; 
rulea-

DOLARI rulează la Floreasca (o- 
rele 11,15 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; 
Aurora (orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30) ; Arta (orele 9,15— 
13,30 în continuare ; 16 ; 18,15 ;
20,30). JUDOKA AGENT SECRET 
rulează la Viitorul (orele 15,30 ; 
18. ULTIMA NOAPTE A COPILĂ
RIEI orele 20,30). FELDMAREȘA- 
LA rulează la Moșilor (orele 15,30 ; 
18. ACUZATUL orele 20,30). PRO
FESIONIȘTII rulează la Popu
lar (orele 15,30 — 18. PRIMA ZI 
DE LIBERTATE ora 20,30). PEN
SIUNE PENTRU HOLTEI rulează 
la Munca (orele 16 ; 18 ; GUSTUL 
MIERII ora 20). OMUL CARE L-A 
UCIS PE LIBERTY WALACE 
rulează la Flacăra (orele 18 ; 
20,30. PAGINI DIN KUMEROW 
orele 15,30). OPERAȚIUNEA SAN 
GENNARO rulează la Rahova (0- 
rele 15,30 ; 18. FIDELITATE orele 
20,30). PIANELE MECANICE ru
lează la Progresul (orele 15,30 ; 
18). MAGAZINUL DE PE STRA
DA MARE 
rulează la
18 ; 20,15). 
LEGENDA 
rele 15,30 ;

ora 20,30). PRINȚESA 
Crîngașl (orele 15,30 ;
APOI S-A NĂSCUT 
rulează la Cosmos (o- 
18 ; 20,15).

LUNI, 31 MARTIE 1969

Opera Română : COPPELIA — 
ora 19,30 ; Teatrul de Operetă ;

RITMUL LUCRĂRILOR AGRICOLE
(Urmare din pag. I)

mult desfășurarea lucrărilor a- 
gricole de campanie în județul 
Dolj. Abia vineri, 21 martie, a 
fost prima zi bună de lucru 
care a permis efectuarea unor 
lucrări, in special pe terenurile 
din zona nisipurilor. La Poiana 
Mare, Bratovoiești, Sadova, Dă- 
buleni și în alte cîteva coope
rative agricole s-a trecut la se
mănatul mazăre!, ovăzului și a 
culturilor furajere și legumicole, 
îndeosebi pe suprafețe aflate pe 
vîrf de dună.

La ora actuală, însă, circa 
două treimi din suprafața jude
țului este acoperită cu zăpadă, 
iar în sud, terenurile sînt inun
date. Tncă nu sînt condiții de 
ieșit la cîmp.

Mecanizatorii sînt pregătiți cu

MY FAIR l.ADY — ora 19,30 ; Tea
trul Național „I. L. Caraglale'1 
(sala Studio) : O FEMEIE CU 
BANI — ora 19,30 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra11 (B-dul Schitu 
Măgureanu) : VICTIMELE DATO- 
RIII — ora 20 ; (sala Studio) : 
PHOTO FINISH — orele 15 șl 20; 
Teatrul de Comedie : OPINIA 
PUBLICA — ora 20 ; Teatrul Mic : 
AMOOOR 1 — ora 20 ; Teatrul 
Glulești : MEȘTERUL MANOLE
— ora 19,30 ; Teatrul „Ton Crean
gă11 : POVESTE NETERMINATĂ
— ora 10 ; ADRESANȚII NECU- 
NOSCUȚI — ora 16 ; Teatrul de 
estradă „Ion Vasilescu" : DE LA 
BACH LA TOM JONES — ora 20.

LUNI, 31 MARTIE 1969

• 17,30 — Telex TV • 17,35 — 
TV pentru specialiștii din indus
trie. Chimie. îngrășăminte chi
mice cu azot pentru agricultură 
• 18,05 — Limba franceză. Lec
ția 53 • 18,30 — Alma-Mater — 
emisiune pentru 
ne... lansarea 
despre viitorii

studențl. „Mîi- 
Reportaj filmat 
constructori de

utilajele „la ultimul șurub11. Cei 
de la I.M.A. Cîrcea au efectuat 
și o bună parte din reparațiile 
utilajelor necesare campaniei de 
vară (combine, prese de balo
tat, cositori etc). O atenție deo
sebită s-a acordat aici instruirii 
mecanizatorilor intr-un mod cu 
totul deosebit față de anii tre- 
cuți (pe echipe reduse ca număr, 
cu 6 lectori care au predat teo
retic și au lucrat practic cu fie
care la mașină). Orientarea con
ducerii a fost, în primul rînd, 
spre tinerii care întrunesc un 
procentaj de 70 la sută. Același 
interes au acordat toate unitățile 
de mecanizare de pe raza jude
țului activității de pregătire și 
instruire a mecanizatorilor.

Dar e încă nevoie de circs. 
500 de tractoriști, efectiv ce va fi 
completat cu elevi din anul III

nave de la Galați • 19,00 — Tele
jurnalul de seară a 19,30 — Ac
tualitatea științifică • 20,00 — De
sene animate • 20,10 — Roman- 
foileton : „Forsyte Saga11 (XXII)
• 21,00 — între metronom șl cro
nometru — emisiune concurs. Te
mele : Artă fotografică româneas
că ; Frederic Chopin. Concurențl: 
Andrei Bratu șl Viorica Davighe- 
vlcl. Prezintă : Ion Mustață ■ 
22,00 — Prim plan. Acad. Remus 
Răduleț • 22,25 — Gong 
slune de actualitate
•

_ — emi- 
de actualitate teatrală 

22,50 — Telejurnalul de noapte 
23,00 — închiderea emisiunii.

CASE DE CULTURA 
STUDENȚEȘTI

CRAIOVA • Teatrul studen
țesc prezintă : „O casă onorabilă'1 
— farsă polițistă de H. Lovlnes- 
cu (Aula „Al. Bula'1, marți, ora 
20).

IAȘI ■ Catedrale gotice din 
Franța sl Germania — participă 
arhitecți ieșeni (Clubul Artelor, 
marți, ora 20).

timișoara * Festivalul „Măr
țișor studențesc 1969" — decerna
rea premiilor șl spectacolul an
samblului Casei de cultură a stu
denților (Sala de spectacole, luni, 
ora 20,30).
• Călători! Cu viteza gîndului 

prin lumea largă : „Lacuri de 
munte" — proiecții de diapozi
tive comentate de prof. Erich 
Pfaff (Sala nr. 11, marți, ora 20,30),

șl tineri pregătiți la cursurile 
de scurtă durată. Dar, de ce nu 
se urgentează cu rezolvarea a- 
cestei probleme ? Dacă ar fi 
existat suficientă preocupare, 
cel puțin jumătate din acest ne
cesar de cadre ar fi fost asigu
rat prin angajarea acelor tineri 
mecanizatori care din diverse 
motive lucrează ca muncitori 
pe șantierele de construcții din 
orașul Craiova și din apropierea 
acestuia.

Fovțele sînt concentrate, acum, 
la înlăturarea băltirilor de pe 
suprafețele semănate și a inun
dațiilor din zona din Lunca 
Dunării. S-au făcut șanțuri ; 
motopompele și aspersoarele 
evacuează apa. Totuși, ritmul 
ce este imprimat executării a- 
ccstel lucrări este deosebit de 
lent față dc situația creată. La 
Argetoaia, Răcari, Coțofcnii din 
Față, Radovan deși mal bine de 
o treime din suprafețe se află 
sub apă, încă nu s-a mișcat un 
deget. De ce ? Oare specialiștii 
de aici, consiliile de conducere 
ale C.A.P. să nu intuiască preju
diciul ce-1 poate aduce viitoru
lui recoltei această stare de 
Inactivitate, de nepăsare ?

La Centrul Agrosem din Cra
iova se ridică ultimele cantități 
de sămînță. Aproape integral a 
fost ridicată sămînța de sfeclă, 
de borceagurl și floarea-soare- 
lui, trifoliene și de porumb. 
Spunem aproape, deoarece unele 
consilii de conducere ale C.A.P., 
cum sînt cele de la Belcinu, „7 
Noiembrie" Bîrca, „16 Februa
rie" Segarcea, n-au asigurat și 
ridicat cantitățile necesare de 
lucernă, iar din cele de porumb 
numai 1939 tone au ajuns Ia 
beneficiari.

Campania din această primă
vară va ridica probleme deose
bite. Urgențele se suprapun încă 
de pe acum. Aceasta presupune 
organizarea bună a muncii prin 
folosirea rațională a tuturor 
forțelor de muncă, a fiecărei 
ore bune de lucru, astfel incit 
rămînerea în urmă, cauzate de 
capriciile naturii ce se semna
lează acum în toate unitățile 
agricole din județul Dolj să 
poată și recuperată imediat ce 
timpul va permite activitatea în 
cîmp.
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LA ALTADUPĂ ETAPA DE IERI

T. STANCIU

V. SERE

CRISUL — DINAMO 
BUCUREȘTI 1—1 (0—1)

RAPID — U.T.A.
2—1 (1-0)

liderul e amenințat

I
î

«
«

(Urmare din pag. I)

• BASCHET
Ce e mai important

rezervele sau

selecționabilii?

limonadă. îmi

PE UN
PETEC

DIN
DELTA

vremea• JUDONILULUI PRIMA COM
PETIȚIE INTERNAȚIONALĂ

JU¥

REPUBLICANĂ

tru“

LACĂTUL ELVEȚIAN VOLEI• •

AN-A DISTRUS.
DAR »»

GH. MITROI

A-

cunoscutul 
de origină 
sfîrșit tra-

mari, P. DO- 
și-a adjude- 

iar la iuniori 
de club. GH.

Dinamo — 35 puncte.
Miercurea Ciuc — 20

Agronomia Cluj — 13
Petrol - Geologie — 6

frumos 
a ple- 
la A- 
legiti- 
antre-

din 
aler- 

de la 
anun- 
Echi-

C. TEAȘCA DESPRE AD
VERSARII NOȘTRI DE LA 
14 MAB

tribunele stadlo- 
August" l-am re- 

antrenorul

„celui mai 
revenit lui 
(Cehoslova- 
kg, iar cea

SELECTIONATA U.R.S.S. — 
CAMPIOANĂ MONDIALA 

LA HOCHEI

Bianchi, 
belgian 

găsit un 
autod romul ui de la 

unde anul

• Atletul etiopian Bikila 
bebe, suferind de paralizia am
belor picioare, în urma unui

la 
ca 

în-
aceste atri- 
echipă tînă- 
cu o dura- 
fizică, să se 

continuu în joc.

în continuare 
Vagonul, pierzînd

SE ÎNCEARCĂ o calificare la „masa verde

Judocanul român, Lepădat, se apără încereînd o „ștrangulare" 
împotriva colosului de la Worwărts j.

CI A CONSTRUIT"

DE LA O COMPETIȚIE

'CHIPE CAUTA COLACUL DE SALVARE
Atac” reușit la zestrea liderului • Dinamo și Rapid s-au relansat in cursa pentru titlu? • Studenții 

iau note bune și la... fotbal • Cît va mai continua caruselul greșelilor de arbitraj? • Observatorul 
nostru „incognito” furnizează amănunte despre viitorii noștri adversari din preliminariile C. M

In condiții excepționale pen
tru fotbal (timp frumos, teren ex
celent), cele două formații au 
oferit spectatorilor orădeni mai 
puțin decît ne așteptam. Echi- 
fiele s-au studiat perioade înde- 
ungate, neglijînd aproape com

plet trasul la poartă. Spre con
firmare, voi nota doar faptul că 
dinamoviștîi au expediat primul 
șut la poarta orădenilor în minu
tul 25, iar orădeflii în minutul 28.

Partida a fost controlată mai 
mult de jucătorii Crișului care, 
în repriza secundă, au luat jocul 
pe cont propriu, dar ei n-au pu
tut depăși apărarea dinamovistă, 
care a avut în Boc și Da teu doi 
oameni excepționali. Bucurește- 
nii au atacat foarte rar, dar deo
sebit de periculos.

Cele două goluri au fost înscrise 
le Sălceanu, în minutul 41, pen- 
ru Dinamo, respectiv de către 
(un II în minutul 53. In minu- 
ul 50, Dumitrache a pierdut o 
îare ocazie de a înscrie, șutind 
1 portar de la numai 3 metri. 
Jupă terminarea partidei, din 
irtea colectivului Fabricii de 
ielă „Pădurea neagră", jucăto- 
iliri Dumitrache i-a fost înmi
ită o frumoasă cupă de cristal. 
La tineret: Crișul — Dinamo 
ucurești 1—0.

majorează scorul fructificînd o 
excelentă pasă a lui Dcmbrov- 
schi : 2—0 pentru Dinamo. Un 
atac al oaspeților, henț al unui 
apărător băcăoan.
Pădureanu (București), 
penalti, 
noastră 
locului 
Sasu în 
minutul 
dintr-o poziție echivocă, dar ar
bitrul acordă în compensație.

La tineret: Dinamo Bacău — 
Farul Constanța : 2—1.

Arbitrul V. 
acordă 

discutabil după părerea 
din punct de vedere al 
infracțiunii. Transformă 
minutul 60 și e 2—1. In 
80, Ene Daniel înscrie

i 
z . ►

» « ♦ «

»

STEAUA — „U" CRAIOVA
2—1 (1—0)

Pe un teren bun mai degrabă 
pentru semănatul orezului decît 
pentru fotbal, Rapid a ieșit „cu
rat" din baia de nămol de pe 
stadionul „23 August", în dauna 
liderului care, cu acest prilej, a 
suferit prima înfrîngere în retur 
și a mai pierdut ceva din zes
trea de puncte. Din nou echipele 
au fost supuse unor teste de re
zistență fizică, ceea ce a exclus 
aproape posibilitatea unei parti
de tehnice, spectaculoase. Condi
ția fizică și orientarea tactică au 
fost factorii esențiali ai victoriei. 
Rapidiștii, prin Dan Coe (cu o 
comportare constantă valoroasă), 
au folosit mai des pasele lungi 
și jocul pe aripi, ceea ce a pus 
de mai multe ori în pericol poar
ta lui Gornea.

Autorii golurilor : Codreanu în

*»
J

va reprograma meciurile. Dar 
a uitat repede pro ia pro
misiune). La sfîrșitul Viei de-a 
doua partide, terenul arăta un 
hățiș de tranșee mocirloase. 
Cine plătește domnilor organi
zatori ? !

Steaua i-a asediat pe craio
veni mult mai puțin decît 
ne-am fi așteptat. Formația 
lui Covaci s-a desvățat de-a 
ține stîngul pe tobă. Obișnui
tă ani de-a rîndul să joace 
pentru gloria unui mare diri
jor, astăzi se încurcă exact în 
zona în care ar trebui să în
tețească focul. Bun, marcat 
pentru multă vreme bun, Tă
taru II. Cu încă puțin foc în 
vine ar fi un mare jucător.

Oltenii au avut ghinion cu 
barele. Și de două ori mai 
mult, cu Bîtlan, căruia juni
mea de la Urlătoare îi va a- 
coperi statuia cu petece de 
sac. Jocul, în întregime, a 
fost o rumbă lentă. F. de vi
nă terenul, indiscutabil. Dar 
și băieții.

Și-acum povestea cu U.T.A. 
Știți cîntecul acela îndrăgit 
de hippy : La San Francisco 
să mergi cu o floare.

Cine-a mers cu o floare 
să-i vadă pe șefii plutonului a 
înghițit și floarea și hapul. 
U.T.A. joacă la fel ca A.S.A. 
sau Argeșul. Să nu fiu înțeles 
greșit, vă rog. Eu așteptam 
să văd evoluînd o mare for-

mație. N-am văzut. Și cînd 
mi-a venit în minte că există 
pe lume și Cupa campionilor 
europeni, mi s-au înmuiat 
mîinile.

Partida, exceptind foarte 
mici perioade de timp, a fost 
sub controlul Rapidului. Clo
potele din tribună, vestind a- 
propierea săptămînii patimi
lor, au sunat în cinstea lui

Codreanu care rămîne omul 
numărul 1 al Realului. în față. 
Zorba, căruia mă gîndesc să-i 
retrag porecla, a umblat mai 
mult de-a bușelea prin noroi 
ca un cultivator de ridichi. In 
schimb, Năsturescu a bătut cu 
pumnul în ușa lotului. In 
apărare, prietenul Motroc, 
visător incorigibil. L-a pot
covit Domide. Neiertător. Do-

mide, Gornea, Petescu 
am văzut și cam atît se simte 
la U.T.A. In rest, bravi con
sumatori de 
pare rău, dar ăsta-i adevărul 
gol-goluț.

Să rămînem 
la Arad. ’ 
meciul cu Clujul, a luat dru
mul diviziei unde nimeni nu 
cunoaște mila. Tușierul Cara- 
mitru, nesemnalizînd o fla
grantă poziție de ofseid, din 
care a înscris Barbu, le-a pus 
farmece arădanilor sub pra
gul casei. Nu știu cum să zic, 
dar pe la meciurile conduse 
de arbitrul Lulu Mihăilescu, 
se-ntîmplă cam des povești 
care fac să-ți răsară păr de 
lup pe spinare. Cînd aud — 
și auzim mereu I — cît de bi
ne se pricep unii să bată cuie 

în talpa celor ce nu mișcă 
din urechi, mă gîndesc cu 
nostalgie la Sicilia.

Clasamentul va suferi, sînt 
convins, modificări spectacu
loase. Sus, unde credeam că 
U.T.A. a tăiat gura pînzei, 
suflă vîntul fierbinte numit 
Dumitrache.

Jos, unde leii năpîrlesc în
tr-o noapte și miros a piatră 
vînătă, e o asemenea înghe
suială că aproape n-ai pe un
de strecura o carpetă și un 
miel de Paști arbitrului. In 
momentul de față, zece echi
pe strănută de frig. Și n-am 
pus la socoteală Vagonul. 
Așteptăm.

Judo, cu toate că este cel 
mai tînăr sport din tara noas
tră, cîștigă teren pe zi ce trece. 
Și iată că, deși nu a trecut 
decît un an de la înființarea 
sa, Federația Română de Judo 
ne-a și oferit primul concurs 
international, concurs care s-a 
bucurat de o mare afluență de 

public.

Ne așteptam ca turneul final 
al campionatului masculin de 
baschet, lipsit de miză prin cu
noașterea cu mult înainte a cam
pioanei, formația Dinamo Bucu
rești, să constituie un prilej de 
verificare a selectionabililor no
ștri în vederea apropiatului tur
neu de calificare pentru „eu
ropene".

Din păcate se pare că nici 
antrenorii lotului șl nici antre
norii celor patru formații nu au 
înțeles să folosească acest prilej, 
fapt care a dublat apatia și de
zinteresul jucătorilor ce au e- 
voluat în cele șase partide.

Conducătorii tehnici ai echipe
lor au preferat să folosească re
zervele, lucru pe care nu l-au 
făcut tot campionatul, și aceasta 
a scăzut mult din spectaculozi
tatea și puținul interes pe care 
îl mai prezentau meciurile din 
sala Floreasca.

Felicitîndu-i din toată inima 
pe proaspeții purtători ai tricou- 
rilor de campioni, dintre care 
se detașează net component!! 
cvintetului de bază, Albu, Dia- 
conescu, Novac, Cernea și Dra- 
gomirescu, ne întrebăm (pentru 
a cîta oară ?) pînă cînd va fi 
tolerat acest dezinteres pentru 
perspectivele baschetului româ
nesc manifestat chiar de forul 
său diriguitor. Federația 7

OVIDIU FAUN

• CICLISM
A

In luptă cu

Elevii", cam nedisciplinați, 
oă cîte-am auzit, ai iul Coldum 
-selnicu s-a găsit, în pauză, la 
ină să-i dea sfaturi antreno- 
ui. motiv pentru care a și 
t înlocuit) puteau să se în- 
rcă, în Bănie, măcar cu un 
net dacă...
iacă nu concentrau jocul în 
tura si băltoacele de Ia 
locul terenului (exasperantă 
ea lipsa de orientare a fot- 
istllor celor două echipe din 
■st punct de vedere).
'acă 
supra apărării Stelei 
ar în spatele ei.
acă — ce înseamnă, neșan-

— mingea șutată de Ivan, 
emenco și Martinovici, cînd 
iu nu mai avea ce face, 
nimerea barele.

chipa din Craiova a evoluat 
î. a demonstrat că e o for- 
ie matură, cu un grad de 
licitate apreciabil, destul de 
5 sudată si pregătită fizic, 
au în Oblemenco. — el a 
cat un gol splendid în min. 
— Strîmbeanu. Ivan. Gabo- 

raș — oamenii de bază. Parte
nerii lor de joc, împotriva sa
tisfacțiilor pe care le aduce 
victoria (au marcat. Tătaru șl 
Voinea din 11 m). au evoluat 
destul de șters, neconvingător, 
iar spre final, păreau mult mai 
epuizați.

Arbitrajul lui N. Rainea. cu 
numeroase greșeli fără să in
fluențeze. însă, rezultatul. Sur
prinzător că acest conducător 
de joc a fost programat, la 
centru. în opt zile, de trei ori 
— o partidă peste hotare ? ! ? 
Tot așa după curii surprinde 
că nu s-a prezentat „la cen
tru" Iosif Ritter, cavalerul de 
drept al acestui meci.

La tineret: Steaua—„U“ Cra
iova : 0—0.

„aruncau" mingile
sau

V. MOȚU

JIUL — PROGRESUL
2—1 (0—1)

Cu randament scăzut în prima 
repriză, localnicii nu au putut 
depăși apărarea fermă a bucu- 
reștenilor, care au legat mai mult 
jocul la mijlocul terenului. Men
ționăm doar situația din minutul 
13, cînd, la un șut al lui Naidin, 
mijlocașul Neacșu a scos balonul 
de pe linia porții. La un contra
atac purtat pe partea stingă, oas
peții au luat conducerea prin 
golul înscris de Oaidă, în minu
tul 42.

Repriza secundă se desfășoară 
dramatic. Gazdele se dezlănțuie 
și reușesc să obțină egalarea în 
minutul 48, prin Achim Elevii 
lui Drăgușin se apără cu înver
șunare pentru menținerea rezul
tatului de egalitate. Acest lucru 
le reușește pînă în minutul 82, 
cînd Jiul marcă cel de-al doilea 
gol, prin Sandu.

La tine-et: Jiul — Progresul 
l-A

C. MATEESCU

DINAMO BACĂU — FARUL 
3_1 (0—0)

Momentele cele mai deosebi- 
e ale în'îlnirii s-au consumat în 

nrimul sfert de oră din repriza 
a doua, cînd au fost înscrise nu 
nai puțin de trei goluri. O in
filtrare a lui Nedelcu, neosteni
tul mijlocaș băcăoan, și în minu
tul 48 — 1—0. Peste alte 5 mi
nute, Rugiubei, care confirmă 
forma bună din ultima vreme,

Un duel pasionant: Gornea—Neagu Fotografii ■■ C. CIOBOATA

minutul 23 și Neagu, cu capul, în 
minutul 71 pentru bucureșteni și 
Domide în minutul 72 pentru 
arădani.

La tineret: 3—1.
S. UNGUREANU

VAGONUL — „U" CLUJ
1—2 (0—2)

La Arad partida cu studenții 
clujeni a fost așteptată cu mult 
interes, aceasta constituind o 
ultimă șansă a speranței evi
tării retrogradării gazdelor. Cu 
toată situația precară din cla
sament și în ciuda faptului că 
la aceeași oră putea fi urmă
rită pe micile ecrane cealaltă 
echipă arădană. aici De stadio
nul C.F.R., în prezenta a 
de spectatori, partida s-a 
minat cu rezultatul de 
pentru clujeni : la pauză 
Golurile au fost marcate. _ 
bele pentru clujeni de Barbu 
în minutele 3 și 29. în re
priza a doua Vagonul reușește 
să reducă din handicap : în mi
nutul 31 obține o lovitură de 
pedeapsă pe care o transformă 
Dembrovschi.

La tineret. Vagonul—„U"
Cluj : 0—1.

M. IEGARIU

a echipei lor. Ocazia cea mai 
bună a oaspeților a avut-o Cu- 
perman care a scăpat dintr-o 
busculadă și numai la cîțiva 
metri de cadrul porții, aruncă 
mingea în brațele lui Solyom. 
In această partidă norocul a 
fost mai degrabă de partea gaz
delor întrucît înaintașii au făcut 
rare încercări, prin Mureșan, de 
a trimite lovituri puternice Ia 
poarta ieșenilor.

La tineret : A.S.A. Tg. Mu
reș—Politehnica : 2—0.

c. POGACEANU

F. C. ARGEȘ — PETROLUL
2—f (2—1)

5 000 
ter- 
2—1 

2—0. 
am-

A.S.A. TG, MURES —
POLITEHNICA 1—0 (1—0)

Este al doilea meci cîștigat de 
tîrgumureșeni în retur iar vic
toria lor o datorează indirect 
lui Lupea. Acesta intervine Ia o 
minge centrată de Lucaci către 
Siko, o bate în careu și o lovește 
cu mina. Lovitura de la 11 metri 
e transformată de Siko ai cărui 
coechipieri nu mai reușesc prac
tic să realizeze nimic spectaculos 
deși au jucat ceva mai bine 
decît în meciurile anterioare. 
Studenții ieșeni au început parti
da mizînd pe apărarea masivă

In jocul desfășurat la Pitești, 
echipa locală a învins Petrolul 
cu 2—I. Miza mare a întîlni- 
rii, cît și terenul desfundat pe 
porțiuni întinse au solicitat jucă
torilor eforturi deosebite. Pitește- 
nii sînt cei care accelerează jo
cul, încă de la început, încereînd 
prin Dobrin și Radu poarta a- 
părată de Ionescu. De altfel, go
lul vine în minutul 4 al meciu
lui, cînd Jurcan preia cu capul 
o minge trimisă de Jercan. Plo- 
ieștenii nu se descurajează și 
trec imediat la atac, însă ei nu 
reușesc să înscrie decît în minu
tul 20 prin Dincuță, care șutea- 
ză puternic de la mare distanță. 
Cei care forțează scorul sînt tot 
ploieștenii. Dar ei ratează ocazii 
clare de gol. Mingea începe să 
circule, din acest moment, cu 
repeziciune de la o poartă la alta, 
în cadrul acestor faze, fundașul 
Ivan (minutul 37), aflat în careul 
advers, reușește 
capul al doilea 
lor.

La tineret: F. 
trolul: 2—1.

să înscrie cu 
gol al argeșeni-

C. Argeș — Pe-

I. BOCIU

DIVIZIA E 1
SERIA I

Neamț — Gloria Bîrlad 5—2 ; Flacăra Morenl — 
2—0 ; Electronica Obor — Politehnica București 
Galați — C.F.R. Pașcani 1—o ; Poiana Ctmpina — 
1—0 ; Chimia Suceava — Portul Constanța 1—0 ;

Ceahlăul Piatra 
Progresul Brăila 
1—2 ; Politehnica 
Dunărea Giurgiu ______ ______ _______ f_
Metrom Brașov — Oțelul Galați 2—0 ; Metalul București — ’steagul 
roșu Brașov 3—0.

Conduce Politehnica Galați (27 puncte), urmată la 2 puncte de 
Steagul roșu Brașov.

SERIA A ll-A
Gaz metan Mediaș — Chimia R m. Vîlcea 0—1 ; C.S.M. Reșița — 

A. S. Cugir 3—0 ; Industria sîrmel C. Turzli — Politehnica Timișoara 
0—0 ; Medicina Cluj — Metalul Tr. Severin 3—2 ; Olimpia Oradea — 
C.F.R. Cluj 3—1 ; C.F.R. Timișoara — Metalul Hunedoara 3—1 ; Mi
nerul Bala Mare — C.S.M. Sibiu 0—1 ; Electroputere Craiova — 
C.F.R. Arad 3—1.

Pe primul loc se află C.F.R. Cluj (28 puncte), iar pe locul secund 
Olimpia Oradea (25 puncte).

Ieri, în 
nulul „23 

pe antrenorul C. 
Aflat într-o călăto- 
studiu, efectuată în 
a vizionat meciul 

Spania — Elveția 
zilele trecute, la

intîlnit 
Teașcă. 
rie de 
Maroc 
amical 
disputat, 
Valencia și cîștigat la li
mită, 1—0, de gazde. Re
producem impresiile sale 
despre acest meci din mo
tive lesne de înțeles : elve
țienii sînt, pe 14 mai, adver
sarii noștri in preliminariile 
C M. de fotbal.

„A fost unul dintre cele 
mai bune meciuri pe care 
le-am văzut în ultimii ani. 
M-a frapat, în special, vite
za fantastică în care s-a 
jucat tot timpul. Aveam 
impresia că jucătorii zvîcT 
nesc ca din pușcă : rapidi
tatea cu care plecau 
start îmi amintea de 
gătorii de 100 de m 
olimpiade. Elveția se 
ță un adversar dificil, 
pa are un măturător, pe 
Tacchella, care șutează la 
poartă, un portar. Prosperi 
leit Banks, și un organizator 
de joc. Odermatt, prezent 
pretutindeni, în fața pro
priei porti șl a celei adver
se, și o tînără extremă 
stingă, Brenal, care împreu
nă cu cele ale spaniolilor, 
au revalorificat magistral, 
complet, după părerea mea. 
jocul aripilor-săgeată.

Personal, consider jocul 
cu elvețienii tot așa de greu 
ca și cel de pe Wembley. 
Dar ca să se întîmple ceea 
ce s-a întîmplat acolo cred 
că trebuie ca „unsprezecele" 
nostru să aibă 
bute : să fie o 
ră. viguroasă, 
bilă rezistentă 
angajeze

merita 
alese 
laudă 

înche- 
de ta- 

(O- 
Țană, 

pot
intra în a-

Aș fi vrut să în
chin rîndurile de as
tăzi celor mai bune 
două teainuri de ti
neret ale tării — „U“ 
Craiova șl Crișul 
Oradea, Oltenii mei 
de-aeasă ar 
cu prisosință 
cuvinte de 
pentru că au 
gat o formație
lente autentice 
prea, Bălan, 
Zdrăilă, Tacoi 
oricînd 
rena cu lei), pentru
că obțin rezultate 
convingătoare și în 
deplasare (1—1 la A- 
rad, ieri 0—0 la
București cu Steaua) 
și pentru că etalea
ză un fotbal specta
culos și eficace, con
ceput după legile 
moderne ale fotbalu
lui. Orădenilor li 
s-ar cuveni, de ase
menea. laude pentru 
că, situîndu-se în 
fruntea clasamentu
lui juventist. se im
pun în soccerul nos
tru printr-o expe
riență demnă de ur
mat : după ce, cu
mai mult timp în
urmă, echipa primă 
a rulat peste 40 de 
venetici în doi ani 
de zile dar... a retro
gradat, în următorii 
doi ani și-a primenit 
în întregime forma
ția cu tineri din pro
pria grădină și... a 
revenit în „A" unde 
— în ciuda locului 
din clasament — se 
evidențiază cu un 
Joc tehnic și origi-

nai. Mai mult chiar, 
secunzii tinerilor din 
prima echipă (Cri
șul are cea mai mică 
medie de vîrstă din 
categoria „A") se im
pun în campionatul 
de care ne ocupăm 
și au multe șanse să 
ocupe, în final, unul 
din primele doua 
locuri.

Preget însă astăzi 
să insist prea mult 
asupra njeritelor ce
lor doi lideri cădeți, 
rezervîndu-mi aceas
tă plăcere și datorie 
pentru perioada cînd 
activitatea competl- 
ționaiă va fi între
ruptă de meciurile 
internaționale.

Astăzi vreau, în 
schimb, să-i zic cî- 
teva vorbe antreno
rului Scăieșteanu 
Gheorghe de Ia Ju
niorii Universității 
craiovene. Din 
cina sa, din 
îndărătniciei 
formația de 
a clubului 
pierdut pînă la 
urmă, cu 0—3 o par
tidă al cărei rezultat 
în teren fusese egal. 
Antrenorul Constan
tin Oțet, de la 
tineret, antrenorii 
Coidum și Frînculcs- 
cu de la seniori, 
conducerea clubului 
au hotărit ca junio
rul Constantin Do- 
nose (mijlocaș, 16 
ani) să fie promovat 
și rodat la tineret 
întrucît excepționa- 
lele-i calități ii pot

Al 35-lea campionat mondial 
de hochei pe gheată, desfășurat 
la Stockholm, a luat sfîrșit cu 
victoria selecționatei U.R.S.S. 
care cîștigă pentru a 7-a oară 
consecutiv titlul suprem. In me
ciul decisiv al ultimei zile, e- 
chipa Cehoslovaciei, candidată 
la primul loc, a fost învinsă cu
1— 0 (1—0. 0—0. 0—0) de repre
zentativa Suediei care și-a a- 
sigurat astfel medalia de argint 
datorită și unui golaveraj supe
rior. Echipa U.R.S.S. a întrecut 
cu scorul de 4—2 (1—1. 1—0,
2— 1) formația Canadei.

• Proba individuală de flore
tă din cadrul concursului femi
nin de scrimă de la Budapesta 
a fost cîștigată de sportiva ma
ghiară Iudith Mendeleyne cu 6 
victorii, urmată de româncele 
Ecaterina Iencic și Ileana Drîm- 
bă cu cîte 4 victorii.

• Maestra sovietică Nana A- 
leksandria a ocupat primul loc 
în turneul internațional femi
nin de șah de la Belgrad to-

pri- 
prlcina 

sale, 
tineret 
său 

pînă

oontura un 
viitor. Băiatnl 
cat cu echipa 
rad, dar fără 
mație întrucît 
norul Scăieșteanu nu 
vrea să i-o dea. 
Dumnealui consideră 
că promovarea ar fi 
prematură. Nu mai 
amintim că o hotărî- 
re colectivă trebuie 
să se impună uneia 
individuale, dar fap
tul că echipa e ne
voită să piardă un 
ioc la „masa verde" 
din pricină că o a- 
nume persoană tine 
o legitimație în bu
zunar este strigător 
la cer.

Să scriem ceva și 
despre derbiul tine
rilor craioveni si 
sțellști la care am a- 
sistat ieri dimineață 
pe terenul de zgură 
al Giuleștiior. A fost 
interesant ! După o 
repriză echilibrată, a 
urmat un recital ste- 
Hst de 45 de minute. 
Dar excelentul por
tar Oprea a apărut 
de trei ori ca din pă- 
mînt, prinzind sau 
respingînd mingi pe 
care toti le văzuse- 
răm în plasă șl fă- 
cîndu-ne să ne gîn- 
dim cu regret că nu 
este întrebuințat și 
la echipa mare, care 
duce cam de multi
șor dorul după un 
portar bun. Dar spa
țiul, limitat totuși, 
nu ne permite să 
lungim vorba.

La sfîrșitul concursului l-am 
rugat pe tovarășul PAUL MA
RINESCU, președintele F.R.J. 
să ne vorbească despre acest 
concurs și despre perspectivele 
pe care le are acest frumos 
sport în tara noastră. Iată ce 
ne-a declarat : „Am fost cU# 
știenți de Ia început că m 
acest concurs nu vom obține 
succes. Pentru sportivi,' antre
nori și organizatori el a con
stituit o adevărată școală. Pre
zența unor sportivi de mare 
valoare, bine cotați pe plan 
european, a făcut ca nivelul 
tehnic și spectacular al între
cerilor să fie foarte ridicat. 
Judocanii noștri au avnt o 
comportare frumoasă dacă ți
nem seama că mulți dintre el 
sînt începători. Țin să remarc 
in special pe D. LEPĂDAT 
(categoria + 93 kg), care a 
dovedit că posedă multe pro
cedee tehnice șl reale perspec
tive de progres. Cît despre 
perspectivele acestui sport la 
noi, eu Ie consider foarte mari 
și frumoase.

Clasamentul primei ediții a 
Cugei României arată astfel :
1. R.S.F.R. Letonia 23 puncte ;
2. Vorwarts Berlin 18 puncta ;
3. Cehoslovacia 14 puncte ; 4. 
Bulgaria 8 puncte ; 5. România 
A 5 puncte ; 6. România B 
1 punct.

Cupa acordată 
tehnic judocan" a 
VACLAV SISTEK 
cia) — categoria 93 
acordată „celui mai bun arbi- 

tot unui ceh : Jan Reysser.
ȘERBAN BASARAB

Peste 100 de cicliști s-au în
trecut. ieri, pe șoseaua Plo
iești (varianta Buftea) în ca
drul competiției Cupa „Flacă
ra". înfruntînd o vreme mi
zerabilă : frig, lapovită. vînt și 
pe alocuri ninsoare. Pe un 
astfel de timp, desigur, nu a 
mal putut fi vorba de... medii 
orare.

La seniori. a cîștigat. la 
sprintul final, brașoveanul ST. 
SUCIU (Dezrobirea), urmat de 
A. TICLEANU (Olimpia) și 
G. MOLDOVEANU (Steaua). In 
proba juniorilor 
LOFAN (Steaua) 
cat victoria clar, 
mici, colegul lui 
VOICULESCU.

Posesorii de biciclete de tu
rism si-au disputat întîietatea 
de-a lungul a 8 km. primul ie
șind N. DUMITRIU (Confecția) 
urmat de I. ȚIGANICĂ (Giur
giu) și V. TILEANU (Confec- 
ia). La semicurse. cel mai iute 
le... pedale s-a dovedit L RIMĂ 
Școala sportivă nr. 2).

S. SPIREA

• HOCHEI
STEAUA — 

CAMPIOANĂ

Pe noul patinoar artlficia 
din Poiana Brașov s-a încheiat 
campionatul republican de ho
chei pe gheață, cîștigat de e- 
chipa Steaua — 46 puncte, ur
mată de ~' 
Avîntul 
puncte, 
puncte, 
puncte.

RAPID
PIERDUT RIDICOL

După excelenta comportare a- 
vută la Moscova in fața echipei 
Dinamo — deținătoare a „C.C.E." 
— era de așteptat ca voleibalis
tele de la Rapid să repete figura 
și în propriul „fief" și să obțină 
calificarea în semifinale. Ra
pidistele au început meciul 
crispate, speriate parcă de faptul 
că ar putea obține cea mai bună 
performanță realizată vreodată 
de o echipă românească feminină 
de volei...

talizînd 13 puncte din 17 po
sibile. Pe locul doi s-a clasat 
iugoslava Katia Iovanovici cu 12,5 
puncte. Clasamentul definitiv 
de Ia locul 3 în jos se va sta
bili după disputarea partidelor 
întrerupte din ultima rundă, 
printre acestea figurînd și par
tida Elisabeta Polihroniade — 
Liliak. Polihroniade avea îna
intea rundei finale 11 puncte.

• O reprezentativă de fotbal a 
Mexicului va pleca marți la 
Lisabona unde va întilni la 6 
aprilie' selecționata Portugaliei 
în primul meci al unui lung 
turneu european ce se va în
cheia la 8 mai în Norvegia. 
Fotbaliștii mexicani vor mai ju
ca în Luxemburg. Belgia. Spa
nia, Suedia și Danemarca.

• Comitetul de organizare a 
Jocurilor olimpice de iarnă ce 
vor avea loc în anul 1972 
Sapporo (Japonia) a propus 
întrecerile să se desfășoare 
tre 3 și 13 februarie.

accident de automobil, a fost 
adus cu un avion special în An
glia unde a fost internat la 
spitalul din Stoke Mandeville. 
Bikila Abebe. dublu campion o- 
limpic de maraton, este în vîr
stă de 37 de ani.

• Lucien
automobilist 
italiană și-a 
gic pe pista ___
Le Mans, aceeași, 
trecut terminase învingător îm
preună cu mexicanul Rodri- 
guez, îh celebra cursă de 24 de 
ore. Bianchi efectua o cursă de 
încercare la volanul unei „Alfa 
Romeo 19" cînd, pe neașteptate 
si din motive încă necunoscute 
mașina a ieșit de pe pistă iz- 
bindu-se de un stîlp de telegraf. 
Pilotul a fost ucis pe loc în 
timp ce mașina a luat foc. în 
vîrstă de 35 de ani, Lucien 
Bianchi era tatăl a trei copii.

• La Lyon, într-un meci in
ternational de scrimă, echipa 
de spadă a Franței a întrecut 
cu 7—4 reprezentativa Ungari
ei. campioană olimpică.

E drept că adversarele — de 
ce să n-o recunoaștem — le erau 
superioare cu o clasă. Dar evolu
ția penibilă de sîmbătă a rapi- 
distelor, la nivelul unei echipe 
de divizia secundă sau nici mă
car atîta, nu-și poate găsi nici 
o explicație. Este pentru ptima 
oară cînd o echipă românească 
de volei pierde un set la 0 (! !) 
într-o competiție internațională.

La sfîrșitul întîlnirii l-am ru
gat pe antrenorul rapidistelor 
N. MEADU, să ne explice com
portarea sub orice critică a „ele
velor" sale. Iată ce ne-a decla
rat : „Moscovitele sînt evident 
mai bune. Victoria lor este abso
lut meritată. Nu pot să-mi ex
plic comportarea din această 
seară a jucătoarelor mele".

AUREL DOBINCA, secretarul 
general al F.R.V- a tinut să pre
cizeze : „Rapidistele, pe ' care 
le-am văzut și la Moscova, unde 
au jucat foarte bine au dezilu
zionat astăzi. Totuși s-ar putea 
ca ele să obfind dreptul de a 
juca în semifinale. Dinamo 
Moscova a folosit în cele două 
meciuri pe jucătoarea Smoleva, 
transferată la acest club abia 
Pe 4 ianuarie a.c. Or, regula
mentul prevede clar că în 
„C.C.E." au drept de joc numai 
jucătoarele transferate cu cel 
puțin trei luni înainte de în
ceperea competiției.

Indiferent dacă se va obține 
sau nu, la masa verde, califica
rea, clubul Rapid și F.R.V. au 
datoria să analizeze, cu seriozi
tate, cauzele care au dus la a- 
ceastă înfrîngere rușinoasă.

DAN VLAD
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AL VIZITEI TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU IN TURCIA

SOFIA — Ziarele bulgare de 
duminică dimineața publică nu
meroase relatări referitoare la în
cheierea vizitei în Turcia a pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu. „Rabotnices- 
ko Delo" a publicat relatarea sub 
titlul „în spiritul înțelegerii re
ciproce", reluînd din Comunica
tul comun româno-turc extrase 
referitoare la relațiile bilaterale 
româno-turce, precum și pasa
jele referitoare la problemele in
ternaționale care au fost dezbă
tute de către cei doi președinți.

SOFIA — Agenția B.T.A. a 
transmis un comentariu în care 
se arată că „vizita în Turcia a 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, este aprecia
tă în capitala bulgară ca un nou 
pas important pe calea înțele
gerii reciproce dintre statele bal
canice". Comentatorul subliniază

COMUNICAT COMUN
ROMÂNO-TURC

(Urmare din pag. 1}

Cele două părți au acordat 
o atenție deosebită relațiilor 
economice dintre țările lor. 
Ele au salutat creșterea rapi
dă pe care o cunosc în ulti
mii ani schimburile comercia
le, dezvoltarea contactelor în 
domeniile tehnic și științific. 
In scopul folosirii mai eficien
te a condițiilor favorabile pe 
care le oferă stadiul actual și 
perspectiva dezvoltării econo
miilor naționale ale României 
și Turciei, cele două părți au 
convenit asupra înființării 
unei comisii mixte româno- 
turce și au fost de acord să 
însărcineze autoritățile com
petente să studieze problema 
încheierii unui acord de lun
gă durată.

Cele două părți au consta
tat că schimburile în dome
niile artistic și științific din
tre România și Turcia se dez
voltă satisfăcător.

In timpul vizitei, miniștrii 
afacerilor externe ai celor 
două țări au procedat Ia 
schimbul instrumentelor de 
ratificare a Acordului între 
guvernul Republicii Socialiste 
România și guvernul Republi
cii Turcia privind transportu
rile rutiere internaționale.

Cele două părți au subliniat 
că dezvoltarea relațiilor de

Un moment important 
în relațiile româno-turce
(Urmare din pag. I)

într-un stadiu înaintat". Iar to
varășul Nicolae Ceaușescu sub
linia că „evoluția pozitivă a 
relațiilor dintre România și 
Turcia, ca și multe alte exem
ple similare, demonstrează con
cludent că deosebirile în modul 
de organizare a societății nu 
sînt un impediment în desfășu
rarea bunelor raporturi între 
state. Relevînd acest aspect, 
doresc să-mi exprim, totodată, 
părerea că drumul cel mal bun 
pentru asigurarea păcii si secu
rității internaționale nu trece 
prin divizarea lumii în blocuri 
militare opuse, ci prin colabo
rare și contacte neîngrădite în
tre toate țările".

Dialogul româno-turc la ni
vel înalt a relevat puncte co
mune în privința unor aspec
te esențiale ale actualei situații 
internaționale. Comunicatul co
mun relevă că cei doi președinți 
au subliniat importanta princi
piilor de valoare universală ale 
suveranității, independentei na
ționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc 
,,ca bază indispensabilă a unor 
relații internaționale sănătoa
se" în cursul convorbirilor, s-a 
vădit că cele două părți s-au 
întîlnit pe o platformă comu
nă : a înțelegerii faptului că 
realitățile mondiale impun as
tăzi. mai mult decît oricînd, să 
se excludă definitiv forța ca 
argument politic și ca metodă 
de soluționare a problemelor 
litigioase. Promovarea principii
lor independentei și suverani
tății naționale, ale egalității în 
drepturi creează fiecărei na
țiuni un teren prielnic afirmă
rii personalității sale, stimu
lează încrederea reciprocă și 
conlucrarea pașnică între țări, 
favorizează procesul destinderii.

Rezolvarea problemei securi
tății europene reprezintă un de
ziderat de interes vital, ce poate 
fi înfăptuit deoarece în Europa 
există și se dezvoltă importante 
forțe sociale si politice ce se 
pronunță pentru realizarea unor 
măsuri profunde de destindere 

că la Sofia a fost primită cu sa
tisfacție declarația președintelui 
român, care a evidențiat faptul 
că recentele convorbiri de la An
kara au contribuit la dezvoltarea 
relațiilor de bună vecinătate 
dintre cele două țări. Bulgaria, 
care se află în vecinătatea atît 
a României cît și a Turciei, este 
interesată într-o astfel de evolu
ție favorabilă, deoarece aprecia
ză că dezvoltarea relațiilor ro- 
mâno-turce va avea efecte pozi
tive și imediate asupra întregu
lui climat din Balcani.

PARIS — In relatarea referi
toare la Comunicatul comun ro
mâno-turc, transmisă de agenția 
France Presse, se subliniază că 
„stabilirea unor relații de încre
dere și înțelegere pe continentul 
european ar avea o importanță 
deosebită pentru pacea și secu
ritatea din întreaga lume", A.F.P. 
relatează că cei doi șefi de stat 

prietenie dintre România și 
Turcia corespunde intereselor 
popoarelor român și turc și 
constituie totodată o contribu
ție activă Ia întărirea spiritu
lui de colaborare și înțelegere 
internațională.

Cei doi președinți au efec
tuat un schimb de păreri cu
prinzător asupra situației in
ternaționale actuale. Ei au su
bliniat în această privință im
portanța principiilor de va
loare universală ale suverani
tății, independenței naționale, 
egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interne și 
avantajului reciproc ca bază 
indispensabilă a unor relații 
internaționale sănătoase și, evi
dențiind din nou necesitatea 
respectării principiilor susmen
ționate de către toate statele, 
mari sau mici, au reafirmat 
hotărîrea României și a Tur
ciei de a continua eforturile 
lor sincere pentru instaurarea 
unui climat de încredere și în
țelegere în lume și de a sluji 
cu eficacitate cauza păcii, că
reia îi sînt profund atașate.

Animate de aceste sentimen
te, părțile au exprimat din 
nou convingerea lor că stabi
lirea unor relații de încredere 
și de înțelegere pe continen
tul european ar avea o im
portanță deosebită pentru pa

și dezarmare, pentru recunoaș
terea realităților istorice post
belice. Toate statele, mari, mici 
sau mijlocii, poartă răspunderea 
pentru soarta păcii, ele trebuie 
să caute căi de înțelegere, să vi
nă unele în întîmpinarea altora, 
în interesul păcii. Spiritul rațiu
nii, al respectării scrupuloase a 
normelor dreptului internațio
nal, trebuie să se impună pe 
arena mondială.

Conducătorii celor două țări 
au examinat relațiile româno- 
turce în contextul situației din 
Europa și mai ales din Balcani, 
reafirmind importanța unor re
lații bazate pe încredere între 
popoarele de pe continent ca și 
valoarea deosebită a raporturi
lor de bună vecinătate între 
statele balcanice, pentru întă
rirea păcii regionale și mon
diale. Fără îndoială, eveni
mentele au arătat că transfor
marea Balcanilor într-o zonă -a 
păcii și colaborării ar putea 
constitui un aport de seamă la 
cauza păcii și securității în Eu
ropa și în lume.

Exprimând preocuparea lor 
față de focarele de încordare e- 
xistente în lume, unele aflate 
chiar în vecinătatea regiunii în 
care trăiesc cele două popoare, 
președinții României și Turciei 
au subliniat că „înfăptuirea as
pirațiilor de pace și securitate 
ale omenirii este în strînsă le
gătură cu realizarea dezarmării 
generale, inclusiv dezarmarea 
nucleară, sub un control inter
național eficace".

Sentimentele de prietenie cu 
care au fost întîmpinați solii 
poporului român în Turcia re
flectă comuniunea popoarelor 
român și turc, convingerea lor 
profundă că interesele comune 
pledează pentru o fruotuoasă 
cooperare. Se dovedește ast
fel, încă o dată, că drumul 
înțelegerii între popoare și, 
implicit, al consolidării păcii 
trece prin normalizarea și dez
voltarea raporturilor interstata
le. România și Turcia oferă un 
exemplu pozitiv de colaborare 
rodnică. în interesul păcii și 
progresului. 

au subliniat, de asemenea, im
portanța dezvoltării relațiilor de 
bună vecinătate între țările bal
canice și aportul constructiv al 
relațiilor dintre România și Tur
cia la evoluția pozitivă a situa
ției în Balcani.

Agenția France Presse mențio
nează că in comunicat se scoate 
în evidență dezvoltarea favorabi
lă a relațiilor bilaterale turco- 
române și se pune accentul pe 
dezvoltarea schimburilor comer
ciale, economice, culturale, știi' 
țifice și tehnice.

Agenția Associated Press a 
transmis, de asemenea, o relatare 
a Comunicatului româno-turc, re- 
levînd că cei doi președinți au 
subliniat necesitatea ca toate sta
tele, mari ș: mici, să respecte în 
relațiile internaționale principiile 
suveranității, independenței na
ționale, egalității în drepturi și 
neamestecului în treburile in
terne.

cea și securitatea lumii întregi. 
In acest scop cele două părți 
au subliniat importanța rezo
luției adoptate la cea de-a 
XX-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. cu privire la 
relațiile europene.

Pronunțîndu-se, de aseme
nea, în favoarea dezvoltării 
raporturilor de bună vecină
tate între statele din Balcani 
într-un spirit de înțelegere 
mutuală și subliniind impor
tanța unor astfel de raporturi 
pentru întărirea păcii regio
nale și mondiale, cele două 
părți au relevat cu satisfacție 
aportul constructiv al relații
lor de prietenie româno-turce 
Ia evoluția pozitivă a situației 
din Balcani.

Cei doi președinți au expri
mat convingerea lor că înfăp
tuirea aspirațiilor de pace și 
securitate ale omenirii este în 
strînsă legătură cu realizarea 
dezarmării generale, inclusiv 
dezarmarea nucleară, sub un 
control internațional eficace 
și au subliniat necesitatea de 
a se depune eforturi pentru a 
se ajunge la măsuri concrete 
în scopul atingerii acestui 
obiectiv.

Cei doi președinți au accen
tuat rolul important care re
vine Organizației Națiunilor 
Unite in menținerea păcii și 
securității internaționale și 
s-au pronunțat pentru spori
rea eficacității acestei organi
zații pe baza principiilor în
scrise în Cartă.

Părțile au exprimat preocu
parea lor față de diferitele fo
care de tensiune și de conflict 
existente în lume.

Ele au formulat speranța că 
tratativele de la Paris cu pri
vire Ia Vietnam vor asigura 
cît mai curînd posibil o re
glementare pașnică a conflic
tului pe baza Acordurilor de 
Ia Geneva din 1954, permi- 
țînd poporului vietnamez să 
dispună în mod liber de pro
pria sa soartă.

In ceea ce privește situația 
din Orientul Mijlociu, cele 
două părți au exprimat do
rința că eforturile îndreptate 
spre găsirea unei soluții a 
acestui conflict în conformita
te cu rezoluția Consiliului de 
Securitate din 22 noiembrie 
1967 vor da rezultate cît mai 
curînd posibil și vor duce la 
o pace justă și trainică în 
această regiune.

in cursul discuțiilor a fost 
evocată, de asemenea, proble
ma Ciprului. Partea turcă a 
explicat ultimele evoluții în 
această privință. Cei doi pre
ședinți au fost de acord că, în 
interesul întăririi păcii în 
această regiune, problema ar 
trebui rezolvată prin mijloace 
pașnice, conform intereselor 
legitime ale tuturor părților 
în cauză.

Părțile apreciază că vizita 
președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
în Republica Turcia constituie 
o importantă contribuție la 
întărirea relațiilor de priete
nie dintre cele două țări, în 
interesul popoarelor român și 
turc, al cauzei păcii și înțele
gerii internaționale. Cei doi 
președinți au fost deosebit de 
satisfăcuți de convorbirile 
avute și s-au declarat în fa
voarea continuării contactelor 
între oamenii de stat ai celor 
două țări.

Președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, a 
adresat președintelui Repu
blicii Turcia, Cevdet Sunay, 
invitația de a face o vizită ofi
cială în Republica Socialistă 
România. Invitația a fost ac
ceptată cu plăcere. Data vizi
tei va fi stabilită ulterior pe 
cale diplomatică.

Orientul Apropiat
• REUNIUNEA GUVERNULUI ISRAELIAN • AMÎNAREA

REUNIUNII CONSILIULUI DE SECURITATE
• GUVERNUL ISRAELIAN 

s-a întrunit duminică pentru a-și 
defini poziția față de viitoarea 
reuniune a reprezentanților celor 
patru mari puteri din Consiliul 
de Securitate, consacrată situației 
din Orientul Mijlociu. Intr-un 
comunicat oficial dat publicității 
după ședința guvernului, se spu
ne : „Israelul se opune oricărei 
reglementări și oricărei proceduri 
care nu face obiectul unui acord 
între guvernele direct interesate". 
Comunicatul relevă că guvernul 
israelian nu poate fi de acord 
cu „convocarea reprezentanților 
unor state din afara Orientului 
Mijlociu, cu scopul de a pregăti 
recomandări privind această re
giune".

• CONSILIUL DE SECURI
TATE s-a întrunit sîmbătă sea
ra pentru a continua dezbaterile 
cu privire la plîngerca iordania
nă împotriva Israelului. La acea
stă reuniune urma să fie prezen
tat un proiect de rezoluție, ai 
căror autori, Pakistanul, Senega
lul și Zambia, condamnau atacu
rile asupra teritoriului iordanian. 
Proiectul nu a fost însă luat în 
discuție, deoarece reuniunea a 
fost amînată pentru săptămîna 
viitoare, pentru a da posibilita-

Succesul tinerilor 

muzicieni români 

în Suedia
Turneul pe care-l efectuea

ză în Suedia orchestra Liceu
lui de muzică nr. 2 din Bucu
rești se bucură de succes. 
Concertele tinerilor muzicieni 
români la Văxjd au fost pri
mite cu căldură de cercurile 
muzicale și de public. Ziarul 
„Smalandposten" scrie că „pu
blicul numeros a fost satisfă
cut de programul prezentat la 
cel mai înalt nivel de tinerii 
soliști și de orchestră. Reali
zarea artistică a tinerilor so
liști a fost excepțională și de 
necrezut". Despre tînărul so
list Horia Tudor, în vîrstă de 
16 ani, ziarul este de părere 
că el „mînuiește vioara cu o 
virtuozitate de necrezut", iar 
despre tînăra violonistă Ando 
Petrovici, care nu a împlinit 
nici 15 ani, „Smalandposten" 
scrie că, „în «Bagatela» de 
Scărlătescu, această fetiță a 
fost chiar strălucitoare". Ace
lași ziar apreciază că Elena 
Mihalache „mînuiește violon
celul în mod suveran".

Ziarul are cuvinte de deo
sebită apreciere și pentru pro
fesorii Modest Iftinchi și Ro
meo Voisa, care au concertai 
în salonul de muzică din Cas
telul Teleborg. „Smalandpos
ten" vorbește despre „tehnica 
deosebită și adînca muzicali
tate" a violonistului Iftincht 
și despre „marea măiestrie" 
a pianistului Romeo Voisa.

JAPONIA. — în orașul Shizuoka a avut loc recent un miting împotriva înarmărilor nucieare. 
în imagine, aspect de la miting

• ••*•••••••••••••• ••••••••••• ••••••••••• ••••••«••••••••
CONVORBIRI 

ANGLO-ANGUILLEZE
• IN CAPITALA Insulei An

guilla a avut loc prima între
vedere între Ronald Webster, 
liderul populației anguilleze, și 
lordul Caradon, reprezentantul 
permanent al Marii Britanii la 
O.N.U., sosit aici după inva
zia trupelor britanice. In cen
trul discuției a stat problema 
retragerii trupelor britanice 
înainte de începerea tratati
velor pentru acordarea inde
pendentei insulei. Asupra a- 
cestui punct s-a înregistrat un 
dezacord total, lordul Caradon 
refuzînd să semneze un docu
ment care ar conține o aseme
nea prevedere.

In același timp, s-.a anunțat 
că noi unități britanice se în
dreaptă spre Insula Anguilla. 
Ele urmează să înlocuiască o 
parte din acelea care au inva
dat insula în urmă cu o săp
tămână.

.tea membrilor Consiliului să pro
cedeze la „consultări mai inten
se". Data reluării dezbaterilor 
va fi stabilită de președintele pc 
luna aprilie a Consiliului de 
Securitate, reprezentantul Nepa
lului, generalul Khatri.

Potrivit unor surse de la 
O.N.U., este probabil ca proiec
tul să nu fie pus la vot în for
ma actuală, întrucît membrii Con
siliului „tind să obțină un text 
mai echilibrat".

• MAHMUD FAWZI, consi
lier sprecial al președintelui 
R.A.U., Gamal Abdel Nasser, în
soțit de colaboratori a plecat 
duminică spre Washington, unde 
îl va reprezenta pe șeful statu
lui egiptean la funerariile genera
lului Eisenhower. Este prima dată 
cînd o delegație egipteană sosește 
în Statele Unite după ruperea re
lațiilor diplomatice între R.A.U. 
și S.U.A. în iunie 1967. La Cairo 
nu s-a precizat oficial dacă 
Mahmud Fawzi va profita de 
această călătorie în S.U.A. pentru 
a avea întrevederi cu oficialități 
americane. Anterior consilie
rul diplomatic al președintelui 
Nasser a avut o întrevedere la 
Paris cu Cabot Lodge, șeful de
legației americane la tratativele 
în problema vietnameză.

• FRANCIS HURE, ambasa
dorul Franței în Israel, a părăsit 
duminică Tel-Avivul, plecînd la 
Paris unde a fost chemat pentru 
consultări. Ambasadorul francez 
a fost primit vineri la cererea sa, 
de ministrul israelian al afaceri
lor externe, Abba Eban. Ziarul 
„Ierusalim Post" scrie să în 
cursul acestei întrevederi Francis 
Hure a expus punctul de vedere 
al guvernului său în ceea ce pri
vește situația din Orientul Apro
piat și poziția Franței în cadrul 
contactelor dintre cele patru mari 
puteri în problema Orientului 
Mijlociu.

întâlnire

Wilson - Ojukwu ?
• CITIND SURSE din Lagos, 

agenția France Presse a anun
țat duminică dimineața că pri
mul ministru Harold Wilson, 
aflat în vizită în Nigeria, in
tenționează să se întîlncască cu 
liderul Biafrei, colonelul O- 
jukwu. La Lagos se crede că 
primul ministru britanic a dis
cutat cu șeful autorităților fe
derale, generalul Gowon, even
tualitatea unei deplasări în 
Biafra, dar acesta a respins 
ideea unei asemenea Intilnirl, 
deoarece ea ar însemna o re
cunoaștere a autorităților de la 
Umuahia.

Nava de război britanică 
„Fearless1", care se găsește an
corată în portul Lagos, ar pu
tea. în eventualitatea unei în- 
tilniri Wilson-Ojukwu, să se 
deplaseze spre coastele biafre- 
ze, permițînd astfel premieru
lui britanic să plece la Umua
hia cu elicopterul.

pe s o VI r* "t
• ÎN CADRUL unui inter

viu acordat revistei mexicane 
„Siempre", președintele Repu
blicii Peru, Juan Velasco Al
varado. a declarat că guvernul 
de la Lima va acorda compen
sații pentru bunurile naționali
zate ale .companiei „Internatio
nal Petroleum Company" așa 
cum va stabili un tribunal Pe
ruvian, dar a adăugat că 
I.P.C.-ul trebuie mai întîi să 
achite guvernului Peruvian su
ma de 690 milioane dolari pen
tru exploatarea ilegală a pe
trolului efectuată din anul 1924.
• ZIARUL „YA“ anunță în

cheierea evacuării cetățenilor 
spanioli din Rio Muni, terito
riul continental al Guineei E-

Explicațiile oferite în primul 
minut s-au dovedit depărtate 
de adevăr. Fiorentino Sullo n-a 
părăsit conducerea importantu
lui minister al instrucțiunii pu
blice doar pentru niște mărunte 
preocupări politice provinciale. 
„Mini-remanierea" ministerială 
de la Roma a fost acompaniată 
de ceea ce comentatorii denu
mesc în mod curent „un scandal 
politic", fără ca acest scandal să 
dobîndcască proporții neliniști
toare pentru formația condusă 
de Mariano Rumor. In schimb, 
reflectoarele publicității au scos 
din nou Ia iveală criza demo
crației — creștine, accentuată de 
rivalități ce nu pot fi conciliate. 
Fiorentino Sullo, părăsind sce
na ministerială, a dorit „hă go
lească sacul" (LE FIGARO) dez
văluind disensiunile din interio
rul Partidului democrat-creștin, 
complicatele jocuri de culise din
tre diferitele fracțiuni. Ex-mini- 
strul a reactualizat problemele 
reformei universitare, subliniind 
că legea în curs de pregătire a 
suscitat „o scrie de polemici" 
printre colegii săi de partid și 
că asupra ci „există dezacor
duri in rindul membrilor guver
nului". Pentru a reliefa carac
terul acestor dezacorduri, Sullo 
a declarat categoric : „Cauzele 
demisiei mele sînt exclusiv po
litice".

Declarația făcută în aula de 
Ia Montecitorio a agitat spiri
tele. In fond, nu mai era vorba 
de persoane, ci de una din pro
blemele care preocupă Italia : 
frămîntările din lumea univer
sitari. Sullo nu este apreciat în 
viața politică drept un exponent 
al stingii democrat-creștine, evo
luția sa fiind marcată printr-o 
„foarte mare suplețe" (LE MON
DE), dar el s-a declarat împo
triva utilizării metodelor de 
forță în amfiteatre. In februa

Prima vizită a premie, ului 
canadian Trudeau la Washing
ton trebuia să înlăture neînțe
legerile apărute în ultimii opt 
ani între cele două țări. Cel 
puțin, acest lucru îl dorea par
tea americană. Numai că Tru
deau aducea cu el puternicul 
ecou nefavorabil pe care-I stîr- 
nise în Canada hotărîrea Ad
ministrației americane de a 
amplasa viitoarele baze de ra
chete „Safeguard" la Grand 
Forks (Dakota de nord) și Great 
Falls (Montana), adică în Ime
diata vecinătate a graniței ca
nadiene. In timpul viilor dez
bateri din Parlamentul cana
dian s-a reproșat S.U.A. că nu 
au consultat Canada în această 
privință, ci s-au mulțumit să 
o anunțe doar cu cîteva ore 
înaintea liiării deciziei. Plecînd 
spre Washington, Trudeau pro
mitea canadienilor că va cere 
informațiile necesare în legă
tură cu această „profund re
gretabilă" măsură a S.U.A. In
tr-adevăr, „se confirmă — scrie 
LE MONDE — că vizita ofi
cială de două zile a primului 
ministru canadian a fost domi
nată de problema amplasării 
celor două baze de rachete". Ast
fel. deschiderea primului dia
log al actualei Administrații cu 
Trudeau a avut loc, contrar do
rințelor acesteia, într-o atmos
feră încărcată de nemulțumire. 
Chiar președintele Nixon măr
turisea că „nu există o totală 
unanimitate de vederi, ci o vie 
diversitate de opinii". „Trebuie 
să recunoaștem însă — remar
ca THE NEW YORK TIMES — 
că sinceritatea și felul deschis de 
a vorbi al primului-mlnistru ca
nadian au lipsit ani de zile re
lațiilor dintre cele două țări" 
ceea ce ne face să credem că 
Trudeau nu și-a menajat prea 
mult gazdele, expunlndu-și fără 

săptămâna pe glob
Lupte violente în Vietnamul de sud
• Saigon, Hue și Da Nang sub tirul forțelor 

patriotice • 20 de baze militare 
americano-saigoneze atacate

cuatorialc. Ziarul precizează că 
ultimele detașamente ale gărzii 
civile spaniole au părăsit teri
toriul fără incidente. Ele au 
fost îmbarcate pe mai multe 
nave care Ie transportă în Spa
nia. Potrivit aceluiași ziar, 80 
de spanioli au cerut să rămînă 
în Rio Muni, dintre care 70 în 
capitală și restul pc plantațiile 
din interiorul țării. Evacuarea 
cetățenilor spanioli din Insula 
Fernando Poo este în curs de 
desfășurare.

• IN LOCALITATEA japo
neză Sanrizuka, aproximativ 
6 000 de persoane au luat parte 
la o manifestație de protest 
împotriva construirii unui ae

rie, în calitate de ministru, s-a 
opus ocupării de către poliție a 
universității din Roma. Gestnl 
său era in concordanță cu avi
zul rectorului. Ministrul de in
terne a acționat, însă, fără a ține 
seamă de acest punct de vede
re. Sullo a încercat, atunci, să-și 
pledeze opiniile în fața „celor 
mai înalte autorități ale statu
lui" și a fluturat amenințarea 
retragerii din guvern. Tot în 
februarie, a fost pe punctul de 
a demisiona cîlnd a constatat 
amploarea neînțelegerilor din 
sinul democrației-creștine in

intre Montecitorio

și universitate
legătură cu problemele univer
sitare $1 refuzul unor fracțiuni 
din propriul său partid de a-i lua 
în considerare opiniile. A treia 
cerere de demisie prezentată în 
urmă cu cîtcva zile urma — du
pă unii comentatori (LE MON
DE") — să-i ofere, pur si simplu, 
posibilitatea unui test al solida
rității partidului său cu acțiuni
le ce și le propunea în sectorul 
universitar. Decepția a fost du
reroasă : fără ezitări, premierul 
a renunțat la ministru.

Ecoul ecestei demisii nu este 
legat în principal de persoana 
fostului ministru, ci de acuita
tea problemei universitare. Res- 

rezerve îndoielile asupra siste
mului ..Safeguard". Aceasta, 
după părerea sa, „ar contribui 
mai degrabă Ia escaladarea 
cursei înarmărilor și înrăutățirea 
relațiilor Est-Vest“, iar conse
cințele directe asupra Canadei 
ar fi catastrofale : interceptarea 
rachetelor nucleare deasupra 
teritoriului tării ar provoca nu 
numai masive căderi radioactive 
ce s-ar solda cu incomensura
bile pierderi de vieți omenești 
dar ar însemna implicarea tării 
într-un eventual război. Și, în 
concluzie. Trudeau cerca am

Dialogul
americano-canadian

plasarea bazelor mult mai la 
sud de granița S.U.A. cu 
Canada.

Riposta șefului Departamentu
lui apărării al S.U.A., Melvin 
Laird, că „guvernul canadian nu 
are putere de veto asupra in
stalării obiectivelor militare ale 
S.U.A." (INTERNATIONAL HE
RALD TRIBUNE) i-a dezvăluit 
lui Trudeau felul în care e 
privită în cercurile Pentagonu
lui „colaborarea" militară în ca
drul N.O.R.A.D. (Comandamen 
tul unificat canadiano-amerlcan 
al apărării aeriene a Americii 
de nord) — adică o totală in
diferentă față de interesele na
ționale ale Canadei. întors la 
Ottawa, premierul Trudeau a 
făcut o declarație care a uluit 
corespondenții de presă : „Nu

SAIGON 30 (Agerpres). — în 
mai multe regiuni din Vietnamul 
de sud s-au desfășurat în ulti
mele 24 de ore lupte violente. 
Unitățile Frontului Național de 
Eliberare au atacat în noaptea 
de sîmbătă spre duminică 20 de 
baze militare americane și pozi
ții saigoneze, precum și o clădire 
a poliției din Saigon. Agenția 
U.P.I. informează eă partizanii 
sud-vietnamezi au atacat cu ra
chete anti-tanc un sediu al poli
ției din cartierul saigonez Cholon. 
Mai multi polițiști au fost uciși 
sau răniți. în vechea capitală im
perială, Hue, în cea mai mare 
parte distrusă, mai multe poziții 
ale saigonezilor au fost atacate 
în cursul aceleiași nopți. Au fost 
semnalate, de asemenea, ciocniri 

roport care va servi ca bază 
militară americană.

LA CATAFALCUL
LUI EISENHOWER

• CORPUL NEÎNSUFLEȚIT 
al fostului președinte al S.U.A.. 
Dwight Eisenhower, a fost de
pus duminică la Capitoliu. De 
la capela Bethlehem a catedralei 
naționale din Washington și pînă 
la sediul Congresului S.U.A.. 
cortegiul funebru a parcurs în 
tăcere străzile capitalei. Celui 
de-al 34-lea președinte al State
lor Unite î s-au dat onoruri mi
litare. După o ceremonie ofi
cială, lungul șir al cetățenilor 
americani veniți să se încline 

tructurarea invățămintnlui supe
rior și înlăturarea unor situații 
anacronice s-au impus ca reven
dicări ce au depășit limitele u- 
niversitățli. Studenții — spriji
niți de largi sectoare ale opi
niei publice — cer nu numai o 
timidă reformă, cl prefaceri a- 
dînci, care să țină seama de 
imperativele momentului. Miș
carea studențească și-a afirmat 
energic opțiunile, respingind for
mulele obscure, măsurile ce nu 
abordează aspectele de fond ale 
problemei. Se crede că „scan
dalul Sullo" va aduce o bruscă 

creștere a temperaturii politice 
în facultăți. Ocuparea universi
tății catolice din Milano de că
tre studenți constituie, pare-se, 
un indiciu și poate de aceea po
lițiștii s-au grăbit să-i alunge 
pe tineri din sălile de curs. Po
lițiștii nu pot. însă, aduce fina
lul așteptat al crizei universita
re. „Slujbașii violenței" nu fac 
decît să agraveze o criză cu 
repercusiuni pe plan național.

Guvernul a obținut vot de în
credere, dar corabia ministerială 
nu navighează pe ape liniști
te. In calea ei sc găsesc multe 
stînci și abilitatea celor ce o 
conduc va fi pusă la grea încer
care.

cred că la întreaga problemă 
am primit răspunsuri mai cla
re decît înainte de vizită. De
ținem mai multe Informații teh
nice despre „A.B.M." (Safe
guard), dar nu am obținut mal 
multe răspunsuri la problemele 
politice pe care le implică". 
Reacțiile consemnate de ziare 
Ia Washington, Londra san Pa
ris. au fost asemănătoare : „Ni- 
xon nu a reușit să-l convingă 
pe Trudeau de utilitatea rețe
lei de rachete-antirachetă Sa
feguard".

Presiunile economice pe care 

le pot exercita S.U.A. obligă 
Canada la prudență. Orice nouă 
măsură pe linia „independenței 
politicii externe" a țării, cum 
ar fi retragerea din N.A.T.O., 
sau, eventual, normalizarea re
lațiilor diplomatice cu Republi
ca Populară Chineză, ar putea 
atrage după sine sancțiuni eco
nomice grave pentru viața e- 
conomică a Canadei. Desigur. 
Canada nu va putea prelungi la 
nesfîrsit cu încă un an si fnc.ă 
unul luarea unei hotărîri defi
nitive în ceea ce privește 
N.A.T.O., mai ales avînd In ve
dere faptul că opinia publică 
canadiană se pronunță cu fer
mitate în favoarea retragerii 
țării din N.A.T.O.

M. RAMURA 
DOINA TOPOR

puternice la 21 km sud de loca
litatea Da Nang.

DECLARAȚIA M A E. 
AL R. D. VIETNAM
HANOI 30 (Agerpres). — Mi

nisterul Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam a dat publicității 
o declarație în care se arată că 
Statele Unite intensifică atacurile 
aeriene asupra Cambodgiei. Pe 
de altă parte, se arată în decla
rație, S.U.A. inventează diferite 
versiuni cu privire la existența 
unor „baze ale trupelor nord- 
vietnameze în Cambodgia", pen
tru a pregăti opinia publică în 
vederea unei eventuale extinderi 
a ostilităților în această țară.

în fața sicriului fostului pre
ședinte a început să treacă prin 
Capitoliu.

Funerariile oficiale propriu- 
zise urmează să albe loc luni, 
iar înhumarea miercuri la Abi
lene, în Kansas.

• IN OLANDA au lor 
frecvent manifestări consa 
erate României. La Rotter 
dam. publicistul Simon <F 
Ward și-a prezentat impre
siile dintr-o călătorie î 
România. Conferința sa 
fost însoțită de proiecții « 
diapozitive și filme, prccu 
și de audiții de muri 
populară româneasca. I 
Groningen, catedra de lin 
ba română de la Univers 
tatea din localitate a orga 
nizat o seară românească. L 
Institutul internațional d< 
fntogrametrie din orașu 
Deift s-a desfășurat o scar: 
consacrată frumuseților na 
turale ale României.
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