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ÎNCHEIEREA vizitei conducătorilor
DE PARTID SI DE SEAT //V Jl/DETELE

constanta si tulcea
Au fost două zile de primă

vară exuberantă, două zile în 
care meleagurile dobrogene 
au cunoscut dimensiunile unui 
profund entuziasm, care-și 
trage sevele de permanență, 
de durabilitate din însăși re
alitatea vremurilor pe care le 
trăim. Sosiți pe aceste melea
guri, conducătorii de partid 
și de stat, tovarășii NICOLAE 
CEAUȘESCU, EMIL BOD- 
NARAȘ, GHEORGHE RA
DULESCU, VASILE VILCU, 
IOSIF BANC, GHEORGHE 
STOICA și VASILE PATILI- 
NEȚ au fost întîmpinați pre
tutindeni cu emoție și bucu
rie, semnele dragostei, legă
turii adinei dintre partid și 
popor putînd fi deslușite în- 
tr-o mulțime de fapte, toate, 
exprimi nd același unic senti
ment de nețărmurită încrede
re față de Partidul Comunist 
Român, de conducerea sa, de 
înalt devotament față de po
litica pe care acesta o pro
movează pe plan intern cit și 
în viața internațională.

Am avut fericirea să fiu 
prezent la această de neuitat 
sărbătoare, să rețin numeroa
se gesturi de nobilă semnifi
cație cu care mari colectivi
tăți sau, individual, ■ diferiți 
oameni ai muncii, tineri și 
vîrstnici, au întîmpinat pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, , 
secretarul general al C.C. al

Noua etapă a construcției socialiste 
cere perfecționarea stilului și meto

delor de muncă ale organelor
de partid și de stat

Cuvintareu tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

LA ÎNTÎLNIREA CU ACTIVUL DE PARTID
DIN JUDEȚUL TULCEA

semn
DISTINCTIV
ENTUZIASMUL
P.C.R., pe ceilalți conducători 
de partid și de stat. De la flo
rile întinse cu gingășie către 
conducătorii iubiți de copilul 
care nu demult a. deprins da
rul vorbirii, de la cîntecele cu 
care pionierii și școlarii au 
ținut să-și înfățișeze una din 
trăsăturile esențiale ale vîrs
tei lor — optimismul, pînă la 
gesturile de tradițională per
manență, păstrate din gene
rație în genei ație, cu care, în 
orașe și sate, populația i-a 
întîmpinat pe oaspeți s-a con
stituit o memorabilă și 
ră atitudine a tuturor 
ceea de înaltă cinstire 
țuire.

După întîlnirea cu 
Comitetului județean 
partid Tulcea, mii și mit de 
oameni prezenți de-a lungul 
străzilor și șoselelor cuprinse 
în itinerariul ultimei părți a 
vizitei au adus omagiul și 
mulțumirea lor conducătorilor 
de partid și dc stat. Ovațiile 
revărsate ca niște valuri din 
marea dț?;- oameni care a 
populat piețele și” străzile o- 
rașeloi, ale comunelor, ghir
landele de verdeață, florile, 
covoarele și scoarțele aninate 
pe pereții caselor, ca niște 
expresivi mesageri ai hărni
ciei și iscusinței — toate au 
fost menite să exprime bucu
ria sărbătorească pe care o 
trăiau stăpînii acestei părți de 
țară.

Pretutindeni, unde au po
posit, tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu, celorlalți conducă
tori de partid și de stat, li 
s-a vorbit de către aleșii lo
calnicilor despre izbînzile do- 
bîndite în înfăptuirea sarci
nilor mărețe stabilite de 
partid. Au vorbit despre a- 
ceste înfăptuiri, despre hotă-' 
rîrea de a le înmulți în vii
tor, TONIU JECU, membru 
de partid din ilegalitate, 
CRISTINA MOCĂNESCU, 
președinta Comitetului jude-

NICOLAE DRAGOȘ
(Continuare în pag. a ll-a)

solida-
— a- 

și pre-

activul 
î. de

Stimați tovarăși,
Sîntem la încheierea vizitei 

noastre în județul Tulcea, de 
fapt, la încheierea vizitei din 
Dobrogea. Cu toate că a fost’ 
scurtă, vizita în județul dv. 
ne-a prilejuit contacte cu mii 
și zeci de mii de muncitori, 
țărani, intelectuali de pe a- 
ceste meleaguri. Am putut 
constata entuziasmul cu care 

. cetățenii înfăptuiesc politica 
partidului de construcție so
cialistă în România. Am vor
bit despre aceasta la mitin
gul din orașul Tulcea. la in- 
tîlnirea cu cooperatorii. Ceea 
ce doresc să subliniez este că 
toate realizările din Tulcea se. 
datoresc felului în care orga
nizațiile de partid, comuniș
tii. organele de partid și de 
stat știu să organizeze și să 
conducă activitatea economi
că și socială. In toate suc-, 
cesele este încorporată mun
ca, priceperea, entuziasmul 
întregului activ de partid și 
de stat, ale tuturor .comuniș
tilor și de aceea doresc să fe
licit din inimă comuniștii, ac
tivul de partid, Comitetul ju
dețean și Consiliul județean 
din Tulcea. (Aplauze).

Pentru a asigura înfăptui- ’ 
rea programului elaborat de 
Congresul al IX-lea, a hotărî
rilor Conferinței naționale 
privind perfecționarea condu
cerii economiei și a întregii

vieți sociale, sînt necesare e- 
forturi intense. în primul 
rînd însă este necesară, îmbu
nătățirea activității organelor 
și organizațiilor de partid, a 
organelor și instituțiilor de stat. 
Comitetele județene de par
tid, consiliile populare jude
țene sînt chemate ca. prin- 
tr-o legătură nemijlocită cu 
organizațiile de partid și cu 
consiliile populare orășenești 
și comunale, să asigure ca 
hotărîrile și directivele orga
nelor centrale de partid și de 
stat să ajungă la timp și ne
alterate la organizațiile de 
bază, Ia comuniști, la cetă
țeni. mobilizind membrii c!e 
partid. întreaga populație la 
înfăptuirea lor. Noi apreciem 
că reorganizarea teritorial- 
administrativă, apropierea or
ganelor de conducere de 
unitățile de bază- vor crea 
un cadru mult mai bun 
pentru asigurarea transpu
nerii în viață a hotărîrilor și 

. directivelor organelor supe
rioare de partid și de stat 
Pentru aceasta este însă nece
sar ca în munca comitetelor 
județene, a organelor de par
tid și de stat să se producă 

’ "’o îmbunătățire substanțială, 
ca tovarășii care lucrează în 
aceste organe, și care mulți 
ani au lucrat fie la re
giuni fie la raioane să se de
baraseze de unele deprinderi

și practici negative în îndru
marea, conducerea și rezolva
rea problemelor, să-și perfec
ționeze stilul și metodele de 
muncă. In primul rînd este 
necesar să se acorde o aten
ție mai mare studierii temei
nice a problemelor pe care le 
ridică viața, nevoile de dez
voltare a județului. în această 
activitate trebuie să antre
năm cei mai buni specialiști 
din județ, să apelăm la spri
jinul specialiștilor din minis
tere și instituții centrale, care 
au datoria să ajute la elabo
rarea soluțiilor și măsurilor 
celor mai corespunzătoare 
condițiilor din județul sau 
localitatea respectivă. Să ape
lăm, de asemenea, la consul
tarea largă a cetățenilor din 
județ, a muncitorilor, țărani
lor și intelectualilor. Trebuie 
să fie clar pentru toți că nu
mai în măsura în care vom 
lărgi această consultare vom 
asigura participarea cetățeni
lor la elaborarea diferitelor 
soluții, la găsirea căilor celor 
mai bune pentru înfăptuirea 
hotărîrilor de partid și de stat, 
numai în această măsură vom 
asigura succesul activității 
noastre. Avem experiență în a- 
ceastă direcție — și bună și rea. 
Să folosim ceea ce este bun

(Continuare în pag. a ll-a)

CITIȚI
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CROSUL
TINERETULUI

Prlm&vara consemnează 
momentul inițial al revenirii 
la marile competiții sportive 
de masă, la tradiționalele 
întreceri ale „Crosului tine
retului'. încă din primele 
zile însorite ale primăverii, 
cînd s-a dat semnalul ple
cării în marea cursă a tine
reții, mii de tineri și-au ma
nifestat dorința de a parti
cipa la această competiție.

Sîmbătă și duminică, am 
trăit, alături de tinerii Capi
talei, asemenea momente 
înălțătoare. In numeroase 
locuri, organele și organiza

țiiie U.T.C. au lnltiat Între
ceri in cadrul primei ți ce
lei de-a doua etape a Cro
sului tineretului. Dar, să de
rulăm cîteva secvențe...

...Pe traseul de la baza 
sportivă „9 Mai", din preaj
ma! Casei de cultură a tine
retului din sectorul 7, si-au 
dat întîlnire elevii Școlilor 
profesionale al Uzinelor „Se
mănătoarea" și tinerii mun
citori din secțiile întreprin-

S. SPIREA

(Continuare în pag. a III-a)

Zborul „Pescărușului" emoționează...

“ «e w-

ZBOR DE
PRIMĂ VARĂ

Sîmbătă seara un prieten 
cu care am fost ieri di
mineață oaspeții sporti- 

aeroclubului cen- 
,Aurel Vlaicu“-Clin- 
mi-a făcut o invi-

vi lor 
trai 
ceni, 
tație cu totul neașteptată : 
să vizionăm în... premieră 
un film „Zbor de primăva
ră". îi cunoșteam pa
siunea pentru fotografie, 
pentru film dar n-am bă
nuit nici o clipă atîta ope
rativitate. Așa dar nimic

mai simplu de-cît să urmă
rim secvențele filmului.

Zi primăvăratică de apri
lie, cu un cer care a îm
prumutat încă din zori, 
splendida culoare a mării, 
în prim plan băieți și fete 
deopotrivă pasionați pen
tru sporturile aviatice — 
sînt gata de start. Undeva, 
pe pista de decolare un cla
sic A. N.—2 pilotat de un 
veteran al zborurilor Ion 
Panduru, comandant ad
junct al Aeroclubului, își 
așteaptă pasagerii: echi
pați în costume albe para- 
șutiștii urcă treptele scării 
avionului cu calmul și sigu-

(Continuare în pag. a III-a)

VASILE RANGA

ganizat pentru 
lor profesionale

Pretutindeni, tnalții oaspeți tini întîmpinați eu dragoste căldură

14 aprilie, 
al concursu-

Scrisori către tînărul
care-și alege profesia (II)

se vorbește adeseori despre faptul că astăzi știința e o forță de 
producție. Dar nu întotdeauna se înțelege corect sensul acestei 
afirmații.

Că întotdeauna descoperirile științelor, mai ales ale științelor 
matematice, fizice, chimice, ale geologiei și biologiei se aplicau, 
asta o știe toată lumea, dintotdeauna.

Evident, numeroasele medicamente care au făcut ca lungimea 
vîrstei omului să crească atît de mult, nu sînt altceva decît o 
dovadă a aplicării știiințelor chimice și biologice.

Tot astfel, marile fabrici, marile poduri, avioanele subsonice 
sau supersonice, rachetele, sateliții artificiali, constituie exemple 
de aplicarea științelor matematice, fizice, chimice și biologice și 
anume a cercetărilor lor celor mai modeme.

Atunci cînd spunem că știința e o forță de producție, se înțe
lege prin aceasta cu totul altceva. Pînă acum oamenii de știință

ȘTIINȚA - FORȚA
DE PRODUCȚIE

Acad. GRIGORI MOISIL

făceau descoperiri In diferitele științe fundamentale. Aceste des
coperiri erau expuse în universități, apoi în institutele tehnice su
perioare. Cite vreun tehnician mai inventiv iniția întrebuințarea 
unui fenomen descoperit de savant pentru un scop practic : desco
perirea proprietăților microbilor pentru combaterea diferi
telor boli microbiene, descoperirea undelor electromagnetice 
pentru radio-telegrafie, radio, televiziune. Astăzi, procesul de apli
care a științei e mai rapid și mai direct. Pe lîngă oamenii de știință 
care cercetează problemele fundamentale, orișice industrie tre
buie să aibă institutele ei de cercetare în care toți oamenii de știin
ță să cerceteze nu problemele fundamentale, ci problemele de 
aplicare a marilor descoperiri în tehnica actuală.

Astfel, a apărut o meserie nouă: meseria de cercetător 
științific.

înainte vreme se numea cercetător științific numai acela care 
se ocupa de problemele fundamentale. Astăzi, există institute de 
cercetări ale Academiei care se ocupă de problemele fundamentale 
existente, institute de cercetări departamentale care se ocupă de 
cercetările ce privesc aplicarea în practica imediată (inginerească, 
economică, medicală) și există laboratoare de cercetări uzinale în 
care se fac cercetările pe linii clasice cerute de asigurarea func
ționării uzinei însăși.

Faptul că e nevoie să se facă cercetări Ia atîtea nivele, cere ca 
numărul oamenilor capabili să lucreze în cercetare, să crească 
foarte mult. Se prevede ca la sfîrșitul secolului, 20 Ia sută din 
populația globului va munci în cercetare. Iată o nouă meserie, 
adică o meserie veche, dar care se schimbă mult, avînd nevoie de 
un număr foarte mare de cercetători.

VESTI DIN
1

ORGANIZAȚIILE U.T.C.

Mii de tineri 
pe șantierele

muncii patriotice• •

• JUDEȚUL
IFUIOVA

In decorul acestei primăveri, 
aproape două sute de mii de 
tineri din întreprinderile, uni
tățile agricole fi instituțiile ju
dețului Prahova au participat la 
deosebite acțiuni de muncă vo
luntar-patriotică. Obiectivele ? 
Indiferent care au fost ele: 
amenajări de parcuri sau baze 
sportive, terasări fi plantări de 
pomi fructiferi sau ornamentali, 
lucrări pe pășuni fi finețe, în 
suprafețele silvice sau ale pă
durilor comunale au avut ace
lași numitor comun : elanul, pa
siunea, mîndria faptului împli
nit.

F. GHEORGHE
(Continuare in pag. a ll-a)

•GALAȚI
(De la corespondentul nos

tru).
Luna aprilie, aflăm la Co

mitetul județean al U.T.C. 
Galați, a fost declarată lună 
a muncii voluntar-patriotice. 
Nu mai puțin de 12 000 de ti
neri din satele județului 
și-au dat ieri întîlnire la lo
cul acțiunilor. Obiectivele la 
care s-a lucrat sînt diferite. 
Enumerăm, totuși, cîteva. La 
Cavadinești, Cuca, Vîrlegi, 
Băneasta etc., s-au amenajat 
18 baze sportive. Pe terito
riile comunelor Ivești, Al- 
dești, Berești și Cuca s-a îm
pădurit suprafața de 15 hec
tare. In centrele comunelor 
Foltești, Silcna, Sendreni și 
Pechea, au fost încheiate lu
crările de amenajare a noi
lor parcuri. în aceste sate și 
în altele, s-au plantat un

(Continuare tn pag. a H-a)

FESTIVALUL ARTEI
STUDENȚEȘTI

PREMIEREA FORMAȚIILOR
DE TEATRU ȘI COR

Aseară, la Cluj, după 3 zile 
de competiții, festivalul celor 
mai bune formații studențești 
de teatru și cor s-a încheiat. Ju
riul a acordat următoarele pre
mii :

PREMIUL I nu s-a acordat.

PREMIUL II — pentru specta
colul „Norii" (Universitatea 
Cluj) și „Cadențe- (Institutul 
de Arhitectură București).

PREMIUL SPECIAL AL JU
RIULUI (pentru cea mai bună 
selecție : piesele „Insula" și

ADRIAN VASILESCU
(Continuare în pag. a .ll-a)

CONCURSUL
VIITORII MECANIZATORI AI

AGRICULTURII SOCIALISTE"
Casa centrală a agronomu

lui București. Sub egida 
Consiliului Superior al Agri
culturii și al Comitetului Cen
tral al U.T.C. aici s-a des
fășurat 
ultimul 
lui,

ieri, 
act _ _____

devenit tradițional, or- 
’ lentru elevii școli- 

x ‘ Ă cu spe
cific și intitulat sugestiv 
„Viitorii mecanizatori ai a- 
griculturii socialiste". Răs
pund, pe rind, reprezentanții 
școlilor de mecanici agricoli 
din Pogoanele, Zorleni, Vîn- 
juleț, Cărei, Calafat, Doro- 
hoi, Buzău, Hălăucești, Na-

zarcea și Florești. Fiecare 
răspuns și toate la un loc 
— asociind formulările as
cultate ideii că cei cuprinși 
acum în dispută sînt doar 
10 din cei 13 mii cîți au 
început competiția — permit 
conturarea unei imagini a- 
supra eforturilor ce se de
pun în școli, pentru pregă
tirea celor care începînd 
cu acest an vor mînui mo
demele mașini cu care agri
cultura noastră este dotată.

Concluzia generală ce se 
desprinde este aceea că, cel 
puțin dim punct de vedere 
teoretic, viitorii mecaniza-

tori îndreptățesc speranțele 
ce se îndreaptă către ei. Ia- 
tă-I pe Jean RIPICIUC, de 
la Centrul școlar agricol Do- 
rohoi. Deși n-a împlinit încă 
18 ani, are, în răspunsuri, 
siguranța omului cunoscător 
pînă în amănunt a lucrului Ia 
care se referă. De altfel, 
comportarea deosebit de me
ritorie în concurs, care i-a 
permis ocuparea locului I, 
se bazează pe rezultatele 
foarte bune obținute în pre
gătirea teoretică și în perioa
dele de practică. Sau pe

GH. FECIORU
(Continuare în pag. a Il-a)
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.pentru a perfecționa în conti
nuare activitatea noastră, să re
nunțăm la ceea ce a fost rău 
în trecut. în . ultimii ani, în- 
.deosebi, cele mai multe hotă- 

. rîri de partid și de stat au 
fost supuse dezbaterii publice. 
Dar dacă problemele gene
rale ale dezvoltării țării noas
tre și ale politicii internațio
nale au fost și sînt dezbătute 
larg cu cetățenii patriei, nu 
întotdeauna organele locale 
știu să atragă larg cetățenii 
în găsirea soluțiilor și rezol
varea problemelor , privind, 
dezvoltarea vieții economice, 
culturale, științifice din ju
dețele și localitățile respecti
ve. De aceea aș ru-ga activul 
de partid din judeci Tulcea, 
care într-un anumit sens. în
cepe o muncă nouă, să 
prime de la 
și un spirit 
activitate.

Mă uit la 
impresia că 
parte sînteți 
deci la îndemînă și acest atu 
atuul tinereții, care dă în
drăzneală. dă elan și entu
ziasm, receptivitate față d£ 
tot ce e nou. Nu vreau în 
nici un fel să supăr pd- tova-

im- 
început un ritm 
nou în întreaga

fețele dv. și am 
cea mai mare 

tineri. Aveți

borare și pregătire alte mă
suri de importanță deosebită 
pentru activitatea noastră e- 
conomicâ și socială. Unele 
privesc îmbunătățirea condu
cerii economice, a sistemului 
de planificare, de finanța
re a economiei noastre, ceea ce 
are o influență deosebită 
asupra descătușării inițiati
vei, a mobilizării efortu
rilor colectivelor de conducere 
din întreprinderi. îri județul 
dv. există în special întreprin
deri de industrie alimentară 
— așa se și explică prezența 
ministrului industriei alimen
tare aici. Ați obținut rezultate 
bune. Aveți însă și o între
prindere veche care continuă 
să lucreze prost. Cred că se 
va reuși să 
ceastă stare

, introducă și 
cetăm de a 
prinderi 
bugetul statului. A vorbit aici 
tov. Coman — primul secretar 
al comitetului județean de 
partid —- de exploatarea stufu
lui care de ani de zile creează 
greutăți. Nu numai că se. Ju-i 
crează în pierdere, dar nu se 
realizează planul, nu se dă 
cantitatea de' stUf cerută de 
combinatul .chimic. Aceasta

- are repercusiuni negative a-

se lichideze a- 
de lucruri, să se 
aici noul, să în-r 
mai avea între- 

subvenționate din

nici un iei wva- ......... .
rășii mai în vîrstă. De altfel- supra unor intregr domenii de, 
acum nu știu unde să mă plai âdtțvitate. Să sperăm că Co- 
sez nici eu. între» Cei Th vîrstă .....j
sau între cei tineri. Am tre
cut de 50 de ani, dar eu 
mă plasez totuși între tineri, 
(Aplauze).

Trebuie să sp.un în același 
timp că existența în activita
tea de partid a unor tovarăși 
cu experiență este un lucru 
bun. După cum știți, partidul 
nostru a știut să îmbine ex
periența politică și de partid 
a cadrelor în vîrstă cu elanul 
generației tinere. De fapt, 
vorbind de tinerețe, m-am 
gîndit nu atît la ani, cît la ti
nerețea spirituală, la simțul 
receptivității față de nou, la 
dorința și capacitatea de a 
acționa pentru mersul .înain
te al patriei noastre. Comu
niștii. promotori ai noului, mi- 
litanti pentru reînnoirea con
tinuă a dezvoltării sociale, 
sînt de regulă tineri, indife
rent de vîrstă. (Aplauze). Am
spus de regulă, pentru că din
păcate și printre comuniști se 
mai găsesc oameni puțin re
ceptivi . la nou, care se obiș
nuiesc cu vechiul, și nu. mai 
reușesc să renunțe la el, deși 
acest vechi devine o piedică 
în calea mersului înainte. 
Trebuie să ajutăm pe tinerii 
comuniști, activul mai tînăr, 
să-și însușească experiența 
partidului și să promoveze cu 
curaj noul și, în același timp, 
să-i ajutăm. pe cei ce. dau 
semne de îmbătrînire politică, 
de scădere a receptivității la 
nou, să se debaraseze de ati
tudinea conservatoare, să spri
jine cu elan noul în activitatea 
noastră. în acest fel, partidul 
nostru va reuși să-și îndepli
nească rolul de conducător al 
transformărilor înnoitoare din 
societatea noastră, al> mersu
lui înainte spre comunism.
(Aplauze).

In urma hotărîrilor adopta
te de Conferința Națională au 
fost luate o serie de măsuri 
în diferite domenii âle vieții 
sociale. Sînt în curs de el a-

.. _______
■ mitetul «județean *de partid, 

organizațiile de partid din a- 
ceste întreprinderi vor face 
totul pentru a asigura func
ționarea la întreaga capacita
te, în cele mai bune condiții 
tehnice și de •eficiență econo-l 
mică a unităților.

Mai cu seamă că he gîndim 
ca în viitor să ajutăm și mai’ 
mult dezvoltarea industrială 
a Tulcei. Dar ca. să putem 
veni în întâmpinarea acestei 
doleanțe, trebuie să asigurați 
în primul rînd buna funcțio
nare a întreprinderilor * exis
tente. Trebuie să avem în
crederea că veți ști să le gos
podăriți și pe cele noi. Sigur, 
vina.pentru lipsurile existente 
nu o poartă numai organizația 
de partid. Principala vină re
vine ministerelor. Dar și dv. 
puteți avea și trebuie să aveți 
un cuvînt greu de spus. Acti
vul de partid, conducerile în
treprinderilor trebuie să obli
ge ministerele să găsească so
luțiile necesare, să trimită 
specialiști, care să ajute la re
zolvarea în cel mai scurt timp 
a problemelor, care să asigure 
ca întreprinderile sâ funcțio
neze în condiții bune.

Județul Tulcea are mari po
sibilități de dezvoltare agri
colă. Trebuie să vă ocupați de 
organizarea bună a muncii în 
toate unitățile agricole. Am 
vizitat astăzi o fermă de creș
tere a porcilor cu 5 000 de ca
pete — întreprinderea de stat 
„Kogălniceanu“. Nu mă refer 
la risipa de pămînt, pentru că 
aceasta am constatat-o aproa
pe peste tot, este o problemă 
generală. Proiectul de’- lege 
care a fost publicat are drept 
scop tocmai să pună capăt a- 
cestei risipe, lipsei de grijă 
pentru această avuție națio
nală. Dar ce fel de gospodării 
de stat sînt acelea care reali
zează planul de stat sub indi
catorii economici planificați 
și chiar sub cei realizați anul 
trecut ? Indicațiile date de 
Comitetul Central, de guvern

sînt ca la întocmirea planuri
lor să se țină seama de rezul
tatele anterioare ; în nici un 
caz nu pot fi înscriși în plan 
indicatori care să ducă la scă
derea eficientei economice a 
unităților respective. Comite
tul județean și organele agri
cole trebuie să analizeze se
rios această problemă vala
bilă pentru toate sectoarele de 
activitate.

Dv. aveți aici un număr 
mare de oi și posibilități largi 
de creștere a ovinelor , dar 
aveți totuși o producție de 
lină mică, media fiind de 2 kg 
și ceva pe cap de oaie. Faptul 
că există cooperative care ob
țin la 9 000 de oi 6,5 kg de lînă 
pe cap de oaie arată că este 
posibil ca, în cîțiva ani, pe în
tregul județ să se obțină o 
producție mult mai ridicată 
de lînă. Ce înseamnă aceasta 
pentru economia județului, 
pentru dezvoltarea cooperati
velor, pentru economia noas
tră națională, nu e nevoie să 
mai subliniez. Noi achizițio
năm astăzi, prin contracte, 
24 000 tone de lînă la o pro
ducție de două kilograme și 
ceva pe cap de oaie. Dubla- 
rea -.acestei producții, ar dubla 
practic cantitatea de stofă pe 
piață. Iată de ce este necesâr 

. să asigurăm- creșterea produe-
; ției de lînă, folosind experien

ța cooperativelor cu cele mai 
bune rezultate.

Comitetul județean de partid 
trebuie să analizeze în scurt 
timp problemele acestea și să 
elaboreze un program de ac
tivitate stabilind și ce măsuri 

, concrete de ajutor sînt nece
sare din partea Consiliului Su
perior ai Agriculturii, și chiar 
din partea guvernului. Tre
buie. de asemenea, un program 
de măsuri pentru lichidarea 
neajunsurilor în prelucrarea 
stufului, în activitatea între
prinderii de conserve, care de 
ani de zile lucrează cu re
zultate proaste. încă anul a- 
cesta trebuie'-să- se -asiguri li
chidarea acestor neajunsuri. 
Aveți specialiști aici, cereți și 
sprijinul specialiștilor din 
București în întocmirea acestui 
program. Consultați-vă cu oa
menii și acolo unde aveți ne
voie de sprijin din partea Co
mitetului Central al partidului 
cerețî-1 și vom căuta să vă 
ajutapi pentru a rezolva. . în 
cele rpai bune condiții aces
te ? streini. Daca Comitetul 
județean.; Consulul popular, 
vor analiza temeinic, siste
matic, problemele, cred că 
în cîțiva ani de zile jude
țul dv. va putea să cunoască 

- 6 -«dezvoltare puternică, gă- 
g$în"d£fcși o rezolvare corespun

zătoare și problemele Deltei 
Dunării. Studiați aceste pro- 

; bleme, uniți pe toți specia
liștii, cereți organelor centra
le să-și trimită reprezentanții, 
și sub conducerea Comitetului 
județean de partid să se gă
sească soluțiile pentru asigu
rarea folosirii mai bune a bo
gățiilor pe care le oferă Delta. 
Nu este domeniu de activitate 
unde comitetul județean de 
partid și consiliul popular să 
nu aibă un cuvînt de spus. In 
ansamblul măsurilor luate de 
partid și guvern un loc impor
tant revine tocmai sporirii 
răspunderii comitetelor jude
țene și consiliilor populare. 
Depinde acum de dv., de ac
tivul de partid și de stat, de

SEMN DISTINCTIV-ENTUZIASMUL
(Urmare din pag. 1) 

țean Tulcea al femeilor, CON
STANTIN BEȘLEAGĂ, pri
mul secretar al Comitetului 
județean Tulcea al U.T.C., 
TEODOR COMAN, primul 
secretar al Comitetului ju
dețean de partid Tulcea, la 
întîlnirea cu activul de partid 
din județ, la care au luat 
parte cadre de conducere ale 
organelor locale de partid și 
stat, muncitori, tehnicieni, in
gineri și cadre de conducere 
din întreprinderi, țărani coo
peratori, activiști ai organiza
țiilor obștești. Ei au încre
dințat pe conducătorii de 
partid și de stat, că, aprobînd 
întreaga politică internă și 
externă a partidului, vor mun
ci fără preget pentru apli
carea ei în viață. Aplauzele 
vii, îndelungate cu care a fost 
întîmpinat cuvîntul tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, 
ovațiile și aplauzele care au 
subliniat ideile și indicațiile 
cuprinse în expunerea pre
zentată, de deosebită însem
nătate pentru munca și activi
tatea viitoare, au constituit o 
puternică dovadă a adeziunii 
depline a oamenilor muncii 
față de politica partidului, a 
hotărîrii de a o înfăptui 
neabătut.

In drum spre Hîrșova, în 
comunele Nicolae Bălcescu, 
la Ciucurova, Topologu, la 
Sardiu cuvintele calde de sa
lut, urările și ovațiile, nenu
măratele semne de simpatie, 
atmosfera sărbătorească întîl- 
nită pretutindeni s-au înmă- 
nunchiat în aceeași expresie 
a dragostei față de conducă
torii partidului și statului. 
Pretutindeni, trăinicia aces
tui sentiment își afla o expli
cație viguroasă în realizările 
pe care, urmînd politica parti
dului, oamenii muncii le-âu 
dobîndit în anii de edificare

socialistă a țării. Semnele 
noului, întîlnite la tot pasul 
în comunele așezate de-a lun
gul șoselei străbătute de oas
peți, sînt cele mai elocvente 
argumente ale trăiniciei legă
turii dintre popor și partid, 
pentru că dintotdeauna po
porul nostru a păstrat la înal
tă cinstire pe cei care, dedi- 
cîndu-și viața slujirii interese
lor sale majore, l-au călăuzit 
pe calea progresului și bună
stării, s-au străduit să creeze 
condițiile necesare afirmării 
•recunoscutelor sale calități, 
hărniciei și inteligenței sale.

După popasul din orașul 
Hîrșova, unde a fost prezenta
tă macheta marelui pod de 
peste Dunăre, de ale cărui lu
crări în curs de desfășurare, 
conducătorii de partid și de 
stat s-au interesat îndeaproa
pe, subliniind necesitatea de 
a se lua măsurile necesare 
pentru ca acestea să decurgă 
în bune condițiuni, coloana 
de mașini s-a îndreptat spre 
Vadul Oii, punctul de ieșire 
din județul Constanța. Mii de 
locuitori ai comunelor înve
cinate, constructori de pe 
șantier, au ținut să fie pre
zenți la încheierea vizitei în 
județul lor. Ei au primit cu 
mîndrie cuvintele de mulțu
mire adresate de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU 
pentru ospitalitatea cu care au 
fost întîmpinați pretutindeni, 
în cele două județe, conducă
torii de partid și de stat. 
Urările, ovațiile îndelungi 
pentru partid, pentru condu
cătorii săi, se concentrau în 
aceeași unică expresie de a- 
dîncă satisfacție și mulțumire 
pentru atenția pe care o acor
dă conducerea partidului a- 
sigurării unei permanente și 
rodnice legături cu poporul, 
în vederea elaborării celor 
mai potrivite măsuri pentru 
înfăptuirea mărețului pro
gram elaborat de Congresul 
al IX-lea. Ele semnificau, în

același timp, înalta mîndrie a 
celor prezenți de a se ști în
făptuitori activi ai noii istorii 
a acestor meleaguri — istoria 
victoriei socialismului.

întîmpinați de reprezentanți 
de seamă ai județului Ialomi
ța, oaspeții au făcut un scurt 
popas în Slobozia, orașul de 
reședință al tînărului județ, 
unde au examinat proiecte de 
dezvoltare și sistematizare a 
orașului. De-a lungul întregu
lui traseu, în județele Ialomi
ța și Ilfov, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Emil Bodnaraș, 
Gheorghe Rădulescu, Vasile 
Vîlcu, Iosif Banc, Gheorghe 
Stoica și Vasile Patilineț care 
joi și vineri au făcut o 
rodnică vizită de lucru, de 
consultare cu masele, tradu- 
cînd astfel în viață principiul 
democratismului socialist — 
trăsătură esențială a politicii 
partidului nostru —, au fost 
salutați cu multa căldură de 
oamenii muncii din orașele și 
satele străbătute.

Populația care a socotit o 
înaltă cinstire să poată întîm- 
pina pe conducătorii de partid 
și de stat, a făcut și astfel 
dovada atașamentului față de 
Partidul Comunist Român și 
Comitetul său Central, față de 
guvernul țării, și-a manifestat 
adeziunea deplină la politica 
partidului și statuliîi, hotărî- 
rea de a o sluji cu neabătută 
încredere, spre binele și pros
peritatea patriei noastre.

Au fost două zile de primă
vară exuberantă, două zile ale 
afirmării entuziasmului fără 
de țărmuri pe care îl are 
drept semn distinctiv poporul 
român, două zile în care me
moria hîrtiei a putut înregis
tra o mulțime de fapte și ges
turi. simple, a căror adîncă 
semnificație — legătura in
destructibilă dintre partid și 
popor — se cere mereu nu
mită, pențru că ea este mîn
dria noastră supremă, a tu
turor.

felul cum veți ști să acționați 
peritru a îndeplini aceste sar
cini de mare răspundere. Sint 
convins că veți răspunde cu 
toată priceperea, cu tot entu
ziasmul la sarcinile sporite ce 
vă revin și că veți obține re
zultate bune. In orice caz cred 
că munca va merge incompa
rabil mai bine decît în trecut.

Au fost puse în discuția ma
selor o serie de probleme, 
printre care și Codul penal. 
Comitetul Centred și guvernul 
atribuie un rol deosebit adop
tării acestui cod, chemat să 
așeze pe baze noi, corespun
zător dezvoltării economico- 
sociale a patriei noastre, re
lațiile de drept din societatea 
românească. Aș ruga Comite
tul județean de partid, Consi
liul popular, activul nostru de 
partid să organizeze studierea 
temeinică de către oamenii 
muncii din toate domeniile de 
activitate a acestui proiect de 
cod, pentru a cunoaște păre
rile, propunerile oamenilor 
muncii. Noi dorim ca noul Cod 
penal, care, după Constituție, 
se clasează pe locul doi în le
gislația societății noastre, să 
ducă la întărirea spiritului de 
legalitate socialistă în. patria 
noastră. Nu este un secret 
pentru nimeni că în decursul 
anilor au fost comise și gre
șeli, abuzuri și încălcări ale 
legalității socialiste ; în timp 
s-a creat și mentalitatea că în 
definitiv legile pot fi înlocuite 
prin părerea unuia sau altuia. 
Noi, după cum știți, la o plena
ră de anul trecut am dezbă
tut unele aspecte ale acestei 
probleme. Va trebui ca o dată 
cu .noul Cod penal să asigurăm 
încetățenirea respectului pen
tru lege, înfăptuirea neabă
tută a tuturor legilor. Nimeni 
nu-și poate permite să încalce 
legile țării, nimeni nu-și poate 
permite să acționeze altfel de
cît scrie în legile țării. Tre
buie să fie clar că normele 
stabilite în legile țării sînt 
obligatorii .pentru toată. lu
mea și că aceasta este una din 
condițiile esențiale ale legali
tății, ale democrației socialiste. 
(Aplauze). De aceea, pînă la 
votare, Codul penal trebuie să 
fie dezbătut larg, cunoscut și 
înțeles de mase. Să punem ac
centul în dezbaterea cu mase
le largi de oameni ai muncii, 
cu organele noastre de partid 
și de stat tocmai pe aceste 
probleme esențiale ale legali
tății și democrației socialiste. 
O dată cu introdueerfea^noului 
Cod penal trebuie să punem 
capăt £u desăvîrșire tuturor 
fenomenelor negative din tre
cut, să luăm măsuri pentru a 
asigura ca în viitor sub nici 
o formă, în nici un fel, să nu 
mai poată avea loc abuzuri și 
încălcări ale legilor și legalită
ții socialiste. Să asigurăm ca 
aceia care își vor permite ase
menea manifestări în societa
tea noastră să sufere conse
cințele de rigoare (Aplauze).

Aș dori ca în încheiere să 
subliniez încă o dată că Co
mitetul Central al partidului, 
guvernul țării noastre acordă 
deplină încredere tuturor or
ganelor noastre de partid și 
de stat locale. Considerăm că 
organizația de partid din Tul
cea este o organizație puter
nică, capabilă, în stare să în
deplinească în bune condi
ții sarcinile ce-i stau în față.

Nu mă voi mai referi aici la 
problemele internaționale pen
tru că am vorbit despre ele în 
cuvîntările precedente. Vreau 
să închei, urînd activului de 
partid din Tulcea, tuturor co
muniștilor, activului de stat 
succese tot mai mari în activi
tatea lor. îmi exprim convin
gerea că județul Tulcea nu va 
fi printre ultimele în înfăp
tuirea sarcinilor trasate de 
partid și guvern. Vă doresc, 
succes, multă sănătate și feri
cire. (Aplauze puternice, pre
lungite).

PRAHOVA
(Urmare din pag, I)

Entuziasm, hotărire și hărni
cie, iată cuvintele prin care 
poate fi caracterizată activitatea 
tinerilor din Pietroșeni, Hărcă- 
rău, Ciupelnița Dumbrava și 
celelalte localități prahovene 
care la chemarea organizațiilor 
U.T.C. au răspuns prezent pe 
cele mai întinse șantiere de a- 
menajări pentru irigații 
județ. La Ploiești, în 
cui tineretului" de ' la 
cov, în pepiniera Mihai Bra- 
vu său în străzile — poartă ale 
orașului mii de tineri de la în
treprinderile și școlile orașului 
au lucrat cu maximă încordare. 
Bilanțul activității lor e grăitor: 
mai bine de șaizeci de mii de 
arbori și arboreți ornamentali 
plantați, cincizeci de mii metri 
pătrați spații verzi amenajate, 
și cîteva sute de metrii liniari 
alei amenajate în grădina zo
ologică ; circa doi kilometri de 
șanț săpați la conducta de apă 
pentru alimentarea orașului.

La Cîmpina, pe cel mai im
portant șantier de muncă patri
otică al tineretului: amenajarea 
„porții" de sud a orașului, și-au 
dat întîlnire săptămînile din 

“ T ■ In

din

urmă cîteva mii de tineri, 
aliniamente sau în plantații, mai 
bine de douăsprezece 
pomi fructiferi și ornamentali au 
fost plantați, iar în zonele ero
date un însemnat număr de ar? 
buști. Pe fișele activiștilor comi
tetului orășenesc U.T.C. sînt su
bliniate cu roșu numele tinerii 
lor ce s-au evidențiat în activi
tățile patriotice. Reținem cîteva;, 
dr. Mihai Florescu, de la spla
iul unificat al orașului, Maria 
Tudorache, Silvia Dragu și Dana 
Grigorescu de la oficiul P.T.T.R., 
Rodica Bucur de la Fabrica de 
ciorapi. Pe întregul județ Pra
hova au fost efectuate în 
ceastă primăvară lucrări în 
drul acțiunilor de 
luntar-patriotică în 
peste douăsprezece 
Este o mîndrie a 
această parte a țării.

...Cine a străbătut 
sau duminica drumurile 
ale județului Prahova, 
abătut prin orașele 
Cîmpina, Sinaia, Vălenii 
Munte, prin oricare altă locali
tate, s-a putut convinge de fap
tul că participarea tineretului 
la realizarea prin acțiuni patri
otice a unor importante obiec
tive edilitar-gospodărești sau de 
importanță economică s-a trans
format într-o adevărată tradiție. 
O tradiție a muncii. Și, acest... 
peisaj, tinerii din Prahova s-au 
angajat să-l asigure mereu.

muncă 
valoare 
milioane 
tinerilor

mii

a- 
ca- 
vo-
de

sîmbăta 
turistice 
sau s-a 
Ploiești, 

de

• MEHEDINȚI
Angajamentul tinerilor din 

județul Mehedinți de a planta 
în acest an salcîmi, plopi, și 
pini pe o sută de hectare prin
de viața. Pe mai bine de 40 
hectare 5 000 de tineri mobi
lizați de organizațiile U.T.C. 
au plantat pînă acum peste 
220 000 puieți. In comuna 
Pătule s-a deschis un adevă
rat șantier al tineretului. In 
4 zile tinerii de aici au plan
tat pe 7 hectare 35 000 puieți 
de salcîm ; 10 000 de puieți au 
fost sădiți în comuna Podeni 
și alți 15 000 la Godeanu. La 
Zegujeni pe 3,5 hectare s-au 
plantat trandafiri pentru pe
piniere.

★
Severinul a îmbrăoat și el 

haina verde a primăverii. La 
intrarea dinspre Craiova, ti
nerii au plantat 1000 de plopi. 
Parcul central al orașului, lo
cul cel mai frecventat, a fost 
amenajat. 1.800 de trandafiri 
vor înflori amintind celor ce se 
vor plimba de entuziasmul 
acțiunilor de muncă patrioti
că ale tineretului.

(Urmare din pag,. 1} CONCURSUL
număr de 2 500 de arbori or
namentali, iar o suprafață de 
40 000 m.p. a primit destina
ția de peluze pentru flori și 
spații verzi. Finalul acțiuni
lor de duminică pe șantiere
le muncii patriotice au re
ținut. în mod deosebit, aten
ția tinerilor. Celor mai me
rituoși le-au fost acordate 
un număr de aproape 400 in
signe, drept răsplată pentru 
hărnicia de care au dat do
vadă la înfrumusețarea și 
buna gospodărire a satelor. 
După-amiază, satele Tudor 
Vladimirescu și Sivița au de
venit centrele de desfășurare 
ale unor reușite duminici 
cultural-sportive, în care 
peste 700 de tineri din 12 
localități și-au disputat mă- 
estriâ sportivă și artistică.

• BRASOV

Cornel Șandru, prim secre
tar al Comitetului județean al 
U.T.C., ne transmite : Ieri, 
în aproape toate localitățile 
județului Brașov au continuat 
lucrările începute pe șantie
rele muncii voluntar-pațrio- 
tice. Circa 6 000 de tineri au 
fost duminică prezenți în 
perimetrele ocoalelor sil
vice, în parcuri și alte zone 
verzi din comunele și orașele 
județului, de-a lungul a mai 
multor km de drumuri și 
șosele publice. ! La sfîrșitul 
zilei a fost consemnat urmă
torul bilanț : s-au executat 
lucrări de îngrijire și ame
najare de parcuri și zone 
verzi pe o suprafață de 
aproximativ 63 000 mp, pa
trimoniul forestier a fost 
sporit cu încă 10 000 puieți de 
brazi, în timp ce în incinta 
orașelor și comunelor, pe 
marginea drumurilor s-au 
plantat aproximativ 2 400 de 
pomi ornamentali ; pe 2,1 km 
s-au amenajat garduri vii, 
s-au reparat 2,5 km drumuri 
și s-au nivelat șanțuri pe o 
distanță de 10 500 ml. Un nu- 

r măr important de tineri au 
fost prezenți pe locul viitoa
relor terenuri de sport. In
tr-o singură zi în Județul 
Brașov au fost date în folo
sință încă 15 baze sportiv®.

• COVASNA
(de la corespondentul nostru)

In orașul Sf. Gheorghe și 
întregul județ Covasna au 
continuat în cursul săptămînii 
care a trecut, acțiunile de 
muncă voluntar patriotică ale 
tineretului la obiectivele sta
bilite anterior: parcul din 
centrul orașului de reședință, 
aflat în curs de reamenajare, 
pe șantierul noului microraion 
de locuințe din același oraș, 
la construcția bazelor sporti
ve și locurilor de distracții și 
agrement în aer liber. In 
acest sens, comunicările vin 
din toate colțurile județului: 
la Zagon, tinerii au terminat 
de amenajat un teren de fot
bal, la Zălau, unul de volei și 
altul de handbal, la Aita Mare 
și Copeni au curățit și între
ținut 12 hectare de pășune. 
Din orașul Tg. Secuiesc ni se 
transmite că tinerii au plantat 
1000 plopi ornamentali în a- 
liniament și au refăcut o mare 
suprafață de zone verzi, în 
piețele și parcurile orașului, 
iar cei din comunele Ghidfa- 
lău și Zoltan raportează re
pararea a 1485 m.p. de drum 
pe porțiunea dintre localități
le lor. Un mare volum de lu
crări a fost efectuat apoi pe 
șantierele tineretului din Tg. 
Secuiesc, respectiv la construc
ția complexului sportiv și cel 
din Covasna, unde se află în 
lucru un parc de odihnă și 
distracții.

„VIITORII MECANIZATORI 
Al AGRICULTURII SOCIALISTE
(Urmare din pag. I)

Viorel BURTEA și Dumitru 
P1RVULESCU de la școlile 
profesionale Pogoanele și, 
respectiv. Vînjuleț, clasați în 
ordine pe locurile II și III. 
Bagajul de cunoștințe acu
mulate în anii de școală, de 
oare au făcut dovadă la re
centul concurs îi recomandă 
ca bine pregătiți în meseria 
de mecanizatori. Despre ei, 
ca despre mulți dintre cei ce 
s-au întrecut în această fi
nală, sigur vom mai auzi.

Cîteva păreri cu privire la 
concurs : „Prin formularea 
clară a întrebărilor, prin mo
dul în care au vizat noțiu
nile esențiale ale meseriei, 
concursul de anul acesta a 
fost mult superior celor din 
anii trecuți. Cred însă că 
mai multe se puteau face 
în sensul creării unei ambianțe 
mai plăcute pentru concurenți. 
Foarte tineri fiind, aceștia 
s-au pierdut cu totul cînd, 
pentru a da răspunsul, s-au 
trezit scoși în fața asistenței, 
lipsiți și de posibilitatea schi
țării, în cele două minute re
zervate — a unor detalii din 
răspuns. Acest lucru este 
reflectat, după părerea mea, 
și de faptul că la primele 
două' grupe de întrebări — 
deși solicitau concurenților 
noțiuni elementare — s-au în
registrat doar una și respectiv 
șase notări ou zece“ (ing 
Francisca Georgescu, direc-

torul școlii de mecanici agri
coli Zorlești). „După mine, 
prin întrebările formulate — 
și nu numai la faza republi
cană, ci și la cea zonală — 
prea mult s-a urmărit „cuiul".

care peste 
vor 

cred că 
ar fi fost ca 
să fi soli-
pe
în situația

vedere 
celor

Avînd în 
dresăm 
două-trei luni de zile 
fi mecanizatori, 
mult mai. potrivit 
fiecare întrebare 
citat multilateral 
rent, sa-1 fi pus 
rezolvării competente nu nu
mai a unor probleme de 
tehnică dar și de organizare. 
Nu lipsită de importanță ar 
fi și ideea introducerii — la 
viitoarele concursuri — și a 
lucrărilor practice. Așa am a- 
flat că se organizează concur
surile în cadrul școlilor profe
sionale cu specific industrial 
și am convingerea că ideea 
este foarte valoroasă". (Ghe
orghe Mar cu — directorul
școlii profesionale de meca
nici agricoli Pogoanele)'.

Au mai fost formulate și 
alte păreri asupra modului de 
organizare și desfășurare a 
concursului „Viitorii mecani
zatorii ai agriculturii socia
liste", Credem că, ținîndu-se 
seama de aceste opinii, acest 
concurs organizat pentru elevii 
mecanizatori se va îmbogăți 
în conținut, contribuind la 
sporirea cointeresării elevilor 
și cadrelor didactice pentru 
asimilarea a cit mai multe cu
noștințe.

concu-

Concurs-spectacol la Suceava
(De la corespondentul nos

tru).
Cu prilejul aniversării a 

510 ani de la urcarea pe tron 
a nemuritorului voevod al 
Moldovei, liceul din Suceava, 
care poartă numele mare
lui Ștefan, a organizat un ori
ginal concurs destinat elevilor. 
Timp de 5 luni concursul cu 
tema Ștefan cel Mare, a an
trenat sute de elevi ai liceu
lui într-o susținută competi
ție a inteligenței Și pasiunii. 

' ■'C$1 nuli pregătiți dintre toți 
Ș-du prezentat duminică la 
faza finală, fază desfășurată 
în sala Ciprian Porumbescu în 
fata a peste 400 de elevi, pă
rinți și profesori, 'sub forma

unui interesant concurs-spec- 
tacol. Pe scena, dominată de 
uriașul tablou al domnitorului, 
au fost reînviate momentele 
semnificative din anii de glo
rie ai lui Ștefan și au răsunat 
din nou versurile lui Emines- 
cu, Alecsandri, Bolintineanu 
sau cîntecele lui Ciprian Po
rumbescu dedicate celui care 
a fost și rămîne mîndria Mol
dovei. Dincolo de obișnuitele 
întrebări și răspunsuri, con
cursul dedicat lui Ștefan cel 
Mare, s-a distipș printr-un 
vibrapt caracter patriotic evo
cator înscriindu’-se ca una din
tre cele mai reușite acțiuni 
tinerești organizate în ulti
mul timp la Suceava.

FESTIVALUL ARTEI STUDENȚEȘTI
(Urmare din pag. I)

„Dacă vine războiul”) — Centrul 
universitar Timișoara.

PREMIUL III — pentru spec
tacolul : „Doamna Kornyo și 
cei doi prăpădiți" (spectacol în 
limba maghiară, prezentat de 
Universitatea Cluj). „Avram 
Iancu“, prezentată de Centrul 
universitar Craiova și „Picnic 
pe cîmpul de luptă**, Centrul u- 
niversitar Baia Mare.

DIPLOMA PENTRU REGIE. 
Constantin Dinulescu (pentru 
spectacolul „Mona-Lisa"), Cen
trul universitar Iași.

PREMIUL DE INTERPRETA
RE. Pentru cea mai bună in
terpretare feminină : Premiul I: 
Liliana Dumitrescu (pentru ro
lurile „Cocorul de pe cumpăna 
fîntînii" și „Bătături, bătături 
de fiecare fi"), Centrul univer
sitar București.

PREMIUL II — Mariana Pă- 
zitoru („Insula"), Centrul uni
versitar Timișoara.

PREMIUL III: Liuba Stani- 
mirovici pentru rolul din piesa

„Dacă vine războiul" — Centrul 
universitar Timișoara.

MENȚIUNI : Violeta Slonea-*- 
nu — pentru rolul din piesa 
„Privește înapoi cu mînie" — 
Centrul universitar Galați; 
Cornelia BlOs — pentru rolul 
din piesa „Lîzzie McKay" — 
Centrul universitar Cluj.

Premiul pentru interpretare 
masculină :

PREMIUL I nu s-a acordat.
PREMIUL II — Radu Ciprian 

Pop — pentru rolul din spec
tacolul „Picnic ne cîmpul de 
luptă" — Centrul universitar 
Baia Mare ; PREMIUL III — 
Molnar Lazos — pentru rolul 
din piesa „Doamna Kornyo și 
cei doi prăpădiți" — Centrul u- 
niversitar Cluj și Barbu Nico
lae, pentru rolul din piesa „A- 
vram Iancu“ — Centrul univer
sitar Craiova.

MENȚIUNI:
Ion Serbină — pentru rolul 

din piesa „Neîncredere în foi
șor" — Centrul universitar Iași 
și Coca Constantin pentru rolul 
din piesa „Bătături, bătături de 
fiecare zi“, Centrul universitar 
București.LIDIA POPESCU

Si

Seria filmelor de acțiune cu 
eroi și situații posibile a tre
buit să cedeze în ultimii ani 
prioritatea unor „biografii" 
romanțate". Pînă și ferocii te
oreticieni ai avangardei fran
ceze au acceptat soluția și 
ne-a fost dat să auzim (de 
văzut încă nu, dar nu aceasta 
e problema acum) de un film 
„Mata Hari“ realizat de un 
coechipier din „noul var*.

Au avut, și vor avea o 
extraordinară popularitate me
moriile, mărturiile directe, 
biografiile marilor personali
tăți: de la oamenii de stat și 
recordmani sportivi și pînă 
la celebritățile lumii interlo
pe, ca să nu mai vorbim de 
aureola sacră a vedetelor spi
onajului.

O carte sau un film cu unul 
din amintitele „story" face 
repede tiraj sau „închide* ca
sele cinematografelor și ali
mentează furia după clasicul 
bilet în plus la unul din spec
tacole.

La noi, numai în acest an, 
două filme de spionaj: Ope
rațiunea Crossbow și Eroii de 
la Telemark, au însemnat și 
două mari succese de public. 
Genul pare să fie intr-o in
terminabilă glorie. „Bătă
lia pentru apă grea* din 
Norvegia a rulat la cinemate
că — dar cu bilete ca la un 
cinematograf obișnuit — un
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film francez (cu titlul amintit 
între ghilimele) în care inter
preții erau chiar autenticile 
personaje ce au participat la 
acțiune, și cred că o prezen
tare simultană pe ecranele 
noastre nu ar fi dat cîștig de 
cauză unui film cu același 
subiect, „Eroii de la Tele
mark".

Incercînd să răspund la în
trebarea „de ce ?" aș aminti, 
lăsînd la o parte amănuntul 
nu lipsit de importanță al re
trăirii pe ecran a întîmplări-

riri ale profesiunii de cineast 
nu pot concura alături de 
impalpabilul unui „autentic". 
Chiar dacă acesta e reconsti
tuit ca într-o perfectă anchetă 
judiciară.

Și acum, cu „Eddie Chap
man, agent secret", nu ne 
aflăm decît în fața spectacu
larului din arta filmului. Re- 
fizat de unul din cei mai
ine cotați realizatori ai ge

nului, Terence Young, celebru 
chiar înainte de a produce 
marele succes al seriei cu la

ceasta a fost realitatea căreia 
filmul îi adaugă sau îi supri
mă detalii pentru a realiza

0 „Biomr KOMA/VTUTl
lor fn care interpreții își re- 
jucau propriul rol, și acea 
naivă particularitate pe care 
ți-o dă apropierea de autenti
citate. Apropiere realizată prin 
lipsa din intriga filmului a 
oricărui accent profesionit, 
îndelung încercat la public. 
Adică lipsa, spre exemplu, a 
cuplului erotic, a suspansului 
exploatat la culme după sche
me aproape matematice, lip
sa recitalului actoricesc etc. 
Pentru că toate aceste cuce-

mes Bond, filmul despre nu 
mai puțin celebrul Chapman 
e produsul unui abil rețetar 
aplicat la o carte, și ea de 
succesive ediții, deci de popu
laritate, a lui Frank Owen : 
biografia unui spărgător din 
elita branșei ajuns, datorită 
neprevăzutelor evenimente ale 
ultimului război mondial, a- 
gent secret. Angajat întîi de 
hitleriști, devine repede spion 
britanic, furnizînd patronilor 
inițiali false informații... A-

conform unor legi nescrise un 
succes de public. Și a reușit, 
filmul place. Doar la capi
tolul succes de stimă in
tervine o imensă rezervă. Se 
simte în acțiunea filmu
lui o tristă indiferență mo
rală, iar tehnic devin pre
vizibile foarte multe din 
efectele pe care miza re
gizorul. Eroul, în filmica 
sa apariție, are o ieftină 
personalitate, un daudysm de 
comedie muzicală (nu ne-ar

mira ca în viitor să vedem 
filme de spionaj în care să 
fie lansate și șlagăre. E un 
mister cum asemenea atu ră- 
mîne neîntrebuințat de indus
tria filmului).

O distribuție cu nume de 
mult acceptate de marele pu
blic ; Romy Schneider, Tul 
Brynner și Christopher Plu
mmer (în rolul principal) a 
dat ecranului plusul de atrac- 
tivitate strict necesar.

Să nu omitem reluînd după 
o publicație franceză ceea ce 
este esențial: „elementul cel 
mai original se află în afara 
filmului: ofițerul cu care 
Chapman (n.a. cel autentic) a 
luat contact la sosirea lui pe 
pămîntul englez este însuși 
Terence Young". Era în urmă 
cu peste 25 de ani și regizo
rul se afla mobilizat pentru a 
apăra coastele Angliei de 
invazia germană...

TUDOR STANESCU J



Jocul cu fluierul
de FĂNUȘ NEAGU

Etapa a 19-a a debutat cu partida pe trei sfer
turi mălăiață, dintre Dinamo București și Stea
gul Roșu Brașov. Au cîștigat bucureștenii, aju
tați de arbitrul Mircea Rotaru din Iași, care 
le-a făcut cadou pe tavă o lovitură de la 11 
metri. Ceea ce s-a întîmplat sîmbătă în minu
tul 30 (să mai spună unii și alții că simbăta 
nu are trei ceasuri rele și că nu au fost pro
gramate meciurile chiar în cadrul acestor trei 
ceasuri !), depășește aproape orice margine. în 
acest cîmp al erorilor, care este campionatul 
actual, eioarea lui Mircea Rotaru, dacă a fost 
eroare, vine să umple paharul amărăciunilor. 
A dicta un penalii, pentru că așa ai chef (Haidu 
a luftat, Campo era departe de el !) împotriva 
unei echipe în situația Steagului Roșu, echipă 
cu nimic mai prejos, ca valoare, decît multe 
altele din divizie, chiar dintre fruntașe, dar ne
norocoasă, înseamnă a-i da brînci în apă cu 
bună știință. Cu foarte bună știință. Deciziile 
arbitrului sînt, știm cu toții, ireversibile — 
pentru asta cerem ca și pedeapsa împotriva lui 
Mircea Rotaru să fie maximă. Trebuie să fie 
lăsat să se joace cu fluierul — dacă vrea să o 
facă — pe prispa casei lui și la revedere. Mă 
mîhnește faptul că Varga, un mare talent, nu 
a procedat ca gloriosul său înaintaș, Baratki. 
că n-a trimis mingea spre fanionul care punc
tează colțul terenului. Ar fi săvîrșit un act de 
dreptate.

Etapa jucată, în ansamblu, s-a situat Ia un 
nivel mai aproape cu un pas de dorințele spec
tatorilor. Surprizele au abundat. în vîrf se si
tuează Petrolul, care a învins Universitatea Cluj 
în deplasare, apoi Progresul. Echipa lui Dră- 
gușin, înspăimintată de spectrul întoarcerii în 
B — se știe cu ce genunchi pocniți te întorci 
de la Galați sau Rm. Vîlcea — a reintrat în 
cadență și ne lasă convingerea că va evita ba
rajul. Dar, cu cît ne apropiem de deznodămînt, 
spiritele se încălzesc, adversarii își caută în 
primul rînd rotulele. La Constanța, rapldiștii, 
după cum mărturisea cronicarul de la radio, 
au încercat toate „caramboalele" posibile, iar 
alde Iancu și suita au răspuns cu ochi pentru 
ochi.

în frunte, cu un golaveraj de zimbri, tunarii 
din Argeș. Kraus, cel alungat din cetatea Gran- 
tului, a făcut două găuri în plasa Jiului, iar 
cînd să o încerce și pe a treia, i-au sucit alde 
Georgevici picioarele, după metoda Yoga. Do- 
brin a transformat penaltiul cu calmul unui 
Apolzan (gînsacul, și îmi pare bine pentru el, 
știe cum să-și aducă din nou tălăngile pe ulița 
lui) și prin Trivale iar cîntă frumos din frunză 
prietenii lui Eftimie Ionescu.

Steaua a învins U.T.A. cu un gol înscris de 
Voinea. care Voinea a mai ratat vreo trei ocazii 
în stilul lui plin de farmec tulburător. Gornea 
a avut magnet în vîrful degetelor, dar nu a 
putut să facă minuni. Militarii, de ce, nu o 
înțeleg, prezintă în continuare un atac care 
fuge, fuge, fuge (cum bine și cu haz ne infor
mează un vorbitor de duminică al radioului), 
și cînd ajunge la poartă pasează — pentru că 
așa este schema, și nimeni nu are voie să o 
încalce, lui Constantin care mătură varul cu 
o cracă de salcîm desfrunzită. Tătara II, băiat 
de mare viitor, dacă va fi în continuare serios, 
aleargă cît patru cai și pe urmă este nevoit 
să stea, zi de vară pînă în seară, ca să vie 
Constantin și să trimită mingea în spatele nu 
știu cărui fundaș.

în această etapă, puțin mai animată, mai dă
tătoare de nădejde, Oblemeneo l-a egalat pe 
Adam în clasamentul golgeterilor. Frumos din 
partea crawveanului. Dar, vin pe urmă și zic, 
că în fotbalul care se joacă la noi astăzi, nici 
nu poate să fie alți golgeteri decît mai sus-amin- 
tiții seniori — ambii jucători nu de prima mină. 
Și fiindcă iar ne-am întors la clasa pe care nu 
putem să o promovăm, țin să vă spun că am 
văzut zeci de meciuri pe cele mai mari sta
dioane din Europa, dar în nici o parte nu am 
asistat la o fază ca aceea din ultimele minute 
ale partidei Steaua — U.T.A., cînd 5 jucători, 
unul după altul, au dat — trei cu piciorul, doi 
cu capul ! — pe lîngă minge. Fază unică ! Dacă 
nu a fost filmată, s-a pierdut una dintre cele 
mal reprezentative imagini ale campionatului 
în curs.

în rest, totul bine și așteptăm să plouă.

ETAPA VIITOARE
Steagul roșu — U.T.A. ; 

„U“ Cluj — Farul ; Petro
lul — „U" Craiova ; Jiul — 
A.S.A. Tg. Mureș; Steaua 

— Dinamo București; Di
namo Bacău — F. C. Argeș:
Progresul — Rapid.

• La Cluj, în con
cursul internațional 
de înot, sportivii ro
mâni au stabilit două 
noi recorduri repu
blicane : L. Costa a 
realizat în proba de 
200 m bras timpul 
de 2’32”510, iar A- 
dalbert Covaci a obți
nut la 100 m fluture 
l’01”5/10.

• Finala turneului 
de fotbal U.E.F.A., 
rezervat echipelor de 
juniori, se va disputa 
luni 15 aprilie între 
selecționatele Franței 
și Cehoslovaciei.

• Campionatele re
publicane de lupte 
libere au luat sfîrșit 
în sala Progresul din 
Capitală. în ordinea 
celor opt categorii 
titlurile de campioni 
au revenit
lor sportivi: Nicolae 
Giulgiu, Nicolae Cris- 
tea, Alexandru Gean
tă, Petre Poalelungi, 
Ștefan Tampa, Fran- 
cisc Boia, Ion Mar
ton, Ștefan Stîngu.

următori-

CLASAMENTUL DIVIZIEI A
F. C. Argeș 19 — 11 _ 3 _ 5 — 32:14
Steaua 19 — 10 _ 5 _ 4 _ 32:20
Dinamo București 19 — 8 _ 5 — 6 — 21:21
Farul 19 — 8 — 4 — 7 — 29:21
Jiul 19 — 8 — 3 — 8 — 26:23
„U“. Craiova 19 — 9 — 1 — 9 — 25:24
Petrolul 19 — 9 _ 1 _ 9 _ 19:18
Rapid 19 — 8 _ 3 — 8 — 24:25
U.T.A. 19 — 8 _ 2 — 9 — 18:17
„U“. Cluj 19 — 7 — 4 — 8 — 21:26
Dinamo Bacău 19 — 9 — 0 —10 — 22:31
A.S.A. Tg. Mureș 19 — 5 — 6 — 8 — 19:31
Progresul 19 — 4 — 7 — 8 — 18:24
Steagul roșu ■ 19 — 5 — 4 —io — 12:23

— 25
— 25
— 21
— 20
— 19
— 19
— 19
— 19
— 18
— 18
— 18
— 16
— 15
— 14

REZULTATE
TEHNICE

CROSUL TINERETULUI
(Urmare din pag. I)

derii, fetele de la Fabrica 
de confecții și tricotaje ..Bu
curești". Iată-i pe toți, cîteva 
sute, stînd roată în jurul 
profesorilor și al instructo
rilor sportivi și ascultînd sfa
turile acestora. Parcă nici
odată, stadionul n-a cunos
cut atîta tinerețe. Gheața o 
sparg băieții de la categoria 
seniori. Lupta e foarte strîn- 
să. După primele sute de 
metri, cîțiva dau semne de 
oboseală. Alții, în schimb, 
demonstrează că au combus
tibil serios și realizează un 
finiș ca sportivii de perfor
manță. Pe primele trei 
locuri s-au clasat : C. Bîr- 
sceanu, Gh. N. Borcan, Ve
niamin Ștefănescu. Locurile 
fruntașe în categoria seni
oarelor, le-au ocupat : Ioana 
Gorneanu, Costela Nicolae și

Enache Veronicw. Qea mai 
numeroasă participare — la 
categoria juniori (104 alergă
tori) s-a soldat cu următorii 
performeri : Valeriu Lupea, 
Nicușor Stoica și Liviu Popa.

...Ieri dimineață, în împre
jurimile cochetei baze spor
tive „Olimpia", tinerele și 
tinerii din sectorul 4 al 
Capitalei au participat la în
trecerile din cadrul etapei a 
Il-a a „Crosului tineretului-. 
Dacă este ceva obișnuit ca 
numărul participanților la 
un. cros să fie numeros, apoi 
la cel de ieri a întrecut orice 
așteptări : 763, fapt pentru
care organizatorii merită fe
licitări.

Spectatorii prezenți au a- 
vut prilejul să asiste la în
treceri viu disputate, răstur
nări spectaculoase de situații 
și victorii decise pe ultimii 
metri, într-un cuvînt, tot ce •

constituie atracția acestui 
sport. întrueît, ocuparea u- 
nuia din primele douăzeci de 
locuri asigura calificarea în 
etapa pe oraș, concurenții 
s-au aruncat cu multa ar
doare în luptă. Văzînd entu
ziasmul participanților și, 
mai ales, talentul de care 
au dat dovadă, fără să vrem 
ne-am pus următoarea între
bare : cum de e posibil ca 
de atîția ani atletismul nos
tru să bată pasul pe Ioc ? 
Oare, nu și pentru faptul că 
antrenorii cluburilor de per
formanță în Ioc să foloseas
că orice prilej (ieri nu am 
văzut nici un antrenor) pen
tru a depista cele mai do
tate elemente, se mulțumesc 
să muncească cu aceiași at- 
leți plafonați, fără nici o 
perspectivă de viitor ? Și. la 
concursul de ieri, au fost 
mulți tineri care ar fi meri

tat atenția acestor antrenor^
O impresie deosebită a lă

sat Radu Ștefan (14 ani), 
care prin felul cum a evo
luat se anunță unul din prin- 
cipalii candidați la primul 
loc la faza pe oraș. La 
fel ca el, Manolache Ana 
și Cosim Ghcorghe au 
dovedit reale calități care 
așteaptă șlefuirea necesară. 
In cea mai disputată probă, 
a seniorilor, Mardare Ma
rian, care a dovedit o bună 
pregătire fizică, l-a întrecut 
la mare luptă pe Ion Petre. 
La sfîrșitul acestei curse, 
?îștigătorul ne-a declarat : 
„Sînt fericit că am obținut 
victoria. Anul trecut, cînd 
eram la prima participare, 
m-am clasat pe locul trei la 
faza pe oraș. în acest an 
m-am pregătit cu multă a- 
tenție și sper să obțin- Am 
loc și mai bun". -

Sportivii aviatori gata de drum

DESCHIDEREA SEZONULUI
VARĂGIURGIU

• A 11-a ediție a 
a competiției cicliste 
„Cupa F.R.C." a re
venit rutierului polo
nez Z. Hanusik cu 
timpul total de 91111* 
29” pe distanța de 
375 km.

DIVIZIA A

se

ami-• Intîlnirea 
cală de gimnastică 
dintre selecționatele 
feminine ale U.R.S.S. 
și României, desfășu
rată în sala Floreas- 
ca din Capitală, s-au 
încheiat cu rezultatul 
de 375,35 — 370,30 
puncte în favoarea 
oaspetelor.

• în turneul inter
național de șah de la 
Monte Carlo, marele 
maestru danez Bent 
Larsen, continuă se
ria victoriilor și
detașează în clasa
ment. înaintea 
melor trei runde, el 
totalizează 8 puncte, 
fiind urmat de Bot
vinnik 6,5 (1) puncte, 
Hort și Smîslov cu 
cîte 6,5 puncte etc. 
Florin Gheorghiu o- 
cupă locul 6, cu 5 
puncte și o partidă 
întreruptă (în poziție 
complicată), la Botvi-

ulti-

„U“ Cluj — Petrolul 
1—2 (1—1); F. C. Argeș — 
Jiul 3—0 (0—0); A.S.A. Tg. 
Mureș — Progresul 0—0 ; 
Steaua — U.T.A. 
(1—0) ; Farul — Rapid 
(0—0); Universitatea 
iova — Dinamo Bacău 
(0—0); Dinamo București 
— Steagul Roșu 1—0 (1—0).

DIVIZIA B

SERIA I

1—0
1—1 
Cra- 
1—0

REZULTATE DIN CUPA F R.F.

Poiana Cîinpina — Elec
tronica Obor 2—0 ; Metrom 
Brașov — Chimia Suceava 
1—1; Victoria Roman — 
Politehnica București 0—1; 
Metalul București — Fla
căra Moreni — 0—0; Cea
hlăul P. Neamț — C.F.R. 
Pașcani 2—1; Chimia Rm. 
Vîlcea — Politehnica Iași 
0—0 ; Politehnica Galați — 
Portul Constanța 4—1.

SERIA a Il-a
(TINERET)

Steaua — U.T.A. 3—3 ; A.S.A. Tg.
Mureș — Progresul 1—0 ; F.C. Argeș
Jiul 0—0; „U*. Cluj — Petrolul
1—1; „U**. Craiova — Dinamo Ba-
cău 3—1; Dinamo București — Stea
gul roșu 6—1; Farul — Rapid 1—0.

A S. Cugir — C.S.M. Si
biu 1—0 ; Gaz metan Me
diaș — Minerul B. Mare 
0—2 ; C.F.R. Cluj — Olim
pia Oradea 2—0; Crișul O- 
radea — Ind. Sîrmei C. 
Turzii 2—1; C.F.R. Timi
șoara — Metalul Hunedoa
ra 1—0 ; C.S.M. Reșița — 
C.F.R.-LR.T. Arad 2—0: 
Vagonul Arad —- Politeh
nica Timișoara 3—3.

Giurgiu 12 iulie. Dumini
ca aceasta a fost cea mai 
frumoasă zi a primăverii. 
Cea mai însorită. Și cea 
mai tinerească. 4 500 de ti
neri — din școlile, între
prinderile și instituțiile ora
șului — au făcut o entuzias
tă manifestație pentru sport. 
In centrul orașului s-au în
colonat și, în sunetul și 
ritmul fanfarei, în cadența 
marșului sportiv s-au în
dreptat spre stadionul O- 
limpia. Un ceremonial scurt, 
cîteva cuvinte de salut ros
tite de primul secretar al 
comitetului municipal, to
varășul DUMITRU CRIS- 
TEA, și demonstrațiile, în
trecerile sportive au în
ceput. Pe gazonul verde, 
prima secvență a acestui 
bogat program sportiv, o 
oferă publicului ansamblul 
de gimnastică al școlii ge
nerale nr. 4, condus de pro
fesorul Virgil Ciinaru. Apoi 
își fac apariția echipele de 
fotbal ale școlilor de con
strucții din Ploiești, Con
stanța, București și Giurgiu 
care susțin ultimele partide 
în cadrul întrecerilor pe 
zonă a campionatelor școla
re. Revelația și adulata pu
blicului este totuși... echipa

SPORTIV DE
^•BUCUREȘTI

MIHAI COMAN

—ROMAN POLIȚIST-
REZUMAT

Crimă sau sinucidere ? Tînărul tehnician Nelu Stoian, salariat 
al cooperativei „Progresul nasturilor", a fost găsit mort în 
camera lui. Maiorul Preda încearcă să afle adevărul. Pentru 
ipoteza sinuciderii pledează situația grea în care se aflau atît 
Nelu, cît și colegul său de serviciu, Dan Viziru (dispărut fără 
urmă), din cauza fraudelor care fuseseră descoperite la coope
rativă. Dar, în noaptea morții, Nelu a fost vizitat de un anume 
Stănescu, cu care s-a certat. Cine e acest Stănescu ? Nu cumva 
ucigașul ? Locotenentul Pîrcălab, care a vizitat casa lui Dan 
Viziru, își continuă raportul...

— Doamna Viziru mi-a permis să umblu printre hîrtiile lui 
Viziru : i-am spus că-1 căutăm și că trebuie să găsim indicii, 
să dăm de el. Femeia judecă greoi și e foarte neliniștită de 
absența băiatului, așa că m-a lăsat să scotocesc. Se pare că e
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Profesorul Grigore Mirea 
împreună cu elevH săi

elevilor din Constanța. în 
toate meciurile a avut cea 
mai spectaculoasă evoluție 
și a marcat cele mai multe 
goluri. Dacă vom arăta că 
în „unsprezecele" ei evo
luează doi component! ai 
„naționalei" de juniori — 
Etem ș>i Girim — ne expli
căm ușor de ce a realizat, 
spre exemplu, cu adversara 
ei din Ploiești scorul de 
7—1.

In vreme ce aici pe sta
dion se aplaudă faze de fot
bal veritabil, la complexul 
sportiv al Liceului nr. 1 au 
loc pasionante întreceri la 
volei, baschet, handbal și a- 
tletism la care participă 
sute de tineri, dornici să-și 
etaleze talentul, virtuțile 
sportive. Dar dacă vom con
semna excelentele rezultate 
dobîndite la alergări de vi
teză (11,1 secunde — 100 m. 
plat) de elevul Paul Vasile
— o speranță veritabilă a 
atletismului — un moment 
impresionant — momentul 
surpriză am zice, a întregii 
manifestații — l-a consti
tuit echipa de volei a școlii 
generale din comuna Vedea
— un concurent pentru șco-

Iile din Giurgiu neprevăzut 
în program. Puștii s-au do
vedit adversari incomozi și 
tenaci : deși unii dintre ei 
nu ajungeau pinâ la plasă 
— Ion Barbălată și Gh. Ță- 
ranu sînt în clasa a VI și 
respectiv a V-a — au reu
șit să-i învingă pe cei de la 
Școala profesională de me
canică navală. Sigur, succe
sul i-a umplut de glorie pe 
care ei au ținut cu tot dina
dinsul s-o împartă 
profesorul lor — 
Mirea.

Bucurîndu-se de 
organizare — grație . 
parii atente a comitetului 
municipal U.T.C., concursu
lui dat de profesorii de edu
cație fizică și de conduce
rile școlilor — ziua startului 
în activitatea sportivă, în 
general întrecerile, au fost 
neîndoielnic o reușită.

și cu...
Grigore

o bună 
preocu-

P. S. Manifestații simila
re, prilejuite de deschiderea 
sezonului sportiv de vară 
au mai avut loc și la Olte
nița, Ur zicerii, Călugăreni, 
precum și în alte localități 
ale județului Ilfov.

Pe stadionul „Republicii" 
soarele s-a prins în faldurile 
drapelelor și pe chipurile su
telor de elevi din școlile pro
fesionale și tehnice din Bucu
rești, prezenți, la deschiderea 
festivă a activității sportive 
de vară. în fața tribunei 
iiciale, reprezentanți ai 
nisterului Invățămîntului, 
consiliului municipal de edu
cație fizică și sport, ai Comi
tetului municipal al U.T.C. și 
ai comisiilor sportive din par
tea sectoarelor, ai profesorilor 
de educație fizică — au pri
mit defilarea celor mai buni 
elevi sportivi din școlile pro
fesionale și tehnice, în vre
me ce colegii lor din tribune 
aplaudau frenetic. Această fes
tivitate, organizată în fiecare 
an, în prima duminică de 
după vacanța de primăvară, 
are drept scop popularizarea 
și stimularea sportivilor din 
rîndul elevilor școlilor profe
sionale și tehnice. Este, în
tr-un fel, urmarea firească a 
ecoului tot mai larg de care 
se bucură disciplinele sportive 
în cadrul școlilor cu acest 
profil; este factorul care a 
determinat și înființarea, la 
deschiderea anului, a Școlii 

” ■ “ inten-
unui

o-
Mi- 

ai

sportive „Energia** — 
cuprinderea 
mai mare de elevi 
școlile profesionale 
din București 
sportivă de

fia fiind 
număr cît 
din toate 
și tehnice 
activitatea _r____ ___
formanță. Totodată, cu acest 
prilej s-a desfășurat pe 
dionul „Republicii", 
al atîtor competiții

în 
per-

sta- 
martor 

sportive 
de anvergură, prima etapă a 
concursului de atletism, în
trecerile la celelalte discipline 
urmînd să se desfășoare în e- 
tapele următoare. La închide
rea festivă a anului școlar va 
avea loc etapa finală care va 
desemna pe cei mai merituoși 
sportivi din rîndul elevilor 
școlilor profesionale.

V. RAVESCU

Zbor de 
primăvară 

(Urmare din pag. .1)- >».

ranța călătoriei în cel mai 
banal autobuz.

Deasupra aerodromului e- 
voluează ureînd sau cobo- 
rînd în spirală un mono- 
plan IAR—821 aflat in do- 
tația aviației noastre utili
tare, creație a inginerului 
Radu Manicatide. De la sol 
s-a desprins, la comanda 
starterului un trio, consa
crat (piloții Nițolae Con- 
stantinescu, Gheorghe Za- 
vate și Constantin Lungu) 
care și-au început demon
strația de măiestrie și vir
tuozitate intr-o Mbmatie 
cocor, pentru ca în numai 
cîteva secunde să se dis
pună în zbor supraetajat, 
un exercițiu pe cit de difi
cil, pe aut de spectaculos.

Aflat la peste 2 000 metri 
înălțime. A. N.—2 își lan
sează prețioasa încărcătu
ră : deasupra parașutelor 
s-au ridicat steaguri mari 
în cele trei culori ale dra
pelului patriei.

Sus, în împărăția soare
lui s-a încumetat să pă
trundă la bordul unui pla
nor, maestrul emerit al 
sportului Mircea Finescu. 
Lumina orbitoare a bătrî- 
nului astru nu-1 împiedică 
nici de astă dată să evo
lueze cu finețe și subtili
tate transmițind celor de 
ios emoția unei călătorii 
fantastice.

In văzduh, pe căile nes- 
fîrșite ale cerului s-a ridi
cat ca o săgeată un alt 
maestru al acrobației ae
riene. maestrul emerit Ște
fan Calotă. Asemenea unui 
desăvîrșit artist al penelu
lui el înscrie pe imensita
tea albastră traiectorii greu 
de imaginat. As printre așii 
zborului cu motor, Ștefan 
Calotă creează exerciții cu 
totul inedite pe care nici 
cei mai competenți dintre 
specialiști n-au răgaz să le 
definească.

...Oamenii de jos, mii de 
spectatori aflați la deschi
derea sezonului aviatic ur
măresc cu înfrigurare o- 
mul pentru care zborul nu 
mai are multe taine și a- 
plaudă in finalul acestei 
spectaculoase evoluții ca și 
cum artistul s-ar afla la 
cîțiva metri, în fața cor
tinei.

un om destul de ordonat, păstrează tot: așa că am găsit o 
mulțime de acte, începînd cu diplomele de premiu din clasele 
primare — lua mereu premiul întîi și trebuie să-i fi stat bine 
cu cunună...

Pîrcălab se opri, mohorît. începuse, fără să-și dea seama 
să părăsească stilul său ; ultimele observații le făcuse în manie
ra maiorului. Luă o foaie albă de pe birou, o îndoi frumos în 
patru, fără să-1 privească pe Preda, apoi continuă :

— Iată cîteva fragmente din scrisorile primite de la dife
rite persoane de sex feminin, între care și o doamnă cu soțul 
dirijor de cor : „Ce-1 tot tîrăști după tine pe plîngăciosul ăla ? 
Nu ne putem vedea și noi liniștiți. Spuneai că vrei să te scapi 
de el și cînd colo..." Alt fragment: reiese că e o duduie de la 
operetă ; scrisoarea e nesemnată : „Am înțeles să mă logodesc 
cu tine, lunganule scump, dar tu, în loc să te ocupi de mine, 
bei cu nefericitul ăla de Nelu vischi". Cuvîntul whisky e scris 
incorect. într-o ciornă de răspuns cu multe greșeli, Viziru pro
mite : „Pe Nelu îl dau eu la naiba, navea tu grijă, Mamie, ai 
numai puțină răbdare, puțină, puțintică, așa cum zice și neamțul 
acela, să te grăbești încet". Am mai găsit o scrisoare de la unul 
Ionescu din orașul P., care-i cere niște bani ; scrisoarea e 
de luna trecută și folosește un ton cuviincios. De fapt, e mai 
mult un bilet. „Dragă domnule Viziru, am primit banii pe martie 
și aprilie și vă mulțumesc. Dacă puteți, trimite-ți-mi suma cu
venită la fiecare zintîi. Altminteri nu știu dacă am să-mi respect 
promisiunea". Nu e singura scrisoare de felul ăsta, dar celelalte 
în care i se cer bani sînt de la femei, folosesc alt ton, de obicei 
injurios, și mi-e jenă să vă citez din ele : două cetățene îi 
pretind chiar pensie alimentară, iar una „pensie alimentară și 
de îmbrăcăminte".

Maiorul începu să rîdă, dar Pîrcălab se făcu că nu aude.
— Cam asta ar fi tot : carnete de la tot felul de asociații 

artistice, vreo zece exemplare din programul scris pentru expo
ziția Procopiu, o copie de pe o adeverință eliberată lui Nelu 
Stoian, acum vreo zece ani, alte vreo două scrisori de la Nelu, 
de fapt niște ilustrate neconcludente de la mare. Materialele 
mai interesante le-am luat cu mine — mama lui Dan a fost 
de acord. Poftiți.

Scoase din servietă un plic mare, galben, plin cu documente 
și i-1 întinse maiorului. Acesta îl luă și-l vîrî în sertar.

— Bine, o să mă uit și eu. Cît e ceasul ?
— Două și cinci.
— Nu sînt nici douăzeci și patru de ore (maiorul nu preciză
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de cînd — dar era clar) și, oricum, am aflat destule. Mîine 
dimineață începi căutarea lui Stănescu : avem semnalmentele 
lui și s-ar putea ca și numele să corespundă. Ocupă-te de pro
blema asta. Tovarășul plutonier Radu o să ia sub suprave
ghere casa Viziru. Trebuie să vedem mai serios și ce e cu Zet.

— Oricum, are cazier. Cine știe...
— Da, și mai e ceva. De ce s-o fi omorît, domnule, Nelu ăsta ?
— Iar...
— S-au de ce să-1 fi omorît ? Ți se pare că povestea asta 

cu nasturii explică totul ?
— Dumneavoastră ce credeți ?
— îmi pun și eu întrebări. Și uite, la întrebarea asta nu 

pot să răspund. Nu pot, în ruptul capului. E obligatoriu să 
fie un singur motiv ?

10
Dar pe Stănescu nu-1 găseau, iar Viziru parcă intrase în 

pămînt: plutonierul Radu, însărcinat cu supravegherea casei 
Viziru, nu înregistrase nici o mișcare suspectă. Și nici sem
nalmentele tînărului, răspîndite de organele de miliție în în
treaga țară, nu ajutaseră la nimic. Pe de altă parte, consilierul 
Eugen Stoian, cu care maiorul avusese o discuție pe care o 
socotea nemulțumitoare, nu putuse da nici un indiciu util. 
Consilierul — dornic să scape cît mai repede de întrebările ma
iorului, care-1 deșteptau, probabil, amintiri neplăcute — dăduse 
răspunsuri fără interes, ocolind cu delicatețe și cu un fel de 
mîhnire rece orice încercare a lui Iordan Preda de a afla ceva 
mai mult din ceea ce inginerul socotea, se vede, că sînt „secrete 
de familie". Un singur lucru de oarecare însemnătate reieșise 
din convorbire : consilierul era convins că Nelu își luase viața.

La ora cinci, cînd termină lucrul din ziua aceea, maiorul se 
simțea apăsat de oboseala aceea greoaie pe care ți-o lasă numai 
nereușita. Renunță să ia liftul și coborî cele trei etaje fără 
grabă, bucurîndu-se de răcoarea din casa scării și pășind cu 
grijă, de parcă singura sa preocupare ar fi fost să nu-și strice 
dunga pantalonilor.

Trecuseră ceasuri de muncă inutilă, se istovise o zi de vară 
apăsătoare, cu soare egal și fierbinte, fără nici o surpriză, 
fără nici un semn bun. II salută pe subofițer cu gîndul în altă 
parte, și bătrînul plutonier îl urmări cu privirea din spate ; pe 
trotuar, în bătaia soarelui potolit, ®e îndepărta un om masiv, 
în haine gri : un bărbat cu cravata legată corect și cu un 
guler care — în ciuda căldurii — strălucea alb și bine călcat.
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Era lume multă pe trotuar. O femeie îl atinse cu sacoșa plină 
de roșu trecu mai departe. Faptul că maiorul nu se opri 
și nu se uita daca i-a pătat sau nu pantalonii, ar fi dovedit 
unui observator atent că e obosit. Bulevardul aglomerat îl 
ducea pina aproape de casă, dar pomii săraci nu opreau bătaia 
soarelui și maiorul o luă pe prima stradă la dreapta : o uliță 
îngusta, foarte impinzită, plină cu copaci bătrîni cu frunzele 
calde prăfuite ca niște hîrtii vechi. O luă iar la dreapta, apoi 
la stingă, cautind trotuare umbrite, apoi străbătu o grădină 
publica, plină de copii pe care nu-i auzea strigînd și care fă
ceau mișcări neînțelese, cu fețele albe de soare. Aproape de 
ieșirea grădinii, un grilaj lăsa să se vadă, prin ochiurile negre 
și egale de fier, siluetele cîtorva jucători de tenis ca niște 
Timbre albicioase plutind încet în lumina imensă și decolorată 
și răcind gesturi nefiresc de lungi și de încetinite.

Apoi, cînd se găsi în fața institutului la care lucra inginerul 
Stoian, maiorul, mergînd în continuare la fel de liniștit și de 
conștiincios un pas, încă un pas — atît de conștiincios de 
parcă ar fi citit ziarul de prînz, fără să fie atent la nici un ar
ticol, lumd-o de la începutul primei coloane și mergînd pînă 
la sfîrșitul ultimei — trecu prin sala de intrare (și portarul 
de după-amiază^ nici nu se gîndi să-1 oprească, deși nu-1 mai 
văzuse niciodată), străbătu un coridor pustiu, așternut cu un 
covor vernil, gros (nu-și auzea pașii, dar oricum, nu auzea 
nimic de cînd plecase de la birou ; covorul avea încă o cu
loare discretă, era un vernil tăcut, și aceasta fu poate primul 
gînd pe care-1 înregistra) și bătu la ușa pe care stătea scris : 
„Consilier".

In anticamera mică, la masa de lemn alb a dactilografei, un 
fel de masă de bucătărie, cu totul nepotrivită aici, stătea o fe
meie de vreo patruzeci de ani. Se privea într-o oglindă drept
unghiulară, pe care o ținea în podul palmei. Cînd se întoarse 
spre el, mișcă și oglinda, iar maiorul se văzu înalt și întunecat 
fără expresie ; își zări chiar și mișcarea buzelor.

— Tovarășul Stoian s-a întors ?
— Nu. Cred că mai întîrzie. V-a spus să veniți ?
— Da. Sîntem prieteni și m-a rugat să-1 caut după-amiază. 

Spunea că vine totdeauna la birou.
Nimerise și tonul și explicația potrivită. Femeia îi zîmbi 

amical.
— Luați loc, tovarășe inginer.

(Continuare în numărul de JOI)
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își găsiseră o plat-

Che
mare la
rațiune
Abundența evenimentelor din 

viața internațională nu eclipsea
ză interesul față de problema 
vietnameză. Un interviu pe care 
premierul Fam Van Dong l-a a- 
cordat corespondentului de la 
Hanoi al radioteleviziunii fran
ceze a sintetizat clementele cele 
mai actuale ale evoluției acutei 
probleme. Fam Van Dong 3 sub- 
liniat că, deși guvernul R. D. 
Vietnam a răspuns declarațiilor 
făcute Ia Casa Albă, cerințele le
gitime ale poporului vietnamez 
și ale opiniei publice mondiale 
— ca S.U.A. să înceteze necon
diționat pe întregul teritoriu al 
republicii bombardamentele și să 
pună capăt actelor de război îm
potriva Republicii Democrate 
Vietnam nu au fost satisfăcute.

Stabilirea contactelor prelimi
nare dintre reprezentanții R. D. 
Vietnam și cei ai Statelor Unite 
Intîrzie. în legătură cu aceasta, 
Ministerul Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam a arătat în decla
rația sa că dacă guvernul ameri
can dorește cu adevărat convor
biri cu guvernul R. D. Vietnam, 
el trebuie să pună capăt dificul
tăților pe care le provoacă în ce 
privește alegerea locului contac
telor preliminare, dificultăți care 
nu fac decît să intîrzie convorbi
rile dintre cele doua părți". Se
cretarul general al O.N.U., U 
Thant, s-a pronunțat sîmbătă 
pentru o grabnica soluționare a 
problemei, subliniind că „este 
deosebit de urgent ca între S.U.A. 
și R. D. Vietnam să intervină un 
acord privind alegerea locului de 
întîlniTe în vederea conta; telor 
preliminare pe care cele două 
părți au acceptat să Ie ^întreprin
dă". U Thant a menționat că 
„orice nouă întîrziere în alegerea 
acestui loc va fi cu atît mai re
gretabilă, deoarece distrugerile 
masive în vieți de oameni și în 
bunuri materiale continuă".

Dintre evenimentele săptămi- 
nii care s-a scurs am reținut: a- 
tentatul împotriva Iui Rudi Dut
schke, tendințele noi exprimate 
la Ottawa și începutul de destin
dere din Cipru.

de vedere nu , „ 
formă ideologică pe deplin pre
cizată. Oricum, însă, el și-a cîști- 
gat respectul studențimii pentru 
convingerile sale care-1 plasau 
la stingă.

în acest moment ziarele acor
dă atenția principală atentatului 
— victimei și criminalului. In le
gătură cu încercarea de asasinare 
a lui Dutschke rămîn multe sem
ne de întrebare care privesc nu 
numai detaliile ci mobilul. Ges
tul lui Josef Bachmann are un e- 
vident caracter politic.

Demonstrațiile studențești care 
au urmat atentatului, reflecta 
îngrijorarea generației tinere în 
fața consecințelor reeditării în 
Europa a unei crime de genul 
celei de la Memphis. Poliția a 
intervenit cu brutalitate, operînd 
numeroase arestări printre care 
se numără și cea a fiului minis
trului de externe — Peter Brandt.

Spe
rtsnfe în
insula
Afro
ditei

Insula Afroditei, bucată de pă- 
mînt mîngîiată de valurile Me- 
diteranei și învăluită de razele 
unui soare generos, își va redes
coperi vocația turistică după ce

b că ua

Mem-
| phis

împușcăturile din Berlinul oc
cidental au reamintit de Mem
phis. Rudi Dutschke s-a prăbușit 
în plină stradă lovit de gloan
țele unui anume Bachmann. A- 
tentatorul nu-și ascunde sursa de 
inspirație : „Asasinarea lui Mar
tin Luther King mi-a servit drept 
model“. Sînt multe lucruri care 
diferă. Dutschke, lider al Fede
rației studenților socialiști, repre
zintă pe plan politic altceva decît 
ilustrul pastor adept al nonvio- 
lenței, ucis Ia Memphis. Comu
nă le este însă, aderenta la dea
lurile progresului. Apropiații îl 
descriu pe studentul socialist ca 
pe un protestatar sincer, o con
știință liberă care nu acceptă în
grădiri nedrepte. Gloanțele trase 
împotriva Iui au încercat să eli
mine un adversar curajos și inte
ligent al forțelor de dreapta.

Atentatul a declanșat reacția 
violentă a tineretului universitar. 
Manifestațiile studențești care au 
început chiar înainte ca vestea 
atentatului să ajungă in 
paginile ziarelor au căpătat am
ploare, silind pe cancelarul Kis
singer să-și întrerupă vacanta. 
Liderul studenților socialiști este 
un orator cu priză Ia auditoriul 
Fnăr. EI s-a afirmat ca purtător 
de cuvînt al acelei studsnțimi 
care refuză să abdice de Ia înda
toririle ei cetățenești, al genera
ției care își pune întrebări și 
care pune întrebări. Dutschke a 
adunat 10 000 de studenți, în fe
bruarie, la o demonstrație îmno- 
triva războiului din Vietnam. Tî- 
nărul carc-și pregătea doctoratul 
în sociologe s-a pronunțat împo
triva „legislației excepționale", a- 
firma necesitatea unei opoz'ții 
care să depășească inc'nta Bun- 
destagidui și atrăgea atenția asu
pra influenței crcscînde ne care 
mai ales concernul Snringe»- o 
exercită asupra vierii pol’tiee 
vest-germane. Portretul politic 
al lui Rudi Dutschke n-ar fi com
plet dacă n-am aminti faptul că 
el p’ătea un anumit tribut teribi- 
limului juvenil, că punctele sale

destul de depărtate. Președintele 
Camerei Reprezentanților, Cleri- 
dis, afirma că „este greșit să se 
creadă că pozițiile celor două 
părți s-au apropiat într-o măsu
ră care să permită să se tragă 
concluzia că negocierile dintre 
reprezentanții celor două comu
nități se vor solda cu un succes 
deplin“. Avertismentele împotri
va „optimismului exagerat" par 
menite să preîntîmpine o situa
ție în care greutăți inerente în 
cursul tratativelor ar provoca re
venirea Ia trecutul însîngerat. 
Speranțele moderate și realismul 
sînt, desigur, potrivite pentru 
negocieri care se anunță oarecum 
spinoase. Cu atît mai mult cu cît 
la cartierul general al N.A.T.O. 
planurile privind Ciprul n-au 
fost doar niște exerciții destina
te arhivelor...

în actuala etapă se conturează 
cu pregnanță năzuința liderilor 
ciprioți de a aduce pe primul 
plan al preocupărilor lor conso
lidarea independenței insulei. 
Ziarul HARAVGHI a publicat 
programul preconizat de preșe
dintele Makarios în vederea nor
malizării situației din Cipru. Se 
reliefează, mai ales, intenția de a 
se acorda ciprioților 
nomie ndministrativă 
cultural — educativ, 
social. Comunității
mează să i se asigure o repre
zentare proporțională în parla
ment șî guvern (populația turcă 
reprezintă aproape o cincime din 
numărul locuitorilor insulei). Pro
iectele au în vedere menținerea 
Ciprului ca stat unitar, cu parti
cularitățile administrative deter
minate de existența a două co
munități. Makarios sublinia ca 
soluționarea problemelor trebuie 
să se înfăptuiască ,.pe baza întă
ririi suveranității țării, a respec
tării integrității teritoriale și a 
neamestecului în afacerile inter
ne". La Ankara s-a apreciat că

turci auto- 
în sectorul 
religios și 
turcești ur-

SAPTAMIWA
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GLOBz
aproape cinci ani a fost scena 
unei vărsări de sînge ? Istoria a 

ale unei 
far-

lăsat Ciprului vestigii 
civilizații multimilenare și 
mecul legendelor păstrate de-a 
lungul generațiilor. Dar puțini 
erau turiștii care în anii din ur
mă se aventurau în insulă. Locul 
lor îl luaseră militarii străini. Ci
prul a cunoscut o tensiune pre
lungita, soldată cu incidente gra
ve. „Linia verde", graniță în 
inima orașelor, exprima absurdi
tatea stiuației — comunități care 
au conviețuit armonios devenise
ră vrăjmașe pentru că probleme 
ce în mod normal puteau fi solu
ționate prirr compromisuri reci
proc acceptabile au fost compli
cate datorită imixtiunilor exte
rioare.

în zilele netrecute în Cinru, 
de o Darte ri de cealaltă a „liniei 
verzi" am deslușit aceeași SDe- 
ranță : normalizarea raporturilor 
între cele două comunități să 
readucă Tnistea în insul». S-ar 
părea că frămîntata insulă se a- 
pronie de împlinirea acestui de
ziderat unanim. „Linia verde" 
n-a disnănit încă, soldații <Rn 
trunele O.N.U. îs» continuă, plic- 
t’s’ti și vlăguiri de soaiele me- 
d'teranian. veghea lor la granița 
invizibilă. Unele obstacole au 
fo’îț înlăturate, restricțiile de cir
culație impuse populației turcești 
nu mai sînt în vigoare, gloanțele 
nu mai zboară peste butoaiele 
metalice vopsite în culoarea do
liului. Domnește calmul nu nu
mai în punctele altăriată nevral
gice, ci și în raporturile dintre 
oamenii politici. Polemicii înver
șunate i-a luat locul discuția în 
legătură cu problemele în sus
pensie La ordinea zilei se gă
sesc apropiatele tratative, prime
le după aproape cinci ani de în
fruntări cu arma în mină care au 
creat o situație explozivă în 
insulă. Fitilul care ardea lingă 
butoiul cu pulbere pare stins. La 
Nicosia, totuși, evoluția este ur
mărită cu reținere și nu se sub- 
apreciază dificultățile viitoare. 
Problema cipriotă se plasează 
sub semnul unei faze noi — a 
dialogului, însă incertitudinile se 
mențin, deoarece în multe dome
nii punctele de vedere rămîn

holărîrile luate de președintele 
Makarios pot „deschide calea 
unei reglementări pașnice a pro
blemei cipriote". înainte de a în
cheia să notăm și opinia agenției 
FRANCE PRESSE: „Toți par 
dispuși spre o reglementare paș
nică și totuși nici grecii, nici tur
cii nu dau semne că vor face 
concesii importante, ci că vor 
insista asupra pozițiilor lor ini
țiale".

Acalmia de la „linia verde" 
încurajează eforturile pentru o 
soluționare obținută Ia masa tra
tativelor, 
nunțe la 
recorduri 
străine 
600 000 locuitori ai insulei). în 
capitala cipriotă, deseori, ni s-a 
exprimat convingerea că va veni 
o zi cînd „linia verde" va putea 
fi întîlnr’ă doar în manualele de 
istorie. Ne apropiem de această

Ciprul dorește să re- 
privilegiul de a deține 

ale prezenței militare 
(proporțional cu cei

și
Ottawa

NA. T.O.
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întinerirea echipei conducă
toare din Canaria a produs o 
primă reacție... în N.A.T.O. în 
fond, schimbările intervenite la 
Ottawa n-au reprezentat o sur
priză și, deși Pearson a lăsat par
tidului său sarcina de a-i desem
na succesorul, el nu și-a ascuns 
simpatia pentru cel ce în cele 
din urmă a fost ales spre a pre- 
lua sarcina dificilă de premier. 
în felul acesta, în linii mari, 
probabil se va realiza o continui- 
tate politică și se crede că nu w 
sînt probabile reevaluări drama
tice. Bineînțeles, se așteaptă ca 
noul premier să aducă în politica 
guvernamentală dinamismul ca
racteristic generației, să vădească a 
un plus de maleabilitate în ati- “ 
tvriinile sale și mai ales o doză 
mai mare de receptivitate la pro- A 
cesele noi care se petrec atît în 
Canada, cît și în lume. Comen
tatorii occidentali au desenat por- A 
tretul lui Pierre Elliott Trudeau, 
apreciat ca un intelectual cu o 
viziune largă și care poate corn- £ 
pensa insuficienta experiență po
litică prin profunda cunoaștere 
a problemelor țării și a realității 9 
internaționale. Fostul profesor 
de drept, a cărui carieră politică 
a fost vertiginoasă, este conside- W 
rat de multi drept un Kennedy 
canadian (LE MONDE scria a 
despre ..stilul riire.ct, indepen- “ 
dența de gîndire, rigoarea inte
lectuală, fermitatea pozițiilor sale A 
politice și constituționale"). La “ 
Washington, vederile sale au fost 
cîndva apreciate drept radicale A 
„Odată lui i s-a interzis să intre 
în S.U.A. fiind suspectat de ten
dințe de stingă" — scria IN- A 
TFRNATIONAL HERALD TRI
BUNE.

Neliniștea semnalată în cercu- 
rile N.A.T.O. nu își are originea 
într-un trecut imprecis. Oficiali
tățile puse să vegheze soarta a- 
cestui organism anacronic au 
înregistrat luările de poziție ale 
noului premier. EI s-a pronunțat 
pentru revizuirea politicii exter
ne a țării, afirmînd că, „trebuie 
mai curînd să ne concentrăm a- 
supra apărării spațiului aerian 
canadian decît să jucăm un rol 
important în Europa unde nu 
mai este atîta nevoie de noi 
ca în trecut". Comentînd decla
rația, ziarul londonez TIMES a- 
firma că Trudeau „a dat sub
stanță anrecierilor unor observa
tori că Canada ar dori să reeva
lueze rolul ei în N.A.T.O. și să-si 
aducă înapoi forțele armate afla
te în Europa". Premierul cana
dian a remarcat schimbarea con
dițiilor în ranort cu momentul 
în care N.A.T.O. a hiat naștere, 
ceea ce implică mod’ficări de _ 
orientare. Repatrierea brigăzi» de W 
artilerie și a unității de aviație 
canadiene, dizlocate pe terito
riul vest-german. ar putea avea 
efecte imprevizibile încă asupra 
situației din N.A.T.O. Dacă ceea 
ce în prezent circulă drept su
poziție se va verifica, semnalea
ză agențiile de rrecă cu referire 
la cercurile N.A.T.O., retragerea 
canadiană va reprezenta „o lo
vitură grea pentru alianța nord- £ 
atlantică după ce Franța a pără
sit deja organismele militare in- 
te^rate ale acestei organizații".

Tradiționala politică a Cana
dei va fi abandonată pentru a 
permite Ottawei «ă adopte o po- 9 
z.iție internațională mai apropia
tă de realitățile acestui sfîrșit do —. 
decen’u ? întrebarea generează w 
deriulă neliniște în Washingto
nul 
me

r^nf^untat cu qtîtea nrnble- 
d’ficile s« viz’hd îngrijorat 
viitorul N.A.T.O.

B
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REVIZUIM POZIȚIEI
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Partidul republican al 
poporului din Turcia a 
dat publicității un raport 
elaborat de un comitet spe
cial al acestui partid în 
care se cere revizuirea a- 
titudinii țării față de par
ticiparea sa în continuare 
la N.A.T.O.

După cum se subliniază 
în acest document, re
produs de ziarul „Milli
yet", guvernul turc tre
buie să reconsidere pozi
ția țării față de N.A.T.O., 
înainte de împlinirea a 20 
de ani de la semnarea pac
tului nord-Atlantic. în ca
drul acestei revizuiri, se 
arată în continuare în ra
port, guvernul trebuie să 
urmărească următoarele 
țeluri: lichidarea tuturor 
bazelor atomice de pe te
ritoriul Turciei, revizuirea 
acordurilor bilaterale sem
nate de Turcia cu S.U.A., 
garantarea dreptului țării 
de a acționa liber în poli
tica externă.

După cum se știe, la în
ceputul acestei luni și 
studenții de la principalele 
instituții de învățămînt din 
Turcia au adresat guvernu
lui cereri în vederea re
considerării poziției 
față de N.A.T.O.

□
Puternice demonstrații 

în Okinawa
împotriva prezenței bombardierelor 

americane „B-52"
Ip Japonia continuă să ia amploare demonstrațiile populației 

împotriva prezenței bombardierelor „B—52“ capabile să trans
porte bombe atomice la bordul lor.

Cele mai frecvente asemenea 
acțiuni au loc însă în Okinawa 
teritoriu străvechi japonez aflat 
încă sub dominația Statelor 
Unite ale Americii. Vineri a 
avut loc o demonstrație cu 
participarea a peste 9 000 de 
locuitori ai Okinawei.

Demonstrația a avut loc în 
imediata vecinătate a uneia 
dintre cele mai mari baze a- 
mericane de pe insulă — baza 
aeriană de la Kadena. Cei pre- 
zenți au protestat împotriva 
prezenței bombardierelor ame
ricane „B—52“ purtătoare de 
bombe nucleare. In fața uneia 
din principalele porți de acces 
în această bază au avut loc 
ciocniri violente între demon
stranți și poliție, în urma că
rora 60 de persoane au fost ră
nite.

Locuitorii Okinawei nu vor 
să mai trăiască sub o tensiune 
permanentă și să privească cu 
groază la zborurile acestor gi- 
ganți care pot aduce în orice 
moment nenorociri incalcula
bile, nu numai în cazul unor

Desfășurarea tradiționalelor
J J

marșuri de primăvară
PARTICIPANȚII la tradi

ționalul marș al păcii Aldermas- 
ton—Londra au demonstrat sîm
bătă în fața unei baze militare 
engleze situată între orașele 
Reading și Maidenhead. Demon
stranții au plecat vineri de la 
Centrul de cercetări nucleare 
engleze Aldermaston, urmînd ca 
marșul să ia sfirșit luni, prin- 
tr-un mare miting în Trafal- 
guar Square.

BONN. — în toate marile 
orașe ale R.F. a Germaniei au 
continuat duminică tradițio
nalele marșuri de primăvară 
începute cu o zi în urmă. Ele 
sînt inițiate de organizația 
vest germană „Campania pen
tru dezarmare".

Puternice demonstrații s-au 
desfășurat în fața cartierului 
general american din Bremer
haven. Peste 500 de tineri au 
încercat să remită oficialități
lor americane o moțiune de 
protest împotriva războiului 
din Vietnam. Moțiunea fiind

respinsa, manifestanții au în
cercat să ia cu asalt clădirea 
cartierului general. Poliția a 
operat numeroase arestări.

HELSINKI. — Străzile cen
trale ale capitalei finlandeze au 
fost străbătute de o puternică 
demonstrație desfășurată sub lo
zincile de protest împotriva agre
siunii americane în Vietnam. La 
mitingul-cu care s-a încheiat a- 
ceasta demonstrație numeroși 
vorbitori, reprezentanți ai orga
nizațiilor obștești, au condamnat 
acțiunile agresive ale S.U.A. în 
Vietnam, exprimîndu-și solidari
tatea cu Frontul Național de Eli
berare din Vietnamul de sud și 
au cei ut ca poporului vietnamez 
să i se acorde posibilitatea de 
a-și hotărî singur soarta. Partiei- 
panții la miting au adoptat un 
mesaj de solidaritate adresat 
eroicului popor vietnamez.

eventuale catastrofe aeriene, 
ci și in timpul cînd ele s-ar 
afla la sol, ca urmare a diver
selor defecțiuni ce s-ar putea 
ivi. Pe lingă aceasta, japonezii 
știu că de acolo de pe pă- 
mintul lor, avioanele „8—52“, 
alături de alte tipuri de bom
bardiere americane, pleacă zil
nic în direcția Asiei de sud- 
est cu misiunea de a bombarda 
Vietnamul.

Este semnificativ faptul că 
asemenea manifestații de mari 
proporții se succed cu regula
ritate în Japonia și că ele gă
sesc ecou larg în rîndul opi
niei publice progresiste din 
țară. Intr-o rezoluție adoptată 
la una din recentele demon
strații de protest împotriva 
prezenței avioanelor „B—52“ 
în Okinawa se menționa fap
tul că adunarea reprezentativă 
a statului Kadena a adoptat 
mai multe documente în acest 
sens. Municipalitatea orașului 
Naha, centru administrativ al 
Okinawei, a cerut, de aseme
nea, îndepărtarea acestui peri
col de pe pamîntul japonez.

Forțele progresiste japoneze 
privesc demonstrațiile și pro
testele pentru îndepărtarea 
bombardierelor americane de 
tipul „B—52“ din Okinawa nu 
ca pe o acțiune izolată, ci ca pe 
o parte integrantă a luptei po
porului japonez pentru retro
cedarea către Japonia a teri
toriilor aflate încă sub admi
nistrația Statelor Unite ale A- 
mericii, considerînd acordul 
semnat la începutul lunii a- 
prilie privind retrocedarea că
tre Japonia a Insulelor Ogasa- 
wara ca un preludiu.

VIZITA DELEGAȚIEI M. A. N
.V

IN IUGOSLAVIA
BELGRAD 14 — Corespon

dentul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite : Duminică, delegația 
Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Socialiste România, condu
să de tovarășul Ștefan Voitec, 
președintele M.A.N., a vizitat li
nele obiective turistice din Du-

brovnik. Oaspeții români au fost 
însoțiți de Nikola Gril, președin
tele Skupștinei orășenești, și de 
alți conducători ai organelor lo
cale.

Seara, delegația M.A.N., s-a 
înapoiat la Belgrad.

• GUVERNUL federal nige
rian a avertizat sîmbătă com
paniile străine că vor fi supuse 
unor acțiuni represive în cazul 
în care vor relua contactele cu 
regimul secesioniștilor biafrezi. 
Acest avertisment a urmat de
clarației autorităților biafreze 
că vor prelua toate drepturile 
companiilor străine în termen de 
3 zile dacă acestea nu-și vor 
relua activitatea pe teritoriul 
controlat de regimul secesionist.

Totodată, guvernul federal a 
subliniat că blocada economică 
instituită împotriva Biafrei con- 

• tinuă să-și mențină valabilita
tea.

• PROFESORUL Christian 
Barnard a sosit sîmbătă la Ma
drid, venind de la Capetown. 
După o scurtă escală în capitala 
Spaniei, el urmează să plece la 
Rio de Janeiro.

Renumitul chirurg a declarat 
la aeroport că „Blaiberg nu tră
iește artificial și că el se plimbă 
și se alimentează ca toată lu
mea". Barnard a reafirmat că nu 
are încă un al treilea pacient 
în vedere, dar că ar fi posibil 
să se ivească un nou prilej pen
tru o transplantare cardiacă în 
următoarele săptămîni.

destinată continuării cercetării 
spațiului cosmic și elaborării 
unor noi sisteme și elemente de 
construcție ale aparatelor cos
mice. conform programului a- 
nunțat la 16 martie 1962.

• ALEGERI PARȚIALE ÎN
SINGAPORE

Preocupările 
politice ale
ttudenfilor 
britanici

EUGENIU OBREA

R. P. MONGOLA. Aspect dintr-o hală a uzinei de reparat automobile din Ulan Bator

• VICTORIE A GREVIȘTILOR 
DIN STATUL INDIAN BIHAR
• SÎMBĂTĂ a luat sfîrșit gre

va declarată cu 24 zile în urmă 
de peste 150 000 de cadre didac
tice din statul indian Bihar, 
care revendică majorarea* sala
riilor. Această acțiune s-a înche
iat cu victoria greviștilor. Gu
vernul statului a dat asigurări că 
va satisface în tim.pul cel mai 
scurt revendicările' '.or.

• DUPĂ cum anunță agenția 
TASS, duminică în Uniunea So
vietică a fost lansat un nou sa
telit artificial al Pămîntului 
„Cosmos-212**.

La bordul satelitului se află 
instalată aparatură științifică

• ÎN 
sîmbătă 
buirea . . .
parlamentare care nu au fost 
disputate în cursul primului 
tur de scrutin de la 17 fe
bruarie. Cele șapte mandate au 
revenit Partidului Popular al 
Acțiunii, partid de guvernămînt, 
care obținuse deja 51 de locuri 
în parlament cu prilejul con
fruntării electorale din febru- 
rie. Acest partid deține acum 
toate cele 58 de mandate ale 
parlamentului.

Partidul Popular al Acțiunii 
este partid de guvernămînt din 
anul 1959.

Singapore au avut loc 
alegeri pentru distri- 
celor șapte mandate

• AMBASADORUL Statelor 
Unite în Suedia, William Heath, 
se va reîntoarce la postul său 
din Stockholm în următoarele 
zile, a anunțat un purtător de 
cuvînt al ambasadei americane.

Heath a fost rechemat pentru 
consultări la Washington, la 12 
martie.

ROMÂNIA LA TÎRGUL DE LA MILANO
La 14 aprilie, la Milano, și-a deschis porțile cel de-al 46-lea 

Tîrg internațional. Acest tîrg se organizează anual în principalul 
oraș industrial al Italiei și se bucură de o largă popularitate în 
rîndurile cercurilor de afaceri din lumea întreagă. La tîrg par
ticipă reprezentanți ai numeroase firme de stat și particulare 
din 65 de țări ale lumii.

România este prezentă la actuala ediție cu standuri în care sînt 
expuse produse ale industriei constructoare de mașini — diferite 
mașini-unelte moderne, tractoare, electromotoare — produse ale 
industriei chimice și petro-chimice, precum și cu mașini și mate
riale de construcție. De asemenea, un birou comercial de infor
mații oferă celor interesați date privind dezvoltarea activității 
țării noastre în domeniul relațiilor economice internaționale, ilus
trează posibilitățile sporite ale României ca partener comercial.

Nu puține au fost 
tăriile suscitate de 
demonstrație din 
Angrliei împotriva războiului 
purtat de Statele Unite în 
Vietnam, care au ținut să re
leve un îapt semnificativ 
pentru starea de spirit a ac
tualei generații studențești 
engleze : între cei aproxima
tiv 15 000 de manifestanți ce 
au blocat ore în șir centrul 
Londrei și căile de acces spre 
ambasada americană, multe 
mii erau studenți ai unor 
renumite „colegii1 — ca, dc 
pildă, „London School of E- 
conomics" din Cambridge, 
Leicester, Manchester etc. 
Faptul e apreciat drept sim
ptomatic tocmai pentru că, 
pînă nu de mult, cele 700 de 
colegii cu cei 380 000 studenți 
ai lor constituiau, in gene
ral, o „lume a tăcerii" în 
societatea britanică, o lume 
ruptă de frămîntările sociale 
și politice. Și faptul este cu 
atît mai grăitor, cu cît se 
integrează într-un proces 
mai amplu. E, poate, inte
resant de menționat că a- 
ceiași studenți ai lui „Lon
don School of Economics" 
și-au manifestat solidarita
tea cu lupta unor muncitori 
constructori aflați în grevă, 
adunînd fonduri și organi- 
zînd pichete care să demon
streze întru susținerea re
vendicărilor acestora. La
Cambridge, mașina ministru
lui apărării — venit în ur
mă cu puțină vreme să vor
bească studenților — a fost 
blocată de mai multe suie 
de tineri, în semn de protest 
față de politica externă la
buristă.

Pe același plan se situează, 
de asemenea, și apariția re
centă la Londra, în cartie
rul muncitoresc Shoreditch, 
pe Rivington Street, a unei 
„antiuniversități", creată de 
un grup de tineri intelectu
ali englezi împreună cu cîți- 
va colegi de-ai lor ameri
cani, ca o manifestare de 
opoziție față de instituțiile 
universitare oficiale, față de 
ceea ce ei denumesc „fali
mentul intelectual pe care-1 
reprezintă sistemul de in
strucție capitalist". Cei 300 
de studenți înscriși pînă în 
prezent, audiază, seară de 
seară, expuneri de psiholo
gie, sociologie, muzică, lite
ratură etc. prezentate în
tr-o optică nouă.

Politizarea studențimii s-a 
exprimat și în crearea, de 
curînd. a unei noi organiza
ții „Radical Students Alli
ance", care reunește studenți 
liberali, laburiști, comuniști 
ce-și propun să obțină o de
mocratizare efectivă a siste
mului de învățămînt.

Privite în ansamblu, toate 
aceste fapte dovedesc că 
mișcarea studențească din 
Anglia este în plină efer
vescență.

comen- 
recenta 
capitala

P. N.
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