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Rezultatele în producție ale tinerilor de la Schela de extracție 

Moinețti se bazează pe o bună pregătire profesională.
Faptele culese de noi de la Schela de extracție Moinețti, 

laptele tinerilor de aici ne prilejuiesc o reliefare edificatoare. 
Interlocutorii, în loc de răspunsuri teoretice la întrebarea des
pre calitățile profesionale ale unui bun sondor, au preferat re
latarea acestor aspecte concrete din munca lor.

— în ziua de 27 februarie, ne 
spune maistrul NICOLAE NICU- 
LA, secretarul comitetului de 
partid, la sonda 844 s-a produs 
o avarie cauzată de zăcămînt. 
Repunerea în funcțiune a sondei 
într-un timp cît mai scurt echi
vala cu cîștigarea unei importan
te cantități de țiței. Saicina era 
dificilă, mai ales în condițiile cli
materice de atunci. Inginerul 
Ștefan Dorin, șeful secției I, și 
maiștrii din jurul său au reparti
zat lucrarea echipei de interven
ție condusă de tînărul sondor 
Vasile Fodor. O asemenea inter
venție (de instrumentație, îi spu
nem noi) conform normelor tre
buia executată îo 8 oie. Dar 
echipa lui Vasile Fodor a exe
cutat-o în numai 6 ore.

— Pe ziua de 1 martie, ne 
relatează inginerul ȘTEFAN DO
RIN, șeful secției I, trebuia să 
se facă deparafinarea sondei 814. 
Am apelat tot Ia sondorul șef 
Vasile Fodor. Muncind în ritmul 
cunoscut și apreciat de noi de 
atîtea ori, el a reușit să exe
cute operațiunea respectivă în
tr-un termen record : numai în 
patru ore. Sonda a produs două 
tone de țiței suplimentar. Avînd 
în ședere că o asemenea opera
țiune se execută din 6 în 6 zile,

ne putem ușor imagina ce posi
bilități de depășire a planului 
sînt puse în valoare prin scurta
rea acestui termen.

Examinînd registrul interven
țiilor la sonde, vedem că nume
le lui Vasile Fodor revine foar
te des. Operațiunile încredințate 
acestui sondor sînt dintre cele 
mai dificile și urgente în același 
timp, dar de fiecare dală Vasile 
Fodor reușește să le execute 
înainte de ora prevăzută.

— Noi îi repartizăm sondoru
lui șef Vasile Fodor operațiunile 
cele mai grele, ne spune ingine
rul Ștefan Dorin, deoarece avem 
convingerea că el le execută 
într-un tirnp mai scurt decît alții 
și, în același timp, de o calitate 
mai bună. Și cunoaște foarte bi
ne meseria ; s-a calificat la locui 
de muncă, dar a știut să învețe 
mereu.

— O a doua calitate a lui, in
tervine maistrul Nicolae Nicula, 
constă în faptul că el e cel mai 
bun organizator al locului de 
muncă. Sculele îi sînt întotdeau
na la îndemînă, îneît nu execu
tă nici o mișcare de prisos. De 
aceea el nu are timpi neproduc
tivi. Ideal ar fi ca toți sondorii 
noștri să fie pe aceeași treaptă 
cu Vasile Fodor.

Alți tineri îl urmează de a- 
proape pe sondorul Vasile Fo
dor. Printre aceștia e și Constan
tin Daviduță : în același timp, 
sondor, operator și mecanic de 
revizie și de întreținere a instala
țiilor. „E 
remarcă 
Popescu, 
ducție a 
iluminare 
operațiunea de ridicare deosebit 
de ingenios. Cînd am auzit ase
menea idee, noi, conducerea teh
nică, am rămas foarte surprinși, 
deoarece de multă vreme sim
țeam și noi că acolo nu e ceva 
în regulă, dar nu reușeam să 
țelegem ce și cum".

Din fapte asemănătoare 
compun zilele de muncă 
tinerilor Constantin Petcu, 
care a moștenit meseria de son
dor de la părinți, Dumitru Feru, 
Teodor Macadan și mulți alții. 
Tineri 
meinică, 
locului 
păți 
noi cunoștințe teoretice și practi
ce, întreprinzători, ei și-au adus 
o contribuție deosebită la depă
șirea planului de producție al în
treprinderii lor : Schela de extrac
ție Moinești.
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y Finala
Olimpiadei tinerilor

mecanizatori
Sîmbătă și duminică s-a des

fășurat în Capitală faza finală 
a primei olimpiade a tinerilor 
mecanizatori. Reunind pe cîști- 
gătorii fazelor județene și un 
mare număr de invitați — fie
care întreprindere pentru me
canizarea agriculturii și-a trimis 
un reprezentant — această ade
vărată „consfătuire de lucru" 
a tinerilor mecanizatori a con
stituit, înainte de toate, un mi
nunat prilej de prezentare a bu
nei experiențe acumulate de 
organele și organizațiile U.T.C- 
în activitatea depusă în sensul 
mobilizării tineretului la acțiu
nile de ridicare a cunoștințelor 
profesionale și de îndeplinire 
exemplară a sarcinilor de pro
ducție, al stimulării preocupă
rilor pentru studierea literaturii 
tehnice de specialitate, de pre
zentare și asimilare a princi
piilor de funcționare a celor mai 
noi mașini agricole cu care este 
— și . •țiai ales va fi — dotată 
ugrici-, ura noastră socialistă. 
Vizitelv Ia Uzina „Semănătoa
rea" il Institutul de cercetări 
pentrL mecanizarea agricultu
rii. întîlnirile cu renumiți cer
cetători în domeniul mecaniză
rii, urmărirea unor instructive 
proiecții de diapozitive, toate 
acestea au avut darul să intro
ducă pe participant în acea 
atmosferă antrenantă, de ma
xim interes, proprie unor ast
fel de evenimente.

Momentul cel mai important 
l-a constituit finala pe țară 
a olimpiadei tinerilor mecani
zatori. 34 de concurenți din 34 
de județe (surprinde absența re
prezentanților a două județe — 
Brăila și Olt — zone geogra
fice cu puternice unități pen
tru mecanizarea agriculturii) au 
luat startul în competiția ce 
avea să desemneze pe cel mai

bun mecanizator al țării, pe 
acela care să intre in posesia 
mult rîvnitului trofeu „TRAC
TORUL DE AUR“ și a unui pre
miu valorînd 3 000 lei. Proba 
practică, axată îndeosebi pe 
probleme ale reglării tractoare
lor și mașinilor agricole, a 
redus la 12 grupul competitori
lor centru oroba teoretică.
A fost cea mai pasionantă 

întrecere. Dună crimele pa
tru serii de întrebări, nu mai 
puțin de 26 de concurenti 
candidau cu sanse egale 
pentru ocuparea unuia dintre 
cele 12 locuri rezervate dispu
tei în faza sa hotărîtoare. Pînă 
la urmă, departajarea s-a fă
cut de sutimi de punct. (Nota 9 
a fost cea mai mică apreciere 
luată în considerare de juriu !)

După o dispută strînsă locul 
întîi a revenit Iui GHEORGHE 
CUȚA — de la I.M.A. Comișani, 
județul Dîmbovița. Locurile II 
și III au fost ocupate în or
dine de ILIE IEPURE, de la 
I.M-A. Lunca, județul Teleor
man și FLOREA STAN, de la 
I.M.A. Bîrcănești, județul Pra
hova. Primii clasați au primit 
„Diploma de onoare a C.C. al 
U.T.C.".

Așa cum se 
participant! și 
ții de onoare 
ing. Petru Moldovan, prim vice
președinte al Consiliului Supe
rior al Agriculturii, Gheorghe 
Stoica, secretar al C.C. al 
U.T-C., prof. dr. Ion Vulpe, di
rector adjunct al Institutului 
Central pentru Mecanizarea A- 
griculturii, această inițiativă a 
Uniunii Tineretului Comunist 
și-a dovedit utilitatea, impu- 
nîndu-se ca un început de va
loroasă tradiție.

aprecia de către 
de către invita
și olimpiadei —

GH. FECIORU

Gheorghe Cuța, cîștigătorul fazei pe țară a Olimpiadei tinerilot 
mecanizatori, primind „Tractorul de aur" și „Diploma de onoare 

a C.C. al U.T.C."
Foto : O. PLEC AN
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Veritabil carusel industrial, 
roata gigantului excavator de 
la Exploatarea carboniferă la 
suprafață Rovinari, înaintea 
unei zile obișnuite de lucru.
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ANGAJAMENTUL
RESPONSABIL AL

ION CHIRIC

București a adresat-o întregii

DIN INSTITUTUL PEDA
GOGIC DE 3 ANI

ORADEA

(Continuare în pag. a ll-a)

ASOCIAȚIA STUDENȚILOR

Foto: FL. ROȘOGA

Din noul peisaj al orașului

Bacău. (Cartierul

la
lansată de 

noștri din

STUDENȚIMII NOASTRE
La chemarea pe care adunarea generală a A.S. din Facultatea de filozofie 

studențimi a patriei, răspund:

ASOCIAȚIA STUDENȚILOR
DIN FACULTATEA DE LIMBĂ 
SI LITERATURĂ ROMÂNĂ-
9
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BUCUREȘTI
Acum, in pragul ce

lei de-a 25-a aniver
sări a Eliberării, che
marea pe care stu
denții Facultății de fi
lozofie din București 
o adresează tuturor 
studenților la o între
cere colegială pentru 
intensificarea eforturi
lor în pregătirea pro- 

pentru a 
deo- 
con- 
des- 
pen- 

ac-

fesionalâ, 
acorda o atenție 
sebită însușirii 
cepției marxiste 
pre lume si viață, 
tru diversificarea 
tivității cultural-artis- 
tice, amplificarea ma
nifestărilor sportive și 
turistice, valorificarea 
experienței dobîndite 
în organizarea acțiu
nilor de muncă vo- 
luntar-patriotică și 
mobilizarea întregului 
potential de energie 
studențească în gospo
dărirea cît mai judi
cioasă a căminelor și 
cantinelor, vine să 
sublinieze încă o dată 
dorința tineretului u- 
niversitar de a fi pre
zent la toate marile 
evenimente ale tării 
prin realizări de pres
tigiu.

Noi, studenții Insti
tutului pedagogic de 
3 ani din Oradea, în
truniți în conferința 
de dare de seamă

alegeri a A.S.. ne ex
primăm hotărîrea de a 
răspunde chemării 
întrecere 
colegii
București cu toată ma
turitatea, cu întregul 
entuziasm și roman
tism studențesc, con
ferind activității noas
tre universitare atri
butele unei înalte 
răspunderi sociale.

După anii de stu
denție ne așteaptă o- 
bligații deosebit de 
mari. Vom fi profe
sori, vom urca la ca
tedrele școlilor, pentru 
a transmite celor mal 
tineri cetățeni ai pa
triei .mesajul cărții, al 
culturii, al științei. 
Sîntem conștienți de 
faptul că rodnicia a- 
cestei confruntări cu 
viitoarea profesiune 
depinde în mod hotă- 
rîtor de calitatea mun
cii pe care o desfășu
răm în facultate, de 
felul în care ne însu
șim și valorificăm cu
noștințele transmise de 
dascălii noștri. In in
stitut ne sînt asigura
te toate condițiile ca 
nouă să ne rămînă o 
singură grijă funda
mentală : învățătura.

(Continuare în 
pag. a ll-a)

Aflînd de Chemarea 
adresată de către co
legii noștri de la Fa
cultatea de filozofie 
întregii studențimi a 
patriei, noi. studenții 
Facultății de limbă și 
literatură română a 
Universității București 
ne manifestăm, cu o- 
cazia Conferinței de 
dare de seamă și ale
geri a Asociatei stu
denților, deplina ade
ziune 
său.

Noi, 
nuatori 
școlii filologice româ
nești. apreciem la ade
vărata valoare politica 
desfășurată de parti
dul și statul nostru. 
Conștienți de activita
tea neobosită de per
fecționare promovată 
pe toate fronturile 
vieții sociale, economi
ce și culturale, ne ex
primăm entuziasta a- 
deziune față de 
gul program de 
care a României 
liste stabilit de 
dul nostru comunist.

Recunoștința noastră 
pentru 
mizare 
studiu 
pentru 
învățămîntului 
rior, o exprimăm prin

la conținutul

viitorii conti- 
ai tradiției

între- 
edifi- 
socia- 
parti-

continua opti- 
a condițiilor de 

și activitate, 
înnoirile aduse 

supe-

angajamentul unanim! 
de a canaliza efortu
rile în direcția utiliză
rii integrale a capaci
tății noastre pentru a 
deveni buni specialiști 
și cetățeni demni ai 
patriei noastre.

Conștiința sarcinilor, 
care ne stau în față, 
nouă, ca și întregii 
studețimi, ne întărește 
hotărîrea de a acorda 
o deosebită atenție în
sușirii temeinice a an
samblului de idei mar- 
xist-leniniste despre 
lume și viață, înțele
gerii aprofundate a 
principiilor care călă
uzesc activitatea știin
țifică a partidului și 
statului nostru, para
lel cu îndeplinirea, în 
cele mai bune condi
ții, a îndatoririlor 
ne revin pe 
bunătățirii 
profesionale.

în spiritul 
rii noului Regulament 
universitar, vom milita 
în continuare pentru 
intensificarea studiului 
individual pe întreaga 
durată a anului uni
versitar, premisă a 
prezentării cu succes 
la examenele din se-

ce 
linia îm- 
activitătil

respectă-

(Continuare în 
pag. a ll-a) j

O ARIPĂ CARE A LIPSIT.
Acestea sînt faptele : Dorina 

Tițu a fost găsită pe stradă în 
seara zilei de 26 decembrie 1968 
aproap» înghețată, ghemuită lin
gă un copac, îmbrăcată numai 
intr-o rochiță de stambă, cu 
urme vizibile de violență pe față 
fi trup. Ajunsese aici alungată 
din casă de către fratele său — 
Tițu Gheorghe, de unchiul dins
pre tată — Țițu Dumitru și de 
soția acestuia. Cîteva zile au în
grijit-o soții Dragomirescu, cei 
care o descoperiseră în seara a- 
mintită. A stat apoi cîteva săp- 
tămini în spital.

în acest timp :
— Soții Dragomirescu au cerut 

ca Dorina Tițu să intre sub tute
la lor, bineînțeles avînd consim- 
țămîntul fetei. Actele au fost în
tocmite cu o întîrziere de neex
plicat, iar rezultatul comunicat

multe zile după ce comisia se 
pronunțase favorabil.

— Școala generală nr. 1 din 
Cimpulung Muscel unde este e- 
levă Dorina Tițu a aflat de soar-

O FETITA LĂSATA IN 
STRADA’ DE FRATELE — 

„TUTORE" Șl UNELE 
LIPSURI IN ACTIVITATEA 
DE OCROTIRE SOCIALA 

LA CIMPULUNG 
MUSCEL

ta acesteia numai după ce soții 
Dragomirescu s-au dus să anunțe 
direcția că fetița este internată la 
spital. Intr-o convorbire telefoni
că pe care am avut-o cu tov. di
rector al școlii, recent, ni s-a

spus că eleva locuiește împreună 
cu... bunica;

— Asistența socială de pe lin
gă Consiliul popular orășenesc nu 
știa nimic și s-a trecut la întoc
mirea anchetei sociale cu întîr
ziere și fără prea multă convin
gere ; tot recent am aflat că s-a 
propus, internarea (după aîta 
timp!) într-o casă de copii, că 
„lucrăm la dosar" etc., etc. E vi
zibil, deci, „ritmul", interesul.

— Procuratura, căreia am cre
zut de cuviință că trebuie să ne 
adresăm pentru a ajuta la lichi
darea acestei stări de fapt — și 
care de asemenea nu știa aproa
pe nimic — a rezolvat, prin per
soana procurorului șef, litigiul 
intre fetița de 14 ani și fratele, 
unchiul și soția acestuia, prin 
cererea verbală ca să nu se a- 
tingă de fetiță și să fie reprimi
tă necondiționat în camera în

care locuia. Ceea ce nu s-a în- 
timplat.

— Fratele Dorinei Tițu i-a a- 
menințat și insultat de nenumă
rate ori pe soții Dragomirescu, 
cei care deveniseră tutorii fetiței,

Cornișa

’Bistriței)
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O INIȚIATIVA
A COMITETULUI U.T.C. 

DIN SECTORUL 6 AL 
CAPITALEI

„Săptămînă 
dedicată 

tineretului"

tă necondiționat în camera

M E N T

* 23 : 26 17

28 : 27
20 î 19

17
17

18
18
18
18

26
21
20

13. Petrolul
14. Farul
15. F. C. Argeș
16. Vagonul

ETAPA VIITOARE 
miercuri 26 martie 1969

Dlnamo București — Steaua ; 
Progresul — Rapid ; F. C. Argeș
— Jiul ; Farul — Vagonul ; U.T.A.
— Petrolul ; Dlnamo Bacău 
A.S. Tg. Mureș ; „U“ Craiova 
„U“ Cluj ; Poli. Iași — Crișul.

Q\ porții duble de frig
’ FĂNUȘ NEAGU

Absent (motivat) timp de 
două etape din acest colț de 
pagină prin care vreau să 
se plimbe ca la el acasă cor
sarul roib din oborul Bucu
reștilor (Dumitrache, adică), 
ieri m-am repezit să înghit 
porții duble de frig pe sta-

dionul Republicii, apoi pe 
Dinamo.

Ce-am văzut ? întîi, un 
stadion arat, cel din Dealul 
Spirei, pe care organizatorii, 
dacă ar fi avut un pic de
(Continuare în pag. a lll-a)

1. U.T.A.
2. „U ‘ Craiova
3. Dinamo Buc.
4. Jiul
5. Dinamo 

Bacău
8. Poli. Iasî
7. Rapid
8. Steaua
9. Progresul

10. „U“ Cluj
11. Crișul 
r.2. A.S.A.

Tg. Mureș

A S A
30 î 15
32 : 31
34 : 20

(Continuare în pag. a ll-a)
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NICOLAE NASTA
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Această săptămînă are, 
pentru tinerii din sectorul 
6 al Capitalei, un caracter 
inedit. De-a lungul ei, fie
care zi capătă o destina
ție precisă, activitatea din 
prima găsindu-și continua
rea firească în următoarea, 
astfel ca prin apelarea 
la forme diferențiate, di
verse. printr-o deosebită 
atractivitate, săptămînă în 
întregul ei să trezească un 
ecou durabil, să lase amin
tiri plăcute unui număr cît 
mai mare de tineri. Alegîn- 
du-și cu grijă și discernă- 
mînt mijloacele, Comitetul 
U.T.C. al sectorului 6 înmă
nunchează în această „Săp
tămînă dedicată tineretului" 
acțiuni menite să ducă la o 
mai bună cunoaștere reci
procă a tinerilor din între
prinderi, a obiectivelor eco
nomice pe care le servesc,, 
a specificului muncii lor, Ia 
satisfacerea unor dorințe ex
primate deopotrivă atît de. 
fete cît și de băieți, la popu-7 
larizarea experiențelor pozi-f 
tive dobîndite de organiza
țiile U.T.C. care își desfă-, 
;5oară activitatea în cadrul 
întreprinderilor din sector.

Ne-am putea referi, în a- 
cest sens, la concursul inti
tulat „Istorieul și profilul 
întreprinderii noastre", la 
întîlnirea numită sugestiv 
„Fotbal, minut cu minut", 
la „Almanahul fetelor" gaz
dă a unei ispititoare parade 
a- modei, la cenaclul tinere
lor condeie, la „cîntecul, 
jocul și voia bună" a spec
tacolelor artistice etc.

i

M. TACCIU
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® CRONICA PLASTICA
Arta lui Henri Ca

targi cucerește prin 
simplitate si delicate
țe. prin echilibru si 
calm, prin adincul ei 
omenesc. Henri Ca
targi este prin voca
ție pictor și cînd afir
măm aceasta ne gin- 
dim la refuzul orga
nic al programului, 
la ceea ce conține a- 
cesla mai rigid și 
didactic perisabil în 
raport cu o evoluție 
alertă a ideilor, a vi
ziunilor. a unghiuri
lor din care e înțe
leasă arta. Este poate 
inadecvat să vorbim 
de etape în pictura 
sa. Mai degrabă pu
tem vorbi de o opți
une fermă căreia i-a 
rămas credincios toa
tă viata, pe care a ă- 
dîncit-o a înnobilat-o 
și a slefult-o cu con
secvența unui Theo
dor Pallady. artist de 
■care îl leagă nume
roase afinități de alt
fel. „Am încercat 
lucrez pe aceeași 
nie în 
mea si 
ceea ce 
risește

înțelegerea 
și nuanțată a structu
rii sale, a picturii sale 
în general obligă și 
la o raportare la anii 
formației, la preferin
țele care au contribu
it substanțial la con
turarea personalității 
sale. Cel care a tre
cut prin atelierele lui 
Andră Lhote și Gro- 
maire, cel care va pri
mi sfaturile 
tiști ca 
nis. 
nard, 
vădi 
unui 
sau Chardin, 
în lucrările sale o at
mosferă de liniște, o 
dimensionare a natu
rii la proporțiile spi
ritului uman, comună 
— cu diferentele de 
rigoare — lui Poussin 
și Corot, o amplă des
chidere a spiritului

receptiv în egală mă
sură Ia rigoarea și 
raționalismul neocla
sicismului. la impul
surile romantismului 
ca și la primatul sen
zației. la fixarea și 
definirea ei prin va
lorile luminii, o ten
dință de organizare 
logică a motivului, 
de monumentalizare 
a sa, o înclinație că
tre surprinderea nu
anțelor inefabile prin 
utilizarea tonurilor 
surde, care ÎI apropie

la simili’.u- 
sugestie for- 

pină la descri- 
decorativ-vege- 
unui chip. De 

este inopeiran- 
înțelegerea por-

ori pînă 
dini de 
mală.
erea 
tală a 
aceea 
tă . .. ..
tretului său prin psi
hologie. tipologie etc. 
El trebuie privit ca 
si celelalte lucrări ale 
sale mai degrabă ca o 
posibilitate de diva
gație poetică, pe care 
anumite elemente ale 
lumii exterioare 1 le 
oferă și cărora el le 
conferă sintetic exis-

Dialogul cu natura
să 
li- 

toată viata 
să adîncesc 

știam" mărtu- 
artistul.

exactă

unor ar- 
Maurice De- 

Vuillard. Bon- 
Serusier se va 
mai receotiv 
Poussin. Corot 

Există

mai mult de acesta 
din urmă.

Henri Catargi este 
un pictor eminamente 
modern, un pictor al 
epocii sale. La defini
rea structurii sale de 
peisaglst. precumpăni
toare tn creația sa, 
a contribuit și acel 
sentiment al naturii 
propriu plasticii noas
tre coborîtor din Grl- 
gorescu, Andreescu și 
Luchian pînă Palla- 
dy și Lucian Grigo- 
rescu. Chiar atunci 
cînd abordează por
tretul sau natura 
moartă, pictorul le 
privește și le dez
voltă după niște le
gități interne ale pei
sajului. mergînd une-

O ARIPĂ
(Urmare din pag. I)

fără ca milifia orașului Cîmpu- 
lung-Muscel să ia vreo măsură, 
deși ar fi avut toate motivele să 
acționeze.

Familia Dorinei Tițu se com
pune din i mamă — aflată sub 
interdicție — fi frate. Tatăl a 
murit cu 5 ani în urmă. Ultimul 
adevărat sprijin, bunica, a dece
dat și ea în 1968. (La școală se 
știe că Dorina locuiește incă cu 
bunica sa I).

Despre viața pe care a dus-o 
pînă acum Dorina Tițu în casa 
în care, conform dreptului suc- 
cesionai, avea dreptul să locu
iască, se pot face următoarele a- 
firmații:

— O permanentă teroare exer
citată de fratele său și familia 
unchiului. Servitoare în casă, 
servitoarea tuturor, la toate, spă
lat rufe, gătitul mîncării, trebu
rile din gospodărie — toate sub 
imperiul palmelor și pumnilor. 
Servitoarea celor două verișoare 
care o maltratau cu orice ocazie 
(amîndouă eleve, cea mai mare în 
cl. X). Fratele Dorinei Tițu, un 
cunoscut bulevardist și huligan, 
fără serviciu, a fost pînă de cu- 
rind „tutorele" fetiței, luîndu-i și 
cheltuind pînă la ultimul leu pen
sia ce i se cuvenea acesteia de pe 
urma tatălui.

Indignarea noastră nu se poa
te manifesta prin cuvinte, nu 
le-am găsit pe cele cuprinzătoa
re. Dar, dincolo de această in
dignare, dincolo de aceste fapte 
incredibile, ne întrebăm legi
tim cum de este posibil să se tn- 
tîmple asemenea monstruozități, 
fără ca nimeni, excluzînd soții 
Dragomirescu, să nu intervină 
decisiv. Pentru că, după cite am 
aflat, după cite ni s-a spus, to
tuși organele de ordine și supra-

tenta artistică. Ca și 
..pictorii din trecut 
pentru care a avut 
mare tragere de ini
mă". ca și Pallady. 
Catargi nu este un in
ventator de forme, 
nu are darul inven
ției, mai degrabă al 
fabulației. El nu a pă
răsit terenul realită
ții (mergînd pînă la 
a nu renunța Ia mo
del) din care-și trag 
substanța toate ope
rele sale. Sentimentul 
său se dezvoltă aproa
pe obligatoriu

dialog perpe- 
natura. Acest 

exclude in- 
artistică. căci 

se

numai
într-un 
tuu cu 
fapt nu 
ventia
la Catargi natura 
recompune din infini-

CÂRE A
veghere știau, nu prea mul
te (cum s-a exprimat cine
va), dar se cunoștea că Dorina 
Tițu este victima acestor indivizi 
care au abjurat de ia elementare 
legi omenești. Școala știa vag 
(de ce ?) că eleva nu o duce 
bine acasă. Obligativitatea școlii 
privind educația și soarta 
lor nu încetează, toată 
știe, o dată cu terminarea 
gramului. Aici se pare că 
cunoaște acest amănunt.
era plăpîndă, vizibil subnutrită, 
nu o dată a venit bătută la școală. 
Cum de nu a văzut nimeni ni
mic ? O imensă mirare atunci 
cînd li s-a comunicat că a fost 
găsită aproape înghețată, cînd li 
s-a spus care au fost condițiile 
de viață ale elevei. Tovarășii de 
la Asistența socială, care prin na
tura obligației și profesiei ar fi 
putut să afle primii și să acțio
neze neîntîrztat nu știau nimic.

Și pentru că aceurte argumente 
ne-au fost servite peste tot cu ba
lastul de rigoare al încercărilor 
de a ieși „basma curată", pentru 
că ni s-a părut că responsabilita
tea civică a celor ce aveau o- 
bligația și datoria să intervină a 
fost frustrată de sensul ei pro
fund social, de faptul de con
știință pe care îl implică, am no
tat doar, abținîndu-ne de la ori
ce comentariu suplimentar, fap
tele așa cum s-au petrecut. Dar 
asta nu ne scutește să ne mani
festăm și surpriza și indignarea 
cuvenită.

Statul nostru acordă atenție și 
sprijin deosebit acelor copii care, 
din motive ce nu țin de ei, nu au 
condiții firești, optime de viață, 
de dezvoltare. Dar, nu numai că 
acordă atenție, el plătește în mod 
special activitățile de ocrotire.

Legile statului nostru ii ocro
tește pe copii de orice fel

elevi- 
lumea 

pro- 
nu se 
Eleva

de a-

Argumentele
policalificării

(Urmare din pag. I)

— Obținerea unor asemenea 
rezultate, ne spunea inginerul șef, 
se datoresc îmbinării și sti
mulării reciproce a preocupă
rilor conducerii tehnice cu 
cele ale fiecărui sondor. Noi 
am urmărit permanent men
ținerea într-un bilanț optim a 
cantităților de fluid injectat în 
zăcămînt față de cantitățile de 
fluid extrase, precum și asigură
ri» cu scule și dispozitive a tu
turor locurilor de muncă. Dar 
elocvent este și faptul că Ia noi 
nu există muncitor necalificat co
respunzător Aceasta ne permite 
acum să punem problema poli
calificării. Tinerii sînt foarte re
ceptivi și de aceea se găsesc în 
primele rînduri.

Semnificativ pentru efortul de 
sporire a calităților profesionale, 
de permanentă șlefuire a tor, 
ni se pare și faptul că marea 
majoritate a tinerilor de la Schela 
de extracție Moinești, ca răspuns 
la îndemnurile organizației 
U.T.C., urmează, după orele de 
program, liceul sau școala teh
nică.

te și insolite iposta
ze. Variațiile sale sînt 
variații de ton (nu
mai puțin cuprinză
toare prin aceasta),
care nu exclud inven
tivitatea compozițio
nală. Invenția Ia dîn- 
su! este una subtilă, 
de nuanță și pe acest 
drum, pictorul a a- 
juns la o viziune pro
prie. perfect, rotund 
conturată, la — de ce 
să nu-i spunem așa ? 
— stil. Desigur 
siunile viziunii 
reductibile la 
tele stilistice 
sa delicatețe, 
cabila sa 
te care susține cu 
aceeași intensitate de
taliul ca și ansamblul, 
predispoziția către 
orchetratiile delicate 
de griuri) ci mai ales 
cele spirituale, inte
rioare. Tonul lirismu
lui reflexiv, predis
pus către contempla
ție si reverie îi este 
propriu. Și prin el, 
înclinația sa funciară 
către 
mii 
firesc și 
te. care i 
foarte 
proprii 
tre din 
contextul 
uni 
fiante, în care insoli
tul conceptual si for
mal tinde, nefiresc, 
să devină un crite
riu valoric, măcinate 
de ambiții prea mari 
Si totalitare în raport 
cu posibilitățile, ex
poziția Iul Henri Ca
targi este o oază de 
liniște șl puritate ce 
invită la medita
ție asupra destinului 
artei românești de 
ieri și de azi. asupra 
împlinirii artistice 
sub semnul modes
tiei șl onestității, al 
eforturilor tenace, 
susținute, al sacrifi
ciilor săvîrșite cu 
discreție, cu conștiin
ța vocației împlinite.

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU

dimen- 
nu sînt 
atribu- 
(marea 
remar- 

picturalita- 
sustine

poetizarea lu- 
sensibile, către 

i autenticita- 
într-un înțeles 
general sînt 
picturii noas- 
totdeauna. In 

unor vizi- 
neliniștite. teri-

• Expoziția HENRI 
CATARGI la sala Da
lles.

LIPS’T...
huzuri; atunci cînd ele se pe
trec, măsurile de apărare ale u- 
nui copil trebuie să fie neintir- 
ziate. Dar această grijă revine 
celor ce îndeplinesc, tot legal, 
funcțiile respective — profesor, 
diriginte, salariatul serviciului de 
Asistență socială ețc. — ca și ve
cinilor, cetățenilor, deputaților de 
străzi, membrilor organizațiilor 
U.T.C. din școli, din cartiere etc. 
Acest organism colectiv, cu atî- 
tea posibilități de a privi și su
praveghea viața unor copii cu o 
viață-excepție, ca această fetiță, 
a rămas totuși absent în fața 
unui abuz, lată de ce, relatmd 
cazul, ne facem datoria de a 
trage din nou semnalul de alar
mă — pentru cei în drept, rea
mintind că lipsa de grijă, de o- 
crotlre a copiilor nu poate fi de 
nimeni, în nici un fel scuzată.

CRONICA MUZICALĂ

DOUĂ CONCERTE

REMARCABILE
Pentru școlarii din clasele VI—VIII, vacanța a debutat cu un 
concurs: Tradiționala OLIMPIADA DE MATEMATICĂ, care 

a întrunit in competiție mii și mii de elect din toată țaraOrchestra Națională a Ra- 
dioteleviziunii franceze a so
sit la București însoțită de 
prestigioase elogii.

Fondată în 1934, deținătoa
re a 29 mari premii ale dis
cului, orchestra și-a cîștigat 
de-a lungul anilor — cîntînd 
sub bagheta unor mari di
rijori de la Toscanini la Mar- 
kevici — reputația unei for
mații de înaltă ținută, pose
soare a unei remarcabile vir
tuozități de ansamblu.

Forța formației franceze stă 
desigur, înainte de toate, în 
omogenitatea, în spiritul de 
echipă (care a sudat pînă la 
cele mai mici detalii compar
timentele orchestrei), în aspi
rația fiecărui membru de a 
menține ansamblul în fiecare 
piesă la nivelul superior al 
posibilităților sale. Această 
inegalabilă omogenizare, fără 
de care orice alte valori ale 
unui ansamblu se anulează, 
este dublată de o desăvîrșită 
cultură stilistică, evidentă de 
la cursivitatea frazărilor 
excepțională claritate în 
șarea planurilor sonore.

Ascultînd modul în 
formația îl interpretează pe 
Enescu, Ravel, Rousell, ești li
teralmente încîntat de splen
dida sonoritate a corzilor, de 
rigurozitatea sculpturii detali
ilor arhitectonice, de farme
cul pe care-1 capătă un cres
cendo orchestral ce dobîndește 
parcă izvoare geologice, di
mensiunile unei spectaculoase 
erupții.

La pupitrul orchestrei i-am 
întîlnit pe doi dintre cei mai 
cunoscnți dirijori contempo
rani : Jean Martinon și Ro
berto Benzi.

Roberto Benzi este pentru 
a patra oară oaspetele țării 
noastre. Spre bucuria noas
tră el ne-a destrămat încă de 
la primele întîlniri mitul 
„copilului minune" în favoa
rea unui artist matur, unui 
talent plin de lumină și vi
goare.

la o 
deta-

care

Roberto Benzi explorează 
necontenit izvoaiele partitu
rilor, restituindu-ne reeditări 
entuziasmante prin sinceri
tatea și autenticitatea lor. 
Delicatețea „Pavanei" lui 
Ravel, densitatea meta- 
bolelor lui Duttilleux, liris
mul evocator al Andantelui 
din Simfonia schumaniană 
ne-au fost reconstituite plin, 
convingător, perfect.

Marea noastră revelație a 
fost însă Jean Martinon, stă- 
pînul indiscutabil 
arte magistrale.

Urmărești sublima 
tică și intuiești în 
dintre caligrafierile 
întreg sufletul 
sensul unei fraze, nevoia res
pirațiilor, structura pilonilor 
arhitectonici, implicațiile unei 
idei. Jean Martinon știe lite
ralmente să extragă din ori
ce acord momente de maxi
mă îneîntare și satisfacție.

Pentru noi piesa de maxim 
interes al simfonicului lui 
Jean Martinon a fost „Suita" 
lui Enescu". N-am găsit poa
te culorile cu care ne-au o- 
bișnuit interpreții noștri. Dar, 
indubitabil, 
chestra 
sențial 
măcit 
atît de 
meditației enesciene.

în sfîrșit : programele fran
cezilor au evidențiat încă o 
dată, prin promovarea priori
tară a unor valori naționale, 
un anumit mod de a face 
politică muzicală pe care 
ar trebui să-l adoptăm în 
toate turneele noastre peste 
hotare, cu atît mai mult cu 
cît avem atîtea valori ce aș
teaptă să fie incluse pe bună 
dreptate în circuitul inter
național.

al unei

sa ges- 
fiecare 
sonore 

partiturii,

dirijorul și or- 
au înțeles sensul e- 

al lucrării, ne-au tăl- 
toate transfigurările 
apropiate nouă ale

IOSIF SAVA

„MĂRȚIȘOR STUDENȚESC ’69“

Astă seară casa de cultură 
a studenților găzduiește a 
treia zi de întrecere între 
formațiile artistice studen
țești din centrul universitar 
Timișoara. înmănuncheate 
sub genericul titlu de ..Măr
țișor studențesc ’69“ progra
mul prezentat pînă acum 
de către ansamblul folclo
ric. formația de muzică ușoa
ră si echipa de teatru a In

stitutului politehnic a adus 
pe scenă reale talente inter
pretative. Sala, de fiecare 
dată nlină pînă la refuz, s-a 
dovedit a fi un critic sever 
chiar înaintea iuriului care 
în urma celor 10 zile de în
treceri. va trebui să decidă 
asupra laureatilor.

I. DANCE A

Încă de anul trecut pe o mică întindere de pămînt din cartierul Militari e în permanență vară. 
Aici cresc mereu diferite soiuri de garoafe, frezie, gura leului, asparagus. Nu este o minune a na
turii, ci este o nouă secție a marii uzine de flori întreprinderea Horticolă 1 Mai din Capitală. 
Construcția serelor cuprinde deocamdată 20.000 m.p., urnind ca în viitor să ajungă la 60.000. 
m.p. De aici pornesc mari cantități de flori să împodobească căminele oamenilor atît din țară cit 

și din străinătate

i
— Tinerii sondori din organi- | 

zația noastră, ne spune VICTOR 
MACARIE, secretarul comitetu- ■ 
lui U.T.C., frecventează cu re- | 
gularitate cursurile de ridicare a 
calificării, participă în număr I 
mare Ia acțiunile competitive în | 
meserie, la studierea cărții 
tehnice. De aceea am fost I 
îndemnați să sporim numărul | 
acestor acțiuni. Cu bune rezulta
te s-a soldat invitația noastră i 
privind mai buna organizare a I 
locurilor de muncă. In acest scop, 
la cererea lor, au fost prestate | 
pînă în prezent, un număr de * 
350 de ore muncă voluntară, 
l’e de altă parte, cazurile de ne- | 
respectare a disciplinei de pro
ducție, aici Ia noi, sînt de o ex- I 
tremă raritate. |

Ceea ce e de reținut e faptul 
că aici, la Schela de extracție I 
Moinești, s-au obținut rezultate | 
remarcabile datorită calităților 
profesionale ale tinerilor, calități I 
reliefate edificator în procesul | 
muncii lor, că se depun eforturi 
susținute în continuare pentru ri- I 
dicarea calificării tinerilor, pen- I 
tru policalificarea lor, pentru 
stăpînirea de mijloace suplimen- I 
tare de sporire pe viitor a re
zultatelor. I

[PENTRU TDMIPUIL DV.

RĂUTĂCIOSUL ADOLESCENT 
rulează la Republica (orele fi ; 
11,15 ; 13,45 ; 18,15 ; 18,45 ; 21,15).
RISCURILE MESERIEI rulează la 
Luceafărul (orele 9,15 ; 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45). PLAJELE 
LUMII rulează la București (orele 
9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21). TATA 
DE FAMILIE rulează la Festival 
(orele 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21). LA EST DE EDEN rulează la 
Victoria (orele 8 ,30 ; 11 ; 13,30: 16;
18.30 ; 20,45). OAMENI ÎMPIETRIȚI 
rulează la Central (orele 12,15 ;
18.45) ; UN BARBAT ȘI O FE
MEIE (orele 10 ; 14,15 ; 16,30 ; 20,45). 
PRIMUL ÎNVĂȚĂTOR rulează Ia 
Union (orele 15,30 ; 18 ; AVEN
TURA orele 20,30). PE TEREN 
PROPRIU rulează Ia Lumina (o- 
rele 8,20—16,30 în continuare ;
18.45 ; 20,45). MICUL FUGAR ru
lează la Doina (orele 9 ; 11 ; 13 ; 
15 ; UN OM PENTRU ETERNI
TATE orele 13,15 ; 20,30). PAȘA
rulează Ja Feroviar (orele 8 ; 12,15; 
în continuare ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ;
21.15) . Excelsior (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15). Modern ta
rele 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ;
20.45) . Flamura (orele 9 ; 11,15 ;
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). Arta (orele 
8,45—16,15 în continuare ; 18,15 ;
20.15) . TARZAN, OMUL MAIMU
ȚA ; FIUL LUI TARZAN rulează

la înfrățirea (orele 15,30 ; 19). 
„...APOI S-A NĂSCUT LEGEN
DA** rulează Ia Buzești (orele 
15,30; 18 ; 20,30). Moșilor (orele
15,30 ; 18 ; 20,30). RIO BRAVO ru
lează la Dacia (orele 8,45—14,15 in 
continuare ; 17,15 ; 20). Miorița ta
rele 9,45 ; 13 ; 18,30 ; 19,45). Flo- 
reasca (orele 11 ; 14 ; 17 ; 20).
ROLLS ROYCE-UL GALBEN ru
lează la Bucegl (orele 9,30 ; 12 ; 
15,30 ; 18 ; 20,30). Glulești (orele
15.30 ; 18 ; 20,30). Aurora (orele 
10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30). UN DE
LICT APROAPE PERFECT rulea
ză la Unirea (orele 15,30 ; 18). 
ASTA SEARA MA DISTREZ (ru
lează la Lira (orele 15,30 t 18 ; 
20,15). BUNA ZIUA, CONTESA ru
lează la Drumul Sării (orele 15 ;
17.30 ; 20). Volga (orele 9,30 ; 16 ;
18,15 ; 20,30). CUȚITUL IN APA 
rulează la Cotroceni (orele 15.30 ; 
18 ; 20,30). PENTRU INCA PU
ȚINI DOLARI rulează la Melodia 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20,36). Grivița (orele 9 ; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). Gloria (o-
rele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20,38). Tomis (orele 9,30 ; 13,30 ; 
18 ; 18,15 ; 20,30). MARELE ȘAR
PE rulează la Viitorul tarele 15,30 ; 
18). CADEREA IMPERIULUI RO
MAN rulează la Popular (orele
15.30 ; 19,30). JUDOKA, AGENT
SECRET rulează la Munca (orele 
1« ; 13). AVENTURILE LUI TOM 
SAWYER ; MOARTEA LUI JOE 
INDIANUL rulează la Cosmos ta
rele 15,30 : 19). PIANELE MECANI
CE rulează la Flacăra (orele 15,30; 
18). TAFFI ȘI VINATORUL ru
lează la Vitan (orele 15,30). CASA

MAMEI NOASTRE rulează la Ra
hova (orele 15,30 ; 18 ; 20,30). EX
PRESUL COLONELULUI VON 
RYAN rulează la Progresul (orele 
15,30 ; 18 ; IN ORAȘUL „S“ orele 
20,30). FELDMAREȘALA rulează 
la Pacea (orele 15,30 ; 18 ; 20,30). 
ÎMPUȘCATURI SUB SPINZU- 
RATOARE rulează la Crîngașl ta
rele 15,30; 18 ; 20,15). DRAGA BRI
GITTE rulează la Ferentari (orele 
15,30 ; 18 ; 20,15). CAMPIONII — 
MlNDRIA NOASTRĂ ; REGELE 
FOTBAL ; PLEDOARIE PENTRU 
VOLEI ; SPORTUL DE IARNA 
ÎN MUNȚII ROMÂNIEI ; CULTU
RISMUL ; PLEDOARIE PENTRU 
BOX ; ATLETISM j DOMNIA SA, 
PIETONUL rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).

LUNI, 24 MARTIE 1969

Opera română î Lacul lebede
lor — ora 11 ; Teatrul de Opere
tă : My fair Lady —. ora 19,30 ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(B dul Schitu Măgureanu) : Nepo
tul lui Rameau — ora 20 ; Teatrul 
Mic : Prețul (spectacol cedat) — 
ora 20 ; Teatrul „C. I. Nottara" 
sala Studio) ; Fedra — ora 10 ; 
Teatrul Giulești i Meșterul Mano- 
le — ora 17 ; Studioul T.A.T.C. : 
Rur — ora 19,30 ; Teatrul de estra
dă „I. Vasilescu" : De la Bach la 
Tom Jones — ora 20.

Construcții
în zona Fabricii de con

fecții din Vaslui, a început 
construcția celui mai mare 
cartier de locuințe din oraș. 
Aici se vor înălța blocuri 
care vor însuma în 1970 
aproape 1 200 de aparta
mente cu grad diferențiat

locuințe
ă

noi de
de confort, adică de două 
ori mai multe decît s-au 
construit Ja Vaslui in ulti
mii trei ani.

în acest cartier vor fi ri
dicate și o serie de obiec
tive social-culturale. școală, 
așezămînt sanitar, unități 
de deservire.

AGENDA
Duminică la amiază a pără

sit Capitala, plecînd în Uniu
nea Sovietică, o delegație con
dusă de Adrian Dimitriu, mi
nistrul justiției, și Alexa Au
gustin, procurorul genera] al 
Republicii Socialiste România, 
pentru a participa la o confe
rință în legătură cu aplicarea 
măsurilor de urmărire și sanc
ționare a criminalilor de răz
boi. Conferința va avea Ioc la 
Moscova între 25 și 29 mar
tie.

în cea de-a doua zi a vizitti 
la Brașov, ministrul comerțu
lui al Danemarcei, Knud Tho
msen, împreună eu Ștefan Ba
laș, director în Ministerul Co
merțului Exterior, precum si 
cu Richard Wagner Hansen, 
însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Danemarcei la Bucu
rești, a vizitat noile cartiere 
ale Brașovului și complexul 
turistic Poiana Brașov.

Seara ministrul danez s a 
înapoiat in Capitală.

(Agerpres)

Angajamentul responsabil
ASOCIAȚIA STUDENȚILOR
DIN INSTITUTUL PEDA

GOGIC DE 3 ANI-ORADEA

(Urmare din pag. I)

Animați de profunde sentimen
te patriotice, de recunoștință 
fată de partid si stat pentru di; 
mensiunile orizonturilor ce ni 
se deschid, pentru condițiile de 
viată și de studiu ce ne sînt a- 
sigurate, ne angajăm să facem 
tot ceea ce depinde de noi pen
tru ca rezultatele obținute în 
pregătirea de specialitate să fie 
Ia înălțimea acestor condiții.

Organizațiile de tineret din 
Institut își vor spori, printr-o 
accentuată creștere a simțului 
de răspundere, competența în 
rezolvarea multiplelor proble
me ridicate de aplicarea măsu
rilor legislative privind moder
nizarea și perfecționarea învă- 
țămîntului. contribuind astfel la 
o cît mai solidă pregătire pro
fesională a studenților, la sădi
rea în conștiința acestora a res
ponsabilității fată de propria 
activitate. Pentru integrarea e- 
fectivă a asociațiilor în viața 
universitară, pentru ca acestea 
să-și mărească contribuția la 
impulsionarea procesului de in
struire și educație, consiliul a- 
sociației studenților din Institu
tul pedagogic de trei ani din 
Oradea își propune să adopte 
măsuri corespunzătoare care să 
aibă drept rezultat consolidarea 
unui climat de muncă intelec
tuală intensă, formarea unui stil 
universitar de studiu, a unei 
gindiri mature a studenților. 
Considerăm că pentru realizarea 
acestui deziderat, principala în
datorire a asociațiilor este mo
bilizarea tuturor studenților la 
un studiu individual perma
nent, profund. Ne referim în 
primul rind la valorificarea in
tegrală a timpului aflat la dis
poziția studenților pentru stu
diul individual, care a crescut, 
după aplicarea prevederilor 
Legii învățămîntului. Printre a- 
ceste măsuri, un loc de seamă 
îl va ocupa preocuparea pentru 
a trezi în conștiința studenților 
respectul și pasiunea față de 
activitatea științifică.

A.S. își va intensifica activita
tea în vederea asigurării unei 
informări la zi a studenților cu 
noutățile științifice din domeni
ile profesiunilor pentru care a- 
ceștia se pregătesc. Vom folosi 
în acest sens ateneul studen
țesc, clubul studențesc, cercu
rile științifice. vom organiza 
conferințe, simpozioane, mese 
rotunde, dezbateri științifice la 
care vom invita să participe, 
alături de studenți, tineri cerce
tători din Oradea. Cluj și Timi
șoara, specialiști care au luat 
parte la congrese și conferințe 
științifice internaționale sau 
naționale, cadre didactice din 
institut. In vederea desfășurării 
unei activități care să stimuleze 
pasiunea studenților pentru 
munca de documentare și crea
ție științifică, asociația, îg cola
borare cu rectoratul, va organi
za în flecare an, în luna mai. 
sesiunea cercurilor științifice 
studențești ale Institutului peda
gogic de trei ani din Oradea la

care vor ti invitați să participe 
și colegii noștri din celelalte in
stitute pedagogice din țară.

Anul acesta Institutul peda
gogic de trei ani din Oradea va 
da tării un nou detașament de 
profesori. Cei care în această 
perioadă se pregătesc pentru 
ultimul act al vieții universi
tare — examenul de stat — răs
pund chemării studenților Fa
cultății de filozofie din Bucu
rești. prin hotărîrea de a obți
ne rezultate cît mal bune la a- 
cest examen și de a se prezenta 
cu toții la locurile de muncă 
unde vor fi repartizați, acolo 
unde este cea mai mare nevoie 
de cunoștințele și priceperea 
lor.

Alături de organizația U.T.C., 
A.S. din institutul nostru își va 
spori eforturile pentru consoli
darea acelui climat în care stu
denții să-și lărgească orizontul, 
gîndirea politică, să-si formeze 
o bogată cultură generală. Nu
mai astfel vom răspunde ce
rinței majore de a transpune 
în practică politica științifică a 
Partidului Comunist Komân, de 
a ne însuși concepția marxistă 
despre lume și viață, de a apro
funda principiile activității cre
atoare a partidului și statului 
nostru — condiție esențială a 
formării specialistului multila
teral pregătit, capabil să răspun
dă pe deplin imperativelor ma
jore ale desăvîrșiril construcți
ei socialismului în România.

ASOCIAȚIA STUDENȚILOR 

DIN FACULTATEA DE LIMBĂ 

Șl LITERATURĂ ROMÂNĂ -

BUCUREȘTI
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siunea de vară. Vom veghea în 
mod susținut la întărirea disci
plinei universitare ; vom parti
cipa activ la toate formele de 
activitate profesională, în con
dițiile unei pregătiri ritmice 
pentru seminarii, prin dobîndî- 
rea unor cît mai bogate cuno
ștințe asupra literaturii de spe
cialitate.

Vom acorda o atenție specială 
activității cercurilor științifice 
studențești, în scopul orientării 
cercetării științifice spre aria u- 
nor investigări substanțiale, de 
larg interes, atrăgînd astfel un 
număr sporit de studenți spre 
latura cercetării originale. Prin 
„Buletinul cercurilor științifice 
studențești", vom populariza lu
crările cele mai valoroase din 
fiecare domeniu de activitate. 
Vom stabili contacte strînse cu 
cercurile științfice de speciali
tate din celelalte centre univer
sitare. prin organizarea unei 
.„Sesiuni naționale de comuni
cări științifice", precum și prin 
vizite de studii. Totodată, vom 
valorifica pe deplin posibilitățile 
oferite de cenaclul literar „Ju
nimea", prin îmbunătățirea con
tinuă a conținutului activității 
sale, prin asigurarea atmosferei 
propice desfășurării unor veri
tabile și colegiale analize criti
ce. Prin invitarea unor membri 
si celorlalte cenacluri literare 
studențești, vom întări contac
tele deja existente. Pe aceeași 
linie vom lua inițiativa organi-

zării unui „Festival național de 
creație literară studențească”.

Pentru cunoașterea aprofunda
tă a specficuiui viitoarei noas
tre profesiuni și pentru pune
rea în valoare a răspunderilor 
pe care le incumbă, vom respec
ta integral programul de prac
tică pedagogică ti vom valorifi
ca în mod consecvent observa
țiile cadrelor didactice cu expe
riență de Ia locul de practică.

Ințelegîndu-ne menirea patrio
tică, apreciind eforturile mate
riale depuse de poporul nostru 
pentru a ne asigura condițiile 
unei pregătiri adinei șl multila
terale, vom depune o muncă de 
înaltă calitate acolo unde votr fl 
trimiși și unde ne vom prezenta 
după absolvire.

Pentru satisfacerea promptă a 
Interesului studenților în privin
ța cunoașterii și aprofundării 
politicii interne și externe a Ro
mâniei Socialiste, pentru temei
nica cunoaștere a documentelor 
de partid și de stat, pentru in
formarea studenților asupra si
tuației internaționale, organiza
ția U.T.C. și asociația studenți
lor vor iniția, intr-un cadru a- 
decvat, întîlniri cu personalități 
ale vieții noastre sociale, infor
mări politice la zi, simpOsioane.

Prin valorificarea inițiativelor 
studenților de la facultatea noa
stră. organizația U.T.C. și A.S. 
vor acorda o atenție sporită di
versificării acțiunilor cultural- 
artistice. sportive și turistice. 
Astfel vom putea oferi soluții 
adecvate variatelor preocupări 
șl aspirații ale colegilor noștri, 
contribuind totodată la întărirea 
vieții universitare, la afirmarea 
capacității fiecăruia.

Răspunzînd întrecerii Inițiate 
de Comitetul Executiv al 
U.A.S.R.. noi, membrii Asociației 
studenților din Facultatea da 
limbă și literatură română, vom 
întări, cu sprijinul decanatului 
și al cadrelor didactice, auto
controlul la căminele șl canti
nele Universități, spre a asigura 
în permanentă o bună gospodă
rire a spațiilor care ne-au fost 
date în folosință. Vom milita 
pentru întărirea spiritului de 
răspundere al fiecărui student 
față de patrimoniul obștesc.

Studenții facultății n< astre se 
angajează să participe '... avînt 
la acțiunile voluntar-pa riotice. 
activînd în perioada de Vară la 
muncile din cadrul campanrii a- 
gricole, precum și pe șantierele 
naționale ale tineretului.

Pentru a dezvolta permanent 
activitatea studențească pe toate 
planurile, vom ține seama de 
propunerile constructive care au 
fost prezentate in cadrul dezba
terilor noastre șl vom ntunci e- 
ficient pentru realizarea, cît mai 
curind. a prevederilor progra
mului de activități aprobat de 
Conferință.

Prin angajamentele noastre 
dorim să contribuim la acțiuni
le tuturor studenților din patria 
noastră, spre întîmpinarea cu 
rezultate de valoare a celei de-a 
Vll-ș Conferințe a U.A.S.R.

Cu această ocazie asigurăm 
conducerea de particj și de stat, 
personal pe tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. că vom răspunde 
întotdeauna cu entuziasm sar
cinilor care ne vor sta în față, 
că vom lupta neobosit pentru 
realizarea .și depășirea țelurilor 
pe care ni le-am propus, spre a 
fi demni de încrederea cu care 
am fost investiți ca studenți.

Puterea noastră de muncă, 
realizările noastre, elanul nos
tru tineresc, toate acestea Ic în
chinăm celui de-al X-lea Con
gres aJ P.C.R. șl celei de-a 
XXV-a aniversări a eliberării 
patriei.

□fv
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17,35 — TV. pentru specialiștii * 
din Industrie, 
îngrășăminte chimice cu I 
fosfor și îngrășăminte j 
complexe pentru agri- ’ 
cultură.
Prezintă lng. Nlcolae i 
Popovici ®

18,05 — Limba franceză. Lecția 
a 51-a |

13.30 — Lyceum — emisiune |
pentru elevi »
„Pasiuni pe... patru 

roți4* fi
Automobiliștll de la 11- I 
ceul „Ion Neculce" din 1 
București

19,00 — Telejurnalul de seară. 0
19.30 — Roman foileton : For- 1

syte Saga (XXI)
20,20 — Campionatul mondial | 

de hochei pe gheață | 
U.R.S.S. — Suedia "
Tn pauze : — Desene a- 
nlmate — Drumuri ro- I 
mâneștl — reportaj fii- I 
mat "

22,15 — Gong — emisiune de . 
actualitate teatrală

22,45 — Telejurnalul de noapte • 
23,00 — închiderea emisiunii.

J
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C. MATEESCU

si
zi

colaborează deaproape

DIVIZIA B
MERIDIANSERIA I

prin parcul 
Au învins 

dar cel mai 
pe teren a

de egalitate. 
reușit, pentru 
ce se scurgea 
au Întețit jo- 

să-șl adjudece

ne 
avea 

să

Meciul a fost cîștigat de echi
pa gazdă, printr-un gol marcat

cine- 
pe 

Dro- 
aces-

întocmit 
către 

primele 
ocupate 
Crisul,

m. delfin cu timpul dt 
rir.

5—0 (2—0, 2—0, 1—0) echi
pa Finlandei.

îngrijim, 
însă pri- 
stăm de 
pe înde-

DINAMO — F. C. ARGEȘ : 
2—1 (1—0)

Rapidul urcă 
cu lăutari. Pă- 
e că Parpală, 

șl tot plutonul

PETROLUL — FARUL:
2—0 (1—0)

„U." CLUJ — POLITEHNICA 
IAȘI : 2-0 (0-0)

PROGRESUL — VAGONUL i
1—0(0-0)

pentru că nici 
prieten microbist 
se arată interesat

tlneret : Dinamo 
2—0.

S. IONESCU

JIUL — DINAMO BACAU i
(0-0)

U.T.A. — Steaua t
1-1 (1-1)

3—1 
Punctul slab al orăde- 
1-a constituit și de a- 
dată apărarea care a 
un gol parabil încă în

• In cel de-al doilea med 
al returului campionatului 
mondial de hochei pe gheață 
de la Stockholm, selecționata 
Suediei a învins cu scorul de

A.S.A. Tg. MUREȘ — RAPID i 
0—1 (0—1)

de vest-germanul Sie- 
cu 2,12 m. urmat de 
(Cehoslovacia) cu 2,09 
loan Șerban (România)

2,09 m. Victoria in proba 
săritură cu prăjina a reve- 
italianului Dionisi cu 5,20 
Engel (R. F. a Germaniei)

a ocupat locul doi cu 5,10 m. 
urmat de Piștalu (România) 
cu 4,90 m.

CRIȘUL — „U," CRAIOVA «
3-1 (1-1)

că la a- 
șl linia da 
ratat multa

de loc. Pentru echipa litoralului 
a început o primăvară rece.

In mecinl de tineret : Petro
lul — Farul 1—0.

C. PETRE

m. 
cu 
de 
nit 
m.

PORȚII DUBLE DE FRIG

ILA ALTA
• B O X

ROMANIA - BULGARIA: 9-2 I
I
I
Itl-boxer al

I
I
I
I
I

au I
I

CROSUL BALCANIC
I
I
I
I
I
I
I
I
IT. GHEOKGHE

BAS C H

• TENIS DE MASA
Calea redresării

infuzia de tinerețe
campio-

SERBAN B.

al 
în

hot&rîțl 
pielea, 

mare 
Întrecut

„vulpoi" 
în anul 
zecelea titlu 
țării, a de-

Alergătorii noștri 
nan corespuns 

Corespondență telefonică din 
Skoplje.

AM ÎNGHIȚIT
arbitri condusă de Em. Vlaicu- 
lescu a condus cu competență.

In meciul de tineret: U.T.A. 
— Steaua 2—1.

M. IECARIU

• RUGBI I

Terenuri Impracth

cablle șl... meciuri

■mlnatt

inimă, trebuiau să-1 ocoleas
că, fiindcă terenul acesta e 
un monument de frumusețe 
peste care nimeni nu are, 
sau n-ar trebui să aibă voie, 
să calce cu crampoanele în 
anotimpurile cînd iarba în
târzie să se înfrățească. 
Miile de bucureștenl care 
și-au scos copiii, duminică 
dimineața, să guste dintr-un 
soare cît un bob de strugu
re priveau înfiorați cum te
renul se transformă, minut 
de minut, într-o mlaștină. 
Păcat.

Progresul, în costume a- 
mintlnd Imaculata feciorie, 
l-a retezat Vagonului din 
Arad, prin golul înscris de 
Țarălungă, dlntr-o centrare 
a masivului Oaidă, aproape 
toate speranțele. Drăgușin șl 
băieții lui — de data aceasta 
omul cel mai bun și, cul
mea, șl cel rpai blind, a fost 
Neacșu — au învins lejer o 
echipă cu un singur plămîn, 
plămîn care se numește 
Sfîrlogea. Scorul nu reflec
tă distanța valorică. Progre
sul putea să-șl agațe în cui 
un trofeu cu mal multe ra
muri. Dacă nu s-a întîmplat 
așa, de vină e Oaidă, foarte 
util echipei, dar ieri, puțin 
cam fricos, cînd a fost vorba 
să șuteze.

Vagonul Arad, contînd 
doar pe Sfîrlogea și pe fun
dașii centrali, are vinele de 
la picioare înnodate. Adam, 
cel plecat de la Cluj, se în
curcă în minge ca un jurist- 
consult în paragrafe de legi, 
iar micuțul Macavei, peste 
care microbiștii bucureștenl 
aruncau altădată confeti, 
ne-a dovedit că nu poate să 
joace decît atunci cînd simte 
sub picioare o șosea asfal
tată. Regret că n-am fost 
cu privirea în plopi în clipa 
cînd Chivu s-a atârnat de 
tricoul lui Beldeanu, împie- 
decîndu-1 să înainteze și să

tragă. Aș fi rămas cu im
presia veche că arădanul a 
fost un jucător cu maniere 
englezești. Mă rog, nu e sin
gura deziluzie din viața 
mea... Cel puțin în materie de 
fotbal. Prin urmare sar peste 
cîteva ore, peste cîteva străzi 
și intru pe stadionul Dina
mo și, cu gîndul la F.C- Ar
geș, hai să plîngem împreu
nă sub inima prunului. 
Sfîntă licoare, care răspunzi 
la numele de țuică, atîția 
băieți buni ai adormit 
drum încît dacă stau să 
gîndesc îmi vine să zic 
uneori e mal bine să 
ghiți o sîrmă cu colți

pe 
mă 
că 

în
de 

tablă. Dar să nu blestemăm 
ce ne e drag.

Vechi cititor de romane

CRONICA 
NESENTIMENTALA
polițiste, cînd am intrat pe 
stadionul din Ștefan cel 
Mare, știam cu siguranță 
cine e victima. Mă așteptam, 
însă, ca ea să nu se dea bă
tută fără luptă. în nici un 
caz nu credeam că-șl va tăia 
singură craca, precum s-a 
întîmplat. Șl acum, pe rînd, 
despre echipe. Dinamo Bucu
rești, formația de la noi cea 
mai cunoscută în Europa, 
s-a transformat (prin ce mi
racol ? !) dintr-o echipă cu 
mare sete de victorie într-o 
echipă cu veleități de mu
sic-hall. Cîntă, dansează, în
veselește (boală venită, pe 
sub pămînt, de la Rapid), 
face jonglerii sub bagheta 
galeriei și uită să-și pună 
semnătura la rubrica numi
tă puncte. E adevărat, rol- 
bul din centrul liniei de a- 
tac, știe să facă de toate. 
Și lîngă el Pîrcălab, dar cei
lalți, și, în special Boc, ar

trebui să-și vadă locul și 
omul. Tribuna aclamă, dar 
aceeași tribună, după nouă
zeci de minute dacă nu ai 
reușit să-i aprinzi chibritul 
cu care să incendieze hîrtia 
pe care o transformă în tor
ță, schimbă tonul. Dinamo a 
învins ieri, cu multe gîfîieli, 
pentru că, vrînd probabil să 
aline amorul suporterilor săi 
după eșecul de la Arad, a 
mizat foarte mult pe poante 
ieftine. Trebuie spus, însă, 
că arbitrul Toth din Oradea 
a anulat în mod absurd un 
gol al lui Dumitrache. F-C. 
Argeș are nevoie de măști 
cu oxigen. Atît în teren, cît 
șl pe margine, unde-1 banca 
antrenorilor. Din evoluția e- 
chipei lui Mladln am reți
nut doar rîsul (rîsu-plînsu) 
lui Ivan cînd Pîrcălab îi tre
cea mingea printre picioare, 
abandonul lui Dobrin din 
repriza a doua (în prima s-a 
apropiat pe undeva de ima
ginea jucătorului Dobrin de 
acum cîțiva ani) șl, în aceeași 
ordine, rateul lui Prepurgel. 
în clipa cînd Prepurgel se 
pregătea să lovească mingea 
pusă la 11 m, Ivan a înge- 
nunchiat cu fața spre pro
pria poartă aflată lîngă un 
altar de zăpadă șl... Și, spirit 
ateist, Prepurgel i-a dărîmat 
rugăciunea.

Foarte bun, Barbu. Bun, 
Radu. Atît.

în țară, pe prim plan punc
tul smuls de Steaua în fața 
U.T.A.-el și victoria Realu
lui din Giuleștl în dauna mi
litarilor din Tg. Mureș- Din 
raza luminării spre care se 
ducea, învăluit în fum de 
locomotivă, 
spre cîntece 
rerea mea 
Zorba, Dan 
de pedestrași trebuie ținuți 
bine-n frîu șl să nu fie lă- 
sați să tragă cu ochiul spre 
„Farul" Constanța care a- 
proape că nu se mai vede din 
atâtea șl atâtea inele de 
ceață.

Pentru prima oară în retu
rul acestui campionat publicul 
orădean a avut ocazia să-și 
vadă favoriții la lucra pe pro
priul teren. In ansamblu, lo
calnicii s-au mișcat bine, au 
atacat furtunos, reușind să în
vingă pe deținătoarea locului 
secund în clasament cu 
(1—1). 
nllor 
ceastă 
primit 
primele minute ale partidei 
(Niță — minutul 8). Acest duș 
rece l-a trezit pe jucătorii 
Crișulul care au început un 
„presing" susținut, au egalat 
în minutul 28 prin Dfirăban 
iar după pauză au înscris 
prin cei doi frați Kun golu
rile victoriei. O victorie pe de
plin meritată în urma unui joc 
frumos, la care și-au adus din 
plin contribuția și studenții 
craioveni.

In meciul de tineret: Crișul 
— „U“ Craiova 3—0.

M. POP

Pe un timp splendid, In fața 
a circa 20 000 de spectatori, 
s-au întîlnit cela două echipa 
studențești din Cluj și Iași. 
„Politehnice" a venit cu gîndul 
să se apere, să scoată, even
tual, un rezultat 
Tactica nu le-a 
că pe măsură 
timpul, gazdele 
cui șl au reușit, 
victoria prin cele două goluri 
marcate de mijlocașii Mustățea 
(minutul 68) și Anca (minutul 
77). înaintașii clujeni au jucat 
fără busolă, ratând numeroase 
ocazii prin Barbu si Oprea. 
Ieșenii s-au rezumat la o apă
rare disperată — s-au remarcat 
Deleanu și Stoicescu II — cău
tând să destrame atacurile sus
ținute ale studenților clujeni. A 
arbitrat, excelent, C. Petrea.

In meciul de tineret: „U"
Cluj — „Politehnica” 3—1.

P. CRISTIAN

Țarălungă șl „făcut"de .................
Oaidă, în repriza a doua. Rezul
tat, după părerea noastră, echi
tabil, avînd în vedere ocaziile 
mai dese de gol pe care le-au 
avut „elevii" lui Drăgușln, dar 
pe care, cu o încăpățînare dem
nă de o cauză mai bună, le-au 
ratat. Cu toată superioritatea 
Progresului, dacă Sfîrtogea, bun, 
șl Adam, șters, ar fi fructificat 
doar două din ocaziile avute, 
Vagonul putea pleca din Bucu
rești cel puțin cu un punct, dacă 
nu chiar cu amîndouă. Surprize 
plăcute : jocul bun și corect al 
lui Neacșu, apariția — în sfîr- 
șlt — a lui Matelanu (a jucat 
puțin, dar ne-a încîntat cu pa
sele, calculate parcă cu logarit
mii), apărarea excelentă a Va
gonului. Echipa oaspete, după 
ceea ce a arătat ieri, la Bucu
rești, nu este o candidată sigură 
la retrogradare.

In meciul de tineret : Progro- 
■ul — Vagonul 4—0.

8. SPIREA

Iert. In cadrul 
campionatului re
publican de rugbl 
au fost înregistrate 
următoarele rezul
tate tehnice : Uni
versitatea Timișoa
ra — Farul Con
stanța 16—0 ; Poli
tehnica Iași — Ști
ința Petroșeni 16—0; 
Dinamo București 
— Progresul Bucu
rești 9—0. Au fost 
amînate meciuri
le Grivița Roșie — 
Constructorul și A- 
gronomia Cluj — 
Rulmentul Bîrlad. 
Sîmbătă : Steaua — 
Gloria 20—0.

DE LA O COMPETIȚIE
• VOLEI

Echiplerli Rapidului au ieșit 
de pe teren, Ia sfîrșitul partidei, 
în aplauzele publicului tîrgmu- 
reșan. Bucureștenii au avut o 
apărare bine pusă la punct și 
au Inițiat atacuri impetuoase în 
cîteva rînduri. în fața lor, 
echipa gazdă s-a văzut deseori 
în dificultatea de a pierde șan
sele pe teren propriu, făcînd e- 
forturl disperate mal ales prin 
Mureșan, ratând însă cîteva oca
zii. Vulnerabilitatea porții lui 
Bay a fost evidentă în minutul 
30, cînd Codreanu a preluat de 
la Mazurachis și a tras mingea 
încet pe lîngă bară, fără a în
tâmpina opoziție. Dar la scurt 
timp, tot Codreanu marcă de la 
distanță, fără drept de apel în 
colț la păianjen (minutul 32). 
Năsturescu are ocazia să majo
reze scorul, preluînd de pe ex
tremă în bnftele lui Bay, care 

‘fscapă și mingea alunecă încet 
pe lîngă linia porții. Deși a ne
mulțumit prin rezultat publicul 
local, meciul a fost destul de 
bun, victoria rapidiștilor fiind 
bine meritată.

în meciul de tineret: A.S.A. 
Tg. Mureș — Rapid 1—0.

C. POGACEANU

Frigul l-a obligat pe jucători 
să se încălzească repede. Petro
liștii atacă pe spații largi și sur
prind apărarea greoaie a Faru
lui. Tîlvescu se afla însă mereu 
în fața lui Uțu și-1 salvează. 
Dincuță, Dridea și Mocanu re
curg la „tactica" șutului de la 
distantă. Dincuță se remarcă 
prin cîteva șuturi de o violență 
extremă (unul zguduie bara) și 
marchează în minutul 7 de la 
25 m. Repriza se caracterizează 
printr-un asalt continuu al pe
troliștilor la poarta Farului, dar 
fără a mai finaliza, deși oca
ziile — unele chiar în careul 
mic — n-au lipsit.

Repriza a doua debutează în 
același ritm și Dridea I, care-și 
încercase „norocul" în cîteva 
faze de aproape, șutează de la 
20 de m șl îndoaie brațele lui 
Uțu : 2—0.

Farul iese la atac și trimite 
în fată și „eșaloanele grele" — 
Koska, Dumbravă, dar Sasu și 
Tufan nu

La Arad, pe un timp admi
rabil, s-a dat o luptă aprigă 
între campioana ’68 și pre
tendenta la titlu pe ’69. 
După numai 9 minute Pan- 
tea scapă de sub supra
vegherea Iui Broșovschi, pro
fită de greșeala lui Pojoni 
și de plasamentul greșit al 
lui Gornea și înscrie. Gazdele 
nu se descurajează și atacînd 
mereu, obțin în minutul 19 o 
lovitură de la 11 m în urma 
unui henț comis de Hălmă- 
geanu. Lereter transformă, a- 
ducînd egalarea cu care s-a 
încheiat partida. Dacă prima 
parte a meciului s-a ridicat 
la un bun nivel tehnic, în 
partea a doua echipele au e- 
voluat sub posibilități. S-au 
remarcat în mod deosebit Tă
tara II șl Șchiopu. Echipa

Am dorit, ieri, să 
văd Ia lucru tinere
tul lui Traian Iones- 
cu. Tare mult am do
rit ieri să-1 văd pe 
Doru Ponescu — tî- 
nărul imberb si de
șirat după care nea 
Traian, acest admi
rabil antrenor pe 
care nu multi îl ega
lează la noi. cînd e 
vorba de a depista si 
stimula talentul au
tentic. a bătut cu un 
an în urmă drumul 
lung al Severinului.

Mi-a fost greu să-i 
găsesc pentru că nici 
un ziar de duminică 
n-o înserase în încă
pătoarele lor coloa
ne, 
un 
nu

Victoria a surîs la început pi- 
teștenilor : o intrare neregula
mentară a lui Pîrvu, în minutul 
31, este sancționată de arbitrul 
Toth cu penalti și... stupoare : 
Prepurgel — de ce el ? — a tras 
încet șl cu direcție precisă — în 
brațele lui Datcu, încît și acesta 
rămîne mirat de modul cum s-a 
executat o lovitură de la 11 m 
și cum s-a ratat această unică 
ocazie.

Totuși, după prima repriză 
scorul rămîne nul (ca și meciul 
sub raportul valorii tehnice, de 
altfel). Dar, în repriza secundă, 
dinamoviștii își organizează 
mai bine jocul, par mai deciși 
în acțiuni, și reușesc să înscrie 
în minutul 51, prin Dinu și mi
nutul 62 prin Dumitrache. Se 
resemnează piteștenii ? Nu ! Ies 
la joc și în minutul 71, Radu — 
care primește o pasă ideală de 
la Dobrin — reușește să reducă 
din handicap. Remarci deose
bite : în minutul 70 Dumitrache 
înscrie un gol. Arbitrul nu-1 a- 
cordă. De ce ? El știe ! Ar mai 
fi și ieșirile din... pepeni ale lui 
Pîrvu și Frățilă. Dezaprobăm 
duelurile agresive, neelegante, 
antisportive.

In meciul de 
— F. C. Argeș

Politehnica Galați — Meta
lul București 2—0; Portul 
Constanța — Politehnica Bucu
rești 2—0 ; Flacăra Moreni — 
Poiana Cîmpina 1—0 ; Dună
rea Giurgiu — Metrom Bra
șov 1—o ; C.F.R. Pașcani — 
Oțelul Galați 0—1 ; Electro
nica Obor — Chimia Sucea
va 0—0; Steagul roșu Bra
șov — Ceahlăul Piatra Neamț 

0 ; Gloria Bîrlad — Pro
gresul Brăila — amînat.

In clasament continuă să 
ronducă Politehnica Galați și 
Steagul roșu Brașov (25 punc
te), urmate de Portul Constan
ța (23 puncte).

SERIA A II-A

Dumitrache „și-a îngenun
cheat" din nou adversarii

C.F.R. Timișoara — C.S.M. 
Reșița 0—1 ; Ind. sîrmei C. 
Turzii — Olimpia Oradea 
1—2 ; C.F.R. Cluj — Electro- 
putere Craiova 2—0 ; C.F.R. 
Arad — Chimia Rm. Vîicea 
3—0 ; A. S. Cugir — Politeh
nica Timișoara 0—1; C.S.M. 
Sibiu — Metalul Tr. Severin 
1—0 ; Gaz metan Mediaș — 
Minerul Baia Mare 2—0 ; Me
talul Hunedoara — Medicina 
Cluj 3—0.

In clasament conduce C.F.R. 
Cluj (28 puncte) urmată de 
C.F.R. Arad (24 puncte) și 
Olimpia Oradea (23 puncte).

• Intr-un meci interna
țional de fotbal contînd 
pentru preliminariile turneu
lui U.E.F.A., echipa de juni
ori a R. F. a Germaniei a 
învins cu 2—1 (2—0) pe :ea 
a Suediei. Returul va avea loc 
la 30 martie la Miinchen.

• Duminică în competiția 
internațională de schi pentru 
„Cupa Aleko" proba masculi
nă de slalom special a fost 
cîștigată de Czebunia (Polo
nia) cu 123“ 2/100. Gh. Vulpe 
(România) s-a clasat pe locul 
4 cu 126” 21/100. Ingrid Neu
bauer (Austria) a terminat în
vingătoare în proba feminină.

Oispețll au reușit ii ie în
toarcă acasă cu un punct ne
sperat do la Petroșeni. Nu-1 
mal puțin adevărat 
ceasta a contribuit 
atac a Jiului care a 
ocazii.

Jocul gazdelor, cu 
te, a convenit de minune băcă- 
oanilor care s-au apărat cu în- 
dîrjlre excelînd fundașul cen
tral Nunwelller IV șl portarul 
Ghiță. Localnicii au avut o se
rie întreagă de situații de a 
marca. în minutele 25 șl 29 Ll- 
bardl și respectiv 
cu poarta goală în față, au șu
tat imprecis ; în ...2_._1_2 2 2 
Vellcu a fost nevoit să scoată 
balonul chiar de pe Hnia por
ții, iar în minutul 84 bara a sal
vat pe Dinamo de la o situație 
critică. în fine, menționăm că 
In minutul 85 arbitrul Gheor- 
ghe Manole din Constanța a re
fuzat gazdelor nn penalti Ia un 
fault evident tn careu comis a- 
supra lui Talpal. Elevii Iul Nl- 
cușor au pus mal mult accent 
pe apărare, încercînd doar cu 
Dembrovschl și Ene Daniel să 
străpungă apărarea Jiului.

în meciul de tineret : Jiul — 
Dinamo 3—1.

! VICTORIE 
SPECTACOL - NU!

de confruntarea de la 
tineret-rezerve. Șl 
atunci m-a cuprins 
parcă o undă de 
tristețe fată de cei 
aproape 200 de 
„mînji" care, etapă 
de etapă, fac tot ce 
pot pentru a arăta ce 
pot. dar... dansează 
pe întuneric : tribu
nele sînt pe jumătate 
goale (ei le consideră 
ne jumătate pline si 
bine fac), antrenorii 
principali sînt ocu
pați cu „încălzirea" 
celor mari, iar zia
riștii n-au sosit încă 
la stadion și. bineîn
țeles. presa consem
nează a doua zi doar 
un rezultat sec.

S-ar putea ca 
va să-și pună, 
bună dreptate, 
blema utilității
tui campionat anexă ‘ 
pentru care numai 
federația cheltuiește 
anual peste 500 000 
lei și care în doi ani 
de zile a furnizat 
primelor garnituri 
ale cluburilor de 
„A" 47 de jucători. 
(Apropos : într-un
clasament al acestor 
promovări 
recent de 
F. R. F. 
locuri sînt 
de Rapid si 
cu cîte 6 jucători, și 
de Progresul și „U“ 
Cluj, cu 5. iar ulti
mele de A.S.A. Tg. 
Mureș. Jiul si Farul 
cu cîte unul. Vago
nul — echipa cu cel 
mai multi „merce
nari" — nu figurează 
în acest clasament cu 
nici un tînăr — ceea 
ce mi se nare cît se 
Poate de sugestiv).

Campionatul de ti
neret-rezerve se do
vedește. totuși, cît 
se poate de binevenit 
si eficace. Gîndin-

du-vă numai unde 
ar fi rodat Steaua pe 
ștefănescu, Rapid pe 
Dumitru sau U.T.A. 
pe Broșovschi. veți 
înțelege cît de mult 
poate însemna aceas
tă competiție pentru 
viitorul fotbalului 
nostru. Dacă, evi
dent. va fi mai bine 
organizată și mai în
drăgită de către pu
blic, 
presă, 
fiecare 
dună 
puncte 
supra 
ventiștilor 
vom 
baza 
concrete făcute 
fata... terenului, 
conturăm treptat la 
această nouă rubri
că niște concluzii 
menite să se Impună 
definitiv la finele 
campionatului.

...Cît despre „spe
ranțele" lui Traian 
Ionescu. se înțelege 
că. pînă la urmă, 
le-am găsit tot cău- 
tîndu-le 
Dinamo, 
cu 2—0. 
bun de 
fost... Haidu. Nu ne 
vom ocupa însă în a- 
ceastă rubrică de 
rezerve, ci de tineret, 
așa că subliniez com
portarea lui Marica, 
excelent ca organi
zator de ioc. și pers
pectivele lui Doru 
Popescu — nerodat 
încă si parcă puțin 
lipsit de nerv. Des
pre ceea ce se întâm
plă într-o echipă 
sau alta din cele 16 
ale campionatului de 
care 
vom 
lejul 
vorbă mai 
lete.

GH. MITROI

antrenori 
Expunînd în 

a doua 
etapă, unele 
de vedere a- 
întrecerii ju- 

nostri, 
încerca. ne 
constatărilor 

la 
să

• Duminică, în ultima zi a 
concursului internațional de 
atletism pe teren acoperit de 
la Viena, proba masculină de 
săritură în înălțime a fost cîș
tigată 
ghard 
Aleza

fi

• Cu prilejul concur tulul 
internațional de notație de la 
Milano, tnotătoarea Nicoleta 
Ștefănescu (România) t-a cla- 
tat pe primul loc în proba de

Scorul de 9—2, la prima 
vedere, îndreaptă concluziile 
către o victorie facilă. Și to
tuși nu a fost așa I Boxerii 
romftnl au întîlnit fn bulgari 
adversari tenaci, 
să-șl vîndă scump 
Tricolorii noștri, în 
majoritate, s-au 
însă pe ei șl au luptat cu o 
hotărîre și o ardoare deose
bite, obligîndu-și, deseori, 
adversarii să depună armele. 
Cel mal senzațional meci l-a 
oferit tînărul ZILBERMAN, 
în compania bulgarului Kl- 
rlakov. campion al țării ve
cine. A fost un meci „tare", 
in care s-au schimbat lovituri 
dure și Zilbermân (pe care 
acum cîțiva ani mulți îl sus
pectau pentru ..frică") merită 
felicitări pentru dîrzenia și 
curajul cu care a luptat. Re- 
întîlnirea cu vechiul său an
trenor — T. Niculescu — se 
pare că-1 priește.

CUTOV și MONEA, me- 
daliațil noștri olimpici, 
confirmat din nou valoarea 
lor internațională. Cuțov —

A 14-a ediție a Crosului bal
canic nu a adus prea multe 
satisfacții echipei noastre. Des
fășurat la marginea orașului 
Skoplje, pe iarba moale a pă
durii din Jurul hotelului Zaral, 
pe un traseu excelent, cam
pionatul balcanic de cros din 
acest an a însemnat un cate
goric succes pentru gazde. Re
prezentanții noștri nu s-au 
comportat corespunzător. După 
ce la ediția precedentă cîștl- 
gaseră 6 titluri de campioni 
din cele 8 puse tn joc, fn acest 
an au trebuit să se mulțu
mească doar eu cele două 
titluri cîștigate de echipele de 
senioare și seniori.

E drept că Petre Lupan a 
pierdut pe ultimii 5 m. o 
cursă pe care nimeni nu mai 
credea că o poate pierde, că 
Raflra Flța șl Marla Llncă au 
pierdut din cauza prudenței 
exagerate, ele alergînd mare 
parte din cursă în mijlocul 
plutonului, iar cînd a început 
„finișul" nu au mal avut timp 
să întreacă toate adversarele 
din fața lor. De asemenea, 
Viorica Gabor conducea cu cel 
puțin 20 m. pe uitlma sută de 
metri, moment cînd a depus 
complet armele, termtntnd în

Tre- 
cu- 

Clo-

a boxat elegant șl hotă- 
rît. El a încheiat „soco
telile" cu adversarul său în 
repriza a doua, cînd antre
norul bulgar a recurs la sin
gura măsură potrivită a- 
runeînd prosopul și cerînd, 
astfel, singur, abandonul e- 
levulul său. Cuțov se anunță 
cel mal talentat 
nerei generații.

Monea, acest 
ringului. care 
curs va ataca al 
de campion al 
monstrat ce înseamnă să cu
noști „meserie". Boxînd e- 
conomicos și inteligent, el 
l-a depășit la toate capito
lele pe boxerul Stankov, 
medaliat cu bronz în Mexic. 
Monea este una dintre cer
tele noastre speranțe pentru 
„europenele" de Ia Bucu
rești. Mențiuni pentru MI
HAI AUREL. BUZULIUC 
(care însă nu trebuie să se 
bazeze numai pe puternica sa 
lovitură de dreapta), ION 
DINU șl HORST STUMPF. 
Greul ALEXE a cîștigat (fe
licitări !) dar antrenorul Titi 
Dumitrescu care l-a con
dus din colț, ml se pare a fi 
autorul moral al victoriei. 
Alexe trebuie să înțeleagă că 
dacă nu va părăsi comodi
tatea și „lenea" din mișcări 
nn va obține confirmarea 
valorii internaționale.

Și-acum, capitolul înfrîn- 
geri. Aici figurează două 
„vedete" ale echipei : GÎJU 
șl CIUCA. Gîju n-a fost dat 
învingător. O eroare regre
tabilă de arbitraj l-a frustrat 
de victorie. Totuși, Gîju 
nu a fost cel pe care-1 știm. 
Eclipsa lui de formă anun
țată înainte de Mexic, con
firmată acolo și continuată 
în prezent, este alarmantă. 
Ciucă s-a autoînvins. A ur
cat în ring crispat. încordat 
ca un începător, dorind din 
toată inima victoria, dar... 
Ciucă trebuie foarte bine 
pregătit psihic pentru fiecare 
meci. El trebuie ajutat să a- 
bordeze meciurile cu dezin
voltură și nonșalanță.

Spectatorii caro s-au de
plasat, duminică dimineața, 
pentru a asista la întâlnirea 
de volei dintre Dinamo și 
Politehnica Timișoara aveau 
toate motivele să se aștepte 
la o partidă echilibrată și de 
un bun nivel tehnic. In 
ambele tabere evoluau nu
meroși jucători selecționați în 
lotul național. Amîndouă e- 
chipele obținuseră rezultate 
meritorii în ultimul timp și, 
în plus, bucureștenii aveau de 
șters „rușinea" din tur, de la 
Timișoara, iar studenții tre
buiau să confirme victoria 
asupra foștilor deținători ai 
„C.C.E.".

în realitate, întâlnirea ș-a 
rezumat la un „galop de să
nătate" al elevilor lui Puiu 
Mibăilescu, care, fără să for
țeze, au cîștigat lejer cu 3—0 
(7, 4, 14). Atacurile în forță 
ale lui Tîrlici au „spart" cu 
regularitate blocajul advers, 
stârnind o adevărată derută în 
rîndurile timișorenilor. Nici 
Cozonici, care cu ani în urmă 
a jucat la Timișoara, nu i-a 
cruțat deloc pe studenți, sur- 
prinzîndu-i deseori cu mingi 
„puse" sau liftate. Politehnica, 
în schimb, a deziluzionat. Ni 
s-a părut o echipă dezorien
tată (de fapt e foarte greu 
să joci cînd nu ai un condu
cător pe margine 1) cu toate 
indicațiile date din... teren de 
jucătorul-antrenor Coste. A- 
tacurile lor, din apropierea fi- 
leului, s-au izbit ca de un zid, 
în blocajul dinamovist. Doar 
spre final Armion și Tănă- 
sescu și-au adus aminte că au 
o detentă impresionantă și au 
început să tragă de la distan
ță. Au 
loase și 
lînd la 
conduși 
la urmă 
lea set.

reușit faze spectacu- 
destule puncte, ega-

14,
cu
au

după ce fuseseră 
14—9, dar pînă 

pierdut și al trei-

DAN VLAD

E T
CE NE FACEM FETELOR ?

dificultate pe locul III. 
bule remarcată cursa
rajoasă a lui Iile
ca sosit pe locul III într-un 
lot de alergători valoroși cu 
care a trebuit să se lupte sln-

SILVIU DUMITRESCU

Finalele unui nou campio
nat național individual de te
nis de masă s-au consumat. 
Cu excepția Măriei Alexan
dru, campionii de anul tre
cut nu și-au putut păstra tit
lurile. Dar noii campioni — 
cu o excepție, Doboșl — Du- 
mitriu. Ia dublu bărbați — 
s-au recrutat și de data a- 
ceasta din rîndul favoriților. 
Noii campioni sînt Maria A- 
lexandru și Adalbert Reti.

Tineretul, prezent în nu
măr destul de mare la aceste 
finale, a cedat pasul doar 
spre sfîrșitul întrecerii. 
Treptat, treptat consacrațil 
au reușit, nu fără emoții, șă 
treacă de reprezentanții 
„noului val" șl să-și dispute 
între ei titlurile. Deși aceștia 
au învins pînă la urmă — ei 
nu au reușit să convingă că 
titlurile au intrat în mîna 
unor palete de primă mă
rime valorică. Aceleași ca
rențe .........................
nate, 
tac, joc la „țăcăneală" în aș
teptarea greșelilor adversa
rilor. rezistentă fizică re
dusă) au apărut ca „arme" 

luptă ale jucătorilor

vechi (mingi telefo- 
lipsă de decizie în a-

Așu cum era de aștep
tat, Steaua a surclasat pe 
I.E.F.S. (89—66) iar Dinamo 
pe I.C.H.F. (96—75) în me
ciuri care puneau doar pro
blema scorului cu care vor 
cîștiga cele două protagoniste 
ale baschetului nostru. Cele-

noștri și chiar ale campioni
lor. Chiar și Dorin Giurgiu- 
că, cîndva o „paletă" de 
prim rang pe plan mondial, 
s-a comportat lamentabil, 
fiind eliminat de Covaci în 
semifinale.

Analizind comportarea 
slabă a jucătorilor cu vechi 
state de serviciu în națio
nală, Federația de speciali
tate a renunțat la ei pentru 
întâlnirea cu reprezentativa 
R. P. Ungare. preferîndu-i 
pe tinerii Doboș! și Duml- 
trlu, alături de ..veterana" 
Maria Alexandru. Aceasta 
este singura cale care poate 
redresa tenisul nostru de 
masă — infuzia de tinerețe.

lalte două echipe bucureștene. 
Rapid și Politehnica, au ofe
rit o partidă frumoasă, de 
luptă, încheiată cu victoria 
giuleștenilor (79—73) care 

impus, în special, în fi-s-au 
nai.

Și meciurile din provincie 
s-au 
scontate. („U“ Cluj a 
pe „Farul" Constanța,

încheiat cu rezultatele 
învins 
„Poli

tehnica" Galați pe „Politehni
ca" Iași iar „Politehnica" 
Brașov pe „U" Timișoara). Au 
retrogradat „Politehnica" Iași 
și „Fartd" Constanța.

Turneul final (28—30 mar
tie în Sala Floreasca), va reu
ni 4 echipe, toate din Capi
tală, — ca și cînd în provin
cie nu s-ar juca deloc bas
chet —' care pleacă în acest 
„surplus" de campionat — 
devenit inutil prin detașarea 
dinamoviștilor în cîștigători si- 
guri — de pe următoarele po
ziții : 1. Dinamo — 43 p. ; 2. 
Steaua — 40 p. ; 3. Politehni
ca — 36 p ; 4. Rapid — 35 p.

Campionatul feminin conti
nuă să se zbată pe insula ano
nimatului și a dezinteresului 
public, angrenînd în meciuri 
— uneori de-a dreptul penibi
le — numeroase jucătoare lip
site de orice calități și pers
pective. Pînă cînd P Să, ne 
mai mirăm că nu se adună 
mai mult de 10 spectatori tn- 
tr-o sală de sport, cînd par
tide divizionare se termină cu 
scoruri de handbal (recentul 
exemplu al meciului Construc
torul — Progresul, terminat cu 
scorul de 29—27 (9—6)// In 
favoarea primei echipe nu 
este singurul) P

Credem că antrenorii și ju
cătoarele respectivelor echipe 
ar trebui să dea un răspuns 
public. Ce ne facem, fetelor P

OVIDIU PĂUN



sltle otar săptămâna pe glob

INTERVIUL MINISTRULUI DE EXTERNE
AL TURCIEI, IHSAN SABRI CAGLAYANGIL
acordat trimisului special al AGERPRES

Zilele trecute, ministrul afacerilor externe al Turciei, thsan 
Sabri Caglayangil, l-a primit pe trimisul special Agerpres la 
Ankara, Alexandru Cîmpeanu, și i-a acordat următorul interviu :

ÎNTREBARE : Cum a- 
preciați apropiata vizi
tă a președintelui Consi
liului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu, in Tur
cia P

RĂSPUNS : Așteptăm cu ne
răbdare vizita distinsului pre
ședinte al statului român, Nicolae 
Ceaușescu, și acordăm o impor
tantă deosebită acestei vizite. Vi
zita în Turcia a excelenței sale 
domnul Ceaușescu este o do
vadă vie a dezvoltării rapide a 
relațiilor turco-române în ultimii 
ani. In cadrul întrevederilor care 
vor avea loc la cel mai înalt ni
vel, între Turcia și România, cu 
ocazia acestei vizite se va face 
un schimb de vederi atît asupra 
problemelor internaționale majo
re, cît și asupra posibilităților 
care vor permite continuarea dez
voltării relațiilor reciproce în 
toate domeniile.

Nu mă îndoiesc că această vi
zită va fi pentru națiunea turcă 
un prilej de a-și manifesta sen
timentele cordiale pe care le nu
trește față de națiunea română, 
reprezentată de persoana excelen
ței sale dl. Ceaușescu și ea va 
constitui o etapă importantă în 
relațiile turco-române.

ÎNTREBARE : V-aș- ru
ga, domnule ministru, să 
definiți liniile directoare 
ale politicii externe a Tur
ciei.

RĂSPUNS : Politica externă 
a Republicii Turcia se inspi
ră permanent din principiile 
trasate de Ataturk. Punctul 
de plecare în stabilirea po
liticii noastre externe îl con
stituie considerentul că liniștea 
internă a națiunilor poate fi a- 
sigurată printr-o pace trainică pe 
plan mondial. Pornind de la a- 
cest principiu, putem rezuma 
astfel, pe scurt, bazele politicii 
noastre externe : a servi în mod 
conștiincios cauza păcii și secu
rității, a întreține relații bazate 
pe încredere reciprocă și egalita
te în drepturi cu toți vecinii și 
cu toate celelalte state și a dez
volta raporturile noastre în acest 
cadru. Această politică și-a găsit 
expresia cea mai fidelă în devi
za lui Ataturk : „pace în țară, 
pace în lume". Politica noastră 
externă este o politică deschisă 
și echitabilă, care nu afectează 
pe nimeni, fiind îndreptată spre 
coexistența pașnică și colaborare

întâlnire
cu Istanbulul

„Capitala celor trei imperii", 
Istanbulul își etalează frumuse
țea in șapte coline, ceea ce i-a 
determinat, se pare, pe romani 
s-o asemuiască cu celebra ceta
te eternă, denumind-o „Noua 
Romă". Principal centru econo
mic și cultural al Turciei, port 
de importanță internațională, 
Istanbulul este, totodată, un fas
cinant oraș turistic, in care vi
zitatorului îi sint prezentate, ca 
într-o uriașă expoziție, vestigii
le trecutului, îmbinate armonios 
cu prezentul, printr-o notă spe
cifică predominantă.

Frămintata istorie a aces
tor locuri este prezentă la tot 
pasul, prin ceea ce a dăinuit 
peste veacuri. Zidurile de apă
rare ale Bizanțului și apeducte
le sale, asemănătoare celor ale 
Romei antice, iși înaltă și azi 
siluetele în diferite părți ale 
orașului, sfidind scurgerea tim
pului. Capodopere ca „Sfînta 
Sofia", impresionantă prin gran
doarea sa. sau Kariye (biserica 
transformată, pe rind, în mos- 
cheie si apoi în muzeu) cu mo
zaicurile sale unice din aur, pre
cum și celebrul „hipodrom" 
(teatru al importantelor eveni
mente istorice din toate perioa
dele. cu obeliscul lui Theodosfe 
brăzdat de hieroglife egiptene și 
basoreliefuri bizantine) sînt re
putate puncte de atracție turis
tică. „Sultan Ahmet Cărnii" 
(Moscheia Albastră — construi
tă între 1609—1616 de către 
Mehmet Aga) este o capodoperă 
a arhitecturii vechi turcești, lu
crată în mozaicuri de culoare 
albastră, cu splendide înflori
turi și arabescuri de un rafina
ment rar intilnit, iar cele 260 de 
ferestre ale sale constituie un 
original „album" de vitralii.

Alături de ea, alte 500 de mos
chei contribuie la definirea per
sonalității arhitecturale a ora
șului.

...Cele două fortărețe „surori"
— Anadolu Hisari și Rumeli Ili- 
sari — ale căror creneluri stră- 
juie de secole apele Bosforului, 
pe cele două maluri ale sale, își 
așteaptă — și privesc generoase
— vizitatorii. Pe lespezile lor se 
desfășoară reprezentații de tea
tru în aer liber, iar în zilele de 
sărbătoare „Mehter" (fanfara mi
litară) oferă concerte publice.

Trecerea din istorie în pre
zent se face fără nici o ostenta
ție. Alături de „celebritățile" e- 
numerate, își conturează siluete
le construcții elegante, specifice 
noii arhitecturi turce, cum sînt 
„Hilton", sau Biiyiik Tarabya
— hotel, utilate ultra-modem, 

cu toate statele, mari și mici, în 
condiții de deplină egalitate, in
dependență și încredere recipro
că. Turcia a dovedit că în rela
țiile sale internaționale nu promo
vează o politică de bloc sau de 
castă. Rămînînd fideli angaja
mentelor noastre internaționale, 
acționăm pentru dezvoltarea re
lațiilor noastre în toate dome
niile posibile, cu toate țările și 
vedem rezultatele acestei politici.

ÎNTREBARE: Care sînt 
în etapa actuală principa
lele preocupări ale guver
nului turc pe plan inter
national ?

RĂSPUNS : După cum știți, 
o problemă care interesează în
deaproape și în mod vital Tur
cia este conflictul cipriot. Dacă 
aș intra în detaliile multiple ale 
acestei probleme și v-aș expu
ne fazele prin care a trecut, aș 
depăși limitele întrebării dv. Tur
cia, care acționează pornind de 
la principiul că respectarea a- 
cordurilor este un factor al vie
ții internaționale ia care nu se 
poate renunța, dorește în mod 
sincer să se găsească o cale de 
soluționare pașnică și justă a 
problemei. Pe această cale am 
depus pînă acum toate efortu
rile și le vom depune în conti
nuare. Din acest punct de vede
re vrem să ne păstrăm speranța 
că întrevederile intercomunitare, 
care au loc în prezent în Cipru, 
se vor încheia cu succes. Dacă a- 
ceste convorbiri, care au un ca
racter consultativ, se vor încheia 
în mod satisfăcător, atunci solu
ția finală va putea fi discutată și 
stabilită între părțile interesate. 
Aș vrea să subliniez că ținem ca 
comunitatea turcă din Cipru să 
trăiască în securitate și liniște și 
că vom urmări perseverent ca a- 
ceastă comunitate să-și obțină 
drepturile și satisfacerea intere
selor sale legitime.

Una dintre problemele inter
naționale majore care prin na
tura sa interesează Turcia este 
conflictul din Orientul Apropiat. 
Poziția noastră față de această 
problemă poate fi rezumată ast
fel : sîntem împotriva anexării de 
teritorii și a asigurării de avan
taje politice pe calea folosirii 
forței. Noi am aprobat și spriji
nim rezoluția Consiliului de 
Securitate și misiunea Jarring. 
Prelungirea acestui conflict face 
ca situația să devină și mai ex
plozivă, sporește pericolul și în-

oferind turiștilor condiții dintre 
cele mai confortabile de odihnă.

Un tur al orașului evidenția
ză pregnant paralelismul dintre 
vechi și nou. Pe lîngă zidurile 
străvechi pline de farmec, auto
mobile „ultimul tip" aleargă, 
după reguli greu de precizat, cu 
peste 100 de kilometri pe oră. po 
bulevardele asfaltate și moder
nizate potrivit cerințelor actua
le. Pînă și „Marele Bazar" 
se acomodează cu timpul. 
Dacă in exterior vremea i-a 
„brăzdat fața", lăsîndu-și neier
tătoare amprente, în interior 
tradiția a dat mina cu spiritul 
comercial modern, împodobind 
catacombele cu reclame și fir
me fluorescente.

...Un oraș fascinant, pentru 
unii surprinzător, pentru alții 
exotic, pentru locuitorii săi cel 
mai firesc oraș din lume : așa 
se prezintă Istanbulul zilelor 
noastre, bătrînul Istanbul, in 
continuă transformare și moder
nizare și, totuși, mereu același. 

S. UNGUREANU

Vedere exterioară a fortărețe! „Rumeli Hisari", situată pe ma
lul european al Bosforului

greunează stabilirea unei păci 
juste. Turcia a sprijinit toate e- 
forturile îndreptate spre soluțio
narea pașnică a acestui conflict 
și a făcut tot ceea ce depindea 
de ea. Noi vom continua pe a- 
ceastă cale.

Normalizarea atmosferei politi
ce în Europa are o mare impor
tanță pentru crearea cadrului ne
cesar rezolvării problemelor ma
jore ale continentului, pentru 
cauza păcii. Nimeni în Europa nu 
vrea să se întoarcă la atmosfera 
din perioada războiului rece. Do
rința noastră sinceră este să ve
dem conjunctura politică evo- 
luînd într-o direcție adecvată, 
care să facă posibilă reducerea 
și înlăturarea încordării. Fără în
doială, asigurarea păcii adevăra
te în lume va fi posibilă printr-o 
dezarmare generală, completă și 
controlată. Credem că toate efor
turile îndreptate spre acest scop 
final au o mare importanță pen
tru viitorul omenirii și că ele tre
buie sprijinite.

ÎNTREBARE : V-aș ru
ga, domnule ministru, să 
înfățișați aspectele princi
pale ale relațiilor Turciei 

cu fările vecine.

RĂSPUNS : Turcia a acordat 
o mare importanță dezvoltării re
lațiilor cu vecinii săi, în confor
mitate cu politica ale cărei prin
cipii le-am expus mai sus, a fă
cut tot ceea ce depindea de ea 
în această privință și a obținut 
succese. Pot să afirm cu satisfac
ție că în ultimii ani s-a înregis
trat o dezvoltare evidentă în re
lațiile reciproce cu toți vecinii 
noștri. Principiile după care 
ne-am ghidat cu deosebită grijă 
în aceste relații sînt: indepen
dența, suveranitatea, respectarea 
integrității teritoriale, neameste
cul în treburile interne. Sîntem 
convinși că aceste principii tre
buie să stea la baza vieții inter
naționale. In ceea ce privește 
politica față de țările balcanice, 
în programul guvernamental noi 
am arătat : „In viitorii ani ne 
vom strădui să dezvoltăm și mai 
mult relațiile noastre cu țările 
din Balcani". Această străduință 
o manifestăm în permanență. N>> 
încape îndoială că dezvoltarea 
relațiilor între țările balcanice în
tr-o atmosferă de înțelegere re
ciprocă este în avantajul fiecă- 
.reia dintre țările respective și al 
cauzei păcii.

ÎNTREBARE: Care sînt, 
în concepția guvernului 
dv., căile de natură să 
ducă la dezvoltarea rela
țiilor interbalcanice ?

RĂSPUNS ; Relațiile dintre ță
rile balcanice se pot dezvolta 
prin folosirea diferitelor posibili
tăți într-un mod care să serveas
că intereselor reciproce : sporirea 
schimburilor comerciale, căutarea 
de posibilități și domenii pentru 
colaborarea economică, colabora
rea în domeniul turismului, ex
tinderea comerțului de tranzit, a- 
sigurarea de facilități reciproce 
în transporturile rutiere, extinde
rea relațiilor culturale sînt do
meniile care-mi vin în primul 
rind în minte. Lor li se pot a- 
dăuga și altele.

întrebare : au vrea 
să caracterizați stadiul ac
tual al relațiilor dintie 
Turcia și România ?

RĂSPUNS : In contextul răs
punsurilor pe care le-am dat mai 
sus, relațiile noastre cu România 
au cunoscut o mare dezvoltare. 
Aș putea spune chiar că nivelul 
la care au ajuns relațiile turco- 
române poate fi considerat ca 
cea mai frumoasă dovadă a fap
tului că apartenența la pacte di
ferite și existența de regimuri 
sociale diferite nu constituie un 
impediment în calea dezvoltării 
relațiilor reciproce, bazate pe res
pect și bune intenții. Credem că 
această dezvoltare va continua.

PRESA TURCĂ DESPRE 
VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

ANKARA 23. — Trimisul special Agerpres, Ion Badea, trans
mite : Vizita oficială în Turcia a președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România se află in centrul atenției cercu
rilor guvernamentale, politice și publicistice din Ankara, ea fiind 
amplu comentată.

„Vizita excelenței sale dl. Ceaușescu, președintele Consiliului de 
Stat al României, in Turcia este consacrată în întregime dezvoltă
rii relațiilor bune existente între cele două țări ale noastre" — a 
precizat sîmbătă primul ministru turc, Suleyman Demirel, răspun
zând la o întrebare ce i-a fost adresată în cadrul unei conferințe 
de presă de reprezentantul revistei „OUTLOOK WEEKLY 
NEWSMAGAZINE", cu privire la locul pe care îl ocupă în po
litica externă a Turciei convorbirile ce vor avea loc la Ankara.

Ziarele de mare tiraj „Cumhuriyet" și „Milliyet" au publicat în 
numerele lor de duminică pe prima pagină interviul acordat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu unor ziariști turci.

Sub titlul „Balcanii trebuie să devină o regiune a colaborării 
și păcii", ziarul „CUMHURIYET" scrie printre altele: „după cum 
bine se cunoaște, președintele României, care va veni la Ankara, 
este foarte iubit în țara sa... Nicolae Ceaușescu s-a afirmat ca un 
om al principiilor și ca un patriot, care prin poziția sa pe plan 
internațional cîștigă continuu simpatia și interesul opiniei publice 
mondiale". Ziarul citează apoi pe larg răspunsurile date de pre
ședintele Consiliului de Stat, subliniind pasajele care exprimă do
rința guvernului român de extindere multilaterală a relațiilor cu 
Turcia și de transformare a Balcanilor într-o zonă a păcii și co
laborării între popoare, contribuind astfel la destinderea și pacea 
internațională.

Cotidianul „MILLIYET" înserează în titlu cuvintele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu : „Vizita noastră în Turcia va servi păcii" și 
menționează: „Președintele Consiliului de Stat al României trans
mite prin intermediul ziarului nostru un mesaj de pace și prie
tenie poporului turc".

Ziarul „VATAN" publică la rîndul său un amplu articol în care 
relevă contactele la nivel înalt stabilite în ultimii ani între cele 
două țări, despre care afirmă : „Dacă vom privi vizitele reciproce 
dintre Turcia și România vom vedea că din 1966 pînă acum în
tre conducătorii de stat români și turci s-a stabilit o strînsă legă
tură politică". Referindu-se apoi la discuțiile oficiale pe care le 
vor avea conducătorii celor două țări, ziarul își exprimă convin
gerea că în acest cadru va fi afirmată dorința reciprocă de extin
dere a relațiilor turco-române. „Avîndu-se în vedere apropierea la 
care s-a ajuns între cele două țări — conchide ziarul — primul 
lucru la care ne putem gîndi este dezvoltarea relațiilor comercia
le și economice reciproce".

Ziarele menționate au publicat fotografia președintelui Consi
liului de Stat al României.

Televiziunea turcă a prezentat sîmbătă seara un film documen
tar despre (ara noastră.

Aspect de la demonstrația desfășurată la Palermo în timpul 
grevei muncitorilor zilieri din Sicilia

din Anguilla
Comitetul special al Na

țiunilor Unite pentru de
colonizare a adresat ieri 
guvernului britanic cere
rea de a lua măsurile ne
cesare pentru înlesnirea vi
zitei unei comisii O.N.U. 
în Insula Anguilla.

Comitetul își exprimă totodată 
îngrijorarea în legătură cu situa
ția creată prin ocuparea acestei 
insule de către trupele britanice, 
în aceeași zi, purtătoiul de cu- 
vînt al delegației Marii Britanii 
la Națiunile Unite a declarat că 
guvernul său „nu recunoaște 
competența O.N.U. în afacerea 
Anguilla, și acest lucru este va
labil și în ce privește misiunea 
pe care Comitetul pentru decolo
nizare a hotărit să o trimită în 
Anguilla".

între timp, din The Valley,

Medalii de aur 
pentru invenții 

românești
In cadrul tîrgului interna

țional de la Viena, Ia care a 
participat și țara noastră cu 
un stand al O.N.T. „Carpați" 
și cu patru patente ale I.S.C. 
Industrialcxport, juriul pavi
lionul de invenții a acordat 
medalia de aur cu mențiune 
specială invenției românești 
„Generatorul de plasmă cu 
focalizare magnetică" (inven
tator ing. Vaș Alexandru — 
Filiala din Timișoara a Acade
miei Republicii Socialiste Ro
mânia). Alte trei medalii din 
cele 14 medalii de aur acor
date au revenit invențiilor ro
mânești „Grup convertizor de 
frecvență medie" (ing. Victor 
Bunea — M.I.C.M.), „Mașină 
de tricotat degete de mănuși" 
(ing. Juncu Virginia — Meta
lul Roșu, Cluj) și „Aparat 
pentru valorificarea industria
lă a părului animal" (ing. So- 
leanicov Vladimir — Fabrica 
de ace de tricotat București).

In cadrul pavilionului de 
ipvenții al Tîrgului, care și-a 
închis recent porțile, au fost 
expuse 72 de invenții din 10 
țări.

Anguilla, se anunță că sîmbătă 
au avut loc noi demonstrații de 
protest ale populației, împotriva 
prezenței britanice pe această 
insulă. „împuternicitul" britanic, 
Anthony Lee, instalat de trupele 
de ocupație, a declarat că „si
tuația s-a agravat în ultimele 
24 de ore". Din Londra se rela
tează că demonstrațiile de sîmbă
tă, care marchează o intensifica
re a mișcării antibritanice din 
Anguilla, ar putea determina gu
vernul Marii Britanii să revină 
asupra intenției anunțate de a re
trage treptat trupele sale de pe 
insulă.

]O e
• INTR-O SCRISOARE adre

sată de reprezentantul Spaniei 
la Națiunile Unite. Jeine de 
Pinies, secretarului general 
U Thant, guvernul spaniol face 
cunoscut că este gata să proce
deze la retragerea trupelor sale 
și evacuarea cetățenilor spa
nioli din Guineea Ecuatorială, 
începînd din 23 martie, cu con
diția ca reprezentanți ai Națiu
nilor Unite să fie prezenți în 
această tară, la data menționa
tă. Hotărirea guvernului spa
niol a intervenit în urma cere
rii președintelui Guineei Ecua
toriale, Francisco Macias, adre
sată generalului Franco la 21 
martie.

• „COMITETUL STUDEN
ȚESC de mobilizare pentru în
cetarea războiului din Vietnam" 
a anunțat că in zilele de 5 și 6 
aprilie va organiza, împreună 
cu alte organizații ale tineretu
lui american, demonstrații de 
protest în mai multe orașe din 
Statele Unite. Demonstrațiile vor 
avea loc la Atlanta, Austin, 
Chicago, New York, Los Ange
les, San Francisco și Seattle.

• DUPĂ CUM ANUNȚĂ A- 
GENȚIA TANIUG, între patru 
întreprinderi din Iugoslavia și 
firma chiliana „Enami" a fost 
încheiat un contract pe zece ani 
potrivit căruia peste cîteva luni 
o asociație mixtă iugoslavo- 
chiliană va începe exploatarea 
minereului de cupru de calitate 
superioară în Patagonia. Firma 
chiliană va participa cu 51 la 
sută din capital, iar Iugoslavia 
cu 49 la sută.

In capitala Ungariei vecine, a 
avut loc consfătuirea Comitetu
lui Politic Consultativ al state
lor participante la Tratatul de 
Ia Varșovia. Documentele adop
tate au relevat sfera probleme
lor abordate și hotărîrile ce au 
fost stabilite. In esență, este 
vorba de perfecționarea structu
rii și a organelor de conducere 
a organizației defensive a Tra
tatului de la Varșovia, ca și de 
căile înfăptuirii securității euro
pene. Luînd în considerare mă
suri pentru întărirea capacității 
de apărare a statelor membre 
ale Tratatului de la Varșovia, 
pentru a putea face față unei 
agresiuni imperialiste, consfă
tuirea de la Budapesta și-a 
afirmat, totodată, hotărirea 
de a depune eforturi perseve
rente în direcția destinderii pe 
continentul nostru, pentru pre
gătirea și ținerea unei conferin
țe consacrate securității euro
pene. Chemarea adresată tutu
ror statelor din Europa afirmă 
ideea că o securitate autentică 
și o pace trainică pot fi asigu
rate dacă gindurile, faptele și 
energia națiunilor continentului 
vor fi îndreptate spre țelurile 
destinderii, spre soluționarea 
problemelor internaționale arză
toare, ținîndu-se seama de reali
tăți. Viitorul pașnic al Europei 
nu poate fi clădit doar cu aju
torul unor declarații de bune 
intenții, ci prin acțiuni concre
te, de natură să elimine încor
darea și neîncrederea, să facili
teze dialogul constructiv și co
laborarea multilaterală, reciproc 
avantajoasă. Cooperarea euro
peană poate și trebuie să fie 
opera tuturor statelor de po 
continent, indiferent de dimen
siunile lor teritoriale și de po
tențialul lor economic sau mili
tar. Calea unei păci trainice 
este calea lichidării divizării 
Europei în blocuri militare opu
se. a excluderii forței sau ame
nințării cu forța în relațiile din
tre state, a soluționării pașnice, 
prin tratative, a problemelor li
tigioase. Ideile declarației de la

Săptămîna trecută a fost mar
cată pe scena politică de la 
Washington printr-o accentuare 
a confruntărilor și evaluărilor în 
problema vietnameză. Miercuri, 
ministrul apărării al S.U.A., 
Laird, întors dintr-un turneu la 
Saigon, făcea în fața comi
siei senatoriale pentru forțele 
armate, declarații din care re
ieșea că Statele Unite vor trebui 
să continue încă cel puțin doi 
ani războiul din Vietnam,

Sfîrșitul săptămînii l-a găsit 
pe președintele Nixon într-un 
,,week-end de lucru" pe tema 
Vietnamului, în California. La 
aceste consultări au participat 
ambasadorul american Ia Sai
gon, Bunker, comandantul șef- 
adjunct al trupelor americane 
din Vietnam, general Good- 
paster, secretarul de stat Ro
gers și principalul consilier al 
Casei Albe pentru probleme 
externe, Kissinger. Buletinul 
de știri al Casei Albe lansa a- 
precierea că week-endul de lu
cru californian nu indică o a- 
propiată „revizuire majoră a 
politicii americane în Vietnam".

Unele ziare americane consta
tă că noile analize, consultări și 
evaluări în jurul ..dosarului 
vietnamez" se desfășoară într-un 
moment în care o parte din mi
litarii de Ia Pentagon, în pri
mul rînd cei din comandamen
tul de la Saigon, exercită pre
siuni puternice pentru reluarea 
bombardamentelor asupra R. D. 
Vietnam și trimiterea de noi 
contingente militare. După ce au 
declanșat în perioada preceden
tă, în cursul tratativelor de la 
Paris, vaste operațiuni în Viet
namul de sud, „ulii" de la Pen
tagon încearcă să folosească ri
posta energică pe care o dau 
actualmente patrioții sud-vietna- 
mezl pentru a obține noi trupe 
și „mină liberă" în vederea es
caladării războiului în Vietnam.

s o u Arestări 
la Saigon

Apropiate consultări 
„in patru" la O.N.U.?

Secretarul general al O.N.U., U 
Thant, a declarat sîmbătă că con
sultările în problema Orientului 
Apropiat ale reprezentanților ce
lor patru mari puteri membre în 
Consiliul de Securitate vor înce
pe „la o dată apropiată".

Posibilitatea începerii acestor 
convorbiri săptămîna viitoare a 
fost respinsă de U Thant. In 
cercurile O.N.U. se apreciază că 
convorbirile privind Orientul A- 
propiat nu vor fi angajate decît 
după vizita la Washington, la 
începutul lunii aprilie, a regelui 
Hussein al Iordaniei.

La 11 aprilie regele Hussein 
va avea o întrevedere cu secre
tarul general al O.N.U., U Thant, 
informează agenția FRANCE 
PRESSE.

• ÎNTR-UN INTERVIU acor
dat săptămînalului „Actualitatea 
algeriană", ministrul agricultu
rii, Tayebi Larbi, a subliniat că 
reforma anunțată recent de pre
ședintele Boumedienne va duce 
la dispariția proprietății priva
te a celor ce dispun de alte ve
nituri, cît și a marii proprietăți 
funciare. „Pămînturile obținute 
pe calea celor două tipuri de 
exproprieri vor fl afectate unui 
fond national al reformei agra
re, devenind proprietate de stat; 
ele vor fi repartizate particula
rilor numai cu obligația ca a- 
ceștia să se regrupeze în coope
rative".

București din 1966 și-au verifi
cat actualitatea. Reluând propu
nerea convocării unei conferin
țe a statelor de pe continent 
privind examinarea problemei 
securității europene, țările socia
liste pornesc de la constatarea 
faptului că „există reale posibi
lități pentru ținerea ei". Intre 
altele, este simptomatio faptul 
că nici un guvern din Europa 
nu s-a pronunțat împotriva 
ideii unei conferințe europene. 
Firește, drumul spre o aseme
nea conferință nu este lipsit de 
dificultăți, pentru că — este 
știut — de pe scena europeană 
n-au dispărut promotorii unei 
politici ce se inspiră din formu

Calea securității 
europene

lele „războiului rece". Un exa
men lucid al problemelor fră- 
mintatului continent pe care 
trăim obligă la luarea in con
siderare a realităților istorice 
postbelice. Negarea acestor rea
lități — fie sub aspectul frontie
relor, fie sub cel al existenței 
celor două state germane — nu 
poate ușura efortul în direcția 
asigurării unei reale securități. 
Climatul european poate fi îm
bunătățit numai in măsura în 
care relațiile dintre state sînt 
așezate cu consecvență pe teme
lia trainică a principiilor inde
pendenței și suveranității națio
nale, egalității în drepturi, ne
amestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc. Recu
noașterea dreptului fiecărui po
por de a-și hotărî singur soar

In aceste împrejurări, nume
roase personalități politice in
fluente își ridică glasul pentru 
împiedicarea unui ,,curs al re- 
escaladării". Apreciind, după 
declarațiile lui Laird, că „ad
ministrația republicană face pla
nuri pentru încă doi ani de 
război", liderul majorității de
mocrate în senat, Mike Mans
field sublinia că „o asemenea 
perspectivă îngrozitoare trebuie 
totalmente exclusă" și cerea „să 
fie întreprinse eforturi mai mari 
și mai susținute ia convorbiri
le de la Paris pentru a se a- 
junge la o încetare a acestui 
război". Senatorul Charles Mat
hias opinia că „după două luni 
de la instalare a sosit timpul ca 
administrația Nixon să pună în 

Evaluări la Washington

practică planul de pace anunțat 
in campania electorală și să 
oprească mecanismul tragic care 
duce la moarte inutilă mii de ti
neri americani ". La rîndul său, 
senatorul Fulbright apela zilele 
trecute la președintele Nixon 
„să nu repete calea tragică a 
administrației Johnson". El re
leva necesitatea „unui efort ur
gent pentru a se obține o înce
tare a luptelor" și sublinia : 
„Fiecare zi în care continuăm 
vechea politică in Vietnam, în
seamnă uriașe pagube materia
le și umane, fără sens și fără 
nici o utilitate șl perspectivă". 
Semnificativă pentru acest cu
rent de opinie este și adopta
rea, la începutul săptăminii tre-

• OFICIOSUL „L’ACTION" 
anunță în numărul său de sîm
bătă că între Tunisia, Bulgaria 
și India s-a încheiat o operație 
triunghiulară de schimburi co
merciale. în virtutea prevederi
lor. societatea industrială tunisi
ană va exporta Bulgariei super- 
fosfați în valoare de 4,5 milioa
ne dolari, întreprinderea de co
merț din această tară urmînd 
să livreze Indiei, pentru o sumă 
echivalentă, îngrășăminte azo- 
toase ; în urma înțelegerii din
tre cei trei parteneri, sumele 
obținute în India în urma aces
tei operațiuni vor servi Tuni
siei pentru achiziționarea de pe 
piața acestei țări a unor pro
duse tradiționale.

Apelul lui Ayub Khan
• INTR-UN MESAJ ADRE

SAT POPORULUI PAKISTA
NEZ, în ajunul sărbătorii na
ționale, președintele Ayub 
Khan a lansat un nou apel 
pentru restabilirea calmului in 
țară. Mentionînd că liderii par
tidelor politice ale opoziției nu 
s-au folosit de influența lor 
pentru a crea atmosfera de li
niște necesară nici după întâl
nirea cu reprezentanții guver
nului, Ayub Khan a arătat că 
deteriorarea situației a afectat 
viața economică a țării.

• PLOILE TORENȚIALE, 
care s-au abătut în ultimele zile 
asupra Iordaniei, au provocat 
inundații. A fost afectată mai 
ales capitala iordaniană, Am
man, unde mai multe clădiri au 
fost distruse. Autoritățile locale 
au luat măsuri pentru evacuarea 
cetățenilor din sectoarele unde 
s-au produs inundațiile. 

ta, de a-șl alege drumul dez
voltării sale, constituie o con
diție esențială pentru întărirea 
păcii pe continent. Orice măsuri 
sau orice acte de natură să 
adincească neîncrederea și să 
alimenteze încordarea, nu pot 
avea decit consecințe negative. 
Fiecare stat trebuie să dobin- 
dească sentimentul securității 
sale, al inviolabilității teritoriu
lui său, nu prin cursa înarmă
rilor, ci printr-un climat pașnio 
care să excludă agresiunea.

România s-a afirmat și se a- 
firmă ca o neobosită militantă 
pentru securitatea europeană, 
pentru o colaborare multilate
rală care să apropie națiunile

continentului, să le deschidă 
drumurile înțelegerii și încrede
rii reciproce. Prin toate acțiu
nile sale, țara noastră acționea
ză pentru promovarea destinde
rii, pentru o cooperare care să 
se bazeze pe respectul mutual 
și să slujească nobilei cauze 
a păcii. Documentele adoptate 
la Budapesta ilustrează faptul 
că în condițiile in care se ține 
seama de punctele de vedere 
ale tuturor participanților, cînd 
discuțiile se desfășoară în spiri
tul stimei tovărășești și al cola
borării constructive, între parte
neri egali în drepturi, se pot 
obține rezultate pozitive în di
recția consolidării solidarității 
țărilor socialiste, creșterii influ
enței pe care ele o exercită pe 
plan mondial.

cute, in comisia senatorială pen
tru relațiile externe, a așa nu
mitei „rezoluții a angajamente
lor". Rezoluția, care cere foru
rilor executive ale țării să nu 
angajeze S.U.A. în vreo acțiune 
internațională fără aprobarea 
Congresului, este considerată de 
multe ziare americane ca repre- 
zentind „o reacție evidentă față 
de războiul din Vietnam și o îm
potrivire față de trimiterea de 
trupe americane în străinătate" 
(NEW YORK TIMES).

Pe fundalul presiunilor și 
contrapresiunilor, observatorii 
se întreabă dacă declarațiile 
„pesimiste" ale lui Laird denotă 
intenția administrației de a con
tinua războiul sau ele urmăresc 
doar crearea premeditată de

confuzie în așteptarea unor de
cizii. asigurîndu-i președintelui 
posibilitatea de manevră pentru 
căutarea unei soluții politice.

Ce va prevala in actuala run
dă de consultări și evaluări de 
la Washington, rămine de văzut. 
Ceea ce se impune însă ca o 
evidență, în lumina experiența 
este faptul că folosirea forț. 
nu poate aduce decit noi eșecu., 
Statelor Unite și că singurul 
mijloc de „reglementare onora
bilă" a conflictului vietnamez 
este respectarea dreptului po
porului vietnamez de a-și hotărî 
singur soarta, fără nici nn 
amestec din afară.

EUGENIU OBREA 
EM. RUCAR

Postul de radio Giai Phong 
(Eliberarea) a transmis o de
clarație a lui Thich Don 
Hau, vicepreședinte al C.C. 
al Alianței forțelor naționa
le democratice și pașnice din 
Vietnam, in care protestează 
împotriva arestării bonzului 
Thich Thien Minh, unul din 
principalii lideri budiști sud- 
vietnamezi, de către adminis
trația saigoneză. Thich Thien 
Minh, se menționează in de
clarație, a fost acuzat că a 
cerut răsturnarea adminis
trației saigoneze, dizolvarea 
Adunării naționale marione
tă, formarea unui nou gu
vern și convocarea unui 
Congres Național al poporu
lui pentru restabilirea păcii, 
fiind arestat împreună cu alți 
70 tineri studenți budiști din 
Saigon. Acest act de tero
rism. îndreptat împotriva 
conducătorilor și a tinerilor 
studenți budiști, urmărește 
reprimarea și îngrădirea miș
cării patriotice budiste pen
tru independența și pacea 
întregii țări, a spus Thich 
Don Hau.

Protest al intelectua
lilor portughezi

Un grup de intelectuali portu
ghezi au adresat primului minis
tru, Marcelo Caetano, o petiție în 
care își exprimă „deziluzia" față 
de modul în care noul premier 
își îndeplinește promisiunile de 
liberalizare făcute după retrage
rea lui Salazar.

Petiția este semnată de 42 de 
personalități, îndeosebi profesori 
universitari și scriitori.
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