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fierbinte la noi fapte 0

DE LA „DUPLEX*

mărețe, închinate patriei
socialiste

De la tribuna adunării festive cuvintele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au trecu? în sala iar prin intermediul micului ecran, 
au apns în toate colturile tării. Ca o revărsare de gîndurî 
bune către generația tînără a țării, care sărbătorește semi
centenarul organizației sale, pătrunzând în inimile milioanelor 
de tineri, zi de zi preocupați să muncească, să trăiască așa 
cum le cere partidul, cum le cere secretarul său general. Ca 
un îndemn părintesc de a se situa totdeauna la înălțimea 
tradițiilor revoluționare ale clasei noastre muncitoare, la înăl
țimea speranțelor p<use în posibilitățile sale creatoare.

Din profundul devotament pentru cauza partidului, din do
rința nestrămutată de a răspunde prin glasul faptelor la în
flăcărată chemare a conducătorului partidului și statului sînt 
izvorîte aceste gînduri, angajamente tinerești formulate spon
tan chiar sub cupola unde vineri după amiază pulsa însăși 
inima tînără a țării.

Cînd conducătorul 
partidului și statului, 
Nicolae 
steagul 
munist 
oordată 
nare < 
ordinul ,r ____ _ _______
lui“ am simțit că și pe uniforma 
mea școlară a apărut, simbolic, 
un asemenea ' însemn. îmi per
mit să am această mîndrie, deși 
organizația noastră a împlinit 
50 — vîrsta maturității, cum 
spunea secretarul general, iar 
eu sînt utecistă <țoar de patru 
ani, mărturisea Maria Berbescu, 
elevă, Liceul nr. 39. Totuși, cred 
că noi, toți cei două milioane - 
jumătate de uteciști. avem 
dreptul, astăzi, la această min- 

tova- 
distinc- 

prima 
aceasta 
noastră

iubit al 
tovarășul 
prins peCeaușescu, a __

Uniunii Tineretului Co- 
înalta distincție a- 
organizației revoluțio- 

din care facem parte 
1 „Victoria Socialismu-

drie. Rețin cuvintele 
rășului Ceaușescu că 
ția acordată pentru 
dată unei organizații — 
fiind U.T.C., organizația_____
de tineret — simbolizează tine
rețea socialismului, faptul că 
noi, tinerii, nu ne concepem 
viața în afaȘra unei societăți so
cialiste. Această apreciere cere 
din partea noastră fapte. Și noi 
sîntem capabili de fapte — îi 
încredințăm- de acest lucru pe 
comuniști. Vom ști să dovedim 
că noi, tinerii, merităm să trăim 
în comunism, în chip comunist.

Am înțeles acum, mai mult 
decât oricind : partidul crede în 
noi și se bizuie că toate visele 
noastre frumoase și curate le 
vom pune în slujba patriei, a so-

cietății. Nici nu am putea pro
ceda altfel. Eu cred cș sîntem o 
generație foarte entuziastă, ca
pabilă de dăruire, arăta, la rîn- 
dul său, Cristina Pancu, elevă. 
Liceul economic nr. 2. 
putea să nu spunem 
zent“ acolo unde patria ne chea
mă, să nu-i dovedim poporului 
că marea sa generozitate față 
de noi găsește ecoul recunoș
tinței, al dragostei noastre. O 
spun în numele colegilor mei, 
uteciști într-o organizație de 
liceu care se străduie să devină 
un colectiv de tineri comuniști 
revoluționari.

Ceea ce m-a impresionat în 
mod deosebit este adînca căldu
ră, marea sinceritate cu care 
conducătorul partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. ni s-a a- 
dresat nouă, celor tineri. Ne-a 
spus și ce am făcut bun, noi cei 
din această generație utecistă, 
dar — deși era un moment fes
tiv — ne-a arătat și care-i sînt 
nemulțumirile, ce așteaptă în 
viitor partidul de la organizația 
noastră. Eu sînt student, acum 
am 22 de ani. Mă gîndesc la ceea 
ce spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că noi vom avea o- 
cazia să participăm la centena
rul organizației și mă întrebam : 
vom fi capabili să venim și noi, 
la acest centenar, așa cum au 
venit vechii uteciști, Ia semicen
tenar. cu o, zestre de fapte care 
arătau că tineretul patriei, or
ganizația sa revoluționară, a 
fost întotdeauna în primele rîn-

N-am
,.pre-

Un nou concurs
profesional

TROFEUL

duri ale luptei partidului pen
tru edificarea unei noi societăți, 
sublinia Mihai Ene, student, a- 
nul III, Institutul politehnic. 
Vom veni, sint sigur, cu aseme
nea fapte. Eu aș dori să se poată 
spune — și nu peste 50 de ani, 
ci mult mai repede — că sîntem 
o generație cu o conștiință re
voluționară, pentru care munca 
nu este altceva decît condiția 
noastră de a fi certificatul de 
membri ai unei societăți care a 
ridicat la loc de onoare munca. 
Va depinde de noi. de fiecare 
colectiv utecist — în cazul nos
tru de asociație — să facem ca

toți tinerii să dorească să se a- 
firme prin muncă.

Nu-mi găsesc cuvintele, pe 
cele mai potrivite, in care să în
capă impresiile, emoțiile, sim
țămintele mele trăite în ziua a- 
ceasta solemnă. Ca tinăr militar, 
ne-a declarat soldatul fruntaș 
Mihai Apostolescu, cuvintele din 
expunere care subliniau faptul 
că evenimentul pe care-1 trăim 
toți, aniversarea Semicentenaru
lui U.T.C., este cinstit de întrea-
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nouă tradiție de indis
cutabilă valoare, de 
larg interes printre cel 

cărora li se adresează, e pe 
cale să se statornicească în 
viața și activitatea minerilor 
noștri. Este vorba de con
cursul Trofeul minerului" 
care își propune să încunu
neze în fiecare an cu laurii 
superlativului — pe baza în
fruntării tuturor tinerilor 
din această profesie — pe 
cei mai vrednici, pe cei mai 
destoinici și mai temeinic 
pregătiți dintre ei.

Inițiat de U.T.C., organizat 
în colaborare cu Ministerul 
Minelor, Petrolului și Geo
logiei, competiția pentru cu
cerirea acestui înalt simbol 
al măiestriei se circumscrie 
în cuprinzătoarea arie de 
preocupări și activități edu- 
cativ-instructive ale orga
nizațiilor U.T.C. pentru cul-

MINERULUI"
tivarea Ia tinerii mineri a 
cultului pentru această stră
veche meserie, pentru per
manenta perfecționare și 
îmbogățire a competenței lor 
profesionale.

Prima ediție, cea din anul 
acesta, s-a desfășurat sub 
însemnul sărbătoririi semi
centenarului U.T.C. în faza 
sa de masă, au fost antre
nați peste 5 000 de tineri din 
toate exploatările de mine
reu și cărbune ale tării. Ca
racterul dominant al acestei 
faze, de altfel cea mai im
portantă, a fost studiul, 
pregătirea exigentă, indivi
duală și colectivă a concu- 
renților.

Faza finală s-a desfășurat 
in orașul Baia Mare, centrul 
importantului bazin minier 
maraipureșan. în urma pro
bei scrise și orale, acumulînd 
cel mai mare număr de 
puncte, tînărul miner Vio
rel Poenaș, șef de echipă Ia 
exploatarea minieră Baia 
Sprie, a cucerit primul „Tro
feu al minerului". „M-am 
pregătit timp de un an de 
zile, adică de Ia declanșarea 
fazei pe sectoare a con
cursului, citind, stînd de vor-

L. ROMULUS

(Continuare în pag. a 111-a)

AICI, TOTUL SE CHEAMĂ

Fotografia ; GHEORGHE CU CU.

PORUMB!
Reportaj de campanie 

in Insula Mare a Brăilei
„Bărăganul dintre ape", cum i se mai 

spune teritoriului cuprins între cele două 
brațe ale Dunării care se desfac la Giur- 
geni și se unesc din nou după Brăila, 
aparține în cea mai mare parte întreprin
derii agricole de stat Insula Mare a Brăi
lei. înțelegem mai bine ce înseamnă po
rumbul pentru cei de aici, privind schița 
amplasării culturilor și unde culoarea ver
de, reprezentând tarlalele repartizate pro
ducerii aurului vegetal, este covîrșitoare. 
Aproape 40000 de hectare — aproxima
tiv două treimi din suprafața cultivabilă 
a insulei (care în acest an a crescut cu încă 
2 500 hectare față de 1971), vor produce 
porumb, cît mai mult porumb, cum s-au 
angajat sutele de mecanizatori și lucrători 
ai celor 41 de ferme din întreprindere. în 
această fază, întrecerea care există între 
ferme (anul acesta chemarea a făcut-o fer
ma „Dunărea", clasată în 1971 pe locul 
111) este întrecerea pentru însămînțarea cît 
mai rapidă și, îndeosebi, cît mai de cali
tate. „Sondajele pe care noi le-am efec
tuat, au arătat că majoritatea terenurilor 
au o aprovizionare satisfăcătoare cu apă în 
profunzime, dar nu în stratul superficial 
de 4—8 cm — ne spunea tovarășul Florin 
Gheorghiu, inginer șef al unității. De a- 
ceea se cere ca pregătirea patului germi
nativ să se facă cu multă atenție, iar in
tervalul dintre aceasta și semănatul propiu- 
zis să nu depășească 24 de ore, pentru a 
se împiedica, pe cît posibil, evaporarea 
apei".

Acestor comandamente ale operativității 
și calității, i-au răspuns, alături de toți cei
lalți lucrători ai întreprinderii, și cei aproa
pe 300 de uteciști, mecanizatori, tehnicieni, 
lucrători. în toate fermele pe care le-am 
străbătut, parcurgînd zeci de kilometri pe

diguri, de-a lungul canalelor, i-am văzut 
lucrînd cu multă pasiune și pricepere. La 
ferma Lunca, sînt 6 băieți care conduc 
tractoarele și semănătorile pentru trasarea 
liniilor drepte ale viitorului rod ce se va în-

OCTAVIAN MILEA

în legătură cu antrenarea ti
nerilor la muncă s-au depus, in 
ultimul timp, ample și susținu
te eforturi — soldate cu rezul
tate pe măsură — între care nu 
puține sînt cele ce aparțin or
ganizației U.T.C. în acest spirit, 
de bune aprecieri și deosebit e- 
fect în rîndul tinerilor s-au 
bucurat — și se bucură — unele 
acțiuni ale organizației județe
ne Buzău a U.T.C. Am aminti 
aici, de pildă, preocuparea co
mitetului județean care. în cola
borare cu direcția pentru pro
bleme de muncă și ocrotiri so
ciale de pe lingă Consiliul popu
lar județean, a recrutat și reco
mandat către șantierele de 
construcții ale patriei, numai in 
acest prim trimestru, circa 1 000 
de tineri (unii „neobișnuiți" 
pînă acum cu munca) — tot a- 
tiția virtuali fierar-betoniști, zi
dari, mozaicari, macaragii, su
dori, lăcătuși, excavatoriști. Alte 
2 000 îi vor urma, eșalonat, în 
cursul anului. Faptul constituie 
un succes frumos al activității 
de organizație, o ilustrare eloc
ventă a eficienței formelor și 
mijloacelor specifice de inter
venție, atunci cînd ele sînt fo
losite cu tact și suplețe, cu ta
lent. Și, totuși, trecînd zilele a- 
cestea prin Buzău, nu despre a- 
cest lucru ți se va vorbi mai în
tîi. Pentru că...

— Nu neglijăm, desigur, a- 
cest aspect al problemei — ne 
spune tovarășul Gheorghe 
Voicu, președintele consiliului 
tineret muncitoresc, din cadrul 
Comitetului județean U.T.C. — 
nici cantitatea de efort și inteli
gență investită în aceste izbînzi.

Dar, mi-aș permite să zic, aces
tea sint niște izbînzi firești, 
scontate, pentru că însutși dome
niul de acțiune ține 
ție mai veche a

de o tradi- 
organizației

TINEREȚE,
EDUCAȚIE,

RĂSPUNDERI

—O valoroasă experiență

a organizației U. T. C.

a municipiului Buzău privind

integrarea in producție a

absolvenților de liceu—

noastre. De vorbit. însă. v-aș 
vorbi despre o altă inițiativă a 
noastră, lansată intr-un perime
tru pină acum inedit. Este vor
ba, în speță, despre situația ac
tuală a absolvenților de liceu, în 
mod deosebit a fetelor. Sigur,

marea lor majoritate au intrat 
in institute de învățămint supe
rior, în școli tehnice postliceale. 
Nu sînt puțini însă nici aceia 
care, în mod firesc n-au putut 
intra. Numai în municipiul Bu
zău există în prezent cî-tevasute 
de fete cu diploma de bacalau
reat în poșetă și gîndul îndrep
tat nostalgic spre evadări uto
pice. Or, întoarcerea aceasta, de 
mentalitate, într-un unghi de 
180 grade, din „punctul mort41 
al inactivității către muncă — 
și am vizat în primul rind sfe
ra industrială — ni se pare un 
bun cîștigat de ambele părți; cu 
modestia cuvenită, o dovadă a 
unor calități sporite de care 
dispune organizația noastră.

Fie-i îngăduit reporterului să 
rezume, în continuare, cele rela
tate de președintele consiliului. 
Amintim, astfel, mai întîi, efor
tul de depistare, cu sprijinul 
conducerii liceelor, a absolven
telor care nu și-au căutat încă 
un loc de muncă. Au urmat a- 
poi cîteva întâlniri cu acestea ; 
pe grupuri, individual, cu prile
juri anume — invitate la diver
se acțiuni de organizație — ori 
pur și simplu... intimplător. Au 
fost vizitate, în colectiv, unele 
întreprinderi din oraș, in special 
cele pregătite a le fi loc de 
muncă : Uzina de mase plastice 
<și întreprinderea de geamuri.

x Am greși dacă am susține că 
bacalaureatele n-au fost recep
tive ; unele au fost de-a drep-

I. ANDREIȚA

(Continuare în pag. a IlI-a)

O lucrare de investi
ții cu termen de 
punere în func
țiune în trimestrul 
III al acestui an 
— cum sînt cele

cămine pentru tineret 
Uzinei de fibre sinte- 
lași, cu o capacitate

trei 
ale 
tfee —_ ----
de 670 de locuri — s-ar cuveni 
șă ofere la această dată o ima
gine avansată, să ofere certitu
dinea respectării planului de 
stat. Deocamdată, însă ele au 
contururi doar pe hîrtie. Con
tractantul lucrării — Trustul 
de construcții Iași nu se zgîr- 
cește cu toate acestea, cu pro
misiunile afirmînd că o dată cu 
venirea toamnei tinerii își vor 
ocupa locurile în camerele lor 
elegante. Promisiuni frumoase 
dar prea puțin convingătoare.

— Unde vor fi amplasate că
minele ?

— Chiar aici pe terenul ocu
pat deocamdată de barăcile 
noastre — ne explică inginerul 
Cornel Teofescu, șeful lotului 
care execută extinderea uzinei.

— Așadar, nici chiar locul 
amplasării n-a fost degajat ?

— Aceasta e o treabă. simplă 
pe care o vom aborda imediat 
ce primim documentația, adică 
proiectele respective.

Aprofundînd discuțiile pe a- 
c_eastă temă dezvăluim de fapt 
superficialitatea cu care Trustul 
de construcții tratează această 
sarcină, accentuarea in contî- 
nuare a întârzierii în începerea 
lucrărilor. Constructorul — care 
este și proiectantul căminelor — 
a înaintat documentația spre 
avizare de-abia la începutul lu
nii aprilie.

— în aceste condiții cînd spe
rați să demarați pe acest șan
tier ?

— Nu înainte de luna viitoa
re cînd probabil vom intra ‘în 
posesia documentației complete 
— apreciază șeful lotului — 
însă darea lor la timp în folo
sință este condiționată și de 
sosirea în termen a fîșiilor pre
fabricate de la întreprinderea 
de prefabricate Roman și a u- 
nei macarale turn.

Trebuie specificat însă că 
materialele în cauză nici n-au 
fost încă contractate. Iată, deci, 
alăturîndu-se un nou motiv de 
incertitudine. Ce părere are be
neficiarul ? Tovarășul Corneliu 
Copcea, inginer șef cu investi
țiile la Uzina de fibre sintetice 
Iași, consideră că soluția salva
toare ar fi începerea imediată a 
lucrărilor, organizarea activi
tății pe șantier în două schim
buri continue și dacă întreprin
derea din Roman nu are posi
bilitatea livrării fîșiilor de pre
fabricate, aceste elemente de 
construcție să fie realizate în 
cadrul -trustului. Există toate 
condițiile pentru rezolvarea mă
car parțială, cu forțe proprii, a 
nevoii de materiale.

în perspectiva amplei dezvol
tări economice în județele în 
care am întreprins raidul nos
tru — Iași, Botoșani, Bacău — 
ca de altfel a tuturor județelor 
țării, _ noi și mari unități in
dustriale sa află în programul 
acestui cincinal. Majoritatea 
obiectivelor se află în stadii 
mult avansate. Aproape pe 
lîngă fiecare dintre ele sînt 
prevăzute cămine pentru tine-

ret — principala forță de muncă 
care va acoperi nevoile acestor 
întreprinderi. Este încă o do
vadă a grijii permanente a par
tidului și statului pentru condi
țiile de viață ale tineretului. In 
ce măsură garantează construc
torii terminarea lor la timp? 
Raidul nostru a căutat un răs
puns în județele amintite toc
mai pentru că ele prezintă la 
această dată o situație aproape 
similară. O concluzie se impune 
de la bun început: atît la Iași 
pe șantierul extinderii Uzinei de 
fibre sintetice, peptru care se 
construiesc căminele de oare 
vorbeam mai înainte, cît și la 
Botoșani pe șantierul Fabricii 
de piese dc schimb și războaie 
de țesut, și la Bacău — pe șan-

1 aprilie documentația pentru 
exproprierea terenului unde ur
mează să se desfășoare șantie
rul nu era încă înaintată pen
tru obținerea aprobării legale.

— Credeți că această întîrzie- 
re va îndepărta momentul ata
cării lucrărilor ?

— Nu. Sperăm că documenta
ția ne va parveni în timp util 
— spune inginerul Ciubotaru — 
dar nu s-a definitivat încă con
tractul cu întreprinderea jude
țeană de construcții. Acesta 
este cel mai dificil aspect. Con
structorul a acceptat să ia în 
lucru un singur cămin cu obli
gația doar să-1 înceapă în cursul 
acestui an și nici de cum să-1 
pună la dispoziția noastră în. 
1972. Deci, după cum vedeți încă

Noi ii iubim pe tineri
declară unii, „lată, le
construim cămine... Priviți
planurile, hirfiile..."

tierul Uzinei de mașini unelte 
—constructorii au dat pînă acum 
o prea mică atenție căminelor, 
atribuie prea puțină importanță 
acestor obiective. însuși stadiul 
lor confirmă această concluzie.

— Normal ar fi ca despre că
minele pentru nefamiliști să se 
vorbească chiar de la începutul 
investiției și nu spre sfîrșitul 
ei — este de părere tovarășul 
inginer C. Ciubotaru, directorul 
uzinei. Inițial — conducerea 
centralei și a Ministerului In
dustriei Ușoare au socotit că 
întreaga forță de muncă va fi 
asigurată din oraș și localitățile 
din jur deci nu se va ivi pro
blema cazării muncitorilor.

Cînd s-a trecut însă la re
crutarea tinerilor pentru cursu
rile de calificare s-a constatat 
că cerințele depășesc posibilită
țile estimate anterior. Sînt ast
fel absolut necesare' cel puțin 
două cămine chiar de ja intra
rea în producție a noii capaci
tăți, cînd sute de tineri aflați 
în prezent în diferite întreprin
deri din țară pentru calificare 
se vor întoarce în Botoșani. Ea 
cererea întârziată a beneficia
rului, Consiliul de Miniștri a a- 
locat imediat fondurile necesa
re. Era de așteptat ca în cel 
mai scurt timp posibil să se e- 
laboreze documentația și să se 
contracteze lucrarea. Dar pro
blema căminelor a fost încă o da
tă lăsată pe plan secundar. La

nu e totul limpede. Nu știm 
pînă acum cine și cînd ne va 
construi cel de al doilea cămin.

— La dv. cum se stă ? l-am 
întrebat pe tovarășul inginer 
Viorel Talpă, directorul Uzinei 
de mașini-unelte din. Bacău.

— Avem planificat un cămin 
pentru 304 tineri. S-a deschis 
finanțarea și au început lucră
rile. Constructorul ne promite 
că termenul de 30 septembrie 
va fi respectat.

Intr-adevăr, lucrările au în
ceput, însă pe șantier nu erau 
în ziua raidului nostru din pri

ma săptămînă a acestei luni de
cît trei (!) muncitori.

în ansamblul măsurilor care 
se impun în vederea impulsio
nării construcției căminelor 
pentru tineret — și care decurg 

din însăși relatarea situației e- 
xistente — insistarea în obține
rea avizelor pentru documenta
ție, aprovizionarea cu materiale 
și utilaje, începerea propriu-zi- 
să a lucrărilor — se adaugă 
sprijinului cu care sînt datoare 
organizațiile U.T.C. In relație cu 
constructorii, comitetele jude
țene ale U.T.C. trebuie să mo
bilizeze pe șantierele respective 
numărul necesar de tineri care 
prin muncă voluntar-patriotică 
să contribuie la efectuarea lu
crărilor necalificate, la scurta
rea termenului de execuție.

ROMULUS LAL(Continuare in pag. a lll-a)

STUDENȚII

(Continuate in pag. a ll-a)

studenți, pecetea de „spor
ii stigmatizează peiorativ 
discernămînt (repercusiu
nii sînt de neglijat), iar 

! sportivi — pentru mulți

DE PERFORMANTA
9

prof. STELA RUSU.
antrenoare de baschet — Politehnica, București

ÎN PAGINA A 2-A
O etapă dominată de oaspeți 
rezultate și comentarii asupra partidelor din e> 
tapa a XXI-a a Compionatului național

Studenții sportivi de perfor
manță nu sînt mulți, întîi pen
tru că performanța — chiar u- 
nilaterală — nu poate fi un fe
nomen de masă dar în special 
pentru că neîncrederea, foarte 
răspîndită la noi, funcționează 
ca o puternică frînă în valori
ficarea unui potențial mult mai 
mare. Majoritatea tinerilor — 
chiar dotați — sînt acaparați 
complet fie numai de absolvi
rea nu ușoară, a unei facul
tăți, fie de drumul, greu și el, 
al unei performanțe sportive. 
Totuși acești cîțiva tineri cu 
aptitudini și tenacitate deose-

bite, care fac și pot face acest 
imens dublu efort (pentru că 
de aceștia vorbim, nu de cei care 
„mimează" una sau ambele ac
tivități) au un regim curios ! 
In facultăți, pentru multe (încă 
prea multe) cadre didactice și, 
din păcate, și pentru mulți co
legi i.......................
tiv4* 
fără 
nile 
între
— calitatea de student te men-
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FOTBAL xxi: o ETAPĂ DOMINATĂ DE OASPEȚI r DIALOGURI
OLIMPICE .

Cu antrenorul emerit
ION CORNEANU despre:

Jiul — Steagul roșu 1—0 
(0—0). Meci destul de echili
brat, cu multe ratări. Victoria 
este tranșată de către gazde în 
ultimul minut de Joc cînd 
Mulțescu înscrie dintr-o fază 
pe care jucătorii brașoveni o 
comentează mult.

C.F.R. Cluj — U.T.A. 0—0.
Un meci slab din mai toate 
punctele de vedere. Nimic de 
notat din această partidă de- 
cît că arădanii cîștigă în de
plasare un punct prețios în 
cursa pentru titlu.

S. C. Bacău — Rapid 1—0 
0—0. După aspectul Jocului un 
rezultat de egalitate ar fi fost 
mai echitabil. Dar Dinu n-a 
avut ce face și l-a faultat pe 
Dembrovschi în careu care, e- 
xecutînd tot el penaltiul în 
min. 77, aduce de partea echi
pei sale o victorie nesperată.

Dinamo — A.S.A. Tg. Mu
reș 1—2 (0—1). Au înscris Vara
di min. 7 și57 și Florian Dumi
trescu min. 49.

Steaua — Petrolul 3—0 (3—0). 
Au marcat Pantea de două ori 
(min. 11 și 27) și Vigu în min. 
28. Echipa Petrolul, văzîndu-se 
pusă la adăpost, tratează cu 
destulă indiferență evoluția sa 
in partidele campionatului.

Univ. Craiova — „U“ Cluj 
o—l (0—1). Surpriză la Craiova. 
Cei care au controlat această 
partidă au fost studenții c u- 
jeni. Victoria a pecetluit-o Lică 
în min. 9. In două ocazii Mu- 
reșan, scăpat de apărarea ol
teană a ratat majorarea scoru
lui.

Politehnica — F. C. Argeș 
0—1 (0—1). Gazdele au făcut 
același Joc slab al lor din ulti
ma perioadă, in vreme ce oas
peții s-au apărat bine și decis 
și au contraatacat periculos, 
victoria la limită (a marcat 
Roșu în min. 19) fiind mult 
prea ușoară față de multele 
ocazii ratate de argeșeni.

Crișul — Farul 1—1 (0—1).
Scorul îl deschid oaspeții în 
min. 25 prin Ologu. iar cu pa
tru minute înainte de încheie
rea partidei jucătorul orădean 
Lucaci egalează.

PERFORMANTA
LUI BONE

Nu, victoria băieților antre
nați de Tiberiu Bone, obținută 
ieri, în fața dinamoviștilor, aici 
la București, pentru mine n-a 
fost o surpriză sau cel puțin o 
surpriză mare. Ei se constituie 
mai demult ca o echipă redu
tabilă. Au, poate, ce n-au mul
te din echipele noastre : vigoa
re, energie — sînt jucători foar
te tineri — și posedă un înalt 
grad de tehnicitate. Aș putea 
spune că la această vîrstă fot
balistică tînără un Hajnal, . un 
Boloni, un Fazekaș, sînt niște 
virtuozi ai balonului. Tinerețea 
este magistral completată cu 
experiența, cu rutina unor ju
cători mai „vârstnici" : Mure- 
șan, Nagy, sînt vizionarii, diri
jorii echipei mureșene. Ieri, 
însă, eroul principal al meciu
lui — eroul pozitiv, bineînțeles, 
că pe teren au mai fost eroi și 
de alt fel — a fost indiscutabil 
portarul Solyom. El 
multă șansă, dar am 
și cîteva intervenții 
nale.

Și nu e o surpriză 
și din alt punct 
știm cu toții că

a avut și 
înregistrat 
exceptio-

prea mare 
de vedere : 

^•a«u vu wyaa echipa din
Ștefan cel Mare/ de-o vreme, 
nu mai este acel team... de te
mut. Niciunul dintre comparti
mente nu dă, la această oră, 
satisfacție deplină. Jocul forma
ției dinamoviste n-are dina-

REZULTATE TEHNICE DIVIZIA B

CLASAMENT SERIA I

AMBIȚIILE
LUPTĂTORILOR

1. U.T.A. 21 11 7 3 39—17 29
2. F. C. Argeș 21 13 0 8 34—27 2(5
3. „U“ Cluj 21 11 3 7 31—21 25
4. A.S.A. 21 9 7 5 24-19 25
3. Steagu roșu 21 9 6 6 26—14 24
6. S. C. Bacău 21 10 4 7 33—26 24
7. Steaua 21 8 6 7 27—18 22
8. Dinamo 21 8 5 8 28—25 21
9. Univ. Craiova 21 8 5 8 26—25 21

10. Jiul 21 8 5 8 19—25 21
11. Rapid 21 8 3 10 24—27 19
12. Farul 21 7 5 9 19—28 19
13. Petrolul 21 7 5 9 10—25 19
14. Politehnica 21 5 8 8 22—27 18
15. C.F.R. 21 3 7 11 14—29 13
16. Crișul 21 2 6 13 9-32 10

F. C. Galați — Ș. N. Olte
nița 2—0 ; Progresul Bucu
rești—Dunărea. Giurgiu 1—0; 
Poiana Cîmpina — Știința 
Bacău 2—1 ; Portul Constan
ța—Sportul Studențesc 3—1 ; 
C. F. R. Pașcani — Metalul 
Plopeni 0—0 ; Progresul Bră
ila—Politehnica Galați 3—0 ; 
Metalul Tîrgoviște — Ceah
lăul Piatra Neamț 1—0 ; 
Metalul București — Chimia 
Rm. Vîlcea 2—0.

Lupta pentru promovarea 
în diviza A se Încinge serios

în-această serie. în vreme ce 
Sportul studențesc, principa
la candidată, a pierdut 4 
puncte în ultimele două eta
pe, principala ei urmăritoa
re, Progresul, a cucerit 4 
puncte. La această oră Spor
tul studențesc are 29 de punc
te, iar Progresul, situată pe 
locul doi, în clasament 27 de 
puncte.

SERIA A II-a

Minerul Anina — Olimipa
Oradea 3—0 ; C.S.M. Sibiu— 
Minerul Baia Mare 3—1 i

C. F. R. Arad — Olimpia 
Satu Mare 1—0 ; C. F. R. Ti
mișoara — Gloria Bistrița 
3—0 ; Gaz Metan Mediaș — 
Politehnica Timișoara 2 —0; 
Metalurgistul Cugir—C.S.M. 
Reșița 1—0 ; Chimia Făgă
raș — Corvinul Hunedoara 
5—0 ; Electroput.ere Craio
va — „Vulturii" Textila-Lu- 
goj 2—0.

în clasament continuă să 
conducă C.S.M. Reșița cu 28 
de puncte, urmată de Mine
rul Baia Mare 24 puncte, 
C.F.R. Timișoara 23 puncte.

mismul, forța, capacitatea tac
tică cu care ne obișnuise odini
oară. Cu părere de rău, dar 
parcă și omogenitatea echipei 
suferă la această oră. Altfel nu 
se explică fazele ieșite din ac
țiuni și pase atît de întîmplă- 
toare. Cel mai grav lucru, de 
fapt care explică totul — este 
ieșirea din formă a unora din
tre jucători, piese de bază în 
angrenajul formației : Luces- 
cu, Deleanu — el nu e încă 
bine restabilit după accident
— Sălceanu, Florian Dumitrescu 
și chiar Radu Nunweiller. în 
plus, am avut senzația, că a- 
ceastă echipă care a fost un 
exemplu de rezistență la șocu
rile psihologice, acum, cade, își 
pierde moralul — și ambiția — 
atunci cînd este condusă. Ieri 
a fost condusă de două ori și 
n-a găsit resursele fizice și mo
rale să depășească momentele 
critice, dificile. Dacă din atîtea 
ocazii pe care le-a avut n-a 
reușit să materializeze nici una
— nu e de vină numai neșansa, 
ci, mai ales, imprecizia, lipsa 
de decizie și concentrare în fa
zele de finalizare. Pe cit de 
haotice, confuze au fost acțiu
nile gazdelor, pe atît de clare, 
periculoase, purtate în mare 
viteză au fost contraatacurile 
oaspeților care au știut să pro
fite — în 2—3 ocazii ar fi pu
tut marca — de ieșirea la o- 
fensivă a dinamoviștilor în bloc. 
Lui Lucescu nu i-a reușit abso
lut nimic — simptomatică și în
grijorătoare lipsa de formă acu
tă a extremei naționalei de 
fotbal. După acest joc, cînd din 
nou antrenorul Nicușor îl înlo
cuiește pe căpitanul echipei na
ționale, sperăm că va interveni, 
în sfîrșit, ceva schimbări și în 
optica și opțiunile Iui Angelo 
Niculescu. Golurile au fost 
marcate de Varadi (min 7), Flo
rian Dumitrescu (min 49) și, 
din nou, Varadi (min 57).

V. CABULEA

— Cînd ați îndrăgit 
luptele, tovarășe Cor- 
neanu ?

— La noi, la Plugova, în 
județul Caraș-Severin, trînta 
a fost și este la mare cin
ste. Știți doar că și poezia cu 
„ăl mai tare om din lume** tot 
despre meleagurile bănățene 
vorbește. Așa că, asemenea ce
lorlalți flăcăi din sat, m-am mă
surat și eu la trîntă și... am a- 
juns la Lugoj, apoi la București, 
în lotul național la lupte. Ca 
luptător, firește, iar cu timpul 
ca antrenor principal de „greco- 
romane".

— Ați umblat singur 
pe drumul acesta ?

— Da de unde ? E drum-ul 
pe care l-am străbătut alături de 
toți campionii noștri naționali, 
europeni, mondiali și medaliații 
olimpici.

— Cînd cei mai mulți 
dintre tineri iubesc fotba
lul, cum de ați îndrăgit 
luptele ?

—O să vi se pară ciudat, 
dar am jucat și fotbal, însă 
trînta și apoi, luptele mi-au 
plăcut mai mult. Vedeți dv., în 
orice copil sau tînăr există do
rința de a-și arăta, de a-și afir
ma puterea proprie.

— Așadar, pledați pen
tru practicarea trîntei 
și a luptelor. O faceți ca 
fost luptător, ca antrenor 
ori ca profesor de specia- 
litate la I.E.F.S. ?

— E drept că fiecare își 
iubește meseria și pledează pen
tru ea, atribuind'u-i calități pe 
care, poate, numai el sau un 
grup restrîns le cunoaște. In ca
zul de față este vorba de mai 
mult. De o tradiție, cum spu
neam, împletită cu o atractivi- 
tate deosebită și cu mari valen
țe în dezvoltarea multilaterală 
a tinerelor generații.

— Ce părere aveți, 
tovarășe Corneanu, des
pre activitatea de masă in 
acest domeniu ?

— Ar trebui amintite, cred, 
lucrurile foarte bune realizate în 
trecutul apropiat, cînd toate 
activitățile sportive de masă, 
vara sau iarna, aveau în pro
gram trânta și luptele. Mai 
mult chiar, în Dobrogea și Ol
tenia, potrivit tradiției, se orga
nizau concursuri de cureș șires- 
pectiv, trîntă „la curea**. Anul tre
cut U.T.C. a făcut o treabă foarte 
bună când a organizat o mare 
competiție de masă cu finală pe 
țară, la Galați. Unii dintre fi- 
naliști sînt, astăzi, chiar în a- 
tenția federației, avînd perspec
tiva de a deveni luptători de 
performanță. Nu știu ce va fi a- 
nul acesta, dar aș dori continua
tă această acțiune a U.T.C., îm
binată și cu altele, de către alți 
factori de răspundere în dome
niul sportului.

— V-am reținut de la 
o „ședință de pregătire" a 
olimpicilor. Vă rugăm să 
ne spuneți cum merg 
pregătirile, ce perspective 
vedeți pentru reprezen
tanții noștri la apropiatele 
J.O. de la Miinchen ?

— Ni s-au creat condiții 
optime de lucru, ne pregătim

intens, la fiecare final de etapă 
ne verificăm forțele, stadiul va
loric al pregătirii in concursuri 
internaționale tari. Sintem, cum 
se spune, „în plan", lucrurile 
merg bine. Băieții au multă am
biție și poftă de lucru, deși, se 
spune uneori, cu mine și cu co
legii mei e cam ca la... galere. 
E greu, e adevărat, dar nu se 
poate răzbi altfel în lumea aces
tui sport, iar obstacolele cresc, 
nu scad. Imaginați-vă că- dacă 
altădată se băteau pentru titluri 
2—3 țări, azi există la fiecare 
categorie cite 10—12 candidați 
pentru „aur“. Fiindcă la celelal
te ’locuri sînt poate cite... 30 !

— Ne dați totuși cîte
va nume dintre sportivii 
tricolori pe care am putea 
să avem bucuria, fericirea 
să-i aplaudăm pe podiu
mul olimpic din august ?

— Printre „stelele** noascre ii 
socotesc azi pe : Berceanu, Ba
ciu, Dumitru, Popescu, Neguț, pe 
veșnic tânărul Martinescu, pe 
„greul** — la propriu și la figu
rat" — Dolipschi. Și alții. Vă 
previn, însă, că o serie de tineri 
dornici de consacrare îi talonea- 
ză îndeaproape

M. COSTEA

BASCHET
Liniște în sala

Dinamo
Liniște, deși evoluau Steaua, Dinamo, Poli

tehnica, adică tot (sau aproape tot) ce are 
mai bun baschetul nostru masculin la ora 
actuală. Dar toate aceste fruntașe urmau să 
joace eu echipe masate la celălalt pol al cla
samentului — I.E.F.S., I.C.H.F., Voința — așa 
că spectatorii nu prea s-au înghesuit, sîm- 
bătă seara, la casele sălii Dinamo. în mod 
neașteptat, însă, două din aceste prezumtive 
disproporționate întîlniri au fost mai echili
brate decît ar fi sperat poate chiar out- 
siderele. ,

Steaua s_a văzut condusă la pauză (36—38) 
de I.E.F.S., iar cu numai două minute îna
inte de final baschetbaliștii militari condu
ceau tot cu numai atîtea puncte ; 60—58. Cî
teva pase greșite ale studenților, tot atîtea 
contra-atacuri ale adversarilor lor au decis, 
însă, soarta meciului : 70—62 în favoarea e- 
chipei Steaua, dar victoria nu-i poate mul
țumi pe steliști aflați într-o vizibilă eclipsă 
de formă. Totodată, Steaua, care dispune de 
jucători înalți de o bună valoare — Ocze- 
pak, Tarău — suferă din lipsa unui coordo
nator în măsură să fructifice calitățile aces
tora, Dimanceă — prea puțin folosit în for
mație — pare a-și fi pierdut încrederea în 
posibilitățile sale, în timp ce Baciu a evoluat 
bine o dată sau de două ori de la începutul 
campionatului, și... cam atît. In acest mod 
va fi foarte greu pentru Steaua să tranșeze 
în favoarea ei duelul pentru titlu cu Dinamo, 
echipă în care conducătorul de joc se numeș
te Diaconescu. Dar, dinamoviștii au și ei 
problemele lor. Diaconescu joacă excelent 
Novac, Cernea, Chlvulescu sau Săuca, se 
comportă bine, și totuși jocul acestora nu 
se „leagă". Poate este vorba de o relaxare 
după meciul cîștigat recent în fața Stelei, 
poate este vorba de o precară pregătire Ieri, 
Dinamo a învins greu (78—62) pe I.C.H.F.,

în sfîrșit, în ultimul meci, Politehnica a 
dispus net de Voința (75—52),

S. SORIN

(Urmare din pag. I)

ține contra evidenței, în cate
goria diletant.

Dar dacă, cei departe de a- 
ceste posibilități nu le pot în
țelege, instituțional este nece
sar ca valoarea unor asemenea 
aspecte pozitive, de vîrf, să fie 
recunoscută și cultivată.

Multă vreme în „neînțelege
rile** dintre învățămînt și sport, 
provocate de o viziune îngustă 
și incompletă asupra fenomenu
lui educațional complex și ca
pacității polivalente ale omului, 
învățămîntul a fost cel care a 
respins legitimitatea activității 
sportive și in special a perfor
manței — în școală și facul
tate. Caracterul, deci, parțial 
„subversiv** al acestora le-a îm
piedicat dezvoltarea și a înde
părtat mulți tineri de la tenta
ția de a le cultiva.

Astăzi, însă, o evoluție nor
mală a dus la o înțelegere mai 
largă și, deși reminiscențe există 
destule, forul conducător. Minis
terul Educației și învățământu
lui, conștient de capacitatea de
osebită a performanței sportive 
de educare și perfecționare ale 
unor calități morale deosebite, 
de a ridica stimulativ și repre
zentativ nivelul de aspirații în 
masa tinerilor, a „legiferat** po
sibilitatea coexistenței perfor
manței sportive cu învățămîntul 
de orice grad și a luat impor
tante măsuri menite să facili
teze îmbinarea celor două ca
tegorii de activități pentru cei 
canabili să le încerce.

Dar, fenomenul curios este că 
astăzi, după ani de revoltă și e- 
forturi contra exclusivismului 
intelectual, sportul — mai pre
cis performanța sportivă — este 
cea care respinse posibilitatea 
acestei coexistențe. Nu oficial,

RUGBI
SURPRIZE

Șl NU PREA
Trei echipe studențești au evoluat, ieri, în 

Capitală, dar numai una, cea bucureșteană, 
s-a detașat, și aceasta numai datorită sco
rului realizat. Sportul Studențesc pe terenul 
din „Regie", echipă cu jucători consacrați la 
alte cluburi, se străduiește, în înțelesul bun 
al cuvîntului, să supraviețuiască în prima 
divizie a țării. în jocul cu Agronomia Cluj, 
încheiat cu scorul de 41—7, studenții bucu- 
reșteni au înscris încercări spectaculoase din 
grave greșeli ale adversarului de joc.

Pe Ghencea, Steaua nu a pierdut prilejul 
pentru a-și îmbogăți zestrea de puncte, în 
fața unei echipe — Politehnica Iași — care in 
acest retur nu convinge. Steliștii i-au învins 
pe ieșeni cu 25—3 într-un joc desfășurat în- 
tr-un singur sens : spre buturile studențești. 
Militarii luptă și în acest an pentru titlul 
de campioni. Ei nu-și pot permite, deci, nici 
o evoluție slabă. De aceea, mi se pare foar
te . necugetat gestul lui Postolache, care ieri 
a lovit un adversar fără balon, sancționat 
prompt, prin eliminarea de pe teren de că
tre arbitrul Th. Witing, care a arbitrat fără 
greșeală.

Din țară consemnăm următoarele rezulta
te : la Timișoara, Universitatea a învins cu 
scortll de 15—6 pe Grivița roșie, scor care 
îndepărtează pe grivițeni de locul I din cla
sament, apropiindu-i, în schimb, pe timișo
reni. Rezultatul nu ni se pare o surpriză 
după ultimele evoluții ale Griviței Roșii — 
destul de oarecari — în partidele din acest 
sezon. In schimb, trebuie evidențiat rezulta
tul de la Constanța unde Farul a fost obliga
tă să cedeze cu 15—12 în fața lui C.S.M. Si
biu. La Bîrlad, Rulmentul a fost nevoit 
sâ cedeze în fața lui Dinamo ; scor 12—7 
pentru dlhămoVîști. La Petroșeni Știința din 
localitate a dispus de echipa bucureșteană 
Gloria CU 19—6.

GABRIEL FLOREA

LA MADRID
Victoria lui llie Năstase 

—o adevărată 
demonstrație

• TENISMANUL român llie Năstase a re
purtat un nou și remarcabil succes Interna
țional cîștigînd de o manieră spectaculoasă 
concursul de la Madrid, dotat cu „Cupa Me
lia". în semifinalele competiției, llie Năsta
se a reușit să-1 învingă pe apreciatul jucă
tor cehoslovac Jan Kodes cu scorul de 3—6, 
6—7„ 7—6, 7—6, 6—3. După cum se știe, aceas
tă întîlnire fusese întreruptă din cauza în
tunericului. în continuare campionul român 
a desfășurat un joc excepțional reușind să-1 
elimine pe învițgățOrui de la Roland Garros, 
în finală, llie Năstase a primit replica altui 
jucător cehoslovac Frantisek Pala. Confir- 
mind forma în care se află, llie Năstase s-a 
impus cu autoritate în trei seturi: 6—0, 6—0, 
6—1 lăsînd o mare impresie publicului spec
tator care l-a aplaudat îndelung pentru de
monstrația sa. Proba de simplu feminin a 
fost cîștigată de Lina Tuero (S.U.A.), învin
gătoare cu 6—3, 6—1 în fața jucătoarei ceho
slovace Palmeova.

• IN PRELIMINARIILE campionatelor eu
ropene de tenis de masă care au loc la 
Rotterdam echipa feminină a României a 
învins cu scorul de 3—0 selecționata Aus
triei, Selecționata României s-a calificat pen
tru grupa semifinală. în competiția mascu
lină echipa Suediei a dispus cu scorul de 
5—0 de echipa României. Jucătorii români 
vor juca pentru alcătuirea clasamentului de 
la locul 11 la 20.

La Interval de numai o săptămînă, atletul 
suedez Kjell Isaksson, a corectaț din nou re
cordul mondial în proba de săritură cu pră
jina. El a trecut peste ștacheta ridicată la 
5,54 ., performanță superioară cu trei cen
timetri recordului anterior care-i aparținea. 
In vîrstă de 24 de ani, Kjell Isaksson este 
profesor de educație fizică.

GIMNASTICĂ
Sala Floreasca din Capitală a a_ 

vut din nou — ieri, cu precădere
— aspectul stupului de albine. A- 
ceasta datorită ambianței inimita
bile a marilor reuniuni gimnaste 
în care pe întreaga suprafață a ha
lei, dominată de covorul rezervat 
solului, mișună permanent sporti
vii, jucîndu-se fascinant cu apara
tele și dejucînd la tot pasul legea 
gravitației. Ediția din acest an a 
„internaționalelor" României, a 
XV-a, a început în urmă cu ..trei 
zile. Pe lista de înscrieri figurau
— alături, bineînțeles, de garnitu
rile noastre complete — numeroși 
gimnaști-reprezentînd 10 țări, dor
nici să-și verifice pregătirea în ca
drul unui concurs de ținută. Este 
și explicabil dacă ne gîndim că 
numărătoarea inversă, în zile, pînă 
la J.O. a și început, șl nici un can
didat olimpic nu-și poate refuza 
acum prilejul unei confruntări se
rioase. „Impusele", aprig disputate 
în prima zi, ne-au prilejuit posibi
litatea să întrevedem o luptă strîn- 
să pentru ocuparea primelor locuri 
în care erau angajați direct repre
zentanții culorilor noastre. Mai 
mult, lucru confirmat pînă la ur
mă, publicul șî tehnicienii de spe
cialitate deveniseră interesați în a 
urmări maniera în care tricolorii a_ 
veau să remonteze unele mici di
ferențe șl să cîștige acest concurs. 
Fetele, după primele patru evoluții 
obligatorii, au desemnat-o pe bă- 
nățeanca Alina Goreac drept lide
ră : 36,95 puncte față de 36,55 punc
te ale Elenei Ceampelea, a doua 
Masată. în urmărirea „tandemului* 
românesc s-au angajat trei repre
zentante ale oaspeților : Monica 
Csaszar (Ungaria) — 36,25 p„ Ans 
Van Gerven (Olanda) șl Zsuzsa 
Matulay (Ungaria), ambele cu cîte 
36,20 p. De-abia pe poziția a șa
sea o altă elevă a antrenorului de 
lot Covaci, Paula loan (36,15 p.). 
Am menționat-o pentru a-i aprecia 
mai bine spectaculosul salt pe care 
avea să-1 facă după secvența „liber 
aleselor". Ceampelea, această gim
nastă experimentată fără de care 
echipa noastră feminină ar cam 
pluti în voia soartei, a refăcut han
dicapul cu care pornise și, după

un sol liber ales admirabil, a de-

r
II Eventul Ceampelea - Grecii

Campionatele internaționale ale României
venit pe merit campioană interna
țională a României cu 74,65 p. Go
reac, pe locul secund (74,40 p.) ne-a 
reținut atenția cu acel 9.55 de la 
paralele. Paula loan — locul III, 
73,20 p. — a venit puternic din 
urmă lăsînd plutonului oaspetelor 
locurile 4, 6, 7. La băieți, gripa lui 
Petre Mihaiuc n_a fost o scuză de 
circumstanță, campionul resimțin-

du-se ou adevărat. După cele 6 
aparate ale primei zile (impuse) 
ordinea era: Andrzej Szajna (Polo
nia — 54,50 p.j, Dan Grecu — în 
foarte bună dispoziție de concurs 
— 54,40 p. și Petre Mihaiuc — 
53,05 p. (slab, de nerecunoscut, la 
cal). Exercițiile liber alese au pro
dus rocada Grecu—Szajna, primul 
devenind campion internațional 
(109,70 p.) în timp ce sportivul

polonez a acumulat cu 4 zecimi 
mai puțin. Mihaiuc, din nou sub 
posibilități (numai 8,85 la sărituri) 
s-a menținut totuși, în final, pe 
poziția a treia. Deci victorie dublă 
și reconfortantă a culorilor noas
tre. Cine ne-ar putea spune, însăj 
cît ar valora ea peste exact 130 de 
zile 1

VIOREL RABA

Foto : GHEORGHE CUCU

desigur, unde lozinca „primii în 
sport, primii la învățătură" ră- 
mîne afișată la loc de cinste, 
ci mai acoperit, pe „teren pro
priu" unde se presupune că este 
mai puțin vizibil sau compro
mițător. Așa cum unii profe
sori dădeau (și mai dau) cu 
meschinărie, o notă comparativ 
mai mică unui elev sportiv care 
deși știe lecția la fel cu altul, 
a lipsit de la cursul predat de 
el pentru (intolerabil) o com
petiție sportivă, așa în multe 
federații activitatea școlară este 
privită drept „chiul** și afront 
aduse performanței sportive !

Mitul specializării înguste a 
denaturat în mintea multor oa
meni concepția sănătoasă des
pre posibilitățile și căile ade
văratelor lor performanțe. în 
multe alte țări, de exemptlu, 
s-a „descoperit" științific, de 
multă vreme, că performanța 
sportivă este favorizată de o in
teligență mai cultivată și de o 
cultură mai largă, astfel că. po
litica sportului de performanță 
în aceste țări îl caută din ce 
în ce mai mult în instituții de 
învățămînt superior.

La noi, Ministerul Educației 
și învățămîntului, cu o privire 
de largă perspectivă, a înțeles 
că virsta performanței sporti
ve, deși coincide cu virsta ma
ximei receptivități intelectuale, 
nu trebuie pierdută și a creat 
posibilitatea valorificării acestei 
situații speciale. A aprobat pen
tru studenții sportivi de mare 
performanță, sesiuni deschise și 
alte diferite înlesniri. Nu a dis
pus indulgență la examene, nu 
a aprobat reducere de materii 
ci a intervenit exact acolo unde, 
fără a știrbi nimic din. ca
ii.te te. a putut atenua dificul- 
tăf'le de orea^izare ale 
duble activități ; le-a adaptat

condițiilor excepționale de ac
tivitate a acestor studenți.

Dar organizarea sportului de 
performanță — forurile ca 
atare — a înțeles oare situa
ția și efortul deosebit ale aces
tei categorii de sportivi ? A- 
proape deloc. Se bucură de pri
vilegiile acordate de învăță
mînt, abuzează chiar des de ele 
dar nu dau nimic în schimb ! 
Modul de organizare al pregă
tirii sportive a studenților nu 
se bucură de nici un fel de re
gim special și, extrem de greu, 
de excepții (foarte rar și cu 
mari discuții) față de pregăti
rea „centralizată** aplicată ca
tegoriilor de sportivi pentru 
care timpul liber se poate pla
nifica în funcție de coordonate 
mult mai puțin rigide ca un 
program școlar. Studenții (și 
elevii) sportivi care ajung la 
performanță sînt obligați prin 
cele mai drastice măsuri sau a- 
menințări (suspendări ( ! !) din 
activitatea sportivă internă sau 
internațională) la același pro
gram cu toată lumea indiferent 
de posibilitățile școlare, de pro
gramul de studiu.

Performanța sportivă cere o- 
mul întreg, este adevărat dar 
tocmai de aceea nu-i poate cere 
și întreaga activitate. Tocmai 
de aceea și performanța sporti
vă cere valorificarea maximă 
a tuturor posibilităților atît de 
complexe ale naturii umane.

Să nu existe posibilități de 
adaptare la condițiile speciale 
de viață și muncă a studenților 
și elevilor în organizarea sau 
planificarea activității sportive ? 
Este posibil, de exemplu, ca 
atunci cînd î.ntr-un lot de 3 snor- 
tive una este studentă (foarte 
bună) în sesiune de examene 
să f’xeri prpgătirea obligatoriu, 
în alt oraș (deși celelalte 2 nu

erau legate de nici unul) ? Și 
poți, apoi, să condamni stu
denta pentru opțiunea — nor
mală — pentru examene pedep
sind-o (împreună cu prestigiul 
țării) cu scoaterea din lot ? 
(Carmen Crișan — tenis masă). 
Sau, dacă un student sportiv, 
de mare valoare în ambele sec
toare de activitate (premiat pe

și elevii care nu participă la 
antrenamentele lotului în zilele, 
orele, perioadele fixate pentru 
toți ceilalți sportivi (chiar dacă 
sînt în sesiune) sînt discreditați 
în toate felurile și sînt suspen
dați frecvent — mai puțin prin
cipial — din activitatea internă ! 
Sau sînt „.sfătuiți", convinși de 
aceeași federație — cum s-a

OPINII

Studenții 
și sportul de 
performanță

centrul București pentru rezul
tate excepționale la învățătură) 
renunță la un turneu stimula
tiv (în Italia !) dar nesemnifi; 
cativ pentru pregătirea echipei 
naționale, pentru a-și recupera 
practica (amînată pentru inte
resele aceluiași lot), acest spor
tiv este un „chiulangiu" care 
se eschivează de la pregătirea 
comună și care (student cu ma
joritatea notelor de 9 și 10) me
rită zeflemea și insinuări re
petate in presa sportivă că este 
..în urmă" cu Învățătura ? (Popa 
Vasile — baschet). De altfel, in 
federația de baschet, studenții

întîmplat recent cu juniorul 
Coste! Cernat — să fugă de 
acasă (cămin) pentru „avanta
jele" pe care le oferă pregă
tirea în comun și care îl scu
tesc de școală, de orele și me
ditațiile de care el are atîta 
nevoie în mod special tocmai 
acum în preajma bacalaurea
tului.

Este greu de Înțeles cum rea
litatea și obligația programului 
școlar, esențială pentru toată 
lumea, nu OBLIGA organele 
sportive la o adaptare în acest 
sens. Să individualizezi pregă
tirea sportivă (o cerință deja

veche a performanței), să o 
concentrezi, să o faci mai va
riată, să o planifici în funcție 
de acest program este mai greu, 
mai incomod, cere un efort 
mult mai mare, este adevărat, 
decît atunci cînd. mare sau mic, 
student sau militar, tînăr sau 
matur, lucrează toți la un loc, 
deodată și... la fel ! Și nu este 
necesar să fii sportiv ca să-ți 
dai seama că nici performanța 
sportivă nu are nimic de cîști
gat de pe urma acestei rigidități 
și uniformizări, ci din contră.

Crearea condițiilor de dezvol
tare multilaterală armonioasă a 
tineretului, pentru un nivel cit 
mai ridicat de școlarizare, grija 
pentru îmbinarea activității in
telectuale și educative cu acti
vitățile sportive, chiar de per
formanță, nu mai sînt de mult 
doar lozinci, în special azi toate 
au devenit și constituie o preo
cupare socială majoră și prin 
aplicarea unor importante orien
tări și hotărâri au devenit obli
gație de stat. Interesele națio
nale invocate de unii salariați 
ai federațiilor nu pot fi servite 
de o performanță „cu orice 
preț", cu prețul înlăturării tu
turor celorlalte aspecte, ci de o 
performanță încadrată ca valoa
re socială. Avem dreptul să li
mităm și să îngrădim posibili
tățile și valorificarea unor ti
neri în funcție de interesele 
noastre, să le creăm tocmai noi. 
educatorii lor, alternativa ori 
performanță ori carte ? Pentru 
că se aude des în federații 
(de ce nu public ?) : „cheltuim 
bani cu pregătirea voastră spor
tivă nentru ca să deveniți ingi
neri ? !**. Sau : „sînt salariat, 
pe mine mă interesează anăra- 
r^a intereselor naționale (spor
tive). nu mă interesează situa
ția școlară !".

Această optică periculoasă 
continuă să se strecoare, inad
misibil, printre cei care răs
pund și conduc activitatea 
sportivă de masă și de perfor
manță a tinerilor. Și-atunci nu 
este de mirare că o~ astfel de 
concepție face „școală", nu este 
de mirare că vezi destui tineri 
care mai slab îndrumați de pă
rinți. care ademeniți de mira
jul sportiv, renunță la intere
sul pentru „școală", trec la 
fără frecvență, renunță la fa
cultate sau la valorificarea stu
diilor. Acești tineri nu au avut 
timp sa simtă (și acest lucru 
li se spune mai puțin), că 
niciodată satisfacția sporti
vă nu poate acoperi senti
mentul de frustrare în viața 
socială și complexele de infe
rioritate pe care ți le dă situa
ția de a nu fi în rîndul celor
lalți oameni din acest punct de 
vedere ; în urmă față de co
legi de școală, facultate sau me
serie. Și tocmai acestea sînt și 
motivele care provoacă la atiția 
sportivi fruntași (sau mai puțin) 
nevoia de compensare, tendința 
de a-și exagera meritele spor
tive, cu tot cortegiul manifes
tărilor de vedetism cunoscute.

Sintem datori să împiedicăm 
aceste efecte, consecințe, sîntem 
obligați să prevenim dezechili
brul nejustificat din viața unor 
tineri, sîntem răspunzători de 
modul în care își construiesc 
viața indiferent de scopul nos
tru sau interesele pe care le a- 
vem față de o parte din acti
vitatea lor. Performanta spor
tivă este din ce în ce mai mult 
a tinerilor din școli și facultăți 
pentru că din ce în ce mai pu
țini tineri rămîn pe dinafara 
acestor forme de învățămînt. 
De aceea ea trebuie să se a-

dapteze acestei realități. Perfor
manța sportivă trebuie să se 
dezobișnuiască de a cere tine
rilor să-i stea la dispoziție sau 
a le cere acestora marele efort 
de a se adapta neînțelegerii 
noastre. Organele sportive tre
buie să înceapă să studieze și 
să aplice, organizare metodică, 
mijloace, planificare, speciale și 
specifice noilor caracteristici 
care se generalizează : timp mai 
limitat, condiții de viață deo
sebite ale programului școlar, 
solicitări nervoase, psihice și in
telectuale mai mari, concepții, 
capacități de asimilare și dis- 
cernămint crescînde.

Chiar dacă nu toți slujitorii 
sportului pot merge în pas cu 
vremea, instituția, forul care 
conduce și organizează activita
tea sportivă, CNEFS, ar trebui 
să iasă mai hotărit în întâm
pinarea unui fenomen deosebit 
de reprezentativ pentru nivelul 
dezvoltării noastre și de mare 
importanță pentru rezultatele 
viitoare. în colaborare cu Minis
terul Educației și învățământu
lui. printr-o înțelegere cel pu
țin egală, să caute o orientare 
oare să-1 susțină, să-1 sprijine, 
în acest sens, deocamdată, cel 
puțin, ar fi normal ca actualii 
studenți sporti 4 de perfor
manță să se bucure de 
un regim stimulativ atît pen
tru ei cît și pentru masa 
tinerilor. Pentru că, deocam
dată încrederea studenților că 
pot face și sport de performan
ță a crescut, dar încrederea 
sportivilor de performanță că 
pot fi și studenți scade. Est» 
admisibil ?
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Conducători de partid și de stat
au prezentat condoleanțe 

tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Duminică, membri ai Comi

tetului Executiv al C.G1 al 
P.C.R., alți conducători de par
tid și de stat, împreună cu so
țiile, au prezentat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, și familiei sale condo
leanțe pentru pierderea grea 
suferită prin încetarea din 
viață a tovarășului Andruța 
Ceaușescu, tatăl secretarului 
general al partidului.

Au prezentat condoleanțe to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Manea Mănes- 
cu, Paul Niculescu-Mizil, Gheor
ghe Pană, Gheorghe Radules
cu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
Maxim Berghianu, Emil Drăgă- 
tnescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Dumitru Popa, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Ștefan 
Voitec, membri ai Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., Iosif 
Banc, Petre Blaj o viei, Miron 
Constantinescu, Mihai Dalaa,

Miu Dobrescu, Ion loniță, Va- 
sile Patilineț, membri supleanți 
ai Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., Cornel Burtică, secre
tar al C.C. al P.C.R., Chivu 
Stoica și Constantin Pîrvulescu, 
vechi milita nți ai mișcării mun
citorești.

A prezentat, de asemenea, 
condoleanțe Justinian Marina, 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române.

La catafalcul pe care se afla 
corpul neînsuflețit al tovarășu
lui Andruța Ceaușescu? au fost 
depuse coroane de flori.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, a primit — 
în legătură cu greaua și dure
roasa pierdere suferită prin în
cetarea din viată a tovarășului 
Andruța Ceaușescu — telegra
me de condoleanțe din partea

comitetelor județene de partid 
Alba, Arad, Bistrița-Năsăud, 
Brașov, Caraș-Severin, Con
stanța, Dolj, Harghita, Iași, Il
fov, Maramureș, Mureș, Olt, 
Suceava, Timiș, Vaslui; din 
partea Ministerului Forțelor 
Armate și Consiliului Politic 
Superior. Ministerului Aface
rilor Interne, Consiliului Secu
rității Statului, Comitetului de 
Stat pentru Energia Nucleară, 

în telegrame sînt exprimate, 
în numele comuniștilor, al tu
turor locuitorilor acestor județe, 
al conducerii și lucrătorilor a- 
cestor ministere și instituții 
centrale, cele mai sincere și 
profunde condoleanțe.

Conducătorului partidului și 
statului i-au fost adresate, de 
asemenea, telegrame din partea 
unor oameni ai muncii, vînst- 
nici și tineri, în care sînt ex
primate sentimente de adîncă 
compasiune.

Gînfl unanim <lc recunoștință pentru înalta apreciere
dată tineretului, organizației sale, in cuvlntarea

tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

IMBOLD FIERBINTE LA NDI FAPTE MĂREȚE,
ÎNCHINATE patriei socialiste

de mine pentru a consolida a- 
ceastă nemărginită încredere cu 
care partidul privește către noi, 
tineretul.

Mă consider favorizat că am 
putut urmări în direct expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
adunarea festivă consacrată ani
versării semicentenarului Uniunii 
Tineretului Comunist. Am trăit 
momentul la cea mai înaltă ten
siune, spunea Dumitru Pri- 
ceputu, președintele Coopera
tivei agricole însurăței, județul 
Brăila. Pentru că, de fapt, în a- 
celași timp am ascultat o auten
tică filă de istorie utecistă. o 
profundă analiză și o înflăcă
rată chemare adresată genera
ției mele de a-și orienta între
gul entuziasm, toată priceperea 
și energia către definirea pro
gramelor ample adoptate de 
partid de a deveni un făuritor 
activ de bunuri materiale, de a 
participa cît mai activ la reali
zarea societății românești de azi 
și de mîine. Cu căldura și lim
pezimea cuvintelor părintești 
ne-a fost jalonat programul de 
activitate — parte integrantă al

importantelor obiective pe șan
tierele construcției socialiste. So
cialismul se construiește peste 
tot în țară și noi, tinerii, sintem 
chemați să fim prezenți oriunde 
este nevoie de noi. Ascultînd 
cuvinteje secretarului general 
al partidului m-am simțit mai 
îmbărbătat, mai plin de energie, 
iar mîine, prezent din nou prin
tre* cei 450 de tineri din însură
țeii Bărăganului brăilean, mă 
voi număra printre cei mai ne
obosiți ostași pe frontul pîinii. 
Ne-am propus să amenajăm 
pentru irigații suprafețe întinse, 
iar acum semănăm porumbul și 
întreținem culturile de primăva
ră care au și răsărit. Am credința 
că vom face mai mult decît 
ne-am propus în momentul cind 
ne-a fost decernat drapelul ju
biliar pentru că în comuna noas
tră munca este stimată și consi
derată de către toți tinerii ca 
o îndatorire ; hărnicia și anga
jarea sint elemente definitorii 
pentru tînăra generație. Noi toți 
trăim și ne realizăm prin mun
că, prin eforturile dăruite pa
triei socialiste.

Sub titlul „Pentru ce fi 
pentru cine editam revis
tele școlare ?" am publi
cat în ziarul nostru nr. 
7121 o parte din opiniile 
exprimate de elevi cu 
privire la procesul crtît de 
complex al alcătuirii unui 
număr de revistă. Astăzi, 
ca o continuare firească 
a problemelor puse în 
diseuție, interlocutorii noș
tri se referă la rolul pe 
care si-J asumă comite
tele U.T.C. în munca de 
elaborare a revistelor, la 
colaborarea dintre aces
tea și colectivele de re
dacție, la capacitatea re
vistelor de a reflecta via
ța cotidiană a școlii și 
organizației U.T.C.

Anca Vistei, Liceul „Gheor
ghe Lazăr" : Ca profil, revista 
noastră nu este exclusiv lite
rară, dar partea literară este 
de o valoare deosebită. Se face 
o selecție riguroasă, cei șase 
elevi din colegiu se întîlnesc 
săptămînal, miercurea, chiar 
dacă au de citit un simplu ma
terial. Membrii colegiului sint 
și în comitetul U.T.C. — eu pery 
sonal sint secretară pe clasă și 
în comisia culturală a comite
tului. Tot ce apare aparține in 
exclusivitate elevilor. Aceasta, 
pentru că vrem ca revista să 
ne reprezinte — ca frămîntări, 
viață spirituală, vîrstă, și să 
nu fie numaidecît o revistă de 
soluții. Maturii, chiar dacă nu 
tac greșelile noastre, se înde
părtează de viziunea celor de 18 
ani. De aceea profesorii nu sem
nează în revistă ci ne îndrumă. 
Revista nu are date fixe de 
apariție, materialul se adună în 
-funcție de inspirația noastră și 
nu știu dacă e criticabil acest 
mod de a concepe reviste.

Daniela Răducanu. Liceul 
„Mihail Sadoveanu" : La fie
care început de trimestru, în 
ședințele activului U.T.C. se 
face apel la responsabilii cul
turali pe clase să adune mate
rialul necesar revistei. Nu por
nim eu un sumar anume ci el 
se constituie poate de la sine 
din articolele care ne vin. A- 
cestea ne dau multe idei, iar 
dacă sînt goluri tematice — 
mai ales privind reflectarea as
pectelor din viața școlii și a 
organizației — atunci comandăm 
materiale.

Cred că avem o revistă echi
librată, cu rubrici permanente 
care se mențin de mai mulți 
ani. Cu tit sînt mai multe sem
nături în revistă — și noi nu 
pierdem din vedere acest lu
cru — cu atît se citește mai 
mult.

Trebuie să remarc relația co
lectiv de redacție — comitet 
U.T.C. La noi revista a fost 
analizată nu numai in plena
rele activului — cum se face 
în alte licee — ci și în comi
tetul U.T.C. Responsabilul co
misiei culturale este și redac
torul șef al revistei creînd ast
fel o legătură permanentă, iar 
comitetul U.T.C. și-a stabilit ca 
sarcină să ajute colectivul de 
redacție.

Ionel Cherea, Liceul „N. Băl- 
cescu": Revista este o expresie 
a vîrstei noastre și a atmosfe; 
rei din liceu. Ne reprezintă și 
reprezintă liceul, ca ni /el de 
preocupări cultural-științifice. 
Păcat că apare rar, ceea ce ne 
limitează posibilitatea de a re
flecta cotidianul. Totuși, ultimul 
număr, dedicat aniversării se
micentenarului U.T.C., are un 
sumar cuprinzător : material o- 
magial, observator politic, ru
brica „Liceum" cronică a

BACALA-
REVISTELE ȘCOLARE ( brutele

DIN NOU DESPRE

Pentru ce, pentru cine sint editate DE LA
unor aspecte ale vieții de școală, 
o rubrică științifică și alta li
terară, poșta redacției etc. Se 
observă frecvența semnăturilor 
elevilor, dar și prezența unor 
colaboratori de prestigiu prin 
articole semnate ori interviuri. 
Nu lipsesc din revistă absol
venții. Grafica aparține unor 
membri ai cercului de artă 
plastică.

Sorin Axinte. Liceul nr. 25 : 
în liceu, revista apare de două 
ori pe an. Este echilibrată, o 
revistă cu funcție activă. Pe 
parcurs, rubricile s-au înmulțit, 
acum avem și un cadran poli
tic. Nu este strict ancorată în 
cotidian, dar nu ocolește coti
dianul. Organizația U.T.C. are 
un cuvînt de spus, chiar dacă 
comitetul U.T.C. n-a analizat 
vreodată mersul revistei. Prin 
mine, care sînt șeful comisiei 
politico-ideologice, se stabilește 
legătura comitet-revistă. Nu 
spun că nu sînt utile analizele 
periodice ale muncii celor ce 
scot revista, precum și analizele 
pe fiecare număr.

Aniela Georgescu, Liceul „D. 
Bolintineanu" : Revista noastră 
prezintă actualitatea artisti
că și științifică a liceului. 
Cred că revista este un instru
ment de lucru al organizației

U.T.C. pentru sprijinirea mun
cii politice educative. în revis
tă se publică și o pagină a se- 
raliștilor, ne mîndrim și cu sem
năturile unor scriitori de pres
tigiu. Sînt foarte multe ilustra
ții realizate de cercul foto, pa
ginarea o face un elev talentat 
la desen. Și totuși, de revistă, 
în ansamblul ei, se ocupă direc
țiunea.

★
Am reprodus ce ne-au spus 

elevii la întîlnirea avută întru- 
cît cuvîntul lor exprimă destul 
de exact cum se ajunge la o 
revistă școlară. Nu intîmplător, 
indiferent de numele pe care îl 
poartă revistele au pe coperte 
precizarea „Revista liceului"... 
„Deci a liceului și nu a elevi
lor. Nu e pur și simplu o ches
tiune de formulare. Chiar dacă 
în ultimii ani s-au adus sub
stanțiale corecturi privind pre
zența elevilor nu numai ca au
tori ai materialului publicat, ci 
și ca redactori responsabili ai 
întregii munci de editare, statu
tul revistelor este încă ambiguu. 
Fiecare revistă are un colectiv 
de redacție format din elevi. 
Dar fiecare revistă antință un 
colectiv de profesori îndrumă
tori, uneori egal numeric cu 
cel al elevilor. Iar din discuții.

multe cazuri, a re- 
elevii sînt vioara 

vorba de realizarea 
prea multe situații 

_ oprește la acela de 
ai materialului brut,

în cele mai 
ieșit că nu 
întii cind e 
revistei. în 
rolul lor se 
furnizori — — _.. 
nefiind puși în situația de a con
cepe, definitiva și decide asupra 
revistei de la sumar pină la 
produsul finit. Sigur că ritmi
citatea apariției revistelor, are 
și ea importanța ei. Dar este 
momentul să avem reviste șco
lare mai puțin pretențioase ca 
realizare tehnică în favoarea 
unor reviste cu un marcat ca
racter de actualitate, cu o func
ție activă în munca politică- 
ideologică. Acestea trebuie să 
fie preocupările majore ale ce
lor care realizează revistele și, 
chiar cu citeva numere pe an, 
revista trebuie să găsească so
luții în acest sens. Revistelor 
școlare le revine, în toate cazu
rile, datoria de a se preocupa 
de viața școlară, a organizații
lor U.T.C.
du-le locul 
chip firesc 
în reviste.

din liceu, asigurîn- 
prioriter, pe care în 
trebuie să-l dețină

LCCREȚIA LUSTIG 
MARIETA VIDRAȘCU

la cluj. „Primăvara studențească"
și-a încheiat a 7-a ediție

Aseară s-a lăsat cortina pes
te cea de a 7-a ediție a Festi
valului clujean „Primăvara 
studențească". Izvorît din do
rința de a încuraja și promo
va forțele creatoare ale insti
tutelor de artă și ale studen- 
țimii în general, de a forma și 
dezvolta dragostea pentru arta 
interpretativă a studențimii, 
Festivalul „Primăvara studen
țească" a constituit un mijloc 
de educație estetică, de creare 
a unui climat de autentică cul
tură în mediul studențesc, de 
cultivare a unui amatorism de 
ținută. Pe scurt, modelarea 
personalității studentului în 
mod multilateral .astfel ca pe 
lîngă specialitatea sa, el să fie 
deschis variatelor fenomene de 
artă.

Ceea ce a caracterizat ediția 
de anul acesta a festivalului a 
fost, in primul rînd, diversita
tea de genuri pre2entate, insti
tutele intretindu-se în a de
monstra aria largă a preocupă
rilor existente în arta studen
țească. Se poate afirma că su
tele de studenți care au umplut 
de fiecare dată sala pînă la 
refuz, au fost satisfăcute in 
ciuda varietății de gusturi și 
preferințe.

Pe scena Casei de cultură a 
studenților au avut loc 17 re
prezentații teatrale, numeroase 
concerte de muzică ușoară, 
concerte corale, recitaluri

wDUPLEX"
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ga. țară, de popor și partid, și că 
nu există realizare, înfăptuire 
în țara noastră în care să nu 
fie încorporată și munca entu
ziastă a tineretului, cuvintele, 
laudele acestea m-au pătruns 
pînă la inimă. Pentru că nu-i 
lucru puțin ca tu, tînăr al țării, 
să fii felicitat de secretarul ge
neral al partidului. Ni s-a spus, 
apoi, că noi tinerii sîntem cei 
care construim societatea socia
listă de azi și de mîine, că noi 
trebuie să ducem mai departe, 
sub conducerea înțeleaptă a 
partidului și în respect pentru 
trecutul său de luptă, făclia cul
turii și civilizației socialiste și 
că datoria noastră sacră este să 
apărăm, în orice împrejurare, cu 
abnegație și devotament patrio
tic, cuceririle revoluționare ale 
poporului, ale clasei muncitoare 
pentru ca să ne bucurăm de vii
torul comunist de aur care ne a- 
parține. Poți oare să nu vibrezi 
în asemenea clipe, să nu te pă
trunzi cind auzi asemenea cuvin
te de o înaltă responsabilitate po
litică și cetățenească? Cuvintaxea
tovarășului Nicolae Ceaușescu. A 
ideile generoase cuprinse, mesa-^ 
jul fierbinte transmis întregului 
tineret al țării mă fac pe mine, 
tînăr ostaș aflat la datorie, 
să-mi înzecesc eforturile în pre
gătirea de luptă și politică, să 
lupt sub imboldul unui înalt 
spirit patriotic și de abnegație 
pentru propășirea țării, pentru 
apărarea ei, și așa cum spunea 
tovarășul Ceaușescu, dacă va fi 
nevoie să fiu gata oricînd ca la 
chemarea patriei și a partidului 
să apăr viața și integritatea ță
rii dragi, înfăptuirile și cuceri
rile revoluționare ale poporului 
nostru, dacă e nevoie chiar cu 
prețul sfînt al vieții. Acest anga
jament al meu este un crez pen
tru care voi munci și voi lupta 
toată viața.

Am urmărit fiecare cuvînt 
r©6tit de secretarul gene
ral al partidului și am descope
rit ca un laitmotiv, îndemnul 
adresat vîrstei tinere a patriei 
de a pune umărul la înălțarea 
României socialiste, de a consi
dera că ne-am făcut datoria față 
de țară, față de popor numai în 
măsura în care vom fi prezenți 
acolo unde este nevoie de noi, 
în măsura în care vom munci 
la nivelul condițiilor create pen
tru a ne pregăti, ne declara Pe
tru Scurtu, electrician, co
mandantul Șantierului national 
al tineretului de pe Lotru. An
gajamentul fiecăruia dintre noi. 
rostit la căldura și înțelepciunea 
cuvântării tovarășului Ceaușescu, 
nu poate fi decît acela de a ne 
ridica la înălțimea înțelegerii a- 
cestui mesaj clocotitor, de a rea
liza adevărul că socialismul se 
construiește în toate orașele și 
satele patriei și trebuie să fim 
pretutindeni.

In ceea ce ne privește pe noi, 
tinerii de pe Lotru, constructo
rii celei mai mari hidrocentrale 
de pe rîurile interioare ale țării, 
o bună parte avînd deja expe
riența Bicazului și Argeșului, a 
altor locuri unde au răsunat cu 
ani în urmă văile entuziasmului 
tineresc, nu avem detit gindul 
de a ne comporta în spiritul a- 
cestui îndemn, pe măsura încre
derii cu atîta căldură rostită.

Ziua adunării festive consa
crată sărbătorii semicentenaru
lui Uniunii Tineretului Comu
nist va rămîne întipărită în me
moria mea de tînăr pentru tot
deauna. Cuvintele tovarășului 
Ceaușescu au strecurat în su
fletul fiecăruia dintre noi do
rința de a ne înrola trup și su
flet, mai mult decît am făcut-o 
pînă acum, în frontul desfășu
rat al energiilor poporului pen
tru a da viață directivelor Con
gresului al X.-4ea al partidului, 
programului de înflorire multi
laterală a patriei socialiste. Nu 
poți, ca tînăr, să nu te simți 
mîndru pentru încrederea pe 
care partidul o are în tineret. în 
forțele și priceperea noastră. în 
energia brațelor și în ascuțimea 
minții noastre, preciza Vasile 
Rusu. miner. Exploatarea minie
ră Aninoasa.

La locul meu de muncă sînt 
hotărît să fac tot ce depinde

AICI, TOTUL SE MMA porumb
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tinde pe o suprafață de 1330 
hectare. Aproape 1 000 dintre ele 
erau gata. „Am reușit să semă
năm această suprafață intr-un in
terval destul de scurt — ne măr
turisea șeful fermei, inginerul 
Eugen Oprea, unul din cei mai 
pasionați și vechi oameni ai 
Insulei, pentru că am lucrat cu 
semănători tip „Lunca". N-ați 
auzit de ele, nu-i așa ? Să că 
spun eu; sînt semănători SPC-6 
cărora noi le-am mai adăugat 2 
secții, transformîndu-le deci în 
SPC-8. Prin aceasta am mărit 
productivitatea muncii cu 30 la 
sută. Cu cele 6 semănători pe 
care le avem, realizăm în medie, 
zilnic, cite 120 de hectare". Sînt 
mecanizatori care însă depășesc 
media de 20 de hectare. Gheor
ghe Măzăreanu de pildă, a rea
lizat chiar și 30 de hectare cu 
acest SPC-8 special. Vitezele de 
lucru atinse sînt posibile și da
torită faptului că ceilalți meca
nizatori lucrează, din zori și pînă 
în noapte, la pregătirea patului 
germinativ. Să mai numim dintre 
fruntași și pe Constantin Cus
tură, care lucrează aici de tind 
s-a înființat întreprinderea și

care a primit Diploma de Onoare 
a C.C. al U.T.C. și medalia ju
biliară a semicentenarului, pe 
Mihai Rîpă, Ion Jurqă, Ivan 
Ciupercă. „Sint mecanizatori că
rora le trece și prin minte și 
prin inimă ceea ce le spui și îi 
înveți să facă" — îi caracteri
zează șeful fermei. Fapt ce nu 
l-a împiedicat pe acest adevărat 
tovarăș mai vîrstnic al mecani
zatorilor să le repartizeze fiecă
ruia anumite tarlale, „ca să se 
vadă cînd răsare porumbul, dacă 
a greșit cineva, cine este acela".

La ferma Șeicuța tinerețea 
este atotcuprinzătoare de la șeful 
acesteia, inginerul Traian Do- 
garu, utecist, și pînă la ultimul 
lucrător. Done Stanciu, unul din 
cei patru mecanizatori cărora li 
s-a încredințat lucrarea de se
mănat, deși e cel mai tînăr este 
însă cel mai harnic și mai pri
ceput. La discuri lucrează Ale
xandru Măgureanu, Nicolae Brăi- 
leanu, Paraschiv Cabăț, pentru 
acesta din urmă șeful fermei 
rugîndu-ne să facem o mențiune 
specială pentru seriozitate și is
cusință. Vecinătatea cu record
mana întreprinderii, ferma Ro
goz, îi ambiționează extraordinar 
pe cei de aici, și în dorința de

a realiza producții cît mai mari, 
nu precupețesc nimic. Zilele, 
nopțile, sărbătorile, au valoare 
numai în măsura în care îi ajută 
să înfăptuiască ceva pentru ma
terializarea acestei ambiții. A- 
cum, pe fiecare parcelă se însă
mânțează la adîncimea conside
rată drept cea mai corespunză
toare, la o densitate îndelung 
calculată, într-un pat germina
tiv pregătit parcă nu cu mașinile 
ci cu mina. „Avem planificat să 
obținem o producție medie de 
5 750 kilograme boabe la hectar 
dar ținem neapărat să o depă
șim, pentru că numai așa o să 
ne clasăm pe un loc fruntaș — 
ne spune tînărul șef de fermă. 
Aici, în Insulă, toți trag cît pot. 
Am prins „microbul" producțiilor 
mari. „Microb" pe care l-am 
depistat, nu cu multă greutate, 
și la tinerii mecanizatori de la 
ferma Boboc, Mircea Axente, Ion 
Ciuceanu, Stănică Novac, trei 
dintre cei 19 care conduc trac
toarele fermei.

— Ce normă zilnică ai de 
realizat cu semănătoarea ? — 
l-am întrebat pe Novac. „15 hec
tare, dar niciodată n-am făcut 
atîtea". „Cum așa ?“

— Păi, am făcut ctte 20, 22

și chiar 25. La această fermă, 
metoda „Lunca" de extindere a 
semănătorii nu este aplicată. De
pășirile se obțin în special prin 
mărirea zilei de lucru (care în
cepe de cum se luminează) și 
prin perfecta funcționare a ma
șinilor.

Plopu, Rușava, Pescăruș, Lu- 
poiu, Lebăda, Dunărea, Geme
nele, Armeneasa, Vîlciu, Vidroiu 
— nume de ferme, noi locuri în 
care ne-am convins, cu tot atî- 
tea noi argumente, că bătălia po
rumbului cunoaște o intensitate 
ce crește pe măsura apropierii 
sfîrșitului ei. Citeva cifre sînt, 
credem, semnificative. Iată, cum 
au evoluat suprafețele însămîn- 
țate: la data de 8 aprilie — 
11 742 hectare; 10 aprilie — 
15 458 hectare; 12 aprilie — 
22 504 hectare și 14 aprilie — 
30 000 hectare.

în aceste zile, purtînd în adîn- 
cul inimii îndemnul adresat de 
secretarul general al partidului 
cu ocazia adunării festive dedi
cate sărbătoririi semicentenarului 
U.T.C.: tinerii din Insula Mare 
a Brăilei, adaugă, alături de toți 
ceilalți lucrători ai ogoarelor, noi 
carate de bogăție la această bu
cățică de pămînt românesc.

strumentale, spectacole muzi
cale, coregrafice și folclorice, 
montaje muzicale, pantomimă 
etc. Aplaudate cu căldură, re
prezentațiile teatrale ne-au dă
ruit o frumusețe izvorîtă din 
inteligență, o frumusețe adîncă 
și reculeasă ce inspiră una 
dintre cele mai puternice emo
ții umane. Am reținut dintre 
acestea, interpretările studen
ților de la I.M.F., Institutul a- 
gronomic, Filologie, Casa de 
cultură a studenților și Insti
tutul politehnic. I-am văzut 
apoi evoluînd pe membrii an
samblului folcloric „Mărțișorul", 
în fața cărora nu o dată spec
tatorii din țări străine au aplau
dat pînă la epuizare.

în mozaicul artistic al festi
valului aveau să se adune apoi 
alte realizări în interpretarea 
unor soliști și formații instru
mentale ale Conservatorului 
„Gheorghe Dima". Piesele in
terpretate de ei au avut adîn
cimea, liniștea și poezia mari
lor giuvaeruri muzicale. Pic
tura, sculptura, grafica, texti
lele decorative, ceramica și 
sticla din sălile de expoziții 
ilustrează căutările variate, fe
brile și meritorii ale artiștilor 
plastici clujeni, străbătute de 
aleasa grijă pentru frumosul 
plastic și poezia lumii contem
porane. Starea de vis și liniștea 
creației, cinstirea orașului con-

temporan, idealul și candorile 
unei vîrste sint numai câteva 
din temele îndrăznite de o altă 
categorie de iubitori ai artei, 
mînuitori ai peliculei. O între
cere strînsă a prilejuit și con
cursul de creație beletristică și 
publicistică (revistele studen
țești participante la concurs 
apărând în ediții speciale dedi
cate semicentenarului U.T.C.). 
„E acest Festival, se spune în 
caietul program al festivalului, 
un pic din marea noastră recu
noștință față de partidul care 
a descătușat energia și talen
tul tineresc, dind fiecăruia din
tre noi plurale posibilități de a 
ne dezvolta plenar personalita
tea, de a ne valorifica inteli
gența și talentul spre înflorirea 
acestei ample prosperități a pa
triei".

Încheiată prin festivitatea de 
înmînare a premiilor, „Primă
vara studențească" a fost o 
săptămină în care elanul, entu
ziasmul și optimismul tineresc 
au străbătut inimile și gîndurile 
noastre. O săptămină în care 
poeziile și tintecele lor au ră
sunat mai frumos ca oricînd 
pentru că sint tineri, pentru că 
se mîndresc cu realizările lor. 
O săptămină de revărsare de 
talent închinat gloriosului ju
bileu al U.T.C.

BENONE NEAGOE

IERI, A SOSIT IN CAPITALA
CHIRURGUL CHRISTIAN BARNARD

La invitația Ministerului Să
nătății, duminică după-amiază a 
sosit in Capitală prof. dr. Chris
tian Barnard, șeful catedrei de 
cercetări și chirurgie cardiacă 
de la Universitatea din Cape
town, Republica Sud-Africană, 
chirurg de reputație mondi'ilă 
de la Spitalul Groote Schuur, 
care, împreună cu soția, va face 
o vizită în țara noastră.

„Cu prilejul scurtei mele vizite 
în România, mă voi întîlni cu 
reprezentanți ai școlii medicale 
românești și voi vizita unități

spitalicești de specialitate". — a 
declarat oaspetele la sosire u- 
nui redactor al „Agerpres".

Referindu-se la școala medi
cală românească, el a arătat că 
a avut ocazia să ia cunoștință de 
rezultatele obținute de olmenii 
de știință români pe tărîm me
dical.

în legătură cu aplicarea gre
felor cardiace, reputatul chirurg 
a subliniat că, deși nu toți pa- 
cienții au supraviețuit, rezulta
tele dobîndite pînă ac’fim îndrep
tățesc speranțe în viitor.

Un nou concurs profesional:

TROFEUL MINERULUI"
(Urmare din pag. I) 

bă cu mineri in vîrștă, cu 
inginerii și tehnicienii noștri 
— ne mărturisește el — ex- 
perimentînd in subteran di
verse scheme și metode de 
muncă, incercînd să-mi însu
șesc cele mai eficiente pro
cedee tehnice de exploatare. 
Rezultatul e nu numai cuce
rirea trofeului, dar în pri
mul rînd obținerea la locul 
meu de muncă a unui ran
dament superior".

Locurile II și III au fost 
ocupate în ordine de Dumi
tru Popescu, de la Exploata
rea minieră Săsar — Mara
mureș și Traian Constanți- 
nescu de la Exploatarea mi
nieră Aninoasa — Valea Jiu
lui. Tinerii mineri Victor 
Raicu. de Ia exploatarea mi
nieră Deva și Ion Tudoran 
de la exploatarea minieră 
Herja — Maramureș, ocupan- 
ții locurilor IV și V au fost 
distinși cu mențiuni.

Dincolo de rezultatul in 
sine al concursului, trebuie 
notată prezența la această 
fază finală a multor tineri 
care încă de pe acum con
stituie o autentică mindrie 
pentru exploatările în care 
lucrează, pentru industria 
noastră minieră. I-am reți
nut doar pe cîțiva : Bartha 
Nicolae, — vestit săpător de 
puțuri din Valea Jiului, 
Leonte Valeriu din Combi
natul minier Bălan, Mihai 
Mocanu din exploatarea mi
nieră Baia de Arieș, Teodor 
Taloș din exploatarea minie
ră Lupeni. Gheorghe Pribo- 
ianu din exploatarea minie
ră Cimpulung Muscel, Viorel 
Popa din exploatarea minie
ră Barza — Hunedoara, A-

lecu Barbu, din exploatarea 
minieră Comânești etc., pu
ternice personalități în pro
fesia lor. Reușita primei e- 
diții a „Trofeului mineru
lui" a fost deplină. Se impun 
totuși citeva observații. Faza 
pe țară ar fi putut constitui 
un frumos pretext de propa
gandă pentru meseria de mi
ner, un potrivit moment de 
dezvăluire a frumuseților și 
valorii sale in fața unui cit 
mai mare număr de tineri. 
Din păcate, însă, Comi
tetul județean Maramureș 
al U.T.C. — gazda con
cursului — a scăpat din 
vedere acest lucru, nu a 
adus în sala confrun
tării deschise a concursu
lui nici un spectator. Sute 
de elevi de la liceele 
și școlile generale din oraș 
și localitățile apropiate ar 
fi trebuit să ia loc in fotolii
le clubului minei Săsar, 
unde s-a desfășurat con
cursul, pentru a cunoaște 
nemijlocit un semnificativ 
crimpei din interesanta și 
nobila profesiune care poate 
fi și a lor.

Ar fi bine, 
nea, ca pe 
ganizatorii să 
in alegerea 
concursurilor, spre specia
liști in ramura respectivă, in 
măsură să Înțeleagă cu com
petență întrebările adresa
te concurenților, să Ie poată 
adinei, să pretindă răspun
suri întregi, aprofundate. 
Pentru ținuta agreabilă pe 
care o poate da un prezen
tator de profesie ca Ion 
Mustață. nu trebuie sa
crificată exactitatea tehnico- 
științifică.

de aseme- 
viitor, or- 
se orienteze 

prezentatorului

tul entuziasmate, făcind cunoș
tința cu automatele procese teh
nologice, cu nivelul înalt și com
plex al tehnicii din aceste uni
tăți. Atunci tind li s-a spus, 
însă, că la întreprinderea de 
geamuri angajarea se face nu
mai pe baza unui chestionar-test 
s-a trezit în ele sentimentul 
competiției, ambiția vîrstei ti
nere de a-și demonstra capaci
tatea. (In paranteză fie spus, 
testul era alcătuit anume pen
tru ele). Unele au ținut să răs
pundă pe loc la întrebările 
chestionarului, iar a treia zi au 
devenit muncitoare cu acte-n re
gulă,

Iată-ne astăzi, la numai o lună 
de zile de la lansarea inițiativei, 
la întreprinderea de geamuri.

— Rezultatele sint mai mult 
detit bune, ne spune inginerul 
șef, tovarășul COSTICÂ MAR- 
CULESCU, fapt care ne face să 
fim pe deplin satisfăcuți de co
laborarea cu comitetul județean 
U.T.C. Fetele s-au acomodat re
pede cu munca, iar cunoștințele 
din liceu le-au ajutat să se 
pună mai ușor în concordanță 
du exigențele procesului tehno
logic. E drept, s-au bucurat con
tinuu de atenția și grija noastră, 
de preocuparea deosebită a di
rectorului fabricii, a organiza
ției de partid și U.T.C., a sin
dicatului. Colectivele de munci
tori le-au înconjurat cu căldură 
și solicitudine, cu dorința de a 
le veni totdeauna in ajutor cu 
priceperea și experiența lor. 
Ne-am îngrijit ca locurile de 
muncă să fie tit mai propice 
specificului feminin, pregătirii 
acestor tinere. Cele mai multe 
dintre fete sint la secția duplex, 
care va fi deservită — ambele 
schimburi — în exclusivitate de 
absolvente de liceu.

Discutăm la duplex — o hală 
modernă, spațioasă, inundată 
de lumină — cu citeva din noile 
lucrătoare ale secției.

— Am terminat liceul anul 
trecut, ne spune Luiza Pătră- 
noiu. Am încercat la chimie in
dustrială. Aici lucrez de la 1 
martie. Nu, nu regret ; dimpo
trivă. La început a fost mai greu 
sau poate nu atit greu de greu, 
tit datorită faptului că habar 
n-aveam despre ce este vorba. 
Cind auzeam cuvîntul geam mă 
gindeam la fereastra mea de-a- 
casă — și-atit. Dar este o în
treagă filozofie, să știți. Ați vă
zut o mașină Dacia 1 300 ? Ei, 
bine, asta facem noi aici ; adică 
parbrizul. Și nu e de colea un 
parbriz care ascunde in el com
plicate procese de fabricație.

Sabina Turcu este deocamdată 
încintată de curățenia care dom
nește in secție. „Farmacie, nu 
altceva ! — exclamă ea. Iar uti
lajele automate reduc la mini
mum efortul fizic. Este o plăce
re să muncești în această sec
ție".

Despre „cuptorița" Pompilia 
Spinu ține să vorbească opera
torul Octavian Pătrașcu, coleg 
pe același post de lucru. „Am 
absolvit o școală profesională 
de profil, am 4 ani de meserie. 
De aceea, tind spun că Pompi- 
lia a deprins repede si bine 
meseria, nu fac o exagerare și 
nici un compliment. în general 
sint zgîrcit cu laudele, dar noua • 
mea colegă de muncă le merită 
cu prisosință".

Cu astfel de cuvinte — fru
moase, demne, încurajatoare — 
ni s-a vorbit și despre celelalte 
absolvente de liceu pe care 
le-am întîlnit aici : Florica Mi
hai, Elena Coșconea, Angela 
Dobrescu, Venera Pințoiu ; des
pre toate cele 40 de bacalau
reate care trec zilnic, în rînd cu 
ceilalți muncitori, prin fața cea
sului de pontaj al întreprinderii 
de geamuri.

încă un fapt se impune a fi 
subliniat; fetele cu care am 
stat de vorbă nu interpretează 
descinderea lor in fabrică, tim
pul pe care-1 vor petrece aici, 
ca pe o simplă viză de flotant 
pe pașaportul existenței. Ele 
sînt decise să rămînă definitiv 
aici, să se califice, opțiunea 
fiind făcută în urma unor chib
zuite meditații. în acest sens, 
tovarășul inginer șef ne asigura 
că incepind cu luna aprilie, ti
nerele vor urma, paralel cu 
producția, un curs de trei luni 
pentru calificarea în meseria de 
operator. Nivelul lor de pregă
tire oferă posibilitatea unei mai 
rapide ciștigări a categoriilor 
de calificare, in așa fel incit în 
3—4 ani li se va înlesni în
scrierea la școlile de maiștri și 
tehni cinei.

Totodată, conducerea între
prinderii procedează la o mai 
exactă evaluare a forței de 
muncă pe posturi, deoarece 
prezența celor 40 de bacalaurea
te aici a stîrnit emulație și în 
rindul altor colege, absolvente 
de liceu. Aproape zilnic — cel 
puțin în etapa actuală — Comi
tetul județean U.T.C. recoman
dă alte și alte absolvente, din
tre care multe devin colege de 
muncă alături de fostele colege 
de liceu. Avem asigurarea că, 
în ceea ce privește întreprinde
rea de geamuri, posibilități sint, 
Investigații similare se fac și la 
Uzina de mase plastice. Și aici 
pot fi întîlni-te citeva tinere ab
solvente de liceu. Iar numărul 
lor este în continuă creștere... 

în sfîrșit, o atenție deosebită 
trebuie să acorde, în continua
re, comitetele U.T.C. din aceste 
unități industriale, pentru grab
nica și deplina încadrare a tine
relor în noul climat, antrenîn- 
du-le la acțiunile și manifestă
rile inițiate, contribuția lor fiind 
de bun augur și în ceea ce pri
vește însăși îmbogățirea vieții 
și muncii de organizație.



S
ăptămînă aceasta o- 
feră, din nou, cro
nicarului posibili
tatea de a reliefa 
semnificațiile pro
funde ale politicii 

externe românești. începutul de 
aprilie ne-a prilejuit bilanțul u- 
nui eveniment de o deosebită 
însemnătate: vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în opt țări de 
pe continentul african. Satisfac
ția țării întregi față de rezulta
tele fructuoase ale acestei călăto
rii, sentimentele de mîndrie pa
triotică ale tuturor cetățenilor ță
rii fața de înaltul prestigiu de 
care se bucură România socia
listă în lumea întreagă, și-au gă
sit o elocventă reflectare în ne
număratele scrisori și telegrame 
trimise Comitetului Central al 
partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal. Aceste scri
sori și telegrame — dintre care o 
parte au văzut lumina tiparului, 
în coloanele ziarelor — eviden
țiază, încă o data, adeziunea po
porului la politica partidului, u- 
nitatea națiunii noastre socialiste 
în jurul partidului, încrederea cu 
care poporul îi urmează pe comu
niști. Sintetizînd gîndurile între
gului popor, dînd expresie con
vingerii profunde a tuturor cetă
țenilor țării, Comitetul Executiv 
al C.C. al P.C.R. a acordat o 
înaltă apreciere activității des
fășurate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a aprobat în unanimi
tate rezultatele vizitei, conside- 
rînd-o drept o contribuție de de
osebită însemnătate la întărirea 
relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre Republica Socialistă 
România și țările africane.

Misiune de prietenie și solida
ritate, mărturie a unei politici 
consecvente, vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu s-a înscris ca 
un moment deosebit al vieții 
internaționale, ca o remarcabilă 
contribuție la întărirea unității 
tuturor forțelor antiimperialiste.

Bogata agendă a săptămînii 
ilustrează în mod convingător 
consecvența cu care partidul pro
movează politica sa, ale cărei 
linii esențiale au fost evidențiate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
atît în cuvîntarea rostită pe aero
portul Băneasa, cît și Ia adunarea 
consacrată semicentenarului
U.T.C. întreaga activitate inter
națională a României socialiste se 
desfășoară sub semnul aplicării 
statornice a principiilor care au 
adus țării noastre prețuirea și 
admirația tuturor celor ce, pretu
tindeni năzuiesc ca popoarele să 
se dezvolte liber, independent, în 
pace, potrivit voinței lor suve
rane !

în zilele acestei săptămîni in
formațiile de presă au consem
nat numeroase întâlniri ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, ale 
altor conducători de partid și de 
stat cu oaspeți de peste hotare. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
primit pe participanții la ședința 
Consiliului militar al Forțelor Ar
mate Unite ale statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia, 
ședință care s-a desfășurat la 
București într-o atmosferă de lu
cru, tovărășească și de deplină 
înțelegere. A fost încă un prilej

de reafirmare a hotărîrii Româ
niei de a lărgi și consolida legă
turile de frățească colaborare cu 
toate statele socialiste.

Preocuparea partidului nostru 
pentru a amplifica schimbul de 
păreri cu toate forțele democra
tice și progresiste își găsește ex
presie și în vizita pe care o în
treprinde în România delegația 
Partidului Socialist Belgian, con
dusă de președinții partidului 
Edmond Leburton și Jos Van 
Eynde. în cadrul convorbirilor 
între delegația P.C.R., condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
delegația P.S.B. s-au abordat pro
bleme privind dezvoltarea relați
ilor dintre cele două partide, as
pecte ale legăturilor dintre Ro
mânia și Belgia, ale evoluției eu
ropene și internaționale.

„România a contribuit prin 
inițiativele sale și prin poziția a- 
doptată Ia promovarea negocie
rilor politice, Ia promovarea co-

iitorul Europei pre
ocupă toate popoa
rele 
nostru
Securitatea europea
nă nu reprezintă un 

deziderat abstract, ci o cerință 
vitală, un imperativ al prezentu
lui, pentru aprofundarea proce
sului de destindere în Europa, 
pentru deplina normalizare a re
lațiilor dintre țările de pe conti
nent. Ideea intensificării eforturi
lor pentru ca proiectata confe
rință general-europeană să intre 
în faza practică cîștigă teren, se 
impune: Oficialități din diferite 
țări se pronunță în acest sens, 
venind de altfel în întîmpinarea 
unui puternic curent de opinie 
publică. Dar nu trebuie ignorate 
nici persistența unor fenomene 
negative. în contrast cu voința 
popoarelor europene se vădesc 
tendințele obstrucționiste ale u- 
nor forțe politice care trăiesc cu

încercatului 
continent.

toate continentele: Da Nang, 
Hue, An Loc nu reprezintă sim
ple denumiri geografice, ci sim
boluri ale unei lupte nobile. Ele
mentul caracteristic actualului 
moment redefinește ofensiva pu
ternică pe care forțele patriotice 
o desfășoară în diferite zone ale 
Vietnamului de sud, marile suc
cese pe care le-au repurtat. Eli
berarea orașului An Loc, capitala 
provinciei Binh Long, reprezintă 
o biruință strălucită, care eviden
țiază potențialul armatei populare 
de eliberare. Forțele patriotice 
dețin inițiativa în toate zonele, 
acționează cu aceeași vigoare atît 
în regiunea Platourilor înalte, cît 
și în imediata apropiere a Saigo- 
nului. De altfel, în noaptea de 
vineri spre sîmbătă Saigonul și 
Da Nangul au fost supuse unui 
puternic bombardament de arti
lerie. Experții militari și observa
torii politici relevă eșecul total 
al faimoasei politici de „vietna-

Indochina, să pună capăt inter* 
venției sale, să respecte dreptul 
popoarelor vietnamez, cambod
gian și laoțian de a-și decide sin
gure viitorul.

antiago d» Chile 
găzduiește în acesta 
zile dialogul amplu, 
cu rezonanțe deose
bite din cadrul 
U.N.C.T.A.D. Reu

niunea — a treia de factura a- 
ceasta — aduce în atenția uma
nității, o problemă esențială : sub- 

relevă 
dintre 

--------  — de ve
dere economic și cele ce se gă- 

r pentru

dezvoltarea. Dezbaterile 
dimensiunile decalajului 
țările avansate din punct

SAPTAM1NA PE BLOB

laborării și înțelegerii în Europa". 
Declarația aparține ministrului a- 
facerilor externe al Danemarcei, 
Knud B. Andersen, care a vizitat 
în această săptămînă România. 
Convorbirile româno-daneze au 
evidențiat nu numai cursul ascen
dent al relațiilor dintre cele două 
țări, ci și existența unei largi a- 
semănări și identități a punctelor 
de vedere asupra situației inter
naționale actuale. Documentul 
final reafirmă convingerea că 
dezvoltarea unor raporturi nor
male între state, de bună vecină
tate, bazate pe principiile drep
tului internațional, ale indepen
denței și suveranității naționale, 
egalității, neamestecului în tre
burile interne și avantajului re
ciproc reprezintă condiția sine 
qua non pentru instaurarea în lu
me a unui climat de pace, destin
dere și securitate internațională. în 
mod firesc, ambele părți au acor
dat o atenție deosebită probleme
lor Europei. România și Dane
marca au exprimat părerea comu
nă că, în prezent, pe continentul 
nostru există un climat politic 
favorabil pentru a se trece fără 
întîrziere la pregătirea într-un 
cadru multilateral și la convoca
rea conferinței pentru securita
tea și cooperarea europeană, la 
care să participe nemijlocit și pe 
bază de egalitate toate statele in
teresate. în viziunea celor două 
țări — de altfel larg împărtășită 
— conferința europeană trebuie 
să contribuie la realizarea unui 
sistem de angajamente menit să 
guverneze relațiile dintre țările 
continentului nostru, să garanteze 
dezvoltarea pașnică, liberă și in
dependentă a fiecărei națiuni.

nostalgia „războiului rece". în a- 
cest sens este concludentă con
fruntarea de pe scena politică 
vest-germană în legătură cu ra
tificarea tratatelor Republicii Fe
derale a Germaniei cu U.R.S.S. 
și Polonia. Confruntarea aceasta 
are implicații care depășesc ca
drul strict al politicii interne 
vest-germane și tocmai de aceea 
este urmărită cu o deosebită a- 
tenție în toate țările de pe con
tinent. In săptămînă aceasta a 
avut loc convorbirea cancelarului 
Willy Brandt cu conducătorul o- 
poziției R. Barzel. Uniunea creș- 
tin-democrată este pusă în fața 
unor grave responsabilități. Din 
păcate, chemările Ia realism nu 
găsesc suficient răsunet pe băn
cile adversarilor guvernului de Ia 
Bonn. Tot în această săptămînă 
a început examinarea tratatului 
sovieto-vest-german în cadrul So
vietului Suprem al U.R.S.S. Mi
nistrul de externe A. Gromîko a 
subliniat în cuvîntarea sa că a- 
cest tratat este corespunzător in
tereselor popoarelor europene 
care aspiră Ia destindere, pace și 
securitate, se bazează în între
gime pe principiul egalității în 
drepturi a statelor, nu este în
dreptat împotriva vreunei terțe 
țări și nu aduce prejudicii prie
tenilor și aliaților participanților 
la tratat.

voluția indochineză 
se menține în aten
ția generală. Nume
le bazelor și așeză
rilor sud-vietnameze 
își găsesc locul în

titlurile gazetelor de pretutindeni. 
Localități, altădată învăluite de 
anonimat, au dobîndit o notorie
tate mondială. Bătăliile din Viet
namul de suci sînt urmărite pe

sesc în etapa eforturilor pentru 
o dezvoltare accelerată, pentru a 
depăși rămînerile în urmă. Țările 
din întinsa zonă a subdezvoltării 
sînt confruntate cu probleme de 
o acuitate pe care cifrele o dez
văluie pregnant: în 1969 produ
sul național brut pe cap de locui
tor în țările capitaliste dezvoltate 
reprezenta, în medie. 2 590 de 
dolari față de... 200 de dolari în 
țările în curs de dezvoltare. Dis
tanța este enormă și, în pofida 
tuturor proiectelor generoase, se 
amplifică de Ia un an Ia altul. 
Țările în curs de dezvoltare con
știente de necesitatea de a se 
baza, în primul rînd, pe forțele 
proprii, militează pentru dreptul 
suveran de a dispune de resur
sele naturale, pentru eliminarea 
oricăror forme de imixtiune, pen
tru eliminarea cît mai grabnică 
a tuturor barierelor, restricțiilor 
și discriminărilor artificiale care 
mai persistă în comerțul mondial. 
„Dacă comunitatea internațională 
nu face eforturi mult mai intense, 
există puține șanse ca ea să atin
gă obiectivele enunțate în strate
gia celui de-al doilea deceniu al 
Națiunilor Unite pentru dezvol
tare" — s-a avertizat de la tri
buna U.N.C.T.A.D.

România, țară socialistă, ea în
săși în curs de dezvoltare, împăr
tășește preocupările tuturor sta
telor care s-au angajat pe calea 
făuririi unei economii puternice, 
independente, de a face din re
lațiile internaționale — econo
mice, științifice, tehnice și cultu
rale — un factor al progresului 
multilateral, al apropierii și bunei 
înțelegeri între popoare. Mesa
jul pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu l-a adresat conferinței, 
document care enunță poziția 
constructivă, realistă a României, 
a găsit un puternic ecou. Șeful 
delegației peruviene, Luis Mar
chand, a declarat: „Președintele 
României exprimă o gîndire con
structivă, care vine în sprijinul

mizare" promovată de Washing
ton. Iluziile americane s-au risi
pit sub loviturile patrioților sud- 
vietnamezi. Mercenarii lui Thieu 
s-au dovedit incapabili să reziste 
ofensivei armatei populare iar 
cruzimile săvirșite cu ajutorul 
bombardierelor „B-52" nu-i poate 
salva de la o înfrîngere totală.

Reacția S.U.A. la cursul eveni
mentelor din Indochina dezvăluie 
refuzul de a privi cu luciditate 
realitățile. Masivele bombarda
mente întreprinse împotriva Re
publicii Democrate Vietnam, mă
surile luate pentru „reamericani- 
zarea" războiului din Vietnam, 
sabotarea în continuare a trata
tivelor de la Paris nu reușesc 
decît să îndepărteze șansele unei 
soluții politice care să readucă 
liniștea și pacea pe însîngeratele 
pămînturi ale Indochinei. Bom
bele care cad asupra orașelor și 
satelor vietnameze afectează în 
mod grav viitorul păcii nu numai 
în această parte a lumii. O esca
ladare deosebit de gravă a răz
boiului aerian împotriva R. D. 
Vietnam o reprezintă bombarda
rea orașelor Hanoi și Haifong, a 
zonelor lor populate. Atacarea t — — -r—,----
capitalei R. D. Vietnam consti-. aspirațiilor la accelerarea dezvol- 
tuie un act care sfidează cu bru
talitate legalitatea internațională 
și conștiința omenirii. Experi
ența — chiar cea mai recentă — 
a demonstrat că S.U.A. nu pot 
ieși din impasul militar și poli
tic din Indochina în care se gă
sesc intensificînd acțiunile agre
sive. Aceste acțiuni vor duce ine
vitabil la . noi și noi eșecuri ale 
autorilor lor. Cerința unanimă a 
opiniei publice este ca Washing
tonul să revină Ia negocierile de 
la Paris, să-și retragă total, ime
diat și necondiționat trupele din

tării tuturor popoarelor, Ia lichi
darea decalajelor existente azi în 
lume".

România, aducînd o contribu
ție activă la desfășurarea lucră
rilor acestei reuniunii, este ani
mată de speranța că dialogul în 
curs de desfășurare la Santiago 
de Chile va deschide noi per
spective de colaborare și coope
rare internațională pe baze sănă
toase, în folosul tuturor statelor, 
al cauzei păcii și progresului o- 
menirii.

E. OBREA

pestelh
0 gravă escaladare a războiului aerian impotriva R.D. Vietnam

AVIAȚIA AMEHICANĂ A BOMBARDAT

HANOI 16 (Agerpres). — A- 
genția V.N.A., citată de agențiile 
China Nouă și France Presse, 
transmite că în dimineața zilei 
de 16 aprilie, continuînd escala
darea războiului aerian împotriva 
R. D. Vietnam, avioane ale S.U.A. 
au efectuat bombardamente ma
sive asupra unor cartiere popu
late ale capitalei R.D. Vietnam, 
Hanoi, și împrejurimilor ei. în a- 
ceeași zi, avioane americane, in-

clusiv 
„B-52", 
ori cartiere dens populate ale 
portului Haifong.

Agenția V.N.A. relatează că 
forțele apărării antiaeriene și ale 
aviației R. D. Vietnam au dobo- 
rît, potrivit datelor preliminare, 
cinci avioane cu reacție ameri
cane deasupra Hanoiului și șase 
deasupra Portului Haifong.

PARIS 16 (Agerpres). — Ppr-

SENATORII KENNEDY,

bombardiere strategice 
au bombardat de două

tătorul de cuvînt al delegației 
guvernului Republicii Democrate 
Vietnam la Conferința de la Pa
ris pentru Vietnam a declarat că 
bombardamentele americane ae
riene în sectorul Hanoi și Hai- 
fong constituie acte de război ex
trem de grave, semnificative pen
tru intenția Statelor Unite de a 
submina Conferința de la Paris 
spre a intensifica războiul în cele 
două zone ale Vietnamului.

HUMPHREY, MUSKIE SI MCGOVERN CON 
DAMNĂ ACEST NOU ACT DE AGRESIUNE

NEW YORK 16 (Agerpres). — 
Referindu-se la bombardarea ora
șelor Hanoi și Haifong 
aviația americană,

4

de către 
senatorul

Edward Kennedy a declarat că 
hotărîrea luată în acest sens de 
președintele Nixon constituie 
„un răspuns plin de orbire la

Continuă ofensiva forțelor 
patriotice sud-vietnameze

->

e-

„Apollo-16" a pornit 
spre Lună

• DESPRINDEREA DE PE 
PĂMÎNT a navei „Apollo-16" 
ce va depune pe Lună pe John 
Young și Tom Mattingly a fost 
urmărită direct de peste 1 mi
lion de persoane care au stațio
nat cîteva ore în șir pe plajele 
și căile de comunicație din jurul 
bazei.

Totodată, televiziunea ameri
cană a transmis în direct pe mi
cile ecrane noua aventură sele
nară care a început la ora pro
gramată — 17.54 GMT.

„Stare de război" în 
Uruguay

e DÎND CURS CERERII PRE
ȘEDINTELUI Uruguay ului, Juan 
Maria Bordaberry, Congresul a 
votat instituirea „stării de război" 
la Montevideo și în alte regiuni 
ale țării și suspendarea garanțiilor 
individuale pe termen de o lună.

Hotărîrea Parlamentului Uru
guayan plasează zonele afectate de 
„starea de război" sub jurisdicție 
militară. Incepind de sîmbătă. toa
te forțele armate și polițienești au 
fost puse In stare de alarmă.

• SIMBATĂ SEARA. Teatrul de 
Comedie din București a prezen
tat, la Budapesta, cel de-al doilea 
spectacol din cadrul turneului pe 
care-l întreprinde In R. P. Unga
ră. Spectacolul „Disnariția lui 
Galv Gay“ de Bcrtold Brecht, în 
regia Iui Lucian Giurcliescu, și 
avînd In rolurile principale pe 
Mircea Albulescu, Mihai Pălădes- 
cu, Stela Popescu, D. Rucăreanu. 
Dem Savu, s-a bucurat de un mare 
succes.

Cipru : explozie la Li- 
masol

• EXPLOZIA UNEI BOMBE a 
provocat sîmbătă moartea unui 
cipriot grec, în localitatea Lima- 
sol din sudul Ciprului, informea
ză un comunicat oficial, dat pu
blicității la Nicosia.

• SUTE DE ȚĂRANI din satele 
mexicane Puebla și Tiaxcala au 
organizat un marș spre capitală 
pentru a cere guvernului să ex-

proprieze 22 de latifundii, infor
mează agenția Prensa Latina. 
Șeful statului mexican, Luis E- 
cheverria. a promis delegației ță
ranilor că guvernul va adopta în 
următoarele zile un program de 
„acțiune agrară** care să satisfacă 
revendicările acestora.

• SÎMBĂTĂ. AU SOSIT LA LU
SAKA membrii Comitetului orga
nizației Națiunilor Unite pentru 
decolonizare. în capitala Zambiei, 
Comitetul va lua contact direct cu 
reprezentanții mișcărilor de eli
berare națională din Angola și 
Mozambic. Va fi analizată, de a- 
semenea. situația din Rhodesia și 
Namibia.

lui francez Gironda. Cea mai pri
mejdioasă dintre substanțele scu
fundate este „miâxidf",* c'oroziv to
xic care poate provoca grave le
ziuni organelor vizuale. Deoarece, 
în cazul spargerii recipientelor, a- 
ceste substanțe ar putea fi antre
nate de curenți spre țărm, autori
tățile locale au alertat populația, 
cerîndu-i să semnaleze orice des
coperire suspectă.

VIETNAMUL DE SUD 16 
(Agerpres). — Continuîndu-și o- 
fensiva împotriva bazelor ameri- 
cano-saigoneze luptătorii Frontu
lui Național de Eliberare din 
Vietnamul de Sud au atacat, în 
noaptea de sîmbătă spre dumi
nică, mai multe orașe sud-vietna- 
meze de importanță strategică. 
La Da Nang, opt militari ameri
cani au fost răniți și un bombar
dier „C-119" avariat de proiecti
lele lansate de patrioți asupra a- 
eroportului orașului și bazei mi
litare din vecinătatea lui, unde 
staționează patru escadrile de a- 
vioane americane „Phantom", fo
losite în războiul aerian împotri
va R. D. Vietnam.

In Delta Mekongului a fost a- 
tacată baza americană de la Binh 
Thuy, din apropierea orașului 
Can Tho.

Luptele continuă și în jurul 
bazei „Bastogne" la 20 km sud- 
vest de Hue, precum și în îm
prejurimile orașului An Loc, un
de au loc ciocniri între forțele 
F.N.E. și trupe saigoneze blocate 
pe șoseaua nr. 13.

Pe de altă parte, se anunța că 
duminică dimineață bombardiere 
„B-52" au efectuat mai multe 
raiduri în special deasupra orașu
lui An Loc, aflat sub controlul 
forțelor de eliberare. Agenția 
U.P.I. apreciază că au fost cele 
mai puternice raiduri ale bom
bardierelor americane în Vietna
mul de sud de la sfîrșitul lunii 
martie.

O explozie violentă s-a produs 
duminică spre prînz la depozitul 
de muniții de la Lai Khe, princi
pala bază logistică a operațiuni
lor pe care trupele americano- 
saigoneze le desfășoară pe șo
seaua nr. 13, la nord de Saigon, 
împotriva forțelor patriotice care 
au eliberat orașul An Loc.

PNOM PENH 16 (Agerpres). 
•— Forțele patriotice cambodgie
ne au atacat, în noaptea de sîm- 
bătă spre duminică, cu un puter
nic tir de rachete și mortiere, ae
roportul civil și militar din Pnom 
Penh. în ultimele luni, aeroportul 
a fost supus în repetate rînduri 
atacurilor patrioților. In cursul 
unor bombardamente masive din 
20—21 martie, mai multe avioane 
și elicoptere au fost avariate.

șecul flagrant al politicii de viet- 
namizare".

WASHINGTON 16 (Agerpres). 
—- Senatorii Hubert Humphrey, 
Edmund Muskie și George 
McGovern, candidați democrați 
în alegerile prezidențiale din 
S.U.A., au apreciat bombarda
mentele efectuate de aviația a- 
mericană, duminică, asupra R.D. 
Vietnam drept „foarte periculoa
se și riscante". „Există un risc al 
extinderii războiului, dacă aceas
tă tendință continuă", a declarat 
Edmund Muskie.

La rîndul său, Hubert Hum
phrey a spus : „Politica Statelor 
Unite ar trebui să fie aceea a 
retragerii".

Pe de altă parte, senatorul 
McGovern a subliniat că „pre
ședintele Nixon, care a promis 
cu trei ani în urmă că va pune 
capăt războiului din Vietnam, a 
escaladat conflictul".

DIN TARILE SOCIALISTE

Weimar:
imaginile timpului

I
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ASTA SEARĂ DANSAM ÎN FA
MILIE (Gala filmului românesc) 
— rulează la Patria (ora 20), Me
lodia (orele 18; 20.45).

FELIX ȘI OTILIA :. rulează la 
Patria (orele 9,30), Gloria (orele 9; 
12,30; 16; 19,30), Modern (orele 9; 
12,30; 16; 19,30), Scala (Orele 9,30; 
13; 16.30).

MARY POPPINS : rulează la 
Sala Palatului (orele 17,15; 20,30), 
Melodia (orele 9; 12), Aurora (o- 
rele 9; 12; 16,30; 19.30), Floreasca 
(orele 15,30: 19). Capitol (orele 
9.30: 12.30; 16,30: 19.30).

JUNGLA XANOO : rulează la 
Lumina (orele 9: 11; 13,15; 15,30; 
17.45; 20).

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT : rulează la Luceafărul (o- 
rele 8,30; 
București 
18.30; 21).

MAREA

11; 13,30; 16; 18.30; 21), 
(orele 8,30; 11; 13.30; 16;

DRAGOSTE : rulează la

Viscol violent în Franța
>ÎN FRANȚA. în regiunea mun

ților Jura s-a dezlănțuit sîmbătă 
un viscol violent. însoțit de scă
derea temperaturii pînă la minus 
cinci grade Celsius. Furtuna de ză
padă a perturbat circulația rutie
ră dintre Franța și Elveția pe a- 
cest traseu.

In capitala chiliana au 
continuat dezbaterile celei 
de-a treia Conferințe a 
Națiunilor Unite pentru 
Comerț și Dezvoltare.

F
• PENTRU A TREIA OARA în 

acest secol, în Marea Britanie s-au 
născut cinci gemeni. Scoțiană Lily 
Bostock, în vîrstă de 32 de ani, 
mama altor doi copii, a născut, 
la 14 aprilie, patru fete și un bă
iat, la maternitatea Bangour, lîngă 
Edinburg.

Atît mama cît și „cei cinci** sînt 
perfect sănătoși.

Demonstrație la Barce
lona

• CÎTEVA SUTE DE PERSOA
NE au demonstrat sîmbătă pe 
străzile Barcelonei, cerînd amnis
tierea deținuților politici din Spa
nia. Poliția a intervenit pentru a 
dispersa pe manifestanți.

• ÎN URMA NAUFRAGIULUI 
cargoului vest-german ..Mare 
Jada**, peste 40 de tone de pro
duse chimice de mare toxicitate au 
ajuns pe fundul estuarului fluviu-

e INTORC1NDU-SE SPRE 
LA VALLETTA, după vizita o- 
ficială efectuată în R. P. Chi
neză, primul ministru al Mal
tei, Dom Mintoff, a făcut o 
escală de lucru la Teheran — 
informează agenția Reuter. Cu 
acest prilej, el a conferit cu 
primul ministru iranian, Amir 
Abbas Hoveida, și cu mi
nistrul de externe, Abbas 
Aii Khalatbary, asupra u- 
nor probleme privind coope
rarea economică și comercială 
dintre cele două țări. în ca
drul unui dineu de lucru, șefii 
celor două guverne au hotărit 
stabilirea de relații diplomatice 
intre Iran și Malta, precizează 
agenția Reuter.

într-un interviu acordat zia
rului iranian „Kayhan Inter
national", premierul maltez a 
declarat — referindu-se la re
centul acord încheiat cu Marea 
Britanie — că veniturile înca
sate sub forma unei rente vor 
permite Maltei să-și diversifi
ce economia. In acest scop, a 
precizat primul ministru Min
toff, „ne diversificăm relații
le internaționale, iar pentru a- 
ceasta am mers în R. P. Chine
ză și am venit, acum, în Iran". 
Șeful guvernului maltez a mai 
declarat : „Nu doresc să văd 
Malta tratată ca o simplă roti
ță într-o uriașă mașinărie mi
litară controlată de străini".

L. N. MLshra, ministrul comer
țului exterior al Indiei, conducă
torul delegației indiene, a apre
ciat sesiunea ca deosebit de im
portantă, relevînd caracterul ei 
reprezentativ, prin participarea 
— pentru prima oară — a unor 
noi state. L. N. Mishra a subli
niat însemnătatea deosebită a 
prezenței delegației R.P. Chine
ze. Conferința, a spus el, mar
chează o etapă deosebit de sem
nificativă în evoluția sistemului 
relațiilor economice internațio
nale și atrage atenția — în con
dițiile dezvoltării impetuoase a 
științei și tehnologiei — asupra 
decalajului dintre țările avan
sate din punct de vedere eco
nomic și cele în curs de dezvol
tare. Această situație se datoreș- 
te unor factori pe care 
U.N.C.T.A.D i-a identificat și in 
legătură cu care este necesară 
intervenția tuturor statelor, cu 
soluții concrete, prin ameliora
rea condițiilor cooperării inter
naționale.

Remarcînd rolul internațional 
important al U.N.C.T.A.D., dele
gatul Libiei s-a referit la o se
rie de necesități ale țărilor în 
curs de dezvoltare, valorificarea 
energiilor proprii trebuind să fie 
completată cu o cooperare in
ternațională leală. Vorbitorul a 
subliniat, de asemenea, că ar fi 
binevenită, din punct de vedere 
al utilității economice, redeschi
derea Canalului de Suez. El a 
criticat pozițiile consorțiilor oc
cidentale față de măsurile luate

de țările în curs de dezvoltare 
pentru o valorificare mai inten
să

Delegatul Afganistanului a a- 
dresat conferinței și țărilor cu 
economii dezvoltate un apel 
pentru adoptarea unor măsuri 
concrete, speciale, in favoarea 
țărilor cel mai puțin dezvoltate, 
potrivit măsurilor preconizate în 
Declarația de la Lima a „grupu
lui celor 77“. Vorbitorul a su
gerat înființarea unui fond spe
cial de asistență pentru aceste 
țări.

• DELEGAȚIA R. D. VIETNAM 
la Conferința cvadripartită de la 
Paris în problema Vietnamului a 
propus delegației americane re
luarea lucrărilor conferinței. înfr-o 
declarație a delegației R.D.V., dată 
publicității Ia Paris, se arată că 
hotărîrea unilaterală a Statelor U- 
nite de a întrerupe pe un timp 
nelimitat activitatea Conferinței 
„demonstrează intenția S.U.A. de 
a obliga partea vietnameză 
ducă tratative în condițiile 
convin părții americane".

Delegația R. D. Vietnam a pro
pus ca ședința a 148-a a Confe
rinței să aibă loc joi, 27 aprilie.

să 
ce

Conferința de presă a lui K. Waldheim
Secretarul general al O.N.U. apreciază „apor
tul extrem de pozitiv și inițiativele României"

Secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a ținut la 
Santiago de Chile o conferință de presă la care au participat 
un mare număr de ziariști din Chile și din alte țări.

La o întrebare a coresponden
tului Agerpres, care a solicitat 
părerea secretarului general în 
legătură cu posibilitățile creșterii 
influenței U.N.C.T.A.D., Kurt 
Waldheim a declarat: „Cred că 
cea de-a treia Conferință 
U.N.C.T.A.D. poate contribui la o 
înțelegere mai profundă a pro
blemelor complexe pe care tre
buie să le soluționeze țările în 
curs de dezvoltare, în familia 
Națiunilor Unite".

Intr-o convorbire pe care a 
avut-o, la încheierea conferinței 
de presă, cu corespondentul A-

gerpres, Eugen Pop, și trimisul 
special al televiziunii, Mihai La- 
zăr, secretarul general al O.N.U. 
a dat o înaltă apreciere rolului 
important și constructiv al Ro
mâniei în viața internațională, 
contribuției sale active și con
stante la eforturile generale pen
tru pace și înțelegere în lume. 
Secretarul general al O.N.U. s-a 
referit, de asemenea, la „apor
tul extrem de pozitiv și inițiati
vele României la O.N.U.", subli
niind utilitatea acțiunilor pe 
care țara noastră le desfășoară pe 
plan internațional în direcția 
consolidării păcii și securității.

B P E N T* V T I M P U L DV
Central (orele 9.15: 11,30; 13,45; 16; 
18.15; 20,30), Favorit (orele 9,15; 
11.30; 13.45; 16; 18,15; 20.30).

PRERIA : ------- -
rele 9; 11,15, —

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : 
lează la Buzești (orele 15,30; 
Vitan (orele 16; 19,15).

PENTRU CĂ SE IUBESC t 
Jează la Bucegi (orele 15,45; 
20.15), Volga (orele 9; 11,15; 13,30 
15.45; 18; 20.15), Miorița (orele 10 
12.30: 15; 17.30; 20).

FARMECUL 
SĂLBATICE : 
(orele 11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30; 
(la orele 10 — Program pentru 
copii).

INCIDENTUL ; rulează la Victo
ria (orele 9: 11.15; 13.30; 16; 18,30; 
20.45), Flamura (orele 9; 11,15;
13,30-, 16; 18,15; 20,30).

rulează la Festival (o- 
; 13,30; 16; 18J0; 20,45). 

ru-
19),

ru-
18;

Ținuturilor
rulează la Doina

LAMPA LUI ALADIN : rulează 
la Timpuri Noi (orele 9—18,30 în 
continuare) ; Program de docu
mentare (ora 20,15).

EVADARE DIN PLANETA MAI
MUȚELOR : rulează la Feroviar 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16: 18,30;
20.45), Excelsior (orele 9,15; 11,30; 
13.45; 16; 18,15; 20,30).

TATĂ DE DUMINICA : rulează 
la Unirea (orele 15,30; 18; 20,15).

ADIO. DOMNULE CHIPS : ru
lează la Grivița (orele 9; 12.15; 16;
19.30) ; Tomis (orele 9; 12,30; 16;
19.30) .

PIROSMANI : rulează la Lira 
(orele 15,30; 18; 20,15).

MICUL SCĂLDĂTOR : rulează 
la Drumul Sării (orele 15,30; 17,45; 
20), Giulești (orele 15,30; 17,45; 20).

PADUREA PIERDUTA : rulează

LI D E* OI O Km Iw

la Flacăra (orele 15,30; 17,45; 20), 
Viitorul (orele 15,45; 18; 20,15).

OSCEOLA : rulează la Ferentari 
(orele 15,30; 17.45: 20).

ULTIMUL RĂZBOINIC : rulează 
la Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

OLESIA : rulează la Pacea (orele 
16: 18; 20).

MIRII ANULUI II : rulează la 
Crîngași (orele 15,30; 18; 20,15),
Munca (orele 16; 18; 20).

TATĂ CU DE-A SILA : rulează 
Ja Rahova (orele 15,30; 18; 20.15).

LOVE STORY : rulează la Pro
gresul (orele 15.30; 18; 20,15).

LOCOTENENTUL BULLITT t ru
lează la Cosmos (orele 15,30; 18; 
20,15).

ATUNCI I-AM CONDAMNAT PE 
TOTI LA MOARTE ; rulează la 
Moșilor (orele 15,30; 17,45; 20).

STEAUA SUDULUI : rulează la 
Arta (orele 15,30; 18; 20.15).

PROGRAMUL IAVENTURI ÎN ONTARIO : ru
lează la Laromet (orele 15,30; 17,30; 
19,30).

LUNI, 17 APRILIE 1972

Teatrul Național ;,I. L. Caragia- 
le“ (Sala Studio) : DULCEA PA
SARE A TINEREȚII — ora 20; 
Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala Stu
dio) ; DIALOG — ora 15,30; Tea
trul i.Ion Creangă1* : ȘCOALA DIN 
HUMULEȘTI — ora 10; CINCI 
SAPTĂMÎNI ÎN BALCON — ora 
16; Teatrul „Țăndărică" (Sala Vic
toria) : AVENTURILE LUI PLUM 
PLUM — orele 10 șl 17.

15,10 Matineu de vacanță. 16.36 
Curs de limba rusă. 17.40 La volan 
— emisiune pentru conducătorii 
auto. 18,00 Căminul. 18.45 Scena. 
19.10 Noutăți cultural-artistice. 
19,20 1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 
20,15 Mușatinii. Seria a 11-a : Lu
ceafărul de ziuă. 21,15 Lumea de 
mîine „Habitat 2000“. 21,40 Să în
țelegem muzica. 22,30 24 de ore. 
22,50 Campionatul mondial de ho
chei — grupa A : Cehoslovacia— 
Suedia (repriza a IlI-a). în
registrare de la Praga.

PROGRAMUL II

20.00 „Cupa primăverii*4 — com
petiție de minibaschet. 20,40 Ghi
șeul. 21,00 Romantic-Club — trans
misiune de la Ecran—Club. 22,40 
Cronica literară.

U
n popas la Wei
mar oferă vizi
tatorului impre
sia dominanta 
că se află în
tr-un oraș con

temporan cu Goethe și Schiller. 
Iluzia este întreținută de con
servarea, pînă la amănunt, a 
locurilor legate de viața și crea
ția celor doi titani ai culturii 
germane. Ea este alimentată de 
arhitectura veche. în stil gotic, 
de fîntînile arteziene de o rară 
frumusețe, de denumirile _ pito
rești, „de epocă", ale străzilor, 
hotelurilor, restaurantelor, și 
chiar ale celor mai moderne ma
gazine.

în plin centru, pe Frauenplan. 
se află casa în care Goethe a 
locuit, cu o mică întrerupere, 
timp de o jumătate de secol, 
pînă la moartea Iui la 22 mar
tie 1832. în fiecare an. casa din 
Frauenplan este vizitată de 
peste un milion de persoane. 
Vizitatorul este copleșit aici de 
atmosfera de autenticitate ce se 
degajă din fiecare colțișor, din 
fiecare obiect care a aparținut 
poetului și simte parcă prezen
ța lui nevăzută. Fiecare amă
nunt îl reprezintă pe Goethe cu 
multiplele sale preocupări. Casa, 
păstrată așa cum a rămas după 
moartea marelui umanist, redă 
mediul în care a trăit scriitorul, 
cercetătorul, omul de stat, pic
torul, colecționarul de artă, pa
sionatul arheolog, botanist, bio
log și meteorolog. Parcurgi : 
căperile mari și luminoase 
casei de pe Frauenplan și 
cerci sentimentul că te afli 
tr-un impresionant muzeu 
artă. 26 000 de obiecte de artă 
a adunat în cursul vieții .sale 
creatorul lui Faust, mare iubi
tor de pictură și sculptură, dor
nic mereu, în același timp, să 
ofere ceva nou oaspeților săi 
printre care se numărau Hum
boldt, Grimm, Heine, Grillpar- 
zer, Paganini. O impresie deose
bită produce vizitarea bibliotecii 
poetului, cuprinzind 6 200 de vo
lume, una din cele mai bogate 
și valoroase biblioteci personale 
ale vremii, mărturie a spiritului 
enciclopedic al lui Goethe.

în apropiere de ..Casa 
Goethe", pe Frauentorstrasse 
pașii te aduc in fața casei în stil 
renascentist in care a locuit 
Schiller în trecere doar prin 
Weimar, intre 1787 și 1788. A- 
poi, cîteva sute de metri mai 
departe, pe esplanada denumită 
astăzi Schillerstrasse, se află 
casa foarte modestă, astăzi 
transformată în muzeu, în care 
ilustrul dramaturg a trăit și a 
scris din 1799 și pînă la moar
tea sa, in mai 1805. Te frapează 
aici, imediat ce pășești pragul, 
extrema simplitate — aproape 
sărăcia — decorului interior. 
Nimic din fastul pe care l-ai în
tâlnit în cele 24 de încăperi, stră
lucit decorate ale veritabilului 
„palat Goethe". Cămăruțele de 
jos ale soției și copiilor, o man
sardă amenajată ad-hoc ca bi
rou de lucru, bibliotecă și în
căpere de primire a prietenilor 
de idei. Acolo, în acea încăpe
re mansardată, Ia un pupitru 
modest, au văzut „lumina ma
nuscrisului" asemenea opere a- 
vîntate, de nobilă esență spiri
tuală, ca „Wilhelm Teii", „Mi
reasa din Messina", „Deme
trius".

După moartea lui Goethe și 
Schiller renumele Weimarului a 
scăzut treptat. De-abia în 1842 a 
început cea de-a doua epoca de 
înflorire culturală a orașului. De 
data aceasta, muzeele i-au

inspirat pe muzicieni si pictori. 
Prin Liszt si Cranach orașul 
și-a recăpătat faima.

In anul 1919 Weimarul a în
scris un moment de seamă in 
istoria poporului german : în o- 
rașul de pe Ilm a fost înteme
iată prima republică germană, 
cunoscută sub numele de .>Re- 
publica de la Weimar".

Dar Weimarul amintește și de 
o altă pagină din istoria Ger
maniei. La numai șapte kilome
tri de locul în care Goethe a 
creat valori nepieritoare ale u- 
manismului german, atît de a- 
proape de locul în care Schiller 
ne-a dăruit figura nobilă a lui 
Wilhelm Tell ca simbol al cu
tezanței omului liber, al aspira
ției omenirii spre libertate, 
hitleriștii au plasat lagărul si
nistru de exterminare de Ia 
Buchenwald unde au fost uciși 
56 000 de oameni.

Weimarul nu este, insă, nu
mai istorie. Acest oraș al cla
sicismului german, acest oraș al 
muzeelor, care numără astăzi 
peste 70 000 de locuitori, a cu
noscut, in anii puterii populare 
o remarcabilă dezvoltare.
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in- 
ale 
în- 
in- 
de

oarte aproape 
de vechiul cen
tru istoric mo
numental întâl
nești siluetele 
zvelte din beton

și sticli ale blocurilor și vilelor 
moderne din noile cartiere de 
locuințe din sectorul nordic cum 
este cel de la Kirschbachtal. Și, 
la numai cîteva sute de metri 
de clădirea istorică în care a 
locuit in peregrinările sale 
Luther, ai în față clădirile im
punătoare ale uzinei construc
toare de mașini agricole „VVei- 
marer Werk". Tînărul inginer 
Dieter Wolff ne vorbește cu sa
tisfacție despre înzestrarea teh
nică. de prim rang, a uzinei, 
despre strădaniile colectivului 
de peste 6 000 de muncitori, teh
nicieni și ingineri care produ
ce mașini agricole perfecționate 
exportate actualmente în două
zeci și nouă de țări. „Pe mași
nile pe care Ie producem sînt 
înscriși doi W. Unul din ei în
seamnă Weimar. Este o inscrip
ție care obligă. Obligă să fim, 
cu arta noastră tehnică, demni 
de tradițiile geniului artistic al 
iluștrilor noștri înaintași". Ace
lași bun renume îl are și între
prinderea de optică, înzestrată 
și ea excelent și care produce, 
de asemenea, în mare parte pen
tru export. Paralel cu implau- 
tarea și dezvoltarea industriei 
moderne, la Weimar sînt culti
vate și vechile tradiții artizana
le. Aurari, argintari, ceasorni- 
cari-gravori, constructori . de 
viori, duc și azi în lume faima 
orașului.

Simbol al împletirii tradițiilor 
strălucite cu preocupările de azi, 
în plin centru istoric al orașu
lui, pe strada Coudray, alături 
de vechea clădire a școlii de 
arte ridicată în 1860, se înalță 
masiva clădire modernă a Șco
lii superioare de arhitectură și 
construcții renumită în Repu
blica Democrată Germană pen
tru valoarea promoțiilor de ar- 
hitecți și constructori pe care îi 
pregătește.

Păstrîndu-și cu grijă comorile 
sale, marile sale valori, Weima- 
rul se înscrie, în același timp, 
în circuitul vieții modeme. Bă- 
trînul Weimar întinerește per- 
petuînd și îmbogățind tradițiile 
umaniste, nepieritoare.

EM. RUCĂR


