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Proletari din toate țările, uniți-vă!

PLENARA COMUNA A
COMITETULUI CENTRAL AL

UTC Șl A CONSILIULUI U A S R
Sîmbâtâ a avut loc plenara comunâ a Comi

tetului Central al U.T.C. și a Consiliului U.A.S.R., 
la care au participat și membrii Comisiei cen
trale de revizie a C.C. al U.T.C. și ai Comisiei 
de cenzori a U.A.S.R., conducerile publicațiilor 
U.T.C. și emisiunilor de tineret de la Radio- 
ieleviziune.

La plenara a participat tovarâșul Virgil Tro
fin, membru al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R.

Plenara a dezbătut șî a adoptat Chemarea 
Comitetului Central al U.T.C. către organele și 
organizațiile U.T.C., către toti tinerii tării, cu 
privire la coa de-a 25-a aniversare a eliberării 
României de sub jugul fascist.

în codrul plenarei au fost discutate unele pro
bleme privind pregătirea și desfășurarea celei 
de-a 7-a Conferințe a U.A.S.R., care se va des
fășură între 16 și 18 aprilie a.c., a fost dezbă
tut proiectul de Statut al Uniunii Asociațiilor 
Studenților din România, care urmeazâ sâ fie 
supus conferinței spre aprobare.

în cadrul lucrârilor plenarei a luat cuvîntul 
tovarâșul Virgil Trofin.

Consiliul U.A.S.R. a dezbătut și aprobat Ra
portul de activitate ce urmeazâ să fie prezen
tat conferinței.

PE ȘANTIERELE MUNCII VOLUNTAR-PATRIOTICE

Cotele entuziasmului
și hărniciei

in continuă creștere
INAUGURATE SIMULTAN CU PRIMĂVARA, SANT IERELE MUNCII VOLUNTAR-PATRIOTICE ÎNREGIS
TREAZĂ t>E LA O ZI LA ALTA COTE SPORITE DE ENTUZIASM, DE HĂRNICIE. CA-N FIECARE DU
MINICĂ REPORTERII NOȘTRI AU FOST SI IERI PREZENT! PRINTRE MIILE DE TINERI BRIGADIERI, 

' INFĂTISTNDU-VĂ ÎN CELE CE URMEAZÂ CÎTEVA FILE DIN AGENDA LOR

BUCUREȘTI. ORELE 8,00. — 
Soarele a însoțit și ieri miile de 
tineri din municipiul București 
în vasta acțiune patriotică la ca
re au fost chemați. La orele opt, 
peste 1 000 de tineri din liceele 
de specialitate de pe raza secto
rului 4 începuseră nivela
rea terenului în Parcul Bal
ta Albă. Fete și ' băieți au 
reușit ca pină la orele zece 
să niveleze o suprafață de peste 
5 hectare si s-o pregătească pen
tru a fi însămânțată cu gazon. 
Veselia era unanimă iar efortu
rile muncii au fost substanțiale. 
In același timp. în parcul Doc
tor Petru Groza și pe Dealul 
Tâcairei, elevii Liceului 36 înce
puseră curățirea frunzelor și să
parea pastilelor din jurul pomi
lor pentru a se însămînța gazon.

Nu aceeași organizare am în
tâlnit însă pe taluzurile Dîmbo
viței între porțiunea Podul Iz
vor — ^Podul Șerban Vodă. Aici 
erau peste trei sute de elevi ai 
Liceului Gheorghe Lazăr împre
ună cu câțiva profesori. Dar din 
cel 300 doar cîțiva lucrau la talu-

zare. Ceilalți 200 îi priveau. Mo
tivul ? N-au fost aduse decît 
100 de greble, Păcat că nu i-au 
văzut la treabă pe tinerii de pe 
șantierul Parcul Balta Albă 
sau pe cei 600 de tineri de la 
Școala profesională Dîmbovița 
care, la numai -citeva sute de 
metri mai sus, în fața spitalului 
Brîncovenesc, pregăteau pămîn- 
tul bătătorit spre a fi însămîn- 
țat cu iarbă si plantat cu tran
dafiri. Pe B-dul Ion Șulea alți 
400 de elevi, de la Liceul eco
nomic săpau în jurul pomilor, 
nivelau terenul din fața blocuri
lor.

Pe Valea Prahovei
PRONOSTICURILE
S-AU ADEVERIT

După cum artanțasem în zia
rul nostru de sîmbătă. tinerii din 
municipiul Ploiești și din locali-

In Editura politică a apărut

Statutul
Uniunii Tineretului Comunist 

din Republica socialista România
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TOVARĂȘE REDACTOR,
ALEGE ALT SUBIECT...

Vizita pe care am efectuat-o 
recent la căminul de ne familiști 
al uzinei „Electroputere" 
Craiova — cămin în care 
cuiesc si se odihnesc. în timpul 
lor liber. 174 dintre tinerii an
gajați ai acestei întreprinderi 
electrotehnice de prim rang — 
ne-a fost sugerată pe parcursul 
unor convorbiri pe care le-am 
purtat cu cîțiva foști locatari ai 
lui, oameni care. întemeindu-șl 
familii, locuiesc acum în noile 
cartiere prin care orașul lor, 
adăugîndu-și-Ie. si-a restructu
rat fundamental vechea înfăți
șare. Locuințele 
fac parte din 
fondul celor cî
teva sute de a- 
partamente mo
derne pe care 
statul le-a pus 
la dispoziția an- 
gajaților Uzinei 
..Electroputere", 
si faptul că oa
menii care le o- 
?upă în prezent 
— așezați, cum 
s-ar spune, la 
«3Sa lor — continuă să-și amin- 
‘ească de clădirea care i-a găz
duit cîndva și care, în continua- 
e, găzduiește unii dintre cei 

mai tineri colegi ai lor de mun
că. — ni s-a nărui semnificativ, 
•li' ne-a întărit convingerea că, 
n anii socialismului, colective- 

re marilor întreprinderi ale 
lărit s-ati constituit, treptat, în 
■a5‘e familii ai căror membri 

simt legați prin relații mul- 
■'.olc. materiale în ceea ce pri- 

te stricta activitate de pro- 
’uctie. dar si spirituale în ceea 
re privește viața lor în ansam
blu.

înainte de toate ni s-a relatat 
?ă acesta este unicul cămin de 
"are dispune uzina craioveana 
nentru a-șl caza angajații tineri 
‘n perioadele în care aceștia, 
♦erminînd școala profesională

din 
lo-

lor de astăzi
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„EIECIROPUTERE“

sau revenind din armată, 
pregătesc să întemeieze o fami
lie. un veritabil cămin, însă, 
atunci cînd ne-am interesat de 
condițiile pe care le oferă că
minul tinerilor, unii dintre in
terlocutorii noștri ne-au sfătuit 
să ne căutăm un alt subiect de 
reportai. Faptul intrigîndume, 
ne-am hotărît. evident, să ne 
alegem tocmai acest subiect, 
dar, pentru că cei care pledau 

. în favoarea evitării lui se ma
nifestau sub semnul unui scep
ticism pronunțat, ne-am decis 
să ne apropiem treptat de o rea
litate care generează scepticism, 

investigând, în 
primul rind, ni
velele înalte la 
care o proble
mă dificilă. în 
zilele noastre își 
poate găsi re
zolvarea.

Consemnăm în 
continuare,
ordinea lor. in
formațiile 
care le-am pri
mit cu privire la 

care locuiesc si se 
174 de tineri loca-

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXV, SERIA II NR. 6191

Foto : O. PLECAM
(Continuare in pag. a Il-a)

BUCUREȘTI: Tineri din sec
torul IV la amenajarea par
cului tineretului din cartierul 
Balta Albă (fotografia de sus)

Bulevardul Baba Novac, în 
aceste zile (fotografia de jos).
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tățile de pe Valea Prahovei au 
participat sîmbătă și duminică 
la însuflețite acțiuni de muncă 
voluntar patriotică. La Ploiești 
sute de muncitori de la Uzinele 
„1 Mal", Uzina de utilaj chimic, 
elevi de la liceele și școlile ge
nerale din oraș, studenți de la 
Institutul de petrol și gaze, pre
cum și numeroși funcționari au 
participat la acțiunile de înfru-

După ce, în decursul anului 
școlar, elevil-artiști amatori 
și-au îneîntat colegii, profesorii 
și părinții cu frumoasele lor 
serbări școlare, treclnd, astfel, 
examenul primului și celui 
mal Important juriu, serbările 
lor s-au transformat în con
curs. Acel concurs școlar atît 
de îndrăgit, Intrat de mult în 
tradiția școlilor și a organiza
țiilor U.T.C. Au urcat pe sce
nele școlare sute și mii de 
relevi — din llcea. licee de spe
cialitate șl școli profesionale. 
S-au dăruit artei așa cum se 
dăruiesc învățăturii.

Iată, astăzi, consemnăm în
ceputul unei nor faze a con
cursului, cea județeană, care 
reunește, ca într-un buchet de

PE SCENA
frumuseți, talente școlare re
marcabile. Ar merita cite o 
însemnare fiecare echipă ar
tistică, flecare participant, dar 
spațiul tipografic este neiertă
tor, ne obligă la „elogii-sin- 
tezA".

Ne confirmă dreptul la a- 
ceste elogii, fără rezerve, con
cursul elevilor Capitale:, des 
fășurat pe patru scene consa
crate echipelor de teatru, for
mațiilor corale, orchestrelor 
școlare, formațiilor de dansuri. 
La ora cînd scriem aceste rîn- 
duri, concursul se desfășoară 
încă, iar „liderii” nu sânt cu- 
noscuți.

Ni-1 confirmă corespondenții 
ziarului nostru, prezenți Ia 
desfășurarea concursului în ju
dețele Bacău. Mureș, Sibiu. 
In județul Bacău, bunăoară, 
concursul a adus pe scenele

L. L.
(Continuare în pag. a Il-a)
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condițiile în 
odihnesc cei 
tari ai căminului de nefamilisti 
al uzinei „Electroputere" din 
Craiova.

Petre Cruceriu, locțiitor al 
secretarului comitetului U.T.C. 
din uzină : „Căminul actual, 
singurul de acest gen de care 
dispunem, a devenit neîncăpă- 
tor $i, în plus, condițiile de lo
cuit pe care le oferă nu sînt 
dintre cele mai strălucite. In le
gătură cu acest cămin, cea mai 
dificilă problemă este aceea a 
înlocuirii mobilierului despre 
care, cu toate că este total de
gradat. contabilii susțin că nu 
și-a amortizat încă valoarea".

MIHAI PELIN

(Continuare in pag. a IlI-a)
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£ ț TAGE ERLANDER
Trimisul Agenției Agerpres, 

Stefan Bratu, transmite ; Du
minică, primul ministru al 
Suediei, Tage Erlander, cu so
ția, ministrul afacerilor exter
ne, Torsten Nilsson, și cele
lalte persoane oficiale suedeze, 
și-au continuat călătoria în 
Moldova. Coloana de mașini, 
escortată' de motocicliști, a 
părăsit municipiul Suceava 
îndreptîndu-se spre Piatra 
Neamț. Numeroși suceveni, a- 
flați pe arterele încadrate de 
noile blocuri de locuințe șî-au 
luat rămas bun de la oaspeți, 
salutîndu-i cu căldură. La ie
șirea din oraș, un popas nepre
văzut : un grup numeros de 
fete și băieți în costume națio
nale, reține atenția premieru
lui suedez, care coboară din

I

Campania agricolă de primăvară

mașină și se întreține cordial 
cu ei. Oaspetele află că sînt 
membrii corului din comuna 
Boroaia, veniți în reședința de 
județ pentru a participa la un 
concurs al corurilor liceale.

In drum spre Piatra Neamț 
a fost vizitată Mănăstirea 
Neamț — una din cele mai im
punătoare ctitorii ale lui Șt«- . 
fan cel Mare, care sintetizează 
tot ce are specific stilul arhi
tectonic moldovenesc. Ample 
lucrări de restaurare efectuate 
în urmă cu cîțiva ani, i-au 
redat forma originală și, în 
mare parte, strălucirea de odi- , 
nioară. Vizitî-nd Muzeul mă
năstirii, oaspeții au fost infor
mați despre contribuția adusă 
în trecut de acest focar de cîfl- 
tură la dezvoltarea miniatu- , 
risticii, tehnicii prelucrării 
metalelor, artei tipografice. A 
fost vizitată, de asemenea, Bi
blioteca care dispune de "lu
crări rare, avînd o vedhimO 
de aproape șase secole. ‘ ,

La plecare, primul ministru ■ 
Tage Erlander, luîndu-și ră
mas bun de la gazde, le-a 
mulțumit pentru ospitalitatea 
șî sentimentele prietenești ce : 
le-au fost arătate.

La Piatra Neamț, oașpeții 1 
suedezi si români au terii* (p- 
tîmpinați de președintele

(Continuare în pag. a Hl-afti

FOR AI A ȚI A

un obiectiv precis : campania a- 
gricolă.

Sintetizînd eforturile ce se de
pun acum, tov. Mircea Popescu, 
director adjunct al Direcției a- 
gricole județene, remarca : „în 
ultimele 8 zile cînd s-a putut lu
cra masiv în cîmp s-a realizat 
un volum de lucrări echivalent 
cu ceea ce anul trecut, de pildă, 
s-a efectuat în 29. în zona de 
activitate a întreprinderilor pen
tru mecanizarea agriculturii Ul- 
muleț, Brînceni și Traian încă 
de acum rfteva zile s-a încheiat 
semănatul culturilor din prima 
epocă.

Cîteva fapte întilnite pe teren 
ne îndreptățesc să afirmăm că 
volumul lucrărilor din campa
nia de primăvară executate pînă 
în prezent nu corespunde nici 
pe departe posibilităților.

Oprindu-ne la Bujoreni ne-a 
surprins numărul mare de trac
toare aflate la sediul secției și 
volumul foarte mic de lucrări 
executate de către cooperativă

hectare cu ceapă, cartofi și us
turoi și circa 30 hectare arate.

— Lucrăm cu atelajele noastre 
(100 Ia număr) ne spunea conta
bilul principal Ionel Stan pe 
care l-am întîlnit la sediul 
C.A.P. Auzeam pe tovarășul in
giner că e încă ud, pentru trac
toare.

— Dar vecinii dv., 
I.A.S.. au semănat — 
mecanizat — aproape 
tare !

— Eu. ce să spun, „ 
hotărăște ce trebuie să facem.

Pe inginerul Mihai Marghitu 
care e și secretarul organizației 
U.T.C. nu l-am putut întîlni. 
Discutînd, însă, cu mai mulți ti
neri. aceștia mărturiseau că în 
primăvara aceasta n-au partici
pat la nici o acțiune inițiată de 
către organizația U.T.C. Deși

CARNET 
DIURN

cei de la 
și numai 
1000 hec-

inginerul

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a Ill-a)

INTELECTUALĂ
A STUDENTULUI Lector univ. ACULIN CAZACU

Catedra de sociologie, Universitatea București
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Prin prețul accesibil 
care se vinde și prin tira
jele de masa în care se 
tipărește, cartea este la 
noi un bun public. Li
brăria a devenit o piață 
de desfacere cu un nu
măr uriaș de clienfi. In 
ceea ce privește cultura, 
peisajul este reconfor
tant. Nu exista indicii mai 
siguri despre existenta u-
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SÂNZIANA POP
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De cele mai multe ori, pu
terea de judecată șî de selecție 
a valorilor, capacitatea dc orien
tare în cultura și putința de a 
mînui informația în mod optim, 
cu folos pontru sine și pentru 
semeni, sînt calități asociate u- 
nei alteia — generice — spre a- 
tingerea căreia orice om con
știent de sine se învrednicește a 
merge : înțelepciunea.

Gîndeam asupra acestor lu
cruri în timp ce — cu puterea 
lor de a-ți captiva atenția — cî
teva cugetări și maxime îmi o- 
cupau lectura. „înțelept nu e cel 
ce știe multe, ci cel care știe 
cele de folos", spunea, încă în 
îndepărtata antichitate, Eschil. 
„Să știi unde ești, să descoperi 
ce trebuie acolo, să încerci tot 
ce poți încerca în vederea acelei 
nevoi, sînt cele trei rădăcini ale 
înțelepciunii" — replica, peste 
veacuri, Nicolac lorga.

Dincolo de cadrul cugetării 
condensate, țintită spre esențe, 
gîndurile mi se 'reîntorc spre fra- 
mîntările pe, care mi le trezește, 
cotidian, practica activității cu 
studenții.

Este un adevăr în fața căruia 
numeroși oameni de știință au 
nu doar reacția acceptării, ci șî

pe cea a incertitudinii, deși fap
tul ar părea paradoxal. Anume, 
acela că imensul flux de mesaje 
și informații care, generat în lu
mea contemporană, îl asaltează 
pe om fără întrerupere, face im
posibilă recepția sa totala.

Solicitării informaționale, pro
dus al avîntului științei și tehni
cii, nu-i putem răspunde eficient 
decît prin strădania selecției. 
Iată prima și — cred — cea mai 
importantă cale de a dobîndi 
cultura fără rabat la personalita
te. Este calea care se cere a fi 
bătătorită și deschisă larg în 
sensurile sale, pe toate nivelurile 
învățămîntului, dar mai cu sea
mă în învățămîntul superior. Se
lecția presupune discemămînt 
critic și putința judecății de va
loare autentice, valide. Vedem în 
aceasta și un obiectiv central al 
procesului conștient, dirijat, de 
formare a viitorului specialist cu 
înaltă calificare. Un obiectiv că
ruia însă nu i se acordă tot
deauna atenția cuvenită. Se pro
duc, de aceea, situații în care 
lectura intensă și bogată, neîn
doielnic utilă, se dovedește pne- 
ori inhibitorie și poate trezi 
reacții oponente studentului, atîta 
timp ce el nu este posesorul

acelei admirabile unelte de lucru 
intelectual pe care o reprezintă 
certitudinea actului selectiv și 
autoritatea judecății de valoare.

Socotesc, ca atare, ca a pune 
problema în termeni disjunctivi, 
dihotomici — sau informativ sau 
formativ — în conceperea domi
nantelor învățămîntului superior 
contemporan înseamnă a pune o 
falsă problemă. Nu preponderen-

OPINII
ța mecanică a uneia sau alteia 
din laturi și nici impunerea u- 
neia prin excluderea celeilalte, .ci 
dezvoltarea laturii formative ca 
răspuns eficient la îmbogățirea 
copleșitoare a informației științi
fice 
cere 
privi 
care 
teres 
mult, dar o fac într-o manieră 
puțin productivă pentru cîștigul 
pe care îl scontează în construc
ția propriei lor personalități. Le 
lipsește tehnica selecției ideilor, 
unealta disocierii între principal

contemporane. Viața însăși 
și impune acest mod de a 
lucrurile. Cunosc studcnți 
au realmente un sporit in- 
pentru studiu, citesc foarte

și secundar, priceperea consem
nării ideilor originale, a plusului 
de cunoaștere pe care îl aduce 
un autor sau altul. Se simt a- 
tunci constrinși de informație, 
le este greu să se orienteze, au 
momente de cumpănă și. în cele 
din urmă, unii aleg calea co
modă a abdicării de la cotele 
permanenței studiului individual. 

Neîndoielnic, și deprinderile 
de muncă intelectuală se for
mează, se educă treptat. Voim, 
însă, a pune problema depășirii 
stadiului în care acest proces se 
realizează, oarecum spontan, ne
dirijat, fără fermitatea și circum
stanța pe care i le-ar oferi un 
program de acțiune sistematică 
tn vederea educării intelectuale 
a studenților.

Un astfel de program ar putea 
cuprinde o sumă de exerciții e- 
fective, privitoare la : contactul 
cu cartea (alegerea cărții, înre
gistrarea ci bibliografică, înca
drarea ei într-un registru tema
tic, evidența surselor de depista
re a lucrărilor de specialitate, 
tehnica utilizării îndrumătoarelor 
bibliografice, consultarea opera
tivă a fișierelor bibliotecii etc.) ; 
lucrul cu cartea (înregistrarea 
reperelor tematice, tehnica efec-

tuării conspectelor, sisteme și 
proceduri de stocare și clasare a 
informației, corelarea ideilor și 
încadrarea lor în curente, siste
me, școli do gîndire etc.) ; fina
lizarea lecturii (tehnica utilizării 
informației în seminar și în lu
crări științifice, reguli și cerințe 
ale întocmirii unei lucrări de cer
cetare, principii de etica a mun
cii științifice, proceduri de pre- 

indicareazentare a datelor și 
surselor etc.).

Aceste direcții ale 
bile intervenții active 
profesoral reprezintă, 
pcctc elementare ale 
muncii universitare. Elementare, 
dar foarte importante pentru 
modelarea optimă a personalită
ții. Și, în orice caz, solicitate de 
practică.

Vorbeam, mai sus, de capaci- 
selecție și puterea de 

Lor trebuie să li se 
dezvoltarea spiritului 
inteligenței creatoare, 
imprimării unui ritm 
care să solicite perma-

unei posi- 
a corpului 
poate, as- 
regimului

ta tea de 
judecată, 
asocieze 
critic, a 
strădania 
d,c lucru 
nenta autodepășire. Mediul uni
versitar oferă, sau poate oferi,

(Continuare în pag. a 11-a)
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nui public pregătit, a u- 
nui public „avizat" de
cît faptul câ, de exemplu, 
între cele o sută de titluri 
pe care librăria le oferă 
săptămînal, cărțile de va
loare se epuizează într- 
un timp record. Și dacâ 
pentru autorii clasici, 
scriitori de tradiție și de 
renume, dacă pentru ca
podoperele literaturii u- 
niversale, faptul acesta 
nu ridică nîci un fel de 
uimiri, uimitoare este nu
mai siguranța cu care 
sînt detectate succesele 
recente ale debutanților. 
Există o singură explica
ție : presa literară, sin
gura apta a atrage aten

ția asupra unui începător. 
Cititorii de carte „fînâră* 
sînt și cititori de reviste 
informația le parvine, 
deci, în acest mod. Dar 

al 
vi-

pu- 
avizaf ? 
le

fenomenul literaturii, 
culturii, în general, 
zează ,.un anume 
blic" ? Publicul 
Vizează cititorii dc .„ 
viste literare ? E de pre
supus câ literatura 
scrie doar pentru 
douăzeci de mii ? Cum o- 
glmdeșțe presa noastră 
cotidiană circuitul cărții 
în librării? Care este

re-

se 
zece,

(Continuare in pag. a Il-a)
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CRONICA MUZICALĂ

Indiscutabil la ora aceasta, 
Virginia Zeanl este unul dintre 
cei rwai mari artiști ai lumii 
contemporane. De la afișele Sca
lei la cele ale Metropolitanului, 
numele Virginlei Zeani se gă
sește înscris în cele mal strălu
citoare constelații artistice, fie
care din aparițiile ei epuizind 
literalmente superlativele cro
nicarilor.

Dialogul se stabilește cu rapi
ditate. Din mulțimea întrebări
lor și răspunsurilor îmi permit 
să transcriu de astădată :

— De unde sosiți la București f

Metropolitan. Fraza Iul muzica
lă este într-adevăr excepțională.

— In spectacolele de săptaml- 
oa trecută ați mai ca liberat ea 
Ludovic Spies...

— L-am cunoscut In ..Boema-. 
O voce formidabilă. Va avea 
fără îndoială o carieră străluci
toare. O impresie deosebită mi-a 
făcut Octav Eaigăreacu. cu o 
voce frumoasă, o bună prezență 
scenică.

— Șl dirija rul taregistrării
.Travtatei” *

— Maestrul Jean Bobescu este 
un șef de orchestră care posedă 
cea mai bună tradiție italie
nească. Nu am putut >1 Cu (te
cii încleiată.

— Iertați-mi. na vi ie pare 
demodată dragostea dv. pen
tru Traviata. peoirg operele 
verdlexe ?

— Nu, pentru că llîerahnenia 
iubesc Întreaga istorie a operei 
și cultiv cele mai reprezentati
ve valori.

— Cxdmc Intr-adevăr ■ ataxfa- 
tieă : temeți pa re-se ulea deți
nătoare i 71 de ral ari ăia G de 
opere. TotusL pe aftșele dv. a- 
pare mereu titlul Traviaiei_

— Pentru că operele verittene 
sînt cele mal iubita de pubiie. 
Dar am certitudinea ci epoca 
realelor decantări va vent O- 
pera nu a murit cu Puctim. la
to ria ei are niște culmi si poai-

EXPOZIȚIA
£

FILIAIFIOR
U.A.P. IAȘI, 
BRAȘOV, SIBIU

POARTA
!«■ C»»wl<w (SAW

INTERMEZZO
LIRIC

CU VIRGINIA ZEANI
— De la Roma unde am cintat 

aăptămina trecută în „Manon 
Lescaut". sub bagheta lui Fabri
cs. Nicola Rossi-Lemeni sosește 
aici de la Los Angeles după un 
turneu în S.U.A. Ne-am Intllnit 
putem spune, pe aeroportul din 
București.

— Si după epectacolele bucn- 
reștene ce ați înscris pe agenda 
dv. concertistică ?

— Un spectacol cu Aida în 
deschiderea , .Malului muzical 
florentin" sub conducerea lui 
Zubin Mehta.

— La București a apărat re
cent unul dintre cele mai inte
resante discuri românești cn- 
prlnzfnd înregistrarea integrală 
a Traviatei in care ati interpre
tat rolul Violetei.

— Tin în mod deosebit la ■- 
ceastă înregistrare. Am făcut-o 
special la București pentru a 
sărbători 20 de ani de carieră. 
Discurile mi se par remarcabile 
din punct de vedere tehnic și 
muzical.

— In zilele petrecute îb Rami- 
nla, ati urmărit jocul cltarva 
parteneri. îmi puteți spune die- 
Vâ gîndnri despre ei ?

— Pe Ion Buzei îl cunoșteam 
de mult...

— Ați cintat de altfel împreu
nă acum elteva luni la Bar- 
dianx...

— Exact. Este un artist com
plex cu o voce si o prezentă gce- 
nlcă remarcabilă. Despre N. 
Herlea am auzit foarte multe în 
peregrinările mele peste hotare. 
Este foarte iubit în Italia te la

că creațiile italiene ale oecohi- 
lui trecut slat aceste cuinii. N- 
uitațl Insă că și Traviata a foc 
fluierată la premieră. Peste el
teva decenii, multe lucrări acri
se în zilele noastre ie vor bucu
ra, desigur, de prețuirea Travia
tei.

— Șl cam pot fi grăbita eăBe 
acestor opere spre înțelegerea 
publicului ?

— Aceste drumuri nu pot fi 
grăbite. Timpul va fi singurul 
selecționer.

— Declarați eiadva să vreți 
să pregătiți liedurile ful Eaea- 
cu.

— Iml plac foarte mult. Qi le 
voi cinta odată.

— Veți aferi care eiadva laM- 
torilar muicii și recitaluri de 
lieduri ?

— Acum aîn* o cin tărcată 
specializată In operă. Am certi
tudinea că va veni vremea In 
care mă voi putea apropia sl oe 
lied.

— Am pomenit de Aii
văzut Oedip ?

— Din păcate bl Am axe: 
despre această trapMfce cuxtate 
de exeeptfcanli pnCsir* VI pe? 
informa Iu areal sec f. -1 7'
va fi In eor<nd sactail .1 FV>- 
rtnU. Intr-3= «aera-??: ie—-»: 
soț-il-a!

— Pr «iad na itsrtm *
— Poate ctid.

în care m-am nă&rat țs Her
nia în care am tzvfțat. ral hx 
in totdeauna dor să revin.

»> e!« daacomlad pctW dU 
-r— toana a«a**rat. pertoMtm: 
MaeUM la caia mfriaart 
czsâ» Iar

CaaaMaraflOa wa •• put ttoa 
■tot la and amuba a* ar41a 
Csaaral. rju V AP laal — 
■Mr ir ea ou> r-Afi-'.uU cm* 
iaeal. aa asanai n* mart eaa- 
anaVa. taaa* aa a «arta M 
»rtn> ta^aUU ea Fnan»c *u-

CRONICA 

PLASTICĂ

a PAcAmI ae Rfa oceete MX 
MB0* • Pătară «te itorifri,

IOSTF SA VA

ELEVII
PE SCENĂ

(Urmare din pag. D
școlare peste 10 Mg de elevi. 
Interesant este că la Buhute. 
din 3 elevi, 4 fac parte dintr-o 
formație artistici. „Deci, Îna
intea premianfilor ..de drent*
— cum spunea tovarășul Milu
ță Bortă, secretar al Comite
tului județean Bacău al U.Y.C..
— există un premiant „de fapt"
— miile de elevi care au îm
brățișat arta alături de mate
matică, Istorie, fizică"...

In Tg. Mureș, peste 2 OM de 
elevi din liceele, scoli profesio
nale șl de specializare poet 
liceale, s-au întilnit In mai 
multe puncte ale orașului, să
lile de spectacole găzduind un 
adevărat festival. Pe scene 
8-au perindat artiști amatori 
români și maghiari de pe văile 
Mureșului, Gurghiulul, Nlraju- 
lul șl Timavelor, aduclnd cu 
•i frumusețea portului româ
nesc șl secuiesc, a cîntecelor și

ptpMne «nclt U te wrte
iuoch enter rara or rar to- 
treco ta naariwM A ta fiara 
repuRtSenaâ • cotrtirwM pe 
care etern. po*rreis saes WM 
tradfW. • MKJeă. te wsa Re 
Odteeă dMSlrț. te ftacaon ao 
aMvertlfili Diberin. E ~ 

exprimat ta rir.tw.
Wrt șt dansuri. alături c* 
omagial tar o—»c«l — ree^> 
tataie la taatairmă.

ea • mH • nlMftr a<r4-.

MotoaMarfea M •

te-C pretell. m Cî>mi- 
ftaa «a ptesa M • MteâextA ar-

taba AmMtea Ma a^«*

citări ale elementului folcloric 
care rămin In definitiv o desfă
șurare fastuoasă de culoare, de 
spectacol și pitoresc (Gheorghe 
Brădătan) ori angajări prea di
dactice in niște formule cons
true ti viat e. care, evident, mai 
ucid din spontaneitate, din li
bertatea artistului de a se gi*j 
și exprima pe sine. Dar din toa
te acestea înțelegem să desprin
dem in primul rind dorința sin
ceră de a-li nuanța, a-și cizela 
perpetuu expresia li universul 
artiitic. Filiala U.A.P. din Bra
șov care ne-a dat posibilitatea 
să ne reintilnim cu o serie de 
artiști înzestrați ca Ludovic Bo
rna. Eftimie Modllcă. Kasper 
Teutach. Fridrich Bomches, A- 
lexandrina Hilohi și Emilia A- 
poctolescu. ne-a apărut nu nu
mai prin contrast, cu lirismul și 
căldura pictorilor ieșeni, mai 
fabricate, mal uscate, condueîn- 
du-*e cu gîndul inevitabil, mai 
degrabă la ipostaza de divagație 
stilistică, strict formală. Nici 
stridențe" expresioniste de cu
loare nu mai ating cu intensitate 
retina și spiritul. Ne-au părut 
inexplicabil de terne.

Sibienii deși destul de etero
geni. reprezintă un centru de 
un indiscutabil interes artistic. 
Dacă Gabriela Florescu. tradu
ce Intr-un dinamism al forme
lor pre man Va peisajului nou. 
mai ales cel industrial, Nicolae 
G. Iorga. evoluează grafic că
tre aceleași zone din care «e a- 
raiă maî interesat de ritmuri 
constrartive. Către aceleași rit
muri se înscrie si Simion Fie
rea cu incandescentele sale 
'ructuri industriale. Nicolae 

Borcan urmărește o viziune a 
nreoeunarilor decorativ, cu vagi 
invenții de metafizic și abstras. 
O atmosferă de intensă decanta
re si abatra^ere intelectuală o 
:ntîlniir. In plnz^le lui Ion Chio- 
rx care firi îndoială se înscrie 

a unui litere cei mal intere- 
s=s4 pictori generația tină- 
rA ?n cadrul im re-
“Lzm ri*m sume : lias T^fan- 
xtt. B_zrd_xxx loe Cârfcii- 
ear. «alter Arrears Kirchner. 
l=re Grente

C. «. CO NS TANTI NKSCU

BREVIAR 
STEDENJESf,

Ministerul învățămîntulul și 
Uniunea Asociațiilor Studen
ților din România au aprobat 
noile regulamente de organi
zare șl funcționare a cămine
lor șt cantinelor studențești. 
Ele legiferează drepturile și 
îndatoririle studenților de la 
cursurile de zi și fără frec
vență, ale candidațllor la con
cursul de admitere în învălă- 
mîntul superior și cursanțiior 
poat-universltari — cazați în 
cămine sau abonați &’■ canti
nelor — modalitățile de rezol
vare a sesizărilor si propune
rilor făcute de studențl pen
tru îmbunătățirea felului de 
deservire a acestor unități, o- 
bllgațille personalului admi
nistrativ și ale studenților de 
serviciu etc.

Spre deosebire de edițiile 
anterioare ale acestor acte 
normative, cele recent apro
bate lărgesc atribuțiile deca
natelor facultăților șl alq co
mitetelor studențești existente 
în cămine și cantine. Ele pre
văd, printre altele, aprobarea 
de locuință în cămine, pentru 
studenții căsătoriți, să fie a- 
cordatâ numai de centrele u- 
nlversitare, fără alt aviz din 
partea forurilor superioare.

★

Cetatea universitară de la 
poalele Feleacului — Clu
jul — trăiește atmosfera 
entuziastă a marilor între
ceri artistice : „Primăvara
studențească". Pe scenele 
Casei de cultură a studenți
lor, Casei universitarilor și 
Conservatorului de muzică 
„George Dima" vor avea loc 
10 reprezentații teatrale, 5 
concerte corale, numeroase 
concerte de muzică ușoară, 
spectacole muzical-coregrafice 
șl folclorice, montaje literar- 
muzicale și alte manifestări.

în afara formațiilor studen
țești locale participă ansam
blul „Camerata" al Conserva
torului de muzică „Clprlan 
Porumbescu" din București, 
Ansamblul de cîntece și dan
suri al Casei de cultură a stu
denților din Timișoara, pre
cum șl prestigiosul „Unge A- 
kademlkeres Kor" din Copen
haga, prima formație de peste 
hotare prezentă la festivalul 
studenților clujeni. Un juriu, 
alcătuit din renumiți oameni 
de cultură și artă și din re
prezentanți ai organizațiilor de 
tineret șl studențești, va acor
da, celor mai merituoase for
mații șl celor mai talentațl 
artiști amatori din rlndtil stu
denților, premii și titlul de 
laureat al festivalului.

♦
In întîmpinarea apropiatei 

Conferințe a studenților din 
țara noastră, sîmbătă s-a des
chis. la institutul de medicină 
te farmacie din lași, un nou 
ateneu studențesc.

Inaugurarea s-a făcut eu un 
simpozion pe tema „Grefa de 
cord, implicații medicale te e- 
tice". în cadrul ateneului, stu- 
deatti Institutului da medicină 
M fxmaoa m v«r teftini ea 
cadra tSdaetira si ev am •■- 
bimi «te «titațl laaon*, car* D 
wr tafarma tewira noua ea- 
rertri ate stitnita.

(Urmare din pag. I)

cadrul cel mai potrivit pantm e- 
ducarea activisniului personalită
ții studentului. A acelui activism 
la realizarea căruia lectura valo
ric superioară, aderența în stu
diu față de „cărțile bune“, con
tribuie substanțial- Aceste „căiți 
bune*, izvoare inepuizabile de 
înțelepciune și certitudine, nu 
sînt, cum scria, cîndva, B. P. 
Hașdeu — „tocmai acelea Oaia 
ne învață, ci acelea care ne fao 
a cugeta peste cele cuprinse în 
ele“. Deci, cărțile care solicită, 
care deschid o perspectivă, care 
trezesc o autentică frămîntare 
interioară și dorința depășirii ; 
cărțile care lasă loc criticii con
structive, superioare, ele însele 
fiind izvorite din critică, năzuin
ța spre o tot mai puternică cir
cumscriere a adevărului.

Refuz impunerea necondițio
nată a adevărului, chiar în coor
donatele sale axiomatice. Pentru 
că, educatul, în genere, și stu
dentul, în special, reacționează 
firesc în fața ideilor cu un fel 
de îndoială carteziană, solicitînd 
să i se aplice instrumentele care 
ii pot trezi convingerea, certitu
dinea. Or, dincolo de cunoaște
re, de informare și interiorizare 
a unui volum de cunoștințe, con-

opnncm un adevărat „cult“ pen
tru ipoteze. Dar, pentru ipoteze 
valide, autentic?. Subliniem a- 
cexsta pentru că, uneori, se pre
zintă drept ipoteza un adevăr 
deja demonstrat, dar metamorfo
zat și expus într-o judecată ipo
tetică. Ipoteza reală implică un 
moment de îndoială și negare ; 
ea este o sinteză între spiritul 
critic $i anticipație, între fante
zie și circumstanță, intre cu
noașterea temeinică a ceea c« 
estP și viziunea scânteietoare ■ 
ceea ce poate fi. Ea cere com
petență și inteligența.

A educa pasiunea pentru ipc- 
teze ni se pare a fi încă o coor
donată a unei temeinic? fi efi
ciente formații intelectuale a 
studenților. Acest obiectiv nu 
poate lipsi din registrul activi
tății didactice și științifice uni
versitare și nici nu poate ii pre
zent doar sporadic. întîmplător. 
Căci lipsa lui favorizează facto
rii frenatorii în raport cu perso
nalitatea, în timp ce impunerea 
lui are efecte stimulative, spo
rește cîștigul și randamentul ac
tului educativ. Terenul educării 
intelectuale a studenților ertc 
vast și complex. EI ni se înfăți
șează, adesea, ca un sistem de 
ecuații cu mai multe necunos
cute, dar rezolvabil în orice caz.

HMHA mi
vingerea comportă în structura 
sa o participare afectivă la idee 
și o prelucrare critică și auto
critică a experienței de viață. A 
ajunge la convingere înseamnă a 
dubla mecanismul cmisie-recep- 
ție de informație, cu trezirea u- 
nor sentimente intelectuale, cu 
conturarea unor pasiuni și exer
sarea unor emoții puternice în 
fața frumuseții adevărului știin
țific și ideilor care îl susțin. A 
ajunge la convingere înseamnă, 
în același timp, a obișnui stu
dentul cu practica unei perma
nente autoevaluări, cu un auto
control al personalității.

Iată de ce, socotim că drumul 
spre autadepășire, spre activism 
și creație în formarea personali
tății viitorului specialist trece cu 
necesitate, tn măsura tn care sa 
vrea lipsit de perturbări și sen
suri înșelătoare, prin momentele 
construcției convingerilor.

Găsim că în aceasta poate con
sta încă ud posibil oDiectiv al 
programului de educare intelec
tuală a studenților și de accen
tuare a funcțiilor formative ale 
învățământului superior.

In sfîrșit, vom arăta că. în 
ciuda probelor pe care le oferă 
istoria științei, ea însăși înscrisă 
pe traiectorii ascensive prin ne
gări permanente, studenții sînt 
prea pațin obqnulți lă gindească 
ipotr'jc. să cultive ipoteza ftiin- 
țihcâ reejd — mdijpen-
wiM pentru orice efort do crto- 
f:e «MfiaHticd. Neglijării, destul 
de fracvwjtc, a momentului ipo
tetic al cunoașterii, trebuie să-î

Este necesară o convergență ac
tiva a afluenților gîndirii educa
ționale pentru a putea cunoaște 
cît mai bine și stăpîni acest te
ren. Aceasta este una din caile, 
și nu cea din urma, de a con
tracara optim pierderile ce le-ar 
reprezenta pentru personalitate 
scufundarea anonimă a tînărului 
în lumea copleșitoare a mesaje
lor și informațiilor atit de bo
gate acumulate în știința con
temporana, presante și penetran
te în toate compartimentele șco
lii noastre superioare.

In stilul de lucru »£-.ersitar 
sc impune tot mai i : — și 
liotărîrile adoptate, în ultimul 
timp, vin sa întărească experien
ța și tradiția pozitivă a școlii 
noastre — tehnica îndrumării in
dividuals și nemijlocite a stu
denților. Ea se bazează pe pîr- 
ghia posibilităților superioare de 
acționare și activizare a grupu
rilor miri de studenți. relaționa
le, unitar și diferențiat cu un 
cadru didactic, ca îndrumător și 
sfătuitor competent în variate 
probleme profesionale, morale,, 
estetice etc. Măsura ecte, firește» 
binevenită. Voim a sublinia, însă, 
ea în componentele realizării 
sale practice, trebuie să-și gă
sească un loc central preocupă* 
rUa pentru formativ, pentru cul
tivarea continuă ți gradată la 
studenți a deprinderilor și obiș
nuințelor de munca intelectuală; 
regiitru de preocupări Ia contu
rarea căruia rindurile de mai 
sug au urmărit să aducă p mo
destă contribuție-

m«<« w nou

0 UPTĂM'SĂ
CU TREI PREMIERE

BMMnfcf

*»»■!■ r»~ *
.*M**M*. ■ t»«M MOmM

^fne/Mu PENTRU
U. «orele « M: W-

; I7JS 3SJ. AVEXTVBIUS 
in pom law-rn ; moasha 
Ld JOI IXOIAXT7X. -•?-—la 
Tsftitirea latre popoare (orale 
LX ; m. P1AXTU MECANICE 

• Ittagfi -a R-wpQ (orele U.M ;
VIBEUTATE tarele Slje).

PAgA niWarl ^a Dada (orele 
t • ; M.« ta eoetiauare 1145 ;
3L«L <ar^e «JS ; li.SI în
-onomare ia ; »JVL PENTRU 
ÎNCĂ PUTINI DO LA Bl rulează
> B'jcegi «orala t ; IUI : U.M ; 

74 : «.li ; »J»L Giulești (orele 
lVJi : U : sa» Bahera (orele 
:LX ; K MESTT.ACASTL (ore- 
.e MW PtelNTEVA rulează la 

aana «orale M : MW- BIO BBA- 
VO ruăează la Lira (orele 15.M ;

- vitan «orale 11.SI : ISț CASA 
MAMEI MOASTU rulează In 
Dnsnul Sirii «orale 13 ; 17,M).
Pl TXBKN PSOPXir ruleazfi la 
CctroeerJ (orele 13.31 ; li). MONT- 
PARNAMC 11 tarele MM). FELD- 
MAAESALA rulează la Crlngașl 
«oreta ILM ; Ifi ; MM); Progresul 

rate JKM : II). DRAMA C1O- 
ftiLni (orele M.M). RISCL’BILE 
MESEAID rulează la Floreasca 
(orale •; 11.13 ; 1X43; î« ; 18,15;
M.M) . Gloria (orele : I ; 11,15 ;
13 M: 1C: 1AI5 ; tfl.Jfi). ROLLS 
aoycrfL GALBEN rulează la 
Vu-oral (orele 15.M : 18), TAR ȘI 
GEXEB4L (orale M.3C1, Popular 

rate U.M ; li). DRUMURI (ore
le SAM). TATA DE FAMILIE ru-

TIMPUL DV. LIEER
lead ta Aurora (orala I ; 11.15 : 
ILM ; II ; 1145 : 3AM). Arta (ore
le I.M—15,45 tn continuare ; 11 ; 
M.15). C.X OM PENTBU ETER
NITATE rulează la Hotelor (orele 
13.M ; U). EXPRESUL COLONE
LULUI VON RyAN rulează la 
Munca tarele 18 : 18), AUTORI
ZAȚIE DE CĂSĂTORIE (orele 
M). VERA CRUZ rulaazl ta Cos- 
■ M /erele 15.M ; II ; M,15). CRI
MĂ TN STIL PERSONAL rulează 
la Tonite (orele »—13 In continua
re 11 : II13 : M.M). BUNA ZIUA. 
CONTESA rulează ta Flacăra fe
rele 1S.M ; 11), NU UTTA... GARA 
IUGOVA1A (orele M.M). URLE
TUL LUPILOR rulează la Feren
tari (orele 13,M ; 18 ; 20.15). MADE 
TN ITALY rulează la Pacea (ore
le 15.M : 11 : 24,151 NOAPTEA E 
FĂCUTA PENTRU... A VISA 
tis—II aprilie) VIRSTELF OMU
LUI ai aprilie). COMEDIANT!! 
(19—M aprilie) rulează la Sala Pa
latului

ll.M ; Teatrul „Luda Sturdza Bu- 
landra" (Bd. Sehltu Măgureanu) : 
D-ALE CARNAVALULUI — ora 
M : (iala Studio) : PHOTO FI
NISH — ora 26 ; Teatrul Mie : 
roONA — ora 20 ; Teatrul „C. I. 
Nottara- (Bd. Magheru) : ClND 
LUNA E ALBASTRA — nrț ll.M ; 
(«ala Studio) : ANONIMUL — ora 
aa ; Studioul I.A.T.C. „L L. Ca- 
raglale“ : CIOClRLlA — era 19,30 : 
Teatrul de estradă „I. Vasileseu" : 
DE LA BACH LA TOM JONES 
— ora 20 ; Circul de Stat : 8E- 
LECTIUNI DE PRIMĂVARA — 
premieră — ora 19.30.

metronom ți cronometru — emi
siune-concurs. Ccneurenți : Mir
cea $tefănescu, Constantin Potor. 
Prezintă i Ion Mustață • Z1,M Ro- 
man-foileton : „Forsyte Saga-
(XXIV) • 21,50 Prim plan — acad. 
Eugen Pora. Emisiune de Ștefan 
lacob • 21,10 Premieră coregra
fică pe micul ecran : „Francesca 
da Riminl“ de P. I. Ceaikovskl ; 
„Poarta sărutului- ți „Coloana 
infinită" de Th. Olah r 22,SO Te
lejurnalul de noapte • 23,N în
chiderea emisiunii.

^teatre
LUNI, 14 APRILIE 1969

Opera Română : AIDA — ora 19; 
Teatrul de Operetă : MY FAIR 
LADY — ora 19,30 ; Teatrul Na
țional „I. L. Caraglale- (sala Stu
dio) : PĂRINȚII TERIBILI — ora

LUNI, 14 APRILIE 1M9

• 17,38 Telex TV • 17,35 TV 
pentru specialiștii din Industrie. 
Utilizarea sitelor moleculare in 
procesele chimice * 11,15 Limba 
franceză. Lecția 54 « 18.no Alba
tros — revistă literară pentru ti
neret. „Autori la prima lor car
te- • 19,10 Telejurnalul de «eară 
• 19,30 Gong — emisiune de ac
tualitate teatrală • 21.M Intre

CASE f»E CULTURA
STUDRNTRȘTI

BUCUREȘTI
• Lumea a treia — aciua li ta ta 

te perspectivă : Criia din Orien
tul Mijlociu ; Africa — frămîn- 
tări ți speranțe ; Clutări latino- 
amaricana — participă redactorii 
N. Rattț, L. Duță gi I. Retegan 
(Clubul Actualităților, luni, ora 
20,30).

IAȘI
• Concert da muzici ușoară cu 

formațiile de chitare „Tonamit*
„Experimental" (Sala de spec

tacole. marți, ora 20) ; > Dars cu 
formația ..Roșu ți Negru' (Stu
dent Club-Bar. marți, era 21).

TIMIȘOARA

• ..Prin Alpij Tuîlei te Alpii Bo- 
lomlți’1 — proiecții de diapoziti
ve color, comentate de lector Gh. 
Atanan^j și prof. Erich Pfaff 
(Sala nf. 11, marți, ora 20,30).

(Urmars din pag. I) 

musețare a parcurilor, spatiilor 
verzi, din incinta întreprinderi
lor și instituțiilor orașului. Atît 
în Ploiești cît si în comunele 
suburbane (Bucov, Blejot Plo- 
leștiori) zeci de elevi au contri
buit la amenajarea străzilor, 
plantînd alei de plopi piramidali. 
La Cîmpina. tncepind de ilmbS- 
tă la prînz, tineri muncitori de 
la principalele întreprinderi din 
oraș s-au întrecut în acțiunea 
de amenajare a parcului tinere
tului, iar cei de la întreprinde
rea de reparații auto, grupul șco
lar energetic si grupul școlar 
petrolier, au contribuit la înfru
musețarea principalelor artere 
ale orașului. Acțiuni similare au 
avut loc la Breaza. Sinaia. Buș
teni șl Azuga, demonstrînd en
tuziasmul cu care tineretul a 
gtiut să răspundă la chemarea 
organizațiilor U.T.C.

Rodnicele acțiuni de muncă 
patriotică s-au încheiat în cele 
două zile cu momente de voie 
bună-

In municipiul Ploiești, tinerii 
au aplaudat sîmbătă seara, reu
șitul spectacol de muzică 
ușoară susținut de formația stu
denților timișoreni, Phonix. Ls 
Cîmpina și Breaza tinerii au a- 
sistat la spectacole similare 
Susținute de către formațiile 
de amatori. La Bușteni, tinerii

au fort prezeați la carain:^ 
primăverii, minunat prilej «te 
destindere atit pentru loealaiei 
cit si pentru cei affati la o- 
dihnă. La S naia în inciBix o- 
sei de cultură, numeroși parti
cipa nți s-au antrenat tn Intere
sante discuții cu oameni de «pe-

AcgtaM M gsrlG?* M
MraMri ! W 4» teart

<Laa aa*naCaraa BBM MR te 
(«te. TM te Maeu t a-e »- 
wwjai a Wtă ^a.Tr»t ta 
PWte grătar p«tra( te a an< 
toc teza w«^âr-.Mlâ a jaTtira

bcctea: P*»teg-C" O vt< activi
tate a-a te M cteatal-
to te șfnitert il tiwrv^u-
M pe rnte CrMr! BepeAt te 
la aaropart catea artitatete da 
sriiri paRrtott.ă a-az apropiat 
4t «fL-ta t

Cotele entuziasmului 
și hărniciei 

în continuă creștere
ciâlîtate asupra actualității in
terne șl externe.

BILANȚ 
DUMINICAL

SIBIU. — împăduriri : 6 hec
tare. Plantări : 32 500 puieți.

lului artistic al elevilor la care 
au participat aproximativ 1 000 
de tineri, iar sîmbătă seara a 
avut ioc o gală de filme pentru 
tineret.

ORADEA. — Pe noul șantier 
al tineretului orădean — viitor 
loc de agrement, întins pe 
20 hectare, au fost plantați ieri, 
duminică, puieți de către elevii

BRAȘOV. — în Județul Bra
șov — ne-a telefonat corespon
dentul nostrul voluntar V. Io- 
nită — mii de tineri din între
prinderi si instituții, școli profe
sionale. licee și institutul politeh
nic și pedagogic au efectuat 
muncă voluntar - patriotică la 
înfrumusețarea orașelor, comu

nelor. «ațelor si întreprinderi
lor. S-au curățit 50 000 mp zone 
verzi, x-a colectat cantitatea de 
244 tona fiar vechi. Curățatul 
pășunilor s-a făcut pe 420 hec
tare, mu plantat 4 200 pomi 
fructiferi și ornamentali. S-au 
amenajat straturile de flori și 
mu plantat 2100 bucăți flori. 
Curățitul șanțurilor s-a făcut pe 
4 MM m 1., de asemenea s-au se
lectat 23 MM kg cartofi. S-a lu
crat la amenajarea bazelor 
sportive unde s-au efectuat 
2S800 mp.

BACĂU. — Situat în ime
diata vecinătate a orașului, pe 
malul Bistriței, parcul Ghere- 
iești este unul din locurile obiș
nuita de odihnă si agrement al 
băcăoanilor. Profitînd de vre
mea însorita de ieri, tinerii bă- 
căoani mu îndreptat de dimi
neață spre parcul amintit. Se 
aflau în coloană tineri rihtuitori 
de Ia Fabrica de încălțăminte 
„Partizanul-, elevi de la Școala 
profesională de chimie, de la 
Școala de mecanici agricoli din 
Hemeiuș gi din alte școli.

Părăsind parcul Gherleștl, ti
nerii și-au fixat pentru azi, 
(luni), un nou loc de întîlnire. 
E vorba de un alt obiectiv al 
muncii voluntar-patriotice gi a- 
nume amenajarea unui sistem 
de irigații care va spori pro
ductivitatea unei mari supra
fețe de teren.

(Urmare din pag. I)
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contribuția presei de 
mare tiraj în populariza
rea literaturii ? întreba
rea aceasta ni sa pore 
foarte importantă pentru 
câ nu este de presupus 
ca tocmai actul atît de 
necesar al tipăririi și di
fuzării cărții să nu 
bucure de atenția 
ziare care ajung 
în posesia unui ț_____
mai larg decît publicul 
cititor, lată numai cîteva 
chestiuni : Cum se difu
zează cartea ? Fenomenul 
are un caracter întîmplă
tor ? Ce se întreprinde 
pentru ca îireratura au
tohtonă să se bucure de 
o atenție egală la public 
cu atenția care întîmpinâ 
operele literaturii univer
sale ? „Misterele Parisu
lui" de Eugen Sue a apă
rui într-un tiraj de 100 000 
de exemplare iar Lucian 
Blaga, „Trilogia Culturii* 
în 17 000. Cum sâ-l aju
tăm pe gînditorul arde
lean, poet și filozof de 
renume mondial sâ intre 
mai larg în atenția publi
cului more ? Sînt oare li
brarii pregătiți pentru a 
face propagandă valori
lor ? Au studii pregăti
toare ? Există într-adevăr

librari ? Se poate pune 
cartea în circulație cu 
orice fel de vînzdtorî ? 
Un cumpârâlor începător 
pic cine consulta ? Dar 
contribuția editurilor ? 
Marile case de carte din 
lume lipâresc pliante spe

piele știri de cârti noi : 
autorul și titlul. Nimfe alt
ceva, nici o recomandare 
nici o funcție de îndru
mător. Se contează deci 
pa publicul „avizat-, altă 
concluzie nu există, pe 
cumpărătorul de largă 
informație literara. în

se 
unor 

zilnic 
public PROPA

GANDA
CĂRȚII
ciale în tiraje uluitoare 
pentru a anunja apariția 
unei corfi sau a unui scri
itor, îșî iau răspunderea 
propagandei cărții pînâ 
la sfîrșit, ce fac editurile 
noastre în acest scop ? 
Nu sînt părăsite carfile 
pfea devreme ?

Tn ce privește contribu
ția presei noastre cotidie
ne, cu o singura excep
ție, ziarele inserează sim-

informație 
rest.,.

excepția 
prezintă 
BucureștiuL 
nostru cotidian în tiraj de 
masă care oferă cititori
lor săi o selecție o cărfi- 
lor întreprinsă săptămâ
nal. Modalitatea prezen
tării este atractivă : cari
catura, portretul în tu$, 
alert și satiric, pregnant 
și mobîîizator. Autorul 
schițelor este Neagu Ra
dulescu, mult cunoscutul 
scriitor și desenator, in
terpret subtil și sarcastic 
al mediului literar, artist 
spiritual și ironic care 
propune în cela din urmă 
un act de selecție critică. 
Dar atit I Un singur e- 
xernp’u este prea puțin 
pentru presa noastră co
tidiană cere se vinde în 
tiraje enorme și care, cu 
puțină bunăvoința ar face 
reale servicii literaturi’ 
contemporane prezentă 
în librarii.

fericitâ o re- 
„Informafia 

ui”, singurul

11

>
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miA PRIMMI 
imiisw al suediei,

EASE ERLANDER
(Urmare din pag. I)

siliului popular al județului 
Neamț, Ștefan Boboș, cu soția, 
de primarul municipiului, Va- 
sile Gherasim, și de alți repre
zentanți ai organelor locale. 
Intr-o scurtâ convorbire a 
fost Înfățișat amplul program 
de dezvoltare industrială și 
urbanistică a județului. Pre
mierul suedez și-a exprimat 
admirația față de eforturile 
depuse de poporul român pen
tru dezvoltarea economiei, 
față de realizările obținute 
Intr-un interval de timp scurt, 
în dezvoltarea multilaterală a 
țării.

La dejunul oferit de Ștefan 
Boboș și soția, în onoarea 
premierului Tage Erlander și 
a soției sale, președintele Con
siliului popular județean șl 
primul ministru suedez au 
toastat în sănătatea celor doi 
conducători de state, regele 
Gustaf al VI-lea Adolf, și a 
președintelui Consiliului de 
Stat. Nicolae Ceaușescu, pen
tru dezvoltarea multilaterală 
a relațiilor dintre cele două 
țări, pentru împlinirea năzu
ințelor de pace și progres ale 
popoarelor suedez șl român.

Ultimul obiectiv vizitat a 
fost Combinatul de cauciuc 
sintetic și produse petrochi
mice de pe Valea Trotușului. 
Trecerea prin municipiile Ba
cău și „Gh. Gheorghiu-Dej“ a 
prilejuit oaspeților noi con
tacte cu numeroase realizări

edilitar-gospodărești de pe a- 
ceste meleaguri, cu mărturii 
ale renumitei ospitalități mol
dovenești.

La sosirea în combinat se 
aflau Nicolae Ionescu, adjunct 
al ministrului industriei chi
mice, reprezentanți ai organe
lor locale de stat, membrii con
ducerii întreprinderii. în sala 
de consiliu, directorul general 
al combinatului, Petre Bunea, 
a făcut un scurt istoric al 
marelui complex industrial de 
aici, creat în scopul valorifi
cării superioare a două materii 
prime existente în această 
parte a țării: sarea șl petro
lul. •

După ce au vizitat unele 
secții ale combinatului, primul 
ministru și doamna Erlander 
— specialistă in petrochimie — 
au consemnat în cartea de o- 
noare : „Am fost profund im
presionați de combinatul mo
dern și deosebit de dezvoltat 
pe care l-am vizitat azi. Cele 
mal bune urări pentru viitor“.

în seara aceleiași zile, oas
peții suedezi și persoanele ofi
ciale române care l-au însoțit 
în vizita prin Moldova, s-au 
înapoiat in Capitală cu un a- 
vion special.

La aeroportul Băneasa. au 
venit în întîmpinare George 
Macovescu, prim adjunct al 
ministrului afacerilor exter
ne, și Ion Drăgan, secretar 
general al Secretariatului Ge
neral al Consiliului de Mi
niștri.

AGENDA
SOSIREA AMBASADORULUI 

REGATULUI NEPAL
IN REPUBLICA 

SOCIALISTA ROMANIA
La 12 aprilie a.e. a sosit în Ca

pitală Bal Chandra Sharma, am
basador extraordinar și plenipo
tențiar al Regatului Nepal în Re
publica Socialistă România.

Sîmbătă a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre Moscova, 
conf. univ. dr. Ovidiu Bădina, 
directorul Centrului de cer
cetări pentru problemele tine
retului, care la invitația C.C. 
al U.T.C.L. va efectua o vi
zită în U.R.SS.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, au fost de față Cris- 
tache* Nicolae, adjunct de șef 
de secție, activiști ai C.C. al 
U.T.C.

Duminică dimineața, a părăsit 
Capitala, înapoindu-se spre pa
trie, delegația Uniunii Sindicate
lor din Austria — O.G.B., condusă 
de Anton Benya, președintele U- 
niunii, care, la invitația Consi
liului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, 
a făcut o vizită în tara noastră.

Din delegație au mai făcut 
parte: Erwin Altemburger, vi
cepreședinte, Johann Taubl și 
Paul Koch, secretari ai Uniunii 
Sindicatelor din Austria.

La plecare, pe aeroportul Bă
neasa, delegația a fost condusă 
de tovarășii Gheorghe Apostol, 
președintele Consiliului Central 
al U.G.S.R., Ion Cotoț și Ion 
Preoteasa, secretari ai Consiliului 
Central, membri și membri su- 
pleanți ai Comitetului Executiv 
al Consiliului Central al U.G.S.R., 
activiști sindicali.

în legătură cu vizita delegației 
Uniunii Sindicatelor din Austria 
a fost dat publicității un comu
nicat comun.

FOTBALIȘTII 
NOȘTRI PLEACĂ 

AZI LA ATENA
Ieri, Ia Snagov. lotul națio

nal a făcut ultimul antrena
ment înaintea întîlniril de la 
Alena. A jucat Ion Ionescu și 
antrenorii sînt mulțumiți de 
modul cum s-a încadrat în joc.

După meci, biroul federal 
întrunit la Snagov a comuni
cat, într-o conferință de pre
să) echipa ce va începe par
tida de miercuri : Răducanu, 
Sătmăreanu, Boc, Dan, Delea- 
îiu, Ghcrgheli, Dinu, Dem- 
hrovschl, ionescu, Dumltra- 
che, Lucescu. Rezerve : Gor- 
nea, Hălmăgeanu, Mocanu, 
Anca, Năsturescu, Domide. Că
pitanul echipei — Dan Coe. 
La ora actuală, așa cum ne-au 
asigurat antrenorii și medicul 
lotului, toți băieții au o stare 
de validitate deplină.

La despărțire, am pus antre
norului ANGELO NICULES- 
CU două întrebări ;

— Este posibilă o victorie 
romanească la Atena ?

— Da, e posibilă. O dorim 
șt o sperăm.

— în legătură cu Introduce
rea fără echivoc a lui Ion Io
nescu în formație, pîndlțl poa
te de lipsa de antrenament In 
comun pentru acomodare și 
omogenizare, ați avut pe un
deva oarccari îndoieli ?

— Nu, nici un moment.
Fotbaliștii noștri pleacă as

tăzi cu avionul, în jurul orei 
10, de Ia aeroportul Bfineasa.

V. CABULEA

Ce ne declară

ION IONESCU

BOX;

CEI 11 CAMPIONI
pionatele naționale

de box. Prezentăm

noii campioni ai țării

pe anul 1969, care,

după o luptă aprigă,

au ciștigat titlurile

Gong final in cam

C. Cuțov (Dinamo 
Bucureștii) b. p. P. 
Dobrescu (Dinamo 
București). '

mult rîvnite.
M. Aurel (Farul C. Clucă 

Constanta) b. p. M. b. p. C. 
Lumezeanu (Steaua). (Steaua).

(Steaua) A, Dumitrescu 
Gruescu (Progresul București) 

b. p. G. Pometcu (Vo
ința).

Gh. Pușcaș (Steaua) 
b. p. Gh. Drugă (Di
namo Brașov).

V. Azitonlu (Dina
mo București) b. p. 
I. Dinu (Farul Con
stanta).

V. 8 11 b e r m a n 
(Steaua) b. p. A. Ma
ja! (C. S. M. Cluj).

I. Gyorfl (Dinamo 
București) b. p. I. 
Covaci (Dinamo 
București).

Alee Năitao 
(Steaua) b. p. H. 
Stumph (Metalul
București).

I. Monea (Dinamo 
București) b. p. M. 
Canstantinescu (Di
namo București).

I. Alexe (Dinamo 
București) b. p. A. 
Iancu (Muscelul).

TOVARĂȘE REDACTOR, 
ALEGE ALT SUBIECT...

(Urmare din pag. I)

Am aflat că. recent, a fost 
aprobată cererea ■conducerii a- 
cestei importante întreprinderi 
electrotehnice de a se construi 
un nou cămin pentru nefami- 
liști, cu 225 de locuri. Construi
rea acestor noi spatii de cazare 
este prevăzută să înceapă în 
acest an. însă, proiectul în baza 
căruia se vor materializa aces
te spații nu-i mulțumește întru- 
toiid pe beneficiari. După pre
vederile lui. camerele viitorului 
cămin ar urma să aibă opt 
locuri și ele nu ar* fi in măsu
ră — după părerea interlocuto- 
ralul nostru — să asigurre con
diții optime de odihnă unor oa
meni care, dincolo de faptul că 
execută munci manuale dintre 
cele mai complexe, sînt tineri 

1 Si doresc să-$i folosească în 
mod plăcut si eficient timpul 
liber.

Apoi, revenind la problemati
ca vechiului cămin, contabilul

PRIN JUSTIFICĂRI
(Urmare din pag. 1) 

urgentarea lucrărilor agricole, 
amenajarea pentru irigații a ce
lor 170 hectare planificate pentru 
acest an. muncile în legumicul
tura ar fl pretins prezența tine
rilor, secretarul organizației 
U.T.C. nu a organizat nici mă
car o discuție într-o adunare, ca 
să nu mai vorbim de inițierea 
unor acțiuni specifice.

La cooperativa agricolă din 
Furculești, pe inginera horticolă 
Victoria Bădescu am întîlnit-o 
la sediul cooperativei agricole. 
Era ora 10,30. ..Trebuie să trans
mit operativa la direcția agri
colă — si-a justificat tovarășa 
Bădescu absenta din cîmp. De 
azi dimineață de la orele 7,30 
aștept legătura telefonică. Ieri 
am așteptat pînă la orele 16- 
Cînd mi s-a dat legătura nu am 
mal găsit pe nimeni la Direcție. 
Cred că se procedează foarte rău 
că sîntem obligați numai noi 
inginerii, să transmitem opera
tiva, lucru pe care l-ar putea 
face, după situațiile întocmite de 
noi,-oricare dintre tovarășii de 
la contabilitate, sau delegatul u- 
niunii județere a cooperativelor 
agricole de producție, sau direc
ția agricolă, prezenți în comuna 
noastră pentru a îndruma și 
controla activitatea din campa
nia agricolă. Sau să ni se stabi
lească o oră precisă pentru ca 
să se poată aranja acest lucru 
prin centralele telefonice".

Observație cit se poate de jus
tă. Surprinde însă faptul că to
varășii de la Direcția agricolă 
n-au sesizat pînă acum că mo
dul necorespunzător dn care este 
organizată informarea operativă 
sustrage din producție, tocmai 
pe aceia care au un rol hotărî- 
tor — specialiștii.

Surprinde în județul Teleor
man, modul defectuos în care 
sînt folosite tractoarele. Deși e- 
levii anilor III de la școlile 'pro
fesionale se află de mai multe 
zile în secțiile de tractoare, ei 
nu sînt folosiți, cum e indicația, 
în schimbul I pe tractoare, pen
tru a permite tractoriștilor de 
bază să lucreze în schimburile 
de noapte. Atît la Drfigănești 
Vlașca. cît și la Nanov, Bogda
na, Maldăesti, Crîngul, ea de 
altfel, peste tot în județ, elevii 
stau pe tractoare Ungă mecani
zatori sau efectuează diverse 
alte lucrări gospodărești. (La 
Cringul, de pildă, se îngrijeau 
de adusul hranei pentru tracto- 
rjsti). Un calcul ne dovedește că 
negiijindu-se această forță uma
nă zilnic nu se efectuează lu
crări echivalente cu 500 hectare 
arate, plus o mie discuite. Tot
odată foarte multe tractoare 
stau din diferite motive. în ju
dețul Teleorman aproximativ 
fiecare al zecelea tractor nu e 
folosit. jfîlnic Ia lucrările de se
zon. Justificări sînt multe dar 
prin distribuitoarele acestea, 
sămînța nu ajunge în sol.

care se o>oupă cu problemele fi
nanciare ale tinerilor care lo
cuiesc în el, tovarășul Gheor
ghe Pahonie, ne-a âsigurat că 
sumele pentru întreținere si 
chirie, fixate în raport cu pre
vederile legale, nu grevează bu
getul locatarilor ; dimpotrivă, 
prin nivelul lor scăzut îi ajută 
să economisească banii pe care 
multi dintre ei ar fi fost nevoit! 
să-i ofere unor eventuale gazde 
din oraș etc., etc.... Și. con
vinși fiind că interlocutorii noș
tri — cărora, între timp, 11 s-au 
adăugat șl tovarășul Virgil 
Cueu. președintele comitetului 
sindical din uzină — reprezintă 
nivelul la care, intr-adevăr, 
s-au depus toate eforturile în 
vederea remedierii unei situa
ții care trenează de cîțlva ani, 
ne-am îndreptat spre mult co
mentatul cămin al nefamiliștî- 
lor din Uzina „Electroputere".

Atunci cînd este privită din 
exterior, clădirea căminului nu 
poate fl acuzată ca fiind inos
pitalieră. însă, din momentul în 
care pătrundem în ea, impresia 
de la început cedează. în conti
nuare, redăm cuvintele celor cu 
care am stat de vorbă între 
zidurile căminului.

Ion Siclltaru, administratorul 
căminului : „Parcă am fi în mij
locul cimpului... Nu avem tele
fon, iar calea de acces spre u- 
jină. o potecuță care a fost 
cîndva pavată, nu mai este 
practicabilă. Tinerii, clnd vin 
sau se îndreaptă spre locul de 
muncă, sînt nevoiți să străbată 
întinse spații Inoroiate. Apoi, 
în ceea ce privește clădirea, 
pot spune ca nu i s-a făcut nici 
o reparație capitală de 12 ani. 
Acoperișul este spart. Instalația 
de scurgere se înfundă periodic, 
apa caldă lipsește și, din cauza 
presiunii scăzute. vara nu se 
poate face nici duș... în ceea ce
privește mobilierul, nu vă pot
spune mai multe decît ați
aflat"....

Eugen Tuță. lăcătuș, 22 ani.
locatar al căminului : .Am ve-
nit aici în anul 1967, cînd . In
urma satisfacerii stagiului mili
tar, am fost lăsat Ia vatră, 
înainte am locuit la o gazdă și 
acum, la doi ani după ce am 
obținut un loc în cămin, ceea 
ce mă îngrijorează cel mal mult 
este faptul că sînt silit, zi de 
zi. dimineață șl seara, să mă
nânc numai hrană rece, de obi
cei conserve care, evident, prin 
abuz, ne subminează sănăta
tea"...

Ion Colțan, operator chimist, 
38 ani : „Cînd am terminat 
școala profesională din Arad 
am fost repartizat la „Electro- 
putere". De atunci și pînă acum 
stau aici, măjunc în fiecare di
mineață si seară hrană rece — 
deși există posibilitatea de a se 
amenaja, în acest bloc, o bucă
tărie comună — si mă 2îndese 
că, în august, cînd îmi va ex
pira contractul, s-ar putea să 
mă mut la o altă întreprindere, 
care să-mi asigure o altfel de 
cazare"...

Aristel Ștefan. electrician, 
19 ani : „Am terminat școala 
profesională recent, în august 
1968, și pot saune că, în perioa
da de școlarizare, am locuit în 
condiții mult superioare față 
de cele care ni se oferă aici"...

*
în concluzie, avînd în vedere 

faptul că, anual, întreprinderea 
„Electroputere" din Craiova 
recrutează dip școlile profesio
nale circa 30(M00 de tineri mun
citori calificați, dar șl faptul 
că, deocamdată, spațiile de ca
zare care li se oferă acestor ti
neri nu sînt întrutotul satisfă
cătoare. considerăm că. atît pro
blemele legate de remedierea 
neajunsurilor pe care le întîm- 
pină locatarii actualului cămin 
de nefamilisti. cit si probleme
le ne care le ridică viitorul că
min. cel a cărui construcție va 
începe în acest an. se conturea
ză ca fiind unele dintre cele 
mai importante pe care condu
cerea uzinei este chemată să le 
rezolve. Cu deosebire viitorul 
cămin, a cărui structură si pro
fil. după cum ni s-a relatat, nu 
se anunță a fi dintre ceie mai 
adecvate scopului in vederea 
căruia se va construi — avem 
în vedere în primul rînd faotul 
că toți cei cu care am stat de 
vorbă ar dori ca încăperile să 
aibă un număr mai mic de 
naturi — ni se pare a fl preta- 
bil la o restudiere amănunțită. 
Anoi. în ceea ce privește actua
lul cămin, ne exprimăm convin
gerea că eforturile ne care con
ducerea uzinei le-a depui — 
deocamdată in planul contabil 
aJ obținerii de fonduri — In ve
derea reorganizării lui se vor 
materializa cît se poate de cv- 
rînd. Faptul, evident, va vani 
în întimpinarea dorințelor tu
turor tinerilor angajați ai uzi
nei. locatari ai căminului, cu 
care am stat de vorbă la Cra
iova.

Simbătă. la ora la care lu
mina zilei capătă paloarea 
primului amurg, un pîntecos 
BOAC al companiei TAROM 
a depus pe pista aerogării 
Băneasa, după o absență de 
260 de zile, pe ex-rapidistul 
Ion Ionescu, chemat în ulti
mul moment în echipa na
țională, în vederea meciului 
de la Atena,

Actualul jucător al Allema- 
niei din Aachen ne-a apărut 
nouă, celor veniți în întâmpi
narea, sa — între care mal 
mulți ziariști. dar nici un 
trimis al federației de spe
cialitate ( ? !) — neschimbat. 
Același zîmbet timid, aceeași 
privire copilăroasă, nițel 
ștrengărească, îl recomandă 
pe Puiu Ionescu mai degra
bă ca un debutant, decit ca 
un „diavol al careului mare" 
— cum îl caracterizează pre
sa vest-germană.

— Așadar, Puiule, să tre
cem direct la subiect : cum 
„vezi" meciul de la Atena ?

— Sincer să fiu, trebuie să 
recunosc că mă aflu Intr-o 
situație eludată : de data a- 
ceasta îmi cunosc mai bine 
adversarii direcți, decît coe
chipierul cel mai apropiat, 
Dumitrache. Știu Insă că este 
un băiat de nădejde, cu o ex
celentă mobilitate șl cu un 
joc de cap â Ia Constantin. 
Sper să ne sincronizăm ac
țiunile și — de ce nu ? —- să 
marcăm goluri.

— Deși finalul răspunsului 
tău mă îmbie la întrebarea 
„cîte am să te rog altce
va : nn pronostic !

— Un pronostic ? ! De a- 
cord : dacă scorul rămlne 
egal pînă la pauză. * atunci 
cred că ne întoarcem la 
București cu victorie. Tradi- 
Jia — mai ales, ultimele două 
meciuri din trei — ar mira 
pe 2—1 pentru noi, dar — 
sînt convins — ne-sm mul- 
tnmi șl cu... I—I ! Asta de
pinde. In primul rînd. de a- 
părare. de hunii mei prieteni. 
Dan și Răducanu, în eare am 
atîta încredere...

Aici în pofida voinței re
porterului. discuția s-a frînt. 
Iesisem în fața aerogării și 
sutele de admiratori veniți 
în întimpinarea fotbalistului 
bucureștean își..capturaseră" 
Idolul, care traversa acum, 
de ne un umăr ne altul, dru
mul pînă la troleibuz. De-ar 
fi așa și la revenirea de la 
Atena !

STATU-Ql)O 
IN DIVIZIA B

pentru primul loc în 
sorta I devine tot mai acerbfl. 
Politehnica Galați, una din 
principalele pretendente la șe
fie, cu toate eforturile, deși a 
evoluat pe teren propriu, nu 
a putut obține în fața elevilor 
Iu! Petre Steinbach decît un 
singur punct. Și aceasta poate 
să-i coste. Stegarii, alți pre
tendent la primul loc, au pri
mit ieri două lovituri. Una, 
care l-a durut cel mat mult, 
este moartea fulgerătoare a 
fastului lor antrenor, Silviu 
Ploleșteanu. A doua, de Ia 
cîmplneni. care s-au folosit de 
toate mijloacele, permise șl 
nepermise, pentru a obține 
victoria In fața Steagului roșu. 
Dar, în cele din urmă, brașo
venii an realizat, totuși, un 
meritoriu rezultat de egalitate.

In seria a doua, situația e 
clară. C.F.R. Cluj — din lipsă 
de contracandidați — are de 
pe acum asigurat locul în Di
vizia A In campionatul viitor. 
Ar mai fi de remarcat, doar, 
revenirea puternică a Chimiei 
Rm. Vîlcea,

S. SPIREA

După „Cupa F.R.C." la ciclism, o întrebare:

IAR EXPLICAȚII?
Ieri, pe circuitul din str. 

Cîmpinei, s-a desfășurat eta
pa a lV-a — ultima — a tra
diționalei competiții interna
ționale „Cupa F.R.CA Plasa
tă la început de sezon, com
petiția aceasta este, de fie
care dată, un examen edifi
cator cu privire lâ stadiul de 
pregătire al cicliștilor noștri 
fruntași, în vederea participă
rii la întrecerile oficiale, cum 
ar fi, bunăoară, „Cursa Pă
cii". Anul acesta, însă, con
statările după „Cupa F.R.C." 
sînt de natură să ne îngrijo
reze. Iată, în acest sens, cî- 
teva cifre destul de grăitoare.

Primele nouă locuri în cla
samentul general sînt ocupate 
de cicliștii polonezi, care se 
pregătesc și ei pentru „Cursa 
Păcii". Primul român, pe lo
cul al 10-lea, brașoveanul Șt. 
Suciu („Dezrobirea"), iar pri

mul din lotul nostru desem
nat pentru „Turul Belgiei" și 
„Cursa Păcii", s-a clasat al 
15-lea (N. David). Restul, ce 
să mai vorbim...

Considerăm că nu mai e 
cazul să căutăm vinovați (vezi, 
iarna lungă), să enunțăm ex
plicații sau scuze care, acum, 
nu mai pot îndrepta nimic. 
Cert e că ne aflăm la acest 
nivel îngrijorător de slab. De
sigur, s-a greșit în concepe
rea programului de pregătire, 
în alți ani pregătirea, iama, 
pe litoral, se dovedise a fi« 
destul de bună. Anul acesta, 
litoralul a fost... omis.

Noroc că la ora actuală e- 
xistă o echipă care a pedalat 
și ea, destul de modest, a- 
proape 20 de zile, în nordul 
Africii în diferite probe și 
concurează acum în sud-estul 
Franței ; poate cu ea — mai 
sînt șanse — sa ieșim cu fața 
curată în viitoarele mari con
fruntări din acest sezon, în 
care am luat un regretabil 
start cu... stîngul.

OVIDIU IOANIȚOAIA

Cele 60 de formații divizio
nare de handbal și-au re
luat activitatea oficială in 
aer liber. Returul diviziei B 
a programat, pe Stadionul 
Tineretului, partida Poli
tehnica București — Voința 
București din care că pre

zentăm o secvență
Fotografii de 
VIOREL RABA

J U V i N
în ziarul nostru de 

lunea trecută ne-am 
adresat Federației ro
mâne de fotbal, cu 
propunerea de a ex
perimenta, încă din 
actualul campionat, 
un ■ sistem de no
tare menit să spri
jine spiritul de joc o- 
fensiv, spectaculos, In 
lupta împotriva beto
nului, apărărilor su

praaglomerate sl a 
altor lacăte defensi
ve. Revenim astăzi cu 
amănunte publiclnd 
și comentînd clasa
mentul campionatului 
de tineret-rezerve, 
calculat și într-un fel 
și într-altul.

După sistemul In 
vigoare, actuala ierar
hie juventistă se pre
zintă astfel :

EMIL IENCEC

• La Sofia se desfășoară 
un concurs de înot întră e- 
chipele de copii ale Româ
niei și Bulgariei. După prima 
zi, tinerii înotători români 
(victorioși în majoritatea 
probelor) conduc cu 120—‘88 
puncte. S-au remarcat din 
echipa de fete Mihăilescu, 
Papazian, Georgescu, iar din 
cea de băieți Popovici, Nico
lae, Marin și Horvat.

• La Moscova a avut loc 
festivitatea de deschidere 
pentru titlul mondial mas
culin dc șah dintre marii 
maeștri sovietici Tigran Pe
trosian (actualul campion) șl 
Boris Spasski. Meciul cu- 
prinzînd In total 24 de par
tide (cile trei în fiecare săp- 
tămînă) va dura aproximativ 
2 luni și are ca arbitri pe 
marii maeștri Alberic O’Kelly 
(Belgia) și Miroslav Fllîp.

• Intr-un meci pentru 
Liga europeană de tenis de

MERIDIAN

T II II

1. Crlșul
2. „U“ Craiova
3. A.S.A. Tg. Mureș
4. Dinamo București 
E. F. C Argeș
6. Petrolul
7. Dinamo Bacău
8. Hapld
8. Steaua

10. ,,U“ Cluj
11. Farul
12. U.T.A.
13. Progresul
14. J1UI
15. Politehnica lași
18. Vagonul

.Calculat după siste
mul propus (3 puncte 
pentru victorie, 1
punct pentru egalita
te șt cîte un sfert de 
punct pentru fiecare 
gol marcat), același 
clasament ar avea ur-

mătoarea configura
ție :

1. Crlșul — 53,7S

2i 14 3 4 35 : 15 31
21 13 3 5 36 :18 29
2! 13 3 5 31 : 22 29
21 12 2 7 33 : 23 26
21 10 6 5 21 : 17 26
21 10 5 0 27 : 20 25
21 10 3 8 48 : 33 23
21 9 4 8 31 : 28 22
21 8 4 9 34 : 32 20
21 8 4 9 24 : 33 20
21 8 3 11 23 : 29 19
21 6 4 11 25 : 31 16
2] 5 4 12 23 : 39 14
21 6 1 14 14 : 46 13
21 5 2 14 26 : 48 12
21 3 5 13 20 : 40 11

puncte ; 2. „U“ Cra
iova—51 p. ; 3. A.S.A. 
Tg. Mureș — 49,75 p. ; 
4. Dinamo Buc. — 

46,15 p. ; 3. Dinamo
Bacău — 45 p. ; 6. Pe
trolul — 41,75 p. ; 7. 
Steaua — 41,50 p. ; 1. 
F. C. Argeș — 41,15 p.; 
fl. Rapid — 38,75 p. ;
10. „U“ Cluj — 34 p. ;
11. Farul — 32,75 p. ;
12. U.T.A. — 28,15 p. ;
13. Progresul — 24.75
p. ; 14. Jiul — 22,50
p. ; 15. ,,Poli“. Iași — 
22 p. ; 16. Vagonul —
19 p.

goluri marcate. Iar al
te două, care sînt mai 
puțin eficace — au 
coborit (F. C. Argeș 
de la locul 5 la 8 și 
Rapid de la 8 la fl). 
înseamnă, deci, că 
putem face experi
mentul liniștiți că nu 
vom nedreptăți pe 
nimeni. în schimb, 
realizăm multe : În
curajăm jocul ofensiv 
șl stimulăm eficacita
tea, 11 obișnuim po 
tineri să joace con
structiv și „ia gol", 
ne formăm o părere 
despre noul sistem de

După cum se vede, 
răsturnări formidabile 
n-ar suferi ierarhia 
juventistă. Practic, 
doar patru echipe 
și-au schimbat pozi
ția : două au urcat 
(Dinamo Bacău de la 
locul 7 la locul 5 șl 
Steaua de la fl la 7), 
pentru că au multe

notare, care au peste 
multă vreme va fl 
luat In discuție de 
către U.E.F.A. și chiar 
de F.I.F.A. Așteptăm, 
In acest sens, răspun
sul federație! de spe
cialitate la propune
rea noastră.

G. MITROI

masă (disputat la Schleswig), 
selecționata României a fost 
întrecută de echipa R. F. a 
Germaniei cu 6—1.

• Proba de floretă femei 
dÎ3 cadrul turneului inter
național de scrimă de la 
New York a revenit italien- 
cei Amy Lorenzoni, care în 
finală a întrecut-o cu 4—3, 
4—3 pe Ileana Drîmbă (Ro
mânia). Scrimera română 
eliminase în semifinale cu 
4—2, 1—4, 4—2 pe cunoscuta 
floretistă maghiară Ildiko 
Rejto.

• învingînd echipa An
gliei cu scorul neașteptat de 
sever de 30—9 (3—3), echipa 
de rugbi a Țârii Galilor a 
clștigat neînvinsă (trei victo
rii și un meci nul), „Tur
neul celor 5 națiuni" ediția 
1969. Iată clasamentul final : 
1. Țara Galilor 7 puncte ; 2. 
Irlanda 6 puncte ; 3. Anglia 
4 puncte ; 4. Scoția 2 punc
te ; 5. Franța I punct.

• Turneul internațional de 
baschet (juniori) pentru tro
feul Albert Schweitzer de la 
Mannheim a fost cîștigat de 
echipa Italiei, care a Învins 
în finală cu 53—50 (20—22) 
formația Cehoslovaciei. E- 
chipa României a ocupat lo
cul 5, întrecînd în ultima 
partidă cu scorul de 92—85 
(54—39) reprezentativa R. F. 
a Germaniei.

• in păcate, desfășurarea
■ primei etape a Crosu-

• lui tineretului, care a
B expirat la 10 aprilie,

nu impune pretutindeni
• constatări îmbucurătoare. 

Chiar dacă în ansamblu
• rezultatele sîrut pozitive 

nu pot fi trecute cu vede-
• rea unele fenomene nega-
• tive manifestate lu tpunca 

factorilor organizatorici care
• au impietat asupra desfășu

rării normale a acestei în-
• treceri sportive. Este vorba 
a în .primul rînd de i^ptul că

toomai faza de masă, punctul
• forte al competiției, jpentru 

care a si fost de.^Jtfel int-
• țiată. în multe locaiți nu s-a 

bucurat de atenția cuvenită. 
O recentă vizit^ efectuată

• în comuna Sălișite, județul
• Sibiu. în cadrul unui ,raid- 

anchetă ne-a rezervat, din
• acest punct de vedere, sur- 

prize cu totul neplăcute.
• Aici nu se întreprinsese
• nimic. Nicolae Greou, secre

tarul comitetului . U.T.C.
• împreuna cu insțțțțe'tcxrui 

comitetului judetaan.-U.T.C.
• oare ne-a însotit, Ioan Popi,
• răsfoiau abia atunci,, cu o- 

cazla acelei intreyad^ri, re-
• gulamentul Crosului cautînd 

să afle date si dețalii- asu-
• nra desfășurării primei e-
• tape. De ce tocmai acum ? 

Se încearcă un carusel de
• explicații : timpul a fost 

nefavorabil, elevii -liceului
• se aflau în vaoanță etc.,
•

.: BESTANȚI1KI

: LA... CROSUL 
: TINERETULUI
•

etc., justificări, desigur, 3a
• care se făcea apel pentru 

motivarea lipsei lor de pre
ocupare §1 inițiativă organi-

• zatorică pentru a justifica 
modul superficial în care co-

• mitetul comunal U.T.C, a pri- 
vit una dintre sarcinile lui 
principale. Aici nu-i vorba de

• preocupări formale ci, pur 
si simplu, de inactivitate

• totală. Și cînd te gîndești 
e că din această cauză și acum

mai bine dc 500 de tineri
• așteaptă startul la....... Crosul

tineretului".
® Din păcate o asemenea sl- 
e tuatie nu e singulară. La 

multi kilometri distantă, în
• comuna Băicule^ti — județul 

Argeș, situația se repetă cu
• exactitate. Numai -că aci se- 
w cretarul comitetului U.T.C.,

Valerian Pletea, ne vorbește
• despre etapele „Crosului" 

pe clase, pe școală, pe sec-
• title fabricii de conserve 
I I.I.S. Băiculești, pe comună

ca despre niște reale succese
B organizatorice în timp ce 

președintele asociației spor-
• tive din comună. învățătorul 
I Vasile Mica, relatează că, de

fapt, nu s-a început încă 
B nimic din ..marea acțiune"... 

Cine spune adevărul ? Pe
1 cine să credem ? Tovarăsu- 
B lui secretar al comitetului 

U.T.C. i se pare mai nimerit,
• mai la îndemînă. să zugră

vea soă în culori nereale un
• tablou al unei activități roze 
e decît să fi luat măsuri pen- 
e tru organizarea corespunză

toare a Crosului. Starea de
• lucruri de la Băiculești tre- 

buie să dea serios de gîndit 
comitetului U.T.C., care, ope-

• rînd în conrtlnuare numai în
• scripte, s-ar putea să „orga- 

nizeze" la fel și etape pe cen
tru de comune.

• Intervalul de două Băptă-
• mîni — 11-25 aprilie, cit va 
9 dura etapa a Il-a pe lo

calitate §1 centre de co-
• mună — trebuie folosit din
• plin în primul rînd de către

cel „restantieri". prin orga
nizarea urgentă a întrecerl-
lor primei faze. Timpul și 
vacanța elevilor nu mal pot 
fi admise ca scuze.

V. RADA



ANACRONISM
declară senatorul

McGovern

Congresul 
Partidului
Comunist
German

NEW YORK 13 (Agerpres). 
Senatorul George McGovern 
s-a pronunțat în cadrul unei 
cuvîntări rostite la adunarea 
anuală a Academiei ameri
cane de științe sociale și po
litice în favoarea unei re
considerări a poziției State
lor Unite fața de pactele 
militare N.A.T.O. și S.E.A.T.O. 
Vorbitorul a subliniat că 
situația internațională s-a mo
dificat considerabil de la 
constituirea acestor blocuri și 
a calificat existența N.A.T.O. 
drept un „anacronism". Se
natorul și-a manifestat în
doiala față de oportunitatea 
staționării în Europa occi
dentală a unui efectiv dc 
300 000 militari americani. 
Totodată, McGovern și-a ex
primat sprijinul pentru apelul 
statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia. Convo
carea unei conferințe care sa 
ia în discuție problemele 
securității europene și cola
borării pașnice a declarat el, 
ar contribui la înaintarea pe 
calea slăbirii încordării.

SOMA. « Aspect da la o demonstrație a 
concedierilor din unele întreprinderi ale

femeilor impotrivo 
capitalei italiene

Voi atacuri ale patrioților 
siid- vietnamezi

Franța îsi menține
poziția lată de 

». 1.1.0.
APRECIAZĂ FRANCE PRESSE
Din activitatea diplomatică 

desfășurată zilele acestea Ja 
Washington de ministrul de ex
terne al Franței, Michel Debre. 
cu prilejul sesiunii jubiliare |i 
sesiunii de primăvară a Consi
liului ministerial al Alianței at
lantice. agenția FRANCE PRES- 
SE apreciază că s-a confirmat 
o anumită apropiere intervenita 
în ultima vreme între Paris și 
Washington. Diplomația fra»- 
ceză nu a cedat insă asupra p"- 
zi ției adop bate anterior în ca
drul k.A.W.

Forțele patriotice sud- 
vielnameze au lovit în 
ul t imele 24 de ore, 35 
de obiective militare a- 
merîcane și sligoneze.

Printre obiectivele aflate sub 
focul patriciilor, scrie corespon
dentul ager'iei l'-PJ., numi
ră instaidi'Je militare din orațul 
Vinh Lone, din Delta fluviului 
Mekong, bombardate de două ori 
în curwl aceleiați zile, tabăra 
militară de la Tay Ninh. unde 
rachetele pairioțiLor au atins an 
depozit ce cossținea epmdmeiiv 
200 tone de muniții, baza aeiia- 
nd de la Phan Renz » tobcrc 
infanterie da ia Dau Tseng, din 
procmdc Binh Duong.

nețti ți bunuri materiale, trans
mite agenfia VWjA.

Reprezentanta la Hanoi a 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de nd a dat pu- 
bUctiâții o declarație a Comite
tului pentru denunțarea crime
lor de război comise de ameri
cani ți aliații lor în Vietnamul 
de sud. Declarația, difuzată de 
agenția V.N.A., condamnă masa
crarea a peste 350 de locuitori 
ai Saigonubui, acuzați de bpsi 
de leabtale față de administrația 
saigoneză. Peste 10000 de locui
tori din 47 de sate sie provin
ciei Kon-tum au fost constrinți 
să-ți părăsească casele ți si se 
instaleze m tabăra de concentra
re de la Kong H'ring. sduaii ia
22 de kilometri da orarul Kon- 
tum. Din cauza tratamentului m- 
uman la care emu supări hs a- 
ceastă tabără, ei s-am răsculat, ia
23 februarie, ier unitățile amer-.- 
cmm-saigoneze au deschis focuE 
ucigind peste 350 ți rănind d- 
teca bhl

âtălia
pentru A-300
Răspunsul a sosit mai repede deck se Mtepuc La II apr«*e- 

cu 5 zile mai devreme, uflciaiilățile de pe malurile TamM ■■ 
făcut publică hotărirea de a nn participa Sa ©SRrtrwm al
bușului european, unui din principalele praiecte pe rare se ia- 
temeiau speranțele colaborării, cei puțin pe plau tebualțic Saci 
nu politic, între „insulari" și uni! pretagenisti si Pieței t“«r : 
R. F. a Germanici și Franța. încă de la 4 aprilie COMBAT afir
ma cu părere de rău faptul că ..englezii sînt din ce in ce mat 
reticenți la cooperarea pentrw construirea aviMalai e«rope*ai 
de mare capacitate".

Proiectul „Airbus-3M". a cărui înfăptuire pitea asigura !ec«n 
de muncă pentru 60 608 de muncitori și tehnicieni din indas- 
tria de specialitate vest-enropcanâ. a fost laasat • dati cu des
coperirea unei breșe in dispozitivul industrial atiuiiautic ame
rican, preocupat de construirea în serie a zipcraauicelir de 
pasageri pentru distanță lungă. Iată cîteva din proiectele amc- 
ricane, unele din ele ajunse în faza de prototip : Boc iu g 747" (a 
și zburat cu cîteva săptămînî înaintea lui „Concorde tei-! ^va 
intra în serviciul companiei Air France fa Începutul lui 1KI : 
la bord el va putea îmbarca 356—451 pasageri, va avea • Titeaâ 
de 1 000 km li, distanța maximă între dună escale 7 5M km. Se 
vorbește apoi de versiunea civilă a cuadrireacturului -Galaxy 
C. 5“ (capabil să transporte 900 militari cu întregul eckipOHtBi 
sau 135 tone încărcătură. Denumirea civilă a proiectului : ..Cargo 
Lockhcead L. 500".. L’n alt proiect. „L. 1 HI- nrmeaxa a litra ii 
serviciu în următorii doi ani. Firma Douglas pregătește ■■ 
„jumbo-jet" de tipul „D.C. 10“ a cărui încărcătură va ajoge 
la 300 pasageri. Ultimul proiect american. >1 cincilea, ..Bueiig 
767" nu are încă toate caracteristicile definite, dar *e crede ei 
va fi dat în exploatare spre sfirșitul anului 1373. Toate aceste 
aparate vor fi „curieri de cursă lungă". Industria americană 
nu are nici un proiect de curieri de cursă medie- ața cum pre
conizează de mal mulți ani firmele vest-europene.

Proiectul vest-european cu o capacitate de *51 pasageri, cu n 
interval maxim între două escale de 2 OM km. și ca o viteză 
de croazieră de 1 000 km h, urma să fie rezultatul efirturilcr co
mune ale unor firme din Franța, R.F.G. și Anglia. .Englezii, ai 
exprimat rezerve puse pînă nu de mult pe scama situației lirei 
sterline $i a altor dificultăți pe care Ie are de înfruntat eabiuetul 
Wilson. In fața tărăgănării britanice, ceilalți doi an lansat ■■ 
ultimatum, așteptînd pînă la 15 aprilie un răspuns p«ritiv_ șan 
negativ. Răspunsul a ?i sosit. " 
rîrii britanice nu s-a datorat 
Angliei, dar și așteptării unui 
nautice : vor putea acestea să 
de același tip cu „Airbnsul"

După cît se pire, «minarea hotă- 
nnmai dificultăților din eeoaamia 
rezultat din partea firmelor aere- 
construiască ele singure nn avion 

ut ______  vest-european. fără centribuția
celor de pe continent ? Se vorbește despre un proiect britanie 
ale cărui caracteristici de zbor nu îl deosebesc prea malt de 
cel conceput inițial „în trei". Așadar, ,.Airhus-3M“. rămas și 
fără motoare (acestea urmau a fl livrate de firmele engleze 
Hawoker Slddeley și Rolls Royce) are acum un^ concurent, 
născut în una din țările care inițial trebuiau să-1 ■

După cum scria COMBAT, vest-europenii de pe
finanțeze.

__ ______ _ ___  _----- ___continent nu 
par dispuși acum să abandoneze lupta cu noul adversar. El 

- _ ...______________ ______ ,— j_ uvT.A., pe
să-1 acorde—
LA.T.A.,mizează pe unele cifre statistice comunicate de 

experiența lor șl pe sprijinul pe care s-an oferit 
firmele americane.

Potrivit statisticelor I.A.T.A. numărul pasagerilor transpor
tați cu avioane a crescut cu un ritm mediu anual de 14 la sută. 
Există toate premisele ca acest ritm că fie menținut și in ur
mătoarele decenii. Riscurile „operației Airbus" sînt mult mai 
reduse decît „experiența Concorde". Faptul că unele firme și 
bănci din țările Beneluxulul și din Italia s-au oferit să finan
țeze proiectul (al cărui cost se estimează la circa 4.5 miliarde 
franci, repartizați pe durata de 4 ani) înlătură o parte din pe
simismul apărut după hotărîrea Londrei. In plus, firma ameri
cană Pratt and Whitney — una din puținele din lume — s-a 
oferit să acorde facilități și prioritate livrării de reactoare ne
cesare Airbusniui vest-european. COMBAT, scria de astă dată, 
„că firma americană a și oferit gratuit trei exemple ale reac
torului „J.T.D. 15" ales pentru „Airbus-300".

Rămîne de văzut în această „bătălie aeriană" cine va decola 
primul. In joc sînt nu numai ambiția constructorilor dar și im
portante interese ” ‘ ‘ ° - -
aparate de tipul 
european — vor 
primii comenzile.

politice și în special financiare. Căci 600 de 
A-300 — cum mai e denumit proiectul vest- 
aduce miliarde de dolari celor ce vor obține

IOAN TIMOFTE

ESSEN 13. — Trimisul special 
Agerpres, Petre Stăncescu, trans
mit^: Sîmbătă după-amiază au 
continuat la Essen lucrările pri
mului Congres al Partidului Co
munist German. Delegații au dez
bătut raportul prezentat de Kurt 
Bachmann, după care a fost a- 
doptat Statutul partidului. Parti
cipau ții au aprobat în unanimita
te propunerea ca partidul să se 
numească Partidul Comunist Ger
man.

Sîmbătă seara, în ședință în
chisă, au avut loc alegerile pentru 
organele de conducere ale parti
dului. A fost ales Comitetul Di
rector, format din 85 de membri, 
în funcția de președinte al 
P. C. G. a fost ales Kurt Bach
mann, iar ca locțiitor al preșe
dintelui. Herbert Mies.

Duminică dimineața, a fost di
fuzată delegaților ediția specială 
a publicației „Unsere Zeit“, or
gan al P.C.G., care publică me
sajele de salut adresate congre
sului de către partidele frățești, 
printre care și Partidul Coaunist 
Român.

ALEGERILE DIN
IUGOSLAVIA

Duminică, în Iugoslrvta s-au 
desfășurat alegeri de deputați 
pentru \ ecea Social-Politică, una 
din cele cinci Vece ale Skttpțti- 
nei Federale, pentru Veeele re
publicane. și provinciale, rie 
Skupștinelor din republici și pro
vincii. și pentru Veeele comunale 

orășenești din toate comunele 
și orașele țării. în listele electorale 
au fost înscriși aproape 12.5 mi
lioane alegători. Potrivit datelor 
Comisiei electorale a Conferinței 
federale a U3JP.M.L. participa
rea la vot a fost masivă. în multe 
centre, operațiunile de alegeri 
s-xu Încheiat după cîteva ore. 
Printre primii alegatori de la 
Centrul nr. 77 din Belgrad, s-a 
aflat președintele Iosip Broz 
Tito.

După tentativa de lovitură de stat
din Republica lirica Centrală

k-wreft h
«M de
le <tata ds IL al. A-

b

tssii zrwza*aere. emo ar
x rranra’rî- 
izxSuI pe care umta să-l sdrerese 

p Ești gjtauuhri de 
«cLîsh- T ituLir al unui post se- 
cnnd.ir. ookmehd Binza era rm» 
din penanalitit) ale
ReTr’-’.:;. Africa Centralx El a 
bnt U" -1 din principa’h autori 
al W.znn: din 31 decembne 
1965. circ ba adus la putere pe 

Jexn Bear-' Bokassa.
Dir^-i cum transmite corcs- 

ponjknt’il agenției FRANCE 
PRESS E, ’ocotenent-colnnelnl A- 
leundre Banza a fost coodam- 
s-at la moarte de către Tribu- 
naiul militar de la Bangui- El 
a fost executat duminica di
mineața.

Unul din materialele ultimului număr al 
revistei „B.I.T. Panorama" (dedicat în în
tregime tineretului, și pe care l-am pre
zentat recent cititorilor noștri), se ocupă 
de ampla și complexa problematică a ti
nerilor din țările în curs de dezvoltare, în 
special de calificarea profesională și în
cadrarea în producție, a protecției lor îm
potriva abuzurilor și exploatării și a cul
tivării aptitudinilor lor în scopul de a 
deveni elemente pozitive ale procesului de 
transformare economică și socială a țări
lor ai căror cetățeni sînt.

Pornind de la cîteva importante date 
privind dezvoltarea economică și demo
grafică a acestor țări, revista reliefează o 
serie de probleme vitale cu care este con
fruntată tinăra generație. Unul dintre as
pectele cele mai serioase care se des
prind din acest material este nivelul rela
tiv redus al integrării tineretului în pro
cesul de producție. Seriozitatea problemei 
nu poate fi ignorată, căci trei sferturi din 
populația actuală a globului, care s-a du
blat în ultimii 50 de ani, avînd perspective 
de a se dubla din nou în următoarele trei 
decenii, trăiește în țările acestei zone — 
în Asta, Africa și America Latină. In plus, 
datorită ritmului mai înalt de creștere a 
populației acestor state față de cele dez
voltate, oarticiparea lor la totalul popu
lației mondiale va crește în continuare. 
Reprezentînd mai mult de jumătate din 
populație și dat fiind rolul pe care îl va 
deține în societatea de mîine, tinăra ge
nerație din aceste țări preocupă de pe a- 
cum atît forurile conducătoare naționale,

cît și organismele internaționale, îngrijo
rate de faptul că o polarizare a bogăției 
în țările dezvoltate și a sărăciei în cele 
în curs de dezvoltare ar putea duce la 
crize și conflicte periculoase.

Remediul acestei probleme constă, evi
dent, într-o dezvoltare economică cît mai 
rapidă și mai multilaterală a acestor țări.

O.I.M. și

problemele

tineretului (H)
conjugată cu preocuparea qa, în procesul 
ei să fie atrasă, în cea mai mare măsură 
posibilă, tinăra generație. Pentru ca șoma
jul, care face ravagii în rîndurile tineretu
lui acestor țări, să poată fi redus, să se 
asigure astfel condiții de viață acceptabile 
și să aibă loc integrarea tineretului în 
viața economică, socială șî politică, tre
buie create, prin dezvoltarea economiei, 
suficiente locuri de muncă. Conform sta-

fisticilor și calculelor O.I.M., în țările „lumii 
a treia" vor trebui create numai în dece
niul următor circa 60 de milioane de locuri 
de muncă noi pentru tinerii muncitori.

O a doua condiție este, firește, aceea 
de a se asigura tineretului pregătirea 
școlară și profesională necesară pentru a 
participa din plin la acest proces. Aceasta 
implică, între altele, o luptă susținută îm
potriva analfabetismului, construirea a 
numeroase localuri școlare și universitare, 
asigurarea necesarului de cadre didactice, 
crearea de programe speciale pentru ti
neret etc., operă în care sînt angajate, 
moral si material, si unele instituții specia
lizate ale O.N.U., ca U.N.E.S.GO. și O.I.M., 
atît prin specialiști și mijloace proprii, cît 
și prin rondul Națiunilor Unite pentru 
copii (U.N.I.C.E.F.), Programul Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare ele. Printre for
mele interesante prin care O.I.M. contri
buie la instruirea, orientarea și utilizarea 
tinerilor din țările în curs de dezvoltare 
sînt așa-numitele „proiecte de prefor- 
mare" pentru copiii din aceste țări, care 
sînt nevoiți să întrerupă prematur școala, 
programele sale pentru încadrare, pentru 
dezvoltarea rurală, pentru educația mun
citorilor etc.

Prioritatea acordată de către O.I.M. în 
preocupările sale tineretului din țările sub
dezvoltate, atestă seriozitatea 
ceasta organizație privește și 
problemele tinerei generații.

cu care a- 
abordează

BAZIL ȘTEFAN

• „Planii Pasttr“ ți re
acții tinerei generații
• Prima mare maniies-
tare antirasistăpe scară 
■aținală •Semnificația 
mi cmiiicat ificial

Odată cu reluarea corsuri- 
Lar. după vacanța de primă
vara, centrele uni venita» 
dfa Republica Sud-Af ricana 
ai fost martore — pe tot 
pin* ursul țăptămînii trecute 
— ale unor manifestări anti- 
rasiite de u amploare ne- 
■miintilnită pînă acum. La 
8 aprilie, pe fațadele mari
lor unîvenutățî ,JPrincep<" 
din Capetown p _Natal" din 
Darbn. rele mai miri fi 
mai repnăila malihatii de m- 
vițămmi m penar țară,
paileii fi s£ialt miap. m-

„Tîreretul nu poate tolrra 
m>inea zoartherdului *“ 1»-
ii i ip<iitr eipHar de «tndeiti.

Ga 
de 
se- 
su-

de la intrarea ia vigoare 
10 aprilie 1987) a legii 
tristă faimă denumită .a 
parării centrelor de studii 
perioare". lege care a înăsprit
considerabil discriminarea ra
siala' ia domeniul învățăm in
to Ini. La universitatea din 
Capetown, un 
protest a 
Ke peste 
Rectorul 
alăturat 
celui al 
ricind studenților 
sînt albi accesul la universi
tate — a spus Craigh — gu-

miting de 
intra nit h 9 ipri- 
1 000 de studenți. 

Leslie Craigh și-a 
glasul de protest 
studenților. „Inter-

care nu

Studenții împotriva
apartheidului

vemul a lichidat brutal una 
din libertățile fundamentale 
prevăzute de autonomia uni
versitară și a transformat 
dreptul la învățătură într-o 
parodie". Studenții universi
tății „Natal" din Durban, au 
organizat, pentru prima oară 
în istoria acestui centru uni
versitar, o demonstrație de 
stradă anti-apartheid, demons
trație soldată cu o serioasă 
ciocnire cu poliția. Un mare 
miting de protest s-a desfă
șurat la universitatea din 
Grahamslown. La universita
tea „Witwaterswand" din Jo
hannesburg studenții au par
curs străzile centrale ale o- 
rașului purtind pancarte pe 
care acria : _Educațix na are 
a face cu culoarea pielu-.

PrmaitTSțile itidențefti 
care aa caprins leale cele 
țiple teatre nmv^ervitazY sud
ai rieaae. deasonsliațiî al căror 
iaițiator este Uniunea Stu
denților Africani (organizație 
ce numără 25 000 de mem
bri) sînt o expresie și o ur
mare directă a nemulțumirii 
provocate chiar și în 
studenților albi și al 
Ini didactic alcătuit 
din albi, de acțiunile 
racter discriminatoriu, 
ale guvernului.

De cîțiva ani politica de 
apartheid promovata de gu
vernul sud-afriean în dome
niul învățămîntului a cunos
cut o continua înăsprire. în 
1964, pe baza teoriei rasiste 
a așa-zisei „inferiorități a ce
tățenilor nealbi", a fost in-

rin du 1 
corpu- 
numai 
cu ca- 

rasist

u
ceea ce este semnl- 
aceastâ opoziție a 
veritabil front anti-

trodus în mod experimental 
un complex de masuri cu
noscut sub denumirea planul 
Pastor (după numele titularu
lui de atunci al pnrlofoliului 
ministerului învățămîntului). 
Mobilul declarat al acestui 
plan era — așa cum arătau în
suși autorii lui — ca studenții 
africani să primească o pre
gătire care să le asigure po
sibilitatea de a ocupa doar 
funcții medii și inferioare în 
societate. Incepînd din toam
na anului 1964 zece din cele 
douăsprezece instituții de în- 
vățămînt superior din R.S.A. 
și-au închis porțile în fața 
studenților nealbi. Pentru a- 
fricani au foit rezervate două 
colegii separate cu a pro- 
gmă mahtică inferioară, 
pregătind doar cadre medii 
fi în domenii de importantă 
secundara. După trei ani de 
„experimentare" planul Pas
tor, completat __ 
discriminatorii, a căpătat pu
tere de lege. Așa a apărut 
faimoasa lege 
centrelor de studii". In afară 
de consfințirea sistemului re
voltător care împiedică în 
fapt accesul tinerilor africani 
la studii universitare, legea 
intrată în vigoare la 10 a- 
priiie 1967 prevede sancțiuni 
pentru orice manifestare sau 
acțiune a tinerilor albi sau 
a corpului didactic „care 
aduce prejudicii44 aplicării a- 
partheidului în univertită|i.

Opoziția față de asemenea 
masuri rasiste draconice a 
luat o amploare mereu mai

cu noi măsuri

,,separării

mare și, 
fîcativ, 
creat un 
apartheid care cuprinde, așa 
cum au vădit-o manifestările 
din cursul sapfămînii trecute, 
majoritatea studenților albi 
și a cadrelor didactice. A- 
genția vest-germană D.P.A. 
relevă că în rîndurile obser
vatorilor din capitala sud-a- 
fricană se apreciază valul 
de manifestări antirasiste ale 
tineretului din ultimele zile ca 
„prima mare manifestare pe 
scară națională a populației 
albe împotriva apartheidu
lui". Unul din cei mai re- 
numiți juriști 
proporții Jort Shandal, sub
linia la rindul lui, intr-un 
înl^rviu ci ,.veritabila ex
plozie de protest din centrele 
universitare, cea mai cate
gorică afirmare de protest a 
albilor de la introducerea a-ț 
partheidului ofeîă măsura o- 
poziției față de structuri ana-' 
cronice care nu mai pot și 
nu mai trebuie menținute". De 
altfel, faptul că pentru prima 
oară în istoria Republicii 
Sud-Africane, guvernul Vors- 
ter a avertizat intr-un comu
nicat oficial cu va folosi ar
mata împotriva unor mani
festații ale tinerilor albi re
liefează apariția unor 
mente noi, demne de 
semnalate. în mișcarea 
apartheid din Africa de

sud-africani,

EM. RUCĂR

ele- 
a fi 
anti- 
sud.

• POSTUL DE 
BAGDAD

• relațiile comerciale 
cu Uniunea Sovietică și alte 
tari socialiste pot deschide largi 
perspective pentru Venezuela, 
a declarat in cadrul unei con
ferințe de presă Alfredo Lafee, 
președintele Federației Camere
lor de Comerț și Industrie (Fe- 
decamaras) — cea mai puternică 
organizație economică venezue- 
leană. Lafee a arătat, totodată, 
că Fedecamaras sprijină apelul 
în vederea creării în Venezuela 
a „unui larg front national în 
apărarea petrolului șl pentru 
satisfacerea necesității de ex
tindere a piețelor".

Imagine din timpul

• PRIMA ÎNCERCARE de 
„tezaurizare** a unor organe 
umane a fost făcută sîmbătă 
la spitalul metodist din 
Houston. Timp de 22 de ore, 
inima si plămînii lui John 
Hickey, decedat în urma unui 
accident, au continuat să 
funcționeze într-o cameră 
specială de conservare a or
ganelor umane,
purtător de cuvînt 
lului a anunțat că 
plămînii Ini Hickey 
să. fie menținute în
funcționare pînă la găsirea 
unui eventual primitor pen
tru o transplantare.

Initial, un 
al spita- 
inîma șl 
urmează 
stare de

recentelor incidente rasiale la San Francisco {S.U.A.)

Succese ale armatei
de eliberare din Guineea

• PREȘEDINTELE ARGEN
TINIAN. Juan Carlos Ongania, a 
reafirmat suveranitatea Argenti
nei asupra Insulei Falkland, a- 
flata sub controlul Marii Brita
nii. Președintele Ongania a fă
cut o declarație în acest sens in 
Patagonia — regiunea cea mai 
sudică a Argentinei — pe care 
a vizitat-o timp de o săptămînă : 
„Nu vreau să părăsesc acest te
ritoriu, a spus el, fără să rea
firm dreptul de suveranitate a- 
supra tuturor pământurilor noa
stre din sud, care se mai află 
încă sub pavilion străin". El a 
menționat că Argentina, din res
pect fată de obligațiile interna
ționale a acceptat 
Marea Britanie 
O.N.U. cu privire 
acestor insule.

negocieri cu 
sub egida 

la restituirea

s c LI r* -t
american intenționează „să sta
bilească și să întrețină relații 
diplomatice cu Cambadgia, pe 
o bază mutuală satisfăcătoare 
91 că este gata să angajeze eu 
oficialitățile cambodgiene con
vorbiri in acest sens".

RADIO 
a anunțat că patru 

cetățeni irakieni au fost exe
cutat! duminică dimineața. Ei 
fuseseră condamnați Ia moarte 
de tribunalul militar irakian, 
sub acuzația de sjpionaj în fa
voarea C.I.A.

• MARSHALL GREEN, asis
tent al secretarului de stat al 
S.U.A. pentru problemele Asiei 
și Pacificului, a sosit Ia 13 apri
lie la Tokio, unde va avea con
vorbiri cu oficialități guverna
mentale japoneze. Agenția 
U.P.I. informează că Green va 
aborda cu interlocutorii săi pro
blema retrocedării Okinawei 
către Japonia.

Din capitala japoneza se a- 
nunță, de asemenea, că minis
trul de externe Kiichi Aichi, 
urmează să plece la Washing
ton în luna iunie, în vederea 
pregătirii vizitei Ia Washington 
a premierului Japoniei. Eisaku

Sato. Șeful guvernului japonez 
va discuta în timpul tratative
lor de la Washington data re
trocedării Okinawei și a Insu
lelor Ryukyu, aflate acum sub 
administrația americană, scrie 
agenția Associated Press.

• MARINA MILITARĂ A- 
MERICANĂ a anunțat reluarea 
activității din cadrul progra
mului „Sealab", întrerupt în 
luna februarie, în urma dece
sului acvanautului Berry Can
non.

în următoarele șase luni, pro
gramul va fi reluat pe o scară 
redusă și nu va include folosi
rea locuinței submarine. A- 
ceasta se află în prezent în 
docurile marinei din San Diego 
(California) pentru remedierea 
unor defecțiuni.

• ASTĂZI URMEAZĂ SĂ SE 
DESCHIDĂ LA LUSAKA, ca
pitala Zambiei, cea de-a cincea 
conferință la nivel înalt a ță
rilor din Africa Centrală și de 
est. La lucrările reuniunii vor 
participa reprezentanți din 14 
tă<ri aflate în aceste zone, 
tre delegați sînt așteptat! 
șefi de state.

Prin-
•”Apte

1

La Conakry a fost dat pu
blicității un comunicat al parti
dului african al independentei 
Guineei și a insulelor Capului 
Verde în care se arată că în 
cea de a doua jumătate a lunii 
martie subunitățile armatei de 
eliberare au inițiat 24 
atacuri asupra unor tabere în
tărite ale colonialiștilor portu
ghezi reușind să scoată din 
luptă numeroși militari inamici 
și să provoace importante pier
deri în echipament militar.

de

La 27 martie în regiunea Ba- 
fata, patrioții au atacat o uni
tate a colonialiștilor portughezi 
cu care au angajat o luptă în
delungată. Comunicatul preci
zează că în urma acestei ciocniri 
detașamente ale partidului a- 
frican al independenței au scos 
din luptă numeroși soldați por
tughezi și au capturat o dbnti- 
tate importantă de arme și mu
niții.

• GUVERNUL
UNITE a adresat _ _ ______
guvernului cambodgian o notă în 
care se menționează că „Sta
tele Unite, conform Cartel 
O.N.U., recunosc si respectă su
veranitatea, independența, heu- 
tralitatea și integritatea teri
torială a Regatului Cambod- 
gia, în limitele actualelor sale 
frontiere", a declarat sîmbătă 
un purtător de cuvînt de la 
Departamentul de Stat al S.U.A.

Totodată, menționează agen
țiile de presă, purtătorul de 
cuvînt a subliniat că guvernul

STATELOR 
la 1 aprilie

Referendum în Anguilla?
Comisarul Marii Britanii în Anguilla, Anthony Lee, urmează 

să fie înlocuit, a anunțat un purtător de cuvînt al Foreign 
Office-ului. Succesorul lui, John Cumber, se află de pe acum 
în insulă, dar data plecării lui Lee nu a fost încă fixată.

Noul pas al Marii Britanii nu poate constitui însă o soluție 
pentru problema administrației Insulei, apreciază observatorii 
politici. Lordul Caradon, reprezentantul britanic la O.N.U. și 
mediator în diferendul angio-anguillez. a anunțat că intenționează 
să se înapoieze la New York, în urma refuzului primului mi
nistru al Anguillel, Webster, de a relua convorbirile înainte de 
plecarea lui Lee și de retragerea trupelor britanice.

Webster a anunțat că la 17 aprilie anguillezll vor participa la 
un referendum care urmează să stabilească încetarea sau menți
nerea prezenței britanice în insulă.
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