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Convorbire cu

ȚARA A TINERILOR ing. PETRU MOLDOVAN

prim vicepreședinte al Consiliului

MECANIZATORI
Superior al Agriculturii

Zilele acestea, ce preced un 
eveniment important pentru acti
vitatea tinerilor mecanizatori ai 
țării — consfătuirea lor republi
cană, aflată la prima ediție — 
sînt trăite intens de către aceștia. 
Din rindul celor mai merituoși, 
în adunări generale extraordinare 
ale organizațiilor U.T.C. din uni
tățile agricole de stat și din cele 
pentru mecanizare, se aleg delega
ții la consfătuire ; în mai multe 
județe — Ilfov, Sălaj, Bistrița- 
Năsăud etc — se desfășoară fa
zele concursului republican „O- 
limpiada tractoristului", iar la co
misia „Probleme profesionale și 
sociale ale tineretului sătesc" din 
cadrul ,C.C. al U.T.C. și la De
partamentul pentru mecaniza
rea agriculturii din Consiliul 
Superior, se pun la punct 
ultimele delalii de organi
zare. Se alcătuiește tematica eta
pei finale a concursuhii „Olim
piada tractoristului", se pregăteș
te setul complet de mașini agri
cole ce va fi folosit la proba 
practică a competiției pentru cel 
mai bun mecanizator, sînt scoase 
din... arhive filmele și diafilmele 
ce redau, în imagini, drumul de 
peste două decenii străbătut de 
sectorul mecanizării — de la cele 
cîteva mii de tractoare I.A.R. și 
Hanomag și pînă la cele aproape 
100 de mii de tractoare moder
ne cîte lucrează astăzi pe ogoa
rele unităților agricole socialiste ; 
se adună materialul necesar or
ganizării unei interesante expozi
ții: „Tineretul, prezență activă pe 
frontul mecanizării agriculturii 
socialiste a României".

— Dorim ca totul să se desfă
șoare ireproșabil — remarca în- 
t»-o discuție tovarășul PETRU 
MOLDOVțN, prim vicepreședin
te al C.S.A. — și, astfel, consfă
tuirea pe țară a tinerilor meca
nizatori să devină o adevărată 
tribună a experienței, un bun pri
lej de informare asupra noutăți
lor științei și tehnicii agricole și, 
mai ales, o întîlnire de lucru, de 
consultare, de pregătire și trans
mitere a tot ceea ce este util 
pentru munca de mecanizator, în 
general.

— In ce constă, după părerea 
dumneavoastră, utilitatea acestei 
consfătuiri ?

— Intrucît cei 350 de partici
pant! reprezintă toate întreprin
derile pentru mecanizarea agri
culturii și o bună parte din sec-

se

toarele mecanice ale I.A.S., se 
poate realiza un rodnic schimb de 
experiență între tineri mecani
zatori din unități cu același pro
fil, cu aceleași condiții econo
mice și naturale de lucru, 
iar în cadrul simpozionului cu 
tema „Noutăți ale științei și teh
nicii agricole, tendințe ale dez
voltării mecanizării", un schimb 
de păreri folositor nu numai 
practicienilor dar și celor ce se 
ocupă de cercetare. Prin vizitele 
organizate la Institutul de cerce
tări pentru mecanizarea agricul
turii se creează posibilitatea cu
noașterii a tot ceea ce este 
modem și valoros în domeniul 
mecanizării — se reușește o bună 
propagandă, se dovedește practic 
de ce apreciere se bucură tinerii 
mecanizatori ai patriei noastre.

Consfătuirea pe țară încheie 
un număr de acțiuni desfășurate 
în județe de către direcțiile agri
cole și comitetele U.T.C., pentru 
această reprezentativă categorie 
de mecanizatori ai țării — tinerii.

GH. FECIORU
(Continuare în pag. a IlI-a)

Trofeul concursului „Tractorul de aur

Numeroase întreprinderi 
constructoare de mașini au 
anunțat începerea fabricării 
unor noi produse din planul 
tehnic pe anul în curs. Uzina 
mecanică din Galați, de 
exemplu, a realizat cîteva 
noi agregate navale, prin
tre care instalații de bord, 
armături metalice pentru 
mineralierele de 12 500 tone 
și macarale portante pentru 
diferite tipuri de vase. Un 
screpcr modernizat a fost 
produs de uzina „Progresul" 
din Brăila. El are capacita
tea de încărcare de 10 tone 
și poate 
șantiere 
săparea, 
cărcarca . 
Autocamionului SR-113 i s-a 
confecționat nn nou echipa
ment pentru încărcarea me
canizată a buștenilor. Creat 
de Uzina de autocamioane 
din Brașov, în colaborare cu 
alte întreprinderi de specia
litate. noul utilaj, deosebit 
de solicitat în economia fo
restieră, are comenzi elec- 
tropncumatice, puțind fi ac
ționat și de la distantă.

Pentru întreprinderile tex
tile, uzina „Balanța" din Si
biu a fabricat o nouă mașină 
de canetat. Avînd comenzile 
automate, ea dezvoltă pînă 
Ia 12 000 rotații pe minut.

(Agerprcs)

fi folosit pe diferite 
de construcții Ia 
încărcarea și des- 
pămintului dislocat.

Fără îndoială că în activitatea 
pe care organizațiile U.T.C. șl 
a Asociațiile din Centrul Uni
versitar București o desfășoară 
în domeniul vieții politico- 
ideologice din institute și facul
tăți pot fi relevate realizări in
contestabile, succese remarcabi
le, inițiative bine gîndite și 
transpuse riguros în practică, 
în mod deosebit, după apariția 
Hotărîrii Plenarei Comitetului 
Central al P.C.R. privind acti
vitatea educativă în rîndurile 
tineretului și după Consfătuirea 
pe țară a Uniunii Tineretului 
Comunist, cînd au fost aduse 
îmbunătățiri importante în ac
tivitatea celor două organizații 
din învățămîntul superior, viața 
studențimii din institute și fa
cultăți a beneficiat de noi im
pulsuri care au catalizat iniția
tive și au vitalizat participarea 
la conceperea și realizarea tre
burilor obștești. Sînt bunuri cîș- 
tlgate, certitudini, date de la 
care plecăm. Nu este însă mai 
puțin adevărat că pe întinde-

TRAIAN ȘTEFĂNESCU
secretar al Comitetului

U.T.C. din Central universi-- 
tar București

Combinatul petrochimic Pi
tești. Tabloul de comandă al 

secției de piroliză

Foto : O. PLECAN

ORIENTAREA
TURISTICĂ

PLEDOARIE PENTRU O ACTIVITATE 
SPECIFICĂ TINERETULUI

Sport tehnic-aplicativ prin 
excelență, orientarea, turistică 
îmbină ideal pasiunea generală 
a tineretului pentru expedițiile 
în mijlocul naturii, generate 
de neostenita-i sete de cunoaș
tere. cu o ramură sportivă deo
sebit de utilă în crearea rezis
tenței fizice : alergarea, crosul.

Născut către anul 1900 în Ță- 
rlle Scandinave — orientarea a 
coborît spre sud cucerind, trep- 
tat-treptat, mii de adepți. Drept 
urmare. în 1961, a luat naștere 
Federația Internațională de O- 
rientare (I.O.F.) care a statutat 
organizarea de campionate euro
pene din 2 în 2 ani pentru ca, 
mai tîrziu, acestea să se trans
forme în campionate mondiale.

Campionatele pe asociații șl 
cluburi, orașe și județe se des
fășoară și la noi. cu regulari
tate, antrenînd anual peste 
15 000 de tineri. Pentru anul 
1969 sînt prevăzute circa 150 de 
concursuri locale șl peste 40 de 
competiții Interjudețene sau 
cu caracter internațional. Fe
derația 'română de turism-alpl- 
nism desfășoară o largă actlvl-

tate ; în 1969 se vor mai înființa 
incă 8 cluburi studențești cu pro
fil de orientare și 10 noi secții, 
astfel îneît -numărul acestora din 
urmă va depășt 300.

★
Deși se adresează tuturor 

vîrstelor — la marele concurs 
„O-Ring", suedezii împart con- 
curențli în peste 20 de categorii 
de vîrstă — orientarea turisti
că este, neîndoielnic, sportul 
tineretului școlar și universitar.

Importanța orientării turis
tice în pregătirea tineretului 
pentru apărarea patriei nu tre
buie demonstrată, ea impruiun- 
du-se axiomatic.

Nu de mult, Marea Adunare 
Națională a României a apro
bat legea privind pregătirea 
tineretului pentru apărarea pa
triei. prin care 
nic-apiicative 11 
rol deosebit 
Drept urmare, 
specialitate, în.

sporturilor teh- 
s-a. rezervat un 
de important, 

federația de 
colaborare cu

SEVER NORAN

(Continuare In pag. a IlI-a)

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
Rugăm cititorul să ne permită 

ca, înainte de-a intra în subiectul 
propriu-zis, să desprindem o filă 
dintr-un dosar. S-o citim cu aten
ție :

REFERAT
privind atitudinea în munca de 
profesor și comportarea în comună 
a tov. Grecioiu Dumitru :

mijloc de a obține anumite profi
turi ;

6. Amenință elevii șl părinții lor, 
că, dacă nu-i fac anumite servicii, 
au de-a face cu dînsul, că : ,,e 
profesor șl la oră face ce vrea, 
iar Ia anu vor avea iarăși de-a 
face cu dînsul" ;

1. Propune și scade nota elevi-

punzătoare. După doi ani, însă, 
profesorul Grecoiu se află tot la 
același liceu.

Și lată, zilele trecute Ia redac
ție a sosit o scrisoare. Marin Bu- 
zatu din comuna Poiana Mare, ju
dețul Dolj, trimite ziarului a- 
ceste rîndurl : „...Fiica mea, Mioa
ra Buzatu — scrie dînsul — este 
un copil bun șl după cîte știu

ne sînt confirmate. Mioara este o 
elevă bună. La Școala generală 
nr. 1 a fost premiantă în flecare 
an ; la liceu a intrat cu media 
9,66 ; în clasa a IX-a a luat pre
miul II pe școală ; în primul tri
mestru al acestui an are note 
bune. Pentru calitățile sale, ute- 
ciștll au ales-o în fruntea organi
zației pa clasă. In familie nu-i

PE URMELE 
UNEI SCRISORI CÎND ABUZUL
FACE PEDAGOGIE
„1. Jignește ți bate elevii ;
2. Lipsește nemotivat de la 

școală ;
3. Jignește profesorii tn fața ele

vilor, afirmînd că, la obiectele la 
care aceștia predau, elevii „nu 
știu nimic'1 ;

4. Folosește metode neprincipiale 
pentru dezbinarea colectivului di
dactic al școlii, formînd anumite 
grupulețe pe care le pune tn con
flicte prin intrigi personale ;

5. Folosește un sistem „propriu" 
de verificare și apreciere a cuno
ștințelor elevilor ntît la notarea 
orală cit șl a lucrărilor scrise... 
Pentru tov. Grecioiu Dumitru 
nota dată elevului reprezintă un

lor la purtare fără nici un temei, 
pentru a obține profituri...11.

Față de cele arătate mal sus șl 
avînd în vedere comportarea ne
demnă de un cadru didactic a to
varășului Grecioiu Dumitru pro
pun desfacerea contractului de 
muncă sau cel puțin mutarea dis
ciplinară la o altă școală din raion 
sau regiune. Semnează : Vlrtopea- 
nu, directorul Liceului din Poiana 
Mare, 8 Iulie 1957“.

Este limpede că afirmații ca 
cele conținute In referatul de mal 
sus, prin gravitatea lor, trebu
iau să constituie obiectul unor 
verificări atente, șl dacă ele se 
confirmau, al unor măsuri cores-

tnvață bine. Acum cîteva zile, 
fiica mea a încercat să-țl pună 
capăt zilelor...".

Am pornit — nu se poate să 
rămîi surd la asemenea cuvinte 
— pe urmele scrisorii. Prile
jul de a verifica, într-un fel, 
conținutul el, l-am avut încă 
pe drum. In trenul care face 
legătura între Golenți și Po
iana Mare, oamenii nu discutau 
decît despre cazul Mioarei Buzatu. 
Unii călători se întoarceau chiar 
de la spital șl-șl arătau îngrijo
rarea pentru starea sănătății a- 
cestul copil, ajuns — din ce mo
tive oare ? — la un asemenea gest 
îngrozitor. în școală, amănuntele

lipsea nimic. Atunci 7 O scrisoare 
trimisă din spital directorului li
ceului pare să ofere un indiciu : 
..... întotdeauna am căutat să fiu 
supusă. încă din clasa a IX-a îiu 
știu de ce tov. Grecioiu mă ura 
atlt de mult. Nu l-am răspuns 
niciodată obraznic, am învățat la 
obiectul dînsulul attt cit am pu
tut..."

Așadar, același nume, Grecioiu ; 
aceeași persoană despre care se 
vorbea tn referatul de acum doi 
ani. Ce legătură ar putea să exis
te între numele unul profesor șl 
un asemenea gest din partea uneL 
eleve 7 Șl totușj există. Să facem 
apel la cîteva date din dosarul

110/B ’69 întocmit de Procuratura 
locală Băileștl. Iată faptele.

Marin Buzatu, asemenea altor 
părinți, a făcut șl el unele servicii 
profesorului care-1 învață fata (nu 
pentru a o proteja deoarece Mioa
ra nu avea nevoie de așa ceva). 
„Iml trebuie botei pentru albine !“ 
l-a spus Intr-o zi profesorul Gre
cioiu. Șl — ați reținut probabil 
punctul 6 din referat — dorința 
profesorului nu putea rămîne 
netndepllnită. Pretențiile însă au 
crescut: „Am nevoie de faguri de 
miere", „Iml trebuie faguri artifi
ciali", ,,Să-mi faci o mască pentru 
albine11... Pînă cînd In fața preten
țiilor tot mal repetate, Marin Bu
zatu a încercat șl un refuz. 
Atunci profesorul șl-a amintit că 
omul are o fiică. O fiică In clasa 
unde este diriginte. în plenul cla
sei, Mioara Buzatu a Început să 
primească observații. Este luată 
mereu tn derldere : „Mal faci 
procese verbale 7", „Te mal Inttl- 
neștl cu secretarul 7“ (n.a. — se
cretarul organizației U.T.C. pe 
școală, un elev de asemenea bun). 
Anul trecut dacă se Inttmpla 
să ia o notă mal mică, di
rigintele adăuga elevei restul 
pînă la 10 cu linia la palmă, 
în același timp părinților 11 se 
comunică, contrar realității, că 
fata nu mal învață, că are note 
proaste, sînt îndemnați să n-o mal 
lase Ia adunările organizației 
U.T.C.

Nu de mult, profesorul Grecioiu 
a avut un botez In familie. Un 
bun prilej de a strînge ceva bani. 
A bătut la mașina de scris a școlii

LIDIA POPESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

Există locuri și clipe — și ar 
trebui să desenăm aceste locuri 
și clipe printr-o metaforă, care 
să le exprime pregnant unicita
tea — în care, întîlnindu-se, oa
menii își confruntă destinele. Tși 
confruntă destinele lor cu des
tinul tării. își confruntă destine
le lor cu destinele celor din jur. Și 
își confruntă, într-o expresivă și 
relevantă suprapunere de ima
gini, treptele propriului lor des
tin, în devenirea lui, în proiec
ția destinelor țării și ale oame
nilor.

Am trăit acest sentiment du
minică 2 martie, la secția de

rea tabloului realizărilor noas
tre există șl locuri umbrite care 
ne obligă la analiza lor atentă 
pentru a evidenția clar perspec
tivele muncii viitoare.

O primă constatare care se 
impune, deși aparent paradoxa
lă, este că rolul adunărilor ge
nerale U.T.C., ca mijloace im
portante de formare politică a 
studenților, a fost diminuat. 
Succedîndu-se la intervale mari 
de timp, abordînd tematici cu 
caracter general, depășite de 
timp și în consecință neantre
nante, adunările generale nu au 
constituit întotdeauna cadrul 
favorabil de realizare a interac
țiunii dintre membrii organiza
țiilor U.T.C. în aceste condiții, 
la facultățile de Filo'zofie, Istorie 
și Română de la Universitate, 
Electrotehnică și Mecanică a- 
gricolă de'la Institutul Politeh
nic la institutele de artă, s-au 
manifestat neajunsuri în promo
varea spiritului critic, a comba
tivității, inerție în angajarea 
colectivă pentru îndeplinirea 
obiectivelor concrete ale orga
nizației.

Totodată, activitatea din pri
mul semestru evidențiază, în

toate institutele Centrului uni
versitar București, tendința de 
centralizare la nivelul comitete
lor U.T.C. a manifestărilor 
politico-educative. în același 
timp, informările politice — mij
loace importante de cunoaștere 
aprofundată a problemelor po
liticii partidului ți statului nos
tru — au fost orientate cu pre
cădere către probleme ale vieții 
internaționale. Evident că acest 
mod de concepere a muncii po
litice, defectuos în forma de 
desfășurare și unilateralizant în 
conținut, nu a reușit să realize
ze dezideratul esențial — cu
prinderea tuturor studenților 
intr-un sistem organizat, conti
nuu de activitate politică multi
laterală. Privind adunările ge
nerale de o mare parte a efica
cității lor, informările politice 
erau investite cu funcții pe care 
nu le puteau realiza practic, 
neputîndu-se substitui întregului 
complex de mijloace prin care 
sînt capabile să acționeze orga
nizațiile U.T.C.

într-un asemenea context se 
impune a fi făcute considerații 
atente pe marginea formelor noi 
ale activității politico-ideologice 
inițiate și concretizate în viața 
universitară din București, care 
pot avea un rol de seamă în

(Continuare în pag. a Il-a)

iNTÎLNIRE
Intre

GENERAȚII
votare instalată la clubul uzi
nei „Vulcan" din București. 
I-am întîlnit aici, în această zi, 
alături de tinerii muncitori, a- 
lături de maiștrii, tehnicienii și 
inginerii de azi ai uzinei mele, 
pe foștii mei tovarăși de uce
nicie. I-am întîlnit, printre pri
mii, pe cei trei frați Mocanu — 
Vasile, Ion și Dumitru, feciorii 
unui țăran sărac din Oltina-Do- 
brogea, provenlți dintr-o fami
lie cu unsprezece copii — azi 
toți trei ingineri, doi dintre ei 
în uzina unde, cu 25 de ani în 
urmă, ne începusem ucenicia. 
L-am întîlnit aici pe Pană Du-

ION BICĂ
(Continuare tn pag. a IlI-a)
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In ambianța noilor blocuri

Acerbul
hT ȘI A FOST

SEARA A DOUA
BRAȘOV (do la trimișii noștri 

speciali, I. MARCOVICI ți 
O. URSULESCU).

A doua zi a Festivalului... 
Scena Teatrului din Brașov — 
pe care, cu o seară mai înainte, 
a „ocupat-o" Cliff Richard, cu 
exuberanța sa — își primește, 
din nou, pretendenții la laurii 
„cerbului”.

...Dar mai întîi — ca o com
ponentă nu lipsită de interes a 
atmosferei șl a ambianței brașo
vene — cîte ceva despre dimi
neața ți amiaza zilei de ieri. 
Ieri toți concurenții au făcut o vi-

zită la „junii din Schei“. Au vizi
tat biserica Sf. Nicolae și vechea 
școală românească din Schei, au 
cercetat tiparnița lui Cores!, au 
admirat icoanele pe sticlă ale 
scheienilor și, îndeosebi, pecetea 
din ceară roșie a lui Gheorghe 
Ștefan Vodă, care cîntărește cir
ca un kilogram. Udo Jiîrgens a 
plecat, însoțit de niște copii — 
care s-au oferit ca ghizi, cerînd 
în schimb un autograf — să vi
ziteze Hărmanul. Pentru azi e 
proiectată o excursie la Codlea,

(Continuare In pag. a IlI-a)

Campionatele 
mondiale de lupte 

STRĂLUCIT SUCCES AL 
SPORTIVILOR ROMĂI\II

Campionatele mondiale de lupte greco- romane s-au încheiat, la Mar del Plata (Ar
gentina), cu un strălucit succes al sportivilor români, care au cucerit două medalii de 
aur, una de argint ți una de bronz.

GHEORGHE BERCEANU SIMION POPESCU

Primul titlu mondial a fost 
obținut de GHEORGHE 
BERCEANU, care nu a cu
noscut înfrîngerea în această 
dificilă competiție. El l-a în
vins pe rînd pe Soung Hyn 
Baek (Coreea de sud), ștefan 
Anghelov (Bulgaria), Vladis
lav Kostov (U.R.S.S.), iar în 
meciul decisiv, pentru me
dalia de aur, l-a întrecut 
net pe Iranianul Aliabadi 
Rahim. Debutant în campio
natul mondial, Gheorghe 
Berceanu, în vîrstă de 19 ani, 
activează în prezent la clu
bul „Electroputere" Craiova.

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Viteze sporite pe magistralele feroviare
Direcția generală 

de resort din Minis
terul Căilor Ferate 
a elaborat noul 
mers al trenurilor 
de persoane, la în
tocmirea viitorului 
graxlc de circulație, 
care va avea de a- 
cum înainte valabi
litate de un an, a-a 
avut în vedere re
ducerea timpului de 
parcurs, crearea u- 
nor legături mai les
nicioase între cen
trele administrative, 
economice șl. social- 
culturale ale țării, 
îmbunătățirea de
servirii călătorilor 
In timpul verii șl în 
alte perioade de vîrf 
ale traficului.

Se prevede înfiin
țarea unor noi tre
nuri, rapide, accele
rate șl curse mun
citorești. Astfel, pe 
linia București — 
Buzău — Mărășeștl 
— Bacău - Suceava 
urmează să fie pus

In circulație un ra
pid, care va par
curge distanța în 
mal puțin de 6 ore. 
Actualul accelerat 
101/102 de pe ma
gistrala București — 
Craiova — Tr. Se
verin — Caransebeș
— Timișoara
grad se va 
forma în 
11/12, sosind 
toarcerea In 
tală cu 55 ___
mal devreme. Intre 
Capitală șl Galați va 
fi Inclus acceleratul 
704/705. De aseme
nea, se vor pune în 
circulație trenurile 
de persoane de lung 
parcurs de pe tra
seele București Nord
— Roșiorii de Vede
— Craiova — Tr. 
Severin — Orșova — 
Caransebeș — Lugoj
— Timișoara, pre
cum șl București — 
Brașov — Teluș — 
Cluj — Oradea — 
Satu Mare.

— Bel- 
trans- 

rapldul 
la în
capi- 

minute

Cele mal rapide 
mijloace de trans
port vor exista pe 
linia ferată electri
ficată București — 
Brașov, unde viteza 
maximă de circula
ție va ajunge la 140 
km. pe oră. Astfel, 
rapidul „Transilva
nia" va ajunge la 
Brașov tn numai 1 
ore șl 13 minute. Da 
o Importantă econo
mie de timp vor be
neficia și trenurile 
Internaționale „Wie
ner Waltzer" și „O- 
rlent Expres". •

In sezonul estival 
vor circula un nu
măr sporit de tre
nuri spre stațiunile 
de odihnă de la 
munte șl mare. De 
pildă, trenul acce
lerat 409/410, de la 
Satu Mare, va cir
cula, trecînd prin 
București, ptnă la 
Mangalia.

CONCURSUL

DE REPORTAJE

4

(A<erpre«)

Noul regulament al activitâfii
profesionale a studenfilor

OTOPENL CffTA 37 „TINERI

Cartea Iul Mihai Sto'um 
posedă datele arhivei unui 
roman de succes. Ea face re
portajul unei epoci, mergind 
pe urmele precise ale unor 
documente. Nu se romapțea- 
ză nimic. Faptele, așa cum 
se arată ele, după o trecere 
de peste 50 de ani, au, pe 
lingă farmecul unei vremi, 
forța evenimentului pe ca
re o radia pe atunci fi
gura lui Panfelimon: o le
gendă, prin proporția care a 
fort acordată faptelor unui 
om. Pantelimon ne apare ca

a fost un prieten devotat al 
acestuia, mai devotat chiar 
decît tovarășii lui, care s-au 
văzut siliți, la un moment 
dat, să-l trădeze. C.occa a jost 
mereu printre apărătorii lui 
în instanță. Felul li» care a 
fost apărat la cele 2 procese, 
în care primul rol ii revine 
lui N. O. Cocea, ar fi făcut 
ca, pin# la urmă, Pantelimon 
să fie achitat. Cartea lui Mi
hai Stoian ni-l pune în față 
pe omul Pantelimon, nealte
rat ; omul fi nu legenda lui. 
Pungile pe care le-a ușurat

AI ZILELORfiind plasate bogata straturi 
do flori. In corpul C — care 
va avea o deschtdere spre ae
roport de 27 de metri lungi
me șl 9 metri Înălțime, prote
jată cu un perete de sticlă — 
constructorii efectuează ulti
mele operații de amploare : 
construcția unei grinzi, lungi 
de 27 de metri, de care se va 
prinde tlmplărla metaUcă.

Cit privește aerogara de 
mărfuri, ea a fost terminată, 
funcționlnd deja în momentul 
de față. Centrala termică este, 
șl ea, aproape gata, deja fur
nizează căldură corpului A. 
aerogarel- de mărfuri șl 
R.A.B.-ulul (atelierul de repa
rații aparatură de bord), care 
este, de asemenea, recepționat.

...Am coborît de la înălți
mea celor 37 de metri șl 
ne-am plimbat, o vreme, prin 
viitoarea aerogară. Spre deo
sebire de corpul A, care va 
fl pardosit cu dermatlnă, par
doseala corpului B va fl din 
plăci de cauciuc (care, In mo
mentul de față, sîn' supuse 
probelor de rezistență). Tava
nul, construit în genul cupo
lei sălii palatului, va fi aco
perit cu plăci de aluminiu. In 
prezent se lucrează la defini
tivarea instalației electrice șl 
la șlefuirea mozaicurilor.

In față nl se deschide pers
pectiva platei, Iluminată fluo
rescent, uriașă plrtle albă a 
cărei lungime, de 3,5 km., așe
zată pe o fundație de 0,80 m.. 
II va permite să primească 
cele mal moderne avioane. 
Tumul de control — placat cu 
cărămidă glazurată de nuanța 
smaraldului — pare un arbo
re într-o oază nemărginită. 
Păsările argintii vor veni In 
curînd...

— Ce e nou la dv. T
— S-a terminat o etapă Im

portantă : armarea șl cofraje- 
le vlglei (punctul de coman
dă) de la turnul de control al 
aeroportului, principala con
strucție a pavilionului admi
nistrativ (corpul A). De acum, 
începem turnarea betonului.

Interlocutorul nostru, lng. 
Constantin Ștefănescu, șeful 
lotului aerogară din cadrul 
șantierului aeroportului In
ternațional de la Otopenl, na 
Invită să vizităm construcția. 
Ne cățărăm, pe scări metalice, 
ptnă la baza vigiel, la cota 
37, de unde începe ultima par
te a turnului de control. Aici, 
sus, vtntul bate cu intensitate 
sporită, fulgii II învăluie pe 
constructori tn uriașe perdele 
mișcătoare șl reci. Văzut de 
sus, aeroportul !șl desenează 
limpede, în toate detaliile, vii
toarea înfățișare, conturată, în 
Unii mari, încă de pe acum. 
Drumurile de 
formează mal 
cutorul nostru 
gata : nu mal
dectt asfaltul șl estacada de 
Intrare In corpul B (aerogara 
proprlu-zisă). în dreapta se 
văd cofrajele perlgolel, care 
face legătura Intre corpul B șl 
corpul C (aerogara oficială). 
Ctnd va îl gata, perlgola va 
arăta ca o veritabilă seră, pe 
ambele părți ele căli de acces

NOASTRE" MIHAI STOIAN: „REABILITAREA 
——-------- UNUI HAIDUC,în urfha lecturi! celor »- 

proape o sută de lucrări tri
mise în cadrul concursului de 
reportaje pe tema „Tineri ai 
zilelor noastre*4, organizat 
pentru tinerii gazetari de că
tre Uniunea Ziariștilor din 
România și Comitetul Central 
al Uniunii Tineretului Comu
nist, s-au acordat, potrivit re
gulamentului de concurs, ur
mătoarele premii șl mențiuni :

Premiul I — ION ANDREI- 
TA, redactor la ziarul „Scîn- 
teia tineretului", pentru repor
tajele „Oameni care rămin 
cînd apa trece se cheamă 
pietre", „Citate din memorie", 
„La porțile Bucureștiulul" : o 
excursie de documentare 
străinătate. Premiul II — 
HAI NADIN, 
Vista „Astra“-Brașov, 
reportajele „Cel 
„Contrapunct" 
documentare
Premiul III 
HOROMNEA, 
vlsta „Viața 
pentru reportajul „Anonimii* : 
un aparat de fotografiat „E- 
xacti". Două mențiuni a cite 
1 000 Iei flecare : 1« ION LA- 
BESCU — redactor la revista 
„Viața Militară", pentru repor
tajele „Din flancul drept" șl 
„La hotarele țării" ; 2. TRA
IAN OLTEANU — redactor la 
ziarul „MIlcovuP-Focșani, pen
tru reportajul „Coborîtorl din 
legende".

PANTELIMON"
erou totdeauna din cele pli
ne. Era ascuns, ocrotit și iu
bit de oamenii da rînd pe 
cure i-a ajutat atît cit a pu
tut. Fugărit ani de-a rîndul, 
și-a găsit liniștea la care rîv- 
nea atîta, după achitarea pe 
care tribunalul i-a acordat-o, 
reîntoreîndu-se la viața de 
țăran de la care pornite. Și-a 
întemeiat o familie și cali
tățile de gospodar și de om 
cumpătat au făcut din el, în 
■curînd, un fruntaș al satului. 
Cartea lui Mihai Stoian re
abilitează prin restituire. Do
sarul pe care t! deschide este 
scenariul viu al unor tntîrn- 
plări car» țin mai puțin de 
aventură, cit de conjuncturile 
nefericit» ale unei lumi, care 
a sortit pe un om înzestrat 
să iasă în afara Dar le
gea lui a fost mai puternică.

MARIN TARANGUL

un personaj romantic, viu, 
fără adaus dt artificiu; el 
este prezentat așa cum s-a 
înfățișat vremii sale. Vn țăran 
simplu, plăcut la înfățișare — 
după fotografiile reproduse 
— cu o privire puternică, in
teligentă. Dosarul proceselor 
sale a consemnat întreaga 
desfășurare a faptelor pe care 
o urmărește și autorul cărții, 
cu o exactitate aproape știin
țifică. Putem zice că avem 
de-a face cu o monografie 
care se sprijină pe izvoarele 
cele mai imediate. Important 
este rolul pe care N. D. Cocea 
l-a jucat în împrejurările vie
ții lui Pantelimon — totdea
una de partea haiducului, In 
care veaea un fel de apărător 
al dreptății. Mai mult, relația 
nu s-a mărginit la o admira
ție de la distanță; N. D. 
Cocea, deși a avut puține 
prilejuri de a se întîtni cu 
mereu hărțuitul Pantelimon,

In 
MI- 

redactor la re
pent ru 

dinții" șl 
excursie de 
străinătate.

DRAGOMIR 
redactor la re- 

studențească",

acces — ne In* 
departe lnterlo- 
— sînt aproape 
trebuie turnatetal, regulamentul subliniază 

că acestea se vor efectua 
numai pe baza nnor necesi
tăți imperioase : schimbarea 
domiciliului părinților, al 
susținătorilor legali, al soți
lor sau —-pentru cel de la 
cursurile serale șl fără 
frecvență — schimbarea lo
cului lor de muncă.

A apărat noul regulament 
privind activitatea profesio
nală a studenților. Elaborat 
sub egida Ministerului Invă- 
tămintulul și Uniunii Asocia
țiilor Studenților din Româ
nia, regulamentul expune pe 
larg drepturile șl îndatoriri
le tinerilor care urmează 
cursurile diferitelor facultăți 
universitare șl tehnice din 
țara noastră, insistînd îndeo
sebi asupra condițiilor de 
înscriere în învățămîntul 
superior, de promovare a 
anului universitar, de acor
dare a recompenselor șl 
sancțiunilor. Spre deosebire 
de actele normative cu pro
fil similar, apărute în anii 
anteriori, actualul regula
ment aduce elemente noi 
referitoare la modul de pro
movare a examenelor se
mestriale șl de transferare 
a studenților. El precizează 
că studenții care, după se
siunea din vară, rămin cu 
mai mult de trei examene 
nepromovate, sînt declarați 
repetenți, excepție făcînd nu
mai cel care, din motive 
justificate — cu acte — nu 
se pot prezenta la sesiunea 
din vară sau din iarnă. In 
afara sesiunilor nu pot fi 
susținute examene decît cu 
aprobarea specială a Minis
terului Invățămîntului. In 
privința transferărilor din 
tr-un oraș universitar In al

: o 
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individual) în
de accesorii —

„Zilnic întreI

Pinâ la 8 martie

„Cofetăria ttneretulur din Arad P. S.
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profesionale 
din Arad, în vîrstă 
neîmpllnlțl (vezi fo- 
Așteptăm explicația 

jl factorilor în

băuturi 
chiar 

In mod 
emblema 
zile tn 
surprins 
de co-

...este orarul magazinului de 
închiriat material sportiv, de 
pe bulevardul Gării de Nord 
nr. 2 din Capitală. Se află 
aici, în funcție de sezon și 
preferințe, o gamă bogată și 
variată de obiecte necesare 
practicării sportului și turis
mului. Am întîlnit, în raftu
rile depozitului, bocanci, ha
norace, ghete cu patine, blu
ze de vînt, pulovere, ruc
sacuri, schiuri, alături de 
aparate de radio și fotogra
fiat, genți de voiaj, jocuri 
sportive, table, șah. Valoarea 
totală a produselor trece de 
un milion de lei.

De pe acum, după cum ne

8 si 8“»
mărturisea tov. Constantin 
Bălănniu, responsabilul ma
gazinului, se depun eforturi 
pentru aprovizionarea cu ne
cesarul pentru sezonul esti
val : bascheți, treninguri, 
corturi (de două, trei și patru 
persoane), saci de dormit, 
saltele pneumatice. încă din 
toamnă s-a Investit, pentru 
procurarea acestor articole, 
peste o sută de mii lei.

Evitînd complicate formule 
birocratice și la un preț ac
cesibil tinerilor, unitatea pu
ne la dispoziția turiștilor (în 
colectiv sau 
treaga gamă 
cilnlo Intre I

Ciudata „Cofetărie a tineretului
Cofetăria „Tineretului" 

Arad este un local care-șl 
desmlnte denumirea. Aspectul 
de dezordine șl neglijență, at
mosfera tmblcsltă de fum, 
scandalurile ce Izbucnesc aici, 
nu fac de loc cinste unei firme 
care, lntltultndu-sa așa cum se 
Intitulează, atrage foarte mulțf 
tineri. De fapt, nici specificul 
de cofetărie nu este respectat : 
prea puține sortimente de spe
cialitate In galantare, In 
schimb gama băuturilor alcoo
lice este completă. Din păca
te, In ciuda indicațiilor primi
te, personalul oferă ' " ' 
alcoolice șl minorilor, 
dacă aceștia poartă 
vizibil, pe mlnecă, 
școlară. Cu clteva 
urmă, de pildă, am 
aici trei consumatori __ 
nlac, cafele șl țigări : Ion A- 
lexandru, Antal Alexandru șl 
Golcea Valerlu, toți elevi In 
anul I al Școlii ’ ' 
UCECOM " 
de 18 ani 
tografla). 
organelor 
drept.

Librăria „M. Eminescu’ din 
Timișoara — un loc d» întilni- 

re al iubitorilor părții

■ ■■■■■■

U TOM^UL ©V.

ROLLS ROYCE-UL GALBEN —
I rulează la Patria (orele 10 ; 
fi 12,45 ; 15,15 ; 18 ; 20,30), PENTRU 
U ÎNCĂ PUTINI DOLARI — rulea- 
B zâ la Republica (orele 8 | 10 j
B 12,15 ; 11,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15) ;
,i București (orele 8.45 ; 11 ; 13,15 ;

16 ; 18,30 ; 21). PAȘA — rulează la 
Luceafărul (orele 9 l 11 ; 13 ; 15 ;
17 j 19 ; 21) ; Festival (orele 9 ; 11 ;
13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21).........APOI S-A
NĂSCUT LEGENDA" - rulează la 
Victoria (orele 9 ; 11.15 ; 13,30 . 16 ;
18.30 ; 20,45) ; Floreasca (orele 9 ;
11.15 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 , 20.30). CU
ȚITUL IN APA — rulează la Cen
tral (orele 9 ; 13 ; 15 ; 19) ; VIATA 
LUI MATEUS — orele 11 ; 17 ; 21).
PENSIUNE PENTRU HOLTEI —

J rulează La Lumtna (orele 9—15,45 ;
* în continuare 18,15 i 20,45) ; Dru

mul Sării (orele 15 17,30 ; 20). A-
CEST PĂMTNT ESTE AL MEU — 
rulează la Doina (orele 9—10 pro-

I gram pentru copil, 11,30 ; 13.45; 16 ;
18.15 ; 20,30 ; Lira (orele 15,30 ; 18 ; 
20.15). UN OM PENTRU ETERNI
TATE — rulează la Union (orele

; 15,30 ; 18 ; 20,30). Sîmbătă orele 18 
program de desene animate ; Mio
rița (orele 9,30 ; 12,15 ; 15 ; 17,45 ;
20,30). PROGRAM DE FILME DO
CUMENTARE IN PREMIERA — 
rulează la Timpuri Noi (orele 
D—21). PIANELE MECANICE — 
ruleazfi la Feroviar (orele 9 ; 11,15 {
13.30 ; 15,45 I 18,15 j 20,45) ; Excel
sior (orele • ; 11,15 i 13,30 i 16 ; 
18,15 i 20,30) | Modern (orele 9,30 ;

i 11,45 : 14 ; 16,15 : 18,30 ; 20,45). RIO 
BRAVO — rulează la Grivlța (ore
le 0,30 I 12,45 t 16,15 ; 19,30) | Glo
ria (orele 9,30 ; 12,45 ! 16,15 l 19,20).

• PRIMA VARA PE ODER — rulea
ză la înfrățirea (orele 15,15 ; 17,45 ; 
20). UN DELICT APROAPE PER
FECT ! — rulează La Buzești (o- 
rele 15,30 ; 18) j DARCLEE (orele 
20,30). EXPRESUL COLONELULUI

VON RYAN — rulează la Dada 
(orele 9,30—15,30 în continuare ♦ 
18 ; 20,30) ; Gluleștl (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30). MARELE ȘARPE — ru
lează la Bueegi (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; Arta (ore
le 9,15—14,30 în continuare ; 16,15 ; 
18,15 i 20,45). FALSA LIRA DE 
AUR — rulează la Unirea (orele
15.30 ; 18) : magazinul de pe 
STRADA MARE (orele 20,30). A- 
VENTURILE LUI TOM SAWYER, 
MOARTEA LUI JOE INDIANUL 
— rulează Ia Ferentari (orele 
15,30 ; 19). MADE IN ITALY — 
rulează la Moșilor (orele 15.30 ; 
18 ; FALSTAFF orele 20,30“ ; Co- 
trocenl (orele 15,30 ; 18) ; STRIGA
TUL (oreJe 20,30). BUNA ZIUA 
CONTESA — rulează la Melodia 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) ; Tomls (orele 9,30—13,30 In
continuare ; 16 ; 18,15 ; 20,30). Fla
mura (orele 9 ; 11,J5 l 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30). FELDMAREȘALA ru
lează la Volga (orele 9—13,30 în 
continuare ; 15,45 ; 18 ; 20,30). PLA
NETA MAIMUȚELOR - rulează 
la Viitorul (orele 15,30 ; 18) ; LA 
ORA CINCI DUPĂ AMIAZĂ (ore
le 20,30) ; BECKET - rulează la 
Auroia (orele 10; 13,30: 16,30 ;
19.30) . URLETUL LUPILOR — ru
lează la Popular (orele 15,30 ; 18) ; 
A TRECUT O FEMEIE (orele
20.30) . ÎNȚELEPTUL DE PE MUN
TELE BLESTEMAT — rulează la 
Munca (orele 16—18) ; COLINA 
(orele 20.30). CĂDEREA IMPERIU
LUI ROMAN — rulează la Flacăra 
(orele 15,30 — 19). PRINȚESA — 
rulează la Vltan (orele 15,30 ; 18) ; 
COLIVIE PENTRU DOI (orele
20.30) . SAMURAIUL — rulează la 
Rahova (orele 15,30 i 18). IN ORA
ȘUL „8” (orele 20,80). LUSTRA
GIUL — rulează la Progresul (ore
le 15,80 ; 20,80) ; REBU8 MIRACU
LOS (orele 18). JUDOKA, AGENT 
SECRET — rulează la Pacea (orele 
15,80 | 18,80 ; 20,15). PANTOFUL
CENUȘARESEI — rulează la 
Crîngașl (orele 15,80; 18; 20,16), 
DRAGA BRIGITTE — rulează la 
Cosmos (orele 15,80; 18 ; 20,15).

Vineri 7 martie

Opera Română : BAL MASCAT 
ora 19,30 ; Teatrul de Operetă : 
VOIEVODUL ȚIGANILOR, ora 
19,30 ; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia : E- 
NIGMA OTILIEI, ora 19,30 ; (Sa
la Studio) : ORAȘUL NOSTRU, 
ora 19,30 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
D-ALE CARNAVALULUI, ora 20 ; 
(Sala Studio) : PHOTO-FINISCH, 
ora 20 ; Teatrul de Comedie : O- 
PINIA PUBLICA, ora 20 ; Tea
trul Mic : PREȚUL, ora 20 ; Tea
trul „C. I. Nottara" (Bd. Maghe- 
ru) : VIJELIE IN CRENGILE DE 
SASSAFRAS, ora 19,30 ; (Sala 
Studio) : FEDRA, ora 20 ; Teatrul 
Giulești : VISUL UNEI NOPȚI 
DE IARNĂ, ora 19,30 ; Teatrul 
Barbu Delavrancea — DOAMNA 
DE LA MAXIM, ora 20 ; Studioul 
I.A.T.C. „I. L. Caragiale" : R.U.R., 
ora 19,30 ; Teatrul „Ion Creangă" : 
TOATE PINZELE SUS, ora 15,30 ; 
Teatrul Țăndărică (Sala din Calea 
Victoriei) : ȘORICELUL ȘI PĂPU
ȘĂ, ora 17 ; Teatrul Țăndărică 
(Sala din str. Academiei) — A- 
VENTURILE LUI PLUM-PLUM, 
ora 17 ; Teatrul satiric-muzical 
„C. Tănase (Sala Savoy) : CA
FEAUA CU LAPTE DE ADIO, 
ora 19,30 ; (Sala din Calea Victo
riei) : VARIETĂȚI PE PORTA
TIV, ora 19,30. Ansamblul artis
tic al U.G.S. : PROMETEIADA, 
ora 20. Circul de Stat : CIRCUL 
ARE CUVTNTUL, ora 12,80.

• 10,19 — TV. pentru specialiști. 
Medicină. „Tratamentul pierderi-

pentru

un bun prilej 
de a oferi cadouri frumoase celor dragi

LDBEiR.
lor de substanțe post-traumatlce" 
• 11,00 — Pentru elevi Consulta
ții la matematică — clasa a 
VIII-a. Probleme asupra volume
lor și ariilor (reluare) • 11,30 — 
Limba rusă — lecția a 44-a (re
luare) • 12,00 — Limba spaniolă. 
Lecția a 48-a • 12,30 — închide
rea emisiunii de dimineață • 16,oo
— Campionatul mondial de ho
chei pe gheață. România — Iugo
slavia • 17,30 — Telex TV. • 17,35
— Actualitatea economică. • A-
grlcultură. „Zăbrani 1969" — re
portaj filmat. • Industrie. Tema : 
Cum modernizăm producția • 
18,05 — Limba spaniolă. Lecția a 
48-a (reluare) • 18,30 — Ateneul 
tineretului. „Colocviu despre li
rism 69 • 19,00 — Telejurna
lul de seară. — Buletin meteoro
logic • 19,30 — Mult e dulce și 
frumoasă — emisiune de limbă 
română • 19,45 — Desene anima
te • 20,00 — Festivalul internațio
nal de muzică ușoară „Cerbul de 
aur" — Brașov — 1969. > Concurs 
de interpretare (III). Participă : 
Jacek Lech — Polonia, Hania 
Pazeltova — Cehoslovacia, Aarno 
Raninen — Finlanda, Bent War
burg — Danemarca, Conny Vlnk
— Olanda, Dagmar Friedric — 
R.D.G., Slobodan Stefanovicl — 
Iugoslavia. • Recital în afară de 
concurs susținut de Waldemar 
Matușka (Cehoslovacia) șl Barba
ra (Franța) • 23,00 — Telejurnalul 
de noapte • 23,15 — închiderea 
emisiunii.

LA CLUBURILE 
TINERETULUI 

DIN BUCUREȘTI 
Ateneul Tineretului (aeetoruî I)i 

Clubul do Informare al tineretu
lui : „Curente pozitive In viața 
Internațională", vorbește ziaristul 
Radu Bogdan — ora 17 ; Vernisa
jul expoziției de grafică șl pictu
ră Monica Molsescu, Cornelia 
Dedu, Silvia Colfescu șl Letlțla 
Oprișan — ora 19. Unlversal-Club

(sectorul ni) : „Istoria culturii șl 
civilizației românești" : „Umanis
mul în țările române", vorbește 
lector Corneliu Albu — ora 18,30, 
Tehnlc-Cluh (sectorul V) : „De 
ziua voastră" — spectacol festiv 
dedicat Zilei Femeii — ora 17 : 
„Televiziunea, stimulent al artei" 
vorbește regizorul George Geor
gescu — ora 19, Modern-Club (se- 
torul VUI) : ziua elevului: con
cursul „Eroi al literaturii româ
ne" ; moment poetic cu Ion Crln- 
guleanu — ora 19.

LA CASELE DE CULTURĂ 
STUDENȚEȘTI

BUCUREȘTI : a Spectacol tea
tral cu „Regina de Navara" de Eu
gen Scribe. Prezintă un colectiv 
al Teatrului Național „I. L. Cara
giale" (Sala Mare, vineri, ora 
20,30), a jazz cu cvartetul Johnny 
Răducanu ; Muzică de Haydn în 
Interpretarea cvartetului de coar
de al Casei de cultură a studen
ților ; Recital de plan prezentat 
de Valentin Perciun (Student- 
Club, vineri ora 20). CRAIOVA: s 
Ciclul „Intîlnlrl pe treptele isto
riei In mers" — simpozion cu pri
lejul zilei de 8 martie : „Prezența 
femeii în actualitatea contempo
rană" (Sala de spectacole, vineri, 
ora 20). * Din lirica feminină — 
recital poetic (sîmbătă, ora 20). a 
Dans (sîmbătă, ora 20,30). CLUJ a 1 
Gîndlrea modernă șl problemele 
religiei — va vorbi prof. dr. Iu- 
llu Csehl ; Filmul artistic „Cerul 
șl iadul" (Sala de spectacole, vi
neri, ora 17). a „Tribuna Ideilor" 
— discuție cu lector unlv. Adrian ' 
Stoica, pe teme politice actuale 
Sala clubului, vineri, ora 19). a J 
„Mărțișoare pentru fete" — spec- ■ 
taco! prezentat de formația de 
estradă a Institutului de medicină 
șl farmacie (sîmbătă, ora 20). TI- ' 
MIȘOARA: a Pe meridianele glo- ■ 
bulul: „Cucerirea întinderilor veș
nic albe" — ciclu de filme geo
grafice comentate (Sala de specta- . 
cole, vineri ora 18). a „Cîntă stu
denții" — spectacol de estradă 
prezentat de ansamblul Case! de 
cultură a studenților (sîmbătă, 
ora 20,30).
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formarea multilaterală a stu
denților. Deși este greu încă șl 
prematur a încerca să formu
lăm co,ncluzii generale, se pot 
desprinde totuși cîteva consta
tări menite să contribuie la 
orientarea de ansamblu a noi
lor forme ale activității politico- 
ideologlce în rîndul studenților. 
Ateneele studențești au fost 
concepute ca forumuri de în
drumare și realizare a unor ac
tivități complexe de informare 
șl' educare a studenților. Din 
experiența acumulată se poate 
conchide că în multe institute 
(Universitate, Institutul Politeh
nic, Academia de studii economi
ce) ateneele nu s-au ridicat Ia 
înălțimea exigențelor îndreptă
țite ale studenților. In absența 
unui element diriguitor căruia 
să i se subordoneze toate cele
lalte și spre care să conveargă 
în mod firesc, în programele 
multor atenee studențești preo
cupările de ordin politico-ideo
logic s-au reflectat slab, peri
feric, conținutul lor putînd fi 
cu ușurință asimilat unor insti
tuții afectate în exclusivitate 
culturalizării. Carența principa
lă, generatoare a lipsurilor e- 
nunțate, cred că se află în mo
dul de conducere a atencelor 
studențești. Iată de ce consider 
că întreaga muncă de concepție, 
de stabilire a programelor, ori
entarea către probleme de con
ținut, asigurarea unei corelații 
judicioase între diversele com
ponente ale activității eviden
țiind latura educării politico- 
ideologice, trebuie să fie reali
zate de colective care să însu
meze toți factorii educativi res
ponsabili din institutele de în- 
vățămînt superior, sub directa 
îndrumare a organizațiilor d* 
partid, în măsură să asigure per
manent certificatul deplinei ma
turități. Va trebui să ne mobi
lizăm eforturile și să facem ca 
organizațiile Uniunii Tineretului 
Comunist din institute — așa 
cum s-a precizat în Plenara 
Consiliului U.A.S.R. — să de
vină factori dinamici, mobiliza
tori, care să contribuie atît la 
conceperea conținutului curent 
și de perspectivă al programe
lor ateneelor studențești, cît șt 
la transpunerea în fapt a acțiu
nilor propuse.

In zilele sesiunii de examen, 
și în perioada vacantei de iar
nă, întregul comitet U.T.C. a! 
Centrului universitar București 
a desfășurat o activitate inten
să pentru a jalona cu precizie 
direcțiile unei munci eficiente 
în semestrul II. S-a analizat ac
tivitatea ateneelor, s-au purtat 
convorbiri cu directorii clubu
rilor studențești, cu activiști ai 
organizațiilor de tineret din in
stitute și din facultăți, cu cadre 
didactice universitare și cu stu- 
denți. In acest al doilea semes
tru al anului universitar vom 
continua practica, bine aprecia
tă de studenți. de a organiza la 
nivelul centrului universitar 
unele acțiuni cu caracter poli
tico-ideologic care să se bucu
re de prezența tovarășilor din 
conducerea partidului și statu
lui. Asemenea acțiuni vor fl mal 
numeroase și vor antrena un 
număr mai mare de studenți. 
Vom acorda totodată o atenție 
sporită diversificării activității 
politico-ideologlce, organizării 
unor acțiuni în institute, în fa
cultăți, dar mal ales în anii de 
studiu. Realitatea dovedește că 
studenții unor facultăți cum sînt 
Dreptul. Filozofia. Istoria, ma
nifestă înclinații sr>re dezba
terea unor probleme de inte
res maior din viata socială. 
„Cercul filozofilor", „Cercul 
juriștilor" — forme de activi
tate politlco-ldeologică care 
debutează în acest semestru — 
vor prilelul asemenea dezba
teri. la care vor participa nu 
numai studenți ai facultăților 
respective, ci și colegi ai lor 
de la alte facultăți. La facul
tatea de Istorie studenții vor 
fi invitați să participe la un 
ciclu de manifestări cu tema 
„Valențele educative ale isto
riei". In cadrul manifestărilor 
din cluburi și de la casa de 
cultură a studenților vom a- 
trage în activitatea organiza
torică mal multi studenti al 
facultăților d. litere, car. să

devină factori dinamici în ce
nacluri. în pregătirea serilor li
terare. a serilor de teatru, stră- 
duindu-ne însă, totodată, să a- 
sigurăm acestor forme cultu- 
ral-artistice un bogat conținut 
politico-ideologic. As vrea să 
mă refer la activitatea cena
clului „Atlantida". constituit 
dintr-un grup de entuziaști, ca
re au obținut multe rezultate 
meritorii. In acest colectiv s-au 
arborat intenții de spargere a 
canoanelor, fără ca studenții 
respectivi să-și contureze cu 
claritate obiectivele si fără să 
știe cu precizie ce anume vor 
nune în locul așa-ziselor ca
noane distruse. Asemenea ten
dințe sînt specifice si cenaclu
lui ...Tuninea". și Teatrului stu
dențesc „Podul". Desigur, ma
nifestările cultural-artistice (ce
nacluri literare. formații de 
teatru, seri literare, simpozi
oane etc.) nu vizează întot
deauna nemijlocit obiective de 
educare politică, dar neglijarea 
orientării conținutului lor ideo
logic este incontestabil o eroa
re intervenită în activitatea or
ganelor de conducere ale U- 
niunii Tineretului Comunist din 
Centrul universitar București. 
Lipsa dț fermitate ideologică 
fată de conținutul manifestă

în măsura în care activitatea 
cultural-artistică studențească 
va deveni o cronică vie a rea
lităților contemporane, a mari
lor transformări ce se petrec 
în societate. Diversificind si 
mai mult acest domeniu al 
muncii noastre — avînd mai 
multe cluburi, dar fiecare cu 
un specific, cu o anume per
sonalitate. avînd mai multe 
cercuri în care studenții să 
discute despre fenomenul ar
tistic, avînd mal multe for
mații de teatru, va trebui să 
avem grilă ca fiecare aseme
nea formă de activitate să 
surprindă veridic spiritul vre
mii : epoca noastră — deschi
să spre afirmarea personalită
ții omului, spre uriașe desco
periri ale stiintel si tehnicii, 
această epocă în care oamenii 
sînt prezente active în viata 
politică si socială — trebui» 
să-și pună nmorenta asupra tu
turor activităților cultural-ar
tistice ce se organizează în lu
mea studențească. Arta studen
țească își va spori prestigiul 
numai în măsura în care noi 
vom sti să abordăm teme de 
eternă semnificație ale con
științei umane, ale relațiilor so
ciale. valorificîud resursele 
gîndirii naționale.

ORIZONTUL
GlNDIRII 

POLITICE A 
STUC 77/LOR

rilor cultural-artistice a per
mis întronarea la Casa de cul
tură si Ia clubul Institutului 
politehnic a unei atmosfere ne
corespunzătoare în rîndurile 
membrilor unor formații, care 
a declanșat ulterior un adevă
rat „lanț al slăbiciunilor" ; cu 
alte cuvinte, activități care ini
tial nu îșl nrooun finalizări cu 
caracter politic, datorită lipsei 
de exigentă ri fermitate de pe 
pozițiile principiale ale organi
zației comuniste de tineret, 
sfîrșesc prin a influența nega
tiv formarea ideologică a unor 
studenți.

O necesitate primordială în 
activitatea organizațiilor U.T.C. 
este conceperea activității de 
îndrumare a vieții cultural-ar
tistice studențești în asa fel in
cit să existe o strînsă legătură 
între aceasta si activitatea des
fășurată nemijlocit în scopul 
formării politico-ideologico a 
viitorului specialist. Rolul ti
neretului Studios trebuie sa de
vină mai activ în ceea ce pri
vește evitarea tendințelor de 
comercializare, de vulgarizare 
și dezumanizare a artei... Arta 
studențească. întreaga viată 
cultural-artistică care se con
turează la Casa de cultură a 
studenților, la cluburi, în fa
cultăți trebuie să fie profund 
ancorată în . epoca pe care o 
trăim, să fie legată mai mult 
de actualitate. In aceasta di
recție vor fl canalizate efortu
rile noastre în munca de în
drumare a vieții culturale, in 
centrul universitar București 
îsi desfășoară activitatea o 
casă de cultură a studenților, 
avem cluburi în amenajarea 
cărora studenții au cheltuit 
multă fantezie si pricepere : 
numeroase formații de teatru, 
de estradă, ansambluri folclo
rice și-au cîstigat un bineme
ritat prestigiu. Sîntem însă 
datori să corelăm si mai mult 
activitatea cultural-artistică cu 
exigentele mediului studențesc. 
Acest fapt sr fi posibil numai

Activitatea Dolitico-îdeologică 
desfășurată în institute șl fa
cultăți este condiționată si ur
mează să fie structurată prin
cipial prin însăși concepția or
ganizării procesului de învă
țământ — pe direcțiile intim 
legate ale instrucției si educa
ției. îmbunătățirea conținutului 
ideologic al invățămintului, 
Dert'ecționăriJe aduse predării 
științelor sociale și formelor de 
seminarizare oferă premise si 
garanții ale realizării dezide
ratelor activității ooliîico-ideo- 
logice. în acest sens, măsura 
df a fl prezentate expuneri o- 
bligatorii pentru toți studenții, 
eu tematică politică si filozo
fică. este deplin iustificată si 
ne determină să opinie-m că un 
asemenea sistem ar trebui ge
neralizat în viitor.

Domeniu maior al răspunde
rilor, noastre, activitatea polî- 
tico-ideologlcă a organizațiilor 
U.T.C. trebuie să se constituie 
în factor dinamic, activ, care 
să-și impună exigențe strtns 
legate de conținutul procesului 
de învățămînt si să răspundă 
mal nuanțat cerințelor studen
ților mîn prisma necesităților 
educative reclamate de multi
lateralitatea formării viitorilor 
șpecialiști cu pregătire superi
oară. îmbinarea judicioasă a 
muncii politice desfășurate de 
organizațiile U.T.C. cu obiec
tivele urmările prin predarea 
științelor sociale, corelarea ar
monioasă a tuturor comparti
mentelor activității noastre, În
sumarea lor într-un sistem în
chegat a cărei rezultantă să 
poarta marcant amprenta con
cepției politice, marxist-leninis- 
te a partidului nostru, diver
sificarea activităților si îndru
marea riguroasă a conținutului 
lor. receptivitatea fată de ini
țiativele izvorîte dîn masa stu
denților si selectarea lor cu 
discernămint. vor conduce în 
final la aprofundarea culturii 
marxiste de către toți stu
denții.
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TELEGRAMĂ
Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Con

siliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a trans
mis Alteței Sale ȘEIC JABER AL AHMED AL JABER, prinț 
moștenitor și prim-ministru al Statului Kuweit, următoarea 
telegramă : Cu prilejul zilei naționale a statului Kuweit, îmi 
este plăcut să transmit Alteței Voastre felicitări cordiale șl 
calde urări de sănătate personală, de progres poporului țării 
Dumneavoastră.

în telegrama de răspuns se spune : Am plăcerea să adrese 
Excelenței Voastre sincerele mele mulțumiri pentru mesajul 
de felicitări transmis cu ocazia zilei naționale a Kuweitului. 
Vă rog să primiți cele mai bune urări de sănătate pentru 
Excelența Voastră, de progres pentru poporul României.

• MINISTRUL AFACERI
LOR EXTERNE al Republicii 
Socialiste România, Comeliu 
Mănescu, a trimis ministrului afa- 
oerilor externe kuweitian, Sabah 
al Ahmed Al Jaber, o telegramă

ORIENT ARE A

I

I

secția „cotton « Fabricii „Tricohma", intrată neant In funcțiune

SESIUNE JUBILIARĂ

LA FOTBAL"

de felicitare cu ocazia zilei na
ționale a statului Kuweit.

în răspunsul său, ministrul afa
cerilor externe al Kuweitului a 
transmis mulțumiri pentru mesa
jul adresat

ÎNTÎLNIRE
Intre generații
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mitra, maistru la redactoare, care, 
împreună cu fratele său. Pană 
Gheorghe, a preluat ștafeta de 
la tatăl lor, Pană' Vasile, pen
sionar, lucrător timp de 30 d» 
ani ia uzina „Vulcan**. L-atn în- 
ttlnlf tot aici, la una din »ec- 
țitia de votare din preajma uzi
nei, pe tovarășul Anghel Nicolae, 
șef de atelier în uzină, candidat 
al Frontului Unității Socialiste 
— și, în prezent, deputat — în 
Marea Adfunare Națională... Oa
meni ai uzinei, tineri ucenici de 
odinioară, o generație care a cu
noscut, în uzină și prin uzină, 
șatisfacții ale căror semnificații 
depășesc limitele unui destin, de- 
«enînd o epocă.

Am petrecut cîteva ceasuri 
•ici, la secțiile de votare din 
preajma acestei străvechi cetăți 
a muncitorimii bucureștene. Dar 
pe mulți dintre prietenii și to
varășii mei de odinioară i-am 
întîlnit numai cu gîndul. Mi-a 
plăcut, însă, să-i lntîlneso și 
astfel, să detașez portretele lor, 
pe care memoria le reține in
tacte, din rama înnegrită a timpia- 
lul, adueîndu-i aici, la uzină, lin
gă urnele unde votau munci
torii de azi. Dîrzu Gheorghe, 
Șerban Dumitru, Barbu Stan, 
Punrnea Dumitru, Drăghici Du
mitru, Pietrarii Gheorghe, Anghel

Gheorghe, Pătruț Flore», Pe
trescu Ioan, Dițulescu Teodor, 
Macrea Nicolae și mulți alți to
varăși și prieteni, foștii ucenici 
de acum 25 de ani. al uzinei 
„Vulcan**, sînt azi activiști cu 
funcții de răspundere în apa
ratul de partid și do stat, profe
sori, ingineri, tehnicieni, lucră
tori pe tărimuJ culturii, ofițeri 
etc. j Gheorghe Cozorici mu Du
mitru Mazilu, ucenicii anului 
1944, șînt astăzi actori cunos- 
cuți... în ce loo al Bucureștiului 
sau al țării, printre ce oameni, 
pe fundalul căror realizări con
structive ale anilor noștri, au vo
tat acești vechi „vuloaniști"? Lis
ta ar putea continua, și astfel 
de liste poate întocmi fiecare 
uzină, fiecare loc al acestei 
țări.

Ne-am întîlnit, însă, cu toții, 
în această zi, în fața aceleiași 
urne simbolice. Este urna pe care 
am gravat, cu emoție și mîn- 
drie, o stemă, și stema aceasta 
e stema patriei. Și mi s-a pă
rut, în aceste clipe, că patria 
însăși, priviridu-ne și primind 
ofranda gestului nostru cetățe
nesc, sincer, ferm, credincios șl 
curat, ne amintește că legăturile 
dintre noi nu se pierd nicioda
tă, ca membri ai aceleiași fa
milii, prin venele cărora curge 
același sînge, în inimile cărora 
luminează flacăra aceluiași ideal.

Joi a-au deaohia în Capitală 
lucrările regiunii jubiliare prile
juită de împlinirea a 20 de ani 
de activitate a Institutelor de 
Studii șl Proiectări Energetice și 
Hidroenergetice — I.S.P.E. ți 
I.S.P.H. — primele unități spe
cializate în proiectarea instalații
lor energetice create în țara 
noastră.

La festivitatea deschiderii se- 
«lunii, care a avut loc în Sala 
mică a Palatului, au luat parte 
tovarășii Dumitru Popa, membru 
supleant al Comitetului Executiv 
al. C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., primarul general 
al Capitalei, Gheorghe Gaston 
Marin, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, reprezentanți al 
conducerii unor ministere și in
stituții centrale care colaborează 
cu cele două institute, academi
cieni, oameni de știință și alți 
specialiști din domeniul energe
ticei.

Sesiunea jubiliară a fost deschi
să de ministrul energiei electrice, 
Octavian Groza, după care au 
fost prezentate referate privind 
realizările colectivelor de proiec-

CONSFĂTUIREA PE TARĂ
A TINERILOR MECANIZATORI
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Foarte utile, în primul -rînd pro
ducției, se anunță a fi „săptămî- 
na mecanizatorului" — organiza
tă la Teleorman. „Ziua tractoris
tului" — inițiată în actuala pe
rioadă în județele Sibiu, Arad, 
Iași, Ilfov și altele, „Olimpiada 
tractoristului" desfășurată în 33 
de județe.

—• V-am ruga să vi referiți mai 
mult la „Olimpiada tractoristu
lui".

— Personal, o apreciez ca pe 
una din cele mal utile forme de 
antrenare Ta studiul profesional al 
mecanizatorilor. Prin faptul că 
include și o probă practică — a- 
ceasta constituind, .de fapt, 
„cheia" concursului — „Olim
piada tractoristului" depășește cu 
mult (ca eficiență și posibilitate 
de apreciere a celor ce se întreo 
pentru câștigarea titlului rivnit de 
fiecare : cel mai bun tractorist 
al unității, al județului sau din 
țară) concursul „Cine cunoaș
te agricultură, cîștigă". Pentru 
viitor, indiferent cum s-ar mai 
numi concursul ce va fi organi
zat pentru mecanizatori, l-aș ve
dea desfășurat tot pe principiul 
olimpiadei. Consider, însă, că 
s-ar putea face mai mult în sen-

«ul acordării stimulentelor moral» 
și materiale celor ce se evidenția
ză în gcestp concursuri. Organi
zarea unor reuniuni'— chiar și la 
nivelul județului — în cinstea ce
lui mai bun mecanizator ; institu
irea insignei „cel mai bun tracto
rist din unitate, din județ, sau din 
țară“ — cu trei grade : aur, ar
gint și bronz ; atribuirea unor 
premii pentru primii trei clasați 
pe unitate, județ și țară (lucru po
sibil atît prin contribuția unități
lor economice și organelor agri
cole cît și prin repartizarea unor 
cote-părți din economiile realizate 
la acțiunile voluntar-patrlotice ale 
tinerilor — n.r.), sînt convins că 
ar contribui mult la creșterea in
teresului participanților pentru a 
se pregăti cît mai bine, pentru 
a-și perfecționa continuu activi
tatea profesională.

— In anii din urmă, organi
zațiile U.T.C., prin acțiunile ini
țiate, și-au adus o prestigioasă 
contribuție la îmbunătățirea acti
vității economice și organizatori
ce în întreprinderile pentru me
canizarea agriculturii. Ne gîndim 
la inițiativa tinerilor de la I.M.A. 
Cogealac și din alte unități. In 
viitor, în ce alte acțiuni vedeți 
materializată inițiativa organiza
țiilor U.T.C. ?

— Oricît aș dori să fiu de con
cret, răspunsul meu tot incom
plet va rămîne... Oricum, cred că 
nu fastul trebuie să primeze, ci 
eficiența. Reducerea consumului 
de carburanți, lubrifianți fi piese 
de schimb, îmbunătățirea îngri
jirii tractoarelor și mașinilor agri
cole, realizarea unui volum de 
lucrări cît mai mare cu fiecare 
mașină, acoperirea, prin partici
parea în producție, a maximumu
lui de zile dintr-un an, continua 
ridicare a cunoftințelor profesio
nale ale mecanizatorilor, perma
nentizarea acestora — iată doar 
cîteva din pistele pe care, acțio- 
nînd, organizațiile U.T.C. își pot 
aduce o valoroasă și așteptată 
contribuție. Căci nu cred că poate 
fi. considerat un succes mai mare 
pentru fie,care organizație decît 
evidențierea, pentru rezultatele 
bune obținute a unităților econo
mice unde își desfășoară munca.

— Mulțumindu-vă pentru par
ticiparea la această discuție, îm
părtășim întrutotul punctul de 
vedere expus și avem convingerea 
că atît la Consfătuirea pe țară a 
tinerilor mecanizatori, cit și în ac
tivitatea ulterioară a organizații
lor U.T.C., nu vor fi scăpate din 
vedere aceste utile precizări.

tanți și cercetători tn cei 20 
ani de existență.

Intr-o atmosferă entuziastă, co
lectivele celor două institute săr
bătorite au adoptat textul unei 
scrisori adresate Comitetului Q 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae » 
Ceauș eseu, personal, în care își W 
exprimă recunoștința fierbinte 
pentru grija manifestată față de 
activitatea proiectanților energe- V 
ticieni, pentru condițiile asigura
te de partid ți de stat muncii 
de concepție. ™

„Traducînd în viață hotărîrile 
Congresului al IX-lea, indicații- A 
le date de dumneavoastră, perso- ” 
nai, la consfătuirea cu cadrele 
din domeniul proiectării ținută în A 
ianuarie 1967 — se menționează 
în scrisoare — lucrătorii institu- A 
telor noastre în frunte cu comu- 
niștii au inițiat acțiuni de orga
nizare științifică a propriului • 
proces de muncă și de elabora
re a unor proiecte în care să se 
ilustreze toate ideile directoare 
stabilite de partid.

Colectivele I.S.P.E. și I.S.P.H., _ 
aplicînd concluziile dezbaterilor 9 
Plenarei C.C. al P.C.R. din de
cembrie 1968, au răspuns cu en- 
tuziasm ‘chemării lansate de in- ® 
stitutele de cercetări și proiectări 
din sectorul 7 al municipiului 
București, pentru creșterea efici- W 
enței activității de cercetare ' și 
proiectare. «■.

Institutele noastre își vor mo- ® 
biliza întreaga capacitate și se 
angajează în fața dumneavoas- giț. 
tră, tovarășe secretar general, să 
realizeze în cele mai bune con- 
dițiuni sarcinile de mare răspun- 
dere ale programului de dezvol- ™ 
tare în perspectivă a energeticii 
țării, manifestîndu-și în acest fel ca 
recunoștința și atașamentul pro- ™ 
fund față de politica înțeleaptă 
a partidului nostru drag". A

In încheierea ședinței inaugu- 
rale a fost prezentat un film 
documentar despre activitatea de A 
studii și proiectare a celor mai 
importante obiective energetice 
realizate în cei 20 de ani de ac- 
tivitate. w

Lucrările sesiunii vor continua 
pe secții de specialitate, unde vor 
fi prezentate peste 300 de comu
nicări și referate.

(Agerpres) '

(Urmare din jfig. I)

Invitații șl le-a distribuit personal 
tuturor elevilor clasei a X-a R, la 
care este diriginte (obligînd în a- 
cest mod părinții să vină la petre
cere) și la clasele la care predă 
soția dînsulul. (Masă mare, aproa
pe 100 de persoane, 15 000 lei bani 
si cadouri în valoare de aproape 
3 000 lei). Părinții Mioarei nu au 
mers la botez. Acest lucru l-a 
nemulțumit pe profesor. Reproșuri 
în clasă : „N-a venit nea Buzatu 
la Botez, aveam mare încredere 
In el !M

Părinții, obișnulțl ca toți părinții 
să acorde, de cele mal multe ort 
îndreptățit, stimă șl încredere ne
limitată in cuvintul profesorului, 
nu s-au gtndlt nici un moment că 
ar putea avea dreptate șl copilul. 
iȘi astfel In fața presiunii inexpli
cabil de înverșunate, Mioara s-a 
văzut singură, neajutorată.

Și a venit ziua de 27 Ianuarie. 
La căminul cultural a avut loc un 
spectacol prezentat de ansamblul 
,.Per!nlța“, pe care l-au vizionat 
și elevii liceului. Un elev „a șop
tit" profesorului Grecioiu că în 
timpul spectacolului Buzatu s-ar 
fl sărutat cu cineva la balcon. 
Atit a fost de-ajuns. Nici o altă 
faptă — deși ulterior la ancheta 
procurorului va declara că a 
fost indus în eroare — n-ar 
fl oferit profesorului un prilej 
mal nimerit decît acesta. A 
mers din clasă în clasă (la cursul 
mediu), a sculat în picioare elevii

care au fost la balcon, interogîn- 
du-1 dacă au văzut ceva, dacă 
știu ceva de Buzatu și colega el 
Cocora (ambele au avut locuri la 
balcon). Pe alții l-a chemat la 
catedră, sau i-a scos pe sală în 
același scop.

E ultimul act, ultimul din doi 
ani trălți în tensiune morală, care 
au împins-o pe Mioara la margl-

mat moral al orîndulrli noastre nu 
permite nedreptății să triumfe, că, 
pînă la urmă, oricît de abil s-ar 
deghiza impostura și reaua cre
dință se demască drept excepții, 
drept contravenții de la normele 
moralei socialiste, de la principiile 
care guvernează relațiile dintre 
oameni. De aceea niciodată nu tre
buie să te dai înfrînt, nimeni șl

OPTIMILE
CUPEI ROMÂNIEI

Ieri, la Bedlul federației de 
fotbal a avut loc tragerea la 
sorți a jocurilor din cadrul 
optimilor de finală ale „Cu
pei României". Jocurile se 
vor desfășura miercuri 12 
martie pe terenuri neutre 
după cum urmează : Bucu
rești : Chimia Suceava — 
A.S.A. Tg. Mureș ; Craiova : 
Minerul Anina — Steaua ; Si
biu : Steagul Roșu Brașov — 
Universitatea Cluj ; Ploiești: 
Politehnica Galați — Progre
sul București; Brașov : Me
talul București — U.T. 
Arad ; Cluj : Farul Constan
ța — Crișul Oradea ; Hm. 
Vllcea : Jiul Petroșeni — Ra
pid București; Ttrgoviște : 
F.C. Argeșul Pitești — Di
namo București.

LArerprea)

TURISTICA
(Urmars din pag. I)

Comitetul Central al UnhtnH 
Tineretului Comunist, a între
prins o serie de măsuri menita 
Bă lărgească baza de mase a 
orientării turistic». Dar. după 
părerea noastră, în acest sens, 
mal sînt încă multe de făcut. Nu 
trebuie uitat nici o clipă că școa
la este o verigă principală în de
clanșarea practicării cu caracter 
de masă a acestui sport, că avem 
în școală peste patru milioane 
de tineri și că, cel puțin o tre
ime din ei, pot deveni „orien- 
tariști“.Să ne gîndim ce uriașă 
realizare ar fl să avem peste un 
milion de băieți și fete adepți 
al acestei adevărate „uzine de 
sănătate", care este „sportul pă
durilor".

Acest deziderat este ușor da 
realizat. Școlarii manifestă un 
Interes deosebit pentru turismul 
competlțional. Faptul este de
monstrat d» participarea lor 
masivă la concursuri ca cel or
ganizat anul trecut ta Bucu
rești de Consillua pionierilor 
din sectorul 4, cu sprijinul ma- 
estrelor sportului Geta Liță și 
Mariana Abrudan, concursul 
din toamnă de la Timișoara — 
unde s-a înregistrat un veritabil 
exod al școlarilor gpre Pădurea 
Verde — tabăra de la Novaci de 
anul trecut (denumită, inspirat, 
„Roza vînturilor"), consfătuirea 
de la Bran, din «eptamhria, 
otnd s-a insistat asupr» nece
sității elaborării unul regula
ment de concurs specific pio
nierilor «1 școlarilor. Dar, 
cursantil de la „Roza vtaturi- 

s-eu pierdut în cele.„ 4

vinturi; nu avem tacă mult do
ritul regulament da concurs, 
nu s-au tipărit broșuri de popu
larizare pentru a se Înțelege 
esența acestui sport.

*
Curind va sosi primăvara ți 

deci vor fi condiții bune pen
tru desfășurarea de concursuri 
pe școală, oraș, județ, de orien
tare turistică. Dar pînă atunci 
trebuie să luăm un minimum de 
măsuri. Care ar fi acestea 7

Aș începe cu pregătirea celor 
care urmează Bă... pregătească 
școlarii — în primul rînd, a 
profesorilor de educație fizică 
șl geografie. De felul cum vor 
conlucra aceștia, depinde în
treaga reușită pe școală. Cerînd 
sprijinul organelor orășenești, 
municipale și județene de edu
cație fizică și sport, el vot pu
tea obține hărți de concurs la 
•cară convenabilă, li se vot 
indica traseele, vor avea arbi
trii calificați.

Școlarii trebuie să aibă un 
regulament specific de desfă
șurare a concursurilor, diversi
ficat pe grupe de virată șl com
binat cu elemente cît mal 
atractive : probleme de mate
matică. întrebări de geografie, 
științe naturale (pentru clasele 
mai mici) șl carnavaluri, ser
bări cîmpenestl cu focuri de 
tabără (pentru cei mai mari) ; 
bineînțeles, cu nelipsitele pre
mii apeclflce turismului sau 
cu excursii în țară. Elevii 
din clasele X—XII vor des
fășura concursurile potrivit 
reperelor fixat» de federația de 
specialitate, ei constituind un

rezervor inepuizabil pentru 
sportul de performanță. în
vățarea lucrului cu busola 
se poate face la orele de geo
grafie. în aceste condiții este 
limpede pentru oricine că an- 
grenînd în turismul competițio- 
nal pe toți tinerii din ultimele 
clase de liceu și din universi
tate, realizăm una dintre sar
cinile puse in fața noastră de 
către legea privind pregătirea 
tineretului pentru apărarea pa
triei.

Experiența „Rozei vînturilor- 
trebuie continuată, organizîn- 
du-se în 1969 mal multe tabere 
de acest fel, iar pentru profeso
rii de geografie, științe natu
rale si educație fizică se pot 
organiza convocări de 3-4 zile 
pentru învățarea modulul în 
care se aileg traseele, se fixea
ză punctele de control etc. spre 
a varia gradul de dificultate al 
concursurilor. Forurile de re
sort — în speță Ministerul Co
merțului Interior — trebuie să 
aprovizioneze magazinele da 
sport cu busole simple, la în- 
demîna oricui, dar și cu busola 
speciale — în lichid — pentru 
cel avansați.

Spre deosebire de alte spor
turi, orientarea turistică nu so
licită o pregătire îndedungntă 
și dă rezultate rapide în ceea 
ce privește sănătatea, robuste
țea fizică, puterea de analiză. 
Este, așadar, un sport deosebit 
de eficient, care se desfășoară 
In mijlocul naturii, unde elevii 
pot aplica și verifica o mulți
me de cunoștințe acumulate în 
procesul de învățămînt.

Turneul de handbal din Franța

Corespondenți telefonici speciali de la VASILE CĂBULEA
Ieri dimineață am părăsit 

Caen-ul pentru Evreux, cea 
de a doua gazdă • tunneuflui. 
După o oră șl jumătate de 
drum, am ajuns la destina
ție. Chiar din gară, trei au
tocare ne-au transportat di
rect la primăria orașului 
Evreux, unde, conform tra
diției, primarul — un fost 
reputat ziarist și pasionat 
sportiv — a oferit o recepția 
In cinstea loturilor de spor
tivi.

Revenind ia subiectul 
principal aii prezentei rela
tări, trebuie să arătăm că 
edhipa noastră, în prima sa 
evoluție, în compania unui 
adversar modest (Spania), 

•dar într-un progTee evident, 
deși a învins, (18—14), nu 
Si-a onorat cartea de vizită. 
Partida a fost destul de 
echilibrată, acțiunile purtate 
tn viteză de la o poartă la 
alta lăsind senzația că pe 
teșen se află două formații 
de forțe sensibil egale (?!). 
După ce Gruia a deschis 
scorul, micul handbalist spa
niol Rocher, a dat o replică 
promptă și eficace, egalînd 
și aducînd avantaj echipei 
sale. Dar, deși pînă la urmă 
superioritatea tehnică șl a- 
tletlcă a fost de partea noas
tră (conduceam cu 5—2 apoi 
cu 10—5), jocul 7-lul român 
nu impresionează și nu con
vinge. Formația, cum scria în 
„L’Equipe" comentatorul Ja
cques Marchand, „nu ne-a 
făcut să uităm echipa româ
nă din 1964 condusă magistral 
de mîna maestrului Mozer".

Handbaliștii noștri au practi
cat un joc static de o aga
santă rutină care, e drept, l-a 
pus la adăpost de surprize 
dar a ratat spectacolul. E- 
chipele R. F. a Germaniei șl 
Cehoslovaciei, o oră mal 
tîrziu, într-o partidă înche
iată cu scorul de 17—14 în 
favoarea Cehoslovaciei, par
tidă de un înalt nivel tehnic 
și spectacular, au recompen
sat spectatorii șl din acest 
punct de vedere, meciul a 
semănat cu o mare finală 
mondială.

Revenind la jocul echipei 
noastre : jucătorii noi. Dumi
tru și Gheorghevicl, nu se în
cadrează în jocul de ansam
blu. Gruia. Guneș, Samungi 
sînt Încă inexplicabil de In
deciși si neprecisi în arun
cările la poartă.

Spre sfîrșit, si datorită 
unor „acumulări" pe tabela 
de marcaj, echipa noastră 
joacă fără nerv șl spaniolii 
urcă scorul de la 18—11 la 
18—14. Rezultatul este ono
rabil pentru spanioli. Se spu
nea aici, că au evitat o pre
supusă umilință ce putea să o 
amenințe la ridicarea cor
tinei. Dar așa comentariile 
presei îi sînt favorabile, pe 
cînd nouă nu prea. Termi
narea la o oră prea tîrzie a 
partidei din această seară 
mă obligă să mă rezum la a 
comunica doar rezultatele.

In prima partidă. Ceho
slovacia a învins Spania cu 
scorul de 25—16 (13—5). în 
meciul vedetă. România — 
Franța : 16—11 (8—4).

Intîlniri cu sportivii dv. preferați 

A (reia gazdă: TllRNlJ SEVERIN 
în aceste zile, la redacția ziarului nostru sosesc noi scri

sori de la cititorii ziarului, tn care aceștia își exprimă dorinja 
ca orașul lor să fie viitoarea gazdâ a tntîlnirilor cu sportivii 
preferați. Este greu de acordat prioritate fârâ sâ fi subiectiv... 
Am optat, în cele din urmă, pentru municipiul Turnu Severin.

Deci, cea de-a treia gazdă a „întâlnirilor cu sportivii pre
ferați" va fi orașul harnicilor constructori ai Sistemului hidro
energetic ți da navigație de la Porțile de Fier. ÎNTÎLNIREA 
VA AVEA LOC SIMBATA, 8 MARTIE, ORELE 16, ÎN SALA 
PALATULUI CULTURII DIN LOCALITATE.

Invitații noștri vor fi, de această dată, COLOMAN BRAUN, 
antrenor federal de fotbal, maestru emerit al sportului, VALE- 
RIU CALINOIU — cu care interlocutorii vor face o incursiune 
In fotbalul nostru de-a lungul timpului — și fostul campion 
mondial de lupte, ION CERNEA.

STRĂLUCIT succes al
SPORTIVILOR ROIWM
(Urmare din pag I)

A doua medalie de aur a 
culorilor sportive românești 
a fost cîștigată de SIMION 
POPESCU, care a întrecut 
ta turneul final pe iugosla
vul Damlanovici și sovieticul 
Grigoriev. Luptătorul român 
a demonstrat o înaltă tehni
că și o forță deosebită. Si- 
mion Popescu (component al 
clubului Steaua), în vîrstă 
de 28 de ani, confirmă va
loarea sa internațională, re
zultatele sale anterioare : 
titlul european în 1967, me
dalie de bronz la campio
natul mondial de la Bucu
rești și medalie de bronz la 
Jocurile olimpice din Mexic, 
în limitele categorici 52 kg.

CORNEL TURTUREA și-a 
adjudecat medalia de argint, 
după ce în turneul final a 
terminat la egalitate cu ira
nianul Aluzacîeh, cîștigătorul

titlului mondial.. Membru al 
clubului sportiv Dinamo 
București, Cornel Turturea 
este în vîrstă de 28 de ani, 
și în palmaresul său figu
rează încă un titlu de vice- 
campion mondial, cîștigat la 
București.

A patra medalie — cea de 
bronz — a revenit lui NICO
LAE NEGUT, la categoria 
90 kg. Cea mai bună per
formantă a sa pînă acum 
era locul 4 la Jocurile olim
pice de Ia Ciudad de Mexico. 
Nicolae Neguț este în vîrstă 
de 23 de ani și activează în 
prezent 
Steaua, 
pînă la 
tinescu 
5. In 
zultate,
(cu reprezentanți Ia 7 din 
cele 10 categorii) S-A CLA
SAT PE LOCUL DOI PE 
NAȚIUNI,

ia clubul sportiv 
în cadrul categoriei 
100 kg. Nicolae Mar- 
s-a situat pe locul 
urma acestor re- 

ECHIPA ROMÂNIEI

...Să fie oare ultimii bulgări 
de zăpadă ?

nești, incompatibile cu calitatea 
de profesor. Nu e prima dată 
cînd atitudinea acestui profesor 
față de elevii săi e pe cale de 
a se solda cu urmări din cele mai 
tragice. In urmă cu cîțiva ani, 
din aproape aceleași motive, o 
altă elevă a încercat să-și pună 
capăt zilelor. Inima omului, edu
catorului Grecioiu n-a tresărit,

Om' abuzul
face

nea disperării. Șl a urmat gestul 
acela. Gest, care, din fericire, 
datorită Intervenției de ultim mo
ment, nu a fost dus pînă Ia capăt. 
Ar trebui poate să stăruim asupra 
Iul, fiind că oricîte explicații 1 
s-ar găsi în atitudinea profesoru
lui, a familiei, a celorlalți profe
sori care s-au ferit să Intervină, 
nu-1 putem înțelege, șl, mal ales, 
nu-1 putem accepta. La vîrsta ei, 
Mioara ar fi trebuit să înțeleagă 
că această încercare nu era șl nu 
poate fl o soluție. In viață întîl- 
neștl nu o dată greutăți, atitu
dini sau oameni care-țl pot crea 
neplăceri, dar orice tînăr trebuie 
să înțeleagă, să fie intim șl te
meinic convins, că întregul cil

*

pedagogie
nimic nu-țl dau dreptul să recurgi 
la un act ce demonstrează o su
premă neputință, Inexistența 
vreunei alte soluții. In această 
privință munca de educație pe care 
o desfășoară colectivul didactic al 
școlii, organizația din care Mioa
ra face parte rămîne pe undeva 
cu mari, foarte mari datorii.

Ceea ce ne îndurerează șl ne 
revoltă în primul rînd sînt însă 
faptele profesorului Grecioiu. Fiind 
că nu-1 vorba, din cite se poate 
vedea, de lipsă de tact, de greșeli 
Inerente chiar șl unul cadru 
didactic, mal mult sau mal puțin 
scuzabile. Este vorba de atitudini 
deliberat străine oricăror norme 
nu numai didactice, cl șl ome-

însă, în nici un fel. Chiar după 
ultima întîmplare, D. Grecioiu 
n-a renunțat la practicile sale 
care traumatizează sufletele ce
lor ce îi sînt încredințați spre e- 
ducare. Speriat oarecum de con
secințele faptelor sale, a început, 
în timpul orelor de clasă să facă 
anchete, să ceară referințe și de- 
clarațli-extemporal de la elevi. 
Nici chiar intervenția secreta
rului comitetului de partid al 
comunei n-a reușit să stăvilească 
încercările sale de a mușamallza, 
de a căuta alibiuri, de-a face să 
dispară probe. (De cît cinism a 
trebuit să dea dovadă . pen
tru ca „lntereslndu-se" cică, de 
sănătatea Mioarei — să-țl însu-

șeascâ scrisorile trimise pe adresa 
școlii, colegelor el I).

Pentru unele fapte ale sale 
Dumitru Grecioiu a fost sanc
ționat cu mai mult timp în 
urqiă cu „mustrare". în timp 
ce făceam ' aceste Investigații 
Inspectoratul școlar județean Dolj' 
emitea decizia unei noi sanc
țiuni : „mustrare cu avertisment". 
Dar cunoscînd natura faptelor nu 
poți să nu te întrebi, de unde 
atîta duh al blîndețli Ia forurile 
chemate să asigure în școală cli
matul de «muncă adecvat înaltelor 
scopuri pe care le are ? Oare nu 
tocmai în această bunăvoință, în 
această atitudine de toleranță sau 
de neputință (spunem aceasta 
deoarece respectivul for — Inspec
toratul Județean — șl-a declinat 
competența în a lua alte măsuri 
mal drastice) se află atitudinea de 
expectativă pe care, a dovedlt-o 
colectivul didactic al liceului din 
Poiana Mare față de abaterile 
profesorului Grecioiu T Fiindcă 
îndelungata perioadă In care a- 
cesta șl-a permis să albă asemenea 
comportare nu poate să nu te 
îndemne la întrebări : ce-au făcut 
ceilalți profesori, ce atitudine a 
luat conducerea școlii 7 Prin Inter
venția procuraturii care anchetea
ză In prezent cazul, abuzurilor 
profesorului Grecioiu 11 se va 
pune cu siguranță capăt. Dar ase
menea întrebări nu pot fl eludate. 
Ele trebuie să capete răspuns.

• • o • •
cerbul
de aur

SEARA
(Urmare din pag. I)

la serele cu garoafe, și una în 
Poiană, la „Șuia Dacilor".

Credem că sîntem în asenti
mentul spectatorilor considerînd 
cea de-a doua seară a festivalu
lui „mai plină de cîntec" față de 
prima. Dintre tinerii concurenți 
au plăcut foarte mult spaniolul 
Julio Iglesias și, mai ales, Jănos 
Kods, din Ungaria. Născut la 
București, acum vreo 30 de ani 
(„pe bulevardul Magheru, colț cu 
Ana Ipătescu"), Jănos Kods a 
cîntat în românește. Cîntăreț cu
noscut și prețuit, el se arată 
foarte preocupat de ceea ce nu
mește „destinul cîntecului". îi 
place, ne-a mărturisit, Tom 
Jones „bărbat cu glas bărbătesc".

FESTIVAL
• Jacqueline Mi- 

dinette — care «e 
numește, de fapt, 
Jacqueline Du Pas- 
quier — a întrerupt 
la Paris înregistra
rea unui disc, ris- 

de 
la

cînd zece mii 
fancl, ca să vină 
Brașov.

• Anul trecut, 
festivalul de la Opa- 
tija. „familia Keso- 
vijă" a obținut un 
succes deplin. Tere
za — locui I, iar 
Miro, soțul el. pre
zent și el la festival 
— locul al II-Iea.

• Scoțianul, îm
brăcat în kilt. Grand 
Frazer, deține titlul 
de laureat în științe 
(a studiat chimia) șl 
are o fetiță, Aman
da, de 9 luni.

• Italianul Salva
tore Vincignerra a 
debutat la vîrsta de

la

MERODBAN

SI A FOST

A DOUA
țOpinie la care subscriu — după 
cum ne-a demonstrat-o un scurt 
„interviu colectiv" — majorita
tea concurenților prezenți aici...).

Luminița Dobrescu a mers bi
nișor... Mai mult, nu putem 
spune. Este drept că tînăra cîn- 
tăreață muncește foarte mult și 
că munca este, se știe, o condi
ție sine-qua-non a succesului. Lu
minița Dobrescu a înțeles acest 
udevăr. Lucru pentru care 
putem decît s-o felicităm.

Acum, la Brașov, problema cea 
mai importantă sînt autografele. 
Un puști ne-a promis o icoană pe 
sticlă — o veritabilă icoană bra- 
șoveană pe sticlă — pentru „un 
autograf al Kesovijei, cu poză...".

Mîine vom reveni cu amănunte 
despre concurenți și vom publica 
adresele vedetelor.

nu

BLITZ
9 ani, în postură de 
„copil minune", în- 
tr-o trupă din Cata
nia.

• Serge Davignao 
— asaltat de amatoa
rele de autografe — 
este căsătorit de 8 
ani. I-a plăcut atit 
de mult la noi, îneît 
i-a scris, pe o ilus
trată, soției sale : 
„Sper să ne facem 
anul viitor vacanța 
în România".

• Finlandezul Aar- 
no Ramlnen este că
sătorit de la vîrsta 
de 16 ani (acum are 
24) șl are trei copii : 
Jarl, Marko șl Nina.

• Englezoal- 
ca Clalr Cherryl 
are ca mascotă un 
motan. Tot timpul 
cît a cîntat pe sce
nă impresarul l-a ți
nut mascota șl, în-

tr-o mină, un pahar 
cu apă, pentru a-i 
purta noroc.

• Spaniolul Julio 
Iglesias a jucat, 
timp de patru ani, 
fotbal, în echipa a- 
matoarc a Real-Ma- 
drldului, avindu-i 
drept colegi pe fai
moșii De Filipe,

.Grosso șl Velasquez.
• In drum spra 

Brașov, la Sinaia, 
Conny Vink și Dick 
van Dommel, mem
bri în juriu, direc
tori la televiziunea 
olandeză, au întîlnit 
o nuntă. Oaspeți al 
nuntașilor, vreme de 
cîteva ceasuri, mar
tori al horelor șl 
cîntecelor lor, au so
sit la festival îneîn- 
tați de acest contact 
„pe viu" cu folclorul 
româneso.

• IERI DUPA-AMIAZA, 
în grupa B a campionatului 
mondial de hochei pe ghea
ță, care se desfășoară la 
Liubliana, echipa R. D. Ger
mane a învins cu scorul de 
11—3 (l—1, 7—1, 3—1) echipa 
Austriei.

• ASEARĂ LA LJUBLJA
NA, în cadrul campionatului 
mondial de hochei pe gheață 
(grupa B) s-au întîlnit echipe
le Iugoslaviei și României. Jo
cul s-a încheiat cu un rezultat 
de egalitate : 4—4 (1—0, 
3—3. 0—1).

• ÎN RUNDA a 9-a a 
turneului internațional de 
șah „Tallin-G9“, Noi a cîști
gat la Ztruk, iar Datniano- 
vici l-a învins pe Book. S-au 
încheiat remiză partidele 
Gipslis—Stein și Ilaag—Tar- 
ve. Restul partidelor s-au 
întrerupt. în clasament cop- 
duc Slein și Nei cu cite 7 
puncte fiecare. 1. Szabo (Ro
mânia) are 3.5 puncte Și O 
partidă întreruptă la Barez».

• FINALA „CUPEI CAM
PIONILOR EUROPENI" la 
fotbal se va desfășura anul 
acest la Madrid. Această lio- 
tărîre a fost luală de Comi
tetul Uniunii europene <le 
fotbal întrunit la Lisabona.

Cu același prilej, s-a dis
cutat problema 
Iui în capele 
și s-a propus 
în toamnă (probabil în Ita
lia), a unui curs pentru ar
bitri internaționali.

• LA KOLN, in cadrul 
sferturilor de finală ale 
„Clipei Cupelor" la fotbal 
(meci tur), s-au întîlnit for
mațiile F.C. Koln și Freja 
Randcrs (Danemarca). Fot
baliștii vest-germani au 
te minat învingători cu sco
rul de 2—1 (1—1) Au mar
cat : Jendrosek (min. 35). 
Biskup (min. 88) și respec
tiv Gaardsoe (min 43).

• IN CADRUL Cupei
campionilor europeni" la 
baschet masculin (grupe 
semifinale), echipa Italiană 
Oransoda a învins cu scorul 
de 76—69 (33—27) formația
belgiană Standard Liegc.

In primul joc, baschetba- 
Iiștii belgieni cîștigaseră cu 
scorul de 91—76.

arhitraju- 
continentale 
organizarea.



ITALIA. _  In timpul recentelor manifestații de la Roma, prilejuite de vizita președintelui
Nixon

hi incidente in

W DEUMIIII 
BOMANE II

După o escală de o zi făcută 
la Sidney, delegata guvernamen
tală română, condusă de Gheor
ghe Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, care face 
o vizită oficială în Australia la 
invitația guvernului acestei țări, a 
sosit joi la Canberra. La aero
port, delegația a fost întîmpina- 
tă de John McEwen, vicepremier 
și ministru al comerțului și in
dustriei, de funcționari superiori 
din Ministerul Comerțului și In
dustriei și M.A.E. Au fost de 
fată ambasadorul României în 
Australia, Ion Datcu, și Romulus 
Budura. consulul general al Ro
mâniei la Sidney.

Vicepremierul australian a a- 
dresat oaspetului român calde 
urări de bun venit.

In aceeași zi, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, Gheorghe 
Rădulescu, a avut o convorbire 
cu primul ministru al Australiei, 
John Gorton. Cu această ocazie a 
fost subliniată dorința celor două 
guverne de a dezvolta în conti
nuare relațiile româno-australiene.

Delegația română a avut, de 
asemenea, o întrevedere cu vice
premierul și ministrul comerțului 
și industriei, John McEwen, în 
cursul căreia s-a făcut o trecere 
în revistă a desfășurării schimbu
rilor comerciale româno-australie- 
ne, evidențiindu-se noi posibilități 
și modalități de. promovare a co
merțului bilateral, a colaborării 
economice în avantajul reciproc. 
Membrii delegației au avut, de 
asemenea, convorbiri de lucru cu 
secretarul Departamentului pen
tru comerț și industrie.

AUSTRALIA
în numele guvernului austra

lian, vicepremierul John McEwen 
a oferit joi la amiază un dejun 
oficial la Palatul parlamentului în 
onoarea vicepreședintelui Consi
liului de Miniștri al României, 
Gheorghe Rădulescu. Au partici
pat membri ai guvernului, lideri 
ai grupurilor parlamentare în 
Senat, și alte persoane oficiale.

Ambasadorul României în Aus
tralia, Ion Datcu a oferit seara o 
recepție în onoarea vicepreședin
telui Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Rădulescu. Au partici
pat vicepremierul australian John 
McEwen, membri ai guvernului, 
deputați, șefi ai oficiilor diploma
tice.

Ziarul „The Australian" a pu
blicat un interviu acordat de 
vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al României, Gheorghe 
Rădulescu, cu privire la obiecti
vele vizitei în această țară și la 
evoluția schimburilor comerciale 
româno-australiene.

Valul revendicărilor sociale 
ia tot mai mult amploare, an- 
trentnd noi categorii de sala- 
riafi. După greva docherilor, 
care a afectat serios activita
tea portului Caraci, au încru
cișat brațele lucrătorii de la 
societatea de gaz, în timp ce 
salariații poștei întrerup tot 
mai des munca lor, încetinind 
traficul. La rindul lor, func
ționarii de la campania aeria
nă națională au prezentat au
torităților revendicări asupra 
cărora sînt in curs negocieri. 
Profesorii de la Universitatea 
din Caraci au declarat greva 
foamei în sprijinul revendică
rilor colegilor lor.

Intre timp au loc noi con
sultări între conducătorii ce
lor opt partide de opoziție, 
avînd drept scop definitivarea 
programului de cereri ce va fi 
prezentat de opoziție la în
ceputul săptămînii viitoare cu 
prilejul reluării dialogului 
cu președintele Pakistanului, 
Ayub Khan și cu conducători 
ai partidului de guvernămînt.

Orientul Apropiat
• TEL AVIV 6 (Agerpres). 

— Agenția A.F.P. transmite 
că un comunicat oficial dat 
publicității de guvernul israe- 
lian informează că în seara 
zilei de 5 martie, de pe te
ritoriul iordanian a fost de
clanșat un tir de mortiere și 
de arme automate împotriva 
soldaților israelieni aflați în 
regiunea Um Tzutz, valea Ior
danului. Forțele israeliene au 
ripostat.

• CAIRO 6 (Agerpres). — 
Forțele armate israeliene, a- 
nunță agenția M.E.N., au 
deschis joi focul, care a du
rat cu intermitență toată di
mineața, aăupra trupelor 
R.A.U. staționate în regiunea 
El Shatt, la nord de lacul 
Amar și în zona orașului Is- 
mailia — anunță un comu
nicat oficial egiptean. Se pre
cizează că forțele egiptene au 
ripostat ca și în zilele prece
dente. Mai mulți militari egip
teni au fost loviți.

• IERUSALIM 6 (Ager
pres). — O bombă cu plas
tic a explodat în clădirea 
bibliotecii Universității ebrai
ce din Ierusalim, sub sala 
arhivelor, unde este adăpos
tită o colecție de manuscrise 
și vechi texte iudaice, unice 
în lume — anunță A.F.P. și 
A.P. Au fost ușor rănite 22 
de persoane.

„O grevă de o zi' neobițnuitd în Sta
tele Unite. Mărfi, studenții și profesorii de 
la Institutul de tehnologie din Massachu
setts, și-au oprit activitâfile de cercetare 
științifica în semn de protest împotriva a 
ceea ce numesc „un abuz militar asupra 
științei".

Aceastd grevă a deschis o campanie pe 
scară naționala împotriva „dictaturii" Pen
tagonului asupra diferitelor discipline ști
ințifice, aservirii lor scopurilor militare. E 
un semnal de alarmă tras la momentul 
oportun. Inițiativa de la Massachusetts a 
fost salutată cu mult interes în 30 de uni
versități și institute de învăfămînt superior, 
printre care Columbia, Harvard, Cornell, 
Yale, Institutului politehnic Brooklyn, Uni
versitatea din New York, Berkeley (Califor
nia), Stanford, Texas, Northwestern, Pennsyl
vania, Colorado. Greva de o zi s-a desfă
șurat sub diferite forme în aceste univer
sități și institute. La Institutul de tehnologie 
din Massachusetts, de exemplu, profesorii 
au fost solicitați să înlocuiască obișnuitele 
lor prelegeri cu seminarii publice despre 
necesitatea aplicării nestingherite a cuceri
rilor științei și tehnicii, în scopul asigurării 
bunăstării omului, și nu al distrugerii lui.

Această acțiune a fost sprijinită — prin 
luări de poziție favorabile — de binecu
noscut oameni de știință americani, prin
tre care fizicianul Hans Bethe, laureat al 
premiului Nobel (de la „Corneli"), Noam 
Chomsky, profesor de lingvistică la Insti
tutul de tehnologie din Massachusetts, 
George Wald, laureat al premiului Nobel 
pentru medicină (de la „Harvard"). O ast
fel de campanie reflectă îngrijorarea sa- 
vanfilor americani în legătură cu viitorul 
cercetărilor lor științifice, ceea ce l-a făcut 
pe consilierul științific al președintelui 
Nixon, Lee DuBridge, să declare că se va 
întreprinde tot ceea ce este necesar „pen
tru îngustarea divergențelor dintre savanți 
și guvern*.

0 grevă puțin 

obișnuită
Un element demn de menționat — pe 

lîngă amploarea pe care a luat-o greva în 
țară — este și conținutul declarației-pro- 
gram întocmită de profesorii de la Insti
tutul de tehnologie din Massachusetts, la 
care a subscris marea majoritate a partici- 
panților la grevă. Declarația evidențiază 
cu claritate poziția greviștilor : „Folosirea 
în scopuri militare □ datelor științei repre
zintă o -amenințare serioasă pentru exis
tența omenirii. Prin acțiunile întreprinse în 
Vietnam, guvernul nostru ne-a zdruncinat 
încrederea în posibilitățile lui de a lua 
decizii înțelepte, adecvate, în interesul o- 
menirii". (INTERNATIONAL HERALD TRI

BUNE). Aceeași declarație cere oamenilor 
de știință „să găsească mijloace pentru 
reorientarea cercetărilor științifice — de la 
tehnologia militară — la soluționarea pro
blemelor ridicate de societate... pentru a 
exprima în felul acesta opoziția noastră ho- 
tărîtă față de proiecte prost inspirate și 
hazardate, cum ar fi cei al sistemului 
A.B.M. (Sentinel), mărirea arsenalului no
stru nuclear și dezvoltarea armelor chimice 
și biologice". Aceste cuvinte — care au 
răsunat, pentru prima dată, în amfiteatrul 
uriaș, de 1 500 de locuri, arhiplin, al'Insti
tutului de tehnologie din Massachusetts — 
au fost reluate în celelalte universități și 
institute afectate de grevă, bucurîndu-se 
pretutindeni de aceeași aprobare. Ecoul 
stîrnit de această manifestare e ilustrat prin 
comentariile presei, ale opiniei publice 
americane. „Preocuparea guvernului de a 
orienta cercetarea științifica în scopuri de 
apărare — scrie cotidianul „THE NEW 
YORK TIMES" — lasă savanțiior o'prea 
mică alternativă de afirmare, în timp ce 
necesități vitale ale societății americane, 
cum ar fi combaterea poluării aerului, asi
gurarea unui sistem de transport rațional 
și unificat, sînt frustrate de resursele științi
fice necesare". ,

îngrijorarea și nemulțumirea manifestate 
de stuaenți și profesori față de continuarea 
cursei înarmărilor își fac, astfel, tot mai 
mult loc în conștiința americanilor. Ulti
mele date dezvăluite de senatorul Richard 
McCarthy în Camera Reprezentanților jus
tifică pe deplin asemenea temeri : Statele 
Unite cheltuiesc anual 300 milioane dolari 
pentru fabricarea armelor chimice și bac
teriologice, iar substanțele fabricate aci 
pot ucide 100 de miliarde de oameni, de 
30 de ori mai mult decît actuala populație 
a globului pămîntesc. Este o realitate îm
potriva căreia se ridică nu numai lumea 
universitară a Americii.

DOINA TOPOR

ELVEJIĂ:

EXPORTURILE 
ILICITE

DE ARMAMENT
• Dezbaterile

din parlament

Joi a fost dezbătută în Con
siliul Statelor al Elveției (Ca
mera Superioară) chestiunea 
exporturilor ilicite de arme. 
Șeful Departamentului poli
tic, Willy Spuhler, a anunțat 
că orice nouă cerere de ex
port de armament va fi exa
minată de acum înainte cu 
cea mai mare atenție. Firma 
elvețiană „Oerlikon-Buhrle", 
recent implicată într-o serie 
de exporturi ilegale de arme, 
a fost avertizată să se con
formeze prevederilor legale 
privind comenzile de echipa
ment militar. Willy Spuhler 
a arătat că guvernul federal 
elvețian nu a stabilit încă 
dacă exporturile de arme tre
buie interzise total, sau dacă 
trebuie supuse unor limite și 
controluri mai severe. El a 
precizat, totuși, că a fost in
stituită o comisie de experțl 
însărcinată cu anchetarea ex
porturilor ilicite de arme și a 
anunțat o serie de măsuri 
provizorii hotărî te de Consi
liul federal, printre care au
torizarea exporturilor de echi
pament militar în cadrul con
tractelor în curs cu Austria, 
precum și împuternicirea De
partamentului militar de a 
acorda autorizații de export 
în cadru 1 contractelor ofi
ciale cu guvernele străine.

• LA sediul Organizației 
Națiunilor Unite din New York 
s-a anunțat că lucrările Confe
rinței celor 18 state pentru 
dezarmare de la Geneva a fost 
amînată pentru data de 18 mar
tie. Inițial, conferința era pro
gramată să-și înceapă lucrările 
la 7 martie.

Tendințe 
japoneze

Un element nou, remarcabil, s-a adăugat largii mișcări populare 
nipone îndreptată împotriva reînnoirii „tratatului de securitate" 
japono-american (care expiră in 1970). Este vorba de opoziția po 
care menținerea bazelor americane pe teritoriului japonez și, in
tr-un sens mai larg, actuala structură a relațiilor nipono-ameri- 
cane, o întîincște în rindurile unor cercuri influente din însăși 
partidul de guvernămînt.

„Această opoziție — relevă. într-o corespondență din Tokio, 
cotidianul vest-german FRANKFURTER AI.LGEMEINE ZEI- 
TUNG — grupează cel puțin 120 din cei 408 reprezentanți ai 
partidului liberal-democrat in cele două camere, precum și alte 
personalități dintre vîrfurile partidului, cum este fostul ministru 
de externe Mik*“. în legătură eu această grupare din sinul parti
dului guvernamental, presa japoneză relevă faptul că ea arc, față 
de alianța cu Statele Unite, „o atitudine foarte asemănătoare cu 
cea a președintelui de Gaulle" (JAPAN TIMES). Ea reflectă ten
dințele puternice din Japonia spre piomovaiea unei politici pro
prii, independente, de partener egal în raporturile cu SU.A.

Rădăcinile acestor tendințe tot mai accentuate trebuie căutate 
in evoluția Japoniei postbelice, in iaptul că, actualmente, ea 
ocupă locul al treilea din lumea capitalistă din punctul de vedere 
al producției industriale, în necesitatea stringentă pe care o resimte 
în a-și asigura o poziție corespunzătoare în relațiile cu Washin
gtonul, în a-și promova pe plan internațional propriile-i interese, 
care vin, adesea, în contradicție cu cele ale Statelor Unite.

Fapt este că. în rîndurile unor influente cercuri japoneze,^s-au 
făcut simțite, în ultimul timp, curente spre o dezangajare de 
politica Statelor Unite. „Importante cercuri de afaceri — semna
lează corespondentul lui FRANKFURTER ALLGEMEINF, 
ZEITUNG — se tem că politica americană de intervenție, de 
genul celei practicate în Vietnam, implică pericolul unui mare 
război în Asia, și că un asemenea război ar distruge piețele și ar 
accentua tensiunea politira și socială în Japonia". Evident, modi
ficările în poziția unora dintre cercurile influente politice și eco
nomice japoneze trebuie înțelese în lumina schimbărilor inter
venite în anii din urmă. Elementul fundamental — din punctul 
do vedere al acestor cercuri — este că piața americană, care 
absorbea după război aproape 60 ia suta din exporturile Japo
neze, absoarbe azi doar ceva mai mult de 30 la sută, 1 ările 
asiatice absurd acum aproape 40 la sută din totalul exporturilor 
Japoniei. Legătura slrinsu cu Statele Unite e, deci, convenabilă 
încă, pentru moment, dar s-ar putea ca o asemenea legătură să 
nu mai fie convenabilă, dacă ar implica contraiovituri în comer
țul cu alte regiunii ale lumii. Există, desigur, și alte considerente 
care fac ca, în ultima vreme, personalități politice de frunte 
din Tokio să se întrebe dacă nu cumva angrenarea Japoniei la 
politica americană confine primejdia de a duce țara la un impas 
economic. Ziarul ASAHI, cunoscut prin legăturile sale cu puter
nice corporații japoneze, a publicat un articol în care se arată că, 
potrivit statisticilor, în cursul anilor 1967 și 1968 comenzile mili
tare americane au constituit mai puțin de 5 la sulă din totalul 
exporturilor japoneze. „Aceste date — scrie ziarul — demon
strează că, din punct de vedere economic, e mult mai avantajos 
pentru Japonia sa dezvolte ramurile pașnice ale producției decît 
să se transforme intr-un furnizor de material de război pentru 
Statele Unite". în stiinsă conexiune cu asemenea considerente 
trebuie privite și puternicele reticențe manifestate chiar în rindul 
echipei guvernamentale față de angajarea Japoniei la coaliții 
militare în Pacific.

Incontestabil, cerințele unei orientări mai flexibile, mult dife
rențiată de cea impusă in perioada postbelică de alianța prea 
strinsă cu Washingtonul se manifestă mereu mai puternic. Desi
gur, nti trebuie să credem că tendințele noi la care ne-am referit, 
ca și presiunile opiniei publice, ar putea acționa imediat asupra 
politicii japoneze. Oricum. însă, noile curente ce se manifestă în 
rindul unora din cele mai influente cercuri ale partidului de 
guvernămînt constituie nn indiciu al sensibilității opiniei publice 
japoneze la aspectele politice ale alianței dintre Tokio și Washin
gton, al creșterii iendin|elor spre afirmarea mai puternică a unei 
politici independente.

EM. RUCAR

s c I’d ir

R. S. CEHOSLOVACA. — La oțolâria combinatului „K. Gott
wald" din Ostrava

Conferința in problema Vietnamului

A 7-A ȘEDINȚĂ PLENARĂ
PARIS 6. — Corespondentul 

Agerpres, Georges Dascal, 
transmite : La 6 martie a avut 
loc în capitala Franței la Cen
trul de conferințe internațio
nale de lîngă Arcul de Triumf, 
cea de-a 7-a ședință plenară 
a reprezentanților R. D. Viet
nam, F.N.E. din Vietnamul de 
sud, Statelor Unite și Admi
nistrației de la Saigon, în pro
blema Vietnamului. Ședința 
de joi a fost una din cele mai 
scurte de la începerea actuale
lor convorbiri cvadripartite de 
la Paris, ea durînd trei ore și 
patruzeci de minute.

In general, cuvîntările rosti
te s-au mărginit să reafirme 
pozițiile enunțate de cele pa
tru delegații cu prilejul șe
dințelor anterioare. Primul 
care a luat cuvîntul a fost 
șeful delegației F.N.E. din 
Vietnamul de sud, Tran Buu 
Kiem. El a scos în evidență 
dreptul legitim de apărare, 
sacru și inalienabil al patrio- 
ților și populației sud-vietna- 
ineze împotriva forțelor agre
soare din Vietnamul de sud. 
Șeful delegației F.N.E. s-a pro
nunțat pentru evacuarea totală 
și necondiționată a trupelor 
S.U.A. și ale aliaților lor din 
Vietnamul de sud, pentru re
tragerea de către Statele Unite 
a sprijinului pe care îl acordă 
Administrației de la Saigon, 
aceasta urmînd să fie înlocuită 
printr-un cabinet de pace.

Xuan Thuy, șeful delegației 
R. D. Vietnam, a subliniat că 
atît timp cît Administrația a- 
mericană va refuza să-și re
tragă trupele din Vietnamul 
de sud. problema păcii în Viet
nam nu va putea fi rezolvată. 
El s-a pronunțat pentru crea
rea unor asemenea condiții in
cit poporul vietnamez, din 
nord și din sud, să participe, 
fără nici un amestec străin la 
reunificarea țării.

Henri Cabot Lodge, condu
cătorul delegației Statelor 
Unite, și-a consacrat cea mai 
mare parte a intervenției sale, 
comunicării poziției exprimate 
de președintele S.U.A., Richard 
Nixon, cu privire la Vietnam

în cadrul recentei sale confe
rințe de presă. Cît privește pe 
reprezențantul Administrației 
de la Saigon, Phang Dang 
Lam, acesta, ca de obicei, a 
recurs la o serie de atacuri îm
potriva R. D. Vietnam și F.N.E. 
din Vietnamul de sud.

• „ITALIA este dispusă să-și 
aducă tot aportul posibil la re
echilibrarea conturilor cu țările 
care, pentru motive complexe, 
au o balanță de plăti deficitară", 
a declarat Emilio Colombo, mi
nistrul italian al trezoreriei, în 
cadrul adunării anuale a confe
derației generale a industriei 
italiene. Colombo a explicat că 
această politică a guvernului ita
lian vizează evitarea reapariției 
unei noi crize monetare în Occi
dent. Emilio Colombo a reafir
mat că Italia continuă să se o- 
pună unei majorări a prețului 
aurului, apreciind că este mai 
urgentă ratificarea și punerea în 
aplicare a acordurilor de la Rio 
de Janeiro, privind „drepturile 
speciale de prelevare", noul mij
loc la care — potrivit propriei 
expresii — țările în curs de dez
voltare pot să recurgă pentru 
a-și dezvolta comerțul exterior 
și a-i asana propriile finanțe.

PROTOCOL SOVIETO-ITALIAN
• LA MOSCOVA a fost sem

nat un protocol sovieto-italian 
în domeniul standardizării, 
metrologiei si controlului cali
tății, anunță agenția TASS. 
După cum a relevat la semna- 
tea documentului, Vsevolod 
Tkacenko, vicepreședinte al 
Comitetului sovietic pentru 
standardizare, necesitatea ela
borării unor standarde și me
tode de control a calității, vala
bile atît în Uniunea Sovietică 
cit și în Italia, este determina
tă de sporirea schimburilor 
reciproce de mărfuri, precum 
șl de participarea industriei 
italiene la construirea unor în
treprinderi în Uniunea Sovie
tică, printre altele a uzinei de 
autoturisme din orașul Togliatti

pe Volga.

• LA 6 MARTIE, în Uni
unea Sovietică a fost lansat 
satelitul artificial al Pămîn- 
tului „Cosmos-270", destinat 
explorării în continuare a 
spațiului cosmic, anunță a- 
genția TASS. Satelitul a fost 
plasat pe o orbită avînd dis
tanta maximă de 350 km, 
față de suprafața Pămîntului, 
iar distanța minimă — 205 
km. Aparatura de la bordul 
satelitului funcționează nor
mal.

Acesta este al treilea sate
lit sovietic de tip „Cosmos" 
lansat în ultimele două zile.

• Un grup de congresmeni 
americani a propus ca Națiunile 
Unite să încerce impunerea unui 
embargo privind livrările de ar
mament în Orientul Mijlociu. Ei 
au propus, de asemenea, crea
rea unei comisii economice a 
O.N.U. pentru Orientul Apro
piat însărcinată cu rezolvarea 
problemelor refugiatilor. George 
Brown, membru al Camerei Re
prezentanților, democrat din 
California, a arătat că înceta
rea oricăror livrări de armament 
către țările aflate în conflict în 
Orientul Apropiat ar spulbera 
temerile privind izbucnirea 
unui conflict de mari proporții 
în lume.

în Guineea Ecuatorială

DUPĂ TENTATIVĂ LOVITURII DL SUT
Situația din capitala Republicii Guineea Ecuatorială, unde 

la 5 martie a avut loc o tentativă de lovitură de stat, a 
redevenit calmă începînd de miercuri ■— anunță agențiile 
„France Presse" și „Maghreb Presse". Reluînd știri parve
nite la Madrid, în urma sosirii aici a unor martori oculari 
ai evenimentelor, agențiile de presă au transmis că în cursul 
acțiunilor militare de la Bata și-a pierdut viața conducătorul 
tentativei de forță, Anastasio Ndongo — fostul ministru a) 
afacerilor externe. Rolul lui Ndongo în această confruntare 
cu președintele statului a fost confirmat de hotărîrea oficială 
prin care a fost destituit din funcție, afacerile externe fiind 
preluate direct de președintele țării. Se afirmă, de asemenea, 
că delegatul Guineei Ecuatoriale la O.N.U., primarul orașului 
Santa Isabel, și alți membri marcanți ai opoziției au fost 
arestați. La ora actuală, președintele Francisco Macias, care 
se află la Bata, controlează situația. Starea excepțională 
continuă să fie încă în vigoare, iar ministrul de interne a 
ordonat populației să remită în curs de două zile toate ar
mele pe care le posedă.

• ••••••••••«•••••a •••

BUGETUL MILITAR AL ANGLIEI

• VOTUL DIN CAMERA COMUNELOR

După două zile de 
dezbateri, Camera 
Comunelor a aprobat 
miercuri seara politica 
militară a Angliei. 
Bugetul pe anul 1969, 
destinat problemelor 
apărării, a fost stabi
lit la 2 226 000 000 li
re sterline. Noua con
cepție strategică a 
ministrului apărării, 
Denis Healey, care vi
zează lichidarea baze
lor militare britanice 
aflate la est de Suez 
înainte de sfîrșitul a- 
nului 1971 și concen

trarea forțelor britani
ce în Europa occiden
tală n-a fost primită 
cu entuziasm de toți 
membrii Camerei Co
munelor. Așa se expli
că numărul mare — 
239 — de deputați 
care au votat împotri
va programului mili
tar prezentat de Hea
ley. în favoarea pro
gramului au votat 279 
deputați.

Un număr de 20 de 
deputați laburiști s-au 
abținut de la vot în 
semn de protest îm

potriva faptului că 
guvernul manifestă 
prea multă încredere 
în armamentul nu
clear al N.A.T.O. De
putății reprezentând 
„stînga laburistă" nu 
s-au declarat satisfă- 
cuți de faptul că bu
getul militar pe 1969 
prevede o reducere 
de numai 5 milioane 
lire față de cel din 
anul precedent și au 
cerut o reducere mai 
substanțială a chel
tuielilor militare.

DUPĂ ALEGERILE UN CHILE
• ÎN CADRUL unei întîlniri 

cu un grup de ziariști străini, 
președintele Republicii Chile, 
Eduardo Frei, a calificat rezul
tatele recentelor alegeri legis
lative drept „satisfăcătoare", cu 
toate că Partidul democrat-creș- 
tin de guvernămînt a obtinut 
procentual mai puține voturi 
decît în testele electorale pre
cedente. El a explicat scăderea 
numărului de voturi acordate 
Partidului democrat-creștin prin 
„uzura" normală, suferită de 
acest partid, aflat la putere de 
peste patru ani.

Eduardo Frei a subliniat hotă
rîrea administrației democrat 
creștine de a continua înfăptui
rea programului de reforme 
economice si sociale anunțate 
la începutul mandatului său 
prezidențial.

• AUTORITĂȚILE grecești 
au încheiat un contract cu cu
noscutul om de afaceri Aristo- 
teles Onassis, în vederea con
struirii unei rafinării avînd o 
capacitate anuală de prelucra
re de 6.5 milioane tone de 
titei. Presa ateniană a relevat 
că acest contract reprezintă o 
victorie a lui Onassis asupra 
concurentului său „traditional" 
Stavros Niarchos, cu atît mai 
mult cu cît el a preluat și con
ducerea unei alte rafinării exis
tente în Grecia, care pînă Ia 
sfîrșitul anului 1968 a fost con
cesionată lui Niarchos.

Evoluția navei 

„Apollo-9“
In programul celei de-a patra 

zi a zborului echipajului „A- 
pollo-9“ au figurat trecerea în 
modulul lunar a cosmonautilor 
McDivitt și Schweickart ; ieși
rea în spațiu a cosmonautului 
Schweickart ; efectuarea unei a 
doua emisiuni de televiziune și 
luarea de fotografii de către a- 
cesta ; „culegerea" de către Da
vid Scott a piesei de cuarț aco
perită cu peliculă de magneziu, 
destinată măsurării influenței 
gazelor evacuate de motoarele 
de propulsie asupra metalelor. 
Planul acesta a -început să fie 
îndeplinit la ora 14.00 (ora 
Bucureștiului) cînd cosmonauții 
au fost treziți din somn la sem
nalele celor care conduc zborul 
de pe Pămînt. Punctul principal 
al programului de astăzi, ieșirea 
în spațiu a cosmonautului Sch
weickart a fost redus ca durată 
datorită perturbărilor manifes
tate în starea sănătății acestuia 
in cursul zilei de miercuri. 
Ieșirea în spațiu a cosmo
nautului Schweickart a avut 
loc în momentul în care nava 
spațială ,,ApolIo-9“ și modulul 
lunar cu care este cuplată sur
volau Pacificul oriental în apro
pierea coastelor Mexicului. în 
timpul ieșirii în spațiul cosmic 
— care a durat 37 minute și 30 
secunde, în loc de 145 minute 
cît se prevăzuse inițial — Sch
weickart și-a fixat picioarele în 
„papucii de aur", niște saboți 
care i-au permis să se mențină 
în poziție verticală avînd mîinile 
libere pentru a lua mai multe 
fotografii ale Pămîntului. In 
același timp, David Scott a fil
mat Pămîntul șl l-a fotografiat 
pe coechipierul său în acțiune. 
In același timp au fost „culese" 
piesele de cuarț acoperite cu 
magneziu, cu ajutorul cărora 
se va stabili influenta gazelor 
motoarelor asupra metalelor. 
Prin studierea acestor piese ex- 
perțli N.A.S.A. vor putea deter
mina șl modul de comportare al 
unor metale la lumina Soare
lui.

In timp ce Russell Schwei
ckart își îndeplinea misiunea în 
afara vehiculului spațial, iar 
McDivitt îl urmărea din interio
rul modulului lunar, David 
Scott își îndeplinea sarcinile 
sale la bordul navei spațiale 
„Apollo-9". Prin ieșirea lui Sch
weickart în spațiul cosmic și 
luarea de fotografii, precum și 
culegerea pieselor de cuart a- 
coperite cu magneziu din exte
riorul vehiculului spatial, cei 
trei cosmonauti și-au îndeplinit 
programul celei de-a patra zi 
a zborului lor cosmic.

• ••••••••••• • •••••••••

Ambasadorul Statelor Unite 
în Peru, John Wesley Jones, 
a avut miercuri o întrevedere 
cu președintele Juan Velasco 
Alvarado.

La Washington circulă zvo
nuri privind o apropiată regle
mentare a conflictului dintre 
Peru și Statele Unite, izbuc
nit în urma naționalizării bu
nurilor companiei petrolifere 
americane „International Pe
troleum Company".

Pe de altă parte, agenția 
Prensa Latina publică o știre 
din capitala Bolivici, La Paz, 
în frare arată că deputății din 
partea partidului „Falanga 
socialistă boliviana" au cerut 
șefului guvernului, generalul 
Reni Barrientos, să sprijine 
guvernul peruvian în conflictul 
cu Statele Unite.

Greve 
în Franța

In timp ce la Ministerul 
pentru Afacerile sociale al 
Franței discuțiile dintre re
prezentanții guvernului, pa
tronatului și sindicatelor mun
citorești se află în impas, da
torită divergențelor ivite între 
participanți, în țară se mani- 
nifestă o nervozitate tot mai 
mare. In cursul nopții de 
miercuri spre foi personalul 
care deservește rețeaua căilor 
ferate din sud-estul Franței a 
declarat grevă. Greve de 24 
de ore au declarat muncitorii 
și din alte sectoare de activi
tate, în special, din unele în
treprinderi textile, metalurgice.
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