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După o vacanță cu premii,

o invitație la clasă:.
AZI REÎNCEP CURSURILE!

IN MARȚII VORBI FRUMOASE, 
IN APRILIE NIMENI IA CIMP!

PARADOX ÎNTR-O COMUNĂ CU

In ultimele zile de vacanță, 
660 de elevi s-au întrecut în- 
tr-o competiție a inteligenței 
matematice. Sîmbătă i-am cu*  
noscut pe cei care au cîștigat 
— prin premii și mențiuni — 
olimpiada pe țară. Despre ei 
vă vom da amănunte într-un 
număr viitor.

De azi, elevii și-au reluat lo
curile în bănci. A început cel 
de-al treilea trimestru al anu
lui școlar. Un trimestru scurt, 
dar dens, cerînd o mare poftă 
de învățătură. Și, de bună 
seamă, elevii vor fi în conti
nuare harnici ș<î serioși.

Au reînceput lecțiile. Să fa
cem liniște...

TRADIȚII LEGUMICOLE
Pentru grădina de legume, co

operativa agricolă din Mărăci- 
neni, județul Buzău, a rezervat

Festivalul național 
al artei studențești

O PRESTIGIOASĂ
AFIRMARE

A PASIUNII
PENTRU FOLCLOR
(De la trimișii noștri). 
Dumintefi, Ia Cluj, competi

ția ansamblurilor și forma
țiilor folclorice studențești 
s-a încheiat cu o mare pa
radă a cîntecului, portului și 
dansului, care a prilejuit o 
demonstrație convingătoare a 
pasiunii studenților pentru 
creația populară, o dovadă a 
măiestriei și talentului lor în 
cercetarea și valorificarea 
folclorului.

Marea majoritate a ansam
blurilor și formațiilor au 
adus pe scena concursului 
specificul local, prin redarea 
fidelă și nuanțată a unor e- 
lemente din zonele etnogra
fice ale țării. Este, credem 
noi, un important act de va
lorificare științifică a folclo
rului.

La ora cînd transmitem, 
juriul încă deliberează, fiind 
pus în dificultate de faptul 
că numeroase formații de 
valoare sensibil egală s-au 
evidențiat atît prin deosebi
te calități interpretative, cît 
și printr-o concepție înainta
tă, originală cu privire la 
arta spectacolului folcloric. 
Este semnificativă opinia 
popularului interpret Benone 
Sinulescu, care spunea că 
cele trei zile de concurs i-au 
prilejuit „o reîntoarcere la 
izvorul cîntecului și sufletu
lui românesc".

Mărturisim că ne este 
greu sâ stabilim diferențieri 
de valoare, să selecționăm 
din multitudinea momentelor 
și evenimentelor artistice ale 
festivalului, pe cele mai 
semnificative. Totuși, dorim 
să subliniem contribuția deo
sebită adusă la reușita gene
rală a festivalului de către 
ansamblul folcloric studen
țesc al centrului universitar 
Cluj. Remarcabile au fost, 
de asemenea, jocurile bătrî- 
nești ale sucevenilor, trans
punerea scenică a tîrgului de 
fete de pe Valea Gurghiului 
(Ansamblul centrului univer
sitar Tg. Mureș), suita de 
dansuri din Cîmpia Dunării 
(Centrul universitar Craiova), 
valorificarea unui obicei stră
vechi — „Focul viu" (Centrul 
universitar Baia Mare), Ho
rele moldovenești de pe Ji- 
jia și Bahlui (Centrul uni
versitar Iași), „Dubașii" și 
„Drăgaica**  in interpretarea 
formației de dansuri din 
Centrul universitar Bucu
rești.

adrian vasilescu
ION MARCOVICI

în acest an 100 de hectare. Tn 
plină perioadă de plantare în 
cîmp a răsadurilor, de fertilizare 
cu îngrășăminte naturale, de a- 
menajare a rigolelor, de nivelat 
terenul și semănat, numărul de 
brațe de muncă solicitat este 
destul de ridicat.

— Zilnic cel puțin 300 de oa
meni — preciza președintele co
operativei, tovarășul Silion Mi- 
rițescu.

— Reușiți să asigurați acest 
necesar ?

— în parte numai — ne-a 
răspuns dumnealui. De fapt, a- 
cest neajuns ne-a și obligat să 
reducem, anul acesta, suprafața 
rezervată grădinii de la 140 de 
hectare, la 100.

împreună cu tovarășa Elena 
Ionescu, secretara comitetului 
U.T.C. pe cooperativă, continuăm 
investigația Ia fața locului. Lesne 
de înțeles, cu intenția de a afla 
care este contribuția tinerilor. La 
toate cele trei sectoare ale fer
mei legumicole, printre oamenii 
pe care i-am găsit la lucru am 
remarcat prezența doar a doi ti
neri : Maria Stoian și Floarea 
Constantin.

— Alții de vîrsta voastră nu 
mai sînt în sat ? — le-am între
bat pe cele două fete.

— Destui — au replicat ele. Și 
cită nevoie ar fi acum de ei. Sta
ția de pompare a apei încă ne
pusă în funcțiune ne obligă să 
cărăm apa din Buzău cu sacaua. 
Dar după cum vedeți, printre 
vîrstnici, numai noi două.

Trecînd peste faptul că siste
mul de irigare nu funcționează 
(O.F.F.G.A.I.F. amînă încă ter
minarea lucrării de la stația de 
filtrare a sistemului) neajuns ca*

** (Continuare în pag. a U-a)
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CONSILIUL PE ȚARĂ AL 
ELEVILOR LA A DOUA 

SA INTÎLNIRL
Sîmbătă, la sediul Comitetu

lui Central al Uniunii Tinere
tului comunist, a avut loc ple
nara Consiliului pe țară pen
tru munca în rîndul elevilor.

Numeroși oaspeți au onorat 
această întîlnire cu prezența 
lor și cu participarea la dezba
teri ; tovarășii Ion Iliescu, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele ti
neretului, prof. univ. Mircea 
Malița, ministrul învățămîntu- 
lui, reprezentanți ai unor mi
nistere și organizații obștești, 
ai unor institute de cercetări.

Plenara, deschisă de tovară
șa Floarea Ispas, secretar al 
C.C. al U.T.C., și-a stabilit un 
caracter de lucru. Consiliul pe 
țară, pornind de la scopurile 
pentru care a fost creat — ca 
organism consultativ al U.T.C. 
în problemele activității orga

nizației în școli — a discutat 
o primă problemă luată în stu
diu și anume : activitatea 
cercurilor și societăților ele
vilor în anul școlar 1969—1970 
— dezbatere în legătură cu ca
re ziarul va face o mai largă 
relatare.

Totodată, Consiliu! a avut 
posibilitatea să se edifice mal 
bine asupra unor sarcini ce-i 
revin privind sprijinirea orga
nizațiilor U.T.C. din școli în 
activitatea voluntar-patriotică, 
precum și în activitatea spor
tivă cu elevii, prin cuvîntul 
tovarășilor Iosif Walter și Mir
cea Angel eseu, secretari ai 
C.C. al U.T.C.

Tn încheierea lucrărilor ple
narei, tovarășul Ion Iliescu, 
prim secretar al C.C. al 
U.T.C., a prezentat sarcinile 
organizațiilor U.T.C. din școli 
în etapa actuală.

SUCCESELE SOCIALISMULUI IN ROMÂNIA, 
CONFIRMARE A JUSTEȚII IDEILOR 

LUI LENIN
Poporul român, alături de popoarele 

Uniunii Sovietice și popoarele celor
lalte țări socialiste, de mișcarea comu
nistă și muncitorească internațională și 
întreaga omenire progresistă aniver
sează centenarul nașterii lui Vladimir 
Ilici Lenin. La acest jubileu, poporul 
nostru, partidul său comunist, aduq un 
cald omagiu celui care a fost marele 
teoretician comunist și conducător re
voluționar al proletariatului, fondato
rul Partidului Comunist bolșevic, con
ducător al Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie și al statului sovietic 
socialist, militant înflăcărat pentru eli
berarea maselor de asuprire și exploa
tare, pentru triumful cauzei socialismu
lui și comunismului în lume.
Tncepîndu-și activitatea în pragul se

colului al XX-lea, cînd marxismul era 
confruntat cu probleme noi, cu sarcini 
revoluționare arzătoare, V. I. Lenin a 
demonstrat că sursa vitalității marxis
mului, a forței sale de înriurire este 
legătura organică cu realitățile epocii, 
maxima receptivitate față de experien
ța practică, de cuceririle pe care geniul 
uman le dobîndește în necontenita in
vestigare științifică a naturii și socie
tății. Călăuzindu-se de concepția și me
toda revoluționar-diaiectică a marxis
mului, el a generalizat experiența nouă 
pe care au adus-o dezvoltarea socială 
în Rusia, luptele proletariatului, ale 
forțelor progresiste în condițiile trece
rii capitalismului în faza monopolistă, 
adîncirea contradicțiilor interimperia- 
liste — aducînd o contribuție de uriașă 
importanță la îmbogățirea teoriei, a 
strategiei și tacticii mișcării muncito
rești.

Este bine cunoscută grija lui V. î. 
Lenin pentru a fundamenta linia poli
tică, activitatea partidului comunist pe 
studiul profund al vieții sociale, de a 
acționa nu în funcție de teze abstracte 
și scheme imuabile, ci în concordanță 
cu fluxul viu al evenimentelor, pornind 
de la condițiile social-politice concrete, 
în care se realizează trăsăturile generale 
ale revoluției, ale edificării noii orînduiri 
sociale. Experiența partidelor comuniste 
și a țărilor socialiste a demonstrat că ceea 
ce e general valabil în transformarea re
voluționară a societății se înfăptuiește 
într-o mare și crescîndă diversitate de 
forme, că măiestria partidului de avan
gardă al clasei muncitoare constă în ca
pacitatea de a îmbina într-un tot dia
lectic generalul și particularul, de a 
înfăptui cerințele legilor și principiilor 
fundamentale potrivit condițiilor con
crete, particularităților istorice și na
ționale ale fiecărei țări, ale fiecărui 
popor. „...întotdeauna — spunea Lenin — 
sarcina constă în a ști să aplici prin
cipiile generale și fundamentale ale co
munismului la particularitățile dez
voltării obiective spre comunism, par
ticularități proprii fiecărei țări în parte 
și pe care trebuie să știi să le studiezi, 
să le descoperi, să le ghicești*.  Aceste 
adevăruri de bază ale marxism-leninis- 
mului sînt cu atît mai valabile astăzi, 
cînd în luptele sociale sînt atrase mase 
populare tot mai largi, cînd procesele 
revoluționare cuprind toate continen
tele, țări cu nivel de dezvoltare, con
diții economice și sociale, istorice și 
naționale atît de diferite de ia una la 
alta.

O strălucită confirmare a Ideilor le
niniste, a meritelor lui Lenin de orga
nizator și conducător comunist, a con
stituit-o victoria Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, care a împlinit 
pentru prima oară în istorie năzuințele
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NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general 
al Partidului Comunist Român, 

președintele Consiliului de Stat 
al

Republicii Socialiste România

de libertate socială ale oamenilor mun
cii, a marcat o piatră de hotar în isto
ria Rusiei, a inaugurat era trecerii 
omenirii de la capitalism la socialism.

înfăptuind programul leninist de 
construire a noii orînduiri sociale, po
porul sovietic, prin uriașe eforturi cre
atoare desfășurate sub conducerea 
P.C.U.S., a asigurat triumful socialis
mului în U.R.SS.. consolidarea traini
că a statului sovietic, trecerea Ia con
struirea comunismului. Uniunea Sovi
etică a obținut în deceniile care au tre
cut din octombrie 1917 realizări de 
seamă în dezvoltarea economică și so- 
cial-culturală, în creșterea standardu
lui de viață al popoarelor sale.

Oamenii muncii din țara noastră, 
întregul popor român apreciază în mod 
deosebit și iși exprimă profunda satis
facție pentru realizările poporului so
vietic pe calea construirii comunismu
lui, realizări în care văd o contribuție 
din cele mai Importante la întărirea 
sistemului socialist mondial, a forțelor 
progresului și păcii din întreaga lume.

Aniverslnd centenarul nașterii lui 
V. I. Lenin, evocăm bogatele tradiții 
ale legăturilor internaționaliste dintre 
mișcările revoluționare din România 
și din Rusia, ale colaborării dintre co
muniștii români și cei sovietici, ale 
prieteniei dintre popoarele și țările 
noastre. De-a lungul istoriei, între re
voluționarii români și ruși i-au stabi
lit legături strfnse ; Lenin a vorbit In 
repetate rînduri despre mișcările revo
luționare din România, a privit cu sim
patie lupta poporului nostru pentru eli
berare națională și socială, procesul de 
formare a statului național din țara noas
tră, ca și din alte țări sud-est europene. 
O luminoasă pagină a relațiilor dintre 
proletariatul român și cel rus o constituie 
participarea cu arma în mînâ a detașa
mentelor revoluționarilor români, ală
turi de Armata Roșie, la apărarea tinerei 
Puteri Sovietice împotriva contrarevolu
ției și intervenției Imperialiste.

Tlnlnd sus steagul internaționalis
mului proletar. Partidul Comunist Ro
mân a militat. încă de la Înființarea 
sa. pentru relații de prietenie și bună 
vecinătate Intre România și Uniunea 
Sovietică, pentru a face cunoscute re
alizările popoarelor sovietice, experi
ența P.C.U.S. In făurirea noii societăți. 
In anii grei al războiului hitlerist, co
muniștii. tnfruntînd aparatul represiv 
al dictaturii militaro-fasciste. au luptat 
cu eroism și abnegație împotriva răz
boiului antisovietic. pentru ieșirea Ro
mâniei din război și alăturarea ei la 
coaliția antifascistă După înfăptuirea 
insurecției armate din august 1944. în 
focul bătăliilor purtate de armata ro
mână alături de armata sovietică — 
care a adus contribuția hotârltoare Ia 
zdrobirea Germaniei naziste — s-a 
plămădit prietenia frățească româno- 
sovietică. Relațiile de prietenie dintre 
partidele, țările și popoarele noastre 
s-au ridicat tn anii construcției socia
liste pe o treaptă nouă, superioară, pe 
baza trainică a-comunității de orîndui- 
re socială și de ideologie, a țelurilor

comune ale socialismului ți comunist 
mulul, ale luptei împotriva imperialist 
mulul.

Partidul Comunist Român, clasa 
muncitoare, întregul nostru popor a- 
cordă o înaltă prețuire prieteniei ro- 
mâno-sovietice. dezvoltării colaborării 
multilaterale dintre țările noastre, a- 
dincirii cooperării pe toate planurile 
vieții economice, sociale și politice. 
Sintem convinși că întărirea solidari
tății și a legăturilor de prietenie dintre 
Republica Socialistă România și Uniu
nea Republicilor Sovietice Socialiste, 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii Sovietice 
corespunde Intereselor ambelor noas
tre țări șl. In același timp, intereselor 
întăririi sistemului socialist mondial, 
cauzei generale a socialismului, pro
gresului și păcii In lume Partidul Co
munist Rnmân. guvernul român vor 
acționa și tn viitor pentru a întări și 
dezvolta continuu prietenia dintre par
tidele, statele și popoarele noastre, pe 
baza principiilor marxism-leninismu- 
Iui și internaționalismului socialist.

Fentru comuniștii români, pentru cla
sa muncitoare și ceilalți oameni ai 
muncii, sărbătorirea centenarului naș
terii lui Lenin prilejuiește o retrospec
tivă a luptelor care au dus la elibera
rea socială și națională a patriei, 
a bogatelor realizări dobindite în e- 
dificarea socialismului sub condu
cerea Partidului Comunist Român.

Acțlonînd tn spiritul marxism leni
nismului, etabortndu-și linia politi-ă, 
tactica și formele de activitate potrivit 
cerințelor obiective șl particularităților 
dezvoltării țării tn fiecare etapă. Parti
dul Comunist Român a condus cu suc
ces clasa muncitoare. întregul popor ir» 
înfăptuirea revoluției și construcției so
cialiste. In ultimul pătrar de veac. Ro
mânia a parcurs o întreagă epo-ă Isto
rică i socialismul a învins pe deplin la 
orașe și sate, țara noastră pășind astăzi 
pe calea făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, corespunzător 
programului stabilit de Congresul al 
X-lea al Partidului Comunist Român.

Economia națională a României, așe
zată pe temeliile socialismului, a cu
noscut o puternică dezvoltare. Indisolu
bil legată de înfăptuirea politicii leni
niste de industrializare socialistă. Roa
dele acestei politici se concretizează in 
faptul câ România dispune astăzi de o 
economie tn plin avînt. In care Industria 
a devenit ramura hotărîtoare. dînd mai 
mult de no la siitâ din produsul social 
global. Producția Industriei românești 
este de peste 15 ori mal mare decît in 
anul 1938 : în ultimele cincinale ritmul 
de creștere a producției industriale ■ 
fost de peste 13 la sută în medie anual.

Una din marile realizări ale poporului 
român este cooperativizarea agriculturii, 
transformarea socialistă a satului, care 
a fost înfăptuită potrivit condițiilor 
concrete ale țării noastre și a dus la 
creșterea continuă a producției agricole 
vegetale și animale. Partidul nostru por
nește de la concepția că transformarea 
relațiilor de producție Ia sate reprezin
tă abia începutul operei de făurire a 
unei agriculturi socialiste puternice, mo
derne Valorificarea superiorității orîn- 
duirii socialiste tn agricultură impune 
eforturi materiale și financiare susținu
te pentru făurirea unei agriculturi in
tensive cu o înaltă productivitate so
cială. Dind expresie preocupărilor noas
tre în aceste direcții, o recentă plenară 
a Comitetului Central al partidului a 
elaborat programe naționale de perspec-,

(Continuări tn pag. a IV-a)

SĂ DISCUTĂM DESPRE I

DUMINICA
PĂRINȚILOR

„...Să punem uneltele jos, să ne spălăm frumos 
pe față și pe mîlni, de praf de piatră, 
de praf stelar, de sudoare și de nectar 
și să ne întoarcem la ei, la copii..."

MARIA BANUȘ

După o săptămînă de muncă, duminica, cei ce au bucuria să 
fie părinți, au și bucuria-datorie de a-și îndrepta cu răbdare 
fața către copii. E răstimpul de răgaz in care mama și tatăl 
răspund, în primul rînd, la întrebări, la „întrebări’e grele și vii, 
ce vin „la început de drum" cum spune poeta : cunoscînd prin 
ele, și prin reacția la răspunsuri, universul uman al copilului : 
prefigurînd prin aceasta orizontul adolescentului, pregătind 
drumul tînărului, viața omului. Și aceasta se poate petrece, fie în 
drum sau la întoarcerea de !a un spectacol, de la un muzeu, sau 
la o expoziție, fie pur și simplu la plimbare. Se petrece pretu
tindeni, dar neapărat împreună.

•șa manieră timpul îneît au 
preună program comun ziua în« t 
treagă. O fetiță și mai mica, ‘ 
Dana Serafimovici de la Școala | 
nr. 120, vine adesea aici cu ta- • 
tăi său, geolog, pentru „a se 
familiariza cu știința", cum 
spune părintele ei. Alt copil , 
însă, Daniela Sturz, se plimbă 
tristă cu un bărbat care încear- '• 
că s-o amuze și să-i rețină aten
ția. 11 întreb de ce copilul nu ? 
pare prea interesat și primesqj 
aparte, răspunsul :

— Părinții se despart. Eu 
6Înt unchiul fetiței. Aseară, ta-
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DIAL’70“
1 CITIȚI știri, informații, cronici din ac
tualitatea internă și internațională

RAPID 22 12 5 5 30—20 29
U.T.A. 22 13 2 7 34—29 28
STEAUA 22 12 3 7 47—26 27
UNIV. CRAIOVA 22 10 6 5 29—25 26
DINAMO BUCUREȘTI 22 11 3 8 38—28 25
F. C. ARGEȘ 22 9 6 7 38—28 24
DINAMO BACĂU 22 9 6 7 31—32 24
JIUL 22 10 3 9 27—27 23
PETROLUL 22 8 6 8 24—24 22
STEAGUL ROȘU 22 9 4 9 28—31 22
„U" CLUJ 22 6 9 7 29—29 21
FARUL 22 9 3 10 28—30 21
CRISUL 22 7 3 12 28—38 17
C.F.R. 22 6 5 11 17—32 17
POLITEHNICA 22 7 2 13 25—29 16
A. S. ARMATA 22 3 4 15 14—39 10

Așadar, duminica, mama și tatăl, „pun uneltele jos", lasă pen
tru o zi toate celelalte preocupări, și alături de inima caldă, iu
bitoare a fiilor sau fiicelor, își găsesc o sumedenie de drumuri 
și îndeletniciri. Mai ales, într-o duminică de concentrată primă
vară cum a fost ieri.

...Zi ademenitoare pentru pro
menadă care a umplut parcu
rile și șoseaua de părinți și 
copii gătiți frumos de duminică. 
Filmul despre animale, rulat 
din zori la televizor, a trimis o 
mulțime de vizitatori la grădi
na zoologică de la Băneasa 
Alții, însă, s-au oprit în Piața 
Victoriei, la o clădire înecată 
in boschete aurii și copaci do- 
borîți de flori — Muzeul Antipa. 
Muzeul acesta are duminica 
peste 2 000 de vizitatori, jumă
tate, firește, fiind copii și elevi, 
care, spre deosebire de restul 
săptămînii, nu vin aduși de 
profesori, ci de părinți. între 
toți, o fetiță vioaie nu mai vroia 
să plece din fața panoului cu 
fluturi : o cheamă Rodica An-
tohi, din clasa a Il-a a Șco
lii nr. 189 și este însoțită de a- 
mîndoi părinții, de profesie e-
conomiști. în fiecare duminică 
soții Antohi își organizează d«

VIORICA TANASESCU 
GALINA BĂDULESCU

(Continuare în pag. a 11-ti)

Este o meserie dificilă aceea de părinte, dar cu cite satisfacții
Fotografii: C. CIOBOAT^ /
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tăi ei a făcut mare scandal ; 
copilul S-a speriat Îngrozitor. 
Astăzi am hotărît s-o plimb eu 
puțin, ca să mai uite...

Nu uită, cred, fiindcă privește 
lung după zecile și sutele de 
copii care întreabă de toate pe 
mama și pe tata...

O mie de întrebări se pun și 
Ia Teatrul „Țăndărică". Cu toa
tă vremea frumoasă, ambele 
săli, aproape 700 de locuri, sînt 
pline de puști, ori chiar copii 
mai mari, veniți cu părinții — 
tot spre deosebire de restul săp- 
tămînii, cînd îi însoțesc în
deobște educatorii. Sute de bă
ieți și fetițe primeau ieri, aici, 
la „Guliver în țara păpușilor" 
(ca și la celelalte zece specta
cole din repertoriul teatrului) 
primele principii de educație 
civică : curajul, echitatea, lupta 
dintre bine și rău. în plus, cei 
foarte mici capătă gust pentru 
frumos, pentru muzică și poe
zie, învățînd din vreme să se 
obișnuiască cu convenția artisti
că, devenind așadar, din frage
dă pruncie, spectatori. Adică, 
între altele, învață să-și petrea
că bine, frumos și util timpul 
liber. „Țăndărică" își păstrează 
multă vreme spectatorii credin
cioși : Safta Comeliu din clasa 
V-a a Școlii „V. A.lecsandri", 
vine aici de la 4 ani și continuă 
să vină cu părinții, ca și Valen
tina Bădițoiu de la Școala nr. 
181, care merge la teatru în 
fiecare duminică cu mama, tata 
(muncitor de profesie) și buni
ca — totdeauna toți patru : la 
„Țăndărică" sau la „Ion Crean
gă", unde am întîlnit întreaga 
familie bucuroasă ca de o săr
bătoare.

Aici, la Teatrul ,,Ion Creangă**,  
Ieri dimineață, cam 200 de co
pii, elevi, eleve .asistau la o pre_ 
mieră — „Roata morii": înțelepte 
învățăminte, muzică și poezie, 
care fermecau pe copii ca și pe 
părinții ce-i însoțeau în număr 
egal, pe ceilalți 200 de spec
tatori. Teatrul „Ion Creangă" 
are 483 de locuri și la fel ca 
„Țăndărică*  un preț minim : 3 
lei biletul. Ca de altfel și Ope
ra ,unde costul unui loc pentru 
elevi este minim — 2 lei. Dumi
nică dimineață o mulțime tînără 
așteptau să intre la Teatrul de 
Operă șl Balet. Cei mai mici, 
destul de multi, erau pă
rinții care Ie explicau tot ce 
era de știut despre „Chopinia- 
na*.  întreb un grup de eleve 
de la școala nr. 10 — cYasa IX-a 
— pe cine așteaptă, șf-mi spun 
că pe tatăl Ilenei Plămădeală, de 
profesie inginer. El a adus-o 
pentru prima dată la operă 
cînd avea 7 ani și de atunci, de 
lla .,Motanul încălțat", vin tot
deauna duminică dimineață la 
operă : firește, cînd nu merg 
'la teatru, ori la plimbare, sau 
cînd pur și simplu stau acasă 
de vorbă toți trei : despre mu
zică, despre oameni de seamă, 
sau oameni obișnuiți și desore 
.multe altele. Fiindcă discuțiile, 
de fapt, au ca pondere a comu

• 18,00 Deschiderea emisiunii, 
însemnări pe marginea dezbateri
lor din cadrul Colocviului național, 
studențesc desfășurat recent la 
Iași cu tema : „Rolul filozofiei 
marxiste și al culturii marxiste 
în formarea viitorului specialist"
O 18,30 Actualitatea culturală • 
18,45 Intermezzo coral în interpre
tarea corului Liceului „Mihai Vi
teazul" din București • 19,00 Te
lejurnalul de seară • 19,20 Mo
ment muzical • 19,30 Actualitatea 
economică • 19,45 Anunțuri-pu- 
blicitate • 19,55 Reflector • 20,15 
Un nou roman foileton : „Portre
tul unei doamne", după cartea cu 
același titlu a scriitorului Henry 
James • 21,05 Steaua fără nume 
q 22,05 Agenda politică de Eugen 
Mândrie © 22,15 Telejurnalul de 
noapte © 22,30 Scena • 23,00 în
chiderea emisiunii.

CAII
La „Mihai Viteazul" se lucrează mai mult cu armăsari. A cum

părat producția filmului vreo 10 armăsari și cînd filmează închi
riază și de la herghelii.

In iarnă, cînd am lucrat la „Mihai am călărit pe un armăsar 
de herghelie. N-am întîlnit niciodată un asemenea cal și grațda- 
rii de & herghelie, cărora le-au trecut sute, poate mii de armasan 
prin mină în țoală viața lor de grăjdari, zic că n-au întîlnit un 
asemenea cal. Era liniștit ca un cal de lemn. Armăsarii de obicei 
sînt nervoși, sînt fierbinți fi ar vrea să alerge tot timpul. Daca ii 
ții pe loc, bat pămîntul cu copita pină fac groapă. „Racheta , 
pentru că așa-l chema pe armăsarul meu, nu mișca nici din urechi, 
dar era de ajuns să-l atingi ușor cu călcîiele ți pe urmă iți tre
buia forță zdravănă să-l poți opri.

Eram pe serpentinele care coborau de la Predeal la Brașov prin 
Rișnov. Șosea de pietriș cu curbe strinse și prăpăstii destul de 
mari. Din loc in loc erau porțiuni de zăpadă întărită dar în rest 
pojghiță de ghiață. Caii alunecau și cînd mergeau la pas.

S-a terminat filmarea unui cadru și trebuia să cobortm jos la 
Rîșnov. Am încălecat. In momentul cînd am fost inșea, armăsa- 
ml a plecat ca din pușcă ca de fiecare dată, de altfel. M-am în
tins peste gîtul lui și l-am apucat de friu chiar de lingă zăbală 
ca să-l pot stânge mai tare. Am tras de friu și mîinile mi-au a- 
lunecat pină s-a terminat friul. Am întins din nou mîinile pînă 
lingă zăbală și iar am tras. Aveam mănuși de schi în mină și chiar 
în palmă erau căptușite la suprafață cu o bucată de piele. Pie
lea aluneca pe pielea frîului și armăsarul galopa ca cuprins de 
furii. Am renunțat să mai trag de frîu și aveam doar grijă să-l 
conduc. La fiecare serpentină mă rugam la Dumnezeu să nu fie 
ultima, pentru că altceva nu mai aveam de făcut. Sînt cele mai 
îngrozitoare clipe cînd nu poți face altceva decît să te rogi la 
Dumnezeu. Asta mi-am dorit cel mai mult în viață — să nu 
trebuiască să mă rog lui Dumnezeu, pentru că atunci înseamnă 
că totul depinde de noroc.

Încercam să ocolesc porțiunile înghețate și tăiam curbele cum 
puteam ca să nu se apropie prea mult de prăpastie. Un armăsar 
în viteză foarte mare e ca și o mașină. Merge pe unde-l conduci 
și dacă nu-l conduci bine sau îl lași să facă ce vrea el, poate 
să se răstoarne sau si intre in vreun copac sau groapă. Și afară 
de asta oricît de bine ai ști să conduci o mașină, dacă mergi cu 
70 de kilometri la oră pe niște serpentine înghețate, tot te răs- 
torni. La fel se intîmplă fi cu armăsarii. Aș fi vrut să-mi scot 
mănușile dar nu puteam pentru că distanța intre serpentine era 
foarte scurtă.

Trei kilometri de serpentine am coborît fi cînd am văzut drum 
drept în față, am răsuflat ușurat și m-am răstit la armăsar:

— Răstoarnă-te, naiba să te ia 1
Și i-am dat drumul la friu. După cinci metri a intrat în șanț 

și după două salturi prin zăpada care-i venea pînă la burtă, s-a 
înfipt cu capul în zăpadă. Eu am căzut ca pe o saltea de puf 
în zăpada care îmi venea pînă la piept.

Nu-mi plac armăsarii. E drept că-s puternici și iuți, dar sînt 
scumpi fi nu poți face cascadorie cu ei. Sînt foarte buni pentru 
călărit, dar nu sînt buni de făcut cascadorie și mie-mi plac casca
dele. Afară de asta sînt ambițioși și tncăpățînați. Depinde de gus
turi. Stavru, de exemplu, care este socotit un călăreț bun, are un 
armăsar pe care-l iubește probabil mai mult debit pe sine. Orice 
l-ai întreba pe Stavru el îți povestește de Fulger. Cînd mă întil- 
nesc cu Stavru in loc de „Noroc Stavrule" îl întreb ce face Ful
ger. „Noroc" îi dă toată lumea, dar nu toată lumea îl întreabă de 
Fulgfit.

AUREL GRUȘEVSCHI
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nicării în această familie, partea 
cea mai mare. Părinții Ilenei 
le-au făcut și agreabile ; ea le 
caută chiar, duminica mai ales, 
cînd tatăl și mama, oricare ar fi 
programului, își pot consacra 
mai mult timp educării fiicei lor.

„Ce vă place cel mai mult să 
faceți duminică dimineața", am 
întrebat pe toți copiii investi- 
gați : teatru ? — „Dar, dar nu 
neaparat", ni s-a răspuns. „Cine
matograf — desene animate ?“ 
am întrebat printre copii (și 
chiar adolescenți) la cinema 
„Doina" : „Da, dar nu numai 
atît". Atunci ? „Să fim împreună 
cu părinții — fie și numai la 
plimbare" — a sunat unanim 
răspunsul.

— Ești singrur ? îl întrebăm 
pe Adrian Stoica, elev în clasa 
I, care, aplecat spre apa la
cului din Parcul „23 August", 
imită cu o ramură de salcie, un 
pescar.

— Nu, cu tata și niște ve
cini...

îmi arată apoi locul unde se 
află tatăl : bufetul „Debarcader" 
din imediata apropiere. La fie
care masă, alături de oamenii 
maturi, un copil, sau mai mulți, 
care se foiesc pe scaune, um
blă printre mese, se joacă cu 
sticlele din frapiere. Toți părin
ții aceștia ieșiseră, bănuiesc, 
să-și plimbe odraslele. Dar dacă 
se pot face două lucruri o dată... 
de ce nu ? Relaxarea tatălui în 
fața unei sticle de bere, a unui 

Da, sînt cu tata, dar el e la bufet...A scos copiii la aer... Și, dacă se poate sd prindem 
doi iepuri...

coniac matinal, la o discuție cu 
prietenii, poate fi — crede el — 
și relaxarea copiilor, care ală
turi, privesc cu jind la bărcile 
ce traversează lacul, la leagă
nele din apropiere.

— L-am scos să ia aer... se 
scuză Ion Mihalache, muncitor 
la Uzinele Republica.

Băiatul, Emil Mihalache, are 
vreo 8 ani și nu-l contrazice, 
îmi spune chiar că și aseară a 
ieșit cu mama și tata la o bere... 

înregistrăm, cu privirea, pere
chile care se plimbă pe aleile 
parcului. Cărucioare, copii ce se 
zbenguie printre părinți, și unii 
mai mari, cu un început de ma
turitate, mergînd alături de pă
rinți, imitîndu-le seriozitatea, 
gesturile. Și ascultîndu-i. Ascul- 
tîndu-i cu cumințenie. Mulți, 
mulți copii. Culori și zîmbete, 
voci melodioase.

Smina Zissu, economist la 
M.A.S., a venit cu cei doi copii, 
cu doi nepoți și cu încă cîțiva 
copii ai vecinilor, la patinoar, 
îmi spune că adesea organizea
ză asemenea „ieșiri" în grup, el 
sau alt tată :

— Le respectăm, în general, 
dorințele... Vor la patinaj, îi 
ducem acolo, vor la teatru, îi 
însoțim... Băiețelul meu a vrut 
să patineze astăzi... Și au venit 
cu noi toți prietenii lui... Da, 
sînt ocupat, recunoaște el, dar 
duminica dimineața, timpul meu 
aparține copiilor...

Intrăm, întîmplător, în bufe
tul „Pucheni" din Piața Muncii. 
Un clar-obscur de dimineață. Și 
tineri și vîrstnici. O pereche, 
Niculina și Dumitru Giurgescu, 
discută mai aprins, nu știu dacă 
se ceartă, sau dacă țuica de pe 
masă n-a incitat mai tare ca de 
obicei, spiritele.

— Da, avem copii. Doi. I-am 
lăsat acasă, că azi e ziua noastră 
liberă și am ieșit Ia o plimba
re... Se joacă pe stradă pînă la 
ora mesei...

ÎN MARTIE... 
VORBE

In săptămina 20-26 aprilie aM. la cinematograful

un nou program de scurt metraje

„TIMPURI NOI" din Capitală

romanești in premiera

(Urmare din pag. I)

re, desigur, nu poate fi pus în 
seama organizației U.T.C., cele
lalte aspecte ale muncii sînt dis
cutabile și prin prisma răspun
derii ei. Cu atît mai mult, am 
putea spune, cu cît defecțiunea 
sistemului de irigare impune 
transportarea manuală a apei, 
pentru ca la cultura de ceapă 
semănată de trei săptămîni, pier
derile să fie cît mai mici, pentru 
ca o parte din răsadul de varză 
ajuns la stadiul plantării în cîmp 
să nu se deprecieze. Aceste lu
crări urgente impuneau o contri
buție mai mare a tinerilor, o 
intervenție a tuturor, inclusiv a 
celor care lucrează de obicei în 
alte sectoare și care, în această 
perioadă, nu-i solicită. La Mără- 
cineni însă am văzut că lu
crurile stau pe dos, că prin
tre cei peste o sută și 
ceva de oameni ai satului 
care cărau apa cu găleata ca să 
salveze răsadurile plantate, erau 
doar doi tineri. Să aibă tinerii 
atît de puțin la inimă, producția 
de legume a acestui an ? Să le 
fie atît de greu să înțeleagă că 
peste un sfert din veniturile co
operativei lor agricole depind de 
rezultatele obținute din grădină?

— De ce nu lucrez în coope
rativă ? Pe lîrîgă cele patru su
rori și un frate care au serviciu 
pot să trăiesc și eu destul de bi
ne, ne-a spus în față, fără nici 
un ocol, Niculina Tîru, tînără de 
19 ani pe care am întîlnit-o plim- 
bîndu-se, în amiaza mare, pe u- 
lițele satului.

Organizația U.T.C. din coope
rativa agricolă Mărăcineni nu
mără 150 de tineri. Și, în timp 
ce la grădina de legume lucrea
ză doar doi, printre ceilalți 148 
sînt foarte mulți care gîndesc ca 
Niculina Tîru. Sigur, nu ne-am 
fi așteptat ca pe toți 150 să-i în- 
tîlnim la grădină — o parte din
tre ei lucrează și în alte sectoare, 
cei mai mulți la cultura mare — 
dar, dintre aceștia, ca urmare a 
unei activități diversificate a or
ganizației U.T.C. puteau fi reco
mandați și atrași cîteva zeci de 
tineri și pentru legumicultură.

Bazin legumicol renumit, 
Buzăul găzduia în urmă cu a- 
proape doua luni Consfătuirea 
tinerilor legumicultori din un
sprezece județe. Sesizînd tendin
țele și fenomenele noi ce se ma
nifestă în orientarea, pregătirea 
și activitatea productivă a tineri
lor ce lucrează în acest sector, 
consfătuirea a dezbătut și desci
frat cele mai importante direcții 
de intervenție specifice organiza
țiilor U.T.C. Reîntorși în unități, 
participanții urmau să dea curs 
unor acțiuni care să asigure o 
mobilizare activă a tinerilor la 
realizarea sarcinilor de producție, 
să pună în practică învățămintele 
desprinse. Printre participanții la 
consfătuirea amintită remarcasem 
atunci și pe reprezentanții tino-

Cei doi băieți, au unul 8 și 
altul 12 ani;

— Elevi ? mă interesez.
— Unul, îmi explică tatăl, nu 

prea mai vrea să se ducă... 
L-am bătut, l-am închis în 
casă, ce pot să-i fac, nu-i place 
cartea. Dacă ar fi după el, ar 
hălădui toată ziua pe stradă... 
Sînt tot felul de derbedei prin 
cartier, ne strică copiii, ar tre
bui să aibă grijă miliția de ei...

Ascult măsurile educative 
preconizate de tată. Pentru alții, 
pentru copiii lui, nu.

Gheorghe Plopea și Stan Si- 
mion, amindoi părinți, dar, în 
această duminică dimineața 
consumatori la bufetul amintit, 
nu-și amintesc să fi ieșit vreo
dată cu copiii la plimbare...

— Parcul e la doi pași. Se 
duc singuri... Noi, ca bărbați...

— 'Ce obligații credeți că aveți 
față de copii ?

— Dar ii hrănesc, li îmbrac, 
se miră Stan Simion. Că pen
tru ei muncesc...

Ne oprim pe strada Italiană, 
lingă un grup de adolescenți 
care joacă volei, se aleargă unii 
pe alții sau discută sprijiniți de 
mașinile parcate.

— Ce fac părinții voștri T
Dau din umeri. Treabă, gos

podăresc. Doina Katz îmi spune 
că de pe la 10 ani, nici ea, nici 
fratele ei Dan, n-au mai ieșit 
cu părinții decît în vizite de fa
milie...

— Dar duminica ce faceți T
— Ce vedeți...
Și așa la „întrebările cele gre

le și vii, care vin la început de 
drum și bîjbîie în fum, și bat 
la poarta universului, bat, după 
un răspuns întreg și curat" nu-și 
află la acești copii, ori aproape 
adolescenți, răspuns din partea 
părinților. Nici măcar duminica, 
ziua de fapt și de drept a lor, 
a părinților.

Citiți în unul din nume
rele noastre viitoare repor
tajul „Duminica copiilor".

rilor din Mărăcineni. Ce au fă
cut ei cînd s-au întors ? •

— Au informat pe o parte din 
membrii biroului despre ce au 
ascultat acolo, ne răspunde se
cretara comitetului U.T.C.

— Și pe urmă ?
— Ce mai putea să urmeze ? 
Răspunsul — această întrebare 

ne-a descumpănit și mai mult 
cînd am aflat și un alt amănunt. 
Dintre cei trei trimiși la consfă
tuirea tinerilor legumicultori, 
nici unul nu era legumicultor (?!) 
Doi erau tehnicieni veterinari, 
iar unul tehnician contabil.

— Nu erau alții ?
— Ba da, sînt vreo 15 care 

au lucrat anul trecut la grădină 
și care sînt și acum înscriși în fer
ma legumicolă dar...

Dar a fost mai ușor așa. A 
fost mai simplu să anunțe trei 
oameni din birourile cooperati
vei și să-i trimită la Buzău, poate 
chiar pentru a le umple timpul 
cu o excursie. Pentru că, altfel, 
cum poate fi calificată deplasarea 
lor ? Și, consecințele se văd.

Cooperativa agricolă din Mă
răcineni este una dintre unitățile 
cu cea mai veche tradiție în 
cultivarea legumelor din județul 
Buzău. Spații întinse din mono
grafia acestei localități sînt aco
perite de relatări privind o veche 
tradiție a țăranilor de aici, sursă 
principală, de altfel, în veniturile 
lor. Iată de ce, mergînd la Mără
cineni ne așteptam mai mult de
cît în oricare altă unitate să 
luăm cunoștință de o intervenție 
substanțială a tinerilor, de o și 
mai activă afirmare a lor în pro
ducție. Faptele, însă, ne-au in
firmat această presupunere. Tra
diția în legumicultură trebuie 
consolidată și îmbogățită la Mă
răcineni. Cei care au datoria s-o 
facă nu sînt alții decît tinerii sa
tului. Și după cum am văzut, ei 
sînt în număr destul de mare. 
Rămîne numai ca actuala slabă 
aderență a lor la acest sector să 
fie depășită, primii pași urmînd 
să fie făcuți cît mai repede. Oa
menii satului îi așteaptă.

CALENDAR (IN SPIRIT

75 de ani de la moartea

lui RAICU IONESCU-RION

msem
La trei sferturi de veac de la 

moartea militantului socialist și 
a criticului literar Raicu Ionescu- 
Rion, numele său rezistă uitării. 
Se pare, de altfel, că aceasta este 
șansa spiritelor generoase, care 
au hrănit, cu propria ființă, un 
ideal înalt: memoria le conferă 
o altă „existență**,  postumă, mai 
puțin concretă, dar mai durabilă 
decît viața consumată curînd.

Raicu Ionescu-Rion, născut în 
anul 1872, în satul Bălăbănești 
din fostul județ Tutova, era fiul 
unor țărani săraci. Urmează școa
la primară din satul Tăcuta, după 
care se înscrie la liceul „Codrea- 
nu**  din Bîrlad. Bîrladul, oraș cu 
tradiție în domeniul mișcării re- 
voluționar-democratice, resimțea 
din plin influența efervescenței 
cercurilor socialiste închegate de 
curînd. Procesul de clarificare 
ideologică era în curs de desfă
șurare, iar activitatea lui Raicu 
Ionescu-Rion îl reflectă din plin. 
Semnificative în acest sens sînt 
eforturile de instruire în spiritul 
ideilor progresiste (a căror tribu
nă devenise revista „Contempo
ranul**),  prietenia cu Garabet 
Ibrăileanu și în înființarea socie
tății „Orientul**,  lectura unora 
dintre lucrările lui Engels și Marx, 
colaborarea la „Școala nouă**  etc.

Pentru evoluția gîndirii lui 
Raicu Ionescu-Rion, hotărîtori 
vor fi anii de studenție (1899— 
1893), la Facultatea de litere și
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REȚEAUA Șl PROFILUL 
ȘCOLILOR PROFESIONALE

■

ÎNVĂȚĂMINTUL de zi

Județul BRAȘOV
ȘCOALA PROFESIONALA, BRAȘOV, str. Karl Marx, nr, 52. 

Telefon 2.43.24. (Pe lîngă Uzina „Hidromecanica" — Brașov a 
Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini).

— Frezor-rabotor-mortezor ; lăcătuș mecanic industria cons
trucțiilor de mașini | strungar { sculer ma’.rițer » turnăror-for- 
mator.

ȘCOALA PROFESIONALA, BRAȘOV, str. Turnului, nr. 3. 
Telefon 1.49.79. (Pe lîngă Uzina „Tractorul" — Brașov a Minis
terului Industriei Construcțiilor de Mașini).

— Frezor-rabotor-mortezor ; rectificator j strungar, lăcătuș 
mecanic industria construcțiilor de mașini ; termist-tratamentist.

— Frezor-rabotor-mortezor ; lăcătuș mecanic industria cons
trucțiilor de mașini ; rectificator ; strungar ; turnător-formator ; 
electrician de întreținere și reparații i modelier (pentru turnă
torie) ; lăcătuș mecanic avioane.

ȘCOALA PROFESIONALA, BRAȘOV, str. Poemelor, nr. 5. 
Telefon 1.19.95. (Pe lîngă Uzina „Steagul roșu" — Brașov a Mi
nisterului Industriei Construcțiilor de Mașini).

— Frezor-rabotor-mortezor ; forjor : lăcătuș mecanic în indus
tria construcțiilor de mașini ; mecanic centru motoare cu com
bustie internă ; strungar ; sculer matrițer ; turnător-formator j 
rectificator j electrician de întreținere și reparații j tinichigiu 
structurlst aviație.

ȘCOALA PROFESIONALĂ, BRASOV, str. Zizinului, nr. 106 
Telefon 2.31.95. (Pe lîngă I.R.E. — Brașov a Ministerului Ener
gici Electrice),

— Electrician pentru centrale, stații și rețele electrice.
ȘCOALA PROFESIONALA, BRAȘOV, Șoseaua Hărmanului. 

nr 17. Telefon C.F.R. 353. (Pe lîngă Regionala C.F.—Brasov a 
Ministerului Transporturilor).

— Lăcătuș mecanic locomotive ; lăcătuș mecanic vagoane j 
lăcătuș mecanic semnalizare, centralizare, bloc; electrician 
locomotive diesel și electrice ; electrician instalații fixe de 
tracțiune electrică, forță și lumină.

ȘCOALA PROFESIONALA, BRAȘOV, str. Carierii, nr. 18. 
Telefon 1.25.16 și 1.25.15. (Pe lingă întreprinderea transporturi 
auto — Brașov a Ministerului Transporturilor).

— Lăcătuș mecanic auto-moto ; electrician auto i tinichigiu 
ȘCOALA PROFESIONALA, BRAȘOV, str. Castelului, nr. 2. 
Telefon 1.37.05. (Pe lîngă Fabrica de stofe — Brașov a Ministe
rului Industriei Ușoare).

— Filator lînă ; finisor produse textile lină ; țesător ; prelu
crător cauciuc și confecționer articole din cauciuc ; tricoter 
mașini rectilinii : confecționer încălțăminte din piele și înlocui
tori : tăbăcar.ȘCOALA PROFESIONALA, BRAȘOV, str. Alex. Petofi, nr. 17. 
Telefon 1.40.93. Ministerul Comerțului Interior.

— Vînzător produse alimentare ; vînzător produse textile ți 
tncâlțăminte i bucătar ; cofetar-patiser ; ospătar.

filozofie din Iași și la Școala nor
mală superioară. Tînărul student 
vibrează la toate evenimentele 
politice care îi solicită conștiința, 
colaborează la traducerea „Mani
festului Partidului Comunist**,  pu
blică articole vehemente în „Cri
tica socială, revista P.S.D.M.R„ 
denunță trădarea „generoșilor**  
(1899), situîndu-se în permanen
ță, în aripa de stînga, revoluțio
nară, a mișcării muncitorești.

între timp, scrie și articole de 
critică literară, în care, în linia 
mentorului său spiritual, Dobro- 
geanu-Gherea, combate principiul 
„artei pentru artă**,  declarîndu-se 
adeptul „artei cu tendință**.  Rion 
nu a avut nici pretenția și nici 
răgazul elaborării unei teorii siste
matice a artei. Erorile nu-i lip
sesc, după cum nu lipsesc nici in
terpretările eronate, abuzive. Ar
gumentele sale, în polemica uni
laterală cu Maiorescu, suferă de 
o insuficientă atenție acordată le- 
giloj interne ale artei. Răpus de 
o boală necruțătoare, la numai 
23 de ani (în 1895), tînărul critic 
nu a avut timp să ofere întreaga 
măsură a înzestrării sale. De a- 
ceea, „numele său — scria cine
va — nu închide numai o reali
zare, ci și, mai ales, o tragic ne
împlinită potențialitate**.  A cărei 
recunoaștere, este, acum, un fapt 
împlinit.

NICOLAE BALTAG

REGENERAREA
■cenariui : STELIAN PENU, GEORGETA MEȚIANU 
regia : STELIAN PENU 
imaginea : LAURENȚIU MARCULESCU

CUM S-A NĂSCUT HARTA
«cenariui : prof. ANA TURDEANU-TOȘA, PETRE SIRIN 
reqia: PETRE SIRIN 
imaginea : DUMITRU PODEANU

DIALOG CU SCULPTURA
«cenariui : ADINA NANU, C-TIN BUDISTEANU 
regia: C-TIN BUDIȘTEANU 
imaginea : C-TIN TEODORESCU

DE CE?
scenariul și regia : OCTAV IONIȚA
imaginea : PETRE GHEORGHE, ROMEO CHIRIAC

VIRSTA OPȚIUNILOR
scenariul și regia : OCTAV IONIȚA 
imaginea : PETRE GHEORGHE, ROMEO CHIRIAC

CIOCfRLIA (animație) 
scenariul și regia : LAURENȚIU SIRBU 
imaginea : C-TIN ISCRULESCU

DESEN PENTRU O PASARE (animație) 
scenariul și regia : LETIȚIA POPA

CRONICA FILMULUI

INTERLOCUTORUL 
NOCTURN')

Aproape o „noutate**  pe e- 
crane, un film liric de pură at
mosferă cehoviană : filmul regi
zorului sovietic Samson Samso
nov „ÎN FIECARE SEARA LA 
ORA 11**.  Există în cinematogra
fia sovietică o bună tradiție în 
acest sens, al filmului liric, 
discret sentimental, și nu e 
greu să ne aducem aminte de 
alte producții, precum „Dragos
tea lui Alioșa**,  „Ziua Fericirii**,  
sau, mai recent, de „Tandrețe", 
fiecare constituind un colț de li
niște și o pledoarie pentru dem
nitate în peisajul cam neguros 
al temei cuplurilor din filmul 
contemporan, temă saturată de 
nevroze, împinsă adesea în li
mitele unor relații în care dra
gostea nu-i decît un pretext oa

ȘCOALA PROFESIONALA, RtSNOV, str. RepubliciL nr 21 
Inriîfstri 'j4^93 tPe r-?gă J”lw‘Ca SCU1* Rișnov • Ministerului 
industriei Construcțiilor de Mașini)

ȘCOALA PROFESIONALA. SACF.LE. Telefon 59. (Pe Ungi 
E1®ct™prec.lzla“*sâcel® « Ministerului Industriei Con- strucțulof de Mașini).

«. ElexctriSian constructor de mașini electrice i electrician 
constructor de aparate electrice ; electrician de întreținere si re- 

£re™r-rab°tor-niortezor ; lăcătuș mecanic industria con- 
strutțiilor de mașini; rectificatori strungari sculer matriter • 
mașinist reglor la mașini unelte.

ȘCOALA PROFESIONALA, ZĂRNEȘTI. Telefon 1.25 ar (P, 
lînga Uzina „fi Martie- — Zărnești a Ministerului Industrief 
Construcțiilor de Mașini).
- Frezor-rabotor-mortezor : rectificator j strungar : sculer 

matnțer; lăcătuș mecanic industria construcțiilor de mașini.
ȘCOALA PROFESIONALĂ, CODLEA, str. Măgurii, nr 4 

Telefon 170. (Pe lingă Colorom — Codlea t Ministerului Indus
triei Chimice).

- Operator la fabricarea coloranților și intermediarilor | 
lăcătuș mecanic tn industria chimică ; electrician de întrețineri 
și reparații.

ȘCOALA PROFESIONALA. SACELE. b-dul P Mai, nr. tf. 
(Telefon Cernatu 16. Ministerul Construcțiilor Industriale).

— Dulgher ; lăcătuș mecanic utilaje de construcții și terasa- 
mente ; instalator de instalații pentru ventilare și condiționare f 
insalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze ; lăcătuș pentru 
construcții metalice ; zidar construcții.

ȘCOALA PROFESIONALĂ, CODLEA, str. Laterală, nr. 
Telefon 142. (Pe lîngă C.E.I.L. — Brașov, aparținînd de Minis
terul Industriei Lemnului).

— Tîmplar mobile și articole tehnice ; lăcătuș mecanic indus
tria lemnului.

ȘCOALA PROFESIONALA, FAGARAȘ. Telefon 462. (Pe lîngă 
Combinatul chimic — Făgăraș al Ministerului Industriei Chi
mice).

— Operator la fabricarea compușilor azotului și îngrășămin
telor cu azot; operator la prelucrarea materialelor plastice ; 
lăcătuș mecanic în industria chimica | electromecanic pentru 
aparate de măsură și automatizare ; strungar ; cazangiu.

ȘCOALA PROFESIONALA, ORAȘUL VICTORIA. Telefon 24. 
(Pe lîngă Combinatul chimic — Orașul Victoria al Ministerului 
Industriei Chimice).

— Operator la fabricarea compușilor azotului și îngrășămin
telor cu azot; laborant în industria chimică ; lăcătuș mecanic 
în industria chimică ; electrician pentru centrale, stații și rețele 
electrice : strungar ; electromecanic pentru aparate de măsură 
și automatizare.

ȘCOALA PROFESIONALA, BUDTLA Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii.

— Mecanic agricol; electrician de întreținere și reparații. 
ȘCOALA PROFESIONALA, FAGARAȘ. Ministerul Agricul

turii și Silviculturii.
— Mecanic agricol.
ȘCOALA PROFESIONALA SANITARA, BRAȘOV, str. V. Ma- 

lakovski, nr. 13. Telefon 1.13.08. Ministerul Sănătății.
ȘCOALA PROFESIONALĂ, BRAȘOV, str. Școlii, nr. 11. Te

lefon 2 30.36. Consiliul popular județean.
— Zidar construcții : mozaicar-faianțar ; dulgher ; instalator 

de instalații tehnico-sanitare și de gaze ; lăcătuș mecanic utilaje 
de construcții și terasamente ; electrician în Construcții și insta
lații industriale ; instalator de instalații pentru ventilare și condi
ționare.

recare ori alungat în derutele 
unei „alain — robbe — grillet**  
izări mondene.

Filmul lui Samsonov, trebuie 
precizat, nu este unul excepțio
nal, ci doar unul bun, realizat în 
maniera narativă a filmului cla
sic. Deși totul poate fi povestit, 
există în „ÎN FIECARE SEARA 
LA ORA 11“ acea intraductibi- 
litate în cuvinte a acțiunii ade
vărate a filmului, intraductibila 
tate care ține de rigorile cine
matografului autentic.

Un tînăr medic, singuratic și 
timid, datorită unui joc al întîm- 
plării. stă de vorbă la telefon, 
seară de seară, cu o femeie ne
cunoscută. Ba, odată, în ajunul 
unei sărbători, dimineața îl gă
sește conversînd... Un fel de sin
cere și prelungite confesii care 
fac posibilă o prietenie între 
doi necunoscuți. Aflînd apoi cu 
cine stă de vorbă — și aici este 
originalitatea subiectului — nu-și 
deconspiră identitatea. Interlocu
torul nocturn rămîne multă v - 
me un prieten adevărat căruk i 
se comunică de către necunoscu
ta femeie întîmplările de pes
te zi. De la pretextul nu
mărului de telefon, al con
vorbirilor de la ora 11 seara 
si pînă la întîlnirea celor 
doi, regizorul Samsonov a știut 
să-și „ferească" filmul de ame
nințarea unei posibile superfi
cialități, prin nuanțarea psiholo
giei celor două personaje, de un 
admirabil caracter, care se redes
coperă în dragoste.

Eroul, excelent interpretat de 
Mihail Nojkin, propriul său ri
val în cele două posturi, de zi și 
de seară, e obligat să renunțe 
spre marea lui bucurie, la con
vorbirile nocturne : e rugat să nu 
mai dea telefon întrucît „necu
noscuta**  sa interlocutoare... iu
bește pe altcineva. Adică pe eL 
Soluția nu e doar amuzantă, nu 
e doar o rezolvare originală, ea 
definește în primul rînd frumu
sețea morală a personalului fe
minin.

Secvența finală, cînd se află a- 
devărul, e în ciuda bunului joo 
al actriței Margarita Volodina — 
care are acum posibilitatea unui 
moment de o fascinantă expre
sivitate — un adaus didactic la 
întreaga poveste. Un post-festum 
ce satisface o nemărturisită ne
voie de ordine a lucrurilor.

Scenariul, după o povestire de 
Anara, u-a oferit prea multă ac
țiune filmică. E meritul regizo
rului de a-1 fi făcut cinemato-1 
grafic.

TUDOR STANESCU

•) „In fiecare seară la ora ÎT*  
— o producție a studioului „Mos- 
film.
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FOTBAL XXII - ETAPA OASPETELOR
I

• U.T.A. — LA A ȘASEA VICTORIE CONSECUTIVA — LIDERA PENTRU O ZI • LUPTA PENTRU TITLU RA- 
MINE, IN CONTINUARE, DESCHISA • C1ND A.S.A. NU A1AI ARE CE PIERDE, CIȘTIGA PUNCTE IN DEPLA

SARE • TREI ECHIPE IN „ECHILIBRU", IN ZONA LANTERNEI

ULTIMA... In preliminariile Turneului U.E.F.A., ROMÂNIA — U.R.S.S.: 1-1 (1-1)

MEXICANĂ
De la această oră, gîndurile 

.marilor suferinzi și credincioși" 
1 fotbalului, se îndreaptă spre 

.,.lexic. Stagiunea premexicanâ a 
campionatului s-a încheiat, ieri, 
cu meciul derby, Rapid — Univ. 
Craiova. Pentru acest insuporta
bil și prelung „relache" Federa
ția a aprobat instituirea unui 
mini-campionat Intre cinci echi
pe, cu meciuri tur-retur t Pe
trolul, Jiul, Steaua, Steagul Ro
șu și Farul. Și. firește, ne-a ră
mas „B“-ul căruia i se oferă, 
acum prilejul ieșirii din anoni
mat și „racolării" de spectatori 
și suporteri. Adăugind și trans
misiile „tele" de pe înaltele pla
touri mexicane putem conchide 
că iubitorul de fotbal nu va 
avea, totuși, vacanță.

Dar pînă atunci — despre me
ciurile etapei — „Ultima... Me
xicana 1" La București am avut 
surpriza unui meoi (Dinamo — 
Crișul) în oare s-a jucat fotbal 
numai 20 de minute — ultimele, 
cele după înscrierea primului 
gol gestul fiind o agreabilă 
și lentațdimDare pe gazonul ver
de — tonul, maniera au impri- 
mat-o buoureștenii cu nu mai 
puțin de șase „tricolori*  în for
mație — pe fondul corului de 
spectatori nemulțumiți care în
cercau ,din tribune, și cu buna 
și cu răul, să-i incite la treabă, 
pe băieți. Dar ei, impasibili, nu 
riscau să-și iasă din ritm. Să se 
gîndească oare la Mexic, să-și 
menajeze într-atît puterile pen
tru Guadalajara ? Singurul mai 
bătăios și mai clarvăzător în ac
țiuni — același Radu Nunweiller. 
încolo, o apă și un pămînt. Oas
peții, pîndiți de spaima retrogra
dării, s-au comportat onorabil. 
Deși cu o echipă incompletă și 
cu improvizații, cu mai multă 
șansă puteau realiza — în urma 
indolenței și lipsei de convin
gere și combativitate a tot mai 
capricioșilor elevi ai lui Nicușor 
— un draw dătător de speranță. 
Am văzut chiar un Kun II — 
teWtia, incisiv, sprinter — care, 
nu zic vorbă mare, dar a cam 
pus tn umbră ,,vedetele’ din 
fotoliile de orchestră. Și ca să 
încheiem cu considerațiile pe 
marginea acestui meci de slabă 
factură, pe care tl scoate din 
anonimat numai finalul său — 
palpitant, cu situații imprevlri-

bile și cu 3 goluri — vom arăta 
că și un „egal*  era echitabil 
luînd drept criterii ocaziile de 
gol și realitățile de pe teren.

Pe malurile Someșului, o nouă 
surpriză, o nouă infringere, o 
nouă deziluzie amară pentru su
porterii lui „U“. U.TJL învinge 
fără drept de apel. Coco Dumi- 
tresco întrevedea, dinainte, vic
toria, de bună seamă. știind cu 
cine are de-a face. Păcat, o for
mație cu atîtea talente, cum este 
cea a studenților clujeni, nu poa
te fi o adevărat*  echipă, com- 
plăcîndu-se Tn situația de a pier
de meci după meci în propriul 
fief. Acum, că Federația a acor
dat grațiere celor două echipe 
sancționate, Rapid și U.T.A., a- 
cestea pot emite cu mai multă 
convingere și perspectivă pre
tențiile la titlu. De altfel, U.T.A. 
realizează o performanță puțin 
obișnuită t șase victorii consecu
tive, trei acasă și trei în depla
sare, una chiar asupra actualului 
lider. Omonimul băcăoanului 
Dembrovschi, „achiziție" de la 
retrogadata Vagonul, Otto Dem
brovschi. a devenit nu numai un 
atacant de bază, periculos al 
„ofensivei" textiliste condusă de 
Domide, ci chiar omul de gol t 
din cele 12 goluri ale victoriilor 
el a semnat... șase 1

Dar dacă „bătrînii" U.T.A.-ei 
stnt capabili de surprize, „ju
ventiștii" Stelei sînt revelația 
mini-returului i cinci etape, 
cinci victorii. Ultima, cea de 
sîmbătă de la Copou, le nete
zește drumul spre vlrful pirami
dei In timp ce „victima*  lor își 
stinge forțele speranței supra
viețuirii în „înalta societate". La 

• Pitești, stegarii, în pofida dis
cipolilor lui C. Teașcă, au ținut 
să ofere antrenorului lor, V. Stă
nescu, încă un argument pentru 
numirea sa la conducerea repre
zentativei secunde a țării. în 
sfîrșit, mai merită consem
nată remiza obținută de
foarte tinerii jucători ai lui
Bone, din rîndul cărora din nou 
s-a detașat excelentul Caniaro. 
„predat" de Gheorghe Ola. an
trenorul naționalei de juniori, 
numai de cîteva luni, lui Angelo 
Niculescu, care, se pare, inten
ționează să-1 ia în Mexic.

v. cAbulea

DIAGRAMA
ETAPEI

PETROLUL l 2—0 
marcat: Libardi

Marinescu (min 85). 
BACAU — C.F.R. i

POLITEHNICA — STEAUA I 
1—2 (0—2). Golurile bucureșteni- 
lor au fost înscrise de Ștefănes- 
cu (min 9) și Tătaru (min 11). 
Pentm ieșeni a marcat... Săt
măreanu (autogol — min 53).

y JIUL —
Al—0). Au 

l(min 3) și
DINAMO

l_0 (Q—0). Singurul gol al par
tidei a fost marcat de Dembrov
schi, îa min 69. Clujeanul Soo 
a ratat, In min 8, o lovitură de 
Ia 11 m I

„U“ CLUJ — U.T.A. ; 0—2
(0—2) Otto Dembrovschi (min 32) 
și Moț (min 35) sînt autorii ce
lor două goluri care au adus 
victoria „elevilor" lui Coco Du
mitrescu.

FARUL — A. S.
0-0.

F. C. ARGEȘ — 
ROȘU: 2-2 (0-1).

f Nuțu (min 55) și Dobrin (min 74) 
pentru gazde : Florescu (min 35) 
și Balint (min 88) pentru oaspeți.

DINAMO BUCUREȘTI — CRI
ȘUL : 2—1 (0—0). Dinu (min 63) 
și Dumitrache (min 69) au în
scris pentru Dinamo, iar Kassai 
(min 89) pentru Crișul.

RAPID — UNIV. CRAIOVA I 
1—0 (0—0).

ARMATA

STEAGUL 
Au marcat

ETAPA
VIITOARE

(21 IUNIE)

Steagul Roșu — Politehnica ; 
Farul — F. C. Argeș, C.F.R. — 
„U“ Cluj, Univ. Craiova — Di
namo București, Dinamo Ba
cău — Crișul, Steaua — Rapid, 

( Petrolul — U.T.A, A. S. Ar
mata — JiuL

SPERANȚE AMINATE
„Uvertura" de pe stadionul 

..23 August" nu ne-a adus, așa
dar. satisfacția așteptată i victo
ria echipei noastre. Terminînd 
la egalitate (1—1) — ca și în 
partida tur, disputată anul trecut 
la Gori — cele două reprezenta
tive așteaptă acum, cuprinse de 
emoție și nerăbdare, ultimul joc 
din preliminarii, joc care va de
cide echipa calificată pentru tur
neul final din Scoția. Dar. în 
timp ce juniorii sovietici rămîn 
simpli spectatori la ultimul joc 
cel decisiv, elevii antrenorului 
Gheorghe Ola rămîn -In scenă*,  
în rolurile principale. Meciul 
despre care vorbim, dintre Ro
mânia și Polonia, se va disputa 
joi. la București.

Ieri, juniorii noștri — fără sâ 
desfășoare un fotbal pe măsura

așteptărilor (și posibilităților lor) 
— au trecut pe Ungă victorie, 
atacanții Helvei, Ghergheli și 
Atodiresei risipind ocazii de gol 
dintre cele mai favorabile. Oas
peții — pe care numai succesul 
ii putea duce.» în Scoția — au 
jucat, așa cum era de așteptat 
deschis, fiind (și ei) în cîteva 
rindurL» rateuri ai unor situații 
de a fructifica avantajoase.

Sovieticii, pe fondul unei do
minări teritoriale a formației 
noastre, au deschis, surprizător, 
scorul în min 29. prin Sevcenko. 
care la- surprins cu u> șut de 
la 16 m pe Stana, abia intrat în 
poartă în locul lui Frank (acci
dentat). Punctul egalizator a fost 
înscris de Heivei. dintr-o lovi
tură de 
arbitrul

un fault comis în careu asupra 
căpitanului formației noastre. 
Atodiresei.

Să sperăm că joi „tricolorii" 
vor evolua mai bine decît în 
întîlnirea de ieri (mai siguri și 
deciși în intervențiile din apăra, 
re : mai calmi, mai lucizi în fața 
porții adverse) și vor obține vic
toria mult visată, care i-a? adu
ce direct în faza finală a Tur
neului U.E.F.A.

CLASAMENTUL
1. U.LS5.
2. ROMÂNIA
1 POLONIA

pedeapsă, acordată de
iugoslav Ze-.-cenko, ia

SERIEI

Ora pregătirilor
• ANTRENORUL NICUȘOR — TN COLECTIV TEHNIC AL RA
ȚIONALEI1’ • DAN COE, RECHEMAT TN LOT • NOI TITLURI 
DE ANTRENORI EMERITI Șl MAEȘTRI EMERIȚ1

SE VOR CONFERI MARȚI
Al SPOITULUI

„INTERNAȚIONALELE" 
DE GIMNASTICĂ

UN FINAL CARE
OBLIGĂ

Campionatele internaționale de 
gimnastică ale României, încheia
te ieri la prinz, în Sala Floreas- 
ca, au marcat un succes. Nu 
însă unul „fără rezerve". Fiindcă, 
în ciuda unor evoluții aplaudate 
nivelul general al întrecerii mas
culine a fost abia satisfăcător 
iar exercițiile fetelor — chiar și 
ale celor care s-au situat pe locuri 
fruntașe — au numărat serioase 
„goluri", nu atît calitative, cît 
de pregătire și atenție.

In mare parte succesul „In
ternaționalelor" se datorează 
prezenței sportivilor sovietici, 
Liubov Burda, Vasili Lisițki și 
Alexander Maleev, care au ofe
rit, într-adevăr, recitaluri gimnas
tice. Alături de ei, au impresio
nat și aparițiile, la fete, ale Ele
nei Ceampelea (autentică repre
zentantă a școlii gimnastice ro
mânești) Rodicâi Apăteanu, pre
cum și a tinerelor Alina Goreac 
șl Elisabeta Turcu. La băieți

din păcate, nu putem remarca 
decît pe Adrian Păunescu, cele
lalte evoluții, caracterizîndu-se, 
în ciuda unor seînteieri efemere, 
prin inconstanță și lipsă de stă- 
pînire în tehnica complexă a 
majorității probelor. Pentru 
sportivii români, „Internaționa
lele*'  au reprezentat totuși marea 
verificare înaintea campionatelor 
mondiale ce .vor avea loc, în 
luna octombrie, la Liubliana. In 
timp ce fetele au de lucrat la 
capitolele „stăpînire și constan
ță , băieții trebuie să insiste a- 
supra pregătirii fizice și forței în 
evoluția la diversele aparate — 
în special inele și 
acum, cîștigătorii : 
Burda 74,40; E.
73,75; S. Limberg 
masculin V. Lisițki
Maleev 108,70; Peter 
108,60.

bară. Iată 
feminin E. 
Ceampelea 

72,25 și, la 
110,80; A 

Rohner

RUGBY
GR. ROȘIE — DINAMO: 6-5

Acum, după întreruperea cam
pionatului, componenții echipei 
naționale se vor reuni, azi, la 
București pentru a începe ultima 
etapă a pregătirilor în comun, in 
vederea participării la eea de a 
IX-a ediție a Campionatului 
mondial. Colectivul de tehnicieni
— format din Angelo Niculescu, 
Emerich Vogi, Dumitru Nicolae- 
Nicușor, Nicolae Petrescu, prof. 
Elias Baruch și dr. Dumitru To- 
mescu — a convocat următorii 
jucători : Răducanu și Adamache
— portari : Sătmăreanu, Ivănces- 
cu, Hălmăgcanu, Lupescu, Oi nu, 
Dan, Mocanu și Deleanu — fun
dași ; Dumitru, Radu Nunweiller, 
Ghergheli și Pescaru — mijlocași ; 
Neagu, Dembrovschi, Dobrin, Do- 
mide, Tufan, Dumitrache și Lu- 
cescu — atacanți.

Azi și mine, „tricolorii" vor fi 
supuși, la Centrul de medicină 
sportivă, unui riguros control me
dical, după care vor pleca, cu au
tocarul, la Poiana Brașov.

Marți, la ora prînzuluî, la can
tonamentul din Parcul sportiv 
„23 August", antrenorul Angelo 
Niculescu urmează să fie distins 
cu titlul de antrenor emerit. In

cadrul aceleiași 
toni Dan Coe și ____,____
prirnl înaltele titluri de maeștri 
emeriți ai sportului.

Vineri, echipa națlor.a’ă va sus
ține, la Brașov, un joc-școaiă eu 
formația Steagul Roșu, urmînd ca 
în cursul zilei de sîmbătă să re
vină în Capitală. „Mexicanii" vor 
pleca, apoi, duminică la Pans, 
unde marți (28 aprilie) întîlnesc 
reprezentativa Franței.

festivități, jucă- 
GhergheU vor

• „SECUNZII1

D. V.

ță- 
di-

DIN CULISELE LUI 
EL MUNDIAL ’70“

//
RIO DE JANEIRO 19 (Ager- 

pres). — Intr-un interviu acor
dat ziarului „Estado de Sao 
Paulo" noul antrenor al echipei 
de fotbal a Braziliei, Mario Za- 
galo, s-a referit pe larg la tac
tica și stilul de joc al selecțio
natei ce urmează să plece în 
Mexic.

„Problema majoră — a sub
liniat Zagalo — este aceea a 
circulației balonului. La echipa 
noastră nu-mi place tendința 
spre multiplicarea paselor, jocul 
lateral. Se scurge un interval 
prea mare între momentul în 
care apărarea recuperează balo
nul și acela al declanșării a- 
tacurilor. Cînd se schițează ac
țiunile ofensive, echipa adversă 
este deja masată în apărare. 
Trebuie să imprimăm un ritm 
nou jocului echipei noastre. 
înainte de a modifica stilul va 
trebui să creăm unitatea colecti
vă a „ll-lui“ nostru, pentru că 
la noi fiecare echipă are un gen 
al său. Pentru a-i face pe jucă
tori să vorbească aceeași limbă

am multiplicat ședințele de tac
tică, insistînd asupra procedeelor 
de regrupare, dublare, demarcaj 
etc.

Idealul este să ajungem ca 
jucătorii din apărare să știe să 
se plaseze la locul potrivit, fără 
măcar a privi atunci cînd se 
declanșează atacurile adverse 
sau la centrările înalte, utilizate 
mult de formațiile europene. Dar 
toate aceste dorința nu Ie vom 
putea materializa și verifica decît 
pe teren în jocurile de la Guada
lajara.

ATLETISM
’■ '• .* ■ ...

Pista de elbitex a stadionului 
Republicii a găzduit, timp de 
două zile, primul concurs repu
blican de atletism în aer liber

HANDBAL
In absența con

fruntărilor handba
listice masculine, am 
asistai duminică di
mineață, doar la două 
partide din cadrul 
campionatului divi
zionar feminin — 
desfășurate aproape 
in anonimat — Con
fecția — Progresul 
13—8 (7—1) și Ra
pid — I.fc.F.S. 9—7 
(6—5). în timp ce 
prima confruntare 
s-a distins prin spec
taculozitate, golurile 
„surpriză" abundînd 
(am remarcat în spe
cial pe E. Papa și 
I. Nedelcu de la în
vingătoare și, M. 
Constantinescu de la 
învinse), cea de-a 
doua, s-a desfășurat,

Condiții pentru relansare

Selecționata secundă a 
rii noastre a părăsit, ieri 
mineață. Capitala, plecînd — 
pe ruta Paris, New York, 
Ciudad de Mexico — spre 
Mexic. Împreună cu antre
norul Valentin Stănescu 
dr. Florian Șerban, au făcut 
deplasarea următorii 18 jucă
tori : Ghiță, Gornea, Pigulea, 
Olteanu (cel de la F. C. Ar
geș), Vlad, Bădin, Vigu, Po- 
povici, Axente, Angelescu, 
Dincuță, Pîrcălab, Grozea, 
Radu, Tătaru, Ene DanieL • 
Gyorfi și Jercan. Primul 
meci al turneului — miercuri, 
22 aprilie, în orașul Leon, 
cu echipa reprezentativă a 
Mexicului !

• „JUVENTIȘTII1

Tinerii fotbaliști, antrenați 
de Constantin Cemăianu, vor 
intra, și ei, Incepînd de azi, 
într-o perioadă de pregătire 
în comun. Juventiștii noștri 
— care se pregătesc, după 
cum am mai anunțat, pentru 
a participa la „Cupa Balcani
că" (luna iunie, la Sofia) — 
vor întîlni la 28 aprilie la 
București, selecționata Fran
ței- Printre jucătorii convo- 
cați se numără Niculescu 
(Univ. Craiova), Kun II, Co- 
ciș, Beldeanu, Dudu Geor
gescu, Cheran și Caniaro.

intr-o „acalmie" teh
nică și tactică, 
proape x-i-* se 
rîndul
care au 
merit putem 
pe _
St. Oncea.

In legătură cu ni
velul handbalului fe
minin în general, an
trenorul Nicolae Ne- 
def remarca, cu acest 
prilej, faptul că par
tidele — fie și spec
taculare — desfășu
rate între echipele 
noastre de club nu 
pot constitui, logic, 
premiza recîștigării 
poziției fruntașe în 
ierarhia mondială, 
decît cu anumite 
condiții, evident, din 
partea F.R.H., a con-

a-
totală. Din 
rapidistelor, 
învins pe 

reține 
E. Gheorghe și

ducerii cluburilor : 
preocupare pentru 
descoperirea și pro
movarea de jucătoa
re de talie înaltă, cu 
calități fizice deose
bite, exigență față 
de competițiile de 
masa, antrenarea in 
pregătirea sportivă a 
loturilor naționale a 
unui număr cît mai 
mare de tinere, dis
ciplină organizatori
că. Altminteri, în 
ciuda eforturilor u- 
nor jucătoare talen
tate, cu o bună pre
gătire fizică și teh
nică, nu vom reuși 
să reajungem pluto
nul fruntaș al hand
balului feminin mon
dial.

B. ANDREI

Andrei Bârsan

• ANTRENORUL MARCU SPA- 
KOV COMENTEAZĂ PARTIDA 

CU FARUL

Sîmbătă, în seria I a cam
pionatului național de box pe 
echipe, s-au disputat două par
tide importante pentru configu
rația clasamentului. La Bucu
rești, Metalul a dorit, «ă facă 
scor" cu Progresul Brăila pentru 
a ocupa locul II In serie. Și a 
reușit ! Rezultat final : 17—5
pentru metalurgiști, din rîndul 
cărora am remarcat evoluția 
constant bună a lui Nicolae Tu-

PREMIERĂ ÎN MR UBER

din acest an. Premiera a fost 
lansată de juniorii II care cu 
toate că au avut concursul pro
gramat mult prea devreme, au 
reușit cîteva performanțe me- 

. ritorii. în fruntea listei. Eleo
nora Monoranu, proaspătă po
sesoare de recorduri republicane 
pe care le adună de-a valma, 
atît la junioare II cit și la ju
nioare I sau senioare. Ea se a- 
nunță, de pe-acum, ca primă 
favorită și la concursurile de 
junioare mari, și incep să 1 se 
întrevadă șanse chiar în con
cursurile senioarelor, unde va 
avea ocazia curînd să se întîl- 
nească pentru prima dată cu 
Mariana Goth neobișnuită în 
ultimii ani să alerge cu adver
sare românce redutabile. Per
formanța Eleonorei de 9,7 sec. 
(80 m. plat) constituie, de ase
menea, record absolut pentru 
toate categoriile de vîrstă și se 
ridică deasupra celorlalte rezul
tate ale concursului. Tot ea a 
reușit să-și egaleze propriul re
cord la 300 m. plat (40,3).

Am mai reținut pe învingă
torii de la lungime fete : Dorina 
Cătineanu (5.67) ; 600 m. fete : 
Maria Szakacs (1:37,5) ; greutate 
fete : Mariana Constantin 13.24 
m ; suliță fete : Eva Zorgo (44,74 
m) ; lungime băieți : Daniel 
Enache (6,46 m) și pe triplul 

Învingător de la probele de a-

rur.câri ale băieților, greutate, 
ciocan și disc, Gabriel Călio 
(14,68 m, 59,40 m, 45,64 m).

Caracteristica principală a 
concursului a fost prezența unui 
număr mare de participanți — 
517 — cu toatez complicațiile 
bune și rele ale acestui fapt 
pentru care organizatorii au fă
cut eforturi lăudabile. Dar asu
pra acestui capitol — al orga
nizării concursurilor — vom re
veni. îmbucurătoare este, de a- 
semenea, puzderia de puncte lu
minoase care au apărut pe har
ta atletică a țării. Pe lingă cen
tre cunoscute au fost prezente 
pe locuri fruntașe in clasamen
te localități altădată anonime 
din atest punct de vedere, ca : 
Gura Humorului, Beiuș. Cimpi- 
na, Șomcuța Mare, Codlea, Foc
șani, Tg. Secuiesc, Buzău, etc. 
Spre aceste localități mai puțin 
cunoscute trebuie îndreptate 
privirile cu grijă pentru ca a- 
cești „puieți" să prindă rădă
cini trainice și astfel atleții mari 
ai țării să nu mai fie excesiv 
concentrați doar în două trei 
orașe. Primul concurs republi
can — adevărată premieră atle
tică — prevestește lucruri bune 
pentru atletism în acest an.

SILVIU DUMITRESCU

FARUL STEAUA: 11-11
dor. S-au mai evidențiat „coco
șul" Lungu Iulian, învingător 
prin abandon în repriza a doua 
în fața lui Custură Rîndunel, și 
„semigreul" Cîmpeanu Petre 
cîștigător prin K.O. în repriza a 
II-a.

La Constanța meci de mare 
atracție : Farul — Steaua. A- 
ceastă partidă o comentează 
pentru cititorii noștri antrenorul 
Marcu Spakov, sosit duminică 
dimineața din orașul de pe ma
lul mării. „Afluență de public 
în Sala sporturilor din Constan
ța. Spectatorii, îndîrjiți și... a- 
criți după semieșecu! Farului la 
fotbal în fața echipei A. S. A. 
Tîrgu Mureș, au dorit, în com
pensație, măcar o victorie la... 
box. Și erau gata să o obțină. 
„Semimusca" Mihai Aurel (Fa
rul) a cîștigat in fața lui Lu- 
mezeanu (Steaua). Mihai Aurel 
s-a dovedit același puncheur 
remarcabil. Gruiescu (Steaua), 
în care ne puneam speranțe, a 
pierdut la puncte. Treptat insă 
reușim să restabilim egalitatea 
care se menține și in final. Scor: 
11—11. Rezultatul poate părea, 
la prima vedere, o surpriză. Dar,

să nu uităm, că noi nu am pre
zentat garnitura de bază (unii 
dintre boxerii noștri de marcă 
îi odihnim pentru finala pe care 
o vom susține cu echipa Dinamo 
pe data de 2 mai) și să admitem 
că echipa constănțeană Farul 
este extrem de robustă și, în 
consecință, greu de învins aca
să. Constănțenii au dat totul în 
această partidă pentru că ei vi
zau, ca și metalurgiștii bucu
reșteni, locul II în seria I, 
Meciul nul le-a adus locul rîvnit, 
Remarc boxul excelent practicat 
de „semimusca" MIHAIL AU
REL cît și maniera categorică 
in care ILIESCU (Farul) l-a în
vins pe tînărul nostru repre
zentant DUMITRAȘCU. Din e- 
chipa Steaua remarcabil au evo
luat campionul european AUREL 
DUMITRESCU (învingător prin 
abandon) și VICTOR ZILBER- 
MAN (de asemenea, învingător 
prin abandon).

In încheiere un alt rezultat 
din provincie. Oțelul Galați — 
A.SjA. Tg. Mureș : 17—5.

T. POGOCEANU

BASCHET(
Rezultatele din campionatul 

masculin de baschet ar arăta, la 
prima vedere, o etapă calmă. în- 
tr-adevăr, rezultatele sînt cele 
scontate, favoriții au cîștigat, im- 
punîndu-se însă în fața partene
rilor de întrecere mai greu decît 
ar putea să indice scorurile.

Astfel, în sala Giulești din Ca
pitală, Voința, o echipă care nu 
mai are nimic de pierdut, apă- 
rîndu-se cu multă ambiție și re- 
cuperînd multe mingi sub ambele 
panouri a reușit să provoace 
multe dureri de cap feroviarilor 
bucureșteni. La fel, studenții de 
la I.E.F.S., uzînd la maximum 
de buna condiție fizică ce o de
țin, au jucat de la egal la egal cu

Derby la rugbi. Pentru ci 
„Dinamo" este campioană 
iar „Grivița Roșie" preten
dentă Ia acest titlu.

Cochetul stadion din Par
cul Copilului din Capitală, a 
găzduit această intilnire du
minică dimineața în fața ți
nui numeros public.

încă de la începutul me
ciului, după o serie de acți
uni rapide purtate în ambele 
părți, în care baloanele au 
fost transmise în mare vite
ză, se prevestea un meci 
spectaculos, dinamic și plin 
de neprevăzut. Așa a și fost. 
Astfel, la o fază ce părea că 
nu aduce nimic, Drăgulescu 
de la „Grivița Roșie", bine 
inspirat, deschide linia de 
treisferturi, oferindu-i lui 
Onuțiu, prilejul să puncteze 
un eseu de toată frumusețea. 
Irimescu ratează însă trans
formarea. Dar dinamoviștii 
nu se dau bătuți, și reușesc, 
în repriza secundă, un eseu 
transformat. Sînt conduși 
grivițenii cu 5—3. Vor reuși 
oare cei de la ,,Grivița Ro
șie" să întoarcă rezultatul în 
favoarea lor? Greu de cre
zut, pentru că dinamoviștii 
mențin baloanele în terenul 
de joc al adversarilor, dînd 
dovadă de o condiție fizică 
bună. Dar deznodămintul 
vine : la o greșeală în tere
nul lor de joc, dinamoviștii 
sînt pedepsiți și Țibuleac, 
bine inspirat, transformă și 
„Grivița Roșie" cîștigă, în fi
nal, cu 6—5. O desfășurare 
de scor palpitantă, situații de 
a înscrie spectaculoase. Feli
citări jucătorilor ambelor 
echipe și arbitrului Tudora- 
che care a condus autoritar, 
competent.

In deschiderea cuplajului, 
o formalitate pentru „Steaua" 
care a învins pe „Progresul*  
cu 22—3. De partea militari
lor ambiția, seriozitatea în 
joc, nedesconsiderarea ad
versarului. „Progresul" cu 
această infringere și-a semnat 
ștatul pentru divizia secundă.

GABRIEL FLOREA

• SPORTIVI DIN Austria, 
Cehoslovacia, R.F. a Germaniei, 
Iugoslavia, România, Ungaria și 
Bulgaria participă la ediția ju
biliară a „Cupei Dunării" la 
haltere, competiție care a înce
put la Sofia.

în limitele categoriei cocoș, 
pe primul loc s-a clasat Atanas 
Kirov (Bulgaria) cu 350 kg la 
cele trei stiluri. Concurentul ro
mân, Zoro Fiat, a ocupat locul 
3 cu 312,500 kg. La categoria 
pană a cîștigat maghiarul Be- 
nedek — 365 kg, urmat de ro
mânul Bădescu — 345 kg șî 
cehoslovacul Helebrandt — 320 
kg.

• La turneul de tenis de la 
Monte Carlo, în meciul pentru 
stabilirea locului trei al probei 
de simplu bărbați, Ilie Năstase 
l-a învins cu 7—5, 6—8, 6—2,
5—7. 6—2 pe Ion Tiriac. Proba

de dublu bărbați a revenit pe
rechii Riessen (S.U.A.) — Tay
lor (Anglia), care a dispus cu 
6~3, 6—4, 6—2 cuplul Pilici (Iu
goslavia), Barthes (Franța).

• Halterofilul suedez Han« 
Bettenburg a stabilit un nou re
cord mondial la categoria semi
grea, stilul împins, cu rezultatul 
de 174,500 kg.

• Boxerul mexican Ruben 
Olivares, neînvins în carieră, 
și-a păstrat titlul de campion 
mondial la categoria cocoș, în- 
trecîndu-1 la puncte în 15 re
prize pe compatriotul său Je
sus Castillo. întîlnirea a avut 
loc la Los Angeles în fața • 
19 000 de spectatori.

• DISPUTAT LA PARIS. în 
fața a 50 000 de spectatori, me
ciul de rugbi Franța — Anglia 
(„Turneul celor cinci națiuni") 
a entuziasmat atît prin calita
tea jocului cît și prin „fair play", 
dar mai ales i-a satisfăcut pe 
suporterii echipei „cocoșului ga
lic" pentru succesul aproape 
fără precedent prin severitatea 
scorului : 35—13. Echipa engle
ză a decepționat. Ea a fost li
teralmente sufocată de o vigu
roasă formație franceză.

• PROBA CONTRACRONO- 
METRU individual din cadrul 
campionatului municipal de ci
clism, disputată în împrejurimi
le Capitalei a fost cîștigată de 
Teodor Puterity (Steaua), crono
metrat pe distanța de 30 km cu 
43’13’". Pe locul doi s-a clasat 
dinamovistul Emil Rusu.

• ÎNSOȚITE de încurajările 
și aplauzele a peste 20 000 de 
spectatori, 96 de echipaje au luat 
startul astăzi pe stadionul „Wem
bley", în raliul „Cupa Jules Ri- 
met" probă în lungime de peste 
25 750 km, străbătînd 25 de țări.

O ETAPĂ CALMĂ
valoroșii baschetbaliști de la Stea
ua (din rîndurile acestora lipsind, 
ce-i drept, Nosievici). Cu ceva 
mai multă luciditate și orientare 
în joc (Pîrșu, de exemplu, a dat 
cîteva pase la intercepție în ace
lași mod și în același loc, iar 
loneci, omul cel mai înalt, a re
nunțat spre sfîrșitul jocului să 
mai lupte sub propriul panou) 
I.E.F.S. ar fi fost în stare de mai 
mult.

Precum se vede, dacă pentru 
ambiția și ardoarea cu care s-a 
jucat nu putem avea decît cu
vinte de laudă, cu regret trebuie 
să afirmăm că nivelului lor teh
nic nu-i putem acorda aceleași 
bune calificative. Din punctul de

vedere al calității jocului nu-î pu
tem remarca decît pe Alin Savu 
(Steaua), într-o încurajatoare re
venire spre forma sa de zile mari 
și pe tînărul și talentatul student 
Dorin Dumitru.

în sfîrșit ,ținem să relevăm ten- 
Steaua — 
P. Marin 
lupta sub

dința arbitrilor jocului
I.E.F.S., M. Rizea și 
de a lăsa mai liberă 
panou.,

Iată și rezultatele _____ _
Rapid — Voința 68—59 (25—34); 
Steaua — I.E.F.S. 73—61 
(37—30) ; I.C.H.F. — Politehni
ca Brașov 67—58 (3-3—28).

tehnice :
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Puternice atacuri AUSTRIA:

(Urmare din pag. I)

tîvâ pentru dezvoltarea zootehniei și 
sporirea producției animaliere și pentru 
gospodărirea rațională a resurselor de 
apă, extinderea irigațiilor, combaterea 
eroziunii solului — domenii dintre cele 
mai importante pentru progresul agri
culturii noastre socialiste,

O puternică înflorire au cunoscut in 
acești ani învățămintul, știința, artele, 
cultura, fără de care nu se poate con
cepe o societate modernă avansată.

Mobilizind eforturile poporului pen
tru creșterea în ritm susținut a econo
miei, noi pornim de la concepția leni
nistă că tot ceea ce se făurește este 
destinat omului eliberat de exploatare, 
bunăstării și fericirii sale. Dinamismul 
economiei a asigurat ridicarea continuă 
a venitului național, care depășea în 
1969 de 5,6 ori nivelul antebelic ; pe a- 
ceastă bază s-au înfăptuit sistematio 
măsuri pentru creșterea nivelului de 
trai material și cultural al poporului. 
In ultimii ani, a fost îmbunătățit siste
mul de salarizare pentru toate categorii
le de salariați, îndeosebi pentru cei cu 
salarii mici Au fost efectuate impor
tante creșteri ale pensiilor, s-a introdus 
un sistem de pensionare și s-au ri
dicat pensiile pentru țăranii cooperatori. 
Se înfăptuiește un amplu program de 
construcții de locuințe, au sporit chel
tuielile statului pentru dezvoltarea în- 
vățămîntului, culturii, științei, pentru 
ocrotirea sănătății oamenilor muncii.

In prezent, întregul popor român îșî 
consacră eforturile încheierii cu succes 
a ultimului an al actualului plan cinci
nal, punînd temelii trainice trecerii la 
realizarea programului adoptat de Con
gresul al X-lea al Partidului Comunist 
Român. Pe baza Directivelor Congresu
lui se află In proces de elaborare planul 
cincinal pe perioada 1971 — 1975. care va 
marca o nouă și importantă etapă in 
făurirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate, în lichidarea decalajului din
tre țara noastră și țările cu o economie 
dezvoltată, în ridicarea societății noas
tre pe noi trepte de civilizație și creș
terea nivelului de trai al poporului

O dată cu progresul susținut al eco
nomiei, partidul nostru dă o mare aten
ție dezvoltării societății pe toate pla
nurile, perfecționării noilor relații de 
producție, înfăptuirii neabătute a prin
cipiilor fundamentale ale socialismului 
în toate compartimentele vieții sociale. 
Intre preocupările partidului, la loc de 
frunte se situează dezvoltarea demo
crației socialiste,«Crearea unor astfel de 
condiții incit orînduirea noastră sa 
pună din plin în valoare virtuțile crea
toare ale întregului popor, să permită 
afirmarea largă a personalității umane 
pe tărîmul activității materiale, social- 
politice, spirituale. Pe această linie, 
partidul nostru, înfăptuind consecvent 
centralismul democratic ” ale cărui 
cerința concrete se modifică neconte- 
nit — a promovat în ultimii ani un an
samblu de măsuri care, o dată cu întă
rirea ordinii, disciplinei și răspunderii 
în îndeplinirea programului de dezvol
tare a societății, conduc la creșterea a- 
tribuțiilor organelor locale de partid, 
de stat, economice, social-culturale, la 
creșterea mobilității funcționale -și a 
inițiativei întreprinderilor și instituții
lor, creează noi condiții pentru partici
parea permanentă, nemijlocită a ma
selor la conducerea țării. Dăm, de ase
menea, o atenție deosebită înfăptuirii 
consecvente a principiilor eticii și echi
tății sociale, ale umanismului socialist, 
făuririi omului nou, înaintat, al socie
tății socialiste. Partidul nostru dez
voltă pe larg activitatea de educare a 
întregului popor în spiritul ideilor mar- 
xism-leninismului, al concepției dialec
tice materialiste, călirli politico-ldeolo- 
gice a comuniștilor, a cadrelor sale. în 
același timp, pornind de la faptul că o- 
rindulrea noastră încorporează tot ceea 
ce a realizat mal valoros gîndirea u- 
mană in domeniul științei, culturii, 
creației artistice, acordăm o grijă deo
sebită lărgirii orizontului cultural al 
oamenilor muncii, însușirii cuceririlor 
revoluției științifico-tehnice contempo
rane.

Transformările soclal-economice și 
politice care au înnoit profund întreaga 
societate asigură o trăinicie de neîn
vins orînduirii noastre socialiste. In 
procesul revoluției, al dezvoltării so
cietății socialiste s-a afirmat tot mal 
activ rolul hotărîtor al clasei munci
toare, forța socială conducătoare a ță
rii, promotoarea cea mai consecventă a 
progresului social, s-a ridicat pe trepte 
superioare alianța muncitorească-țără- 
nească, adevărată coloană vertebrală a 
unității societății, a sporit aportul inte
lectualității la dezvoltarea economia!, 
științei, învățămîntului, creației spiri
tuale, la îmbogățirea patrimoniului 
cultural al poporului. Astfel s-a înche
gat și se consolidează unitatea de ne
zdruncinat a întregului popor în jurul 
partidului comunist, unitate care ex
primă adeziunea deplină a poporului 
român la idealurile socialismului, hotă- 
rîrea sa neclintită de a asigura edifi
carea comunismului în patria noastră.

înfăptuirea orînduirii socialiste, lichi
darea exploatării omului de către om 
asigură înflorirea multilaterală a nați
unii, punerea în valoare a tuturor po
tentelor sale creatoare. Practica soclal- 
istorică demonstrează că națiunea socia
listă este o puternică forță motrice a 
dezvoltării, că ea îndeplinește un imens 
rol progresist în întreaga epocă de con
struire a socialismului și a comunismu
lui. în acest spirit, partidul nostru co
munist, născut din rîndurile clasei

LUI LENIN
muncitoare, ale poporului român, con
sideră că slujirea intereselor națiunii 
noastre socialiste, ridicarea nivelului 
său de dezvoltare materială șl spiritu
ală constituie o cerință supremă a în
tregii sale activități. în același timp, 
partidul nostru manifestă o grijă ne
slăbită pentru dezvoltarea colaborării 
internaționaliste cu celelalte țări socia
liste, cu toate partidele comuniste și 
muncitorești. în aceasta își află întru
chiparea concepția noastră despre uni
tatea organică, într-un tot dialectic, a 
intereselor naționale și a celor inter
naționale, convingerea noastră că îm
binarea lor armonioasă este chezășia 
dezvoltării și înfloririi fiecărei națiuni 
și, prin aceasta, a întăririi sistemului 
socialist în ansamblu.

Pe teritoriul țării noastre, alături de 
poporul român trăiesc și muncesc îm
preună de secole maghiari, germani, 
sîrbi și alte naționalități conlocuitoare, 
care reprezintă cca. 12 la sută din 
populația țării. Pornind de la teza 
marxist-leninistă că nu poate fi liber 
un popor care asuprește alte popoare, 
partidul nostru comunist a dat cea mai 
mare atenție soluționării problemei na
ționale. în procesul revoluției și con
strucției socialiste s-au înfăptuit de
plina egalitate în drepturi și frăția in
destructibilă între poporul român și 
naționalitățile conlocuitoare, a fost re
zolvată problema națională.

Realizările obținute de poporul ro
mân, chipul nou aJ României socialiste 
sînt rodul luptei sale pline de abnega
ție, al muncii sale creatoare, desfășu
rate sub conducerea Partidului Comu
nist Român. Partidul nostru care numă
ră astăzi două milioane de membri, din 
rîndurile clasei muncitoare, țărănimii, 
intelectualității, se afirmă ca forța po
litică de conducere a întregii societăți. 
Politica sa marxist-leninistă. ideologia 
sa. unesc și călăuzesc spre aceleași țe
luri toți oamenii muncii, națiunea 
noastră socialistă. Desigur, înaintarea 
pe această cale n-a fost simplă și nici 
ușoară. Am avut de înfruntat o seamă 
de greutăți și lipsuri, unele inerente 
unei opere atît de profunde cum este 
transformarea revoluționară a societății 
pe baze socialiste, altele determinate 
de greșeli săvîrșite în conducerea noii 
societăți. Dar meritul Partidului Comu
nist Român este că a știut să găsească 
soluții problemelor ridicate de viață, să 
înfrîngă greutățile și să mobilizeze e- 
forturile întregului popor pentru depă
șirea lor. asigurînd înaintarea neabă
tută a țării spre socialism.

Experiența tării noastre demonstrea
ză încă o dată că partidul comunist își 
poate îndeplini rolul de forță politică 
de avangardă numai dacă se leagă prin 
mii de fire de clasa muncitoare, de 
poporul din rîndurile căruia s-a născut, 
dacă slujește cu fidelitate șt abnegație 
intereselor poporului, cauzei socialis
mului. Cu cît partidul exprimă mai 
bine cerințele progresului social, Inte
resele maselor muncitoare, cu cît rezol
vă mai bine problemele luptei revolu
ționare, cu atît devin mai trainice le
găturile sale cu masele, crește încre
derea poporului în partid, sporește con
tribuția sa la cauza generală a socia
lismului și comunismului. în felul aces
ta, partidul comuniștilor îmbină în ac
tivitatea sa cerințele patriotismului și 
internaționalismului, își îndeplinește 
atît răspunderile ce-i revin față de cla
sa muncitoare, de propriul popor, cît 
și îndatoririle Internaționale — pentru 
că sarcinile sale sînt concomitent națio
nale și internaționale, pentru că victo
riile obținute pe plan național consti
tuie împreună cuceriri ale clasei mun
citoare pe plan internațional.

★

Leninismul își găsește astăzi o vie 
întruchipare în realizările remarcabile 
ale popoarelor țărilor socialiste, în dez
voltarea mișcării comuniste și munci
torești internaționale — cea mai im
portantă forță politică a contempora
neității, în Influența crescîndă pe care 
o exercită In rîndurile unor largi ca
tegorii sociale din întreaga lume.

Caracteristica fundamentală a epocii 
actuale este creșterea forțelor revolu
ționare, progresiste — care determină 
într-o măsură tot mai mare cursul eve
nimentelor internaționale, lupta împo
triva politicii agresive a imperialismu
lui, pentru apărarea păcii mondiale — 
acumularea unor noi factori obiectivi 
pentru obținerea de succese și mai mari 
în lupta de eliberare socială și națio
nală a popoarelor.

In aceste condiții, o importanță de
osebită o dobîndește unitatea partidelor 
comuniste și muncitorești, a țărilor so
cialiste, a tuturor forțelor antiimperia- 
liste. Desigur, după cum se știe, în ca
drul mișcării noastre există deosebiri 
de păreri, divergențe care afectează a- 
ceastă unitate. Partidul Comunist Ro
mân pornește de la convingerea că in
teresele comune, ideologia marxlst-le- 
ninistâ, unitatea de țeluri, tot ce unește 
partidele comuniste, țările socialiste 
sînt mai puternice decît divergențele. 
De aceea, este necesară Intensificarea 
eforturilor pentru depășirea actualei si
tuații, pe care o socotim temporară, 
pentru învingerea dificultăților prin 
care trece mișcarea comunistă și mun
citorească internațională, normalizarea 
relațiilor din sistemul mondial socia
list, refacerea și întărirea unității țâri
lor socialiste pe baza marxism-lenfnis- 
mului și a internaționalismului prole
tar. Sîntem profund convinși că sin
gura cale de creare a condițiilor pentru 
realizarea acestor obiective este aceea 
■ discuțiilor tovărășești, abordarea de

pe poziții marxist-leniniste a deosebiri
lor de vederi și divergențelor și rezol
varea lor potrivit normelor de relații 
între partidele comuniste și muncito
rești. pornind de la interesele propri
ilor popoare, ale clasei muncitoare, ale 
mișcării comuniste internaționale și 
cauzei socialismului în lume.

Afirmîndu-se ca un detașament activ 
al mișcării comuniste internaționale. 
Partidul Comunist Român dezvoltă re
lații largi ou toate partidele comuniste 
și muncitorești frățești, cu celelalte de
tașamente ale clasei muncitoare din 
alte țări, cu forțele antiimperialiste de 
pretutindeni.

în centrul politicii sale externe. Re
publica Socialistă România situează 
prietenia și alianța trainică cu toate ță
rile socialiste. Partidul nostru dă o 
mare importanță colaborării și coope
rării cu celelalte țări socialiste, ceea ce 
exprimă o necesitate obiectivă, rezul
tată din orînduirea socială comună, din 
idealurile și țelurile comune. Sensul 
fundamental al acestei colaborări și 
cooperări îl constituie dezvoltarea fie
cărei țări socialiste în parte, progresul 
ei multilateral și. în acest fel, întărirea 
sistemului socialist mondial, a poziții
lor și influenței socialismului în lume 
în acest spirit. România promovează 
eotiv cooperarea economică cu țările 
participante la activitatea Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc, precum și cu 
toate celelalte țări socialiste. Pornind 
de la ideea că atîta vreme cît există im
perialismul se menține și pericolul u- 
nor războaie agresive, partidul și gu
vernul nostru acordă întreaga atenție 
întăririi capacității de apărare a țării, 
conducerii, înzestrării și pregătirii de 
luptă a forțelor armate ale Republicii 
Socialiste România. Țara noastră dez
voltă relațiile de colaborare pe plan mi
litar cu țările care fac parte din Tra
tatul de la Varșovia, al cărui membru 
este, lărgește colaborarea cu armatele 
tuturor țărilor socialiste, fiind gata ori- 
rfnd să-și aducă contribuția la salvgar
darea intereselor socialismului și păcii 
împotriva oricărui agresor imperialist 

în același timp, România dezvoltă re
lații multilaterale cu țâri avind altă o- 
rînduire social-economicâ. Ea situează 
consecvent la temelia tuturor relațiilor 
sale externe respectarea suveranității 
și independenței naționale, egalității în 
drepturi, avantajului reciproc și nea
mestecului în treburile interne, princi
pii care găsesc o adeziune crescîndă pe 
arena mondială.

Ca țară europeană, România militea
ză activ, alături de celelalte țări socia
liste, pentru realizarea securității euro
pene, pentru o conferință a statelor eu
ropene care poate aduce o contribuție 
reală la atingerea acestui important o- 
biectiv pentru pacea continentului nos
tru și a lumii.

Manifestîndu-șl îngrijorarea față de 
continuarea războiului din Vietnam, de 
pericolul pe care intervenția america
nă îl reprezintă pentru extinderea con
flictelor militare în Indochina, guver
nul și poporul român cer încetarea a- 
gresiunii Statelor Unite în Vietnam, re
tragerea trupelor americane din Viet
namul de sud, astfel ca poporul vietna
mez să fie lăsat să-și rezolve singur 
problemele. Dînd expresie sentimente
lor internaționaliste ale poporului nos
tru, România a acordat și acordă între
gul său sprijin material și moral poli
tic poporului frate vietnamez, cauzei 
sale drepte.

Urmărind cu atenție evoluția eveni
mentelor din Orientul Apropiat, țara 
noastră își exprimă îngrijorarea față 
de menținerea încordării, de intensifi
carea conflictelor și ciocnirilor militare. 
România consideră că pentru asigura
rea păcii în această zonă a lumii este 
necesară retragerea neintîrziată a tru
pelor israeliene din teritoriile ocupate, 
asigurarea integrității granițelor și 
securității tuturor statelor din regiune, 
rezolvarea problemei refugiaților pa
lestinieni, ținînd seama de interesele 
lor naționale potrivit Rezoluției Consi
liului de Securitate din 1967.

Partidul Comunist Român și guver
nul român acționează în vederea înfăp
tuirii unor progrese concrete pe calea 
dezarmării. îndeosebi a celei nucleare, 
cu convingerea că aceasta ar avea o 
mare însemnătate pentru însănătoșirea 
climatului internațional, promovarea 
cauzei păcii și securității internațio
nale.

Sărbătorind centenarul tui Vladimir 
Ilici Lenin, omagiul cel mai tnalt pe 
care comuniștii români, întregul nos
tru popor îl aduc memoriei sale este 
mobilizarea eforturilor creatoare ale tu
turor celor ce muncesc pentru dezvol
tarea social-economicâ a patriei noastre 
socialiste, pentru ridicarea nivelului de 
civilizație materială și spirituală al po
porului, este dezvoltarea continuă a 
prieteniei și solidarității internaționa
liste cu celelalte țări socialiste, cu parti
dele comuniste șl muncitorești cu toate 
forțele revoluționare, antiimperialiste 
și democratice ale epocii noastre, în in
teresul cauzei socialismului și păcii în 
lume.

în încheiere, doresc să adresez cu a- 
cest prilej cititorilor ziarului „Pravda*.  
comuniștilor, tuturor oamenilor sovie
tici calde urări de progres și prospe
ritate, succese tot mai mari in opera de 
edificare a comunismului, In lupU pen
tru triumful Ideilor socialismului, păcii 
și prieteniei între popoare, cărora 
Lenin le-a închinat cu dăruire întreaga 
sa viață. ________ ,___

ale patrioților sud-vietnamezi
Ultimele 24 de ore au 

coincis in Vietnamul de 
sud cu o intensificare a 
acțiunilor ofensive lansate 
de forțele patriotice asupra 
pozițiilor fortificate deți
nute de trupele america- 
no-saigoneze în zona pla- 
tourilor înalte.

Tabăra militară saigoneză de la 
Dak Pek, amplasată la 450 kilo
metri nord-est de capitala sud- 
vietnameză, a fost bombardată 
din nou de către patrioții sud- 
vietnamezi, în cursul nopții de 
sîmbătă spre duminică. Printre

principalele obiective ale atacu 
rilor declanșate de forțele Gu
vernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud 
s-au aflat, de asemenea, instala
țiile militare americano-saigoneze 
de la Tan Canh.

Pe de altă parte, un purtător 
de cuvînt al comandamentului 
forțelor S.U.A. a anunțat că, în 
cursul luptelor, au fost doborîte 
alte patru elicoptere americane. 
Începînd din anul 1961 pînă în 
prezent — a precizat el — S.U.A. 
au pierdut în Vietnamul de Sud 
1 570 de elicoptere.

DUPĂ FINALUL 
DRAMATICEI MISIUNI 

„APOLLO-13" 
Festivitatea de la Honolulu

Președintele Richard Ni
xon, însoțit de familiile ce
lor trei astronauți a sosit la 
Honolulu la bordul unui a- 
vion al forțelor aeriene ale 
S.U.A., pentru a întîmpina 
pe cei a căror soartă a fost 
urmărită în ultimele zile de 
nenumărați locuitori ai Ter- 
rei și pentru a le înmîna cea 
mai înaltă distincție civilă 
americană, „Medalia Liber
tății".

Astronauții au aterizat și 
ei, la bordul unui avion mi
litar, la cite va minute după 
sosirea președintelui.

Inmînînd astronauților me
daliile în cadrul unei cere
monii desfășurate pe aero
portul internațional din Ho
nolulu, Richard Nixon a 
menționat că zborul navei 
spațiale „Apollo-13“, între
rupt din cauza exploziei unui 
rezervor de oxigen, n-a fost 
un eșec, ci o misiune mare, 
îndeplinită cu succes. „Nu 
ați atins Luna, dar ați pă
truns în inimile milioanelor 
de oameni de pe Pămînt, 
prin ceea ce ați făcut", a spus 
președintele S.U.A.

In inscripțiile de pe meda
lii se menționează că înapo
ierea cu bine a astronauților 
„este un triumf al spiritului 
uman, a acelor calități spe
ciale pe care se bizuie omul, 
atunci cînd mașinile dau 
greș, precum și a capacității 
omului de a face ceea ce ma
șinile nu pot îndeplini".

In timpul celor circa 24 
de ore petrecute pe nava 
port-elicopter „Iwo Jima“, la 
bordul căreia au fost aduși 
vineri după amerizarea in 
Pacific, James LoWl, Fred 
Haise și John Swigert nu au 
făcut declarații, dar, după 
cum relatează agenția Fran
ce Presse, au împărtășit to
tuși ofițerilor navei unele din 
impresiile lor.

Cei trei astronauți s-au 
plîns de frigul care cuprin
sese încăperile trenului spa
țial după explozia de la bor
dul lui „Apollo-13u : „Nu e- 
rau decît 7 grade Celsius 
înăuntru, era un frig cum
plit" a spus Swigert, adău
gind : „Ce bine-i să fii la 
căldură".

Vorbind de bătălia pe care 
au dus-o pentru a reveni pe 
Pămint, Haise a mărturisit : 
„în unele momente situația 
nu era dintre cele mai încu
rajatoare și numai grație 
tuturor manevrelor de ur
gență la care am recurs am 
putut cîștiga, prin eforturi 
colective, această luptă”.

La rîndul său Lovell a e- 
vocat primul zbor circumlu
nar realizat în decembrie 
1968, alături de Frank Bor
man și William Anders : „A- 
tunci mi-am dat seama cît 
de mult prețuiești Pămîntul, 
după ce l-ai părăsit. De data 
aceasta însă, nu mai eram 
nici cel puțin sigur că voi 
mai putea reveni".

Cît privește zborul în an
samblu, Swigert a ținut să 
explice cu modestie că, în ca
litatea lui de novice care n-a 
mai zburat în spațiul cosmic, 
el nu poate compara un zbor 
normal cu unul „agitat", spu- 
nînd : „Nu știu cum se pe
trec lucrurile cînd totul 
merge bine. Pentru mine, 
care n-am avut o experiență 
prealabilă a fost, la urma ur
mei, un zbor... normal !“

Relafii diplomatice 
intre R. D. G. ți 
Republica Africa 

Centrală
Președintele Republicii A- 

frica Centrală, Jean Bedel 
Bokassa, care în prezent se 
află într-o vizită oficială în 
Sudan, și ambasadorul Re
publicii Democrate Germane 
din această țară, Eberhard 
Feister, au semnat un acord 
privind stabilirea de relații 
diplomatice între R.D.G. și 
Republica Africa Centrală.

• DUPĂ CUM ANUNȚA a- 
GENȚ1A D.P.A., într-un Inter- 
viu acordat postului de radio 
„Sud-west“, ministrul italian al 
afacerilor externe, Aldo Moro, 
a apreciat ca favorabile destin
derii contactele dintre tarile so
cialiste și R.F.G. în acest con
text, Moro a precizat că „Italia 
urmărește cu încredere și apro
bare dialogul dintre guvernul 
federal, pe de o parte, Moscova, 
Varșovia și R.D.G., pe de altă 
parte".
• POLIȚIA DIN SANTO DO

MINGO a intervenit pentru dis
persarea participanților la un 
miting prilejuit de reîntoarce
rea în țară a fostului președinte 
Juan fiosch, declanșînd inciden
te soldate cu moartea a șase per
soane și rănirea altor nouă. A- 
ceste incidente aduc un nou e- 
lement de încordare în situația 
din Republica Dominicană, unde 
pregătirile pentru alegerile de 
la 16 mai au fost marcate de pu
ternicele proteste ale opoziției 
față de hotărîrea actualului pre
ședinte, Balaguer, de a candida 
iar pentru funcția de șef al sta
tului.

• JOSEPH SISCO, asistent al 
secretarului de stat al S.U.A. 
pentru problemele Orientului 
Apropiat și ale Asiei de sud, 
și-a încheiat vizita la Beirut, 
etapa finală a călătoriei pe care 
a înțreprins-o într-o serie de 
state din Orientul Apropiat. Tn- 
tr-o declarație făcută pe aero
portul din Beirut, înainte de a 
pleca spre Teheran, Sisco a pre
cizat că vizitele sale au avut un 
caracter orientativ, fiind consa
crate unor schimburi de vederi 
directe cu oficialitățile din

Un grup de studenți 
ai Facultății de dreDt 
a Universității din 
Manchester a efectuat 
o anchetă în rîndurile 
studenților de culoare 
care învață în Anglia. 
Rezultatele acestei an
chete, la care au răs
puns 500 de studenți, 
au fost publicate în 
documentul „Studenții 
de culoare în Anglia". 
Autorii documentului 
afirmă că studenții de 
cu’oare care învață în 
universitățile britanice 
au de făcut față unor 
serioase dificultăți din 
cauza manifestărilor 
de rasism ce se fac de
seori resimțite.

De foarte multe ori. 
chiar de la sosirea în 
Anglia, tînărul de cu
loare se lovește de o 
problemă greu de re
zolvat : găsirea unei 
locuințe. Mulți pro
prietari de case și ca
mere mobilate nu în
chiriază locuințe celor 
„de culoare". Studen
ții de culoare atît de 
la universitățile londo
neze, cît și de la cele 
din Birmingham, Man

Negociere dificilă
Lăsată intenționat la sfirșitul agendei negocierilor dintre socia

liști și populiști pentru formarea guvernului, la dorința expresă 
a lui Bruno Kreisky, problema repartizării portofoliilor ministe
riale și a președinției comisiilor Consiliului Național (parlamen
tul austriac) a fost de natură să repună sub semnul întrebării 
succesul tratativelor. Succes asupra căruia, de altfel, planase 
aproape tot timpul o apăsătoare incertitudine. In faza de săptă- 
mîna trecută, cînd a fost supus discuției programul guverna
mental în domeniul politicii interne, în speță politica economică, 
în care concepțiile celor două mari partide diverg sensibil, pă
rea, de asemenea, că impasul total va fi inevitabil. Liderii celor 
două partide au convocat cu totul pe neașteptate conferințe do 
presă separate, în care și-au expus punctele de vedere.

Principalul măr al discordiei îl forma problema politicii fis
cale. în timp ce socialiștii urmăresc o așezare mai democratică 
a impozitelor, populiștii se situează pe o poziție opusă. în scopul 
favorizării activității de investiții, ei cer o degrevare de impo
zite a proprietarilor de întreprinderi. La două zile după con
ferința de presă a populiștilor, prezidiul P.S.A. se întrunea 
pentru a împuternici pe reprezentanții săi să continue discuțiile 
și, în cazul că nu s-ar ajunge la un acord, „să găsească și alte 
soluții". Purtătorul de cuvînt al P.S.A. preciza că, dacă pînă la 
25 aprilie nu se va ajunge la un acord cu populiștii, socialiștii 
vor forma un cabinet minoritar. Aproape simultan, la Viena au 
început să circule afirmații conform cărora P.S.A. ar fi ajuns 
după alegeri la o înțelegere cu Partidul liberal în sensul că 
acesta ar fi acceptat să sprijine în Consiliul Național un even
tual guvern minoritar socialist. Dar deja a doua zi după întru
nirea conducerii P.S.A., la conferința de presă a socialiștilor,*  
Kreisky dezmințea categoric aceste speculații. Evitînd cu grijă "fi, 
criticile la adresa populiștilor, el afirma că a sosit momentul 
constituirii unui guvern apt să rezolve numeroasele probleme 
urgente, lăsînd să se înțeleagă că, în eventualitatea eșecului 
negocierilor cu P.P.A., formula imediată de schimb va fi forma
rea unui guvern monocolor. Dacă acesta ar întîmpina dificultăți 
insurmontabile în îndeplinirea mandatului său în forul parla
mentar, organizarea anticipată de noi alegeri generale ar deveni 
inevitabilă.

La întîlnirea dintre șefii celor două delegații, Kreisky și 
Withalm, părea să se fi realizat un compromis în domeniul 
politicii economice, ca și asupra orientării politicii externe, 
pentru ca abordarea problemei distribuirii portofoliilor 
ministeriale să conducă din nou la impas. Propunerile 
socialiștilor prevăd pentru sine postul de cancelar și șase 
portofolii — Interne, Finanțe, Justiție, Invățămînt, Probleme so
ciale și Transporturi — rezervînd populiștilor funcția de vice
cancelar și cinci ministere — Externe, Apărare, Agricultură, 
Comerț și Construcții. Majorității, socialiste în cabinet i se 
adaugă una asemănătoare în comisiile parlamentare.

Vineri, la ultima rundă de negocieri populiștii au prezentat o 
listă de cereri maximale. Intre altele, ei so’icită repartizarea 
portofoliilor ministeriale în mod egal între cele două partide. 
Socialiștii au făcut un pas în direcția satisfacerii acestui dezi
derat, dar au rămas încă multe probleme în care deosebirile de 
păreri nu au fost depășite. Obligații asumate în prealabil i-au 
împiedicat pe liderii celor două partide să se întîlnească sîm
bătă și duminică, astfel îneît convorbirile vor putea fi conti
nuate abia astăzi. . e -

Perspectivele formării unui guvern de coaliție bipartită imîn 
în continuare incerte. Fiecare din cei doi parteneri doreși^și so 
străduiește să obțină la masa negocierilor mai mult decît i-au 
oferit rezultatele alegerilor parlamentare de la 1 martie. Pe de 
altă parte, nici unul nu vrea să-și asume răspunderea față de 
alegători pentru eventuala rupere a tratativelor și eșuarea „Ma
rii coaliții".

Liderii celor două echipe de negociatori au manifestat, dupl 
reuniunea maraton de vineri (care a durat, aproape 12 ore) o 
deosebită reținere și prudență în răspunsurile date la întrebă
rile ziariștilor. Este de prevăzut, totuși, ca astăzi sau mîine să 
se ajungă la o decizie.

BAZIL ȘTEFAN
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R.A.U., Israel și Liban. Reafir- 

mînd necesitatea aplicării rezo
luției Consiliului de Securitate 
din noiembrie 1967, Joseph Sis
co a declarat că „o soluție justă 
și pașnică va putea fi realizată 
dacă ea răspunde necesităților, 
preocupărilor și aspirațiilor tu
turor statelor și popoarelor din 
această regiune a lumii".
• DETECTORUL ELECTRO

NIC instalat la aeroportul La 
Guardia din New York ca mij
loc de luptă împotriva deturnă
rilor de avioane a permis ares
tarea, pentru prima oară, a u- 
nei persoane înarmate cu un 
revolver. Pasagerul Thomas 
Mathis tocmai încerca să se urce 
în avionul spre Miami cînd 
lampa roșie a detectorului în
cepu să semnalizeze. Un inspec
tor de poliție descoperi imediat 
asupra sa revolverul.

• GEORGE THOMSON, mi
nistru de stat la Foreign Office, 
însărcinat cu problemele euro
pene, și-a încheiat vizita ofi
cială în Franța, ultima etapă a 
unui îndelungat turneu prin ță
rile membre ale Pieței comune.

Cu prilejul unei conferințe de 
presă organizată la sfirșitul con
vorbirilor, ministrul britanic a 
precizat că a avansat propune
rea ca tratativele de aderare a 
noi membri în Piața comună să 
înceapă printr-o reuniune „în 
zece", cu participarea, deci, a 
celor șase țări membre ale pie
ței comune și a celor patru țări 
candidate (Marea Britanie, Ir
landa, Norvegia și Danemarca). 
Această reuniune ar trebui, în 
concepția lui Thomson, să se 
desfășoare la o dată foarte apro-

chester și Edinburgh 
(în rîndurile cărora 
s-a efectuat ancheta 
amintită) se pling de 
acest lucru. Desigur,

„Să păstrăm Anglia 
a’.bă" și „Liga celor 
loiali imperiului", a 
căror activitate publi
că. neîngrădită, a de-

„Discriminare 
tacită"

O anchetă privind dificultățile 
studenților „de culoare" 

In Anglia

In Anglia, prejudecăți
le rasiale nu sînt atît 
de răspîndite ca în 
Statele Unite, dar. mai 
ales in ultimii ani, ră
bufnirile lor s-au făcut 
simțite. Ele sînt ali
mentate de propaganda 
unor organizații rasis
te de genul asociațiilor

venit asiduă. „Un tînăr 
de culoare sosit la 
studii în Anglia — se 
relevă în documentul 
citat — se lovește ime
diat de o oarecare izo
lare și răceală, de o 
înstrăinare, de o tacită, 
dar reală discrimina
re... Foarte greu e ac
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ceptat în cercuri en
gleze și de multe ori 
se află în fața refuzu
lui de a fi admis sau 
servit în localuri de 
alimentație publică, 
petrecere sau dans".

Analizînd această
stare de lucruri, auto
rii anchetei notează 
faptul că rasiștii en
glezi au protectori și 
inspiratori suspuși și 
că unii „oameni poli
tici de vîrf sînt con
taminați de concepții 
rasiste". Un fruntaș 
conservator, Enoch 
Powel, a propus în Ca
mera Comunelor să se 
ia imediat măsuri pen
tru limitarea accesului 
tinerilor de culoare în 
universitățile engleze.

Nu e de mirare că 
autorii documentului 
„Studenții de culoare 
in Ang’ia" au ajuns la 
concluzia că șederea 
tinerilor de culoare în 
insulele britanice ge
nerează în rîndurile 
acestora „sentimente 
de răceală față de Bri- 
tania".

> a P N.

piață, pentru a se permite des
chiderea înaintea vacanței de 
vară a negocierilor propriu-zise 
privind aderarea.

• LA TEHERAN A ÎNCEPUT 
cea de-a doua rundă a tratative
lor dintre compania națională a 
Iranului și consorțiul petrolier a’ 
țârilor occidentale. In cur^l 
convorbirii lor urmează să fie 
examinată cererea Iranului în 
legătură cu sporirea producției 
de petrol și a beneficiilor sale 
de pe urma acesteia, în vederea 
satisfacerii necesităților de ’dez
voltare a tării.

ROMÂNIA 
LA „ZILELE 
CULTURALE" 

DIN REGENSBURG
Spectacolul susținut de for

mația corală „Madrigal" a 
conservatorului Ciprian Po- 
rumbescu din București a 
inaugurat .„Zilele culturale 
Regensburg — 1970“, consa
crate în acest an României.

Programul formației corale 
„Madrigal" a cuprins lucrări 
aparținînd unor stiluri și e- 
poci diferite din istoria muzi
cii universale și românești. 
Concertul prezentat de chi
rul „Madrigal" sub bagheta 
artistului emerit Marin Con
stantin s-a bucurat de un ma
re succes.

Agenda „Zilelor culturale 
Regensburg — 1970“ cuprin
de diverse alte manifestări 
culturale românești. Pînă la 
mijlocul lunii mai, Regensbur- 
gul urmează să găzduiască uu 
colectiv al teatrului bucureș- 
tean „Lucia Sturdza Bulandra" 
și cvartetul „Ștefan Ruha". 
De asemenea, vor avea loc 
concerte simfonice sub ba
gheta dirijorului clujean Erich 
Bergel, cu concursul pianistu
lui Radu Lupu, spectacole de 
operă și operetă avînd ca 
prim-soliști pe tenorul Ion 
Pisso și pe soprana Vali Ni- 
culescu. Sînt prevăzute .tot
odată, vernisajele unor expozi
ții de plastică românească 
contemporană, conferințe des
pre istoria si literatura Româ
niei, seri literare cu partici
parea unor scriitori români. în 
acest cadru, va fi prezentată 
o antologie a poeziei româ
nești editată în limba germa
nă la Regensburg.
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