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VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, îm

preună cu tovarășii Ilie Verdeț, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., prim-vice- 
președinte al Consiliului de Miniștri, Janos Fazekas și Leonte Răutu, membri ai Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri, Petre Blajovici, membru supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele Comitetului de stat pentru economia și administrația locală, și Vasile 
Patilineț, membru supleant al Comitetului Executiv,secretar al C.C. al P.C.R., a făcut miercuri o vizită 
de lucru în județul Constanța. Au fost vizitate noile construcții turistice din zona Mangalia-Nord, noul 
port al Constanței și șantierul naval din acest oraș. In timpul vizitei au fost dezbătute problemele ridicate de extinderea 
în continuare a amenajărilor turistice de pe litoral, de lucrările de construcție în noul port și de dezvoltarea șantierului 
naval. Conducătorilor de partid și de stat le-au fost prezentate, atît la Constanța cit și la Mangalia, șantierele de con
strucții ; a fost examinat stadiul general de dezvoltare a turismului pe litoral, obiectivele care urmează să valorifice și mai 
bine potențialul prețios al acestei regiuni.

Secretarul general al parti
dului, ceilalți conducători de 
partid și de stat au dat indi
cații în legătură cu cercul 
larg de probleme aflate în 
dezbatere și au stabilit — la 
fața locului, după consultări 
cu specialiștii și cu edilii lo
cali — măsuri importante 
privind înfăptuirea în mod 
consecvent, în aceste sectoare, 
a Directivelor celui de-al 
X-lea Congres al partidului.

Se conturează viitoarea 
constelafie a litoralului 

românesc

stațiunea Mangalia- 
un elicopter special, 
sînt întîmpinați de 
Petro Ionescu, prim
ai Comitetului jude-

Ora 10. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducă
tori de partid și de stat so
sesc în 
Nord cu 
Oaspeții 
tovarășii 
secretar 
țean Constanța al P.C.R., pre
ședintele Consiliului popular 
județean, Petre Nicolae, prim- 
secretar al Comitetului muni
cipal Constanța al P.C.R., pri
marul municipiului, de alți 
reprezentanți aî organelor lo
cale de partid și de stat. Sînt 
de față Matei Ghîgiu, minis
tru! construcțiilor industriale, 
Traian Ispas. ministrul indus
triei materialelor de construc
ții. Alexandru Sobaru, pre
ședintele Oficiului Național 
de Turism, Nicolae Bădescu, 
vicepreședinte al Comitetului 
de stat pentru economia și 
administrația locală.

Oaspeții sînt conduși în să
lile Clubului din Mangalia- 
Nord, transformate ad-hoc, 
prin mulțimea hărților, plan
șelor și machetelor, într-un 
veritabil atelier de lucru. Sînt 
prezentate, în ansamblu și în 
detaliu, zonele turistice con
struite, ca și propunerile pen
tru dezvoltarea lor în viitorul 
cincinal și în anii următori, 
studii complexe și multilate
rale care analizează amenaja
rea țărmului Mării Negre în
tre Vama Veche și Năvodari.

Ramură în plină înflorire a 
economiei noastre naționale, 
turismul își sporește, cu fie
care an, ponderea în peisajul 
economic și social al Româ
niei contemporane. Cîteva ci
fre semnificative: în 1969, țara 
noastră a înregistrat 4 800 060 
turiști dintre care 1 890 000 tu
riști de peste hotare atrași de 
frumusețile patriei noastre, de 
tradiționala ospitalitate a po
porului român, ospitalitate ce 
isi găsește. în anii noștri, un 
cadru de manifestare mereu 
mai complex, mai modern. 
Numai pe litoral, numărul tu
riștilor a fost în 1969 aproape 
o dată și jumătate mai mare 
decit în anul precedent. Ma
maia. Eforie, Mangalia sînt de 
pe acum nume de rezonanță 
pe harta turismului interna
țional.

în fața hărții, tov. Gheorghe 
Dumitrașcu, arhitectul șef al

Lucrătorii portului Constan
ța, constructorii navali, mun
citorii și tehnicienii de pe șan
tierele de construcții vizitate, 
populația municipiului au 
făcut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, celorlalți conducă
tori de partid și de stat, o cal
dă primire, manifestîndu-și și 
cu acest prilej dragostea și 
atașamentul față de partidul 
nostru comunist, față de secre
tarul său general.

județului, prezintă studiul de 
sistematizare a teritoriului, 
evidențiind preocuparea con
stantă pentru valorificarea 
judicioasă a potențialului na
tural și pentru integrarea sa 
armonioasă în circuitul de va
lori al întregii economii. Ma
chetele înfățișează construc
țiile existente pe litoral ca și 
cele propuse spre a fi reali
zate în etapa următoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
atrage, de la bun început, 
atenția asupra necesității de a 
propulsa, cu precădere, acele 
amenajări turistice pentru 
care există lucrările compli
mentare necesare (căi de tran
sport, rețele de canalizare 
ș.a.m.d.), astfel ca investițiile 
să fie cît mai reduse. Este ne
cesar, de asemenea, ca înain

In zona construcțiilor turistice din Mangalia Nord

partea secretarului generalIn fața planșelor, edilii litoralului primesc indicații prețioase din 
al partidului

să se valorifice pe deplin con
dițiile oferite de cele existen
te. Din analiza diferitelor va
riante rezultă că soluția cea 
mai eficientă o constituie 
crearea unor capacități do ca
zare prin sporirea densității 
construcțiilor și extinderea 
stațiunilor existente. în acest 
sens, se prevede ca în zona 
Mangalia-Nord să se continue 
lucrările în stațiunile Neptun. 
Jupiter și Venus, ceea ce va

litoralului
peste 50 000

va 
de

peîl informează 
general al partidu- 

actualele studii,

ții lor cu 16 000 de locuri pînă 
în 1973; în total, zona Man
galia va avea, în 1975, 60 000 
locuri. în cursul viitorului cin
cinal, zestrea 
spori cu 
locuri.

Gazdele
secretarul
lui că actualele studii, din 
care unele sînt realizate sau în 
fază de realizare, au la bază 
prețioasele indicații primite cu
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MILITANTISMUL -
ATRIBUT MAJOR AL

TINERETULUI STUDIOS
A Autentică inițiativă studen

țească, Colocviul național „Ro
lul filozofiei marxiste și al 

• culturii umaniste în formarea 
viitorului specialist" a prilejuit, 
prin aria largă, complexă și ac- 

• tuală a problematicii abordate, 
prin temeinicia soluțiilor și re- 

I jnolvărilor conturate în discuțiile 
_ desfășurate Ia nivel academic, 
Q prin înalta ținută politică și spi

ritul de răspundere patriotică și 
cetățenească, o analiză matură 

țpa rolului și locului tineretului 
universitar în cadrul vieții noa
stre sociale și de stat, a sarcini- 

A lor imediate și de perspectivă 
care revin asociațiilor, precum 
și altor factori responsabili în 

• formarea personalității multila
terale a studentului, în pregăti
rea lui pentru profesie, pentru

•
 viață.

.Concluzia ce se desprinde atît 
din lectura celor trei referate, 
cît și din dezbaterile din cadrul 

țp colocviului, impune înțelegerea 
însușirii . culturii de specia
litate și a culturii gene- 

A rale ca laturi ale unui pro- 
ces unic și indivizibil, în
ceput în familie, desfășurat în 

• școală și . continuat în viața so
cială prin activitatea pe care 
studentul de azi, specialistul de 

• mîine, este solicitat s-o desfășoa
re pe o multitudine de planuri. 
Acest proces unic instructiv- 
educativ, informativ-formativ 

£ este, în perioada lui universita
ră, rezultat al acțiunii conver
gente a factorilor de învățămînt 

A și a activității asociațiilor stu- 
” dențești. Misiunea fundamentală 

a universității și a asociațiilor 
• studențești — izvorîtă din faptul 

că . din ce în ce mai mult con
știința politică și responsabîlita- 
tea socială devin determinants 

9 de conținut ai activității profe
sionale, științifice — este de a 

• forma specialistul multilateral, 
personalitatea conștiență . de 
semnificația socială a activității 
sale, de răspunderea majoră

Primire la președintele
Consiliului de Miniștri

4^ Președintele Consiliului de
Miniștri al Republicii Socia- 

• liste România, Ion Gheorghe
Maurer, a primit miercuri di
mineața pe președintele Par- 

£ tidului Venstre (liberal) din
Norvegia, Gunnar Garbo, care 

a face o vizită în țara noastră, 
la invitația Consiliului Națio-

cu cheltuieli minime
PRODUCȚII MARI DE OUA 

Șl CARNE DE PASĂRE
ogrăzile cooperativelor agrî- 
din județul Dolj, păsări 
crescut de mai multi ani, 

ceea ce se întreprinde acum 

te pe litoral. Este evidențiat, • 
cu acest prilej, faptul că ma
terialele prezentate 
concretizarea acestor 
ții, reprezintă soluții optime 
în acest stadiu, ele îmbinînd 
judicios necesitățile funcționa
le si estetice cu cele econo
mice.

astăzi, 
indica-

Arh. G. SASARMAN 
MIRCEA S. IONESCU 

NICOLAE SIMION

cole 
s-au 
dar i 
are darul să transforme această 
ramură a zootehniei într-un sec
tor intensiv, care să pună în 
valoare condițiile existente, ex
periența acumulată. Puternic sti
mulate de măsurile cuprinse în 
Programul național privind, dez
voltarea zootehniei și creșterea 
producției animaliere, paralel cu 

A acțiunile ce le întreprind pentru 
sporirea rapidă a efectivelor de 
bovine, ovine și porcine, organe- 

• le agricole județene, consiliile
de conducere ale majorității coo
perativelor agricole acordă o a- 

—tenție deosebită creșterii păsări- 
O l°r în complexe de tip indus

trial. Și nu este întîmplătoare 
această inițiativă. Ea are la bază 

^B o judecată chibzuită, adevărul că 
într-un timp scurt și cu cheltu
ieli minime se pot realiza canti- 

• tăți sporite de carne și de ouă, 
adevăr confirmat de experiența 
fermelor întreprinderii agricole 

• de stat ,,Avicola“-Craiova (care
in ultimii ani a obținut în mod 
constant peste 70 kg carne de 
pasăre pe fiecare metru pătrat 

9 construit — puii ajungînd la 
greutatea optimă de livrare a 
rasei în cel mult 70—75 de zile) 

MB și, mai de curînd de exemplul 
w cooperativei agricole din Pielești.

Am vizitat, zilele acestea, fer- 
A ma de păsări a acestei coopOra- 

tive agricole dezvoltată după 
modelul și prin sprijinul direct 

• al I.A.S. „Avicola" — prima u- 
nitate de stat din zona Olteniei 
profilată pe creșterea industria- 
lă a păsărilor. Două hale a cite 

9 o mie de metri patrați fiecare, 
utilate — prin contribuția ate
lierului mecanic intercooperatist 

MB Craiova — cu tot ceea ce pretin- 
de tehnologia modernă de creș
tere intensivă a puilor de găină 

• pentrp carne, două încăperi 
unde sînt depozitate furajele și 
uneltele necesare, numai la atît 

• se rezumă partea constructivă a 
ramurii de producție a C.A.P. 
Pielești ce a permis livrarea, în 

• primul trimestru al acestui an, 
a 20 000 de pui în greutate me
die de 1,350 kg, obținerea a 
280 000 lei venituri nete. „Anul 

™ trecut, ne spunea tov. Dumitru 
Deleanu, președintele cooperati- 

»vei agricole, ne-am propus să 
dezvoltăm creșterea păsărilor.
Cum ne lipsea experiența, ne-am 

£ adresat tovarășilor specialiști de 
la „Avicola" să ne ajute în or- 

• ganizarea interioară a halelor, în 
instalarea incubatorului, școlari-

față de poporul căruia îi apar
ține și-i slujește.

Numeroși ideologi apuseni în
trețin prin lucrările lor un sen
timent social sceptic — rezul
tat al alienării într-o societate 
de consum care a-.pierdut sim
țul viitorului și căruia îi lipsește 
conștiința faptului că omul face 
istoria. Teoria potrivit căreia 
„omul face istoria fără să știe" 
este repetată în ultima vreme ca 

un Ieît-motiv, apreciindu-se că 
această „participare inconștien
tă" exprimă o trăsătură funda
mentală a condiției umane. O- 
mul apare.astfel ca un făuritor 
„inconștient" al „civilizației teh
nocratice". Filozofiei noastre, 
concepției noastre despre lume 
și viață îi este însă străină o 
asemenea teorie. Reprezentanții 
generației studențești din Româ
nia, întruniți în colocviul de la 
Iași, au subliniat că societatea 
socialistă construiește o civiliza
ție tehnico-materială care exclu
de orice .bază obiectivă pentru 
deformații morale și care asi
gură libertatea și demnitatea 
omului, afirmarea multilaterală 
a personalității umane. „Noi 

So-nai al Frontului Unității 
cialiste.

La întrevedere; cara 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială, a participat Eugen 
Jebeleanu, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste.

(Agerpres)

zarea oamenilor și întocmirea 
rețetei de furajare a puilor. Au 
venit dumnealor aici, s-au uitat 
Ia construcțiile noastre realizate 
mai mult din resurse locale și 
ne-au propus colaborarea în 
sensul de a ne livra furajele 
combinate și puii de o zi, de a 
ne asigura asistența tehnică ne
cesară. Am cîntărit mult propu
nerea și bineînțeles că n-am lă
sat să ne scape un asemenea a- 
vantaj. In primul rînd am evi
tat o investiție: stația de incu
bație. Apoi, am rezolvat proble
ma furajelor și a pregătirii oa- 

ANONIMELE
PRAETKA

ÎNDOIELNICA
A tllRAJUllII

Zilnic sosesc pe adresa redacției zeci de scrisori din întreaga 
țară al căror conținut relevă cele mai diverse aspecte ale mun
cii depuse de tineri în toate domeniile de activitate — politică, 
socială, culturală — fapte concludente privind aportul substan
țial pe care aceștia îl aduc în efortul comun al întregului popor. 
Nu lipsesc, evident, nici scrisorile conținînd critici la adresa 
unor anomalii întîlnite ici-colo și pe lîngă care tinerii nu trec 
și nu trebuie să treacă nepăsători. Foarte multe din aceste scri
sori își găsesc zilnic loc, sau se află la baza celor mai multe 
articole critice apărute în paginile ziarului.

Printre zecile de scrisori sosite Ia redacție se află însă 
și unele nesemnate sau semnate cu nume fictive sau cu formule 
binecunoscute : „un grup de părinți", „un grup de elevi“ (sau 
tineri) etc., scrisori al căror conținut pare a fi întotdeauna — 
uneori și este — grav, dramatic, al căror conținut reclamă in
tervenția ziarului pentru „a se face dreptate", cum se încheie 
majoritatea acestor misive. Se întîmplă ca astfel de scrisori să 
ne parvină sub formă de al doilea sau al treilea sau al patrulea 
exemplar la indigo, semn că aceleași rînduri, că aceleași ano
nime au fost trimise și la alte adrese.

SOFIA SCORTARU 
NICOLAE ADAM

(Continuare în pag. a U-a)

nu sîntem simpli martori ai Is* 
toriei" au afirmat numeroși 
participanți la dezbateri. „Noi 
sîntem chemați să ne aducem 
contribuția, în cadrul efortului 
constructiv al întregului popor, 
la făurirea istoriei". Angajarea 
socială a studenților se reali
zează pe temeiul unor convin
geri filozofice și social-politice 
ferme, fundamentate pe însuși
rea creatoare a filozofiei mar
xiste, care oferă o viziune știin
țifică, realistă despre lume și 
viață. A-și însuși creator filozo
fia marxistă înseamnă, pentru 
fiecare student, a cunoaște po
litica științifică a partidului, a 
lupta hotărît pentru traducerea 
ei în viață, a contribui activ, 
teoretic și practic, la înflorirea 
economiei, științei și culturii 
naționale.

Dovedind o atitudine politică 
înaintată, participanții la coloc
viu au evidențiat faptul că orga
nizarea contribuției conștiente 
a oamenilor muncii la construi
rea societății socialiste multila
teral dezvoltate, implică pre-> 
gătirea multilaterală a viitorilor 
specialiști, dezvoltarea perso
nalității politice militante a 
studenților. Afirmarea persona
lității complexe a viitorului 
specialist, bine pregătit profesio
nal, cu profunde cunoștințe po- 
litico-ideologice și cu o bogată 
cultură generală, este cerută 
totodată — așa cum s-a subli
niat în cadrul dezbaterilor — de 
revoluția științifico-tehnică con
temporană, de transformarea 
științei în forță nemijlocită de 
producție, de gîndirea modernă, 
care. este dialectică prin exce
lență, practică, dinamică, proba- 
bilistă și modelatoare, pentru 
■care nu există nimic perfect, 
dat și definitiv.

Ca o cerință a dinamismului 
cu care viața determină schim
barea a tot ceea ce este învechit 
și depășit, reprezentanții stu- 
dențimii au teoretizat necesita
tea ridicării conținutului infor
mațional științific de specialitate 
și filozofic al cursurilor predate, 
la nivelul complexelor proble
me pe care practica socîal-po- 
litică le impune spre rezolvare 
universității, specialistului, cer
cetătorului științific. Ce poate 
fi mai semnificativ, pentru do
rința de cunoaștere și realizare 
a studențimii, decît argumenta
rea. necesității introducerii a cît 
mai multe cursuri facultative pe 
teme de axiologie, antropologie, 
etică, estetică, cursuri de filo
zofie contemporană, care să per
mită temeinica cunoaștere a

MIHAIL PIȘCOCI 
cercetător 

la Institutul de filozofie 
GEORGETA RUȚĂ 
ADRIAN VASILESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

menilor. Toate acestea, fără în
doială, nu de gratis, dar eficien
ta investifiei noastre realizată 
sub tutela directă a unui colec
tiv cu experiență, a crescut foar
te mult. De pildă, asimilind teh
nologia de producție de la I.A.S. 
„Avicola" (furajarea cu ajuto
rul unei benzi transportoare de 
tip T.N.-28 prin instalarea în 
hale a alimentatoarelor tronco- 
nice, adăpători mobile și insta-

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a Iha)
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TINERII SĂRBĂTORESC CENTENARUL
NAȘTERII LUI LENIN

BETONUL APARENT
într-o interesantă expoziție

• CRAIOVA : La Casa de cultură a studen
ților a avut loc vernisajul expoziției „Cente
narul nașterii lui V. I. Lenin“. Sînt expuse 
documente, operele lui Lenin tipărite în lim
bile română și rusă, tablouri cu subiecte in
spirate din evenimentele Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie. (TR. ROȘIANU).

privire la dezvoltarea complexă a economiei 
naționale", organizat la Casa de cultură a stu
denților din Cluj a cuprins mai multe expu
neri făcute de prof. univ. dr. A. Negucioiu, 
conf. dr. C. Olah, lector univ. Z. Sziics și conf. 
univ. I. Lupuțiu. (M. MITEA).

pe Bulevardul Magheru

• BACAU: în cadrul ciclului de activități 
desfășurate sub genericul „Tineretul și con- 
temporaneitatea“ s-au prezentat teme privind 
biografia și activitatea lui Lenin, fragmente 
din amintirile celor care l-au cunoscut și au 
trăit alături de el. în perioada 13—23 aprilie, 
în județul Bacău se va organiza „Decada căr- 
tiî-politice pentru tineret", prilej cu care 
va face o largă popularizare a operei 
V. I. Lenin. (C. MAFTEI).

se 
lui

ir

• CLUJ: Simpozionul „Ideile leniniste cu

• GORJ : Elevii liceului lin Bîlteni aniver
sează cei 100 de ani de Ia nașterea lui Lenin, 
participînd în număr mare la acțiunile care se 
organizează. Ei au audiat conferința „Lenin și 
actualitatea", au alcătuit un fotomontaj pre
zentând cronologic, viața și activitatea aces
tuia. Recent au <<idiat expunerea „Lenin — 
marele gînditor al omenirii". Surpriza a con
stituit-o discul cu 18 cuvîntări ale lui Lenin, 
ținute între anii 1919—1924. în prezent cercul 
de limbă și literatură rusă „F. M. Dostoievski" 
pregătește un recital de poezii și cîntece în
chinate acestui eveniment. (ADINA CIȘMAȘ)

Ieri s-a deschis, 'în sala din 
B-dul Magheru nr. 34—36 expo
ziția „Betonul aparent”, organi
zată de Centrul de documenta
re pentru construcții, arhitectură 
și sistematizare din cadrul Minis
terului Construcțiilor Industriale.

Expoziția prezintă, cu ajutorul 
unui bogat material ilustrativ, lu
crări din beton aparent realizate 
în țară și peste hotare, precum și 
o bogată documentare tehnolo
gică.

„Datorită marilor sale avantaje 
practice (economii de material și 
de cost, scurtarea duratei de e- 
xecuție, evitarea operațiunilor de 
întreținere în timp etc.) — ne-a

UN!VERS1TAS-CLUB“ 
la ara debutului „ALAIUL

Desigur, studenților bucu- 
reșteni le este bine cunoscut 
Clubdl Universității din bd 
Schitu Măgureanu nr. 9. Au 
participat deseori aici la 
spectacole artistice său »a 
seri de dans. Și, totuși, sfîr
șitul săptâmînii trecute ne-a 
prilejuit o surpriză : am fost 
invitați Ia festivitatea de 
deschidere a... Clubului Uni
versității. Complet renovat. 
„Universitas-club" și-a pri
mit oaspeții într-un cadru 
arhitectonic inedit, reușind 
să ofere o ambianță plăcută

Programul inaugural — a- 
vind „cap de afiș" pe acto- 

i rii Anrza Felea și Den» Ra 
dulescu, interpreta de muzi
că ușoară Doina Spătarii 
(studentă a Universității) și 
orchestrele studențești „Mon 
dial" și „2001“ — a marcat 
un început promițător. Orga
nizatorii au însă ambiții 
mari ; ei vor să formeze în 
rîndurile studenților un „re
flex condiționat" de a fi 
oaspeți frecvtnți ai „Uni 
versitas - club ‘. în acest 
scop și-au propus să orga
nizeze săptăminal întâlniri cu 
personalități ale vieții poli
tice, Științifice și culturale 
să prezinte spectacole de tea
tru sau muzicale d« cea mai 
bună calitate, sâ asigure un 
cadru potrivit pentru dezba 
terile studențești, pentru 
schimburile de opinii. Cre
dem că este important să 
subliniem faptul că membrii 
Consiliului U.A.S. din Uni
versitate — care coordonea
ză activitatea „Universitas- 
club“ — nu înțeleg să-și 
irosească timpul in pregăti
rea unor acțiuni destinate 
exclusiv destinderii sau gra
tuitei împodobiri a intelec
tului. Dorința lor este de a 
le oferi studenților. în cadrul 
unui ciclu de activități zilni
ce, accesul permanent la va
lorile reale, trainice ale cul
turii și artei.

A. VASILESCU

PRIMĂVERII"
In zilele de 4 și 5 aprilie 

a.c. tinerii din județul Caraș- 
• Severin sînt invitați la o ma
nifestare culturală deosebit de 
interesantă. „AI, AIUL PRI- 

'MAVERII". Inițiatori : Comi
tetul județean al U.T.C.. Co
mitetul pentru cultură și artă. 
Consiliul sindical județean și 
Casa județeană . a, creației 
populare. Programul, întocmit 
ingenios, cuprinde — printre 
altele — simpozionul de fol
clor „Obiceiuri de primăvară4 
(„Carnavalul de la Cuptoare", 
„Strigările peste sat". ..Mătcă- 
lăul" etc.).

Duminică, arterele principa
le ale municipiului Reșița vor 
aparține ansamblurilor și gru
purilor folclorice din Sadova 
Veche. Gîimboca. Marga. Ca
ransebeș, Clocotici, Bănia. Re
șița etc., care vpr- alcătui și 
prezența „Alaiul obiceiurilor 
de primăvară". Seam va fi la 
fel de bogată: La casa de cul
tură a sindicatelor „Spectaco
lul obiceiurilor de primăvară" 
ri „Parada măștilor", iar ia 
Piața „23 August" — „Carna
valul primăverii". Intrată în 
drepturile ei, primăvara roși- 
țeană va avea un plus de tine
rețe și atractivitate.

LA REȘIȚA

Sala de gimnastică din orașul Gh. Gheorghiu-Dej executată 
din elemente prefabricate, cu beton aparent.

spus, cu ocazia deschiderii expo
ziției, tovarășul Pascale Ruta, di
rector tehnic în C.D.C.A.S. — 
betonul aparent, realizat din pa
nouri mari, prefabricate și obți
nut cu ajutorul unor tipare mo
delate, s-a impus atenției pro- 
iectanților și constructorilor noș
tri începînd din anul 1963, cînd 
au avut loc primele experiențe 
de acest gen, în laboratoarele 
I.N.C.E.R.C. Se pot menționa, 
printre obiectivele construite în 
ultimii ani: Sala de expoziții a 
Ministerului Industriei Lemnu
lui de la Pipera, Sala de gim
nastică și Sala de box și lupte 
din orașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, autogara din Cluj, Casa de 
cultură din Suceava, Hotelul 
„Europa” din Eforie-Sud etc.”

Prin diversitatea executării co- 
frajelor, precum și prin unele 
prelucrări ulterioare ale suprafe
ței de beton (reliefuri, linii care 
creează jocuri de lumini și um
bre etc.) se pot obține efecte de
corative, folosite din ce în ce 
mai mult. în special la construc
țiile cu caracter social-cultural. 
Sistemul de finisaj prin beton a- 
parent devine, în același timp, un 
stimulent pentru constructor, în 
sensul că îl obligă să execute un 
beton de foarte bună calitate, 
orice defect fiind vizibil și deci 
ireparabil”.

Extinderea șt generalizarea me
todei, ca și unele sugestii în sen
sul îmbunătățirii ei, constituie 
scopul acestei expoziții, care va 
rămîne deschisă circa o lună de 
zile.

ELENA POPA

„Asistenta medico-chirurgicală de urgențăii

L. P.

MARGINALII LA O COMPETIȚIE DESFĂȘURATĂ
IERI DUPĂ AMIAZĂ ÎN BUCUREȘTI

Ni s-a întâmplat, desigur.' mai 
tuturora să auzim o sirenă ce- 
rînd cale liberă, să fim marto
rii unei salvări traversînd gră
bită distanțele ; o viață se află 
în pericol și clipa, alături de 
competență, trebuia să-și spună 
neîntârziat cuvîntul. Pentru că, 
dincolo de posibilitățile propriu

ÎN EDITURA POLITICĂ A APĂRUT

„Întrebări care își

CAUTĂ RĂSPUNSUL"

CHELTUIELI MINIME

zise, presupuse de știință, în 
cele mai multe asemenea ca
zuri o mare șansă trebuie smul
să timpului. Iată de ce — ne- 
creînd întâmplător această sec
vență de atmosferă — tema 
concursului la care am partici
pat ieri după-amiază (organizat 
de Comitetul U. T. C. al secto
rului sănătate) a avut tocmai a- 
ceastă idee centrală : promptitu
dinea. măsurile de urgență ce 
trebuie luate în acordarea pri
mului ajutor. Toate cele 15 con
curente — asistente medicale — 

■ cîștigătdare ale fazei prealabile, 
pe unitate, reprezentând mari 
instituții de profil din Capita
lă — spitalele Caro] Davilla, 
Grivița, Cantacuzino, Dr. Stân
că, Gr. Alexandrescu, Colentina 
ș» Policlinica Vitan — au dove
dit. cu prilejul competiției, pro
funde cunoștințe profesionale, 
pricepere și simț acut al tim
pului util pentru astfel de in
tervenții, adeseori hotărîtoare. 
Sînt nu numai impresiile noas
tre, ci și constatările unui ju-

riu exigent, 
univ. dr. doc. 
care a trebuit 
trebări de baraj pentru delimi
tarea cîștigătorilor. Aceștia au 
fost: Emilia Cotoarbă de la Po
liclinica „Vitan" — premiul I ; 
Cornelia Sîrma de la Spitalul 
„Carol Davilla" — premiul II ; 
și Iulia Bădărău de la Spitalul 
central de copii „Gr. Alexan- 
drescu" — premiul III. care au 
primit distincții în obiecte de 
valoare, toate celelalte concu
rente bucurîndu-se de felicitările 
juriului și de oîte un frumos 
buchet de flori.

A fost un concurs în urmă 
căruia au avut de cîștigat atît 
cei care s-au perindat pe scenă, 
cît și tânărul public de specia
litate — întărindu-ne o dată în 
plus convingerea că totdeauna 
cînd auzim o sirenă cerînd cale 
liberă știm că pentru viața a- 
flată în mașina salvării se face 
totul pentru a fi afară de peri-

condus de lect. 
Cezar Petrescu, 

să apeleze la în-

(Urmare din pag. I)

electrice de încălzit și delății 
dirijare a iluminației interioare) 
am reușit creșterea substanțială 
a productivității muncii, un spor 
în greutate foarte bun. Doar pa
tru muncitori îngrijesc acum 
20 000 pui pe serie, sporul optim 
în greutate fiind atins în cel 
mult 75 de zile de la popularea 
halelor. în felul acesta, un leu 
investit Ia noi în creșterea pui
lor se recuperează și ne aduce 
cel puțin încă un leu beneficiu 
net".

Complexul de creșterea puilor 
de la Pielești este doar un sin
gur exemplu din ceea ce se în
treprinde în județul Dolj în sen
sul dezvoltării acestei rentabile 
ramuri a zootehniei — creșterea 
păsărilor. Afirmația ne-o bazăm 
pe faptul că în timp ce aici, la 
cooperativa agricolă din Pielești, 
halele au fost populate cu cea 
de-a doua serie de pui pentru 
carne, organele în drept au a- 
probat construcția a patru com
plexe avicole intercooperatiste 
de mare capacitate și după teh
nologii moderne, eficiente. La 
Șimnic, de pildă. în imediata a- 
propiere a întreprinderii agrico
le de stat ..Avicola", cele șase 
cooperative ce alcătuiesc centura 
furnizorilor de produse agricole 
a orașului Craiova, vor ridica un 
complex avicol cu ferme specia
lizate pentru creșterea puilor de 
carne- și a găinilor outoare. 
Transformările aduse unor cons
trucții mai vechi au nermis ca 
investiția inițială să fie redusă 
cu circa un milion Iei. Dar a- 
vantajul cel mai mare vine de 
acolo că încă în această lună a- 
dăposturile vor fi populate cu 
puicuțe, pînă la sfirșitul anului 
put.îndu-se obține circa 200 000 
ouă pentru consum. Interesant 
de reținut că I.A.S. „Avicola" 
asigură proiectul construcțiilor 
precum și asistența tehnică în 
producție — directorul întreprin
derii, dr. I. Cioroianu, a și fost 
cooptat ca membru al consiliului

de administrație —, că întreaga 
investiție se realizează numai 
din fondurile cu care participă 
cooperativele agricole asociate.

Amănunte în plus privind asi
gurarea conducerii acestei uni
tăți intercooperatiste, modul in 
care sînt rezolvate aspectele de 
producție și cum sînt repartizate 
veniturile, primim de îa tova
rășul Constantin Oprea, preșe
dintele consiliului de adminis
trație. ..Complexul avicol inter- 
cooperatist de la Șimnic folosește 
experiența și aplică tehnologia 
de producție de Ia întreprinde
rea agricolă de stat. O dată cu 
specialiștii acestei unități cu 
care colaborăm îndeaproape și 
noi tindem către realizarea unei 
producții de 100 kg carne de pa
săre pe metru patrat construit, 
către obținere a 250—300 ouă de 
Ia fiecare găină. Ne străduim, 
astfel, ca pe de o parte să apro
vizionăm bine piața, iar pe de 
altă parte să obținem o eficien
ță sporită a investiției. Conduce
rea întreprinderii este asigurată 
do un consiliu format din pre
ședinții cooperativelor . agricole 
asociate. Actul de constituire 
prevede ca principala sarcină a 
consiliului pe aceea de a se 
întruni ori de cite ori trebuie 
să adopte măsuri care să con
ducă la rezolvarea operativă a 
problemelor de producție ce se 
ridică, să adopte măsuri care să 
conducă Ia mai buna desfășura
re a muncii. Ia onorarea fără 
rabat a obligațiilor contractuale. 
Intrucît veniturile realizate, ca 
urmare a valorificării producției, 
vor fi distribuite cooperativelor 
agricole asociate, în funcție de 
cota de participare, fiecare par
tener este interesat ca treburile 
să meargă bine, să sporească 
mereu cota de participare, să 
propună și să adopte cele mai 
economice forme de organizare, 
să consimtă la asimilarea a tot 
ceea ce apare nou în tehnologia 
creșterii păsărilor".

în județul Dolj se realizează 
acum patru complexe pentru 
creșterea păsărilor pentru pro
ducerea de ouă și a pui
lor pentru carne. Folosind 
soluții simple, eficiente, valorifi- 
cînd experiența întreprinderii 
agricole de stat „Avicola" și a 
C.A.P, Pielești, cooperativele a- 
gricole asociate și-au propus ca 
încă din acest an să valorifice 
cantități sporite de carne și ouă, 
anul viitor asigurînd intrarea în 
producție la întreaga capacitate 
a complexelor. Atunci, prin a- 
doptarea tehnologiilor moderne 
de creștere a păsărilor, este pre
văzut să se valorifice peste 1 000 
tone carne de pasăre și 30 de 
milioane de ouă intr-un an. prin 
aceasta contribuind la mai buna 
aprovizionare a populației. la 
valorificarea in condiții superi
oare a condițiilor de care dis
pun și a experienței acumulate.

. ANDREITA

Aspect din timpul concursului
Foto: I. BĂRBIERU

Rezultate Pronoexpres
EXTRAGEREA Ii 18 25

4 41 14 44
FOND DE PREMII : 489 550

EXTRAGEREA a II-a : 42 7
36 26 24 22 41 32

FOND DE PREMII : 437 004 
lei.

joi ultima zi la

LOTO

SPLENDOARE ÎN IARBĂ: ru
lează la Patria (orele 9: 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30).

MOLL FLANDERS : rulează la 
Feroviar (orele 9; 11.30; 14,30; 17,30;
20.30) , Melodia (orele 9; 11,45;
15,30; 18,15; 20,45). Excelsior (ore
le 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30).

ASTERIX și CLEOPATRA : ru
lează Ia Republica (orele 9,15; 
11.30; 14: 16.15; 18.43; 21).

JOC DUBLU IN SERVICIUL 
SECRET : rulează la Sala Pala
tului (orele 17,15; 20,15), Luceafărul 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30: 21). 
București (orele 9: 11,15; 13,30:
16,30; 18,45; 21), Modern (orele 9,15; 
11.30; 13,45; 16; 18,15: 20,30).

El.VIRA MADIGAN . rulează la 
Capitol (orele 9,30: 11,45: 14; 16,30; 
18,45; 21).

DOMNIȘOARA DOCTOR- rulea
ză la Festival (orele 8,30; 11;
13,30; 16; 18,30; 21); Favorit (orele 
10: 13: 15,30; 18,45; 21).

FECIOARA CARE-MI PLACE : 
rulează la Victoria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45).

ULTIMA DRAGOSTE : rulează 
la Central (orele 9: 11,15: 13.30:
15,45; 18,15; 20,45).

STELELE DIN EGER î rulează 
la Lumîila (orele 9,30—15,45 în con
tinuare; 19,30).

GHICI CINE VINE LA CINA : 
rulează la Doina (orele 11,30; 13.45; 
16; 18.30; 20,45). Miorița (orele 10: 
12,30; 15; 17,30; 20).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—19 în continuare).

ADIO TEXAS : rulează la Grl- 
vița (orele 9.30: 11,45: 16; 18,15;
20.30) , Floreasca (orele 9; 11,15;

GENTIL : 
16: 18,15; 

15,30; 18; 
în conti-

: rulează

la Lira

13,45: 16: 18,15; 20,30), Gloria (orele 
9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

WINNETOU IN VALEA MOR* 
ȚII : rulează la înfrățirea (orele 
15,15; 17,45; 20), Viitorul (orele
15,30; 18).

PĂSĂRI ȘI OGARI : rulează la 
Viitorul (orele 20,30).
CĂLUGĂRIȚA rulează la Bu- 
zești (orele 15,30; 19), Popular (o- 
rele 15,30; 19).

CIND SE ARATA CUCUVEAUA: 
rulează la Dacia (orele 8,30—19,45 
în continuare): Flacăra (orele 
15,30; 18; 20,30).

VISUL DOMNULUI 
rulează ia Bucegi (orele
20.30) , Ciulești (orele
20.30) , Arta (orele 10—16 
nuare; 18,15: 20.30).

EXPLOZIE IN MUNȚI 
la Lira (orele 15,30; 18).

VIRIDIANA - rulează
(ora 20.15)

VIA MALA : rulează la Drumul 
Sării (orele 15,30; 17.45: 20). Raho
va (orele 15,30, 18).

TANDREȚE: rulează la Rahova 
(orele 20,15).

PĂCATUL DRAGOSTEI : rulea
ză la Ferentari (orele 1530; 18;
20.30) , Pacea (orele 16; 18; 20).

LA NORD PRIN NORD-VEST î 
rulează la Cotroceni (orele 15,30; 
19).

STA PIN PE SITUAȚIE : rulează 
la Volga (orele 15.30: 18; 20.30).

MIREASA ERA IN NEGRU : 
rulează la Aurora (orele 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20,15), Tomls (orele 
9.30—15,30 în continuare: 18: 20.15).

URMĂRIREA : rulează la Fla
mura (orele 9: 11,30: 15: 17.30; 20).

DOI BĂRBAȚI PENTRU O 
MOARTE î rulează la Moșilor 
(ora 20.30).

A TRĂI PENTRU A TRĂI : ru
lează la Moșilor (orele 15,30; 18).

COMISARUL „X" ȘI PANTERE
LE ALBASTRE : rulează la Mun
ca (orele 16; 18; 20).

Primire la C.C. al P.C. R.
Tovarășul Paul Niculescu- 

Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit miercuri de
legația de activiști ai U.C.I., 
condusă de Milorad Stanoie-

viei, membru al Prezidiului 
Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, care la invitația C.C. 
al P.C.R. a făcut o 
țara noastră pentru 
de experiență în 
muncii ideologice.

vizită în 
schimb 

domeniul

O delegație a Academiei Re
publicii Socialiste România și 
Academiei de Științe Sociale și 
Politice a plecat miercuri la 
Moscova, pentru a participa la 
lucrările sesiunii jubiliare a adu
nării generale a Academiei de 
Științe a Uniunii Sovietice, con
sacrată centenarului nașterii lui 
V. I. Lenin.

Din delegație fac parte acad. 
Miron Niculescu, președintele 
Academiei Republicii Socialiste 
România — conducătorul dele
gației, acad. Șerban Țițeica, vice
președinte al Academiei, acad. 
Ilie Murgulescu, directorul Cen
trului de chimie-fizică, prof. dr. 
Ladislau Banyai, vicepreședinte 
al Academiei de Științe Sociale 
și Politice, și prof. dr. Constantin 
Ionescu, secretar general al Aca
demiei de Științe Sociale și Poli
tice.

La invitația Ministerului 
Afacerilor Externe, în perioa
da 29—31 martie, primul ad
junct al ministrului afacerilor 
externe al R.P. Ungare, Puja 
Frigyes, a făcut o vizită de 
prietenie în țara noastră.

La 31 martie, Cornel iu Mă 
nescu, ministrul afacerilor ex
terne, l-a primit la M.A.E. pe 
primul adjunct al ministrului 
afacerilor externe ungar, cu 
care a avut o convorbire sin
ceră, tovărășească, asupra unor 
probleme de interes comun. 
La primire au participat Geor
ge Macovescu, 
al ministrului, și 
tin, ambasadorul 
București.

★
Miercuri seara, s-a înapoiat în 

Capitală delegația Partidului Co
munist Român formată din tova
rășii Simion Bughici, membru al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Colegiului Central de Partid, și 
Nicu Bujor, șef de sector la Sec
ția Internațională a C.C. al 
P.C.R., care a participat la cel 
de-al XX-lea Congres al P.C. din 
Luxemburg.

La sosire, pe aeroportul Banea- 
sa, delegația a fost întâmpinată 
de tovarășii Dumitru Ivanovici, 
membru al C.C. al P.C.R., și 
Constantin Vasiliu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

★

Miercuri a avut loc solemni
tatea înmînării ordinului „Meri
tul cultural" clasa a II-a scriito-

prim-adjunct 
Ferenc Mar- 
Ungariei la

«

rului Paul Constant, conferit de 
Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România, pentru acti
vitate îndelungată și merite deo
sebite în domeniul creației lite
rare, cu prilejul împlinirii vîrstei 
de 75 de ani. în numele Consi
liului de Stat, tov. Richard Win
ter, prim-secretar al Comitetului 
județean de partid, președintele 
Consiliului popular al județului 
Sibiu, a înminat scriitorului înal
ta distincție, urîndu-i noi succese 
în activitatea de creație. Mulțu
mind pentru acordarea distinc
ției, scriitorul Paul Constant a 
relevat grija partidului și guver
nului pentru activitatea scriitori
cească din țara noastră, pentru 
cei care contribuie la edificarea 
culturii și artei României socia
liste.

★

Ministrul comerțului exterior, 
Cornel Burtică, s-a înapoiat 
miercuri seara în Capitală, ve
nind de la Pekin, unde a semnat 
Protocolul privind schimbul de 
mărfuri între 
tă România 
Iară Chineză

La sosire,
neasa, erau prezenți membri ai 
conducerii Ministerului Comerțu
lui Exterior și alte persoane ofi
ciale.

Erau de față Cian Hai-Fun, 
ambasadorul R. P. Chineze la 
București, și membri ai ambasa
dei.

Republica Socialis- 
și Republica Popu- 
pe anul 1970.
pe aeroportul Bă-

★

După sesiunea științifică pe 
tema „Matematica, instrument 
de cunoaștere în științele naturii 
și în științele social-umaniste" 
— manifestare cu care au înce
put acțiunile prin care țara noas
tră contribuie la Anul internațio
nal al educației — Universitatea 
din București va găzdui în luna 
aprilie o reuniune internațională 
dedicată aceluiași eveniment: 
Consfătuirea rectorilor de univer
sități din Europa. Cei aproxima
tiv 50 de rectori ai universități
lor din toate țările europene, 
care au fost invitați să participe, 
ca și cei ai universităților din 
Cluj, Iași,. Timișoara și Craiova, 
vor dezbate în cadrul întâlnirii 
diferite aspecte ale colaborării 
inter-universitare, precum și une
le probleme specifice vieții stu
dențești;

în agenda manifestărilor ce se 
vor desfășura în continuare sub 
auspiciile Anului internațional al 
educației sînt înscrise Simpozio
nul național „Rolul și locul edu
catorului în procesul de moder
nizare a învațămîntului" .și Con
ferința internațională „Copilul 
în fața progresului, tehnicii și 
științei contemoprane". De ase
menea, Ministerul Învățămîntu- 
lui va tipări gratuit peste 30 00'1 
de abecedare pentru o țară ii* 
curs de dezvoltare, recomandată 
de U.N.E.S.C.O,

(Agerpres)

ANONIMELE
(Urmare din pag. I)

în primul rînd credem că tre
buie discutată public această 
practică îndoielnică a „curaju
lui", a „demnității", a „respon
sabilității" îra numele cărora se 
apelează la această formulă. 
Trebuie discutată tocmai pentru 
că „formula" și-a găsit adepți 
și în rîndul tinerilor. Nu trebuie 
să mai spunem că numărul a- 
cestora este foarte redus. Cre
dem însă că nu poate fi trecut 
ou vederea cu atît mai mult cu 
cit .aceștia, aflați îra plin proces 
educațional, făcînd primii pași 
în viață, apelînd la această 
practică manifestă o optică ero
nată privind integritatea rela
țiilor ce trebuie stabilite între 
indivizii aceluiași grup sau co
lectivități de muncă.

Funcționează aici o lipsă de 
curaj vecină cu lașitatea, o lip
să de respect față de tovarășii de 
muncă, o lipsă de încredere, în 
ultimă instanță, privind tăria co
lectivului, puterea sa de a asa
na practici lăturalnice spiritului 
de dreptate de care este ani
mat.

O altă constatare 1 într-o pro
porție considerabilă, anonimele 
se dovedesc a fi — pînă la ur
mă — „opera" celor caVe, la lo
cul de producție sînt, din punct 
de vedere profesional, slab pre
gătiți, dau de furcă colectivului, 
au un comportament labil. Alt
fel spus, nu se poate pune mare 
preț pe cele afirmate de aceștia, 
indiferent dacă este vorba de o 
chestiune vizînd strict profesia 
ori o problemă de viață Autorii 
anonimelor nu au, de cele mai 
multe ori, o idee clară despre 
ceea ce înseamnă, cu adevărat, 
valoare. Li se pare că sînt ne
dreptățiți. neînțeleși — am în
tâlnit cu toții acest tip — și una 
din modalitățile prin care speră

PROFESIONIȘTII : rulează la 
Cosmos (orele 15,30: 18; 20,15).

VALEA PĂPUȘILOR : rulează 
la Vitan (orele 15,30: 18: 20,15).

BLOW-UP : rulează Ia Progre
sul (orele 15,30; 18; 20,30).

BĂIEȚII IN HAINE DE PIELE: 
rulează la Unirea (orele 15,30; 18; 
20,15).

VA PLACE BRAHMS ? : rulea
ză la Crîngași (orele 15,30; 18; 
20,15).

FIUL ȘEICULUI : rulează 
Cinemateca Union (orele 
12; 14; 16).

trul „Țăndărică" (Calea Victoriei): 
O POVESTE CU CINTEC — ora 
15; (Str. Academiei) : GULIVER 
IN ȚARA PĂPUȘILOR — ora 17; 
Teatrul „C. Tănase" (Calea Victo
riei): NICUȚĂ... LA TĂNASE — 
ora 19,30: Ansamblul U.G.S. : 
ESOP. VIATA, MUZICA ȘI NOI 
— ora 20; Circul de Stat : CIRCUL 
MARE DIN MOSCOVA — ora

JOI, 2 APRILIE 1970

PROGRAMUL I
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Opera Română : FIDELIO — 
ora 19,30; Teatrul de Operetă; SIN
GE VIENEZ — ora 19,30; Teatrul 
Național „I. L. Caragiale (Sala 
Comedia): IDIOTUL - ora 19,30; 
(Sala Studio): TRAVESTI — ora 
19.30; Teatrul de Comedie: MAN
DRAGORA — ora 20; Teatrul Dra
matic Baia Mare (în sala Studio 
a Teatrului „Lucia Sturdza Bu- 
landra") : DONA JUANA—ora 20 ; 
Teatrul de stat Ploiești (în sala 
Teatrului Mic): DUELUL — ora 
20; Teatrul Giuleștf : COMEDIE 
CU OLTENI — ora 19,30; Teatrul 
„C. I. Nottara" (Bd. Magheru) : 
CRIMA ȘI PEDEAPSA — ora 
19,30; (Sala Studio) : CÎND LUNA 
E ALBASTRĂ - ora 20: Teatrul 
„Ion Vasilescu" : DOMNIȘOARA 
DIN SIGHIȘOARA — ora 19,30; 
Teatrul Evreiesc de Stat : MA- 
ZEI.-TOV — ora 19,30: Studioul 
T.A.T.C. : TRAGICA ISTORIE A 
DOCTORULUI FAUST - ora 20; 
Teatrul ..Ion Creangă": ROATA 
MORII - ora 9,30; MUȘCHETARII 
MĂGĂRIEI SALE — ora 16; Tea-

• 17,30 Emisiune în limba ma
ghiară • 18,05 Film serial : „Oli
ver Twist" (IV) • 18,35 Mult e 
dulce și frumoasă • 19,,00 Tele
jurnalul de seară • 19,20 Fluiere
le — prezintă Tiberiu Alexandru 
• 19,30 Reflector • 20,00 Teatru 
TV. : „înaintea gustării de dimi
neață" de Eugen O’Neill & 20,30 
Instantanee muzicale. Interpretea
ză Marina Voica și Cristian Po
pescu • 20,55 Film artistic : 
„Mama din Torino" — producție 
a televiziunii italiene e 21,45 E- 
vocări — Pagini din războiul an
tihitlerist • 22,05 Telejurnalul de 
noapte • 22,15 Cronica ideilor. 
Național și internațional în con
cepția lui Lenin • 24,45 Miniaturi 
instrumentale de Victor iusceanu. 
Cîntă pianista Crimhilda Cris- 
tespu.

PROGRAMUL II

• 20,00 Transmisiunea concertu
lui Orchestrei simfonice a Radio- 
televiziunij Române (partea T). « 
20,55 Sfioasa — film artistic • 
22,10 Prin muzeele lumii.

să li se facă „dreptate" este 
aceea a reclamațiilor anonime. 
Dar, și de fapt aceasta este ade
vărata profesie a „fabricantu
lui de anonime", ceea ce urmă
rește este denigrarea celui ca- 
re-și vede de 
denigrarea celui 
să-și facă datoria 
în activitatea sa, 
profesie întreaga 
creatoare.

Am încercat cu 
tatea să luăm în 
anonime sosite pe __________
lui. într-una era înfierată prac
tica medievală la care un profe
sor recurge pentru a se face 
„înțeles" și „ascultat" : bătăi, 
teroare, amenințări, note proas
te. Mai mult, se spune că (ci
tăm) „acestea se întâmplă în ca
binetul directorului școlii și sub 
ochii acestuia". Am cercetat 
aproape trei zile — de dimi
neața pînă seara — pentru a ne 
edifica. Am orezut — în prima 
zi neaflînd decît că este un pro
fesor foarte bun — că sîntem 
induși în eroare, că „practica 
medievală" și-a spus cuvîntul, 
că cine știe ce... La sfîrșitul a 
trei zile, bilanțul : este un foarte 
bun profesor, un foarte bun și 
prețuit pedagog și om, secția de 
învățămînt județeană îl cu
noaște ca pe unul dintre foarte 
bunii profesori din județ, a ob
ținut calificativul maxim la 
inspecția pentru gradul II, are 
o activitate obștească mai mult 
decît lăudabilă. Cum se poate 
împroșca cu noroi o asemenea 
activitate, ura asemenea om ?

Un alt caz a fost acela al unui 
inginer acuzat de a nu da im
portanța cuvenită obligațiilor 
sale, „în orele de serviciu ocu- 
pîndu-se cu orice numai cu 
producția nu". S-a dovedit a fi 
unul din inginerii al cărui 
aport la randamentul secției din 
care făcea parte era substan
tial ; mai mult după orele de 
serviciu rămînea, nu o dată, 
pentru a-și ajuta colegii mai ti
neri sau pentru a pune la punct 
tot ce ar putea împiedica rea
lizarea sarcinilor de producție. 
Și lista cazurilor ar putea con
tinua.

Un asemenea „cetățean" — 
fabricantul de anonime — in
ventează culpe ca apoi să le 
atribuie celui pe care „îl aran
jează el pînă la urmă", încearcă 
să calomnieze oameni integri, 
oameni a căror coloană verte
brală nu a suportat „modificări" 
precum a lor. Punînd la soco
teală și cantitatea de muncă 
pe care o depun cei de la birou
rile de sesizări ale tuturor în
treprinderilor, instituțiilor, mi
nisterelor, ale organizațiilor de 
masă, timpul pierdut, nervii pe 
care îi consumă atît cei veniți 
să se edifice asupra celor „sem
nalate" în anonime cît și cei 
care, nevinovați, trebuie ‘ 
tuși să suporte discuții 
plăcute, vom conchide 
anonimele ne lezează < 
nitatea, 
moral . ___ ____
noastră trebuie să-1 refuze 
numele tocmai al principiilor 
care o diriguiesc, în speță al 
dreptului de a semnala, princi
pial, erori ce trebuie corijate, 
drept care presupune însă și 
obligația elementară a răspun
derii pentru cele afirmate.

Ni se pare interesant a relata 
și un caz din alt „domeniu" 
care „generează" cazuri pentru 
anonime.

Acum cîteva săptămîni, la 
Constanța, am găsit la hotelul la 
care trăsesem, un plic pe care — 
după cum ne-a informat portă
reasa — îl adusese o fată. Scri
soarea relata 
dintre cele 
în legătură

treburile sale, 
care înțelege 
punind suflet 
investind in 
sa capacitate

toată sinceri- 
serios cîteva 
adresa ziaru-

vom
ne 

constituie 
pe care

• to- 
ne- 
că 

dem- 
un rabat 
societatea 

în

niște lucruri 
mai groaznice 
cu o familie

din oraș. Din cauza soției, 
acuzată de a fi suferindă de o 
boală mintală gravă, soțul și cei 
trei copii între 8 și 15 ani nu 
mai au liniște, sînt torturați, 
chiar bătuți, au ajuns la capătul 
răbdărilor. Nimeni nu vrea s-o 
interneze, să salveze liniștea fa
miliei și a vecinilor, nimeni nu 
ia nici o măsură ca să redea 
tihna soțului și a copiilor. Scri
soarea era semnată „o tânără 
revoltată", iar redactarea fă
cută în stilul unui patetism sfî- 
șietor, presărată de reproșuri la 
adresa opacității organelor lo
cale, a nepăsării medicilor ^Tc.

Pentru că ne aduseseră'*la
Constanța unele consecințe 
grave pe care viața de familie 
dezorganizată le generase în ac
tivitatea unor tineri, ni s-a pă
rut interesant să sosim și la a- 
dresa indicată în scrisoare.

Pe una dintre străduțele din 
apropierea portului, locuiește 
familia inginerului C.P. Soția, 
tehniciană, tocmai venise de la 
serviciu, în casă se simțea mînn 
unei gospodine meticuloase, co
piii erau la școală. Mărturisim, 
ne jenam să îi explicăm 
femeii aceleia drăguțe și 
vioaie ce ne adusese acolo. 
După o încercare destul de 
penibilă de intrare în su
biect, M. P„ femeia acuzată de 
iresponsabilitate, a preluat cu 
destul curaj frînele discuției :

— Probabil ați primit o sesi
zare. Mi-e destul de rușine să 
vă explic, dar nu sînteți primii 
care ați fost puși pe drumuri.

Pe scurt, soțul, în urmă cu un 
an, săvîrșise o greșeală lăsîn- 
du-se impresionat de o dansa
toare de bar. Fapte probabil 
judecate și rezolvate firesc în 
respectiva familie. Amatoa- 
rea de aventuri cu bărbați în- 
surați continua însă să-și urmă
rească cu înverșunare rivala. 
Scrisorile andhime au răpit des
tul timp conducerii întreprinde
rii unde lucrează M.P., sindica
tului. organizației de bază și 
chiar... miliției !

Dansatoarea, domiciliată la 
hotelul care mi-a servit drept 
gazdă cîteva zile, disperată că a 
epuizat toate resursele locale de 
intervenție, s-a hotărît să-și în
drepte tirul spre alte direcții. 
Și... iată rezultatul.

„O tînără revoltată" își per
mite, deci, la adăpostul anoni
matului să veștejească viața u- 
nei familii, să arunce cu no
roi într-o soție excelentă și o 
mamă devotată (copiii — toți 
trei elevi —-au rezultate foarte 
bune la învățătură). „O tînără 
revoltată" își permite sa pună 
pe drumuri o mulțime de lume, 
pentru că, în lipsă de altă ocu
pație, redactarea de anonime 
este una posibilă.

Se cuvine ca unor asemenea 
scrisori, evidențiind de lă prima 
lectură o punere în scena a si
tuațiilor mai mult sau mai pu
țin abilă, unor asemenea scri
sori evidențiind tendința de a 
zugrăvi_ „principial" în negru, 
să nu li se vină în întâmpinare, 
să nu se bucure de atenția foru
rilor în drept. Explicitatea ges
tului dezonorant și lăturalnic eti
cii noastre pe care îl comit au
torii de sesizări nesemnate, ar 
trebui sa intre și în atenția or
ganizației de tineret. Integrita
tea morală, curajul civic, spiri
tul de înălță principialitate în 
care sîntem educați impun for
mularea pătrunsă de răspundere 
a opiniei proprii, chiar dacă ea 
conține poziție critică, dar nu 
sub pavăza anonimatului și. în <_ 
orice caz, cu buna credință a 
omului cinstit, dornic să îndrep
te lucrurile.
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, VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA

La unul din punctele de lucru ale litoralului

(Urmare din pag. 1)
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

apreciind cele realizate, in
sistă asupra necesității ca, încă 
din primele faze ale proiectă
rii, specialiștii să depună efor
turi mai mari, să Ghibzuiască 
măi temeinic, să studieze mai 
profund, analizînd toate solu
țiile, să dea dovadă de... mai. 
multă imaginație, de mai mul
tă inventivitate și ingeniozita
te în creația lor.

O discuție vie stîrnește am
plasarea unor hoteluri și com- 
plexuri comerciale în raport 
cu plajele si cu arterele de 
circulație. Secretarul general 
al partidului relevă tendința 
nejustificată de a situa relativ 
departe de țărm unele dintre 
spațiile de cazare privind, în 
felul acesta, un număr de tu
riști de căi ușor accesibile și 
scurte spre plajă. Amplasarea 
în vecinătatea imediată a mă- 
rii_A/a aduce nu numai avan
taj de ordin funcțional, ci și 
beneficii sporite întrucît, se 
știe, accesul direct la plajă 
constituie un element de con
fort de care se ține seama la 
fixarea tarifelor. în acest sens, 
se decide reamplasarea unor 
construcții hoteliere.

în continuare sînt prezenta
te machetele construcțiilor vi
itoare din perimetrul Eforie 
Nord-Sud, care beneficiază de 
una dintre cele mai frumoase 
și mai întinse plaje. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu observă 
că, aici ca și în alte sectoare, 
terenul de construit poate fi 
mai bine folosit prin sporirea 
densității amenajărilor. Secre
tarul general al partidului in
sistă asupra aceleiași reco
mandări și atunci cînd este 

Vizitînd poarta maritima, a țării

vorba de extinderea stațiuni
lor Mangalia, Neptun și Costi- 
nești.

Vizita conducătorilor de 
partid și de stat continuă pe 
cîteva dintre șantierele de con
strucții ale Mangaliei-Nord. 
Aici prind trup de beton și 
sticlă ideile arhitecților și ingi
nerilor, materializate prin hăr
nicia și priceperea miilor de 
constructori, care în această 
primăvară pregătesc noi fru
museți litoralului nostru. Se 
face un popas la hotelul de
numit încă, așa cum figurea
ză în proiecte, hotelul „C“ d?n 
stațiunea Jupiter. Apreciind 
pozitiv originalitatea construc
ției, tovarășul Ceaușescu 
face .remarca totuși că am
plasarea ei nu a fost bine 
gîndită întrucît camerele 
hotelului nu au o vedere direc
tă la mare deși nu era nici o 
dificultate ca, printr-o așezare 
mai bine chibzuită, să se asi
gure și acest element impor
tant. O parte din răsoundere 
o poartă și beneficiarii, care 
trebuie să dea dovadă de m u 
multă exigență, ca și organele 
locale, care erau în măsură să 
analizeze situația la fața locu
lui.

Vizitînd șantierele din sta
țiunea Venus, secretarul ge
neral al partidului face obser
vația că nu totdeauna elemen
tele prefabricate sînt raționa] 
dimensionate și recomandă 
studierea în cursul execuției a 
posibilităților de a realiza eco
nomii sporite la materialele de 
construcții și finisaj ; totodată, 
recomandă și restudierea, în 
acest sens, a proiectelor care 
se mai află încă pe planșete.

Se discută la fața locului 
amplasarea unor noi hoteluri 

în imediata vecinătate a mării 
ca și posibilitățile de lărgire 
a plajei. Se relevă că aici po
tențialul natural poate fi folo
sit cu mult mai multă eficien
ță.

In stațiunea Neptun se vi
zitează mai multe puncte de 
lucru. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători 
de partid și de stat urmăresc 
modul de aplicare a tehnolo
giei modeme, se interesează 
de performanțele tehnice ale 
unor utilaje de construcții, 
de gradul de înzestrare cu 
tehnică avansată a șantierelor. 
Inginerul-șef al întreprinderii 
de construcții „Carpați14, Nico
lae Iordache. prezintă oaspeți
lor ceea ce el a numit „tenta
tiva de a construi un hotel de 
100 de metri lungime, cu 6 ni
vele, cu 330 de camere, in nu
mai 40 de ziieu. Lucrările au 
început la 5 martie și — dacă 
experiența va reuși — se vor 
termina la 15 aprilie. Construc
torilor li se urează succes. Tot 
aici sînt vizitate și interioare
le finisate si echipate ale u- 
nui alt hotel realizat în aceas
tă primăvară.

Vizita în zona noilor con
strucții se încheie la poligonul 
de prefabricate, care asigură 
elementele necesare pentru în
tregul șantier. Se subliniază 
avantajele folosirii pe scară

Un port pe măsura 
dinamismului economiei 

naționale
De la Mangalia, zonă a li

toralului unde se înalță o ade
vărată constelație purtînd nu
me de aștri, vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a celorlalți 
conducători de partid și de 
stat continuă la Constanța, 
unde se făurește o nouă și 
modernă poartă maritimă a 
țării.

Elicopterul cu care călă
torește secretarul general al 
partidului, taie linia sinuoa
să a litoralului. Această splen
didă zi de început de aprilie 
anticipează parcă viitorul 
sezon estival cînd noile 
construcții de pe litoralul 
Mării Negre vor primi iar 
zeci și zeci de mii de oaspeți. 
De sus, se zăresc valurile line 
ale mării, cu creste înălbite, 
ce se sparg pe întinderea de 
nisip auriu al plajei.

Se ajunge deasupra portu
lui. Ca două brațe uriașe de 
piatră se văd impunătoarele 
diguri ce închid incinta noului 
bazin portuar. Lungimea lor 
totală este de peste 5 300 m. și 
închide o suprafață de 523 
hectare, de două ori și jumă
tate mai mare decît a vechiu
lui port. Vor fi aici 48 de noi 
dane, la care vor putea acos
ta nave pînă la 80 000 tdw. 
Capacitatea traficului de măr
furi este prevăzut să atingă 
în stadiul final 51 milioane 
tone pe an.

Reconstruit și modernizat, 
portul Constanța se va situa 

largă a prefabricatelor ca și 
ale situării poligoanelor în în
săși incinta șantierelor, necesi
tatea' conceperii unor elemen
te diversificate, variate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
relevă rezultatele obținute pe 
șantierele de construcții vizi
tate și cere proiectanților și 
constructorilor ca, pornind de 
la experiența acumulată, să op
timizeze efortul lor îndreptat 
spre realizarea în termene cît 
mai scurte a sarcinilor de 
plan. Secretarul general al 
partidului cere să se respecte 
cea mai fermă disciplină în 
unitățile de proiectare și e- 
xecuție, cere ca spiritul de or
dine să fie întărit zi de zi, a- 
trage atenția asupra faptului 
că un rol important în acest 
sens revine tuturor factorilor 
responsabili încă din fazele de 
proiectare și organizare de 
șantier.

Pretutindeni, constructorii au 
făcut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, celorlalți conducă
tori de partid și de stat, o entu
ziastă primire. Ei au ovaționat 
îndelung, au scandat numele 
secretarului general al parti
dului, dînd glas sentimentelor 
de dragoste și stimă pe care le 
nutresc. împreună cu întregul 
popor, pentru conducătorul iu
bit al partidului și statului nos
tru.

în categoria marilor porturi 
europene.

Elicopterul aterizează pe u- 
na din primele dane date în 
folosință ale noului port, pe 
locul unde în urmă cu numai 
2 ani se întindeau apele mării. 

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid 
și de stat sînt întîmpinați de 
tov. Pavel Ștefan, ministrul 
transporturilor, de conducă
tori ai organelor portuare și ai 
întreprinderii de construcții 
hidrotehnice.

în fața schiței noului port 
se discută despre stadiul 
actual al lucrărilor și pro
gramul eșalonat de viitor. 
Ing. Laurențiu Țoringhibel, 
directorul I. C. H. informea
ză că prima etapă a lu
crărilor a fost încheiată înain
te de termen și se lucrează a- 
cuma intens la cea de a doua 
care prevede importante ame
najări portuare interioare : 4 
moluri (complexuri de dane), 
cu cele patru bazine aferen
te, platforme și magazii pen
tru depozitarea mărfurilor, 
moderne instalații de mani
pulare etc.

O problemă amplu discuta
tă a fost cea privind amplasa
rea cit mai rațională a dife
ritelor obiective portuare. Se
cretarul general al partidului 
a atras atenția constructori
lor că aceasta implică o mare 
răspundere, că trebuie să se 
adopte soluții care să asigure

Pretutindeni, înalții oaspeți au jost întîmpinați cu căldură de populația litoralului

atît accesul ușor al navelor, 
cît și siguranța exploatării in
stalațiilor portuare și a vase
lor.

Ținînd seama de intensifi
carea traficului de mărfuri, 
cît și de creșterea capacității 
flotei noastre maritime, con
structorii propun ca o serie 
de lucrări să fie devansate. 
Se arată că în urma studiilor 
pe care ei le-au făcut, există 
posibilități ca paralel cu exe
cutarea lucrărilor din etapa a 
Il-a să fie începute înainte 
de termen, chiar din anul vii
tor, o serie de lucrări prevă
zute pentru cea de a IlI-a e- 
tapă. Ei au solicitat totodată 
un sprijin din partea industriei 
constructoare de mașini pen
tru asigurarea șantierului cu 
utilajele grele, de mare ran
dament, absolut necesare pen
tru devansarea planului și în
ceperea totodată a lucrărilor 
de extindere a șantierului na
val Constanța.

Susținînd cerințele construc
torilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu propune să se stu
dieze toate posibilitățile reale 
ce concură la o bună corelare 
a activității cu toți factorii ce 
pot contribui la grăbirea rit
mului lucrărilor. Planul pînă 
în 1975, a arătat secretarul ge

Mutații profunde în viața 
unui șantier naval cu vechi 

tradiții

îmbarcați pe o șalupă apar- 
ținînd marinei militare con
ducătorii de partid și de stat 
părăsesc rada noului port și se 
îndreaptă spre șantierul naval 
adăpostit sub cunoscutele fa
leze ale Constanței. Pe de o 
parte digurile recent termina
te, iar de altă parte orașul, 
cuprind lumea agitată a por
tului. Spre apus zarea 
se închide dincolo de linia 
neregulată pe care o formează 
blocurile de locuințe din car
tierele noi, uzinele orașului, 
silueta sveltă a farului. Nu
mai străbătindu-1 poți percepe 
cu adevărat mărimea noului 
port, care este menit să se ri
dice la nivelul cerințelor pe 
care le impune dinamica dez
voltării industriale a Româ
niei, a comerțului său extern 
tot mai intens, și în același 
timp să facă față exigențelor 
pe care le pun anii care vin, 
ani de progres și mai accen
tuat în 'cadrul procesului dez- 
voltării multilaterale a socia
lismului în .România.

înaintînd printre zeci de 
nave, șalupa acostează la noul 
doc plutitor de 15 000 tone al 
șantierului naval. Tovarășul 

neral al partidului, ne dă po
sibilitatea să sprijinim efortu
rile constructorilor constăn- 
țeni.

Problemele ce sînt discutate 
sînt numeroase și complexe. 
Aici, pe noua dană, în briza 
mării, conducătorii de partid 
și de stat au avut o adevăra
tă consfătuire de lucru cu 
constructorii ■ hitrotehnici'eni și 
cu viitorii beneficiari, în ca
drul căreia s-au dezbătut ce
rințele și posibilitățile exis
tente, s-au căutat soluțiile cele 
mai adecvate pentru rezolva
rea lor operativă-

Vizitînd apoi construcțiile și 
instalațiile noilor dane, tova
rășului Nicolae Ceaușescu și 
celorlalți conducători de partid 
și de stat le sînt prezentate 
caracteristicile tehnice ale 
podului descărcător de mine
reuri, cu o capacitate de 1 000 
tone pe oră : în această zi au 
început probele tehnologice la 
podul descărcător de mine
reuri. Moderna instalație lu
crează cît opt macarale obiș
nuite și arc în plus posibilita
tea de a cîntări și descărca 
automat, atît direct în vagoa
ne, cît și prin benzi transpor
toare, în magazii sau pe plat
forme. Un alt pod descărcător. 
de aceeași capacitate, se mon
tează in imediata apropiere.

Nicolae Ceaușescu și ceilalți 
conducători de partid și de 
stat sînt întîmpinați cu 
furtunoase aplauze și urale de 
un mare număr de muncitori. 
Tovarășii Iosif Opriș, adjunct 
al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, și ing. 
Dumitru Fuiorea, directorul 
șantierului, salută pe oaspeți. 
Apoi sînt prezentate diagrame 
și hărți, impresionante prin 
datele de producție pe care le 
exprimă, prin perspectivele pe 
care le conturează. Șantierul 
naval din Constanța, care a 
aniversat recent 75 de ani de 
existență, este azi o unitate de 
seamă în industria noastră 
constructoare de nave. Planu
rile de dezvoltare a navigației 
maritime, precum și a celei pe 
rîurile interne ale țării, po
trivit documentelor adoptate 
de recenta plenară a Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, pun în fața sa 
sarcini de mare importanță, 
în cadrul diviziunii muncii 
stabilite între șantierele nava
le ale țării, Constanței îi revi
ne cinstea de a se profila pe 
producția unor nave maritime 
de capacități cuprinse între 
25 000—80 000 tdw, nave de 
mare capacitate, pentru prima 
oară produse în țara noastră. 
Sarcinile sale în ceea ce pri
vește reparațiile de nave se 
măresc în mod remarcabil. 

Șantierului naval din Con
stanța îi revin, de asemenea, 
cifre mărite în privința ex
portului de diferite tipuri de 
nave. în acest scop, șantierul 
naval va asimila producția u- 
nor noi tipuri, cea mai dificilă 
sarcină a etapei următoare o 
va constitui asimilarea nave
lor de 50 000 tdw a căror con- 

' stnucție va începe în 1972.
Răspunzînd întrebărilor 

puse de secretarul general al 
partidului în legătură cu gra
dul de integrare și tipurile de 
nave ce se vor construi, direc
torul șantierului naval arată 
că este prevăzută producerea 
in țară a agregatelor și apara
telor cu care sînt înzestrate 
navele, atingîndu-se în cîțiva 
ani un nivel înalt de integra
re ; gama de produse actuale 
va fi lărgită, astfel incit șan
tierul va asigura nave destina
te transportului dc produse 
petroliere, de minereuri, căr
buni, cargouri diferite. Pro
blema cea mai importantă o 
constituie pentru întregul co
lectiv asigurarea unor motoare 
proprii de înaltă calitate. Este 
eficient si oportun ca în țară 
să se fabrice motoare Dentru 
navele produse pe acest șan
tier și pe altele pe care le 
avem.

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
se interesează de probleme 
legate de eficiența economică 
a producției si investițiilor, de 
calificarea cadrelor necesare în 
această etapă de extindere a 
întreprinderii. întrucît capaci
tatea de producție va crește 
pînă în 1975 de cca 5 ori, pro
blemele acestea devin tot mai 
complexe. Pe măsura realiză
rii programului său de lărgire 
a producției, investițiile efec
tuate ating o eficiență tot mai 
înaltă.

Una dintre principalele 
preocupări pe care conducerea 
șantierului și reprezentanții 
ministerului de resort o în
fățișează secretarului general 
al partidului se referă la mo
dalitățile și îndeosebi, zonele 
de extindere a șantierului na
val, astfel ca acesta să fie ca
pabil să îndeplinească planu
rile sale de dezvoltare. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu a ce
rut ca fiecare din soluțiile 
propuse să fie luate în studiu 
cu cca mai mare atenție. De 
soluția dată, de alegerea celei 
mai bune variante depinde 
intr-o măsură apreciabilă în
săși viitorul acestei mari uni
tăți industriale a țării. Totul 
trebuie luat în considerare a- 
vî-ndu-se în vedere și creșterea 
celorlalte întreprinderi plasa
te în zona portului pentru a 
crea o armonioasă îmbinare a 
posibilităților cu necesitățile, 
pentru îndreptarea eforturilor 
lor concentrate spre ridicarea 
economiei noastre naționale 
pe noi trepte de progres.

în continuare, conducătorii 
de partid și de stat au vizitat, 
la invitația gazdelor, un car
gou aflat în construcție. El are 
o capacitate de 1 920 tdw și 
este destinat transportului de 
cherestea. Acest nou tip de 
navă românească, lansat re
cent <la apă, face parte dintr-o 
serie de cinci cargouri 
de acest fel contractate de U- 
niunea Sovietică. Constructorii 
săi se străduiesc să livreze și 

această navă la nivelul cerin
țelor moderne ; ea dispune de 
instalații de bord cu uji grad 
înalt de mecanizare și auto
matizare, dotări speciale pen
tru navigație în ape calde și 
în cele reci.

Pretutindeni, pe docuri, pe 
nave și lîngă ateliere, sute și 
sute de muncitori, lăsînd pen
tru un moment lucrul, salută 
cu entuziasm, își manifestă 
puternic dragostea și încrede
rea lor în partid și conduce
rea sa. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu răspunde sentimen
telor de fierbinte atașament, 
îi salută pe muncitori, tehni
cieni și ingineri.

De la șantier la portul ma
ritim Constanța, distanța este 
parcursă din nou cu șalupa 
militară. La cheiuri se află a- 
lineate nave românești și 
străine, care întîmpină cu o 
originală simfonie de sirene 
pe secretarul general al par
tidului și președintele Consi
liului de Stat. Nave ce poartă 
pe mări și oceane numele o- 
rașelor și provinciilor noastre 
— Bacău, Oradea, Dobrogea, 
Cluj, Iași, Buzău și altele, aș
teaptă clipa ieșirii în larg. De 
pe bordul acestor nave, ofi
țeri și marinari salută pe to
varășul Nicolae Ceaușescu. O 
marc mulțime de oameni, a- 
flată la gara maritimă, aclamă 
cu căldură, ovaționează cu en
tuziasm. Conducătorii de par
tid și de stat își iau rămas 
bun de la acești bravi oameni 
care prin hărnicia mîinilor și 
efortul minții lor dau viață 
planurilor îndrăznețe de lăr
gire și perfecționare a princi
palei porți maritime a țării, 
construiesc nave ce vor duce 
spre largul lumii, peste țări și 
mări, pe toate continentele, 
numele și renumele României 
socialiste.

★
încă o dată s-a adeverit, 

ceea ce practica a consacrat 
de-acum, și anume că dezba
terea și analizarea, la fața lo
cului, în mod concret și ope
rativ’, de către conducătorii de 
partid și de stat, a celor mai 
actuale probleme ale dezvoltă
rii societății noastre socialis
te, ale economiei naționale, 
este o formă eficientă de a- 
doptare și confirmare a unor 
hotărî ri importante. în cadrul 
unui dialog viu între condu
cătorii de partid și de stat și 
realizatorii programelor noas
tre de construcție socialistă, 
prin confruntarea deschisă a 
cerințelor cu posibilitățile, 
prin exprimarea unor critici 
constructive și darea de indi
cații precise, planurile noastre 
îmbracă formă palpabilă, e- 
manație vie a energiei și crea
ției populare. însuflețiți de re
centele documente ale plena
rei din martie a C.C. al P.C.R., 
de programul legislativ elabo
rat de Marea Adunare Națio
nală, care vizează domenii vi
tale ale dezvoltării noastre, oa
menii muncii de pe șantierele 
vizitate au dat expresie voinței 
lor ca, prin promovarea efi
cienței în producție, a discipli
nei muncii, prin îndeplinirea 
cu strictețe a prevederilor 
planului de stat, să-și aducă 
contribuția neprecupețită la 
mărețul program de. edificare 
socialistă a României.
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BRĂDĂȚEANU

de VIRGIL

M QUUOTE

de CERVANTES
Niciodată nu se va putea serie 

despre întruchiparea în literatură 
a generozității și nobleței spiri
tuale, a năzuinței către o lume 
așezată pe adevăr și dreptate, a 
puterii de a lupta, cu orice risc, 
pentru cei afla ți în nevoie și de 
â sluji idealuri umanitare, fără a 
se pomeni numele Iui Don 
Quijotc de la Mancha, căruia 
doar graba i-ar putea asocia în 
•exclusivitate ridicolul. Cavaler al 
aiîtor întîmplări hilare, neînfri
catul hidalg, una din marile 
identități ale literaturii tuturor 
timpurilor, este înainte de toate 
Alonso Quijano cel Bun, așa cum 
îl numiseră semenii, după viața 
sa nepătată și faptele-i de omenie 
— și astfel rămîne chiar dacă în 
carte ridicolul nu-1 ocolește. A- 
cesta este eroul pe care l-a iubit 
Miguel Cervantes, părintele său și 
al romanului modem prin opera 
epică intitulată Iscusitul hidalgo 
Don Quijotc de la Mancha.

înalt spirit al Renașterii, re
prezentant al ei de frunte pe 
tărîmul literelor, Cervantes 
(1547—1616) era departe de a-și 
fi propus prin monumentala sa 
creație doar o lucrare hazlie în 
care să ridiculizeze maniera ro
manelor cavalerești atunci Ia 
modă și pe cei căzuți pradă lor. 
Scriitorul și-a așternut opera pe 
hîrtie după ce el însuși trecuse 
prin aspre și dramatice încercări.

Iscusitul hidalgo Don Quijotc 
de la Mancha, principala operă 
a lui Cervantes, este șerisă cu a- 
dîncime și cu rare virtuți stilisti
ce, cu o vervă pe care secolele 
n-au egalat-o, cu excepțională ca
pacitate de compoziție, cn dina
mism și culoare, cu forță de ge
niu tradusă în spiritualitatea 
cărții. Scrise de un om bun și 
generos, care prețuia mai presus 
de orice virtutea faptei și înălți-

mea gîndului, om care crezuse și 
poate mai credea încă în puterea 
de afirmare a adevărului și-n bi
ruința dreptății, rindurile din 
Don Quijotc... sînt așternute ca 
prin adincul loi să slujească 
noblețea spirituală, înțelegerea 
între oameni, să-i apere pe cei 
năpăstuiți, să condamne împi
larea și violența.

Socotind că în lume nu rangu
rile moștenite, nu cele ale așa- 
numitei nobleți de singe sînt de 
preț,. Miguel de Cervantes 
Saavedra, —hidalg, așadar de 
descendență nobilă — a pomii 
în viață domic să se remarce 
prin noblețea gîndurilor și-a 
faptelor sale, să-și facă datoria 
de om. A năzuit să afirme o idee 
atunci cînd s-a înrolat ca simplu 
ostaș, cînd s-a sculat de pe patul 
de suferință spre a uimi prin vi
tejia sa pe combatanții de Ia Le
panto. Aici și-a lăsat un braț, 
de-aici a plecat cu două răni la 
piept, onorurile erau rezervate 
celor care știau să le revendice 
în numele originii. Tînărul de 
Saavedra a continuat să se bată 
pentru oameni și pentru glorie ; 
prins de pirații Mediteranei, a 
luptat să scape din închisorile 
Algerului, a plătit pentru fiecare 
încercare și de fiecare dată a 
luat întreaga vină asupra sa. Pe 
Cervantes din mîinile piraților 
l-au scăpat prietenii, răscumpă- 
rîndu-1.

Literatura nu i-a adus de la 
început satisfacții nici în dome
niul epic unde a publicat roma
nul pastoral Galateea, nici în 
acela al dramaturgiei unde a 
scris nu mai puțin de treizeci 
de piese, dintre care doar patru 
cunoscute azi, printre care vi
branta dramă eroică Numancia.

In grădina din fața Liceului 
nr. 20 „Gh. Șincai", Calei 
Șerban Vodă nr. 167, unde 
se află bustul lui Gheorghe 
Șincai, s-au fotografiat toate 
generațiile de elevi care au 
absolvit acest distins liceu. 
Păstrez și acum fotografia 
în care, emoționați pînă la 
tristețe în ultima, chiar ulti
ma zi de școală, ne-am foto
grafiat cu iubiții noștri pro
fesori. Nu puteam să cred 
atunci că noi pentru ei, și 
ei pentru noi au fost chiar 
viața noastră. Ne întrunisem 
în fața acestui bust de bronz 
pe care mi s-a părut doar în 
ultima zi de școală că-1 văd 
cu adevărat. Era așezat pe 
un soclu de piatră de formă 
paralelipipedică, avînd în 
partea de sus profilări orna-
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ROMÂNĂ VECHE

EDIȚIE ÎNGRIJITĂ ȘI NOTE
de G. MIHÂILĂ și DAN ZAMFIRESCU

ROMANȚIOȘII
de EDMOND ROSTAND

la Teatrul din Constanța
lncerând să descifreze secretul 

imensului succes pe care l-a cu
noscut teatrul lui Rostand în ul
timul deceniu al veacului trecut, 
Lanson observa cu îndreptățire 
că „publicul hărțuit, neliniștit, 
dezorientat" de răspîndirea dra
mei naturaliste și simboliste, cu 
cortegiul lor de tristeți metafizi
ce și de angoase existențiale, „s-a 
simțit solicitat să schimbe ceva 
în gustul său, să lărgească cercul 
obișnuit al distracțiilor sale, și 
s-a întors la drama romantică". 
Istoricul literar francez greșea 
însă văzînd aici „un fenomen 
destul de ciudat" căci acest fe
nomen s-a repetat, în diverse 
variante, în toate momentele de 
răscruce ale teatrului. Mi se pare 
că ne'aflăm, astăzi, în fața unui 
moment similar. Teatrul postbelic 
a consumat, în căutările sale

piesei,aparține traducătorului r __
Mircea Dem. Rădulescu). Specta
colul constănțean se înscrie în
tr-un circuit polemic care vi
zează deopotrivă ridicolul unei 
existențe terne și pe acela al 
exaltărilor. Dar efortul său este 
în același timp constructiv ni se 
propune soluția profund ome
nească a ingenuității, a frumuse
ții, a poeziei.

Avem, așadar de-a face cu o 
teprezenlație care vrea sa gă
sească, în fiecare din etapele ei, 
starea de echilibru ideal între o 
anume căldură grațioasă, fluen
tă, romantică, în bunul sens 
etern al cuvîntului, și o ironie 
fină, subtil malițioasă, la adresa 
exagerărilor romanțioase. Rezul
tatul are înfățișarea transparentă 
și delicată a unei pînze de 
Watteau, privită însă într-o o-

CRONICA TEATRALA
adeseori fructuoase, toate neliniș
tile veacului. Existențialismul și 
teatrul absurdului, teatrul furiei 
și cel al cruzimii, experiențele 
„happening" și cinismul dureros 
al lui Genet l-au adus pe omul 
contemporan în fața unui univers 
tragic, depopulat, de zei și iluzii, 
împingîndu-l la disperare lucidă 
și la saturație. Terenul este pre
gătit pentru o resurecție roman
tică, și în acest sens opțiunea de 
repertoriu a Teatrului din Con
stanța dobîndește semnificații 
nebănuite. Este momentul —- 
vrea să spună respectivul teatru 
prin alegerea sa — să ne aducem 
aminte de valoarea umană a 
candorii și a duioșiei, a curteniei 
și a discreției, a sincerității și a 
elanului generos. Firește însă că 
toate aceste valori nu mai pot fi 
exprimate astăzi în naiva lumi
nă hugoliană, și nici măcar în 
clar-obscurul început ului de 
vgac XX. „Un tineret care ur
mărește aselenizarea omului, 
care-și ridică glasul împotriva 
cursei înarmărilor, și care parti
cipă cu sufletul la gură la expe
riențele timarului doctor Bar
nard" — cum notează în pro
gramul de sală regizorul specta
colului, Ion Maximilian — „vi
brează la cu totul alte strune ale 
instrumentului romantic". Din a- 
cest punct de vedere alegerea 
Romanțioșilor este, de asemenea 
fericită, căci opera de tinerețe a 
lui Rostand îngăduie —■ ba chim 
pretinde — să se overeze o dis
tincție netă între substanța densă 
a visului st aburul efemer al ilu- 
z'ei, cu alle cuvinte între roman
tism și „romanțiosism" (termenul

glindă deformantă, care-i dă un 
aer ușor caricatural (foarte fru
moase sînt, în acest sens, decorul 
șl costumele Elenei Forțu). Lu
crurile nu merg pînă la parodie, 
căci intervenția regizorului se 
produce înlăuntrul spiritului și 
intențiilor piesei, 
sînt supradimensionate, iar pri
lejurile comice căutate la fiecare 
pas; totul în hotarele unui simț 
al măsurii și ale unui bun gust 
fără cusur, care îl restituie pe 
Rostand, fără rabaturi, sensibili
tății contemporane.

Actorii răspund cu precizie la 
pretențiile de eleganță și rafina
ment pe care le impune gîndirea 
tegizorală. Cuplul Sylvette-Perci- 
net — versiune comic-romantică 
a tragicilor amanți din Verona — 
prilejuiește tinerilor actori Auro
ra, Simionică și Petre Lupu mo
mente de intensă și vizibilă plă
cere a jocului, născută dintr-o 
știință matură a nuanței ironice, 
dintr-o concepție limpede asupra 
efectului umoristic al detașării, 
l a rîndul lor, cei doi „bătrîni", 
Mircea Constantinescu-Govora și 
Constantin Guțu (acesta din 
urmă, lotuși, cu unele accente 
cam „groase"), intră perfect în 
'irticulatnle spectacolului, îrnbo- 
rățindu-l cu spontaneitate și cer
că. în rolul lui Straforel. perso
najul cel mai „evoluat" al piesei, 
un fel de variantă avani la lettre 
a lui Cyrano. Sandu Simionică 
are un agreabil farmec bărbătesc 
și o siguranță de sine care se 
conjugă excelent cu evoluția co
legilor lui
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ISEBASTIAN COSTIN

Viața nu i-a dat pace, nevoia de 
a trăi l-a făcut să ajungă percep
tor și pentru o vreme client al 
închisorii din Sevilla, ca urma
re a fraudelor comise de un om 
în care generosul Cervantes cre
zuse.

E tragicomic că închisoarea i-a 
asigurat liniștea necesară lucru
lui și este explicabil că aici, în 
aceste circumstanțe, a prins fiin
ță cartea în care comicul se îm
bină atît de intim și de subtil 
cu tragicul. Aici geniul său în
cepe să facă, în spiritul cel mai 
realist, procesul himerelor, al 
neadevărurilor care pot sminti și 
compromite vieți, pot ciunti exis
tențe. Direct, în monumentala sa 
operă însumînd peste o mie de 
pagini și peste șase sute de 
personaje, el prezintă ridico
lul cavalerului rătăcitor, dar, de 
fapt, se ridică la infinit mai mult, 
reușind ca pe fundalul Spaniei 
din acea vreme să sugereze și să 
cuprindă viața și Drobleme de 
mare importanță. Cervantes afir
ma intenția de-a spulbera abun
denta literatură pe teme cavale
rești, adevărat rău al vremii, își 
propunea să ridiculizeze vetustul, 
să dea pe fâță exagerările și min
ciuna, să pledeze pentru bun 
simt S’ măsură, pentru echilibru, 
pentru punerea în acord a nă
zuințelor cu realele posibilități, 
pentru ca acțiunile, chiar bine 
intenționate, să nu fie inutile sau 
de tîs, pentru luciditate și capa
citate de luptă în viața reală, 
înainte de apariția cărții, legi, 
hotărîri parlamentare, încheieri 
ale coțicâliiloț interziseseră, cori-, 
damnaseră, stabiliseră arderea în 
piețe a literaturii cavalerești, so
cotită nocivă și de către autori
tăți. Nici una dintre aceste mă
suri n-a avut însă efectul .apari
ției genialei parodii a genului 
reprezentată de Iscusitul Don

Quițote cie la Mancha, publicată 
în ianuarie 1605 și ajunsă încă în 
primul an ia șase ediții. De alt
fel, s-a constatat ulterior, că a- 
nul 1605, anul apariției primei 
părți a capodoperei, a însemnat 
totodată anul de deces al litera
turii cavalerești, de vreme ce 
timp îndelungat în Spania nu 
s-a mai publicat nimic nou în a- 
cest domeniu, parodiat genial, ri
diculizat definitiv.

La partea a doua a romanului, 
în ciuda debutului senzațional, a 
succesului asigurat, scriitorul a 
lucrat nu mai puțin de zece ani 
și a publicat-o în 1615, ca pe o 
împlinire care face din opera sa 
capodoperă genială, manifest de 
nobilă factură umanistă. Partea 
a doua împlinește construcția, 
îmbogățește lumea de idei, o în
zestrează cu sublinieri de gene
rală și eternă valabilitate, o desă
vârșește în virtuți literare, îi dă 
puternic dramatism și adîncă în
țelepciune. Vibrația umană este 
copleșitoare mai ales în această 
parte, încheiată la apogeu prin 
capitolul care conține testamen
tul celui ce-a fost și a rămas 
Alonso Quijano cel Bun.

Miguel de Cervantes Saavedra 
era destinat să dea omenirii o 
capodoperă, a dat-o în al 68-lea 
an de viață, cu un an înaintea 
morții, care a survenit la 23 a- 
prilie 1616, zi în care omenirea 
pierdea două genii, pe el, pe 
Cervantes, și pe William Shakes
peare, cel care venise pe lume în 
anul morții lui Michelangelo. 
Atunci dispariția unui titan fuse
se compensată, acum omenirea 
pierdea într-o zi mult prea mult 
chiar pentru o epocă ; „pierdea" 
este însă un fel de a zice, deoa
rece pierdea doi muritori m 
ziua în care prin operă doi scrii
tori deveneau nemuritori.

BUSTUL LUI
GHEORGHE

ȘINCAI
iar jos două trt*pte. 

erau fixate trei 
bronz cu basorelie* 
latura stingă era 
un raft cu cărți

mentale, 
Pe soclu 
plăci de 
furi Pe 
sculptat 
simbolizînd studiul, în spate 
un opaiț, veghea, iar pe la
tura din dreapta „Lupoaica" 
cu Romulus și Remus, sim
bolizînd originea. Pe latura 
din față a soclului sînt gra
vate aceste cuvinte . „Purta- 
ți-vă ca niște pui de români, 
și nu uitați și pre Șincai". 
cuvinte aparținînd lui Șin
cai. Bustul, opera sculptoru
lui Schmidt Faur, a fost ri
dicat din inițiativa liceului 
în 1930. La fiecare început 
de an directorul ne amintea 
de marele patriot Gh. Șincai, 
de marele cărturar care și-a 
pus toată știința în slujba 
iluminării acestui popor. Noi 
ne obișnuisem că ne numim 
cu numele lui, ne luasem 
asupra noastră destinul său 
zbuciumat, într-un fel noi ne 
numeam „Șincai" și blazonul 
nostru era acest bust de 
bronz pe care ploile din 1930 
pînă in 1970 l-au făcut mai 
aproape de bustul celui pe 
care-1 reprezenta.

Nimic mai frumos decît 
ideea acelor sentimentali 
profesori din 1930 de a-1 așe
za pe acest mare patriot și 
mare cărturar în fața feres
trelor luminate ale liceului. 
Cînd trec prin acea grădina 
plină de verde și de bulgări 
roșii de trandafiri, aud m!-r- 
murZnd br-Tizul și inima pie- _ . ca

nu
trei bătînd : „Purtati-vă 
niște pui de români, și 
uitați și pre Șincai".

GABRIELA MELÎNESCU

Apărută la scurt interval după 
Istoria literaturii române a lui 
G. Ivașcu, antologia în două vo
lume Literatura română veche, 
îngrijită de G. Mihăilă și Dan 
Zamfirescu, continuă efortul de 
a face cunoscută una dintre pe
rioadele literare puțin cunoscute 
de marele public și care ascunde 
nu numai nebănuite frumuseți 
de trăire și expresie, dar și tră
sături în care regăsim rădăcini 
mai vechi, din epoca în care nu 
ni s-au păstrat scrieri, și totodată 
temeiuri pentru literatura de mai 
tîrziu. Redactate în limba po
porului (ca scrisoarea lui Neac- 
șu din Cimpulung sau Istoria 
lui Mihai Viteazul a lui Teodosie 
Rudeanu) sau în slavă, greacă, 
latină sau italiană, operele care 
traduc gînduri și realități din 
țările române sînt alăturate pe 
bună dreptate în această antolo
gie, în care figurează autori re
vendicați și de alte literaturi, (ce 
silezianul Baltasar Walther sac 
grecii Stavrinos și Matei al Mi 
relor), dar care aparțin și isto 
riei literaturii noastre, deoarec< 
primii, doi se inspiră din aceeaș 
epopee pierdută, scrisă în limbi 
română, Istoria lui Mihai Vitea
zul. iar ultima, care descrie eve
nimentele din prima jumătate a 
secohdui a XVlI-lea din Țara Ro
mânească, a fost inserată în cro
nica lui Matei Basarab din 1653

Autorii antologiei s-au desprins 
de prejudecata clasificării după 
gen și au ordonat materialul dună 
criteriile pe care le impuneau 
realitățile sociale și spirituale ale 
evului mediu românesc. Ne pare 
astfel firesc să se fi alăturat 
Letopisețul de cînd s-a încenut 
Țara Moldovei (de la Bistrița), 
scrisorii lui Vlad Țepeș către 
Matei Corvin și inscripției lui 
Ștefan cel Mare de pe zidul bi
sericii de la Războieni. Numai cu 
această viziune care nu a neglijat 
nici un amănunt, punînd în va
loare nesemnificativul aparent, 
tăișul adine al. unui gînd. dar și 
liniile de forță ale unei catedrale 
de gîndire (cum ne apare scrie
rea destinată de Neagoe Basarab 
fiului sau), autorii au reușit să 
prezinte evoluția complexă a li
teraturii românești medievale și 
să pună în lumină permanenta 
unor idei dominante ve care le 
regăsim de-a lungul paginilor, 
indiferent de limba în care a 
fost transpusă id cea, de locul 
scrierii sau sunrafațn pe care ea 
a putut fi ciRtă. Marele merit 
al antologiei alcătuită de 
hăilă și Dan Zamfirescu 
strînge și coordonează 
mente foarte diverse în 
ță. care vădesc însă unitatea de

gîndire și continuitatea în timp 
a idealului preluat din secolul 
al XIV-lea și transmis epocii lui 
Matei Basarab. Pircurgînd anto
logia nu traversezi o alipire de 
texte oarecare, fără legătură în
tre ele, ci o savantă suită de do
cumente literare alese cu grijă ca 
cele mai expresive și înserate în 
această atrăgătoare peliculă.

Pînă nu de mult învățăturile 
lui Neagoe Basarab zăceau tran
scrise în ediții vechi și impracti-

l JTHRATURÂ ROMÂNĂ
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cabile. Dan Zamfirescu a recon
stituit textul integral, cel mai a- 
propiat de original și a arătat în 
numeroase articole și conferințe 
valoarea acestei opere, unitatea, 
profunda ei semnificație.

Insistînd asupra excelentei rea
lizărilor literare din epoca lui 
Neagoe, antologia le așează în 
contextul cultural al vremii, ară
tând că ele nu reprezintă decît 
un moment dintr-o evoluție le
gată de viața socială și politică 
a Țării Românești. Sînt transcri
se astfel Epilogurile primelor ti
părituri ale ieromonahului Maca-

rie în Țara Românească, inscrip
țiile lui Radu de la Afumați de 
la Argeș și cronica slavă a Țării 
Românești din secolul al XVI- 
lea.

Este urmărită astfel și ilustra
tă continuitatea de gîndire nu 
numai în fiecare dintre cele trei 
țări române, ci din toate aceste 
țări, ceea ce corespunde realită
ții istoriei lor politice. Nu întâm
plător unul dintre capitole este 
intitulat Istoriografia în Moldo
va și Țara Românească în dece
niile al treilea - al nouălea, 
iar altul Zorile umanismului în 
Țările Române. Umanismul din 
literatura, veche românească, ilu
strat prin scrierile unui Nicolae 
Okihus, Johann Sommer sau Pe
tru Cercel, reprezintă un nou 
aspect al spiritualității românești 
medievale investigat de către au
tori antologiei.

De fapt, felul de a gîndi al ță
ranilor, neguțătorilor, boierilor și 
voievozilor din evul mediu ro
mânesc a fost puțin cunoscut. 
Romantismul a încercat o recon
stituire a lor, conferind uneori 
trăsături psihologice de fantezie 
sau împrumutate din lumea li
teraturii apusene acestor oameni 
autentici, care gîndeau și simțeau 
într-un mod propriu, fără eloc
vență sau teatralism. Desigur că 
această antologie va ajuta la cu
noașterea unei psihologii com
plexe și subtile, îndemnînd ma
rele public să caute și să par
curgă și alte izvoare din trecutul 
țarilor române. Lucrarea răspun
de unor necesități editoriale reale 
și stabilește bune temeiuri pen
tru viitoarele alcătuiri de texte 
medievale românești. Deși tipări
tă în colecția Lyceum, ea nu 
se adresează numai elevilor și 
studenților — care vor avea la 
îndemînă o culegere esențiala — 
ci, prin judiciozitatea prezentări
lor și notelor, ea este utilă și spe
cialiștilor. Contribuția sa la desci
frarea și stabilirea rădăcinilor cul
turii românești o recomandă a fi 
tradusă și într-o limbă de mare 
circulație.

P. CHIHAIA

„LOTCA DE AUR“
LA A DOUA IEȘIRE...

G. Mi- 
este că 
monu- 

aparen-

Foto: O. PLEC ANFormația de dansuri a Casei de Cultură din Galați.
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mișcării de idei contemporane 
și să ofere instrumentul știin
țific necesar însușirii, în cadrul 
a ceea ce a fost numită „con
știentizarea culturii de specia
litate", a valorilor culturii na
ționale și universale. în acest 
sens, s-a afirmat că Ministerul 
învățămîntului, senatele uni
versitare, cadrele de predare 
trebuie să privească îmbunătă
țirea radicală a 
formațional al 
etate, în special 
ințe sociale, ca 
vitală, impusă 
formării pentru

conținutului in- 
cursurilor pre- 
al celor de ști- 
pe o problemă 
de necesitatea 

______ T- viață a viitoru
lui specialist. Cadrului institu 
țional modern creat prin Legea 
învățămîntului trebuie să i se 
confere un tot mai înalt conți
nut științific în fiecare facul
tate

Profunda semnificație a anga
jării sociale a tineretului stu 
dențesc este subliniată de hotă 
rîrea de a-și consacra toate 
forțele, elanul și energiile, ridi
cării României socialiste pe 
trepte tot mai înalte de civili 
zație și cultură, de a combate 
categoric manifestările de apo
litism întîlnite la . unii studenți. 
atitudinea de superficialitate în 
studiul științelor sociale a ace
lora care de regulă îsi neglijea
ză și specialitatea, trăind cu ilu
zia că se poate trece prin 
viață pretinzînd totul de la so-

cietate, dar fără a da nimic în 
schimb. Cunoscători ai realiză
rilor poporului român, ai valo
rilor științei și culturii noastre 
naționale, reprezentanții stu- 
dențimii — categorie socială le
gată organic de munca eroică 
și de marile aspirații ale națiu
nii noastre —- s-au ridicat îm
potriva tendințelor de ploconire 
în fața străinătății, au condam
nat încercările unor fugari, tră
dători de patrie, simbriași ai 
unor posturi de radio diversio
niste, de a denigra realizările și 
valorile noastre naționale, efor
turile eroice ale unei țări ce 
vrea și reușește să fie contem
porană cu vremea sa.

Evidențiind rolul culturii și 
artei în ■ educarea și formarea 
personalității umane, atit refera
tele prezentate, cît și dezbaterile 
au subliniat că tineretul studios 
trebuie să aspire către — și în
țelege să pretindă — o artă ma
joră, angajată și militantă, le
gată de viață și izvorttă din 
viață. în acest sens, a fost defi
nit rolul creației studențești, 
subliniindu-se vitalitatea și ten 
dința sa înnoitoare, necesitatea 
competiției egale în cîmpul cre
ației, p? baza criteriului valori’ 
artistice intrinsece. Discernă- 
mîntul critic și spiritul de răs
pundere în promovarea valori
lor autentice a fost pus și la 
baza pledoariei pentru elevarea 
informației primite prin canale
le mass-media. Participanții la

dezbateri au opiniat că radioul, 
televiziunea, cinematografia, e- 
diturile au datoria patriotică de 
a întreprinde o selecție rigu
roasă a valorilor artistice pe 
care le difuzează.

Cultura generală reprezintă 
nu numai o problemă teoretică, 
ci și practică. Ea nu se reali
zează pe lingă, sau alături de 
cultura de specialitate, nu este

maniste în formarea specialis
tului", la manifestarea angajării 
totale a tineretului studios, re- 
prezentînd, prin aceasta, un act 
de atitudine politică, morală și 
cetățenească. A fost demonstra
tă încă o dată aprobarea unani
mă de care se bucură politica 
partidului și statului nostru în 
rindurile tineretului universitar, 
hotărîrea conștientă și fermă a

MILITANTISMUL
un apendice al acesteia, care 
poate exista sau nu, ci se con 
stituie ca latură indispensabile 
a procesului instructiv-educativ 
Nucleul culturii generale — car.- 
is;gură conștientizarea pregăti 
ii de specialitate — este filo 

<ofia marxistă, considerată su’ 
aspectul praxiologic, logico-me 
todologic și axiologic.

Semnificația majoră a acești■ 
Colocviu național studențesc 
este de a se fi ridicat de la dez 
baterea teoret’că — ea însăși, de 
aleasă ținută — a „Rolului filo
zofiei marxiste și al culturii u-

acestuia de a se angaja la tra
ducerea creatoare în viață a 
sarcinilor prezente și de pers- 
jectivă care-i revin. Că anga
jarea nu este un simplu concep' 
ibstract, ci are temeinice deter- 
ni nații de conținut, o demons 
rează cu prisosință — dacă tre

buie să dăm un exemplu. - 
aptul că toți studenții institu- 
elor pedagogice care au pai ti- 
•ipat la dezbateri, conștienți de 
menirea Lor ca viitori dascăli, 
și-au exprimat hotărîrea de a 
deveni intelectuali de nădejde 
ai statului socialist. De altfel.

IN LARG
Succesele ce se obțin în inițierea unor activități din domenii di

ferite obligă, de regulă, la o reluare a lor, ajungîndu-se chiar la 
permanentizare. Pe această linie se înscrie și inițiativa Comitetului 
municipal Brăila al U.T.C. în organizarea căruia s-a desfășurăm j 
anul trecut prima ediție a Festivalului de muzică ușoară româ
nească „Lotca de aur", aflat acum la startul celei de a doua 
ediții.

Multora dintre participanți, prima ediție le-a oferit posibilitatea 
străbaterii, în scurt timp, a unui drum ce le poartă pașii spre ca
lea consacrării. „Laureații" de anul trecut s-au bucurat de o aten
ție deosebită din partea Radioteleviziunii, fiind invitați la o serie 
de emisiuni sau selecționați pentru „Steaua fără nume". Desigur, 
aceasta a contribuit, în mod substanțial, la creșterea popularității 
acestui festival care, nu trebuie omis, a beneficiat de girul unui 
juriu compus din nume de prestigiu ale muzicii ușoare-românești

Ediția a doua a festivalului „Lotca de aur" are asigurate toate 
condițiile ca să se bucure de o participare mai largă, în compara
ție cu anul trecut, neomițîndu-se însă nici faptul că exigența tre
buie sporită și tendința de autodepășire să aibă un caracter per
manent.

Dintre datele referitoare la modul cum se va pregăti și organiza 
ediția a doua a concursului reținem • concursurile de preselecție 
se vor desfășura între 5 și 19 aprilie. De remarcat că aceste con
cursuri de preselecție se vor desfășura cu public, ceea ce, credem 
va contribui la promovarea unor elemente cît mai talentate. între 
19 aprilie și 24 mai vor avea loc pregătiri cu participanții la etapa 
finală, care se va desfășura între 27 și 31 mai. Etapa finală va fi 
încheiată, bineînțeles, cu spectacolul „laureaților", cărora le vor 
fi atribuite și premiile Comitetului municipal Brăila al U.T.C.

In concordanță cu rigorile impuse unor asemenea manifestări -r- 
Festicalul „Lotca de aur" va prilejui întâlnirea „hors concours" a 
publicului brăilean cu o serie de vedete ale muzicii ușoare româ
nești. Este un merit în plus al organizatorilor și încă un argu
ment că „Lotca de aur" va avea vînt prielnic.

I. belciugan

• •••••

în cadrul lucrărilor colocviului 
s-a exprimat unanim hotărîrea 
studenților de a se prezenta, 
după absolvire, acolo unde vor 
fi repartizați, în acele locuri 
unde e nevoie de pregătirea lor 
multilaterală.

Totodată, Colocviul este~ plin 
de semnificații și de învățămin
te pentru activitatea imediat ur
mătoare și de perspectivă a U- 
niunii Asociațiilor Studențești. 
Dacă specialistul — om de cul
tură și militant politic, repre
zintă o sinteză în individualita
tea conștientă de semnificația 
sociala a activității sale, atunci 
întreaga muncă de organizație, 
îndeplinindu-și adevărata sa 
vocație, va trebui să aibă ca 
finalitate o contribuție de pres
tigiu la formarea intelectualului 
angajat, profund devotat patriei 
și poporului său. Asociațiile 
studențești au obligația de a 
face larg cunoscute, la nivelul 
grupelor, anilor de studii, facul
tăților, ideile de bază ale Coloc
viului, de a desprinde din ele 
toate concluziile care se impun 
pentru îmbunătățirea muncii de 
organizație. Activitatea politico- 
ideologică, în strînsă legătură cu 
procesul de învățămînt, trebuie 
subordonată — așa cum au afir
mat numeroși vorbitori — cu
noașterii temeinice a politici’ 
interne și internaționale a par
tidului și statului nostru, înțe- 
’egerii și însușirii principiilor 
acestei politici, care să condu-

că, în cadrul procesului general 
instructiv-educativ, la afirmarea 
plenară a capacității de acțiune 
și creație a tineretului univer
sitar. Or, pentru aceasta, se im
pune creșterea rolului formativ 
al acțiunilor politico-ideologice, 
asigurarea unui înalt conținut 
valoric al acestora, care să per
mită nu numai cunoașterea res
ponsabilităților sociale, ci și va
lorizarea lor. în acest sens, este 
de datoria asociațiilor să con
tribuie la formarea personali
tății civice și intelectuale a stu
dentului, cultivînd sentimentul 
demnității naționale, al mîndriei 
oatrioțice față de epocalele suc
cese ale României socialiste.

în încheierea dezbaterilor, to
varășul Ion Iliescu, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al 
U.T.C., ministru pentru proble
mele tineretului, atrăgea aten
ția că este de cea mai mare 
importanță ca în ambianța uni
versitară, fiecare student să ca
pete recunoașterea colectivă a 
activității sale, să simtă că ceea 
ce face este apreciat. A fi revo
luționar nu înseamnă numai 
combaterea hotărîtă a oricăror 
manifestări străine modului no
stru de viață, ci. totodată, do- 
bîndirea conștiinței că prin ac
tivitatea ta construiești, devii 
un adevărat creator. Angajarea 
are drept conținut al său crea
tivitatea. Realizarea prin crea
ție, prin muncă, este esența fe
ricirii umane. F*
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Ce activități sportive pentru tineri se organizează, în ora
șele mai mici ale țării, într-o zi de duminică ? Ce au întreprins 
organizațiile U.T.C., în colaborare cu ceilalți factori, în acest 
sens? lată două întrebări care ne-au stîrnit o legitimă curio
zitate și, drept consecință, au determinat prezența noastră 
în trei orașe ale țării, duminica trecută. Incursiunea noastră mai 
are și o aită explicație : în timpul iernii și mai spre primă
vară, în toate județele au avut loc dezbateri ample, la 
toate nivelurile, privind activitatea sportivă de masă. Cu 
acest prilej, prin participarea activă și angajamentul unor 
factori de mare răspundere, în urma analizei făcute, a soluțiilor 
adoptate cu un coeficient realist de transpunere a lor în prac
tică, s-au elaborat planuri concrete de muncă în acest dome
niu, cu investituri și responsabilități pe termene exacte, la fel 
de concrete și nominalizate. Și dacă vom mai arăta că aceste 
analize au venit, în urma constatării deloc îmbucurătoare că 
activitatea sportivă în rîndul maselor de oameni ai muncii, 
în special în rîndul tineretului, se află la un stadiu necorespun
zător, departe de premisele, de parametrii stabiliți în do
cumentele de partid și de stat, vom avea justificarea, argu
mentul implacabil al întreprinderii noastre. Ar mai fi poate de 
notat că gestul tînărului, tentația, dorința lui declarată și 
irezistibilă de a ieși să facă sport în aer liber, asociate cu 
ambianța ademenitoare pe care o oferă generos aceste zile de 
primăvară, ar fi un alt argument pentru inițierea unor activități 
sportive de mare atracție, tinerești.

După cum gestul revers —. a^'c° lipsa de receptivitate la 
cerințele tinerilor, de fapt neîndeplinirea unor obligații — în 
ultimă instanță — de către organizatorii activității sportive — 
n-ar mai accepta nici o circumstanță atenuantă, el intrînd în 
sfera faptelor inexplicabile și a îndatoririlor neonorate/ Ceea 
ce e greu de calificat. Pentru că ședințele, analizele, instruirile, 
proiectele, planurile de perspectivă etc., sînt binevenite numai 
în cazul cînd se mai face ceva. Altfel...

Dar să vedem ce ne oferă realitatea. Deci, pentru început, 
trei „radiografii" duminicale la Cîmprna, (județul Ploiești), 
Lugoj (Timiș) și Miercurea Ciuc (Harghita).

ASTENIE
DE PRIMĂVARĂ?

S-ar putea crede că razele 
soarelui de primăvară suprimă 
inițiativele organizatorilor vie
ții sportive din Miercurea Ciuc. 
Cel puțin aceasta a fost impre
sia noastră, duminică. Spre 
seară, cînd starea vremii s-a 
schimbat brusc și a început să 
ningă, bănuiam $ă va inter
veni încă o perioadă de sal
vare. Pentru că, nu o dată ni 
s-au servit aceste cuvinte: 
„Știți, la noi se practică mai 
ales sporturile de iarnă, care 
au tradiție bogată...".

Știm ! Și mai știm că în ținu
turile harghitene anotimpul 
alb perseverează de obicei 
chiar pînă în luna, mai. Sec
țiile de performanță din ju
deț, la schi fond și probe al
pine s-au deplasat în munți 
unde s-au întrecut în cadrul 
„Cupei Harghita".

Asta, în munți. La Miercu
rea Ciuc, în orașul de reședin
ță de județ, a fost totuși o zi 
de primăvară tocmai potrivită 
pentru practicarea sportului de 
masă. Nicăieri însă un afiș 

^re să anunțe ceva pentru ac
tualitate. Aflasem că duminică 
trebuia să se desfășoare etapa 
pe școală a Concursului de șah 
al elevilor, Ia Liceul teoretic 
și la Liceul agricol. Nimic! 
Mai aflasem că tot duminică 
trebuia să aibă loc etapa pe 
localitate la tenis de masă 
pentru Cupa tînărului munci
tor, unde urmau să participe 
tinerii de la Fabrica de con
fecții, I.M.T.F., I.J.E.M.C.,
I.R.T.A., I.A.S. și din alte între
prinderi. Mesele de tenis de la 
clubul I.R.T.A. și clubul Gos
tatului i-au așteptat degeaba.

Nu mai zăbovim prin inte
rioarele pustii și îndemnați de 
un alt afiș din holul liceului, 
pe care scria clar: „timpul 
liber — în aer liber !" ne în
dreptăm spre terenurile de 
sport. Dar. peste drum de 
școală întîlnim simbolul renun
țării din această zi (și din al
tele ?): prin plasa de sîrmă ca 
care este împrejmuit terenul, 
dincolo de poarta încuiată cu 
un lacăt sigur, am văzut doi 
pantofi de tenis, părăsiți aiu
rea. Nici arena asociației spor
tive Voința, nici spațiile spor
tive amenajate în incinta șco
lilor nu au fost populate. Nici 
măcar intîmplător..

Prin urmare, o zi dezolantă, 
o zi de plictiseală provincială, 
deloc justificată. Peste 7 000 
de tineri, dintre care 2 000 
numai la Liceul din Miercurea 
Ciuc au avut o zi fără pro-

gram. Să o fi salvat cinemato
graful și cele cîteva „întruniri 
tovărășești" anunțate pe ici pe 
colo ? Mulți dintre tineri cu
treierau străzile în lipsă de 
locuri la... cofetării.

Sportul a rămas pentru altă
dată. îl „periclitează" soarele 
și primăvara. Pe cînd va da 
iarăși rod colaborarea dintre 
secția sportivă a Comitetului 
județean al U.T.C., aceeași 
secție a sindicatului și 
C.J.E.F.S. ? Pînă la altă probă 
ne menținem critica și, dacă 
mai este nevoie de „stimulen
te" de această natură, o vom 
îmbogăți cu argumente din al
te duminici.

C. POGÂCEANU

„RELACHE“,

MERIDIAN
• CEL de-al 7-lea Campionat 

european de tenis de masă a în
ceput ieri la Moscova cu între
cerile pe echipe. Selecționata fe
minină a României a obținut în 
primă zi 2 victorii : 3—0 cu Aus
tria și tot 3—0 cu Grecia.

Alte rezultate din competiția 
feminină : U.R.S.S.-Bulgaria 3—0 ; 
Polonia-Olanda 3—0 ; R. D. Ger- 
mană-Finlanda 3—0 ; Bulgaria-Iu- 
goslavia 3—2 ; Anglia-Belgia “ “ 
Ungari a-Grecia 3—2.

Rezultate din competiția 
culină ; U.R.S.S.-Austria 
Suedia-Franța 5—0 ; Danemarca- 
Grecia 5—1 ; Cehoslovacia-Scoția 
5—1. România nu este reprezen
tată în concursul masculin.

3—2 ;

mas-
5—0 ;

O SALA Floreasca din Capitală 
va găzdui sîmbătă primul meci al 
semifinalelor „Cupei campionilor 
europeni". la handbal masculin, 
în care se întîlnesc formațiile 
Steaua București și V.F.L. Gum
mersbach (R. F. a Germaniei). 
Jocul va începe la ora 18,30 și va 
fi condus de cehoslovacii Dolezal 
șL" Voreth. Returul partidei va a- 
vea loc la 14 aprilie în orașul 
Dortmund.

I. DANCEA

CÎND ORGANIZATORII

S/NT ABSENȚI
Poposind incognito în munici

piul Lugoj, mai ales într-o du
minică de primăvară însorită 
cum a fost ultima, ești în mod 
firesc tentat să te întîlnești cu 
afișele destinate să-ți contureze 
cît de cît, imaginea vieții cultu
ral-sportive a orașului în ziua 
respectivă. La început am crezut 
că e o neglijență organizatorică. 
Un singur afiș semnala desfășu
rarea unui turneu de handbal 
dotat cu Cupa Primăverii, la 
care au participat 6 echipe frun
tașe din județ. Din întîmplare 
am mai descoperit ca la sala de 
sport se desfășoară o altă între
cere sportivă rezervată echipelor 
de volei din școlile profesionale 
și licee. Atît și mai mult nimic. 
Nimic care să aibă semnificația 
unei competiții de masă.

La Consiliul municipal pentru 
educație fizică și sport, de la to
varășul președinte Gabriel Ing- 
nea, aflăm lucruri care pentru 
început au darul de a ne nedu
meri. Calendarul competițional 
pe 1970, în afara întrecerilor ofi
ciale în care sînt angrenate la 
nivelul județului 22 de echipe 
cuprinzînd peste 1000 de tineri 
legitimați, prevede o serie de alte 
competiții începînd cu atletismul 
și sfîrșind cu fotbalul. Acestea, în 
intenția amintitului Consiliu, sînt 
destinate masei de tineri. Totuși, 
între datele planificate rănun 
foarte multe spații albe. Astfel, 
campionatul municipal de atle
tism rezervat liceelor și școlilor 
profesionale se desfășoară între 
12 aprilie și mijlocul lunii mai, 
crosul „Dealul viilor" în 4 oc
tombrie, cele 6 concursuri pentru 
cîștigarea „Cercurilor olimpice” 
destinate elevilor sînt programate 
în mijlocul lui august, faza pe 
municipiu a Crosului „1 Mai" se 
desfășoară în săptămîna de la 
20 la 25 aprilie. Ce se întîmpla 
în restul timpului ?

Există o bază sportivă sufi
cientă pentru ca fiecare săptămî- 
nă tineretul să poată fi prezent 
în masă pe stadioane. Numai în 
cursul anului trecut tinerii din 
organizațiile U.T.C. din muni
cipiu au amenajat sau reamena- 
jat 11 astfel de terenuri. Dar fă-

cînd „radiograma" zilei de du
minică, iată rezultatele: din 5 
terenuri de handbal, doar unul 
a fost solicitat; din 5 de volei, 
doar 2; din 3 de baschet, nici 
unul; clin 3 piste de popice, 
2. Este adevărat că în zilele pre
mergătoare duminicii timpul a 
fost nefavorabil. Dar cel puțin 
am fi vrut să aflăm eventuala 
planificare a unor competiții la 
care, firesc, în caz de timp nefa
vorabil s-ar fi putut renunța. 
N-am reușit, pentru că o aseme
nea planificare nu exista !

Rolul comisiilor sportive al or
ganizațiilor U.T.C. instruite anul 
trecut în taberele centrale ca și 
cu alte prilejuri în organizarea 
activității sportive de masă nu e 
îndeplinit. Din cîte am aflat la 
Comitetul municipal U.T.C., ini
țiativa acestor comisii, a organi
zațiilor U.T.C., încercarea lor de 
a organiza și, în același timp, de a 
patrona competiții cu caracter 
intern la nivelul școlilor, al licee
lor, întreprinderilor și i 
lor, sînt absente cu desăv 
De asemenea, există la unii pro
fesori de educație fizica din 
practica de a selecta concurenți 
la diferite competiții (cum sînt 
cele de atletism) fără a mai or
ganiza concursuri la nivelul cla
selor și anilor de studii, ținînd 
seama numai de 
timpul orelor de curs, 
cru, pe de o parte elimina po
sibilitatea participării tuturor ti
nerilor, iar pe de altă parte, pune 
în umbră caracterul necesar al 
concursurilor de masă.

Tot de la Comitetul i
U.T.C. ni se spune că pot fi încă 
organizate, în afara < 
cu caracter de masă __ ,___ ,
altele cum ar fi cele de ciclism,

motocros, concursuri de orientare 
turistică nu numai la nivelul 
școlilor generale, ci și în între
prinderi și instituții. Dar cine 
trebuie să le organizeze ?

Orașul Lugoj e „leagănul" a 
numeroși sportivi de performanță. 
Nu e cazul să-i amintim aici; 
există însă o tradiție solidă în 
practicarea unor sporturi. De pe 
urma organizării competițiilor 
de masă numărul acestor spor
tivi fruntași ar putea spori con
siderabil.

I 

... I 

instituții- I 
esăvîrșire. | 

pro- 
școli ■ 
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__ I

aprecierile din B 
curs. Acest lu- |

I
iicucsar ai —
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:a pot ii încă ~ 
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VICTORIA CEA MAI GREA
Cu cîteva sâpfâmîni înainte de începerea turneului final al 

C.M. de handbal din Franța, am inaugurat în aceasta pagină 
o rubrică nouă — dialogurile redacției — pe care, cîteva nu
mere la rînd am dedicat-o exclusiv handbalului. Și credem că 
n-am greșit deoarece am obținut și am difuzat în cadrul ei opi
nii și sugestii ale diferiților specialiști și susținători ai acestui 
sport, care s-au dovedit utile, necesare, mobilizatoare precum 
ne-au mărturisit aproape toți cei care au cucerit laurii supre
mației în elita handbalului mondial. întrucît atunci am deschis 
aceste dialoguri cu unul din susținătorii inimoși și pasionați ai 
acestui sport, scriitorul Constantin Chiriță, ne-am gîndit că ar 
fi bine să reluăm subiectul tot cu el și după marea izbîndă 
mai ales că, între timp, a fost ales vicepreședinte al F.R.H. și 
a fost conducătorul lotului nostru tricolor în Turneul final al 
C.M. din Franța.

ce. Putem scoate de aici echi
pa est-germană ca pe cea mai 
pregătită, ca pe cea mai bună, 
îmi exprim convingerea că ad
versara noastră

PE MOTIV

PLOAIE
Dacă duminica trecută la Cîm- 

pina. vremea nu s-a dovedit prea 
favorabilă desfășurării activități
lor sportive școlare în aer liber, 
nu se poate spune că organiza
torii au depus vreun efort pen
tru a încropi, cît de cât, un pro
gram.

E drept că o parte a elevilor 
au fost prezenți la o acțiune de 
muncă patriotică, însă aceasta s-a 
încheiat în jurul orelor 12 și nu a 
angrenat tot efectivul școlar. Era 
de așteptat, deci, să se organize
ze un număr, fie cît de restrîns, 
de acțiuni în aer liber. Fiindcă, 
pentru a încinge cîteva jocuri de 
fotbal „în șapte", sau a desfășu
ra o etapă a crosului de primă
vară — ambele, competiții înscri
se în calendarul sportiv școlar — 
nu e absolută nevoie de cer se
nin...

De fapt, cadrele didactice de 
educație fizică — L. Henegaru, 
G. Lăcătuș, — Liceul industrial, 
VI. Gavriliță, Liceul nr. 1, L. 
Onea — nici nu au întocmit, în 
cadrul școlilor unde activează, 
un program sportiv duminical. 
Consiliul orășenesc pentru edu
cație fizică și sport (președinte 
tov. Gh. Burlacu) privea, de ase
menea, „neutru" inactivitatea du
minicală, socotind-o, probabil, 
motivată.

Numai că, rămîneau, în ciuda 
timpului vitreg, cîteva săli de 
sport care, în ciuda dimensiuni
lor reduse, ar fi putut servi drept

O A ÎNCEPUT turneul interna
tional de tenis de la Catania. Uie 
Năstase l-a învins cu 6—2, 6—2 
pe Stephne Warboys (Anglia) iar 
Ion Țiriac a dispus cu 8—6, 6—2 de 
italianul Piero Toci.

• SELECȚIONATA de fotbal a 
Cehoslovaciei își continuă cu in
tensitate pregătirile în vederea 
campionatului mondial. Echipa 
cehoslovacă va întîlni la 8 aprilie 
la Atena selecționata Greciei, ur- 
mînd ca 4 zile mai tîrziu să, evo
lueze la Viena în compania echi
pei Austriei. Antrenorul ceho
slovac Marko a anunțat că în ve
derea celor două partide au fost 
selecționați 22 de jucători, în 
frunte cu Viktor, Pivarnik, Hor
vath, Migas, Hagara, Kuna, Vese
ly, Adamec și Jokl. Nu figurează 
în lot Kvasnak și Petras.

• ECHIPA de fotbal a Brazi
liei și-a continuat pregătirile în 
vederea campionatului mondial, 
susținînd la Rio de Janeiro un 
meci de antrenament în compa
nia echipei de rezerve. Spre sur
prinderea generală, rezervele au 
jucat foarte bine, obtinînd o vic
torie categorică cu scorul de 5—1.

• ÎN CADRUL pregătirilor pen
tru turneul final al campionatu
lui mondial de fotbal, la Monte
video s-au întîlnit într-un meci 
amical selecționatele Uruguayu- 
lui si statului Peru. Victoria a re
venit gazdelor eu acofui de 2—0

cadru pentru acțiunile unor ;gru- f 

puri restrînse de elevi. Porți- „ 
le sălilor au rămas însă închise. B 
De altfel, C. Ștefan, anul 11, j 
Gh. Burcescu, anul I, și R. Du
mitrescu, anul II, elevi ai Liceu
lui industrial, ne-au mărturisit 
că acest lucru ^e repetă în fieca
re duminică și, totodată, că tova
rășii profesori de sport petrec pu
ține clipe, în afara orelor prevă
zute în programă, în mijlocul e- 
levilor. La Liceul nr. 1, care pose
dă amenajări sportive, porțile e- 
rau, de asemenea, zăvorite, A. 
Manta și A. Mladin, elevi în cla
sa a XH-a C, ne-au relatat că 
faptul este obișnuit, adăugind și 
că masa de ping-pong stă sub 
cheie, iar dorinței de a așeza un 
panou în sala de sport i s-a re
plicat : „pereții sînt șubrezi". Am 
remarca, de asemenea, că bazele 
sportive la școlile generale nr. 1 
și 4, la Liceul nr.2, nu sînt încă 
puse la punct. E vorba de un nu
măr de ceasuri, afeeti 
scopul recondiționării 
baze, care trebuiau 
fi prestat deja... Tov. 
tolie Țarine, directorul liceu
lui industrial recunoștea a- 
cest lucru, ceea ce este, totuși, 
promițător. Și, cu aceasta, punem 
punct constatărilor noastre, în 
speranța — am dori-o din toată 
inima — ca ele să fie cît mat 
curînd infirmate de desfășurarea 
ulterioară a evenimentelor...

ANDREI BÂRSAN

REPORTERUL: 
văzut cum la finala 
Palatul Handbalului

Șut-bombă.

..Faultat

DESPRE CONFE-
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Jucător dur. desene VICTOR CRIȘAN
------------------------------------ ---------------- - - - -

TRICOLORII"
DINAMO 4

J

VOLEI
Aseară, în cadrul unei etape in

termediare sala „Dinamo" din 
Capitală au găzduit cuplajul de 
volei masculin „Dinamo“-„Tracto- 
nil" Brașov și „Steaua“-„Poli“ Ti
mișoara. Cartea de vizită a echi
pelor bucureștene îndreptățea 
speranțele spectatorilor în reușita 
„galei" de volei. Din păcate, în 
urma evoluției și a calității vo
leiului practicat, nu și-au onora
t-o. Și să precizăm că, aceste 
două team-uri bucureștene furni
zează majoritatea jucătorilor lo
tului național ! Ne întrebăm dacă 
fiind 1 aprilie, au vrut să păcă
lească pe cineva ? Dar, pe cine ?... 
„Dinamo", deși a cîștigat cu 3—0 
în fața „Tractorului", a fost ine
gală. Jocul a fost mai tot timpul 
presărat cu greșeli elementare. 
După o fază sau două frumoase 
urmau trei-patru confuze. Cît 
privește echipa brașoveană — ea 
a evoluat la iei de șters. A doua 
partidă socotită vedetă a opus la 
fileu echipa campioană și pe cea 
a studenților timișoreni.

Victoria a revenit echipei 
„Steaua" cu 3—2. Astăzi, în aceeași 
sală, începînd de la orele 18,00 se 
va disputa întîlnirea feminină din
tre „Dinamo" și „Medicina" con- 
tînd pentru etapa â XX-a.

I

• MAI PUȚIN DESPRE MECI Șl 
RINȚA

De ce mai puțin despre meci ?
Pentru că rezultatul într-un 
meci de verificare contează mai 
puțin. Cel puțin așa susțin an
trenorii. Rezultatul, se pare, 
contează numai cînd diferența 
de goluri în favoarea selecțio- 
nabililor este mare, concluden
tă. Angelo Niculescu, colabora
torii săi, se află în perioada în
cercărilor, tatonărilor, a găsirii 
de soluții. Prin soluții, evident, 
înțelegînd formule de echipă. 
Teri, în prima repriză, echipei 
Dinamo — și nu echipei de tine- 
ret-rezerve, ci echipei cu oame
nii ei de bază minus selecționa- 
bilii dinamoviști — i s-a opus 
această alcătuire de națională : 
Adamache, (Răducanu, în poar
ta adversarilor), Ivăncescu, Săt- 
mareanu (Pescaru) Dinu, Moca- 
nu (Deleanu), Ghergheli (Dumi
tru) Pescaru (R.Nunweiler). Dem- 
hrovschi, Dobrin, Tufan, Kallo. 
în paranteză — jucătorii intro
duși în repriza a doua, cînd și 
antrenorul Ștefan Stănculescu, 
a adus în fața „mexicanilor" un 
team cu întărituri juventiste.

Evoluția selecționabililor nu 
ne-a Șpus mare lucru. în cel mai 
bun caz am putea să lăudăm re
plica dinamoviștilor. „Naționala" 
n-a jucat cu hotărîre și con
vingere. Ritmul imprimat de

jocului a fost lent, 
la acțiuni slabă.

MAI MULT 
DE PRESĂ.
„tricolori"
participarea __ ___ ____
Ceea ce făceau ei pe teren adu
cea foarte mult a improvizație. 
Așa se face că la un moment 
dat dinamoviștii conduc cu 2—0 
prin golurile înscrise de Doru 
Popescu (min. 4) și Stoenescu 
(min 18, din 11 m). Nu mai pu
nem la socoteală faultul din min 
13 asupra lui Pîrcălab care ar 
fi însemnat un penalti, neacor
dat însă de arbitru. Controla
rea jocului de sparing-parterier 
și superioritatea lui pe perioade 
lungi, demonstrată și prin ceea ce 
consemna tabela de marcaj, i-au 
trezit puțin pe componenții lotu
lui național. Ei au făcut eforturi 
să egaleze. în prima repriză, 
prin golurile înscrise de Dem- 
brovski (min 29) și Tufan (min 40) 
și să preia conducerea în repri
za secundă, cînd echipa Dina
mo a slăbit ca forță iar „na
ționala" a fost întărită. Deci, au 
înscris din nou Tufan (min 62) 
și Dembrovschi (min 65). Pînă 
la capătul partidei nimic deose
bit decît vorbele de duh, ade
sea punctate de ironii ale lui 
Rică, la adresa colegilor care 
activau uneori îndoielnic.

Dar la conferința de presă — 
o inițiativă lăudabilă a Federa
ției de a convoca reprezentanții

Ia Porte d’Ivry, din Paris 
la începerea dramaticelor 
prelungiri ați părăsit tri
buna oficială și v-ați dus 
pe banca rezervelor unde 
se aflau antrenorii, medi
cul și jucătorii de schimb: 
vă înțeleg, și eu am sim
țit nevoia să fac acest 
gest, dar obligațiile de 
cronicar al acestui „război 
al nervilor".,.

------- --------- din finală a 
studiat îndelung jocul de an
samblu și jocul fiecărui com
ponent al echipei române (pro
babil că turneul de la Berlin 
a fost filmat în întregime) și a 
pregătit antidoturi și scheme 
tactice care s-au transformat 
într-o adevărată geometrie, 
așa cum mi s-a părut organi
zarea și dozarea jocului pe te
ren. Din acest punct de vedere 
adversarii noștri merită toate 
felicitările și personal nu cred 
că altă echipă ar fi rezistat a- 
cestei replici construită pUr și 
simplu după toate regulile știin
ței. Fără ceea ce numeam fan
tezie, surpriză, inteligență (vezi

teia dintre școli poate să con
diționeze foarte mult dezvolta
rea handbalului. Iată de ce în 
clipa aceasta școala românească 
și victoria obținută de această 
școală, despre ale cărei calități 
am vorbit ceva mai înainte, 
capătă o importanță deosebită. 
Adevărații teoreticieni, adevă- 
rații conducători au înțeles că 
la tehnică egală, surplusul de 
forță sau de rezistență fizică 
nu devine, singur, hotărîtor. 
Fantezia, inteligența, schemele 
spontane (deci ceea ce formează 
farmecul, neprevăzutul, într-un 
cuvînt arta handbalistică) pot
să forțeze și să determine 
ușor victoria.

maiepr-

CONST. CHIRIȚA : E foarte, 
adevărat, a fost- un g£st siheer, 
și parcă mă simțeam împins 
acolo spre banca jucătorilor, de 
toți Cei care trăiau, în țară, în 
clipele acelea, marea tensiune 
a prelungirilor. Poate am dus 
cu mine, atunci, dorințele și 
puterile lor de care aveau atîta 
nevoie jucătorii noștri. Și pot 
să spun cu toată inima că a- 
cești magnifici campioni s-au 
simțit legați trup și suflet în 
fiecare minut și în fiecare se
cundă de cei pe care-i repre
zentau, adică de o țară întrea
gă. Poate de-aici acele fantasti
ce minute din final, dar mai 
ales, acele ultime zece minute 
cînd jucătorii ne întăreau cer
titudinea triumfului.

REP. : Această dramati
că și frenetică bătălie din 
Franța, probabil v-a lăsat 
impresii de neșters, v-a 
întărit sau v-a clătinat 
niște idei.

CONST. CHIRIȚA : Prima 
afirmație este aceea că școala 
românească de handbal a trium
fat, pentru a treia oară într-un 

la 
de

deceniu : dar 
cea mai dificilă 
pînă acum.

de astădată 
confruntare

Am ziarul înREP.
față ; spuneați, cu ocazia 
primului nostru dialog, 
că handbalul nostru este 
un compus al fanteziei, 
al eleganței, al surprizei, 
al tehnicii și forței.

CONST CHIRIȚA : Exact. Eu 
cred că acest complex de cali
tăți stă la baza victoriei noa
stre. Au existat echipe care 
plecînd de la o tehnică quasi- 
perfectă au pus accentul fie pe 
forță, fie pe rigurozitate tacti
că, fie pe rezistență fizică. Mă 
refer la echipele R.D. Germane, 
Iugoslaviei și Uniunii Sovieti

presei imediat după meci la o 
,, consulta re" colectivă, amplă — 
s-a spus că a fost un joc de ve
rificare util. Sîntem datori să 
fim de acord. Declarația antre
norului Angelo Niculescu, din 
ziarul nostru de ieri, privind 
noua configurație a lotului — cu 
absența lui Dan — a stimulat 
întrebările, controversele și op
țiunile pentru o formulă sau 
alta de echipă. întrucît proble
mele abordate și întrebările pu
se — la unele dintre ele răs
punsurile au fost evazive — ne
cesită reflecții mai profunde, ne 
propunem să revenim cu un alt 
prilej asupra lor, mai amplu, 
mai detailat și din contextul ce
lor 2 ore de discuții înfierbîn- 
tate, să nu desprindem în mo
mentul de față decît echipa pe 
care o preconizează antrenorul 
Angelo Niculescu pentru meciul 
cu R. F. a Germaniei de la 
Stuttgart, din 8 iunie. Iat-o *
Răducanu, Sătmăreanu, Lu- 
pescu, Dinu, Mocanu, Dumitru, 
Radu Nunweiller, Neagu, Do
brin, Dumitrache, Kallo !!! Sem
nele de mirare se referă numai 
la Kallo, care nici în urma aces
tui joc, nici comportarea în 
etapele campionatului — și să 
nu uităm că desele lui încercări 
și cu alte prilejuri n/-au dat 
rezultate — nu-1 recomandă 
pentru un loc în „unspre- 
zecele tricolor".

C. VASILE

După Campionatul 
Mondial de handbal 
din Franța, scriitorul 
Constantin Chiriță, vi
cepreședinte al F.R.H., 
ne face confesiuni.

golul magistral al lui Gațu, 
vezi golul ex-machina al lui 
Nica, care au fost construite în 
luptă din fantezie și inteligen
ță, la urma urmei tot din știin
ță, dar dintr-o știință sponta
nă, mobilă, pragmatică) și bine
înțeles fără forța morală care 
l-a putut transforma pe Gruia 
dintr-un autor al înfrîngerii în- 
tr-un superb învingător, ( 
cele două goluri de fulger 
final) echipa noastră n-ar 
putut cîștiga marele trofeu.

(vezi 
■ din 

fi

de 
! vi- 
dur,

REP. î Nu sînteți 
părere că jocul foarte 
guros, uneori chiar t__ ,
ar putea primejdui spec
taculozitatea și populari
tatea handbalului în vii
tor ?

CONST. CHIBIȚA: E o pro
blemă care preocupă și care a 
început să se discute mult. 
După părerea unor personali
tăți în materie, arbitrajul ar 
avea rolul de regulator al jo
cului de handbal. Eu personal 
nu împărtășesc această opinie. 
Cred că triumful uneia sau al-

REP. • După acest 
sod 1970 atît de bogat în 
inedit și învățăminte, sol
dat cu succes — cum 
vedeți handbalul româ
nesc în perspectivă ?

CONST, CHIBIȚA: Mai Jntîl 
vreau să fac o afirmație nece
sară. La ora aceasta cred că 
handbalul a devenit cel mai 
mare sport al României și are 
toate șansele să devină și cel 
mai popular. Participarea în
tregii țări la finală, multiplele 
și înaltele distincții după marea 
victorie, felicitările și căldura 
cu care au fost primiți hand* 
baliștii Ia cel mai înalt for al 
țării, admirația de care se bu
cură pretutindeni lă ora aceasta 
campionii mondiali vor contri
bui enorm la progresul hand
balului românesc. Și acum aș 
vrea să trec, pe scurt, la cîteva 
probleme, să exprim cîteva opi
nii personale. E necesară o 
efervescență teoretică perma
nentă : sînt necesare căutări șî 
descoperiri de mijloace, de idei 
și scheme tactice inedite; e ne
cesară prezența a cît mai mul
tor trăgători în echipă pentru 
a elimina o opoziție calculată, 
studiată a adversarilor în așa 
fel îneît în nici o clipă, în nici 
un moment să nu se știe cine 
va încerca lovitura decisivă. A- 
cești trăgători, oameni puter
nici, înalți, constituie, în același 
timp și un zid de netrecut în 
apărare (vezi finala de la Pa
ris). Dar în acest domeniu 
avem specialiști de elită care, 
sînt convins, vor găsi idei bune 
și mai ales eficiente. Mai mult, 
eu aș dori ca acești specialiști 
să lucreze fiecare cu cîte o 
echipă și poate că n-ar strica 
să luăm exemplul fotbalului, a- 
dică să pregătim concomitent 
trei echipe reprezentative 5 na
țională, olimpică și de tineret. 
Aceasta ar duce la o emulație 
între antrenori și echipe, ar 
oferi prilejul să se definească 
mai pregnant personalități dis
tincte. atît între tehnicieni cît 
și între jucători. în încheiere, 
un mare BRAVO, eroilor din 
ziua de 8 martie, șî cele mai 
calde urări pentru celelalte în
fruntări care-i așteaptă și în 
primul rînd pentru olimpiada 
muncheneză din 1972.

VASILE CABULEA

0 INIȚIATIVĂ A 
ZIARULUI NOSTRU •

CUPA „SCÎNTEII
TINERETULUI"LA ATLETISM

Consecvent preocupării de a sprijini dezvoltarea activității 
sportive de masă și de performanță prin toate mijloacele care-i 
stau la îndemînă, ziarul nostru instituie și organizează, în cu- 
rînd, o competiție destinată exclusiv elevilor : Cupa „Scînteii 
tineretului" la atletism. Inițiativa este sprijinită cu deplină soli
citudine de Ministerul învățămîntului (resortul de sport școlar, 
inspectoratele municipiului București și ale sectoarelor Capita
lei), C.N.E.F.S. (Federația română de atletism), C.M.E.F.S. 
București, Comitetul municipal București al U.T.C., Comitetele 
de sector, precum și direcțiile școlilor bucureștene, cadrele di
dactice de specialitate, tehnicieni și alți specialiști în atletism. 
Prima ediție a Cupei „Scînteii tineretului" la atletism va avea 
trei etape, încheindu-se cu finala pe municipiul București. Expe
riența pe care o vom dobîndi, ca și reușita acțiunii noastre vor 
crea premizele extinderii întrecerii, începînd cu ediția urmă
toare, pentru toți elevii țării.

Asupra scopului urmărit prin instituirea unei competiții atle
tice de anvergură — și ea va deveni o tradiție — ca și a de- 
taliilor-regulament, locul și data desfășurării întrecerilor, con
dițiile de participare etc. vom reveni în numerele viitoare ale 
ziarului nostru.



POLITICA R. 0. VIETNAM
FAȚA DE CAMBODGIA

LAOS. — Subunitate a tru
pelor Pathet Lao, acționînd 
în provincia Xieng Khoang

DECLARAȚIA AGENȚIEI DE PRESĂ V.N.A.

sud-vietnamezi
Unitățile Guvernului Revo

luționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud au 
declanșat în noaptea de marți 
spre miercuri peste 240 de a- 
tacuri terestre și de artilerie 
împotriva unor obiective mi
litare americano-saiganeze, a- 
nunță agențiile de presă. Prin
tre obiectivele atacate, a pre
cizat comandamentul ameri
can, se numără cartierul ge
neral al celei de-a 25-a divizii 
americane de infanterie, din 
apropiere de Tay Ninh, și cel 
al primei divizii aeropurtate, 
de lîngă Phuoc Vinh.

Pierderile generale provo
cate de această ofensivă a 
F.N.E. nu pot fi încă precizate, 
arată agenția France Presse, 
deoarece nu toate rapoartele 
unităților supuse atacurilor 
patrioților au sosit la Saigon.

HANOI 1 (Agerpres). — Agen
ția Vietnameză de Informații -— 
V.N.A. a fost împuternicită să 
dea o declarație în legătură cu 
zvonurile răspîndite de grupul 
Lon Nol-Sirik Matak de la Pnom 
Penh cu privire la o așa-numită 
intervenție a R. D. Vietnam îm
potriva Cambodgiei. în declara
ția agenției V.N.A. se arată că, 
încă de mult timp, Statele Unite 
au recurs la pretextul „agresiunii 
vietnameze*' în Cambodgia pen
tru a interveni și pentru a comi
te o agresiune împotriva poporu
lui vietnamez și a altor popoare 
din Peninsula Indochina. Aceste 
afirmații nu au putut însă să in
ducă pe nimeni în eroare. Con- 
damnînd Statele Unite, care sînt 
agresorul, opinia publică sprijină 
lupta dreaptă a popoarelor viet
namez, cambodgian și laoțian.

începînd de la 11 martie 1970, 
cercurile reacționare din Cam
bodgia au inițiat o campanie îm
potriva R. D. Vietnam, răspîn- 
dind zvonuri că aceasta ar fi in
stigat și ar fi condus demonstrații 
în sprijinul prințului Sianuk și că 
forțe armate ale R. D. Vietnam 
și F.N.E. din Vietnamul de sud 
ar fi atacat șase provincii de 
frontieră cambodgiene.

Agenția Vietnameză de Infor-

mații respinge categoric acuzații
le mincinoase ale grupului lui 
Lon Noi. Politica nestrămutată 
a guvernului R. D. Vietnam este 
de a respecta strict independența, 
suveranitatea, neutralitatea și in
tegritatea teritorială a regatului 
cambodgian în cadrul frontierelor 
sale actuale, de a menține și 
dezvolta relații de prietenie fră
țească și de bună vecinătate cu 
această țară, pe baza principiilor 
coexistenței pașnice și acorduri
lor de la Geneva cu privire la 
Indochina din 1954.

In legătură cu
deturnarea unui

avion japonez

ORIENTUL APROPIAT
Convorbirile cvadripartite de la New York

Reprezentanții la 
O.N.U. ai Franței, Marii 
Britanii, Uniunii Sovie
tice șl Statelor 
au avut marți o 
reuniune consacrată 
xaminării situației din 
Orientul Apropiat.

Unite 
nouă 

e-

La sfîrșitul acestei întâlniri, 
a 32-a de la inițierea lor în 
luna aprilie anul trecut, re
prezentantul S.U.A., la reșe
dința căruia a avut loc întâl
nirea, a făcut următoarea de
clarație presei: „Am însărci
nat pe supleanții noștri cu 
pregătirea unui memorandum 
asupra rezultatelor de pînă 
acum ale consultărilor în pa-

tru privind o reglementare in 
Orientul Apropiat, conformă 
rezoluției Consiliului de Secu
ritate din 22 noiembrie 1967“. 
Viitoarea reuniune la nivel de 
ambasadori, a spies reprezen
tantul S.U.A. la O.N.U., se 
ține la 15 aprilie a.c.

Agenția Reuter adaugă 
ambasadorii celor patru 
O.N.U. par să fi căzut de
cord ca eforturile pentru gă
sirea unei soluții crizei din 
Orientul Apropiat să continue 
paralel, atît la Washington, 
între ambasadorii S.U.A. și 
U.R.S.S.,' cît și la New York, 
între reprezentanții celor patru 
puteri.

Agențiile de presă au informat 
că qp avion al companiei japone
ze „JAL“, carp efecțua cursa 
Tokio-Fukuoka, a fost capturat la 
scurt timp după decolare de 15 
studenți japonezi înarmați, care 
au cerut comandantului de bord 
să îndrepte avionul spre Phenian. 
Fără a-și anunța intențiile pilotul 
a dirijat însă avionul spre Coreea 
de Sud, aterizînd la marginea 
aeroportului din orașul Seul. 
Dîndu-și seama că au fost induși 
în eroare, cei 15 studenți au 
refuzat să permită pasagerilor și 
echipajului avionului să coboare, 
insistând să fie transportați spre 
Phenian. Ei au declarat că. în 
cazul cînd cererea nu le va fi în
deplinită, vor arunca avionul în 
aer.

va

că 
la 
a-

PHENIAN 1 (Agerpres). — Se
cretarul părții nord-coreene în 
Comisia militară de armistițiu în 
Coreea a remis secretarului părții 
americane o notă în care se ara
tă că, în cazul cînd avionul com
paniei japoneze „JAL“ va ateri
za pe teritoriul R.P.D. Coreene, 
guvernul R.P.D. Coreene garan
tează securitatea avionului și a 
pasagerilor. Pasagerii se vor bu
cura de un tratament umanitar 
din partea autorităților R.P.D. 
Coreene și vor putea să se îna
poieze în patrie la cerere.

Tinerii brigadieri 
români în Cuba

Întîlnire prietenească
HAVANA 1. — Corespon

dentul Agerpres, V. Stamate, 
transmite : Membrii brigăzii 
„23 August — România", 
care participă ca voluntari 
la prelucrarea trestiei de za
hăr în centrala „Jose Marti", 
din provincia Pinar del Rio, 
s-au întîlnit cu un grup de 
familii ale eroilor căzuți 
pentru victoria revoluției în 
Cuba. Gheorghe Radu, co
mandantul brigăzii, a vorbit 
despre contribuția adusă de 
tineretul român în opera de

construire a socialismului în 
România. După ce a amintit 
rezultatele bune obținute de 
tinerii brigadieri români a- 
flați în Cuba, vorbitorul a 
subliniat că tinerii din Româ
nia, întregul popor român, 
au deplină încredere că po
porul cubanez va obține vic
toria în marea bătălie a ce
lor 10 milioane de tone de 
zahăr. Intîlnirea a decurs 
într-o atmosferă caldă, prie
tenească.

re participarea 
brigăzii „23 August - România”

la Zafra
Ziarul „Granma" — orga

nul oficial al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist din Cuba — a publicat 
un reportai despre activita
tea brigăzii de tineri „23 
August — România", care 
participă la Zafra în curs 
de desfășurare în Cuba. 
După ce subliniază a- 
portul tinerilor români la 
buna funcționare a celei 
mai mari fabrici de za
hăr din provincia Pinar del 
Rio, ziarul relatează despre 
încrederea cu care au fost 
primi)i reprezentanții tinere
tului român. Se menționează 
o serie de lucrări, din cele 
mai complexe, cum ar fi re
pararea de locomotive, fa
bricarea pieselor de schimb 
pentru utilaje de bază, in
stalarea unor refele electri
ce etc., lucrări care au fost 
încredinfate spre executare

tinerilor din România. „Noi 
avem cea mai bună părere 
despre acești tovarăși; au o 
mare disciplină" — a decla
rat directorul fabricii „Jose 
Marți", Hipolito Sanfiel.

„Granma" redă imagini e- 
locvente privind integrarea 
celor 33 de brigadieri ro
mâni în munca de zi cu zi 
a fabricii. Tinerii din Româ
nia participă la activități re
creative și culturale, vizitea
ză centre de producție din 
regiune, se întîlnesc cu tine
rii cubanezi care construiesc 
în țara lor o societate nouă.

Reportajul din „Granma" 
apreciază activitatea brigă
zii „ca un aport valoros" la 
Zafra celor 10 milioane de 
tone de zahăr, sarcină de 
cea mai mare actualitate 
pentru dezvoltarea ascen
dentă a economiei Cubei 
socialiste.

Noi incidente in

Irlanda de nord
în cursul zilei de marți, la Belfast au avut loc noi inci

dente între unele grupuri de demonstranți catolici și forțele 
britanice de ordine.

Mai mulți soldați britanici 
au fost răniți, iar cinci tineri 
manifestanți arestați. Cu a- 
restările de marți, numărul 
total al celor reținuți în ulti
mele zile dintre participanții 
la demonstrații se ridică la 56. 
Incidentele au izbucnit cînd 
armata a încercat să separe 
grupurile de catolici de cele 
ale protestanților. Deși acțiu
nile de marți — care s-au pre
lungit mai multe ore — nu 
pot fi considerate ca o înăs
prire a relațiilor între popu
lația catolică și forțele brita
nice de ordine aflate de 8 luni

în Irlanda de nord, la Belfast 
au fost luate noi măsuri de 
precauție, iar miercuri dimi
neața se reinstaurase ordinea, 
relatează agențiile de presă.

In ultimele zile, în Ulster au 
mai avut loc demonstrații ale 
protestanților la Londonderry, 
Armagh, Lurgan și Belfast.

Delegația Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România, 
condusă de Constantin Dră- 
gan, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Central al 
U.G.S.R., care întreprinde o 
vizită în Finlanda, a avut 
marți convorbiri cu Niilo 
Hanalaincn, primul președin
te al Centralei Sindicatelor 
din Finlanda, și cu alți mem
bri ai conducerii acesteia, în 
legătură cu activitatea desfă
șurată de sindicatele din Ro
mânia și Finlanda. In cursul 
aceleiași zile, delegația ro
mână a vizitat Uzinele 
„Stromberg", cea mai mare 
unitate a industriei electro
tehnice din Finlanda.

Budapesta Cinstire

eroilor români

PEKIN 1. — Corespondentul 
Agerpres, I. Gălățeanu, trans
mite : Ministrul comerțului ex
terior al României, Cornel 
Burtică, și-a încheiat vizita în 
Republica Populară Chineză. 
In ultimele trei zile el a fost 
oaspetele orașelor Shanghai și 
Hancijou.

în timpul vizitei la Shan
ghai, ministrul român a fos-t 
însoțit de Lin Hai-yun, minis
tru ad-interim al comerțului 
exterior.

La 1 aprilie, oaspetele ro
mân a părăsit Pekinul, ple- 
cînd spre patrie. La plecare, 
ministrul român a fost con
dus de Li Cian, adjunct al mi- 

;• nistrului comerțului exterior 
și de alte oficialități chineze.

Potrivit postului de radio 
Omdurman, forțele armatei 
sudaneze au preluat contro
lul Insulei Aba, unde își sta
biliseră cartierul general for
țele rebele conduse de ima
mul El Hadi El Mahdi, șeful 
sectei religioase „Al Ansar". 
Prin intermediul aceluiașj 
post de radio, menționează 
agențiile de presă, ministrul 
apărării al Sudanului a pre
cizat că trupele guverna
mentale au capturat o impor
tantă cantitate de arme și 
muniții. Rebelii s-au predat.

Același post de radio a a- 
nunțat miercuri seara că 
imamul El Hadi El Mahdi, șe
ful sectei religioase „Al An
sar** și conducătorul rebeliu
nii împotriva regimului din 
Sudan, a fost ucis în momen
tul cînd trecea granița cu 
Etiopia.

• DEPARTAMENTUL de Stat 
al S.U.A. a prezentat marți Con
gresului un raport în care se 
arată că exporturile Statelor 
Unite în țările socialiste din 
Europa au crescut în anul 1969 
cu 34 milioane dolari față de 
1968. Raportul subliniază că în 
1969 s-a înregistrat o modifica
re în structura exporturilor a- 
mericane destinate acestor țări, 
treeîndu-se de la produsele a- 
gricole la mașini și materiale in
dustriale.

PNOM PENH. — Agenția 
U.P.I., preluînd un comunicat 
oficial guvernamental , tran
smis de postul de radio cam
bodgian, informează că 
miercuri dimineață au avut 
loc lupte între unități ale ar
matei regulate cambodgiene și < 
grupuri înarmate ale. popu
lației dintr-o localitate situa
tă la 160 km nord-est de Pnom 
Penh, care îl sprijină pe No- 
jrodom Sianuk. Comunicatul 
radiodifuzat a precizat că, în 
cursul acestor ciocniri, forțele 
guvernamentale au înregistrat 
pierderi.

el, se acordă colaborării tehnico- 
științifice dintre cele două tari.

Comerțul

• IN SOMALIA a fost anun- 
țață marți o remaniere guver
namentală. Conducerea Ministe
rului Apărării a fost preluata de 
colonelul Tollab Labin, iar cea 
a Ministerului Informațiilor și 
Orientării Naționale de Ismail 
Aly Bouka. Ministru al comuni* 
cațiilor a fost numit Mohamed 
Dar Semndi, iar ministru pen
tru problemele finanțelor, Ibra
him Hijad Semindi.

între Washington
și „cei șase“

sovieto-japonez
Miercuri, în parcul Sokolniki 

din capitala Uniunii Sovietice, 
a fost deschisă Expoziția indus
trială japoneză, cea mai mare 
expoziție niponă, de acest fel or
ganizată în străinătate, anunță 
agenția TASȘ.

Expoziția — cea de-a treia or
ganizată în Uniunea Sovietică 
— cuprinde peste 20 000 de-expo
nate industriale, îndeosebi ma- 
sîni-unelte și utilaje industria
le, precum și diverse mărfuri de 
larg consum, prezentate, de 600 
de întreprinderi și 97 firme de 
comerț exterior din Japonia. La 
festivitatea de inaugurare. Vla
dimir Novikov, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.. a relevat că în ulti
mii 10 ani volumul schimburilor 
de mărfuri dintre cele două țări 
a crescut de mai mult de 10 ori, 
depășind 550 milioane de ruble. 
O atenție deosebită, a adăugat

• ÎNTR-UN discurs pronun
țat marți seara la Tobruk, cu 
ocazia încheierii evacuării ba
zelor militare britanice din Li
bia, președintele Consiliului Co
mandamentului Revoluției, co
lonelul Moamer El Gedafi, a 
declarat că desființarea bazelor 
străine redă Libiei întreaga- in
dependență politică. El a sub
liniat că, în prezent, poporul 
trebuie să-și recucerească inde
pendența economică și socială.

Referindu-se la., activitatea 
companiilor petroliere străine, 
dintre care majoritatea ameri
cane, care au început la 29 ia
nuarie tratative cu guvernul de 
la Tripoli în vederea majorării 
prețului petrolului brut. Ge
dafi a atras atenția că acestea 
ar comite o eroare adoptînd o 
atitudine rigidă. „Ele nu trebuie 
să uite că au ca partener un 
popor care se află în revoluție 
și nu un guvern tradiționalist".

• AGENȚIA Taniug anunță văzut de mai mult timp, deoare- 
că Mirko Tepavaț, secretar de

• stat pentru afacerile externe al 
R.S.F. Iugoslavia, care face o 
vizită în India, a fost primit 
marți de Varahagin Venkata 
Giri, președintele Indiei, și de 
Indira Gandhi, primul ministru 
al acestei țări. In timpul între
vederii au fost discutate unele 
probleme internaționale, pre
cum și aspecte ale politicii de 
nealiniere promovate de cele 
două țări.

în aceeași zi, ministrul iugo
slav și colegul său indian. Di- 
nesh Singh, au procedat la un 
schimb de păreri în legătură cu 
posibilitățile de dezvoltare a re
lațiilor bilaterale dintre India 
și Iugoslavia, precum și în legă
tură cu problemele internațio
nale actuale.

ce premierul Jonathan concen
trase în mîinile sale toate pre
rogativele puterii. Regele Mo- 
shoeshoe II se afla sub pază în 
palatul său încă din ianuarie, 
după alegerile generale, anula- 

’ ___ ' ’ ” ■' O
cu măsura adoptată a- 

___ 1;'.^.‘pre
mierul din Lesotho a mai sus
pendat constituția, 
stare 
țării 
ției.

te de premierul Jonathan, 
dată . ...I___
tunci împotriva regelui,

.. . a declarat
de urgență pe teritoriul 
și a arestat liderii opozi-

„REPUBLICA Populară

Deznodamint
în Lesotho ?

• în micul stat Lesotho, en
clavă. în teritoriul Republicii 
Sud-^fricane, se pare că s-a 
consumat ultimul act al dispu
tei politice dintre regele Mo* 
shoeshoe IT și premierul Lea- 
bua Jonathan. Marți seara, pri
mul ministru a anunțat că „Re
gele a părăsit țara pentru o 
perioadă nedefinită". Observa
torii politici consideră că ple
carea lui Moshoeshoe din țară 
înseamnă de fapt abdicare.

Acest deznodămînt era între-

•
Congo s-a pronunțat pentru ca
lea necapitalistă de dezvoltare, 
întrucît numai socialismul este 
în măsură să asigure eliberarea 
popoarelor asuprite și a oame
nilor muncit de sub dominația 
imperialistă și feudală", a de
clarat președintele Comitetului 
Central . al Partidului Muncii 
din Congo (B), Marien N’Gouabi, 
luînd cuvîntul în cadrul lucră
rilor Congresului extraordinar 
al Partidului Muncii. Referindu- 
se la recenta tentativă de lovi
tură, de stat dejucată de autori
tăți, N’Gouabi a subliniat nece
sitatea consolidării partidului 
din punct de vedere organizato
ric, politic și ideologic și a a- 
preciat eșecul acestui complot 
contrarevoluționar ca o «ouă 
victorie a forțelor revolu
ției . împotriva imperialismului. 
Marien N’Gouabi a chemat pe 
membrii de partid să acorde o 
deosebită atenție sectorului de 
stat

„După sfîrșitul provizoriu al 
disputei asupra dolarului, poli
tica comercială a Pieței comune 
va declanșa o nouă bătălie, nu 
între Franța și Statele Unite, 
ci între „cei șase** și Washing
ton ? Cu această întrebare își 
începe comentariul Raymond 
Aron în pagină economică a zia
rului LE FIGARO.

„Noua bătălie'* a fost declan
șată de reprezentanți ai Statelor 
Unite care au lansat ..asalturi 
oficiale împotriva politicii co
merciale duse de Comunitatea 
Economică Europeană** (NEW 
YORK TIMES) acuzînd Piața 
comună de instituirea, din ce 
în ce mai accentuată a unor 
bariere limitînd exporturile 
americane spre Europa occiden
tală. Limitarea piețelor de des
facere, apariția unor măsuri 
protecționiste, prelungirea pe
rioadei de recesiune economică, 
ca și alți factori, au împins ofi
cialitățile de pe malul Potoma- 
cului la adoptarea unor poziții 
de continuă escaladare a criti
cilor Ia adresa Pieței comune. 
Piața comună — se susține la 
Washington — s-a baricadat cu 
un sistem complex de legislații 
— care stăvilește afluxul de 
produse americane spre „ve
chiul continent". Luînd poziție 
față de politica comercială a 
Pieței comune, ministrul adjunct 
al comerțului din S.U.A., Ken
neth Davis, declara : „Nu pu
tem rămîne cu brațele încruci
șate cînd se încheie acorduri 
discriminatorii față de noi", 
avertizind că oficialitățile ame
ricane „vor lua toate măsurile 
spre a-și apăra interesele".

Principalele acuzații aduse 
de nord-americani Pieței comu
ne au devenit publice cu cîteva 
săptămîni în urmă, cînd repre
zentantul Statelor Unite pe lin
gă organismul economic de la 
Bruxelles a declarat că S.U.A. 
„au devenit conștiente de două 
efecte potrivnice" ale acorduri
lor comunitare privind politica 
agricolă, precum și în ceea ce 
privește aranjamentele prefe
rențiale încheiate cu unele țări 
din Africa și Europa occiden
tală. Disputa luase o turnură 
destul de îngrijorătoare. Pentru 
calmarea spiritelor, a fost tri
mis la Washington Jean-Fran- 
țois Deniau, membru al Comi
siei pentru probleme externe al 
C.E.E. Deși la Washington, s-a 
anunțat că emisarului vest-eu- 
ropean i-ar fi fost înmînat un 
dosar conținînd plângerile ame
ricane, la Bruxelles a fost dez
mințită primirea vreunui docu
ment oficial. „Dezmințirile —• 
nota LE FIGARO — nu echiva
lează întotdeauna cu o confir
mare, insă numeroasele nemul
țumiri menționate în repetate 
rînduri de Davis au figurat, de
sigur, printre subiectele de con
versație ale celor două entități 
comerciale". Nemulțumirile se 
concretizează în primul rînd în 
faptul că agricultura „celor 
șase", beneficiind de importante

alocații, a devenit un concurent 
periculos pentru produsele agri
cole americane (ale căror vîn- 
zări pe piețele C.E.E. au înre
gistrat o scădere de 12 la sută 
in anul 1968). Mai mult, „piețe 
tradiționale americane" au în
ceput să fie invadate de pro
duse agricole comunitare... Din 
punctul de vedere al Washing
tonului, îngrijorarea, pare cu 
atît mai justificată cu cît pro
dusele agricole dețin circa 25 la 
sută din totalul exporturilor 
americane. Pentru guvernul a- 
merican nu există decît două 
posibilități : fie să folosească, ca 
și partenerii din Piața comună, 
alocații bugetare (variantă care 
pare improbabilă într-un mo
ment cînd au fost declanșate 
o serie de acțiuni menite a 
combate procesul inflationist), 
fie să-i convingă pe cei în cau
ză «ă pună capăt acestui proce
deu.

La Bruxelles apelurile ameri
cane rămîn. însă, fără ecouri, 
concrete. Dimpotrivă, cercurile 
din apropierea Pieței comune 
nu uită să reamintească cu fie
care prilej că C.E.E. este prin
cipalul cumpărător al produse
lor agricole americane și că cei 
care ar trebui să ridice piedi
cile vamale protecționiste nu 
sînt „cei șase", ci Statele Unite, 
îngrijorarea americanilor — se 
susține la Bruxelles — este ne
justificată, căci dacă în cursul 
anului trecut exporturile ame
ricane către Piața comună au 
crescut cu circa 14 la sută, în 
schimb volumul comerțului „ce
lor șase" spre S.U.A. a înregis
trat o scădere de aproape 1,5 
la sută. Preocupările manifesta
te de Washington în acest do
meniu au devenit mai presante 
in perspectiva lărgirii Pieței 
comune, prin aderarea Angliei 
și a altor candidați. Teama că 
„mica Europă a celor șase" ar 
putea ceda locul cu timpul unui 
organism economic mai amplu 
inglobînd nu numai Marea Bri- 
tanie, ci șî unele țări ale Scan
dinavici, precum și o bună parte 
a țărilor mediteraneene și afri
cane (în
stîrncște la Washington 
jorări exprimate în criticîle la 
adresa C.E.E.

calitate de asociati) 
îngri-

IOAN TIMOFTE

BUDAPESTA 1. — Cores
pondentul Agerpres, Al. Pin- 
tea. transmite : Cimitirul Ra- 
kosliget din Budapesta, lăcaș 
care ca și altele din preajma 
Budapestei evocă amintirea 
celor 11 000 de ostași și ofițeri 
români căzuți în luptele pen
tru distrugerea liniilor de for
tificații ce înconjurau orașul, 
și în luptele de stradă pentru 
eliberarea capitalei ungare.

Miercuri dimineața, cu pri
lejul celei de-a 25-a aniversări 
a eliberării Ungariei de sub 
jugul fascist, aici a avut loc 
solemnitatea depunerii unor 
coroane de flori. In fața mor
mintelor a fost aliniată o gar
dă de onoare. După intonarea 
imnurilor de stat ale Repu
blicii Socialiste România și 
Republicii Populare Ungare au 
fost depuse coroane de flori 
din partea Consiliului prezi
dențial al Republicii, guvernu
lui revoluționar muncitoresc 
țărănesc ungar, Consiliului 
Național al Frontului Popular 
patriotic, din partea Ministe
rului Apărării Naționale, a

Ministerului Siderurgiei și 
Construcțiilor de Mașini, a 
Comitetului Orășenesc de Par
tid, a corpului diplomatic a- 
creditat la Budapesta și a u- 
nor organe locale de partid și 
de stat.

De asemenea, a fost depusă 
o coroană de flori din partea 
Ambasadei Republicii Socia
liste România la Budapesta.

La solemnitate au luat par
te Benke Valeria și Pongracz 
Kalman, membri ai Consiliu
lui Prezidențial al republicii, 
Levardi Ferenc, ministrul in
dustriei grele, Lazar Gyorgy, 
ministrul muncii, Gyenes An
dras, locțiitor al ministrului a- 
facerilor externe, general ma
ior Kovacs Pal, locțiitor al mi
nistrului apărării naționale și 
alte persoane oficiale, membri 
ai corpului diplomatic pre
cum și cetățeni ai orașului.

Au fost de față Dumitru 
Turcuș, ambasadorul României 
la Budapesta, colonel Emilian 
Bîrlea, atașat militar și aero, 
membri ai ambasadei.

30 de metri 
în subteran

PRIN TELEFON DE LA TRIMISUL NOSTRU 
LA BUDAPESTA, MIHAI PELIN

Budapesta e un oraș care 
conservă cu o grijă deosebi
tă structurile traditionale. în 
raport cu imaginea recunos
cută a orașului, legitimată 
de ghiduri si prospecte tu
ristice, înnoirile lui pot sâ 
pară insignifiante. Dar a- 
ceastă impresie, bineînțeles, 
se dovedește a fi, mai de
vreme sau mai tîrziu, o ilu
zie. Constructorii de azi ai 
orașului introduc structuri 
moderne, într-un peisaj cu 
ample rezonante istorice, 
realizînd armonios sinteza 
arhitectonică a epocilor. Nu 
întîmplâtor atenfia noastră 
se va îndrepta asupra lucră
rilor de extindere a metrou
lui acestui oraș. Avînd în ve
dere faptul că un prim tron
son al noilor trasee va fi 
dat în folosință în primele 
zile ale acestei luni, în 
preajma sărbătoririi lui 4 a- 
prilie, aniversarea eliberării 
Ungariei de sub jugul fascist, 
aceste lucrări îi preocupă 
cu precădere pe locuitorii 
Budapestei.

Vechiul metrou al capita
lei Ungariei datează de la 
sfîrșitul secolului trecut. La 
vremea lui era considerat o 
izbîndă a tehnicii, fiind întî- 
iul din Europa care utiliza, 
în ceea ce privește pro
pulsarea materialului rulant, 
curentul electric. Metroul, 
pe care constructorii de as
tăzi ai Budapestei îl implan
tează în adîncul pămîntului 
— pe care își sprijină teme
lia cetatea medievală a Bu- 
dei, Catedrala lui Mathyas 
și Parlamentul care, privit de 
pe asfaltul căii Petru Groza, 
creează iluzia plutirii pe ape
le Dunării — este o con
vingătoare expresie a tehni
cii acestui timp. Tunelurile

noului metrou, străpunse la 
o adîncime de 30 m. sub pă- 
mînt, unesc pe o lungime de 
6,5 km. — mă refer la tron
sonul care urmează a fi dat 
în folosință în primele zile 
ale lui aprilie — piața Deâk 
cu zona Gării de Est cu îm
prejurimile marelui stadion 
din Budapesta. în toate sta
țiile de pe parcurs, scări ru
lante vor transporta călăto
rii prin si între peroanele de 
acces ale trenurilor electrice 
subterane.

Dar constructorii Budapes
tei își desfășoară activitatea 
în subteran nu numai pen
tru a străpunge tunelul me
troului. Numeroasele pasaje 
care asigură circulația ne
stingherită a pietonilor în 
punctele aglomerate ale o- 
rașului, ca o expresie a u- 
nei concepții urbanistice mo
derne, ne întîmpină la tot 
pasul. Budapesta își modifi
că fluxurile circulației urba
ne în mod metodic, cu o te
meinicie aparent insesizabi
lă printr-o optică terestră, 
dar profund revelatoare în 
ceea ce privește consecințe
le sale asupra traficului ur
ban de mîine.

După ce am coborît în cî
teva dintre stațiile noilor 
trasee ale metroului buda- 
pestan și în tunelele în care, 
deocamdată, domnește o li
niște nefirească, după con
vorbirile pe care le-am avut 
cu autoritățile responsabile 
în dezvoltarea subteranului 
orașului, încerc o firească 
admirație în fața unor lu
crări tehnice remarcabile, 
care exprimă spiritul labo
rios al poporului frate ma
ghiar.

Budapesta, 1 aprilie.

Emisiune la televiziunea italiană
în legătură cu deschiderea la Roma a expoziției „Civilizația 

romană în România", televiziunea italiană a transmis marți seara 
un program de 30 de minute intitulat „Decebal împotriva lui 
Traian — călătorie în istoria României". Filmul prezintă ima
gini actuale ale celor mai cunoscute locuri de pe terito
riul României, legate de trecutul istoric al poporului 
nostru, de prezența romanilor în Dacia și campaniile lui Traian. 
Obiectivul aparatului de filmat se oprește apoi asupra princi
palelor exponate ale expoziției „Civilizația romană în România", 
ce continuă să se bucure de succes aici la Roma, si a cu
noscutelor monumente de Ia Sarmîsegetuza, Adam-Clisi. Dru- 
beta (Turnu-Severin) și altele.

actuale ale
României,

O demonstrație pașnică a 
muncitorilor 
Puerto Plata 
minicană) a 
deznodămînt 
persoane au __  ____
alte 17 rănite de gloanțele 
trase de unități ale poliției 
și armatei. Demonstrați') 3 
avut loc în semn de protest 
față de aplicarea în ciocuri 
a sistemului de conteinere, 
măsură care în intenția au
torităților urmează să se 
soldeze cu concedierea a 
sute de docheri.

portuari 
(Republica 
avut marți 

tragic : 
fost ucise,

din 
Do- 
un 

trei 
iar
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