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și structuri economice
Ieri, șantierul național al ti

neretului de la Lotru a sărbăto
rit împlinirea unui an de func
ționare. Pe platoul de lingă a- 
telierele centrale i-am reîntîlnit 
pe cei 2 000 de brigadieri, ace
iași care, cu un an înainte, pe 
același loc, constituiau primul 
careu al noii forme organiza
torice a activității uteciștilor 
Festivitatea, reconstituind în- 
trucîtva pe cea inaugurală. a 
avut un sens deosebit. A fost 
nu numai un eveniment sărbă
toresc, cît mai ales un moment 
al bilanțului rodnic la capătul 
unui an de muncă, do mare im
portanță pentru economia noas
tră. Atunci cînd comandantul 
șantierului, Petre Gras, a ra
portat tovarășului Dan Marțian, 
primul secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele ti
neretului : ..Brigadierii de pe 
șantierul national al tineretu
lui de la Lotru sînt gata pentru 
deschiderea adunării de analiză'*, 
pe chipurile brigadierilor se

puteau distinge mîndria respec
tării angajamentului luat la con
stituirea șantierului național. 
Raportul asupra activității bri
gadierilor, prezentat de coman
dantul șantierului, a evidențiat 
participarea tinerilor în unifor
me albastre la execuția unor 
lucrări de mare anvergură, 
trăind satisfacția terminării 
unora din ele : străpungerea 
tronsoanelor Mănăileasa-Rudă- 
reasa, Haneș-Goața, subtraver-

sarea Rudăreasa, devierea riu- 
lui Latorița. darea spre betonare 
cu 35 de zile mai devreme a 
batiului turbinei 1, continuarea 
depunerilor de anrocamente în 
corpul barajului, efectuarea 
unor însemnate lucrări de mon
taj la Uzina subterană și pe 
conducte, deschiderea unor noi 
loturi și altele.

Tineretul și-a integrat energia, 
priceperea și entuziasmul în e- 
f or tul general al constructorilor

dovedindu-se mai mult ca ori- 
cînd posesorul unor înalte cali
tăți umane și inițiative valo- 

• roase. Raportul, precum și cu- 
vîntul brigadierilor Constantin 
Trifescu, Petre Scurtu. Aurel 
Pană. Mircea Criveanu, ' Con
stantin Matei au scos în relief 
rezultatele meritorii ale organi
zației lor. Analiza profundă a 
activității desfășurate de-a lun
gul unor ani de funcționare ne 
prezintă organizația U.T.C. de

pe șantierul național de la Lo
tru în deplina maturitate, ca
pabilă să educe marea masă a 
tinerilor constructori și montori 
de aici. în spiritul celor mai 
nobile idealuri ale societății 
noastre.

Cu acest prilej festiv, tova
rășul Mihai Toartă, secretar al 
Comitetului județean Vîlcea al 
F.C.R., inginerul Gheorgh? Co
coș, director general al grupului 
de șantiere l.C.H.-Lotru, lor
Eclnavu. secretarul organizației 
de partid al hidrocentralei, au 
apreciat în mod deosebit munca 
tinerilor brigadieri, i-au felicitat 
pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor de producție, pen
tru dovada înaltului spirit de 
dăruire patriotică. Luînd cuvîn- 
tul,
prim secretar al C.C. al U.T.C.

tovarășul Dan Marțian.

VA SILF. RAVESCU
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CHEMAREA
BRIGADIERILOR DE LA HIDROCENTRALA LOTRU 

CĂTRE TOATE ȘANTIERELE NAȚIONALE ALE TINERETULUI

Angajațî în efortul colectiv al miilor de constructori, briga
dierii de pe șantierul național al tineretului de la Lotru, reedi
tează noi fante de muncă și eroism pentru a da în folosință la 
termenul stabilit de partid și de stat, cea mai mare hidrocentrală 
de pe rîurile inferioare ale țării. Avem de ridicat aici un adevă
rat munte artificial în corpul căruia trebuie să depunem aproape 
4 milioane m.c. -de anrocamente. să străpungem 150 km galerii, 
să adunăm într-un singur șuvoi 86 nuri și să montăm 17 000 
tone utilaje care vor înscrie în sistemul energetic național 510 
MW. Pentru a ne înscrie cu noi realizări pe coordonatele cinci
nalului într-o atmosferă de deplin entuziasm prilejuită de ani
versarea unui an de la constituirea șantierului, adresăm chema
rea la. o activitate susținută bentru a aduce contribuția al reali
zări și depășirea sarcinilor profesionale de predare în termen și 
în condiții calitativ corespunzătoare a obiectivelor stabilite. Co
respunzător angajamentului grupului nostru de șantier, vom con
tribui la : obținerea în 1971 a unei producții suplimentare la 
construcții montaj de 60,2 milioane lei. depunerea a 40 000 m.c, 
umpluturi în baraj, peste plan, creșterea productivității muncii 
cu 15.9 la sută : creșterea indicilor tehnici de folosire a utilaie- 
lor față de realizările anului 1970, cu : 30 la sută la excavatoare, 
2 la sută la buldozere și 73 la sută la betoniere : reducerea con
sumului specific de materiale fată de devize cu : 500 tone ciment. 
200 tone metal. 50 tone dinamită si 300 m.c. material lemnos. 
Se realizează economii peste plan la prețul de cost de 50 000 lei 
în cinstea semicentenarului partidului, vom contribui CU toate 
forțele la realizarea unui obiectiv peste angajamentul luat de 
colectivul de muncă al șantierului nostru cu prilejul acestui eve
niment — străpungerea galeriei de fueă din centrala subterană 
în lungime de 6 400 m, cu aproape două luni înainte de termen

Extinzind cursurile de calificare prin care în anul acesta la 
noi se vor califica peste 500 de tineri, acțiunile inițiate pe teme 
la libera alegere privind perfecționarea pregătirii profesionale a 
salariaților. a olimpiadelor și concursurilor pe meserii, cercuri de 
creație tehnică, excursii de documentare și alte activități, să 
determine în rîndul tineretului o puternică mișcare de masă 
pentru știință și tehnică, pentru promovarea noului in producție.

Munca voluntar-patriotică să constituie unul din obiectivele 
importante ale activității noastre. Brigadierii vor participa la 
acțiunile de organizare și amenajare a punctelor de lucru, de 
înfrumusețare a căminelor muncitorești, la gospodărirea mate
rialelor de construcții și colectarea a 1 200 tone metale vechi, 
realizînd economii în valoare de peste 750 milioane lei. Să dez
voltăm continuu spiritul de întrecere în echipe, brigăzi și deta
șamente, organizarea riguroasă a locurilor și a programelor de 
muncă, să asigură» îmbinarea eficientă a activității productive 
cu acțiunile de calificare și perfecționare profesională, precum
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AZI, CONSILIILE
M. TACCIU și P. T1NIALA, 

transmite:

După cum se știe toate recen
tele măsuri luate de partid și 
de stat privind perfecționarea 
organizării economiei, pleacă de 
la premisa eliberării unităților 
productive — și nu numai a 
acestora — de o tutelare îngustă, 
nestimulatoare, preconizînd în 
schimb manifestarea mai accen
tuată a acestor unități cu factori 
de decizie. Creșterea gradului 
de conducere autonomă implică 
în «nod direct — nu o izolare 
a acestor sisteme social-econo- 
mice, unele față de altele și 
nici creșterea nivelului de ac
țiune spontană în economie, de 
vreme ce activitatea lor de 
autoreglare este pusă pe bazele 
sănătoase ale planificării socia
liste și ale colaborării contrac
tuale — ci, implică de fapt, pe 
plan social, creșterea responsa
bilității directe a tuturor facto
rilor din sistemele sociale pro
ductive din întreprinderi, ceea 
ce are drept rezultat, creșterea 
corespunzătoare a eficacității 
acelei unități, a gradului ei de 
performanță tehnico-economică.

Procesul de autoreglare în sis
temele autonome se bazează pe 
principiul participării directe, 
totale și multilaterale a indivi
dului, a personalităților care sînt 
integrate acelui sistem social 
și care în această ipostază pot 
contribui în mod diferențiat 
dar total din punctul de ve
dere al posibilităților personale, 
la efortul colectiv de conduce
re eficientă. Realizarea capa
cității autoorganizatoare a unui 
sistem social presupune realiza
rea plenară a elementelor 
dinăuntrul lui, ele însele consti- 
tuindu-se ca sisteme complexe 
umane cu multiple posibilități 
de creație. Complexitatea condi
țiilor în care se dezvoltă activi
tatea oricărui sistem social a în- 
treorinderii are, evident, capa
cități superioare de adecvare la 
aceste condiții particulare și 
complexe — indivizii apărînd 
astfel ca niște sisteme creatoare

de soluții și nu ca mecanisme 
simple de punere în operă a 
unor decizii din afară.

Un asemenea mod de organi
zare socială a întreprinderii se 
repercutează pozitiv în am
bele planuri ale raportului din
tre individ și societate.

In primul rînd se pune în 
evidență însușirea omului ca 
sisterp autonom de valori, ca 
un sistem activ de personalitate, 
descătușîndu-i-se zăgazurile 
care împiedicau realizarea în to
talitate a capacității sale sociale, 
oa element component activ al 
unui sistem social hipercomplex. 
ieșind astfel din ipostaza de 
forță simplă de muncă care se 
manifestă direct și exclusiv — 
în cadrul unei diviziuni parce
lare — numai asupra obiectului 
ce făcea scopul acțiunii sale 
profesionale ;

De asemenea, alături și 
concomitent cu eliberarea capa
cităților de manifestare umană, 
în această nouă viziune a parti
dului și a statului nostru are loc 
și o revoluționare a rezultatelor 
sistemului în sine, ale întreprin
derii ca unitate productivă, a- 
cum punîndu-se în operă, în to
talitate, capacitățile imense as
cunse de elementele sale umane. 
Nu este greu de înțeles ce 
potențialități se pun în valoare 
într-un astfel de sistem cu auto
nomie crescîndă și ce rezultate 
se pot obține pe linia eficacității 
sale în condițiile în care dis- 
fune de astfel de capacități, 

ntr-o viitoare etapă a dezvol
tării societății, în care comunis
mul va fi expresia sa cea mai 
înaltă (pe care ne-o putem 
imagina acum) o astfel de rea
lizare totală a omului se impune 
cu necesitate. Implicațiile care 
decurg pe planul eficacității nu 
sînt greu de întrevăzut, dat 
fiind faptul că acum, activitatea 
fiecărei întreprinderi va fi ju
decată după rezultatele econo
mice pe care le-a înregistrat, 
corespunzător capacităților $i 
potențialității ei Astfel, mult 
timp parametrii după care se 
considera o întreprindere a fi 
eficientă erau anumite cifre de 
plan stabilite de forul tutelar. 
Unei întreprinderi care prin 
efortul propriu depunea o 
activitate meritorie, aepășln- 
du-și an de an acești indicatori, 

repartizau în mod obiș- 
niște indicatori cel puțin 
cu depășirea realizată în 

precedent, desigur stimula- 
care o obligă însă la alte 

eforturi. Concomitent însă în 
alte unități, care datorită unei 
slabe activități erau „sub plan", 
li se defalcau din planul general 
al sistemului supraordonat, niște 
sarcini „pe măsură*4. în anul 
următor, să zicem, fiecare din 
aceste unități își îndeplineau 
planul integral, ceea ce făcea 
evident, ca din punctul de ve
dere al indicatorilor (care as
cundeau însă un conținut foarte 
diferit) să se afle pe același 
nivel sub raportul activității, 
ceea ce era fals. Aceasta pentru 
că într-o perioadă anterioară 
eficiența unei întreprinderi era 
judecată nu după gradul activi-
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din 
tăți.

tice a tinerilor, profilării aces
teia ca activitate de masă, cu 
caracter permanent Din punct 
de vedere organizatoric, această

I. CÎMPEAN întreprinderi, școli, facul- 
instituții, comune etc. a 

fost destinată tocmai extinderii 
și diversificării activității turis-

ÎNTRE CIFRELE
DE PE HÎRTIE

*
ST

Aziz la București
începe Festivalul

studențesc 

de primăvară

Intre 5 și 11 aprilie se des
fășoară în Capitală tradițio
nalul „Festival de primăva
ră al artei studențești",, de
dicat celei de a 50-a aniver
sări a P.C.R. Cu acest prilej 
tov. Florin Samoilâ, șeful 
comisiei de organizare a Fes
tivalului și președintele co
misiei culturale a C.U.A.S. 
București, ne-a spus :

— Festivalul cuprinde ma
joritatea genurilor artistice • 
teatru, muzică, arte plastice, 
balet, care sînt susținute prin 
creații originale studențești.

Luni se prezintă Universi
tatea (Clubul universitar), 
cu echipă de teatru și mu
zică ușoară. Marți este ziua 
Institutului agronomic, „N. 
Bălcescu", prezentînd cor. 
taraf, dansuri populare. 
Miercuri — A.S.E. și Insti
tutul de arhitectură „Ion 
Mincu". Vineri — Politehni
ca. Sîmbătă — I.M.F. Dumi
nică — Institutul de con» 
strucții și I.E.F.S.

Au trecut aproape șase săp- 
tămîni de la Congres. Este pre
zentă în memoria noastră am
pla dezbatere pe care a prile
juit-o acest larg forum demo
cratic asupra problemelor refe
ritoare la toate laturile muncii 
și vieții tineretului. Delegații 
s-au întors la locurile lor de 
muncă în mijlocul acelora care 
i-au desemnat să-i reprezinte, 
în fiecare organizație s-a tre
cut la studierea atentă a docu
mentelor, a recomandărilor și 
hotărîrilor adoptate. Sînt defi
nite în prezent noi direcții de 
acțiune, prind contur sarcinile 
stabilite de Congres. Sc stăruie 
în eg-îlă măsură asupra îmbună
tățirii metodelor educative și a- 
sunra materializării celor mai 
potrivite căi pentru transpu
nerea în practică a idei
lor. Spiritul de inițiativă și răs
pundere cunoaște în perioada a- 
ceasta un larg cîmp de afirmare. 
Ne-am propus de aceea să ur
mărim îndeaproape infuzia de 
prospețime care se face simți
tă în activitatea organizațiilor 
U.T.C., să relevăm cu argumen- 

realițății întîlnite, modifică-

rile calitative apărute încă de 
pe acum nu numai în intenții, ci 
și în acțiune, preocupările rod
nice de a face ca ansamblul re
zoluțiilor asupra .jcărorțr s-au 
pronunțat reprezentanții tineri
lor la Congres să capete fără 
întîrziere concretețe.

Primul nostru popas — ju
dețul Vrancea. La Focșani 
am luat parte la plenara 

comitetului județean U.T.C., pe 
a cărei ordine de zi figura con
stituirea consiliilor pentru mun
ca în rîndul diferitelor categorii 
de tineri, organisme dinamice, 
capabile să facă mai bine cu
noscute factorilor de decizie do
rințele și interesele tinerilor, să 
confere actului de pronunțare a- 
supra unei măsuri suportul stu
diului atent al realității, cunoaș
terea exactă a exigențelor fi
rești ale tinerilor

Interesul pentru constituirea 
unor organisme care să-și ar
gumenteze de la bun început u- 
tilitatea șî să-și justifice existen
ța prin propria lor activitate a

SPORT • SPORT
FOTBAL : Progresul — din nou performera etapei ! * Rapidul 
în sfîrșit, lider pentru mai mult de 24 de ore I 
tatori la partidele din București * Arbitrii 

cartonașele galbene

• Record de spec 
flutură, cu curaj,

PRIN
PROCURA ?

STUDENȚEASCA 
LA A VI-A EDIȚIE
Primăvara studențească a de

venit o tradiție și — așa cum 
afirma președintele său de onoa
re, conf. Dr. Grigore Drondoe. 
— un simbol al frumosului, al 
inventivității talentului și dă
ruirii studențești, semn al devo 
țiunii față de trecutul glorios de 
luptă al poporului și parti
dului nostru.

In holul casei de cultură a 
studenților s-a deschis o expozi
ție de artă plastică cuprinzînd 
lucrări ale studenților executate 
în cadrul cenaclului Ștefan Lu- 
chian expoziție care sintetizează 
căutările febrile și meritorii ale 
tinerilor artiști de a da opere 
cit mai personale. Fotografii a- 
matori care expun în cadrul a- 
ccleiași expoziții sînt primii con-

Să presupunem că un tînăr 
oarecare, salariat — să zicem -- 
al fabricii de stofe „Argeșana" 
din Pitești dorește să meargă 
intr-o excursie la Lotru sau la 
Peleș sau în orice alt loc de in
teres turistic.

Cui se va adi esa el ? De un
de va obține informațiile nece
sare ? Cine va fi organizatorul 
excursiei plănuite de tînărul res
pectiv și de colegii lui ’

Teoretic, dar numai teoretic, 
la toate aceste întrebări ar tre
bui să existe un singur răspuns: 
cercul de turism din întreprin
dere.

într-adevăr. înființarea cercu
rilor de turism ca organe spe
cializate ale comitetelor U.T.C.

RUGBI : înaintea 
meciului România- 
Italia, o declara
ție optimistă a an
trenorului Alexan
dru Teofilovici.

SCRIMĂ : „Trofeul 
Gaudini" a părăsit 
Bucureștiul 1

• NATAȚIE : Un ar
gument pentru ie
șirea din anoni
mat și letargie I

HANDBAL: Pînă 
la începerea cam
pionatului o „Cu- 

reusită !

idee este concretizată în exis
tența a peste 5.500 cercuri de 
turism, răspîndite pînă în cele 
mai depărtate colțuri ale țării.

Care este, însă. situația de 
fapt, cui se adresează tinerii a- 
tunci cînd vor să meargă într-o 
excursie. în ce măsură cercurile 
de turism reprezintă veriga de 
bază a activității turistice de ma
să ?

Practic, așa cum am constatat 
în ancheta -noastră, tinerii dori
tori de drumeție se adresează 
tot secretarului U.T C., obțin in
formațiile necesare tot de la a-

Ați observat? Tn timpul celor 15 runde dintre Joe FraIJer 
, Cassius Clay, cei mai pasionați telespectatori, încurajîn- 

du-și inutil dar frenetic favoritul, clâtinîndu-se ei înșiși la 
„încasările" și exultînd la „ofensivele" acestuia, se numărau, 
paradoxal, printre persoanele a căror condiție fizică este, 
a fost și va rămîne fundamental diferită de aceea a unui 
campion de box la toate categoriile : femei, bărbați seden
tari cu o forță musculară modestă, adolescenți marcați de 
anemie, debili.

Fenomenul este cunoscut, ilustrațiile sale depășesc cu mull 
spațiul strimt al unui ring și, din punct de vedere al intere
sului psihologic, merită atenție. A transfera asupra altcuiva 
toată încărcătura volițională incapabilă să se realizeze prin 
sine însăși ; a investi un semen, de multe ori un necunoscut, 
cu misiunea de reprezentare pentru intenții, impulsuri, do- 
rinți mai mult sau mai puțin tăinuite în tine ; a lupta, a în
vinge, a se afirma, a străluci, „prin procură", iată o situație 
de inferioritate destul de comodă pentru a permite purga- 
rea anumitor refulări, destul de răspîndită pentru ca să nu 
prea fie luată în seamă, destul de vagă pentru a fi con
fundată, la nevoie, cu o modestie de care, în fapt, e com
plet străină.

S-ar putea obiecta că o atare rămînere în rezervă este 
nu numai inevitabilă (procesul de selecție decantează me
reu reprezentanți și reprezentați), dar și lipsită de aspecte 
negative sesizabile. Și probabil că așa se prezintă lucrurile, 
atîta vreme~ cît problema rămîne înscrisă într-un perimetru 
unde se alătură două valori de necomparat, deși înrudite. 
Să zicem atracția pentru ritm, lirism și melodie încercata de 
băiatul vecinului meu de apartament, pe de o parte și, —• 
să zicem iarăși — talentul de compozitor, poet, interpret al 
lui Salvatoare Adamo. Ultimul, devenit idolul celui dintîi, 
personifică pentru acesta, în cel mai înalt grad, capacitatea 
de a visa, a gîndi, a se îndurera și a spera muzical. Capa
citate a oricărui tînăr, existentă într-o măsură oarecare și 
în băiatul cu pricina. Propria sensibilitate a băiatului se re
găsește, amplificată, potențată la maximum prin harul ai* 
tistului preferat. Ce este rău aici ? Nimic. Dimpotrivă.

Dar de cum trecem dincolo de hotarul artei sau al spor»

(Continuare in pag. a Il-a)
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TEMERII ÎNTÎMPINĂ SEMICENTENARUL PARTIDULUI

(Urmare din pag. I)

dicate gloriosului nostru Partid, 
României socialiste.

Concertul precede turneul 
prin țară al corului amintit care, 
între 6—11 aprilie a.c. va vizita 
mai multe localități din țară, 
tlrmînd să susțină spectacole la 
Galați, Bacău, Piatra Neamț 
etc.

• Sub cupola Circului de Stat, 
elevii și pionierii și-au dat întîl- 
nire pentru a susține sau urmări 
un spectacol festiv dedicat săr
bătoririi semicentenarului Parti, 
dului Comunist Român.

La reușita acestui program, su
gestiv intitulat „Omagiul nostru 
— partidului părinte" și-au dat 
concursul corurile reunite ale 
Liceului nr. 37, Grupului școlar 
profesional și tehnic al Ministe
rului Invățămîntului și școlilor 
generale nr. 24, 25, 30 și 36 ; fan
fara și grupul vocal al Școlii ge
nerale nr. 39, formațiile de dan
suri populare ale Școlilor gene
rale nr. ,28, 32 și 40, Montajul li- 
terar-muzical închinat parti
dului a fost susținut de elevii 
școlilor generale nr. 36 și 39 si

liceelor nr. 37, „Spiru Haret", 
„D. Cantemir" etc.

Un spectacol realizat la un 
înalt nivel artistic, datorită ta
lentului, entuziasmului și dă- 
ruirii tuturor celor angrenați, cu 
un succes de public ce a răsplătit 
din plin munca depusă.

• Dacă acțiunea de muncă vo- 
luniar-patriotică a celor 700 
de tineri din Sectorul 8 a fost 
aminată, datorită terenului des
fundat. uteciștii de la Complexul 
C.F.R. „Grivița Roșie" au fost to
tuși prezenți la Baza sportivă a 
tineretului de la Străulești, unde, 
chiar și în condițiile nefavora
bile existente, au participat la a- 
menajarea, acolo unde se putea 
și era nevoie, a acestui important 
obiectiv al muncii voluntar- 
patriotice a tineretului din sec
torul amintit. Imaginea pe care 
o reproducem i-a surprins la 
lucrările pregătitoare pentru 
plantarea pomilor ce vor încon
jura ca o salbă viitoarea bază 
sportiv-nautică.
• Din municipiul Brăila au

fecții, Liceul economic, Liceul 
nr. 1, Liceul „Nicolae Bălcescu- 
etc. Programul, bogat și variat, 
a cuprins vizitarea unor obiec
tive turistice din Capitală, pre
cum și Monumentul eroilor lup
tei pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism. Au 
stăruit mai îndelung la Muzeul 
militar central, obiectiv înscris 
pe agenda turistică în cadrul 
acțiunilor întreprinse pe linia 
pregătirii tineretului pentru a- 
părarea patriei.

• Muzeul de Istorie a Parti
dului Comunist, a mișcării re
voluționare și democratice din 
România a cunoscut afluența de 
public obișnuim în aceste zile 
care preced sărbătorirea Semi-

centenarului creării P.C.R. Am 
Intîlnit aici muncitor-i și elevi, 
militari și studenți, tineri și ti
nere, dornici să cunoască mai 
îndeaproape lupta și activitatea 
de o jumătate de secol a Parti
dului Comunist Român. Aici am 
făcut cunoștință și cu cei 700 
tineri din Municipiul Bacău, so
siți anume cu un tren special 
pus la dispoziție prin grija Co
mitetului municipal U.T.C. Ur
mărind cu atenție explicațiile 
amănunțite ale ghizilor, tinerii, 
muncitori și elevi, de la U.R.A., 
Fabrica „Letea44, Electromontaj, 
Grupul sanitar, Liceul pedago
gic, Liceele „V. Alecsandri" 
și_ „G. Bacovia* etc și-au 
reîmprospătat cunoștințele des
pre mișcarea muncitorească 
și progresistă, despre lupta Parti
dului Comunist, a celor mai buni 
fii ai săi pentru o Românie liberă 
și independentă, stăpînă pe des
tinele sale.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMÂN, a adresat tovarășului GILBERTO VIEIRA, secretar 
general al Comitetului Central al Partidului Comunist din 
Columbia, următoarea telegramă:

Cu prilejul celei de a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră 
de naștere, vă adresăm un cald salut tovărășesc și vă trans
mitem sincere urări de viață îndelungată și succese în acti
vitatea consacrată cauzei progresului social, independenței na
ționale, democrației și păcii în lume.

Cu acest prilej, dorim să reafirmăm voința noastră de a 
extinde, și în viitor, relațiile prietenești dintre cele două 
partide, în folosul popoarelor și țărilor noastre, al unității 
mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al cauzei 
socialismului și păcii.

Din Inițiativa organizațiilor 
U.T.C., numeroși tineri din Ca
pitală și din țară au participat 
ieri la manifestări educativ-dis- 
tractive a căror diversitate re
flectă calendarul foarte bogat 
al activităților inițiate în întâm
pinarea semicentenarului par
tidului prin folosirea tuturor 
posibilităților ce se oferă tine
rilor pentru petrecerea timpului 
liber în mod plăcut și intere
sant. Fotoreporterii noștri au 
imortalizat cu ajutorul apara
tului de fotografiat doar o par
te a acestor acțiuni.

•La Ateneul Român, corul Li
ceului „Mihai Viteazul" din 
București distins cu premiul I 
la Concursul național al coru
rilor școlare (1969) a susținut un 
concert. Sub bagheta prof. Va
leria Nica Chiriță elevii au inter
pretat o suită de piese corale de-

sosit în Capitală, cu un 
special, peste 1 000 de tineri, 
muncitori și elevi de la între
prinderea „Progresul", Combi
natul de fibre artificiale, Com
binatul de celuloză și hîrtie, 
Șantierul naval, Fabrica de con-

AL DOBRE

CRONICA
U. T. C

Sîmbătă, 3 aprilie 1971, to
varășul Aurel Stoica, secretar 
al C.C. al U.T.C., a primit 
delegația Uniunii Tineretului 
Comunist Leninist, formată 
din tovarășii Valentin Kuzne- 
țov, șeful secției pentru mun
ca cu tinerii cercetători a 
C.C. al U.T.C.L. și tovarășul 
Vladimir Muhaciov, șef de 
sector la Laboratorul de cer
cetări sociologice concrete al 
Școlii superioare a Comsomo- 
lului, care la invitația C.C. al 
U.T.C. au făcut o vizită în 
țara noastră.

Discuțiile s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească. în aceeași zi delega
ția a părăsit țara îndreptîn- 
du-se spre patrie. La plecare 
în Gara de Nord au fost de 
față activiști ai C.C. al U.T.C.

în cadrul ciclului de expozi
ții „Momente din lupta popo
rului român sub conducerea 
P.C.R., pentru libertate socială 
și națională, pentru construi
rea socialismului", închinat 
semicentenarului partidului, la 
Biblioteca centrală universi
tară din Cluj s-a deschis expo
ziția „Lupta poporului român 
împotriva fascismului și răz
boiului 1934—1944“.

AUTONOMIA
i

ÎNTRE

PRINDERII
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ministru pentru problemele ti
neretului, și-a exprimat satis
facția de a participa la acest 
eveniment care încununează 
munca meritorie a brigadierilor 
de pe Lotru timpr de un an de 
zile, relevînd totodată aprecie
rea pe care a acordat-o cel de 
al IX-lea Congres al U.T.C. acti
vității in cadrul șantierelor na
ționale.

în semn de prețuire pentru 
munca și rezultatele obținute, 
pentru modul în care a fost or
ganizată’ întreaga activitate și 
pentru felul lucid de proiectare 
a muncii viitoare, tovarășul Dan 
Marțian a înmînat organizației 
U.T.C. a șantierului, Diploma de 
onoare a C.C. al U.T.C. Au fost 
acordate diplome ale Comitetu
lui județean Vîlcea al U.T.C., 
de către tovarășul prim secretar 
Constantin Dinculescu, șefului 
detașamentului numărul 1 Ciun- 
get, brigăzilor nr. 4 Malaia, nr. 6 
Autoateliere, nr. 14 Energo- 
montaj, Castel, nr. 9 Baraj, nr. 
1 galeria de fugă din Centrală, 
precum și unui număr de 17 
brigadieri. Un număr de 39 de 
brigadieri au primit din partea 
conducerii grupului de șantiere 
stimulente materiale, iar altor 
30 de brigadieri li s-a acordat 
gratuit o excursie în străină
tate. în acest cadru de sărbă
toare, ca un moment deosebit de 
emoționant se înscrie primirea 
a 20 de membri în rîndul briga
dierilor. în^ncheiere, brigadierii 
au adoptat textul unei Chemări 
la întrecere către toate șantie
rele naționale din țară și au a- 
dresat C.C. al P.C.R., tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu o tele
gramă. Finalul festivităților l-a 
constituit un frumos program 
artistic prezentat la clubul Voi- 
neasa urmat de un carnaval al 
brigadierilor, care au încununat 
această zi de sărbătoare pe cel 
mai mare șantier național 
tineretului.

TELEGRAMĂ
COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R.,

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
în Munții Lotrului, unde se 

reeditează noi fapte de muncă 
și eroism, pentru a da viață și 
strălucire unui nou și măreț 
obiectiv al României socialiste, 
cei peste 2 000 de tineri briga
dieri, întruniți astăzi în aduna
rea de analiză a activității șan
tierului național al tineretului, 
transmitem conducerii partidu
lui, dumneavoastră personal 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, expresia devotamen
tului nostru nemărginit, a ata
șamentului profund față de po
litica marxist-leninistă a parti
dului, hotărîrea fermă de a în
china întreaga noastră capacita
te, elanul și cutezanța înfăptuirii 
obiectivelor Congresului al 
X-lea al P.C.R. Vom ridica aici 
un adevărat munte artificial, 
înscriind pe harta țării o nouă 
mare alpină de 300 milioane m.c. 
de apă, străpungînd 150 km ga
lerii, adunînd într-un singur șu
voi 86 cursuri de ape, montînd 
17 000 tone utilaje, care vor a- 
dăuga încă 500 MW sistemului 
energetic național.

Dedicîndu-și eforturile întâm
pinării semicentenarului parti
dului, miile de constructori de 
pe Lotru au trăit recent mo-

mente pline de satisfacție, prin 
străpungerea tronsoanelor Mănăi- 
ieasa-Rudăreasa, Hameș-Goața, 
și începerea lucrărilor de montaj 
Ia turbina nr. 1 cu 35 de zile 
mai devreme. în cinstea glorio
sului jubileu, alături de con
structorii hidrocentralei ne an
gajăm în fața conducerii parti
dului să realizăm peste unga- 
jament străpungerea galeriei de 
fugă din Centrala subterană, în 
lungime dc 6 400 m, cu aproape 
două luni înainte de termen.

Cuvintele de îndemn pe care 
le-ați adresat tineretului patriei 
cu prilejul celui de al IX-lea 
Congres al U.T.C., vor insoți 
permanent faptele noastre de 
muncă și viață, angajîndu-ne să 
acționăm fără preget, demn și 
responsabil, pentru a da în ex
ploatare. Ia termenul stabilit de 
partid, această mare cetate a lu
minii, să ne pregătim temeinic 
pentru a spori măiestria și com
petența noastră profesională, pe 
noile șantiere hidroenergetice 
ale țării.

ADUNAREA BRIGADIERILOR 
ȘANTIERUL NAȚIONAL 

AL TINERETULUI 
HIDROCENTRALA LOTRU
aprilie 19714

(Urinare din pag. I)

al

PRIMĂVARA
STUDENȚEASCĂ"

și cu cele cultural-educative, sportive și turistice. Prin întreaga 
muncă politică și organizatorică să facem din șantierele tinere
tului, adevărată școală, o școală nu numai pentru formarea de 
muncitori calificați, de specialiști, ci și o școală de afirmare a 
oamenilor, de cultivare a dîrzeniei și voinței, a eroismului și 
dăruirii.

Integrînd eforturile noastre în munca întregului popor, con
sacrată făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, ne 
angajăm în fata partidului să muncim cu pasiune, cu entuziasm 
și dăruire pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de pro
ducție, pentru darea în funcțiune la timp a obiectivelor la înăl
țarea cărora participăm.

COMANDAMENTUL ȘANTIERULUI NAȚIONAL 
AL TINERETULUI 

HIDROCENTRALA LOTRU

fost vizibil de-a lungul întregu
lui act inaugural. Acest act, nu
mai la prima vedere de natură 
organizatorică sau strict admi
nistrativă, a cunoscut în desfă
șurarea sa cîteva trăsături dis
tincte care îi dezvăluie semnifi
cațiile mult mai înalte, acelea de 
moment al unui nou început, ca
pabil să insufle întregii activi
tăți eduoative din perioada ur
mătoare un spirit cu adevărat 
proaspăt, înnoitor. S-a subliniat, 
mai întîi, caracterul pronunțat 
de organism consultativ, ale că
rui măsuri și acțiuni trebuie să 
aibă la bază nu numai o largă 
participare, ci și o cuprindere 
cît mai diversă a categoriilor de 
tineri — începînd cu muncito
rii, cooperatorii ,sau elevii, con- 
tînuînd cu specialiștii dintr-un. 
domeniu sau altul și încheind cu 
activiștii U.T.C. Totul conceput 
în așa fel îneît procesul consul
tării să se bucure de o prezență 
cu adevărat reprezentativă și să 
cîștige de la primii pași certi
tudinea eficienței. în al doilea 
rînd s-a desprins limpede pe 
parcursul înființării consiliilor, 
ideea că un caracter de lucru 
întemeiat pe consultare nu ex
clude, ci dimpotrivă, presupune 
caracterul științific al organis
mului, al metodelor sale de ac
țiune. Iar acest fapt s-a simțit 
convingător încă din etapa întoc
mirii programelor de activitate 
ale fiecărui consiliu pentru anul 
în curs, din orientarea fermă a 
fiecăruia, prin obiectivele pro
puse, către elementele indispen
sabile ale studiului, analizei și 
acțiunii concrete. Argumentele 
se orînduiesc aproape singure 
în demonstrație. „Vom studia în 
această perioadă întărirea disci
plinei și consolidarea cunoștin
țelor profesionale" sau „Condi
țiile de muncă și de viață ale ti
nerilor din construcții" — pro
mite programul consiliului Ti
neret muncitoresc. „Modul de 
integrare a tinerilor mecaniza
tori în viața satelor" și „In
tr-un număr de 20 de comune 
participarea tinerilor coopera
tori la muncă" — adaugă -consi
liul Tineret sătesc. Tar ambele, 
ca și consiliul tinerelor fete, își 
propun apoi un șir bogat de ac
tivități concrete, la a căror or
ganizare și desfășurare să fie 
îndrumătoare și participante ne
mijlocite. Toate aceste pro
iecte ademenitoare sînt întregi
te de analizele și dezbaterile pe 
care consiliile și le propun ca 
o modalitate de finalizare efi
cientă a unui întreg proces : o

dezbatere despre frumusețea me
seriei de constructor, o analiză 
a utilizării acțiunilor de educa
re moral-cetățenească în rîndul 
fetelor, o alta a metodelor fo
losite de organizațiile U.T.C. 
pentru pregătirea profesională a 
ținerilor de la sate, încă una a 
integrării absolvenților de școli 
profesionale în producție și așa 
mai departe.

Nu sînt uitate. în acest com
plex de bune intenții, nici for
mele de conlucrare între consi
liile nou înființate și comisiile 
permanente, a căror experiență 
mai îndelungată poate servi 
rept o bogată sursă.

în sfîrșit, dacă în constituirea 
acestor organisme s-a pus un 
accent evident pe caracterul lor

să sublinieze importantele im
plicații pe care le va avea asu
pra îndeplinirii sarcinilor consi
liilor stilul de muncă pe care a- 
cestea îl vor adopta.

— Mi se pare absolut necesar 
- spunea inginerul GHEORGHE 
MAZILU, din comuna Țifești, 
vicepreședinte al consiliului ti
neretului sătesc — ca atenția 
consiliului să fie concentrată în 
jos și nu în sus. Vreau să spun 
că îndeplinirea misiunii noastre 
este condiționată de măsura în 
care vom cunoaște viața concre
tă a organizațiilor U.T.C., vonn 
reuși să surprindem fenomenele 
ce se manifestă în viața obișnui
tă a tinerilor. Acesta trebuie să 
fie terenul central al activității 
consiliului.

AZI, CONSILIILE
DEVIN REALITATE

consultativ și științific, acestora 
li se adaugă firesc caracterul 
democratic, exprimat prin fap
tul că noile consilii constituie u- 
nul din mijloacele solide de a- 
tragere a unui larg activ obștesc 
la conducerea și organizarea ac
tivității educative.

De altfel, elementul democra
tic, caracteristic pentru spiritul 
în care au fost elaborate prime
le pgrorame de activități ale 
consiliilor, a reușit, cum era și 
firesc, să se transfere și dezba
terilor ce au urmat pe marginea 
acestor documente. în această 
direcție ni s-a părut concluden
tă opinia IULIANEI GURAU, 
secretara consiliului tinerelor 
fete :

— Bineînțeles că actualul pro
gram de activități este rodul 
muncii activiștilor comitetului 
județean al U.T.C. deoarece noi 
de-abia astăzi ne-am constituit. 
Dar înțelegînd caracterul obiec
tiv al situației, aș vrea totuși să 
atrag atenția asupra faptului ca 
în viitor acest lucru să nu se 
mai repete. Este de datoria noa
stră să nu transformăm ajuto
rul aparatului comitetului jude
țean în obiceiul de a înlocui 
propriile noastre eforturi cu a- 
cest ajutor firesc.

Nu întâmplător, chiar de la bun 
început toți cei care au luat cu- 
vîntul cu acest prilej au ținut

Din acest punct de vedere, în 
f>rima ședință de lucru a consi- 
iului tineretului muncitoresc se 

sublinia necesitatea ca prin tot 
ceea ce vor întreprinde consi
liile să demonstreze că sînt or
ganisme cu personalitate. Adi
că membrii acestora să fie pri
mii realizatori ai propriilor in
tenții stabilind o bună colabo
rare cu alți factori pentru des
fășurarea în bune condițiuni a 
unei activități eficiente.

Un alt aspect care a revenit 
cu insistență în discuțiile purta
te a fost și acela evocat de pro
gramul de întâlniri al membri
lor consiliilor.

— întrucît se intenționează 
ca membrii consiliului să se în
trunească de 2—3 ori pe an — 
spunea MIHAI BENONE, secre
tarul comitetului orășenesc Mă- 
rășesti al U.T.C., membru al con
siliului tineretului muncitoresc 
— unica posibilitate ca să nu 
pierdem legătura dintre noi este 
aceea de a ne întâlni în acțiu
nile efective pe care le vom în
treprinde. în asemenea momen
te ne vom putea împărtăși pe viu 
experiența, ne vom cunoaște

mai bine, vom ști fiecare ce fac 
ceilalți.

Consemnarea acestor cîtorva 
opinii exprimate de tineri în pri
ma lor întâlnire ca membri ai 
consiliilor este, credem, convin
gătoare pentru climatul demo
cratic, cu adevărat de lucru ca
re a definit acest prim moment 
al existenței consiliilor. Nu pu
tem trece însă mai departe fără 
a remarca și un alt fapt semni
ficativ, acela al propunerilor 
formulate de tineri cu privire la 
îmbunătățirile aduse programe
lor de activități. Astfel, COSTI- 
CĂ PENCIU, secretarul comite
tului comunal U.T.C. Sihlea, pro
punea ca în programul consiliu
lui tineretului sătesc să se pre
vadă ca fiecare membru al aces
tuia să întreprindă în organiza
ția dip. care face parte o anche
tă pe tema preferințelor diver
se ale tinerilor și care apoi să 
fie supuse analizei întregului 
consiliu. Și tot el sugera stu
dierea condițiilor de muncă și 
viață ale mecanizatorilor. în 
consiliul tineretului muncito
resc, EMIL STAN de la Com
plexul C.F.R. Adjud solicita a- 
tenția consiliului asupra proble
melor ridicate de formarea pro
fesională a ucenicilor în sensul 
ca în producție acestora să li se 
încredințeze sarcini în directă 
legătură cu învățarea meseriei.

Sînt și acestea cîteva elemente 
care atestă că unei structuri de
mocratice, i se adaugă o partici
pare democratică înțeleasă în 
cel mai înalt sens încă de la 
primele acte de certificare a e- 
xistenței lor, fapt ce constituie 
o garanție și pentru stilul de 
muncă al consiliilor de-a lungul 
întregii lor existențe.

Tocmai de aceea ni se pare că 
trebuie să fie un semnal de a- 
larmă amănuntul, care poate pă
rea într-un fel nesemnificativ, 
acela că la fiecare din consilii
le convocate separat pentru dez
baterea si aprobarea programe
lor au lipsit aproape jumătate 
din cei chemați să le imprime 
viabilitate. încercarea comite
tului județean U.T.C., bine con
cepută și metodic organizată, 
s-a izbit deocamdată de o pre
zență înjumătățită, ceea ce a re
dus simțitor și din eficiența ac
tului propriu-zis. Lucrurile pot 
fi însă îndreptate în timp util.
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curenți care au scăpat de emoții. 
Premierea s-a făcut deja în con
cursul de fotografii artistice. Vă 
comunicăm aici numele celor doi 
studenți care au obținut premiul 
I: Liviu Ploscaru, cu fotografia 
„Compoziție** fi Mircea Albu,cu 
„Creație".

Pentru prima dată la această 
ediție sînt prezenți oaspeți de 
peste hotare: formația folclo
rică „Center ini Romagnoli", din 
Lugo di Ravenna, formația ca
drelor didactice a Conservato
rului din Weimar, și Orchestra 
de cameră a Universității din
Erlangen (R.F.G.). g

Spectacolul de deschidere a | 
cuprins un montaj literar-muzi- 
cal în care studenții au evocat ■ 
în versuri cele 50 de trepte ale | 
istoriei P.C.R. A urmat un spec
tacol dat de ansamblul folcloric 
Mătțișorul, distins cu marele 
premiu al Festivalului Național 
de folclor, condus de nu mai 
puțin renumitul taragotist Du
mitru Farcaș. Formația de Teatru 
nr. 1 a casei de cultură a stu
denților a încheiat prima seară 
a Festivalului cu piesa „Oameni 
care tac**, de Alexandru Voitin, 
în regia actriței Olimpia Arghir

Cea de a doua zi a fost în

1
1
I
1

tntregime rezervată teatrului, in | 
concurs intrînd formațiile făcui- |
tății de filologie și istorie-filozo- 
fie, Studioul de teatru experi- I 
mental „Echinox" și formația U- I 
niversității.

Competiția studenților clujeni | 
continuă. 9
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HAIDUCII LUI ȘAPTECAI : 
lează la Patria (orele 11,45; 
16,15; 18,30; 20,30): Luceafărul 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45). 
. MIHAI VITEAZUL : rulează la 
Central (orele 8; 12; 16; 20), Gri
vița (orele 10; 15,30; 19,30), Aurora 
(orele 9,30; 15; 19), Tomis (orele 
10,30; 15; 19), dloria (orele 8,15; 
12; 16; 20).

TREC ZILELE : rulează la Ca
pitol (orele 19; 21).

SECRETUL DIN SANTA VIT
TORIA : rulează la Capitol (orele 
8; 10,45; 13,15; 16), Feroviar (orele 
9,15; 12; 15; 18; 20,45).

CĂPITANUL KORDA : rulează 
la Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,30)

CEI TREI 
VESTUL : 
(orele 8,45; 
21), Favorit 
15,45; 18,15; 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30

ADIO GRANADA : rulează la 
Festival (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 20,45).

ru- 
14;
(o-

CARE AU SPERIAT 
rulează la București 
11; 13,15; 16,15; 18,45; 
(orele 9; 11,15; 13,30; 

20,30), Modern (orele

CLANUL SICILIENILOR : 
lează la Victoria (orele 8,45; 11; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Lira (orele 
15,30; 18; 20,15).

PREȚUL PUTERII : rulează la 
Excelsior (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Melodia (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Flamura (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

OMUL DIN SIERRA : rulează la 
înfrățirea (orele 15,30; 17,45; 20).

O DUMINICA IN FAMILIE : 
rulează la Buzești (ora 20,30).

TE LUCIUL GHEȚII : rulează 
la Buzești (orele 15,30; 18).

RENEGATA : rulează la Bucegl 
(orele 15,30; 18; 20,30), Miorița (o- 
rele 10; 12,30; 15; 17,30; 20).

ULTIMA RELICVĂ : rulează la 
Dacia (orele 8,30—20,30 în conti
nuare).
CINCI PENTRU INFERN : rulea
ză la Unirea (orele 10,30; 15,30;
18; 20,15), Ferentari (orele 15,30; 
17,45; 20).

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA : rulează la Drumul 
Sării (orele 15,30; 17,45; 20), Volga 
(orele 
20,30), 
20,15)

LOS
Giulești (orele 15,30; 
Floreasca (orele 15,30;

BĂIEȚI BUNI, 
rulează Ia Pacea 
18; 30).

la

CINTECELE MĂRII : rulează la 
Crîngași (orele 15,30; 18; 20,15), 
Munca (orele 16; 18; 20).

VAGABONDUL : rulează
Viitorul (orele 9; 16; 19,30).

GENOVEVA DE BRABANT: 
rulează la Moșilor (orele 15; 16,45; 
18,4$; 20,45).

CIRC FĂRĂ FRONTIERE : ru
lează la Cosmos (ora 15,30).

TRIPLA VERIFICARE : rulează 
la Cosmos (orele 18; 20,15).

ELIBERAREA : rulează la Fla
căra (orele 15,30; 19).

ROMEO ȘI JULIETA : rulează 
la Arta (orele 10,15; 13; 15,45;
19,15)

BĂNUIT E MORTUL : rulează 
la Progresul (orele 15,30; 18;

ÎNCEPUTUL :
(ora 20,15).

MISTERIOSUL
MOS : rulează 
15,30; 18).

ANACONDA:
puri Noi (orele 9—17 în continua
re) : Program de filme documen
tare (orele 19—21).

giale» (Sala Studio) : CUI I-E 
FRICA DE VIRGINIA WOOLF 7 
— ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra“ (Sala Studio) : PURI- 
CELE ÎN URECHE — ora 20; Tea
trul Mic : CUM SE JEFUIEȘTE 
O BANCĂ (premieră oficială) — 
ora 20; Teatrul „C. I. Nottara" 
(B-dul Magheru) : ADIO CHAR
LIE — ora 19,30; Teatrul „Ion 
Vasilescu" : SICILIANA — ora
19,30.

rulează la

X DIN 
la Vitan

rulează la

20,15). 
Vitan

cos- 
(orele

Tlm-

9,15; 11,30; 13,45; 
Rahova (orele

TARANTOS:

16; 18,15; 
15,30; 18;

rulează la 
18; 20,30),
18; 20.30).

BĂIEȚI RAI :
(orele 15,45;
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Teatrul Național „I. L. Cara-
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18,00 Deschiderea emisiunii.•
Scena • 18,30 Mîndrele — montaj 
folcloric • 18,50 Revista economi
că TV. • 19,15 Publicitate • 19,20 
i00i de seri • 19,30 Telejurnalul 
de seară • 19,50 50 de ani tn 50 
de evocări. Anul 1942 • 20,00 An
cheta TV. • 20,50 Film serial : 
Cavalerul Furtună (I) • 21,40
Steaua fără nume. Muzică popu
lară • 22,35 Telejurnalul de noap
te • 22,45 Telesport.

(Urmare din pag. I)
tului, lucrurile se complica Nu numai câ se complica, dar 
dobîndesc și un anumit sens etic. O clasa întreaga de elevi 
cufundați în mediocritate crasă nu are cum să se împărtă
șească din victoria la olimpiada de fizică a singurului elev 
strălucit, „rătăcit" printre ceilalți : ei nu i-au dat procură 
să-i reprezinte — în sensul exact și profund al acestui cu- 
vînt. Căci dacă îi reprezenta cu adevărat, nu ar mai fi fost 
nici urmă de victorie ! Cîștigătorul, în acest caz, nu a fost 
vîrful unei piramide, ci un punct izolat, situat din întîmplare 
deasupra unei linii. Nici o legătură între linie și punct. Aici 
„procura" e o ficțiune goală, o înșelăciune flotantă pentru 
colegii fără merit. Nu se poate învăța prin procură.

Nu se poate nici construi prin procură. Nici mlaștini nu 
se asanează, nici tunele nu se desenid, nici cărți nu se scriu, 
nici leacul bolilor necunoscute nu se descoperă prin procu
ră dată altcuiva. Orice contribuție efectivă la avutul ob
ștesc nu poate fi decît strict personală. Și pentru că, într-o 
lume ca a noastră onoarea, prestigiul individual depind ex
clusiv de această contribuție, trebuie trasă concluzia că 
onoarea, prestigiul nu pot fi dobîndite prin procură. Codul 
moralei socialiste este altul decît cel feudal. în Cidul, Cor
neille îl pune pe Don Diego, nevolnicit prin vîrstă, să dea 
procură fiului său Don Rodrigo : „la acest fier ce brațu-mi 
nu poate să-l mai poarte / Ți-I dau să faci dreptate ; să mori 
ori să dai moarte". Versuri frumoase, memorabile și memo
rate de generații lungi de adolescenți. Iubim aceasta pagină 
de literatură clasică, indispensabilă culturii noastre. Dar 
gloria la care rîvnim — ca generație ~ nu atîmă nici de 
vîrful săbiei, nici de rotunjimea mânușii de box. în orice 
caz, cîștigător trebuie să fie fiecare dintre noi în parte.

tații intrinsece pe care a depu
s-o aceasta, după rezultatele di
recte și deci după nivelul de 
responsabilitate care s-a stabilit 
în acea unitate, ci după niște 
criterii exterioare sistemului în 
cauză, reprezentate de acești 
indicatori „ stabiliți" de sus și 
care puteau fi mai mici decît 
potențele unității în cauză. Re
zultatele acestor unități foarte 
diferite din punctul de vedere al 
eficienței și deci al responsabi
lității manifestate în comporta
mentul lor erau astfel topite 
într-un rezailtat general, echili- 
brîndu-se pierderile unei între
prinderi cu beneficiile alteia. 
Acestui rezultat se raportau 
toate unitățile în mod egal iar 
nu după modul și gradul parti
cipării la constituirea lui.

Desigur problema manifes
tării responsabilității sociale în 
societatea noastră nu este ex- 
plicată numai de factorii de or
ganizare, ea are și un profund 
fundament de clasă, care de
curge din însăși valorile gene
rale ale orînduirii socialiste. 
Astfel, responsabilitatea se fun
damentează pe : a) desființarea 
proprietății private față de mij
loacele de producție, ceea ce 
creează premisele construirii 
unei reale solidarități pe plan 
social ; b) desființarea claselor 
și grupurilor sociale purtătoare 
de interese antagoniste, ceea 
ce mijlocește — datorită apro
pierii, pînă la identitate a in- ' 
tereselor — dezvoltarea unei co
laborări între clasele și gru
purile existente acum ; c) reali
zarea unui cadru obiectiv care 
face posibilă o distribuție echi
tabilă în planul repartiției; d) 
stabilirea, astfel, a unei baze 
pentru deplina concordanță în
tre sdopul sistemului și intere
sele majore ale tuturor mem
brilor societății; e) fundamenta
rea unei participări plenare e 
tuturor elementelor sistemului^ 
social în mod egal la deciziile 
care privesc sistemul, dată fiind 
existența unei identități de in
terese și situații pe plan social; 
f) socialismul se definește astfel 
ca singura orînduire care — im- 
plicînd rezolvarea de către toți 
membrii ei a tuturor probleme
lor care urmează a fi soluțio
nate — permite autocreația con
știentă, printr-o practică adec
vată, cu caracter de masă, adu- 
cînd în albia ei toate inițiativele 
dezvoltate liber. Acestea concură 
laolaltă la fundamentarea unei 
platforme obiective de manifes
tare a unui înalt nivel de res
ponsabilitate a tuturor indivizi
lor față de toate acțiunile lor.

Responsabilitatea însă nu se 
impune nici in socialism în mod 
rectiliniu, pentru că ea consti
tuie de fapt un aspect al com
portamentului unui sistem com
plex de personalitate care înglo
bează în sine intervenția mai 
multor condiții. Dacă am afir
mat existența unei baze obiec
tive a acestui fenomen social, 
bază clădită pe posibilitatea re
alizării depline a capacități^ 
sociate ale individului în siste
mul social global, a participării 
sale la decizie, a dezvoltării ini
țiativei sale — trebuie totuși să 
admitem că aceasta este totuși 
numai o posibilitate situată pe 
un anumit plan abstract și care 
nu se constituie și nu se poate 
constitui în mod automat ca o 
realitate. Este de altfel ceea ce 
subliniază însuși partidul care 
însoțește importantele măsuri a- 
doptate de o vastă și susținută 
activitate pentru crearea tutu
ror condițiilor necesare, a ace- V
lor anumite condiții ce permit 
eliberarea acestor capacități ale 
individului și ale sistemului so
cial însuși. Constituirea respon
sabilității nu poate fi decît un 
rezultat al procesului de 
construcție organizatorică, de 
creare a cadrului sisteme
lor autoorganizatoare, cu 
caracter autonom, care dau 
viață principiilor generale ce 
guvernează orînduirea, este un 
rezultat al exploatării tuturor 
potențelor pe care le pun la dis
poziție aceste valori noi ale so
cialismului. Desigur că aceste 
principii, în procesul de con
strucție socială trebuie traduse 
— respectând esența lor — Ia 
nivelul particular al economiei 
noastre, într-un cadru organi
zatori? care să fie capabil să 
exprime acel fundament obiec
tiv pe care l-am remarcat la 
nivelul orînduirii ca fiind în 
măsură să sprijine pe deplin o 
acțiune responsabilă.

Dar în legătură cu aceste ul
time aspecte vom reveni într-un 
articol viitor.



..SClNTEIA TINERETULUI" pag. 3 SPORT LUNI 5 APRILIE 1971

CLASAMENTUL
Rapid 
Dinamo 
U.T.A. 
Petrolul 
Farul 
Steaua

7. St. roșu
8. Politehnica
9. Univ. Cr.

10. F.C. Argeș
11. „U- Cluj
12. S.C. Bacău
13. Jiul
14. C.F.R Cluj
15. Progresul
16. C.F.R Tim.

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

2
4
6
6
6
5
6
7
7
7
9

10

21—11 25
32—1G 24
29—18 23
23—20 22
29— 28 22
25— 21 21
14—14 21
30— 26 20
16—16 20
26— 27 18
19—20 17
25—27 17
17—24 15 
23—34 15 
16—23 14 
11—30 10

INTERBUCUREȘTENELE
Rapidul este lider pentru mai mult de 24 de 

ore. Dar nu acesta e faptul ce trebuie reținut din 
prologul celei de a 19-a etape. Sîmbătă am 
cunoscut adevărata atmosferă în care trebuie 
să se desfășoare o întrecere sportivă, în speță 
un derbi fotbalistic de tradiție și eternă rivali
tate. Deși a plouat toată ziua mărunt, îndesat 
și sîcîitor, un public neobișnuit de numeros și 
entuziast s-a concentrat, din toate punctele car
dinale ale Capitalei, spre arena din Dealul 
Spirit Casele de bilete s-au închis cu 2 ore înainte 
de începerea meciului. Tribunele au devenit 
neîncăpătoare. Colinele din jurul ovalului de be
ton, pomii, uriașii stîlpi metalici ai instalațiilor 
de nocturnă, panourile cu reclamă, treptele, a- 
coperișurile clădirilor învecinate — toate locu
rile sub cerul de plumb dar neapărat în acest 
perimetru — au fost considerate achiziții rare, 
adevărate fotolii de orchestră ! Demult n-am 
mai trăit plăcerea să fiu asaltat încă de la 
podul Izvor pentru un bilet in plus! Dar nu 
numai atît : pe acest fundal completat cu un 
arsenal întreg de mijloace de agitație vizuală 
— steaguri, fanioane, pancarte viu colorate, CU 
inspirate lozinci ce îndemnau cele două team- 
uri la victorie — cu tot felul de producătoare 
metalice de sunet, care nu conteneau să exprime 
vibrant simpatia pentru o echipă sau alta, s-a 
desfășurat o partidă de fotbal de o remarca
bilă ținută tehnică, o încleștare de forțe dina
mică, deosebit de viu disputată în limitele unui 
autentic spirit de fair-play. N-au fost acele 
răsturnări de situații și frecvente și rapide și 
spectaculoase, nu s-au marcat nici goluri, cu 
toate acestea lupta de pe gazon s-a constituit 
într-un veritabil spectacol fotbalistic de care 
cliiar și cei mai înfocați suporteri s-au despărțit 
veseli, mulțumiți și nu-1 vor uita curînd. Rezul
tatul de egalitate este echitabil : Șeaua a do
minat mai mult în prima repriză. Rapid în cea 
de a doua. Ocaziile și acțiunile de gol s-au în
scris și ele într-un echilibru destul de stabil. 
Forma bună a celor doi portari, Răducanu și 
Coman. a decis in ultimă instanță, scorul alb.

Cealaltă întîlnire inftrbucureașteană, Dinamo-

Progresul, s-a soldat cu un rezultat surpriză : 
disputa dintre deținătoarea fotoliului de lider 
.și o echipă candidată la retrogradare, se în
cheie cu victoria 'ultimei, căreia aproape ni
meni nu i-a acordat șanse. Progresul confir
mă, prin rezultatul de ieri, ascensiunea dc for
mă și spulberă orice dubii asupra rezultatului de 
duminica trecută de la Brașov. Ea este și dc 
data aceasta performera etapei. îmbucurătoare 
și dătătoare de speranțe reale această renaștere 
pe care puțini au întrevăzut-o. Se pare că echi
pa din Dr. Staicovici, a reușit să risipească, ast
fel, norii vestitori de vreme rea și clipa cînd 
va putea crede în salvarea sigură din ghearele 
retrogradării, e pe undeva pe aproape. Evoluția 
de pe stadionul Dinamo — deci a doua victorie 
în ...deplasare — ne-a arătat pe Progresul in 
postura unei formații bine puse la punct in 
toate compartimentele, cu obiective precise sub
ordonate unei strategii clare, lucide. In prima 
repriză — o repriză de fotbal tehnic, cursiv — 
deși au fost conduși, bancarii nu s-au pierdut 
ba dimpotrivă, și după splendidul gol semnat de 
Dumitrache in min. 15 — o pasă în adîncime 
a lui Dinu către Radu Nunweiller, o centrare 
ca la carte a acestuia — iată că în min. 22 Năs- 
tase — acest puști a cules aprecieri pozitive 
în ultima vreme și el anunță o carieră fru
moasă dar și zile negre pentru apărătorii butu- 
rilor — egalează spectaculos. După pauză meciul 
devine mai aprig, repriza poartă pecetea unei 
lupte pe viață și pe moarte, starea de nervozi
tate se accentuează, în consecință jucătorii „a- 
pelează" la durități și ocazii clare de gol sînt 
ratate și de-o parte și de alta, incredibil, ba
rele devenind și ele, subit, „îngeri păzitori". 
Incursiunile Progresului la poarta iui Constanti- 
nescu par, însă, ceva mai periculoase. Băieții. 
conduși admirabil de „bătrînul" Raksi, — neo
bosit, inspirat, tactician de rafinament — pun 
în umbră „vedete" de calibru : in min. 70, Bel- 
deanu, primește o pasă ideală de la Raksi, șu- 
tează sec și cu precizie : 2—1 pentru Progresul 
și „marca carte" este jucată.

V. CABULEA

DIAGRAMA ETAPEI
RAPID-STEAUA 0—0.
DINAMO-PROGRESUL 1—2 

(1—1). Au marcat: Dumitrache 
pentru Dinamo ; Năstase și Bel- 
decinu pentru Progresul.

F.C. ARGEȘ-S.C. BACĂU 
4—1 (3—0). Jercan, Prepurgel, 
Marian Popescu și Radu sînt au
torii golurilor realizate de piteș- 
teni. Pentru S.C. Bacău a marcat 
Ene Daniel.

JIUL-UNIV. CRAIOVA 1—0

ETAPA VIITOARE
Steagul roșu—„U" Cluj, 

Progresul—Farul, U.T.A.— 
Rapid, Univ. Craiova — 
Petrolul, Politehnica—F. C. 
Argeș, Dinamo—C. F. R. Ti
mișoara, C. F. R. Cluj—Jiul, 
S. C. Bacău—Steaua.

(0—0). Singurul gol al meciului 
a fost înscris de Ion Constantin 
(min. 74).

t,Ua CLUJ-POLITEHNICA 
2—0 (0—0). Au înscris Barbu și 
Adam.

PETROLUL-U.T.A. 1—1 (0-0). 
Autorii golurilor Ciucu (min. 65) 
și, respectiv, Petescu (min. 87).

FARUL-C.F.R. CLUJ 2—0 
(0—0). A marcat Tuf an (min. 
47 și 69).

C.F.R. TIMIȘOARA-STEA- 
GUL RO$U 0—0.

REZULTATELE
DIVIZIEI B

Cupa „VOINȚA"

VITRINA
CĂRȚII SPORTIVE

Selectio
nabilii
promit

Antrenorul ALEX. TEOFI- 
LOVICI: „Punctul nostru 
forte — ofensiva !"

Ne mai desparte o săptămînă, 
pînă la meciul cu reprezenta
tiva Italiei din cadrul „Cupei 
Națiunilor — F.I.R.A.". In fața 
numeroaselor indisponibilități, 
ca și a formei slabe manifes- 
ts»te de unii dintre jucătorii se
lecționați, antrenorii naționalei 
au întîmpinat unele dificultăți. 
Pentru elucidarea acestor nea
junsuri, unele explicații față de 
starea de fapt, și pentru alte 
amănunte legate de această în
tîlnire, l-am solicitat pe antre
norul federal prof. ALEX. TEO- 
FILOVICI. Iată ce ne-a declarat: 
„Sperăm să recuperăm pe toți 
titularii, iar în funcție de pre
gătirea individuală cel mai bun 
să îmbrace tricoul naționalei. 
Este știut că adversara noastrâ, 
echipa Italiei, va alinia un XV 
alcătuit pe scheletul a două e- 
chipe, iar noul antrenor dorește 
ca echipa să aibă o mai bună 
omogenizare. Cu toate că rug- 
biul italian se găsește, astăzi, 
într-o perioadă de ^.criză, noi 
tratăm întîlnirea cu maximum 
de seriozitate. De aceea, potrivit 
concepției noastre tehnico-tac- 
tice — și prin aceasta înțeleg 
practicarea unui joc în care ac
centul să cadă pe ofensivă, pe 
înaintare, o circulație rapidă a 
balonului, o apărare fermă — 
dorim să ne aliniem cît mai 
aproape de rugbiul modern. Si
gur. un capitol special al pre
gătirii noastre este și eficacita
tea. Adică, marcarea 
deci materializarea 
noastre de joc".

După meciul de 
dintre loturile A și

de puncte, 
concepției

verificare 
B, care a

Țufuianu reușește o breșă pe Lingă RADU DEM1AN, căpitanul naționalei și Al. Pop, în timp ce 
Bărgăunaș, culege balonul

Foto: AL. NEDELCU

Meciurile disputate ieri în 
cadrul etapei a XlX-a a cam
pionatului diviziei naționale B 
s-au încheiat cu următoarele 
rezultate :

SERIA I

Politehnica Galați-Metalul 
București 3—0, Metrom Brașov- 
Dunărea Giurgiu 9—2, Sportul 
studențesc-Poiana Cîmpina 
1—0 (Boc a suferit In minutul 
4 al primei reprize o întindere, 
părăsind terenul de joc ; golul 
bucureștenilor a fost marcat 
de Jamaischi dintr-o lovitură 
liberă de la 16 m), 8.N. Olte- 
nița-Progresul Brăila 0—1, 
Știința Bacău-Ceahlăul Piatra 
Neamț 2—0, A.S.A. Tlrgu Mu- 
reș-C.F.R. Pașcani 3—0, Flacăra 
Moreni-F.C. Galați 0—0, Metalul 
Tlrgoviște-Portui Constanța 
1—8,

In clasamentul seriei pe pri
mul loc se află A.S.A, TÎRGU 
MUREȘ (28 puncte), secondată 
de Progresul Brăila (24 punc
te). Sportul studențesc însu
mează și ea 24 de puncte dar 
are un golaveraj inferior.

SERIA A II-A

avut loc duminică dimineață pe 
Stadionul Tineretului și soldat 
cu scorul de 44—0 !! după fe
lul de desfășurare și pofta de 
joc a selecționabililor, sîntem 
convinși că XV-le nostru este 
capabil de un rezultat bun în 
întîlnirea care va avea loc du
minica viitoare. Trialul, mai are 
de rezolvat, în continuare, o 
singură problemă, însă deosebit 
de importantă : acordarea man
datului jucătorilor care să ne 
reprezinte în acest meci 1 Reu
șita acestei operații depinde de 
priceperea antrenorilor și a Co
legiului federal, de obiectivita
tea acestora în selecționarea ju
cătorilor celor mai în formă și 
capabili să dea totul pentru pre
stigiul rugbiului românesc.

GABRIEL FLOREA

(Urmare din pag. I)

de

REZULTATE NEAȘTEPTATE
LA C.M. DE LA NAGOYA

• După o zi de odihnă, sîm
bătă la Nagoya au fost reluate, 
cu primele meciuri ale probei 
individuale, campionatele mon
diale de tenis de masă Un re
zultat neașteptat a fost înregis
trat în optimile de finală ale pro
bei de dublu mixt. Perechea An
ton Stipancici (Iugoslavia)-Ma- 
ria Alexandru (România) a în
vins, după o luptă dramatică 
cu 15—21, 21—12, 17—21, 21—19, 
21—19 pe deținătorii titlului 
mondial Hasegawa-Konno (Ja
ponia), Comentatorii agențiilor 
internaționale de presă sublini
ază în cronicile lor că ACEST 
REZULTAT CONSTITUIE CEA 
MAI MARE SURPRIZA REA
LIZATĂ PTNĂ ACUM ÎN CAM
PIONATELE LUMII. De re
marcat că înainte cu un tur, 
Stipancici și Alexandru elimi
naseră cu 3—1 (18—21, 21—10»

21—13. 21—19) o altă 
japoneză alcătuită din 
Koshinaka. în primul 
pancici-Maria Alexandru au cîș- 
tigat cu 3-0 (21—5, 21—9, 21—11) 
în fața lui Perez și Cifuentes 
(Columbia). Pentru sferturile de 
finală ale probei de dublu 
mixt s-au calificat: Stipancici- 
Alexandru, Alser (Suedia)-Pogo- 
sova (U.R.S.S), Beleznai-Kishazi 
(Ungaria), soții Scholer (R.F a 
Germaniei), Gomozkov, Rudno- 
va (U R.S.S.), Cian si-li-Lin Hui- 
Cin (R.P. Chineză), Nishi-Fuku- 
no (Japonia) și Kohno-Kowada 
(Japonia). Tot în primul tur al 
acestei probe, perechea Surbek 
(Iugoslavia)—Mihalca (România) 
a întrecut cu 3—0 pe Seewindc- 
Tedjaskimana (India). în turul 
următor însă. Itoh-Sakafnoto 
(Japonia) au dispus cu 3—2 de 
Surbek și Mihalca.

pereche 
Koiwa și 
tur, Sti-

genția județeană a B.T.T. sau de 
la sectorul de turism al Comi
tetului județean U.T.C

în cele mai multe cazuri, ac
tivitatea cercurilor de turism e- 
xistă doar pe hrîtie, ele repre
zintă numai o prezență forma
lă, teoretică în viața tinerilor 
din întreprinderea, școala, co
muna respectivă

„Nu putem afirma că avem 
cercuri de turism bune nici mă
car în întreprinderile mari, ca 
să nu mai vorbim dc cele mici 
și de comune — ne spune tova
rășul CONSTANTIN VOINEAG, 
prim secretar al Comitetului ju
dețean Argeș al U.T C. Teoretic 
se vorbește de cercul de turism, 
avem în fiecare comitet U.T.C. 
un responsabil cu turismul dar, 
de fapt, tot secretarul comite
tului U.T.C. se ocupă de ex
cursii sau, în cel mai bun caz, 
cercul de turism se confundă cu 
președintele său Efectiv, cercu
rile de turism — așa cum au 
fost ele concepute — nu există".

De la tovarășul NICOLAE 
BANAȘ, șeful sectorului de tu
rism al Comitetului județean 
Argeș al U.T.C., aflăm că în ju
deț există peste 260 de cercuri 
de turism.

„Dar — precizează interlocu
torul nostru — puține din aces
te cercuri au un program și o 
activitate proprie, cele mai mul
te iși concep un asemenea pro
gram doar cînd trecem noi pe 
acolo. In rest, se mulțumesc să 
organizeze, cînd și cînd. o dru
meție. De regulă, cercurile de 
turism nu-și realizează decît in 
mică măsură propriile planuri 
de activitate, președinții acesto
ra ,,dispar" din activitate de în
dată ce sînt aleși ca resncnsahili 
cu turismul în comitetele U.T.C."

Punctul de plecare al acestei 
situații este, cel mai adesea, în
săși lipsa de preocupare a co
mitetelor U T.C. pentru proble
mele turismului.

Desigur. organizațiile U T C 
au sarcini multiole și dificile, 
fiecare comitet U T C. trebuie 
rezolve zeci și zeci de proble
me ținînd de participarea tine-

rilor în procesul de producție, 
de educarea politică a acestora. 
Dar nu e mai puțin adevărat că 
turismul trebuie privit in pri
mul rînd. ca un mijloc de edu
cație și, prin această prismă, 
trebuie să i se acorde impor
tanța și ponderea cuvenite în 
ansamblul activităților organi
zației U.T.C.

Ni se pare inexplicabil, în •- 
ceste condiții, că mai există în
că secretari U.T C care nici nu 
știu măcar că activitatea turis
tică trebuie organizată de un 
cerc de turism.

GRIGORE VALERIU, secreta- 
t rul comitetului U.T.C. de la în- 
' treprinderea de construcții in
dustrial» Pitești, pe care l-am

IN ANTRACTUL 
CAMPIONATULUI

Incepînd de vineri, timp de 
trei zita, terenul Voința din Ca
pitală a găzduit un turneu in
ternațional de handbal masculin 
organizat de clubul Voința 
București in cinstea Semicente
narului partidului. La startul a- 
cestei competiții s-au aliniat trei 
ecnipe românești din divizia A 
(Universitatea București, S. C. 
Bacău și Voința), precum și 
formația iugoslavă Dinamo Pan- 
cevo. Deși întrecerile din pri
mele două zile ale turneului 
s-au desfășurat în condiții vi
trege de joc (ploaie și vini), 

spectatorii devotați handbalului 
au avut prilejul să asis
te la partide interesante, pre
sărate deseori cu faze de 
bun spectacol. Și pentru că sur
prizele sînt aproape nelipsite in 
astfel de competiții, au apărut 
și de această dată și încă din 
abundență ! Prima dintre ele a 
fost înfringerea suferită de Vo
ința București, în prima zi, in 
fața S. C. Bacău (16—12). Acest 
rezultat avea să anunțe, insă, 
forma foarte slabă manifestată 
de echipa gazdă, care a și pier
dut, pînă la urmă, toate parti
dele, clasîndu-se pe ultimul loc ! 
în vreme ce team-urile S. C Ba
cău și Dinamo Pancevo s-au do
vedit a fi apropiate ca valoare 
(pentru că nici băcăoanii nu s-au 
prezentat într-o formă prea 
strălucită), studenții bucureșteni 
cu numai doi titulari din prima 
lor garnitură (Bădâu și Cosma) 
au reprezentat o adevărată reve
lație reușind să ocupe primul 
loc în turneu. După ce au tre
cut de Dinamo Pancevo (12—11) 
și Voința (16—10), ei au întîlnit, 
ieri. într-un meci decisiv, echipa 
S. C. Bacău. Jocul a fost exce
lent și a dovedit că bucureștenii 
au resurse nebăauit de mari 
sub aspectul „schimbului de 
mîine”. Spunem acest lucru 
pentru că. după ce (în min. 45) 
Bădâu a fost eliminat definitiv 
din joc pentru proteste repetate 
la deciziile arbitrilor, scorul 
fiind favorabil băc&oanilor (min. 
46 : 12—9), cu numai cinci jucă
tori în cîmp studenții au remon
tat handicapul și au preluat 
conducerea (min. 56 : 15—13,
min. 58 : 16—14). în final însă au 
slăbit ritmul și au permis, ast
fel, adversarilor să egaleze : 
16—16, scor care a asigurat însă 
bucureștenilor locul întîi ! Acest 
rezultat confirmă. încă o dată, 
valoarea handbaliștilor de la U- 
niversitatea București, precum 
si intensa muncă dusă de an
trenori E. Trofin și V. Hnat.

H. ALEX.

Toma Alexandrescu ilus
trează în paginile volumu
lui numit un principiu mo
ral : între artă și sport, do
menii aflate aparent la an
tipozi, pot exista relații 
de perfectă compatibilitate. 
Chiar dacă , Cuvîntul înainte*1 
convinge sau nu de rațiunea 
scrierii unei asemenea cărți, 
comentariile sale — dublate 
de confesiunile aceluia care 
„a reușit să îmbine strălucit 
activitatea sportivă cu cea 
artistică*’, Sony Niculescu — 
spulberă orice îndoială.

în structură o combinație 
„fluidă" între prezentare și 
autobiografie", „Cele două 
pasiuni...” — fotbalul și vio
loncelul — reconstituie ima
ginea artistului sportiv, așa 
cum anii au așezat-o în me
moria vie a presei și a con
temporanilor și în amintirile 
— nealterate de „dragul" su
biectivității - aparținînd re
putatului „ex-centru înain-

• TN TURNEUL internațional 
de lupte greco-romane de la 
Budapesta, sportivul român 
Gheorghe Berceanu (cat 48 kg) 
l-a învins prin tuș pe Demianin 
(U.R.S.S.). în limitele categoriei 
52 kg, bulgarul Kirov l-a în
trecut la puncte pe Doncek 
(Ungaria). La categoria 57 kg. 
Szony (Ungaria) a cîștigat la 
puncte în fața polonezului 
Marczyniak.

Se poate
asalta tabela
recordurilor !

C.F.R. Arad-Vagonul Arad 
1—2, M-inerul Anina-Gloria 
Bistrița 0—0, Gaz metan Me- 
dias-Minerul Baia Mare 3—2, 
Politehnica Timișoara-U.M, Ti
mișoara 0—0 !, C.S.M. Sibiu- 
Metalurgistul Cugir 3—0, Elec- 
troputere Craiova-C.S.M. Reși
ța 2—1, Crișul Oradea-OIlmpia 
Oradea 3—1.

CRIȘUL ORADEA (29 punc
te) s-a distanțat la 3 puncte de 
principala sa contracandidată 
la șefia clasamentului, Politeh. 
nica Timișoara.

elogiat activitatea cercului de 
turism și a președintelui aces
tuia, Nicolae Corban ! Argumen
te ? Foarte puține. Cele cîteva 
zeci de tineri care au vizitat mu
zeul din Golești și platforma pe- 
tro-chimică piteșteană nu ne pot 
convinge că la C.E.I.L. Pitești se 
practică turismul După cum nu 
ne-a putut convinge nici planul 
de activități în care, la rubrica 
turistică sînt prevăzute — la mo
dul general — 6 excursii pentru 
tot anul 1971.

La Fabrica de stofe „Argeșana* 
am întîlnit o situație asemănă
toare, în sensul că numai 300 
din cei 2 200 de uteciști au par
ticipat la excursii organizate. Se
cretara comitetului U.T.C., DOI-

CERCURILE
DE TURISM

întîlnit la sectorul de turism al 
comitetului județean U.T.C. s-a 
arătat gata să ne vorbească des
pre activitatea... comisiei de tu
rism, neștiind. de fapt, dacă e 
vorba despre cerc sau comisie. 
Discutînd mai pe larg am aflat 
că, practic, organizarea activită
ții turistice e realizată tot de în
suși secretarul Comitetului 
U T.C., ajutat - pentru popu
larizare — de Gh. Andronache, 
președintele cercului și de încă 
4 tineri din diferite șantiere Nu 
e de mirare că, în aceste condi
ții. în primele trei luni ale a- 
nului au participat la cele 5 ex
cursii numai 2*0 din cei peste 
1 850 de uteciști ai organizației 
respective !

La C.E I.L -Pitești, unde în ce
le 29 dp organizații sînt cuprinși 
peste 8n0 de uteciști. în primul 
trimestru n-a avut loc nici o 
excursie

Și totuși DUMITRU SINEA, 
secretarul comitetului U.T.C., a

NA MARIN, ne-a explicat că, 
de fapt, numărul tinerilor care 
au luat parte la activități turis
tice este mult mai mare, aproa
pe 900, dar afirmația sa nu am 
putut-o primi decît cu rezerve, 
deoarece, între altele, am reți
nut că sînt considerate excursii 
pînă și., deplasările pentru strîn- 
gerea fierului vechi

După spusele tovarășului N. 
BANAȘ, cercurile de turism au 
o prezență insignifiantă și în 
viața tinerilor de la I.RT.A. (se
cretar U.T C. Emilian Bădilă), 
Rafinăria Pitești fsecretar UTC. 
Ilie Piștoiu) și Fabrica de mo
toare electrice (secretar U.T.C. 
Marin Iancu).

Iar propriile noastre investiga
ții ne-au relevat inconsistenta 
activității turistice pînă și în 
acele cercuri care ne-au fost re
comandate ca bune Dacă ar fi 
să ne referim numai la proble
mele propagandei turistice, la 
modul în care aceasta este rea-

Avertismentul 
fața autorului elimină posi
bilitatea oricărei speculații 
privind substanța paginilor î 
„Ceea ce prezint aici este A- 
merica amară și aproape de 
necrezut a sportului, cerce
tată și în dedesubturile scan
daloaselor metode de corup
ție, de intimidare și de răz
bunare care descompun lu
mea hipismului, a baschetu
lui, a boxului (...), o lume ce 
nu se poate lipsi de jocul pa- 
riurilor".

Se înțelege, de altfel, șl 
fără mărturisirea lui Lam- 
berto Artioli, că ambițiile 
sale nu trec dincolo de aceea 
de a fotografia „anti-Ameri- 
ca“, una din fețele cele mai 
sordide ale continentului de 
peste ocean, „un mod de 
viață” asigurat de exercitarea 
vocației șantajului și a cri
mei. „Panoramicul informa
tiv" risioește, însă, temerea 
nutrită față de o lectură care 
presupune aglomerarea a tot 
Soiul de date apropo de pro- 

‘ gazetarului 
intuiție si- 
- operează 
disponibil i- 
a uni cu-

fesionism. Flerul 
— sprijinit pe o 
gură- de detectiv 
din plin asupra 
tății comune de _ — 
riozitatea cu plăcerea cititu
lui, „Sport și mafia" înscriin- 
du-se, cu certitudine, în cla
sa lucrărilor parcurse cu su
fletul la gură. Probe irecu
zabile ori simple sugestii ce 
deschid porți adevărului cu
rat — acoperă o jumătate de 
veac, populată de o lume pes

triță și agresivă, în care au 
încercat zadarnic să pună or
dine o mînă de oameni pă
trunși de sniritul justițiar, a 
lui Eliot Ness. Incoruptibilul.

VICTOR BIBICIOIU

[ SCRIMĂ

Floretiștii noștri
n-au putut păstra
TROFEUL GAUDINI

La numai citeva zile după 
consumarea meciului masculin 
de înot. România-Polonia, pis
cina olimpică de la Complexul 
„23 August" a reur.it din nou 
înotătorii noștri fruntași, seniori 
si juniori, în cadrul Campiona
tului național de primăvară. 
Competiția, deschisă înotătorilor 
de toate categoriile de vîrstâ, a 
constituit și ultimul criteriu de 
selecție pentru loturile noastre 
care urmează să ia startul, peste 
două săptămîni, între 16—18 a- 
prilie. la Millstadt (Austria), în 
cadrul „triunghiularului" Ro- 
mânia-Austria-Franța. Dacă în 
ceea ce privește formația mas
culină, lucrurile erau aproaue 
total elucidate încă după meciul 
cu Polonia, pentru fete — ab
sente de pe blocstarturi în fe
bruarie, cînd au avut loc „in
ternaționalele" — concursul în-

lizată de cercurile de turism, 
am avea, totuși, suficiente argu
mente pentru a considera drept 
ineficientă activitatea acestora.

Un singur exemplu t colțurile 
turistice, a căror întocmire și 
întreținere cade în sarcina cercu
rilor de turism, sînt, atît la „Ar- 
geșana" cit și la C.E.I.L. Pitești 
niște simple fotomontaje cu cî- 
teva vederi care pot fi procu
rate la orice tutungerie. Nici 
vorbă de informarea tinerilor a- 
supra excursiilor planificate, a- 
supra posibilităților de efectuare 
a unor acțiuni interesante ; lip
sește o rubrică de sugestii, lip
sesc fotografiile din excursiile 
proprii. Aceste mostre de for
malism, de dezinteres și super
ficialitate în organizarea unei 
activități cu puternice valențe 
educative sînt explicate, în une
le cazuri, prin imposibilitatea e- 
fectuării unui control și îndru
mări eficiente de către sectoa
rele de turism ale comitetelor 
județene U T.C. Așa cum ne 
spuneau Interlocutorii noștri, ac
tiviștii care lucrează în cadrul 
acestor sectoare au numeroase 
alte obligații care, în mod fi
resc, grevează asupra capacită
ții lor de a controla și îndruma 
— cel puțin în această perioadă 
de început — felul în care își 
îndeplinesc îndatoririle cercu
rile de turism.

Dar, dincolo de aceasta, cali
tatea activității cercurilor de tu
rism depinde în mod direct de 
importanța care I se acordă de 
către fiecare comitet U T.C., de 
pasiunea și seriozitatea cu care 
muncesc tinerii aleși în fruntea 
cercurilor respective, fieoare 
membru al acestpr cercuri.

Pentru că, așa cum am cons
tatat în alte locuri din țară 
(C.E.TL Rm Vîlcea. T.C.H. Lo
tru. Liceul „N. Rălcescu” din 
Constarta) atunci cî^d comite
tele UTC.. comitetele sindica
le. „nriroin Hida^tire (în caml 
scolii) Îs1 îndreaptă preocupări
le câtre activitatea turistica de 
mesă, către calitatea si efpctele 
acesteia, rezultatele sînt dintre 
cete mal bune cercurile de tu
rism reprezintă cu adevărat ve
rigi de bază în cadrul unui com
plex proces educativ.

cheiat ieri a constituit exame
nul cel mai serios.

Am avut posibilitatea să ur
mărim curse frumoase, cu sosiri 
strinse : duelul Șoptereanu-Tco- 
doroscu pe 100 m bras, ciștigat 
de primul, dar cotat de arbitri 
cu același timp ; disputa Cer- 
beanu-Gyongy, lămurită de o di
ferență infimă la 100 m liber 
fete, sau cea dintre aceeași Cer- 
beanu și Anca Groza, în cursa 
de 100 m delfin fete, sînt numai 
citeva exemple.

N-au lipsit nici rezultatcle- 
record care, chiar dacă nu dove
desc, unele din ele, valoarea 
deosebită pe plan continental au, 
totuși, meritul de a urni, cit de 
cit, o anume situație ce părea 
staționară. Dintre cele mai me
ritorii trebuie menționat rezul
tatul Ancăi Georgescu de la Di
namo, care cu l'20"7 a modificat 
recordul national, pe 100 m bras, 
pentru senioare și junioare. Re- 
șițeanul Wetternek, un poliatlo- 
nist dotat cu un ritm admirabil, 
a modificat, cu 2'22*3, recordul 
juniorilor la 200 m'mixt reali- 
zînd și o victorie directă asupra 
experimentatului Nagy. în pro
ba similară de mixt a fetelor, 
Anca Groza a îmbunătățit și ea 
cel mai bun rezultat al celor 
două categorii de juniori: 2'42"4 
Alte Recorduri modificate : șta
feta 4>'100 m mixt a clubului 
Dinamo (Movanu, Sontereanu, 
Miclăuș, Kokai) - 4'17*4 ; cea 
de juniori a aceluiași club — 
4'21*8 ; Anca Georgescu (Dina
mo) considerată performera con
cursului după acest al doilea re
cord — 2'55"1 la 200 m bras ; 
ștafeta 4X100 m liber juniori 
(Olimpia Reșița) — 3'54"5 : șta
feta similară a fetelor — 4'42'T. 
formată din buchetul de dino- 
moviste Anca Groza, lucia Ra
du, Adriana Pupăzan. Liliana 
Dan. A fost, așadar, o reuniune 
în care fetele s-au străduit să 
demonstreze că se poate asalta 
cu succes tabela recordurilor. | 
S-au poate ni s-a părut numai, . 
dat fiind că le vedem rar pe ] 
blocstarturi... *

VIOREL RABA

Cu o garnitură din care nu au 
lipsit celebrii Magnan, Revenu, 
Talvard echipa de floretă băr
bați a Franței a reușit să se cla
seze înaintea formațiilor Unga
riei. României și, respectiv, Ita
liei readucînd, astfel, la Paris, 

. trofeul Gaudini. Floretiștii ro
mâni, vitregiți de aportul lui 

' Tănase Mureșan, nu au putut 
; depăși decît echipa Italiei pe 

care au întrecut-o cu 10—6 
Dacă în meciul cu formația 
Franței, arbitrajul nu ar fi viciat 
un asalt „cheie", poate rezulta
tul final al meciului ar fi putut 
să fie cu totul altul. Dar rlore- 
tiștii noștri, nervoși mai mult 
ca orieînd. s-au demobilizat ne- 
maiputînd aborda întrecerea cu 
aceeași tenacitate. Singurul care 
a luptat cu întreaga „suită" 
franceză, a fost Mihai Țiu — în 
zi excelentă — care i-a întrecut 
pe rînd pe Magnan, Revenu, 
Noel. Lesueur, obținînd maxi
mum de victorii. De altfel, tot 
Mihai Țiu a fost cel care a „în
viorat" și echipa noastră în me
ciul cu Ungaria Deși conduși cu 
5—2, floreștiștii români reușesc 
să egaleze scorul la 5—5, însă 
ineficacitatea „metronomică" a 
lui Ardeleanu face ca victoria 
să încline de partea echipei 
maghiare, într-un meci în care 
meritau să cîstige și care i-ar fi 
adus pe locul secund.

Din formația noastră au satis
făcut într-o oarecare măsură — 
în afara asalturilor lui Țiu — 
evoluțiile lui Ștefan Haukler 
care a știut să „scoată” niște 
victorii din înfrîngeri ce păreau 
aproape sigure. Lîngă aceștia 
doi, prezența lui Tănase Mure
șan ar fi schimbat total configu
rația clasamentului și nu exage
răm dacă spunem că si trof^.il 
ar fi rămas tot la noi rn țară, 
unde s-a găsit în ultimii doi 
ani. învingătorii însă — floretiș
tii francezi — au marele merit 
de a fi evoluat constant, bine în 
fiecare meci punîndu-și în va
loare recunoscutele calități teh
nice, tactice într-o manieră so
bră. Aceste atribute le-au atras 
aprecierea și simpatia publicu
lui bucureștean.

G. MIRCEA

reur.it


patrioților sud-vietnamezi

ORIENTUL
• STARE DE TENSIU

NE LA AMMAN.

PREȘEDINTELE NIX0N

VA SUPRAVEGHEA TINERETUL LUMII

PERSONAL REVIZUI
REA DOSARULUI
LOCOTENENTULUI

CALLEY
Președintele Richard Nixon 

a anunțat că va supraveghea per
sonal procedura de revizuire a 
dosarului locotenentului William 
Calley, condamnat recent de un 
tribunal militar la închisoare pe 
viață, pentru uciderea unui nu
măr de civili sud-vietnamezi în 
cursul masacrului de la Song 
My. Un purtător de cuvînt al 
Casei Albe a precizat că pre
ședintele, care, în urmă cu trei 
zile, a dispus menținerea în li
bertate limitată a lui Calley, a 
luat această hotărîre ca urmare 
a „intensului interes public și a 
numeroaselor întrebări privind 
modul în care acest caz va fi 
tratat în faza sa finală".

• CONCURSUL „Eurovi
sion" din acest an, desfășu
rat la Dublin, a revenit cân
tăreței Severine (Monaco), 
care a interpretat melodii 
„Un mal, un arbore, o stra
dă". Pe locurile următoare 
s-au clasat Karina (Spania) 
și Katja Ebstein (R.F. a Ger
maniei), care au prezent t 
cîntecele ,,Intr-o lume nouă" 
și, respectiv. „Această 
lume".

SECVENȚE DE PE GLOB Puternice atacuri ale

• Turnurile cărămizii ale Krem
linului au o patină istorică de 
secole, sub vîrfurile ascuțite ale 
turlelor lor s-au consumat, rînd 
pe rînd, un uriaș cortegiu de eve
nimente de mare însemnătate 
culminind cu instalarea aici, în 
1918, a guvernului sovietic prezi
dat de Lenin după victoria Revo
luției Socialiste. Lingă ele, para
lelipiped de marmură albă și cris
tal, Sala Congreselor aduce cu 
sobrietate și distincție, marca 
timpului căruia îi sîntem con
temporani. E locul de desfășurare 
a celui de al XXlV-lea Congres 
ai Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice. în această clădire din 
incinta Kremlinului reprezentanții 
celor 14 000 009 de membri ai 
P.C.U.S, întreprind un cuprinză
tor bilanț ai realizărilor lor șl 
trasează căile pe care, în anii ur
mători, va merge Țara Sovietică. 
(Foto 1).

O Amintindu-și de tragica a- 
ventură a Biafrei, omenirea tresa
re, căci pe primul plan al con
științei ei apar grozăviile care au 
ucis, au schilodit, au înfometat, 
au adus la sapă de lemn milioane 
și milioane de victime ale războ
iului fratricid, iată de ce, cînd din 
Pakistanul de est au zburat spre 
toate telex-urile lumii știri — de 
altfel contradictorii — despre 
luptele izbucnite între partizanii 
șeicului bengalez Mujibur Rahman 
șl trupele guvernamentale trimise

• Deși, după cum declara re
gele Hussein al Iordaniei, între 
oficialitățile iordaniene și coman
dourile palestiniene au loc con
tacte în vederea soluționării ac
tualei crize, Ammanul continuă 
să cunoască o stare de tensiune, 
anunță agenția France Presse. în 
timpul nopții de sîmbătă spre 
duminică, pe străzile capitalei 
iordaniene au fost trase nu
meroase focuri de armă. Mașini 
ale poliției și grupe ale armatei 
regale au patrulat pe străzile ora
șului. 

Referindu-se la ampla mișcare de grevă pe care a provocat-o 
în rîndul elevilor de liceu din întreaga Franță arestarea tină- 
rului GiUes Guiot — bănuit de a fi molestat un agent de 
poliție în cursul unei manifestații numai pentru că vesta pe 
care o purta se asemăna cu a făptașului — săptămânalul 
parizian FRANCE NOUVELLE — organ al P.C.F. — relevă 
cauzele acestei mișcări. Redăm extrase din articol.

„O primă remarcă imposibil de neglijat este aceea că 
mișcarea, al cărei caracter aparent spontan a fost subliniat 
cu precădere de anumite ziare, nu a luat naștere și nu s-a 
dezvoltat în împrejurări abstracte, ci pe baza unei nemul
țumiri latente și profunde care în cazul elevilor de liceu se 
datorează următorilor factori esențiali : pe de o parte faptul 
că elevii trăiesfe zilnic criza permanentă a sistemului de 
invățămint din Franța, că ei sînt martorii și victimele sale, 
pe de altă parte, campania sistematică de denigrare a tine
retului, climatul de suspiciune întreținut din diferite părți.

Dacă o asemenea mișcare a putut în cîteva zile, ba chiar 
în cîteva ore, să se răspîndească ca o pulbere, aceasta se 
datorează faptului că erau deja create condițiile obiective 
ale dezvoltării sale — care nu țin in mod îngust de afacerea 
Guiot propriu-zisă.

Mai mult decit atît. Datorită tocmai unei asemenea si
tuații, trebuie să se ia in considerare dezvoltarea în ultimii 
trei ani, în sinul instituțiilor de invățămint secundar, a unei 
mișcări sindicale a liceenilor, ale cărei acțiuni, metode de 
luptă, proaspătă experiență și progrese înregistrate nu pu
teau rămine fără consecințe...

Se măsoară prin aceasta drumul parcurs, experiența co
lectivă dobîndită în cursul acestor trei ani de lupta în me
diul liceenilor, experiență de altfel comparabilă sub numeroa
se raporturi cu maturizarea mișcării studențești aflată în 
aceste zile in plină reînnoire sindicală...**.

Senecialul a sărbătorit un deceniu de la proclamarea indepen
denței sale, perioadă de strădanii consacrate propășirii țării. 

Fotografia noastră înfățișează o imagine din Dakar

să înăbușe ceea ce președintele 
Yahya Khan a uenumii act de tră
dare — spectrul sîngerat al Bia
frei din anii 1968—1969 s-a ridicat 
ca un avertisment. Poate că a- 
ceastă amintire, ca și distrugerile 
aduse de dezordini (peste încă atît 
de proaspetele ravagii ale ciclonu
lui din Golful Bengalic survenit 
anul trecut), vor avea un rol mo
derator asupra pakistanezilor din 
ambele provincii. Dacă izbucnirile 
naturii nu pot fi încă prevenite, 
de la rațiunea omenească, inclusiv 
rațiunea politică, se poate nădăj
dui mai multă temperanță. 
(Foto 2)
• „O punte arcuită peste Adria- 

tica“ — așa s-ar putea defini 
esența vizitei întreprinse de pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, în Italia, unde a purtat 
o serie de convorbiri cu președin
tele țării-gazdă, Giuseppe Saragat. 
Vizita este definită ca una dintre 
manifestările tot mai larg impuse 
de politica realităților : coexisten
ța pașnică a țărilor cu orînduire 
socială diferită, cooperarea dintre 
ele pe baze reciproc avantajoase, 
alăturarea și coordonarea efortu
rilor menite să contribuie la îm
bunătățirea continuă a climatului 
european. (Foto 3).

• Reverendul Walter Fauntroy 
a fost ales delegat al districtului 
Columbia în Camera Reprezentan
ților. Nimic n-ar fi senzațional

APROPIAT
• ALGERUL VA GĂZ

DUI CONFERINȚA LA 
NIVEL ÎNALT A ȚA
RILOR ARABE?

• Marocul a propus ca noua 
conferință la nivel înalt a țări
lor arabe, în legătură cu situația 
din Iordania, să se desfășoare 
la Alger, anunță ziarul „Al-Ah- 
ram". Această propunere, preci
zează sursa citată, a fost tran
smisă guvernului R.A.U. de că
tre ambasadorul Marocului la 
Cairo. Cotidianul egiptean nu 
face nici o altă precizare în le
gătură cu reuniunea șefilor de 
state și de guverne ai țărilor 
arabe, care trebuie să-și deschi
dă lucrările sîmbătă, la Cairo

o Libanul a informat guver
nul egiptean că nu va participa 
la o nouă reuniune arabă la ni
vel înalt. în legătură cu situa
ția din Iordania, în cazul în 
care ea ar grupa numai 7 sau 
3 țări, relatează agenția France 
Presse citind surse autorizate 
din Beirut, Oficialitățile liba
neze apreciază că la această re
uniune trebuie să participe to'i 
sau marea majoritate a membri
lor Ligii Arabe, și în special 
Iordania. 

fără amănuntul că alesul este un 
om de culoare. Un atare eveni
ment nu a mai cunoscut Colum
bia de o sută de ani încoace. Așa
dar din vremea imediat următoare 
războiului de secesiune ! Soția lui 
Fauntroy, salutîndu-i pe alegători, 
ridică două degete, semnul victo
riei. Este, într-adevăr, o victorie 
în America, țara marilor viteze... 
(Foto 4).

• La Casa Rosada, reședința 
prezidențială a Argentinei, a fost 
instalat un nou locatar : generalul 
Alesandro Lanusse. Predecesorul, 
generalul Roberto Levingston a 
redevenit pe neașteptate o persoa-j 
nă particulară, căreia i se prevăd 
oarecari neplăceri : cel puțin o se
rie de lămuriri pentru care va fi 
solicitat să compară în fața ju
riului de onoare al ofițerilor. Așa
dar, desele schimbări de persoane 
în vîrful ierarhiei argentiniene, 
sub impulsul diferitelor cercuri 
ale armatei, nu s-au dovedit cu 
nimic superioare instabilității din 
epoca dominată de funcționarea 
partidelor politice, dezavuate de 
militari ca mediu anarhizant. 
Drept care generalul Lanusse ar 
avea intenția să organizeze ale
geri, cu participarea partidelor re
aduse la viața publică. Cel puțin 
așa se afirmă în prezent... 
Foto 5).

ȘTEFAN IUREȘ

Spania a recunoscut 
hotărîrea Braziliei de 
a-și extinde limita ape
lor teritoriale la 200 de 

mile
• La Brasilia și Madrid a fost 

dat publicității simultan comuni
catul comun braziliano-spaniol 
încheiat după vizita în Brazilia 
a ministrului de externe al Spa
niei, Lopez Bravo. După ce 
menționează că cele două părți 
au analizat chestiunea îmbună
tățirii relațiilor reciproce, comu
nicatul precizează că Spania a 
recunoscut hotărîrea Brazdei de 
a-și extinde limita apelor terito
riale la 200 de mile. în felul a- 
cesta, Spania devine prima țară 
europeană care recunoaște o a- 
semenea extindere a apelor teri
toriale.

• Starea sănătății lui Louis 
Armstrong, internat la 15 martie 
într-un spital newyorkez, ca ur
mare a unor tulburări cardiace, 
a înregistrat în cursul zilei de 
sîmbătă o anumită ameliorare.

în cursul nopții de sîmbătă 
spre duminică, forțele patriotice 
din Vietnamul de sud au lansat 
puternice atacuri împotriva po
zițiilor trupelor americano-saigo- 
neze situate în provinciile celei 
de-a doua regiuni militare — re
latează agențiile de presă. La 30 
km sud de localitatea Bong Son. 
din provincia Binh Dinh, patrio- 
ții au atacat o unitate a celei de-a 
173-a brigăzi aeropurtate ame
ricane. Șapte soldați americani

LA PAZ:

Două comploturi antîgwern& 

mentale intr-o săptămmă
Ministrul de interne 

al Boliviei, Jorge Gallar
do, a anunțat sîmbătă, în 
cadrul unei conferințe de 
presă, că „grupări politice 
de extremă dreaptă" au 
organizat un nou com
plot împotriva guvernului. 

Dezvăluirile au fost făcute la cî-' 
teva ore de la publicarea de că
tre Mișcarea Națională Revolu
ționară, partid de opoziție con
dus de fostul președinte Victor 
Paz Estenssoro (actualmente în 
exil), a unui document în oare se 
afirmă că „aotualul guvern este
je punctul de a se prăbuși". In 
cadrul conferinței de presă, Gal- 
ardo a precizat că elementele

1

Ansamblu! de cîntece și 
dansuri „Aiunelul" al Insti
tutului Politehnic din Bucu
rești, care se află intr-un 
turneu în Belgia la invitația 
Asociației dc prietenie bel- 
go-române a susținut un 
spectacol în localitatea Se- 
raing. La spectacol, care s-a 
bucurat de succes, au parti
cipat primarul orașului Se- 
raing, G. Mathot, secretai 
național al Partidului Soci- 

; list Belgian, alte oficiali ați 
ale orașului și un numeri* 
public. Au fost prezenți. de 
asemenea, membri ai amba 
sadei române din Bruxelles.

Cele mai recente sondaje 
de opinie publică, ara
tă că 58 la sută dintre 

bruamci se opun intrării An
gliei in Piața Comună, 11 la 
sulă se pronunța in favoarea 
aderării și 31 la suta sînt 
neueciși in această chestiune. 

Probabil, pentru a-i con
verti pe cei nedeciși și a în- 
groșa rinduriie partizanilor 
ancorării bătrinului Aiuion 
la țărmurile Pieței Comune, 
promotorii englezi ai aderă
rii, grupați in „Mișcarea. bri
tanică pentru Eufopa" au 
hotarit să inceapa o vasta 
campanie „de propagandă și 
convingere „pe iueea" lo
cul Angliei este in C.E.E.".

Ca să dea greutate eveni
mentului, organizatorii cam
paniei au reunit în capitala 
britanica aproape o suia ue 
parlamentari din cele șase 
țari ale Pieței Comune și 
tun cele patru țări care, ală
turi de Anglia, au lacut act 
Ue candidatură la C.E.E. 
mari tenori ai vieții politice 
de dincolo de Canalul Mâne
cii, înregistrați în categoria 
celor mai Iernii protagoniști 
ai intrării Londrei in Pia^a 
Comună au fost mobilizați 
ca să influențeze opinia pu

EFECT CONTBSR
blică și. în subsidiar, să-i 
convingă pe „cei șase" de 
unitatea liderilor britanici în 
voința de a se alătura Co
munității Economice Euro
pene.

Rînd pe rînd, au fost au
zite profesiunile de credin
ță europene ale premieru
lui Heath, ale liderului opo
ziției laburiste Harold Wil
son, ale ministrului de ex
terne Douglas Home, ale Iui 
Anthony Barber, care a fost 
în timpul unei scurte perioa
de „mister Europa" al gu
vernului conservator. însăr
cinat cu tratativele privind 
aderarea la Piața Comună.

Părțile esențiale ale cuvîn- 
tărilor rostite au fost difu
zate, in atenția maselor ne- 
holărite Ar fi, însă, sur
prinzător ca toți acești „ne- 
hotărîți" să se fi convins 
după respectivele discursuri 
de avantajele aderării An
gliei la C.E.E. Așa cum ar fi 
surprinzător ca oaspeții par
lamentari din cele zece țări 
să fi plecat acasă 
de voința 
nicilor de 
Europe".

Marile 
verbale ditirambice 
„vocația 
C.E.E.", 

convinși 
neclintită a brita- 
a se alătura „micii

fraze, înfloriturile 
despre 

Londrei pentru 
, au fost aproape to

tal anulate de o mulțime de 
„dacă" și „dar", de termeni 
condiționali. Premierul Heath 
a insistat asupra necesității

au fost uciși, iar alți 23 răniți. 
In aceeași zonă, o altă unitate 
a diviziei amintite a suferit pier
deri în lupta cu patrioții. Pe de 
altă parte, în provincia Kontum 
continuă să aibă loc ciocniri vio
lente în apropierea bazei saigo- 
neze nr. 6.

Sîmbătă, unități ale trupelor 
americane au căzut în două am
buscade organizate de patrioți. 
Șapte soldați americani au fost 
uciși, iar 38 răniți.

complotiste urmau să declanșeze 
acțiuni militare începînd de luni. 
Agenția Associated .Press adaugă 
că după anunțarea complotului 
— al doilea în decurs de o săp
tămână — un număr nedetermi
nat de persoane au fost arestate.

Citind surse din capitala boli- 
viană, agenția France Presse a- 
nuriță că, în urma complotului 
organizat împotriva guvernu
lui de grupări politice de ex
tremă dreaptă au fost arestate 
circa 40 de persoane dintre care 
mai mulți conducători ai Mișcă
rii Naționale Revoluționare 
(M.N.R.). Printre persoanele a- 
restate se afla și fostul ministru 
Federico Alvarez Plata, unul 
din liderii Mișcării Naționale 
Revoluționare.

Edward Heath 
la Bonn

Ieri, a sosit la Bonn, într-o vi
zită oficială de trei zile, primul 
ministru al Marii Britanii, Ed
ward Heath. Amînată cu două 
săptămîni, din cauza crizei poli
tice din Irlanda de nord, aceasta 
este prima călătorie în R. F. a 
Germaniei a premierului britanic 
după revenirea la putere a parti
dului conservator.

pentru Londra de a obține 
„condiții tolerabile pe ter
men scurt și clar și vizibil 
avantajoase pe termen lung" 
relevind că „numai dacă cei 
șase înțeleg să facă concesii 
și să ia realmente în consi
derație specificitățile Marii 
Britanii, atunci lucrurile se 
vor limpezi la Bruxelles". 
Anthony Barber a pus 
punctul pe i, precizând că 
aceste concesii ar rezida în 
„acceptarea de către comu
nitari a propunerilor d-lui 
Rippon la Bruxelles în legă
tura cu contribuția britanică 
la bugetul comunității" (se 
știe că aceste propuneri au 
fost socotite ca total insufi
ciente de „cei șase") Douglas 
Home a ținut să precizeze 
că „Anglia nu poate să re
nunțe la rolul special al li
rei sterline" (aceasta exact 
în momentul cînd Parisul a 
relevat expres că aderarea 
Angliei la C.E.E. este de ne
conceput in condițiile menți
nerii actualului rol al lirei 
sterline ca „valută de re
zervă", ca echivalent al au
rului). Harold Wilson, la 
rindul lui, a vorbit de „bri
ganzii" care „așteaptă călă
torul britanic în Europa ce

lor șase pentru a-i sustrage 
punga cu bani". Relevând pe 
un ton tăios că „Anglia se 
poate foarte bine ține pe 
propriile-i picioare în afara 
Pieței Comune", liderul la
burist a afirmat că laburiș
tii „nu vor ignora în nici un 
caz îndoielile și rezervele 
din țară in chestiunea efec
telor aderării" (afirmație 
care atestă că Labour Party 
se pregătește să marcheze 
puncte tocmai pe terenul o- 
poziției majorității englezi
lor la intrarea in Piața Co
mună).

Pe un ton in care se a- 
mestecă iritarea cu ironia, 
respectabilul TIMES con
cluziona la acest „tur de 
forță" oratoric : „Campania 
de convingere a semănat mai 
degrabă contuzie. Majorita
tea celor nehotărîți au rămas, 
probabil, tot atît de nehotă
rîți". Mai caustic, GUAR
DIAN scria : „încă două-trei 
săptămîni de asemenea exer
ciții oratorice și toți britani
cii vor fi convinși că Anglia 
nu are ce căuta în Piața 
Comună". — Ar rămîne de 
adăugat că este foarte pro
babil ca la Bruxelles multi 
să fie înclinați acum să-i 
considere pe „marii tenori" 
ai campaniei de convingere 
„de la Londra, mai degrabă 
în categoria „nehotărîților".

EM. RUCAR

A 26-A ANIVERSARE
A ELIBERĂRII R. P. UNGA11 

DE SUB JUGUL FASCIST

Manifestări 
la Budapesta

Poporul ungar a sărbătorit 
duminică, 4 aprilie, cea de-a 
26-a aniversare a eliberării pa
triei sale de sub jugul fascist. 
Cu acest prilej, în întreaga țară 
au avut loc numeroase adunări 
populare, demonstrații ale tine
retului, serbări și acțiuni 
cultural-sportive de masă. Da 
asemenea, în diferite orașe și 
comune din Ungaria au avut loc 
solemnități ale depunerii unor 
coroane de flori la monumentele 
și cimitirele eroilor sovietici și 
români, căzuți în luptele pentru 
eliberarea Ungariei de sub jugul 
fascist.

La Budapesta, a avut loc du
minică dimineața o adunare , a 
tineretului din capitala țării, la 
care au participat peste 30 000 
de tineri și numeroși locuitori 
ai orașului. La manifestare au 
asistat Losonczi Pal, președin
tele Consiliului prezidențial al 
Republicii, alți conducători de 
partid și de stat, veterani ai 
mișcării muncitorești, membri ai 
unor delegații de tineret sosite 
in Ungaria cu prilejul aniversării 
eliberării țării In cadrul adună
rii a luat cuvîntul Horvath Ist
van, prim-secretar al C.C. al U- 
munii Tineretului Comunist din 
Ungaria, care a vorbit despre 
însemnătatea istorică a zilei de 
4 aprilie, despre sarcinile tine
rei generații în construcția so
cietății socialiste.
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SCURT i

REGELE SUEDIEI ÎN 
ITALIA
• REGELE SUEDIEI, Gustav 

VI Adolf a părăsit sîmbătă 
Stockholmul cu destinația Ro
ma, pentru o vizită de două 
săptămîni în Italia.

N.A.S.A. a anunțat o nouă 
,,premieră" prevăzută în
programul navei spațiale 
„Apollo-15". care va fi lan
sată la 26 iulie a.c. David 
Scott, comandantul de bord, 
și James Irwin, pilotul mo- 

i ciulului lunar, vor săpa pe
j suprafața Lunii, cu ajutorul

unui perforator, gropi cu a- 
dîncimi de pînă la 3 metri 
Profunzimea atinsă de să- 

j păturile precedente nu de
pășea 60 cm. După cum arata 

I N.A.S.A., inovația prevăzută
| în programul lui ,,Apolîo-15"

va permite măsurarea tem
peraturii solului lunar pînă 
Ia adîncimile amintite și va 
contribui la o mai bună cu
noaștere a originii și isto
riei satelitului natural al 
Pămîntului.

ȚĂRANI ÎNFOMETAT! 
ÎN BRAZILIA

• CA URMARE a secețeî în
delungate ce s-a abătut asupra 
unei vaste regiuni din statui 
Pernambuco, 700 de țărani au 
invadat localitatea Altinho, unde 
au cerut autorităților să li se 
distribuie alimente. Ziarul „Jor- 
nal do Brasil", care publică a- 
ceastă informație, menționează 
că autoritățile orașului au cerut - 
guvernului statului Pernambuco** 

I să trimită de urgență stocuri de 
alimente pentru a aproviziona 
pe țăranii înfometați.

Se precizează că în cursul ul
timelor săptămîni, numeroase 
sate și orașe din interiorul sta
tului amintit, unde nu a mai 
plouat din septembrie anul tre
cut, au fost teatrul unor mani
festații similare.

SATELIT CANADIAN
• CANADA a lansat, cu aju

torul unei rachete americane, 
un satelit artificial al Pămîntu
lui menit să studieze ionoofera. 
Satelitul, care a fost denumit 
„IS1S", s-a plasat pe o orbită 
de 1354 km deasupra Pămîntu
lui, funcționând normal.

O IMPORTANTĂ 
DESCOPERIRE ÎN 
R.A.U.
• UN IMPORTANT ZACA. 

MINT PETROLIFER a fost 
descoperit in Republica Arabă 
Unită, Intr-o regiune situată la 
80 kilometri de Al Alamein, a- 
nuntă surse oficiale egiptene 
Se apreciază că noul zăcămint, 
de o calitate superioară, poat. 
fi cel mai mare din R.A.U.

INCENDIU LA BORD
• IN SALA MAȘINILOR 

pachebotului spaniol „Campo 
Grande", care naviga spre portul 
Santa Cruz (Insulele Canare), a 
Izbucnit un puternic incendiu. In 
ajutorul vasului spaniol a sosit 
pachebotul francez „Ancerville", 
care a luat la bord 24 de membri 
ai echipajului, printre care doi 
răniți. Interceptînd apelurile că
pitanului, un cargou britanic și 
cîteva remorchere spaniole s-au 
îndreptat de urgență spre nava 
avariată.

Agenții F.B.l, au arestat 
pe cunoscutul mafiot Joseph 
Colombo și alți 20 de sus- 
pecți, sub acjzația că au or
ganizat un sindicat care di
rija jocurile de noroc în 
New York, violând legea pri
vind controlul crimei orga* 
nizate din 1970. Potrivit pre
vederilor legii, o asemene* 
acuzație atrage o pedeapsă 
de 5 ani închisoare și 10 009 
de dolari amendă.
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