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VIZITA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU

IN MAROCUL PRIETEN
Președintele Nicolae 

Ceaușescu și-a încheiat vizita 
de patru zile în Maroc. Pre
zența sa în această țară prie
tenă a constituit un eveniment 
deosebit, care a polarizat in
teresul întregii opinii publice 
marocane. Vizita sa a fost sa
lutată cu deosebită satisfacție, 
fiind apreciată ca un moment 
remarcabil în istoria relațiilor 
tradiționale ce leagă cele două 
state, deschizînd noi perspec
tive colaborării frățești pe 
multiple planuri dintre Româ
nia și Maroc, prilejuind, în a- 
celași timp, o caldă și grăi
toare manifestare de simpatie 
și respect din partea poporu
lui marocan, care a ținut să-și 
exprime considerația și înaltul 
respect pe care îl poartă ac
tivității laborioase a președin
telui Nicolae Ceaușescu, țării 
noastre, politicii sale externe, 
poporului român.
f'Of firesc, în centrul a- 

tenție^au stat întâlnirile și 
convorbirile dintre președin
tele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și Maiesta
tea Sa Regele Hassan al 
II-lea, care au constituit o ex
presie a hotărîrii celor două 
țări de a dezvolta și pe mai 
departe relațiile prietenești, 
colaborarea și cooperarea ro- 
mâno-marocană.

Oricît de repede se deapă
nă orele, oricît de mari sînt 
distanțele geografice dintre 
România și Maroc, simțămân
tul apropierii, al înțelegerii și 
prieteniei dintre cele două 
țări a devenit, zilele acestea, 
atît de puternic incit el poate 
fi socotit drept dominanta vi
zitei.

Noi, cei care am fost mar
torii atîtor și atîtor manifes
tări emoționante ale popu
lației, al înaltului respect și 
apreciere, exprimate de cercu
rile oficiale din țara gazdă, 
de întreaga opinie publică 
față de președintele Nicolae 
Ceaușescu, am trăit puternic 
sentimentul mîndr.iei patrioti
ce pentru prestigiul de care 
se bucură România, pentru a- 
precierile calde la adresa po
porului nostru, a politicii ex
terne a țării noastre socialis
te, politică consacrată bunei 
înțelegeri între popoare, cau
zei păci; și progresului.

Evenimentul de miercuri 
seara, ale cărui ecouri se fac 
în continuare puternic simți
te, cînd pentru prima oară un 
șef de stat străin a fost invi
tat să ia cuvîntul în fața Ca
merei Reprezentanților a Ma
rocului, atestă, o dată în plus, 
de cită prețuire a fost în
conjurat conducătorul Repu
blicii Socialiste România. „Nu 
știm dacă aplauzele repetate 
ale întregii asistențe au reușit 
să oglindească pe deplin ceea 
ce am gîndit și simțit în a- 
cele clipe — acea puternică 
emoție de a descoperi că un 
stat, de care ne despart geo
grafic câteva mii de km., se

Sosirea la Marrakech
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Cei doi șefi de stat îyi iau rămas bun

întâlnește cu noi pe aceeași 
platformă de vederi într-o se
rie de probleme fundamenta
le ale politicii internaționale 
actuale" — declara Hassan 
Zemmouri, vicepreședinte al 
Camerei Reprezentanților.

Simpatia sinceră, atitudinea 
prietenească pe care a expri
mat-o în cuvinte atît de cal
de, șeful statului român față 
de țara și poporul nostru, față 
de țările în curs de dezvolta
re, reflectă politica de îpțele- 
gere, de cooperare și pace pe 
care România o promovează 
în lumea contemporană. Pre
ședintele Ceaușescu a demon
strat încă o dată, cu o forță 
de convingere, care îi este 
proprie, că în lumea de azî 
distanțele sînt o prejudecată, 
că între popoarele care pro
movează o politică de inde
pendență și suveranitate na
țională, de neamestec în tre
burile interne ale altor state, 
există infinite posibilități de 
colaborare și cooperare. Dar, 
ceea ce a caracterizat pe de
plin aceasta este faptul că 
aceste principii, esențiale 
azi în relațiile dintre țări 
și popoare, și-au găsit un 
teren ideal de aplicare, întru-
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este deosebit de 
de elocventă în

preșe-

cît convorbirile purtate de 
către cei doi șefi de stat au dus 
la adoptarea unor măsuri con
crete de dezvoltare și intensi
ficare a colaborării și cooperă
rii multilaterale dintre Maroc 
și România .

De altfel, și astăzi, joi. cro
nica vizitei 
bogată și 
acest sens.

în cursul dimineții, 
dintele Nicolae Ceaușescu și-a 
luat rămas bun de Ia Maiesta
tea Sa Regele Hassan al II-lea.

în fața zidurilor albe ale pa
latului Ryad, strălucind sub 
soarele ce a învins norii aduși 
de briza Atlanticului, garda 
regală călare dă onorul. în
tre zidurile străvechiului- palat 
răsună sunetele prelungi ale 
trompeților, comenzile ostă
șești, tradiționale, ce transfor
mă în statui ecvestre șirul ne- 
sfîrșit de călăreți, înveșmin- 
tați în pelerine roșii, cu han
gere de argint la brîu, cu lănci 
în scara șeii.

însoțit de acest ceremonial, 
șeful statului nostru este pri
mit de suveran în sala tronu
lui.

între cei doi șefi de stat are

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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loc o scurtă convorbire, des
fășurată într-o atmosferă deo
sebit de cordială.

In prezența președintelui 
Nicolae Ceaușescu își iau ră
mas bun de la suveran persoa
nele oficiale, care l-au însoțit 
în vizita sa în Maroc : Ion Pă- 
țan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Cornelii! 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Bujor Almășan, mi
nistrul industriei miniere și 
geologiei, ceilalți demnitari ro
mâni.

își iau apoi rămas bun de la 
înaltul oaspete român persoa
nele oficiale marocane care 
l-au însoțit: Ahmed Laraki, 
premier, Abdel Hadi Boutaleb, 
președintele Camerei Repre
zentanților, membrii guvernu
lui și alte personalități ale 
vieții politice marocane.

Suveranul marocan îl con
duce apoi pe președintele

A

In ultima zi a vizitei

președintelui

Nicolae Ceausescu

sărbătoare populară

/a Marrakech
Marrakech, numele evocator 

al străvechii civilizații arabe, 
care a înflorit odinioară pe 
meleagurile Marocului de as
tăzi. dînd numele acestei țări, 
a întîmpinat ieri cu fastul 
popular specific orientului 
pe distinsul oaspete român 
— președintele Nicolae 
Ceaușescu.

Atmosfera de sărbătoare, 
care a marcat fiecare moment 
al vizitei șefului statului ro
mân. expresie a sentimentelor 
frățești față de țara noastră, 
s-a făcut simțită aici încă de 
la „porțile" de astăzi ale Ma
rrakechului — aeroportul 
Menada.

Ora 12. Avionul Casei re
gale, pus la dispoziția preșe
dintelui Nicolae Ceaușescu de 
către suveranul Marocului, 
aterizează.
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Nicolae Ceaușescu la ieșirea 
din palat. Cei doi șefi de stat, 
însoțiți de prințul Moulay 
Abdallah, se opresc în fața 
drapelului marocan, purtat de 
garda de onoare, dîndu-i sa
lutul.

La despărțire cei doi șefi de 
stat își string cu căldură mîi- 
nile, se îmbrățișează. Apoi, 
cortegiul prezidențial părăseș
te palatul în sunetele unui 
marș militar, îndreptîndu-se 
spre aeroport de unde șeful 
statului român, împreună cu 
Ion Pățan, Corneliu Mănescu, 
Bujor Almășan și ambasado
rul României la Rabat pleacă 
spre Marrakech, la bordul a- 
vionului personal al Maiestă
ții Sale Regele Hassan al 
II-lea.

De-a lungul întregului tra
seu cetățenii capitalei 
cane,salută pe înaltul oaspete 
român cu entuziasm și 
dură.

rr.aro-

câl-

Onoruri militare. Guverna
torul provinciei, Mohamed 
Demnati, pașa orașului, Jilali 
Chajai, celelalte notabilități 
ale Marrakechului vin în în- 
tîmpinarea oaspeteluț român. 
Fetițe îmbrăcate în veșminte 
viu colorate și împodobite cu 
broderii oferă trandafiri roșii.

Șeful statului român trece 
apoi în revistă șirurile lungi 
de beduini care prezintă o- 
norul.

Vizitarea Marrakechului 
prilejuiește contactul cu unul 
din cele mai vechi centre ale 
civilizației maghrebiene. A- 
cest oraș, întemeiat în secolul 
al XI-lea de dinastia Almora- 
vizîlor, și devenit mai tîrziu 
o strălucitoare capitală — te
zaur al unor inegalabile ope-

(Continuare In pag. a 111-a)
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MUNCA
PRACTICĂ
o nouă
rubrică

în catalog
— Nu mai trebuie să convin

gem pe nimeni de însemnătatea 
noii discipline — ne spune prof. 
Cornelia Albu. directoarea Liceu
lui ..Unirea" din Brașov. Astăzi, 
liceul trebuie să ofere societății 
nu numai performanțe intelec
tuale, ci tineri cu deprinderi di
rect productive, capabili să se 
încadreze rapid în circuitul pro
ducerii bunurilor materiale. Dacă 
adăugăm și avantajele educative

DIN ACEST AN ȘCOLAR, 
MUNCA PRACTICA INTRA CA 
OBIECT DE STUDIU IN PRO
GRAMUL DE 1NVATĂMÎNT 

AL ȘCOLILOR DE CULTURA 
GENERALA 

— contactul cu realitățile din 
economie, obișnuința de a se su
pune disciplinei muncii, de a 
prețui munca — ne dăm seama 
ce rol este rezervat, în întregul 
proces formativ al școlii, orelor 
destinate activităților practice.

După o largă consultare cu 
profesorii școlii, cu profesori de 
specialitate din oraș, cu părinți 
ai elevilor, după o cercetare a 
posibilităților de muncă pe care 
ni le oferă orașul sîntem în po
sesia următoarei schițe de plan: 
băieții claselor a IX-a vor lucra 
lăcătușerie în atelierul liceului. 
Tot în acest atelier, băieții din 
clasele a Xî-a se vor iniția în 
electrotehnică. Pentru cei din cla
sele a X-a sîntem în tratative cu 
conducerea Uzinelor de tractoare 
îneît să le obținem ca loc de 
muncă atelierul de electricitate.

Fetele din toate clasele vor 
avea ore de gospodărie, croito
rie, broderie și, probabil, steno
dactilografie.

în privința atelierului : am eli
berat o încăpere potrivită și 
ne-am propus să-l echipăm cu 
forțele noastre, fără fonduri spe
ciale, ajutați de părinți, care au 
primit cu deosebit interes noul 
obiect de studiu. Ei fiind în con
ducerea unor uzine din oraș, in
gineri și maiștri și-au oferit 
serviciile. Prin ei. Uzinele de 
tractoare și de autocamioane, 
METROM. C.F.R., Trustul 5 con
strucții și alte întreprinderi ne-au 
pus la dispoziție 12 .bancuri de 
lucru, 24 menghine, 24 truse 
scule de lăcătușerie. După cum

M. VIDRAȘCU

(Continuare in pag. a U-a)

PROFESORUL
MEU

de M. UNGHEANU

M-am dus nu demult să-mi 
revăd foștii colegi de liceu și 
foștii profesori. Ne-am întîlnit 
în vechea clădire a liceului cu 
arhaice și demodate bănci de 
lemn, adine scrijelate încit am 
crezut la un moment dat că sînt 
băncile din vremea cînd eram 
aici elev. De fapt nu era un 
liceu ci o școală medie de 10 
ani, cum se spunea atunci, proas
păt înființată, cu profesori care 
proveneau de multe ori dintre 
învățătorii localnici. Astăzi fostul 
liceu e o școală spațioasă, ele
gantă, iar profesorii lui vin di
rect de pe băncile facultății. Am 
preferat întîlnirea în vechiul lo
cal pentru că acolo învățasem 
într-o epocă eroică a acestui li
ceu, eroică și pentru profesori, 
și pentru elevi. Mai mult chiar 
decît revederea cu foștii mei 
colegi doream să-mi revăd pro
fesorii. I-am întilnit aproape pe 
toți în bâtrina sală de clasă cu 
privirea spre parc și mai de
parte spre dealurile de pe malul 
îalomiței. Unii au lipsit Aș fi 
vrut să-l revăd pe Clement Bîr- 
zea, sever, dar diept pedagog, în 
care recunoșteam buna tradiție 
a vechilor dascăli ardeleni ve- 
niți de peste munți de unde a- 
duceau cu ei nu numai pedante
ria, cum a încercat să ne convin
gă Caragiale, ci și o vocație a 
ordinii, a justiției și a clarității, 
de care se ducea de multe ori 
lipsă Dintre cei prezenți fiecare 
profesor stîrnea fiecărui fost e- 
Iev filmul propriu al unor fapte

în dezbatere, amplul program 

de dezvoltare a agriculturii expus

de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

Echipele
specializate

Echipa constituie veriga esen
țială a lanțului de factori or
ganizatorici din agricultură. 
Cum vor fi alcătuite, care este 
mărimea optimă, ce trebuie să 
fie echipele specializate, iată 
una dintre temele la ordinea 
zilei în cooperativele agricole.

Interlocutorii noștri sint Du
mitru Trușcă — președintele 
cooperativei agricole din Nego- 
iesti. județul Dolj. Constantin 
Bădița, — președintele coope
rativei agricole din Salcia, ju
dețul Mehedinți și Costică Miș
că — președintele cooperativei 
agricole din Bucov, județul 
Prahova.

La cooperativa agricolă din 
Salcia, tovarășul Constantin 
Bădița, de peste un deceniu 
președinte al unității, ne decla
ra : echipele specializate sînt 
..aerul, apa și hrana" într-un 
C.A.P. în condițiile unor uni
tăți agricole cu sectoare de 
producție bine profilate și dez
voltate. unde munca presupune 
nu numai participare, hărnicie, 
răspundere, ci în primul rînd 
competență profesională, price
pere, cunoaștere pînă în amă
nunt a proceselor tehnologice, 
echipele specializate dau garan
ția lucrului făcut temeinic, al 
materializării în producții ridi
cate și venituri sporite a con
dițiilor economice și naturale 
existente. La constituirea aces
tor echipe noi am ținut seama 
de mărimea fermelor, de difi
cultățile activității în cadrul 
fiecăreia. La vegetal, de pildă, 
sector care de fapt înseamnă 
muncă desfășurată în condiții 
de irigare, mecanizare comple
xă, chimizare și soiuri foarte 
productive, in fiecare din cele 
trei ferme, conduse de cite un 
tehnician am constituit cite 
zece echipe a 30 , de membri 
cooperatori. în legumicultura și 
în pomicultură. sectoare de 
bază în cooperativa noastră a- 
gricolă — peste 40 la sută din 
veniturile bănești de aici sînt 
asigurate — am constituit cîte 
o fermă, iar echipele, mai mul
te la număr, cuprind fiecare 
pînă Ia cel mult 25 de membri 
cooperatori. Astfel, putem rea
liza acea specializare care, în 
concepția noastră, începe cu 
pregătirea în bănci și la casa-
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Combinatul de cauciuc sintetic 
și produse petrochimice din ora
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej dis
pune de o modernă instalație de 

dezalchilare a toluenului.

și situații vechi. Nicu Const'anti- 
nescu, provenit din normaliști, 
întotdeauna impecabil în ținuta 
și în lecțiile sale, și care nu 
suporta dezordinea și confuziile, 
și care n-a fost niciodată sur
prins cu vreo cît de mică negli
jență vestimentară. FI. Ciolacu, 
agreabil profesor de franceză, 
care însă n-a stat alături de noi 
decît un an. Lucia Cîmpeanu, 
ale cărei lecții de gramatică ro
mânească au rezistat pînă și 
multelor mele examene de stu
dent la filologie. Profesoara de 
istorie, Lucia Fundulea, care știa 
să ne predea sistematic și eloc
vent într-un fel unic orice lec
ție, cît de încîlcită. de istorie. 
Al. Costaș, ale cărui lecții de ro
mână reușiseră să electrizeze, 
pentru prima dată, o clasă indi
ferentă la adevăratele secrete ale 
literaturii.

Acești profesori își iubeau pro
moția, prima lor promoție, la 
primul liceu local, înființat și 
susținut cu infinite dificultăți în 
anii lui dinții. Aveau și de ce. 
Foștii lor elevi, instruiți în con
diții didactice pe care cei ce nu 
le-au apucat nu le pot crede, 
aveau să răspundă, chiar dacă 
unii mai tîrziu. cu o energie și 
o ambiție rară Absolvenții li
ceului lor, lipsit de tradiție, in- 
struiți în condiții precare, lipsiți 
de cărțile necesare ca aerul, lip
siți de manuale, lipsiți uneori de 
salvatoarea experiență a unor

(Continuare în pag. a ll-a) 

laborator a unității și se înche
ie cu îndrumarea tehnică în 
cîmp. După opinia mea, echipa 
specializată trebuie °ă cuprindă 
oameni care se cunosc bine în
tre ei, care se respectă și au pri
ceperea executării ireproșabile 
a fiecăreia dintre lucrările ce
rute de culturile ce le-au foit 
repartizate ; să cunoască temei
nic mașinile cu care se lucrea
ză, reacția solului și a soiurilor 
Ia dozele de îngrășăminte folo
site la utilizarea ierbicidelor. 
Tocmai ținînd seama de aceste 
cerințe, considerăm că mări
mea optimă a echipei speciali
zate nu trebuie să depășească 
30 de brațe apte de muncă, adi
că zece sau cinsprezece familii. 
Este, astfel, ușurată mobiliza
rea la muncă, pregătirea temei
nică de Către specialiști a celor 
ce execută lucrări mai com ■ 
plexe.

Am expus tovarășului Dumi
tru Trușcă opinia președintelui 
de la Salcia cu rugămintea de 
a o comenta. „Principiul de la 
care au pornit cei de la Salcia 
— ne spunea dumnealui — e 
bun. După același principiu ne 
conducem și noi acum cînd des
fășurăm acțiunea de aplicare a 
măsurilor cuprinse în exiou- 
nerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind organizarea 
muncii și a producției. Ceea ce 
ne deosebește sînt formele prin 
care se materializează acest 
principiu. Noi de pildă, pentru 
că terenul cooperativei se află 
pe versanți. deci are o fertili
tate naturală redusă, care se 
deosebește de la o solă Ia alta, 
în sectorul vegetal am consti
tuit echipe specializate formate 
din cel mult 20 de persoane, în 
general, ținînd seama de apro
pierea familiilor, de preferințe
le oamenilor. In zootehnie am 
căutat să angajăm soț și soție, 
iar în pomiviticultură. actualele 
echipe au fost constituite pe 
nucleele create anul trecut prin 
școlarizarea la stațiunile expe
rimentale din apropiere a circa 
60 de membri cooperatori. Am 
creat echipe specializate care 
să lucreze la cultura sorgului, 
plantă care în c< operativa noas
tră agricolă ocupă circa o sută 
de hectare șî care asigură ma
teria primă nentru unul din im
portantele sectoare anexă ale 
cooperativei. Cei care constituie 
aceste echipe lucrează nu nu
mai Ia întreținerea culturii dar 
si în sectorul anexă ce aduce 
unității venituri bănești de pes
te un milion Iei anual".

La Bucov, în județul Praho
va. tovajășul Constantin Mișcă 
apreciază că echipele speciali
zate vor fi create aici, tinîn- 

gh, fecioru

(Continuare în pag. a Il-a)

Invenția românului Petrache 
Poenaru, atit de pitoresc breve
tata (25 mai 1827) sub definirea 
de „Condeiu portăreț fără sfîr- 
șit, alimentindu-se însuși cu cer
neală'^ a făcut epocă. Să admi
tem că o judecăm din perspecti
va a cinci mii de ani de aici 
înainte. Firește, nimeni și nimic 
nu ne împiedică să acordăm cre
dit fenomenalelor mijloace de 
scris propuse viitorului de către 
neobosiții fantaști a căror glorie 
postumă se va lega de confirma
rea vreuneia din ambițioasele 
lor previziuni. Dar chiar și a- 
tunci cînd cine știe ce micro- 
agregat psiho-electronico-meca- 
mc va transforma instantaneu 
gîndurilc noastre în tipărituri, 
importanța istorico-documen- 
tară a stiloului va rămine ne
știrbită.

Mai e nevoie să schițăm un in
ventar ?

Cu această unealtă specifică, 
homo sapiens a scris opere filo
zofice ; a iscălit cecuri ; a mîz-

Stiloul
de ȘTEFAN IUREȘ

gălit extemporale școlare ; a ca
ligrafiat scrisori de dragoste ; a 
întocmit proclamații de cancela
rie, regulamente de ordine, bi
lanțuri contabile, rețete medica
le : a alcătuit texte pentru chi
tanțe, angajări, autobiografii, 
denunțuri, rechizitorii, certifica
te de naștere, căsătorie, divorț 
și deces ; a compus ode, pam
flete, elegii, cereri, demisii, arti
cole de fond, anunțuri publicita
re, utopii, memorii, felicitări, 
liste de rufe negre date la spă
lat și liste negre de adversari 
proscriși. Toată viața și toată 
moartea i-au trecut astfel omu
lui printr-un rezervor cilindric, 
de grosimea degetului mic și din 
care cerneala se scurge cu firii— 
ta pînă la bobița de iridium din 
vîrf. pusă acolo să lase pe hîr- 
tie. finalmente, fie un fleac, fie 
o decizie a destinului, fie — cele 
mai adeseori — ceva interme
diar.

Dar să ne aducem aminte de 
o semnificație majoră.

Iată unui dintre acele fine o- 
biecte — va spune cercetătorul 
conteinerului redeschis în mile
niul al șaptelea — cu care s-au 
semnat în ultimele decade ale 
mileniului al doilea acele excep
ționale, binecunoscute de toți 
documente internaționale, meni
te Să aducă în sfirșit omenirea 
pe făgașul progresului ei ne-

(Continuare în pag. a ll-a)
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SĂLAJ LA PRESTIGIUL JUDEȚULUI
i

PUTEM CONTRIBUI Șl NOI!
gț&i.

€

I Așa cum era șl firesc, con
ferința organizației județene 
[Sălaj a U.T.C. și-a axat dis
cuțiile în jurul problemei inte- 
[rării tineretului în amplul 
[rogram de construcție pentru 
■ezvoltarea și înflorirea țării, 
[udeț tinăr, angajat cu toate 
forțele în procesul de con- 
Itrucție, Sălajul se îmbogățește 
In fiecare an cu noi obiective 
economice care îi diversifică 
peisajul industrial șl îl așează 
Lături de județele dezvoltate 
lie țării. S-a menționat, la loc 
pe frunte, In conferință înde
plinirea, cu două luni înainte 
Be termen, a planului cincinal, 
Lconomiile realizate, la care 
Lături de toți oamenii muncii 
tinerii, uteciștii, șl-au adus o 
contribuție incontestabilă. A- 
best fapt constituie nu numai 
argumentul unul bilanț fruc
tuos, ci, poate în primul rînd, 
certitudinea realizării viitoare
lor sarcini 
tineretului 
gricultură, 
broblemele
ptenția conferinței cele refe
ritoare la perspectiva muncii

care stau în fața 
din industrie și a- 

deoareee dintre 
care au reținut

»-au situat în mod convingător 
pe primul plan.

Contribuției pe care șl-au 
adus-o deja majoritatea tineri
lor în procesul educației prin 
și pentru muncă 1 se vor adău
ga astfel alte proiecte, mal 
înalte; acțiunile numeroase 
în acest domeniu și pînă 
acum, legate de ridicarea cali
ficării, disciplina în producție 
sau înlăturarea rebuturilor, au 
fost considerate mai curind ca 
niște îndemnuri concrete de 
preluare și răspîndire a lor pe 
o arie mult mai largă, sporin- 
du-li-se totodată eficiența ; ne
cesității imerioase de cadre 
tehnice bine pregătite pentru 
economia județului s-a luat ho
tărî rea să 1 se răspundă prin
tr-o mai susținută muncă de 
orientare a tinerilor spre școli 
cu o finalitate precisă.

Educației prin mancă și 
pentru muncă i se va acorda, 
așadar, și pe viitor atenția cu
venită, activitatea desfășura
tă de organizațiile U.T.C. va fi 
direct subordonată aceluiași 
scop major de formare a tine
rilor în spiritul muncii și res
ponsabilității cetățenești. în

acest sens, organizațiile U.T.C. 
de pe șantierele de construcție 
vor desfășura acțiuni de per
manentizare a tinerilor la 
locurile de muncă, organizînd 
totodată acțiuni menite să con
tribuie la ridicarea calității lu
crărilor. Comitetul județean 
U.T.C. studiază In prezent, în 
colaborare cu întreprinderile 
județene de construcții-mon- 
taj, posibilitatea înființării 
unor brigăzi ale tineretului 
care să funcționeze după regu
lamentul șantierelor naționale 
ale tineretului.

în agricultură, ramură care 
ocupă o pondere principală ta. 
economia județului Sălaj, s-a 
făcut simțită aceeași atitudine 
exigentă. Cu toate că, pe a- 
ceastă linie, comitetul jude
țean U.T.C. are de pe acum o 
experiență, s-a subliniat că ea 
poate fi amplificată ți îmbogă
țită cu noi fapte concrete. In 
acest an, de pildă, peste 1 500 
de tineri au muncit în agricul
tură, în special. în zootehnie, 
legumiculturâ și pomicultură. 
„Aceasta nu ne poate împiedi
ca însă ea. în adunările gene
rale din prima lună a anului

1971, să stabilim concret numă
rul de tineri ce urmează să lu
creze în C.A.P„ pe sectoare de 
activitate, să trecem la con
stituirea unor echipe perma
nente de tineri în legumicul
tura sau pomicultură, să ne 
angajăm, noi, tinerii, 
luarea unor loturi de 
de a căror îngrijire să 
dem direct*.

Totul, deci, de la primele 
luări de cuvlnt pînă la ulti
mele rânduri ale programului 
de activitate, s-a desfășurat în 
aceeași idee mobilizatoare : 
putem contribui și mai mult 
eu tinerețea și experiența 
noastră, la prestigiul pe care 
și-l construiește Județul nos
tru. Idee pe care am reținut-o. 
pregnant formulată, și din co
rintul de încheiere al tovară
șului IOSIF BELJING. mem
bru al Biroului C.C. al U.T.C., 
ale cărui recomandări au cu
prins sugestii utile privind 
aceleași direcții de viitor 
pentru noul comitet județean 
ales.

In pre- 
animale 
răspun-

►rimele

a

4
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L CÎMPEAX

x X ♦

Irutitutul politehnic Timișoa
ra : ttudenți de la T.C.M. fri 
iotxxotoru; de mecanica flui

delor.

Foto: O. PLEC AN

StIlOUl
(Urmare din pag. T)

ECHIPELE

Ne raportam la ieri,
ne confruntăm cu mii ne

putea reține și din con- 
județului Olt un mare 
de exemple, o bogată

I S-ar 
■erința 
pumăr -- -----
Înșiruire de acțiuni și inițiative 
tare, toate, au urmărit să vină, 
Lin cît mai multe unghiuri, în 
kprijinul procesului de produc- 
lie și, implicit, să acopere prin 
(răspunsuri concrete întrebările 
latit de actuale ale educației 
mrin muncă. Dincolo de aceste 
Enultiple dovezi, dacă nu tocmai 
Idatorită lor. rămine insă o im- 
lpresie de ansamblu, a cărei idee 
(principală este aceea că în doi 
(ani de zile, de la trecuta confe
rință și pînă în prezent, orga
nizația județeană U.T.C. a în
registrat o serie de salturi cali
tative incontestabile, punctîn- 
kiu-și ea însăși etapele parcurse 
într-o evoluție neîntreruptă. 
Reluarea lor succintă acum nu 
face decît să ofere expunerea 
de motive care însoțește de obi
cei afirmațiile pentru a le ar
gumenta.

Așa dc pildă, secretarul Co
mitetului orășenesc Corabia al 
U.T.C., CORNELIE ORZAȚA 
și nu numai el, era de părere 
că elementul cu adevărat nou 
apărut în perioada dintre cele 
două conferințe este, fără în
doială, creșterea participării ti
neretului la 
unităților economice în 
muncește, ridicarea ștachetei 
ceea ce privește prestigiul 
competența prezenței sale 
procesul muncii.

— Cu alte cuvinte, ceea

întreaga viață a 
care 

in 
?• 
în

ce
numim acum printr-o expresie

deja consacrată „educație prin 
muncă șl pentru muncă", o ex
presie șl o realitate Ivite ta 
vocabularul organizației U.T.C. 
de Ia Consfătuirea pe țară în
coace. Nu mal departe decît 
acum doi ani, despre astfel de 
lucruri discutam la modul gene
ral...

— ...sau erau, mal degrabă, 
niște intenții tacă necristaiizate, 
intervine și ȘTEFAN FUGA- 
CIU, primul secretar al Comi
tetului orășenesc Caracal al 
U.T.C. Voiam să acționăm dar 
nu știam bine cum. AzL despre 
acest obiectiv vorbim ca despre 
un punct cîștigat, concretizat 
cel puțin ta două direcții : o 
mai mare apropiere a organiza
ției U.T.C. de viață, de realitate, 
o abordare directă a unei pro
bleme atît de complexe cum 
este Integrarea profesională a 
tinerilor. Ceea ce ne mai ră- 
mîne, totuși, de făcut, este lăr
girea acestui proces de educa
ție în rîndul TUTUROR tineri
lor, antrenarea TUTUROR în 
așa fel, îneît să nu rămînă ni
meni în afara lui. Aceasta este, 
de fapt, și propunerea pe care 
o fac pentru lucrările congresu
lui nostru.

ION MATEI, secretarul co
mitetului comunal U.T.C. Stu- 
dina, a adus un punct de vedere 
de nelipsit într-o asemenea dis
cuție.

— Căutările prin care am tre
cut în perioada aceea se dato- 
resc și faptului că ne aflam la 
an nou început de drum ta ex-

periența organizației județene. 
De atunci eu am simțit din ce 
în ce mai mult prezența mem
brilor comitetului județean 
U.T.C. în problemele de mur.că 
și de viață ale tinerilor. Știu 
însă, ta același timp, că mal stat 
tacă organizații U.T.C., la sate 
mai ales, care se păstrează tn- 
tr-o activitate anonimă și se 
mulțumesc cu o prezență care 
nu le reflectă nici pe departe 
posibilitățile. Cred că ta dez
baterile congresului ar trebui :•* 
se acorde un loc însemnat aces
tui fenomen, găsirii soluțiilor 
necesare.

Iar profesorul NICOLAE 
CIOBANU, la riadul său. pre
ciza că. dacă, intr-adevăr, se fac 
simțite reale modificări in pro
blema educării tineretului prin 
muncă, există totuși un sector 
in care se poate acționa incă 
mai eficient : cel al perfecționă
rii profesionale.

— Ce fac organizațiile U.T.C. 
în direcția calificării și ridicării 
calificării, în afară de mobili
zarea tinerilor la cursuri ? Aici 
mi se pare că organizația U.T.C. 
ar putea avea atribuții mult mai 
largi, că ar putea intra direct 
în răspunderile sale acest capi
tol. Argumentul este destul de 
simplu : cei interesați în proce
sul de calificare și perfecționare 
profesională sînt în primul 
tinerii și trebuie să li se 
pundă cu un interes egal 
partea organizației U.T.C.

Sintetizînd cele spuse de

rînd 
răs- 
dln

vor-

bitori, tovarășul GHEORGHE 
STOICA, secretar al C.C. al 
U.T.C, sublinia aceeași idee a 
saltului calitativ, intr-un cuviat 
de încheiere care a formulat, ia 
același timp, și concluziile fi
rești ale dezbaterilor.

— Putem evidenția, 
cuvtat, ta activitatea 
rată ta acești doi ani 
nirațiile U.T.C unghiul de abor
dare sensibil diferit față de o 
altă perioadă de mai înainte, 
mutarea ta primul pian el op
ticii acțiunilor de r.-.ci. ce 
participare la procesul de pro
ducție. Lucru explicării. dacă 
ne gindim că. dezvoltarea pe 
toate planurile a societății noas
tre este strtas legată de dez
voltarea economiei. Ceea ce ne 
mai cămine de făcut si ce acum 
încolo este consolidarea rezul
tatelor obținute deja ta această 
direcție, cultivarea unui clima’ 
de maximă responsabilitate tn 
conștiința fiecărui tinăr față de 
sarcinile de producție, astfțl 
Incit ta fiecare organizație de 
bază U.T.C. acest proces al edu
cației prin muncă să capete un 
caracter permanent.

Un adevăr a cărui împlinire 
se află de pe acum in raza de 
cuprindere a eforturilor organi
zației județene U.T.C. Lucrările 
recentei conferințe dau certitu
dinea că peste incă doi ani. la 
următoarea conferință, multe 
alte proiecte despre care acum 
s-a vorbit la timpul viitor, vor 
deveni atunci realități ale pre
zentului imediat.

D. MATALA

pe drept 
desfăsu- 
de crga-

intrerupt. Iată unul dintre 
rele delicate instrumente expri- 
mind, prin cîteva iscălituri, con
sacrarea încrederii intre po
poare, inviolabilității frontie
relor. a independenței, a drep
tului la o existență confor
mă intereselor fiecăreia si a 
liniștii tuturor. Iată unul din
tre acele fragile unelte cu 
care oamenii de stat, demni de 
încrederea investită in ei, și-au 
hucris lucid ți responsabil, o 
dată eu numele lor, și voința na
țiunilor respective de a convie
țui pașnic, a coopera construc
tiv. a feri împreună lumea de 
dezastre, — și asta 
dea un a.

As» se va spune, 
justificare de cinci

a-

pentru tot-

du-se seama de pregătirea pro
fesională a fiecăru-a In primul 
rînd. Pornind de la realitatea 
că foarte mulți săteni lucrează 
în industrie și p-s șantierele 
Ploieștiului și că unul membru 
cooperator îi revin, în medie, 
circa cinci hectare de teren 
pentru a le lucra in condiții de 
irigare și de dezvoltare inten
sivă a legumiculturii, consiliul 
de conducere a adoptat hotărî- 
rea de a crea echipe speciali
zate de mecanici aspersoriști 
care să deservească, toate sec
toarele ți echipe de fertilizare 
și combatere a dăunătorilor 
care să lucreze atît in legumi- 
cultură cit și Ia cultura mare. 
Pentru culturile prăsitoare, adi
că a sfeclei de zahăr și a po
rumbului. precum și pentru 
viticultură vor fi constituite 
formații de lucru independente. 
Io legumicultura, echipele spe
cializate vor fi create in func
ție de culturi. Vor fi echipe 
eara vor lucra ani in șir numai 
la roșii, altele io seră etc*.

*
puține zile publicată, 
tovarășului Nicolae 
cu privire la îmbu-

nătățirea organizării, planifică
rii și conducerii agriculturii a 
determinat o vie emulație în 
rîndul membrilor cooperatori. 
In dezbaterile largi ale aces
tora se profilează acum soluții
le optimizării muncii în fiecare 
unitate în parte. Crearea echi
pelor specializate — adevărați 
suporți ai activității organizate 
în agricultura cooperatistă —, 
după situația concretă din fie
care cooperativă, din fiecare 
sector al acesteia, este una din
tre aceste soluții. Componența 
acestor ech'pe, suprafețele și 
culturile repartizate, cît de 
mari trebuie să fie sarcinile de 
plan stabilite, .toate acestea sînt 
treburi interne ale fiecărei coo
perative a căror rezolvare va 
impune, așa cum reiese și din 
spusele interlocutorilor noștri, 
stimularea inițiativei, cunoaș
terea temeinică a < 
naturale și economice 
se lucrează, folosirea 
a bazei tehnice și 
creată, iar în final 
producției.

condițiilor 
i în care 

chibzuită 
materiale 

sporirea

BACĂU PROPUNERILE SINT
TOT ATITEA ANGAJAMENTE

Conferința organizației jude
țene Bacău a U.T.C. a marcat 
printr-o amplă dezbatere res
ponsabilitatea ce revine or
ganizațiilor U.T.C. în pregătirea 
pentru muncă și viață a tuturor 
categoriilor de tineri. Am extras 
din registrul bogat al dezbateri
lor referirile făcute la activi
tatea organizațiilor U.T.C. din 
școli cel puțin pentru două mo
tive ; în primul rînd, elevii al
cătuiesc aproape o treime din 
efectivul organizației județene, 
și, apoi, școala este unanim re
cunoscută ca o pirghie de mare 
greutate în procesul de formare 
a personalității tinerilor, pro
ces în care pregătirea pentru 
muncă ocupă un loc central. De
sigur că, pornind și de la aceste 
argumente, conferința a rezer
vat un spațiu larg contribuției 
pe care organizațiile U.T.C. o 
pot aduce în sensul lărgirii re
pertoriului de mijloace și metode 
privind dezvoltarea la elevi a 
unor deprinderi practice, rezul
tate direct dintr-o activitate 
tehnico-aplicativă complexă și 
permanentă, componentă indis
pensabilă a procesului instruc- 
tiv-educativ. Documentele con
ferinței, precum și luările de 
cuvînt ale multor vorbitori, au 
evidențiat faptul că bilanțul or
ganizației județene U.T.C. cu
prinde deja realizări semnifica
tive în acest domeniu. S-a rea
mintit că, în anul școlar 1969— 
1970, și-au desfășurat activita
tea în liceele și școlile profesio
nale ale județului circa 230 de 
cercuri ale elevilor, cuprinzînd 
un număr de peste 5 000 mem
bri. Ba începutul acestui an, în 
municipiile Bacău și Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, sub egida orga
nizațiilor U.T.C, au luat ființă 
societăți științifice ale elevilor, 
acțiune care s-a bucurat de un 
binemeritat ecou, exprimat și 
de prezența în mijlocul elevilor

a unor proeminente personali
tăți ale științei românești con
temporane. Au fost de asemenea 
sprijinite și lărgite concursuri
le pe meserii din școlile profe
sionale, ai căror cîștigători au 
ocupat în fazele pe țară locuri 
fruntașe la meseriile de opera
tor chimist și electrician. Apre
ciind rezultatele obținute în a- 
cest domeniu, dezbaterile au 
arătat însă că există încă re
surse nefructificate, că acțiunile 
întreprinse pînă acum nu au 
reușit să cuprindă întreaga masă 
de elevi, din toate tipurile de 
școli, atît în mediul rural cît 
și în cel urban. Roadele pros
pectării atente a acestor dispo
nibilități educative asupra că
rora a fost reținută atenția con
ferinței (am remarca sub acest 
aspect cuvîntul elevului Ion 
Catană de la Grupul școlar pro
fesional și tehnic, ca și cel al 
Măriei Vicol, inspector ștolar) 
s-au materializat în numeroase 
propuneri reținute în programul 
de activități adoptat cu acest 
prilej. Astfel, în prima jumă
tate a anului viitor va avea loc 
la nivel județean expoziția „Ti
neretul școlar și tehnica mo
dernă", acțiune complementară 
celei privind înființarea în mu
nicipiul Bacău a „Casei tehnice 
pentru elevi". Pentru îmbună
tățirea familiarizării elevilor cu 
problemele producției s-a pro
pus ca, pe lîngă fiecare școală 
generală de 10 ani din mediul 
rural, să funcționeze micro-fer- 
me care să ofere un cadru or
ganizatoric stabil practicii agri
cole a elevilor. S-a subliniat de 
asemenea ideea ca, toate acțiu
nile întreprinse de organizațiile 
U.T.C. din școli pe linia pregă
tirii pentru muncă a elevilor să 
fie însoțite de o intensă activi
tate politico-educativă în măsu
ră să slujească creșterea răs
punderii acestora pentru Insuși-

Besl de 
expunerea 
Ceaușescu

rr

Munca practică
vedeți, ateHerul este un fapt a- 
proape realizat Pentru orele de 
lucru ale fetelor n-avem nevoie 
de investiții: școala dispune de 
cantină, de săli luminoase de lu
cru.

— Nu e un secret 
meni că munca este 
atunci cînd produsul 
loare utilă sau este
Ce ați prevăzut în acest sens ?

pentru ni- 
educativă 

ei are va- 
remunerat.

(Urmare din P<%- I)

state de ser-
concursurile

Finala concursului 
„Stăpini pe volan"

„Stăptai pe volan* este con
cursul profesional al tinerilor 
conducători auto, întrecere afla
tă la a doua ediție a sa. în 
faza de masă, competiția a an
trenat peste 40 de mii de tineri. 
Ieri, cîștigătoril fazelor jude
țene s-au tntllnit la Școala de 
șoferi amatori din București 
pentru a participa la cele trei 
probe practice eliminatorii din 
cadrul finalei.

Prima a avut ca scop verifi
carea cunoașterii regulilor de 
circulație, a doua, desfășurată 
pe baza unor teste psihotehnice 
a urmărit selecționarea tineri
lor In funcție de spiritul de 
observație, capacitatea de con
centrare a atenției, rapiditatea 
In gtadire etc. A treia probă, 
așa numită „de Indemlnare* în 
conducerea automobilului a con
stat In parcurgerea cu spatele 
a unui traseu în slalom. ba ca
pătul acestor probe practice, 
nu lipsite de spectaculozitate, 
au fost aleși cel mal buni 9 ti
neri șoferi din țară. Astăzi, de 
la ora 16,30, va avea loc la 
Ateneul Tineretului, finala pro- 
priu-zisă, pe parcursul căreia 
se vor detașa, cîștigătoril pri
melor trei locuri. în ziarul de 
mîine veți putea afla, deci, nu
mele lor.

I. MORABU

A apărut „SAPTAMINA 
culturală a CAPITALEI" în
tr-o serie nouă, eu un nu
măr spori* de pagini.

Din sumarul primului nu
măr : „Regele Lear față cu 
critica", „Bienala artiștilor 
filastici", cronici interne, de 
ilm și teatru, versuri, urba

nistică, modă, sport, bridge. 
Tncepînd cu acest număr se 
inaugurează seria de scrisori 
și memorii din 
Regală".

La chioșcurile 
presei puteți cere 
rie a „Săptămînii 
a Capitalei". R< 
EUGEN BARBU.

„ARHIVA

difuzării 
noua se- 
eulturale 

Redactor șef :

MEU
gie, care ne vorbea cu atîta 
pasiune despre fenomenele de 
parapsihologic, știa să fie un 
pragmatic desăvârșit. Avea tem
peramentul ctitorilor și al pio
nierilor. înființarea liceului de 
care vorbim îi datorează mult. 
Mai avea și complexul napoleo
nian al celor ce au vocația cîr- 
muirii. Nu suporta independen
ța gratuită și avea nunii cum
plite în cazurile în care se în- 
tîmpla să nu fie ascultat. Ceea 
ce impresiona în mod deose
bit la acest profesor era capa
citatea lui de a desface ori
ce nod ca pe un nod gordian. 
Chestiunile complicate deve
neau prin el de o limpiditate 
rară. Mergea întotdeauna la e- 
sența lucrurilor. "Ca profesor de 
matematici era, din această cau
ză, fascinant. Intra pe nesimțite 
în subiect și transforma cea mai 
banală demonstrație într-o aven
tură investigativă. Orice tentație 
lăturalnică era refuzată și întot
deauna drumul ales era cel mai 
scurt și cel mai simplu. Cele de 
geometrie erau de-a dreptul 
strălucitoare. Posibilitatea de a 
combina era aici în voia ei și 
satisfăcea, probabil, temperamen
tul său de om de acțiune. Erau 
de fapt lecții de logică și în acele 
ore profesorul nostru de mate
matică ne învăța să raționăm. 
Pragmatismul a fost poate și 
cauza care l-a împiedicat să fie 
pînă la capăt doar profesor și 
numai atît. Unul din motivele 
pentru care m-am întors la școala 
de baștină a fost reîntîlnirea cu 
el. Nu știu cum mai predă astăzi, 
îmbătrânit și bolnav, fostul meu 
profesor de matematici. Știu în
să că el a modelat mințile mul
tor elevi de ai săi, ceea ce este 
enorm.

profesori cu lungi 
viciu, au reușit în 
de admitere în facultăți, deose
bit de severe, ale anilor cincizeci 
laolaltă cu absolvenți ai unor 
școli bine constituite de multă 
vreme. Era un lucru despre care 
vorbea adesea cu mândrie. Astăzi 
cînd liceul nu mai are bănci atît 
de sculptate ca cele din fosta 
mea clasă, nici profesori impro
vizați, nici dificultățile de atunci, 
aceste lucruri se uită. N-am să 
uit însă priceperea cu care lucrau 
cu elevii acești foști normaliști 
puși în situația de a se depăși 
pe ei înșiși. Experiența pedago
gică îi făcea uneori profesori 
cum se văd rar. Pentru mulți 
din colegii mei lecțiile de istorie 
ale Luciei Fundulea r&mîn ma
rele model profesoral. Unul din
tre ei, mai ales, ajunsese legen
dar. Ne preda matematicile și 
extraordinarul 
era că cei 
și mai rebeli 
tenți. Avea

mine prea mult timp, dar și pen
tru că lecțiile de început vizează 
noțiuni generale tehnice, de pro
tecția muncii și de organizare, 
primele ore se țin în clase. 
După vacanța de iarnă, cînd ate
lierul va fi gata, precum și ce
lelalte chestiuni privind asigura
rea bazei materiale vor fi puse 
la punct, se va trece la efectua
rea unei zile de muncă de 6 ore, 
odată la trei săptămîni. Trebuie 
să refacem orarul pentru a asi
gura o zi de lucru la trei săptă- 
mîni pentru 20 de grupe de fete 
și 13 grupe de băieți. Vom lucra, 
probabil. ou două variante 

unul valabil pen- 
și al-

săptămîna în care

— în obiectivul nostru intră 
valorificarea produselor elevilor, 
o parte ca material didactic și o 
bună parte comercializate. Pen
tru ce vor produce fetele în ma
terie de croitorie, broderie — 
vom încheia un contract cu Coo
perativa „Arta populară". Con
tractul va atrage după sine grija 
pentru calitate, respectul față de 
termenele de predare, dar și sa
tisfacția de a aduce fonduri șco
lii. Și ceea ce vor produce băieții 
se pretează a fi valorificat.

— în ce stadiu vă aflați cu 
recrutarea cadrelor didactice de 
specialitate, introducerea în ora
re a orelor de lucru, stabilirea 
programelor ? Și de fapt, cînd 
încep elevii să lucreze efectiv ?

orar
două săptămîni
pentru 

inclusă ziua de practică,

de
tru 
tul
e
Cît privește programele, le vom 
definitiva „din mers", adică la 
început pentru un număr redus 
de lecții, apoi, cîștigînd expe
riență — și noi și alții — pentru 
etapele obișnuite ale anului șco-

în orele lui 
mai recalcitranți 

elevi deveneau a- 
reputația unui di

rector sever ți neiertător. Sufi
cient pentru a-i reveni din par
tea elevilor o aureolă specială. 
Dar severitatea lui ascundea o 
logică a procedării, pedagogie 
care scapă acelei vîrste. Elevii 
aceia, de demult, dăduseră peste 
un erou modem. N-o știau, dar 
procedau în consecință. Un 
profesor tiran este detestat, ca
ricaturizat, poreclit în diverse 
feluri. Profesorul meu nu avea 
acest tratament. Intuitiv, ei îl di- 
sociau de ceilalți. Paul Andrei 
cultiva inteligența și decizia. Un 
răspuns inteligent și curajos îl 
putea cîștiga definitiv. în acțiu
nile sale întrunea capacitatea de 
a proiecta cu aceea a realizării 
proiectelor. Profesorul de psiholo-

rea cunoștințelor teoretice 
practice, a dragostei

să le deserveai* 
terminarea perioa- 

au început pri
de lucru. Cum

TRAIAN G1NJU

I
I
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și pentru 
muncă șl învățătură. Mai ales, 
avînd în vedere apropiata in
trare efectivă a majorității lor 
în cîmpul muncii productive, la 
nivelul înaltelor exigențe impu
se de dezvoltarea vieții econo
mice și sociale a județului la 
care sînt chemați să-și aducă 
din plin contribuția.

Iiuind cuvîntul în finalul lu
crărilor, tovarășul GHEORGHF. 
MIRON, membru al Biroului 
Comitetului Central al U.T.C., 
a accentuat de asemenea nece
sitatea întăririi ți Intensificării

aportului organizațiilor U.T.e. 
pentru integrarea tinerilor din 
uzine, de pe ogoare, din școli, 
în perspectiva sarcinilor mari 
cu care conducerea de partid și 
de stat a investit tineretul țării. 
Or, în perioada imediat urmă
toare, aceste sarcini se circum
scriu eforturilor pe care întregul 
tineret le depune pentru întîm- 
pinarea Congresului al IX-lea 
al U.T.C., moment în pre<- 
rea căruia conferința organiza
ției județene U.T.C. a constituit 
o etapă de lucru fertilă.

— Am propus inspectoratului 
școlar nu numai înființarea noi
lor catedre ci și persoanele con
crete care 
că. După 
dei de teze 
mele ore 
din acest trimestru nu ne va ră-

I
I
I
I
I
I
I
I

fflnema
„Z“ rulează la Sala Palatului 

(orele 17; 20,15), Patria (orele 9; 
12; 15; 18; 21). Capitol (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21).

CĂPITANUL FLORIAN rulează 
la Luceafărul (orele 9; 12; 15; 18; 
21).

VAGABONDUL: rulează
București (orele 8,45; 12,15; 1
20), Favorit (orele 9; 12,30
19.30) , Victoria (orele 8,30; 12;
19.30) .

FEMEIA SA SE TEAMA 
BĂRBAT; rulează Ia Festival . 
rele 9; 11,15; 13,30: 16: 18,30; 20,45).

SOARELE ALB AL PUSTIULUI: 
rulează la Lumina (orele 9,30; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Moșilor 
(orele 15,30: 18; 20.30).

AMINTIRI BUCUREȘTENE: ru
lează la Central (orele 18,15: 20,30). 
Grivița (orele 18.15: 20,15).

AI GRIJA DE SUZI: rulează la 
Central (orele 9; 11,15; 13,30; 16).

la 
16,30; 
); 16;

16;
DE 
(O-

DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
rulează la Grivița (orele 9,30; 
11 45; 16).

Â TRAI PENTRU A TRAI: ru
lează la Doina (orele 12.15; 15; 
17,45; 20,30).

FUMUL: rulează la Timpuri Noi 
(orele 9—20,30 în continuare).

OMUL DIN SIERRA : rulează la 
Feroviar (orele 8,30; 11: 13,30; 16; 
18,30; 21), Excelsior (orele 9; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Melodia (orele 
9: 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Mo
dem (orele 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30).

CADAVRUL VIU: rulează la în
frățirea (orele 16; 19).

MEDICUL DE LA ASIGURĂRI : 
rulează la Buzeștl (orele 
20,30).

ULTIMUL MOHICAN : 
la Dacia (orele 8.45—20.30

(orele 15,30: 17.45;

15,30: 18;

nuare), Rahova 
20,15).

KING KONG 
lează la Bueegi 
18; 20,30), 
15,30; —
15,30: 
18; 20,15).

rulează 
în conti-

EVADEAZĂ! ru- 
(orele 10,30: 16; 

Drumul Sării (orele 
17.45: 20), GiuleșH (orele

18; 20,30), Arta (orele 15,30;

UNGHIUL DE CĂDERE: rulează 
la Unirea (orele 16; 19,15).

IN UMBRA COLTULUI: rulează 
la Lira (orele 15,30: 18; 20,15).

PARIA : rulează la Ferentari 
(orele 15.30; 17,45; 20).

DEPARTE DE LUMEA DEZ
LĂNȚUITĂ: rulează la Cotrocenl 
(orele 14,30; 17,15; 20,30). Viitorul 
(orele 16; 19,15).

100 DE CARABINE: rulează la 
Pacea (orele 15,45; 18; 20,15), Mun
ca (orele 15.30: 18: 20,15).

CĂLUGĂRIȚA DIN MONZA: ru
lează la Floreasca (orele 15,30; 18; 
20,30).

SOARELE VAGABONZILOR: 
rulează la Crîngașl (orele 16; 
18: 20).

RĂZBUNAREA SFlNTULUI: ru
lează la Gloria (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30), Aurora (ore
le 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15),
Tomis (orele 9—15,45 în continua
re; 18; 20,15), Flamura (orele 9;
11,15; 16; 18,15; 20,30).

FANTASME: rulează la Miorița 
(orele 9; 11.15: 13,30: 16: 18,15: 20.30).

VÎNATOAREA DE VRĂJITOA
RE: rulează la Popular (orele
15,30; 18; 20,15).

Regretatul Bourvil intr-un 
de adio : „Pomul de iarnă".

HIBERNATUS: rulează la Flacă
ra (orele 15,30; 18: 20,15).

SENTINȚA: rulează la Vltan (o- 
rele 15,30: 18; 20.15).

ÎN ARȘIȚA NOPȚII: rulează Ia 
Progresul (orele 15,30; 18: 20.15).

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE (rulea
ză la Cosmos (orele 15,30; 18; 
20,15).
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Opera Română : TOSCA — ora 
19.30; Teatrul de Operetă; MY 
FAIR LADY — ora 19.30; Teatrul 
Național „I.L. Caragiale" (Sala 
Comedia): REGELE LEAH — ora

29; (Sala Studio): O FEMEIE CU 
BANI — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu): UN TRAMVAI NUMIT 
DORINȚĂ — ora 
trul de Comedie; 1 
BLICĂ — ora 20;
PREȚUL — ora 20;
Nottara” (B-dul Magheru): ADIO, 
CHARLIE! — ora 19,30; (Sala Stu
dio): NĂZDRĂVANUL OCCIDEN
TULUI — ora 20; Teatrul Giulești: 
GEAMANDURA — ora 19,30; Stu
dioul I.A.T.C.: DIVERTISMENT 
’70 — ora 20; Teatrul „Ion Crean
gă: COMOARA DIN INSULA PI
RAȚILOR — ora 9; EMINESCU ȘI 
VERONICA — ora 16; Teatrul 
„Țăndărică" (Cal. Victoriei); O PO
VESTE CU CINTEC — ora 17; 
NOCTURN III — ora 21,30; (Str. 
Academiei): CĂLUȚUL COCOȘAT 
— ora 17; Teatrul „Ion Vasilescu": 
FETELE DIDINEI — ora 19,30; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Savoy): 
LA GRĂDINA CĂRĂBUȘ — ora 
19.30; (Cal. Victoriei): SONATUL 
LUNII — ora 19,30; Circul „Glo
bus": STAR CIRCUS ’70 — ora 
19,30.

20 ; Tea-
OPINIA PU-
Teatrul Mic:
Teatrul s.C.I.

• 17,00 Deschiderea emisiunii. 
Teleșcoală. • 18,00 Căminul. Din 
cuprins : „Acum 2 000 de ani și 
azi". Maxime, proverbe, învăță
turi. Comentează Virgil Cândea. 
Moda. Un magazin în care știi 
ce cumperi : „Farmec". • 18,50 
Revista economică TV • 19.10 
Tragerea Loto o 19,20 1001 de seri 
— emisiune pentru cei mici • 
19,30 Telejurnalul de seară • 20,00 
Reflector • 20,15 Film artistic : 
„Pașa" — producție a studiourilor 
franceze « 21.35 Recitalul tineri
lor muzicieni — Violonista Victo
ria Bașta și baritonul Nicoiae 
Constantinescu • 22.00 Telejurna
lul de noapte • 22,15 Laureați ai 
concursului de muzică ușoară 
„Tinere speranțe" — Brăila E- 
lena Durbacă, Georgeta Mocanu, 
Cornelia Badiu • 22 30 Hochei pe 
gheață : U.R.S.S.—Cehoslovacia
(repriza a Il-a). înregistrare de 
la Moscova • 23,00 închiderea e- 
mlslunii.
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Vizita președintelui
Nicolae Ceaușescu în Marocul prieten Președintele Republicii Finlanda, URHO KEKKONEN, * 

trimis președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socia
liste România, NICOLAE CEAUȘESCU, următoarea tele
gramă :

(Urmare din pag.

re arhitectonice — îl primește 
pe șeful statului român într-o 
atmosferă plină de culoare și 
pitoresc. încă de la porțile 
străvechilor ziduri crenelate, 
care transformă întreaga loca
litate în decorul unui amplu și 
extraordinar spectacol folclo
ric, de-a lungul șoselei Sistra, 
a străzilor orașului străbătute 
de convoiul oficial, se înșiruie 
zeci de mii de locuitori, nu
meroase orchestre tradiționa
le de muzică arabă, grupuri 
de dansatori.
t Cortegiul de mașini pătrun
de pe aleile unei grădini în
florite, oază ce incorporează 
un lari artificial în care se o- 
gh/iX.e edificiul ..El Mena- 
ra“, construit în secolul al 
XH-lea. Aici președintele 
Nicolae Ceaușescu este întim- 
pinat _de. Mohammed El Fassi, 
ministrul culturi', ți al învăță- 
mintului țn limba arabă.

Este vizitat apoi faimosul 
Mausoleu al dinastiei Saadie- 
nilor, operă de artă din seco
lul al XVI-lea, în care întîl- 
nim. ca și la Rabat, motivele 
aceluiași stil național, simbol 
al unității istorice, geografice 
și spirituale a poporului ma
rocan. Președintele statului ro
mân adresează semne priete
nești mulțimii de oameni care 
îl aclamă îndelung.

„Sîntem onorați de vizita șe
fului statului român în Mar
rakech ne declară Mohammed 
Damnați, guvernatorul pro
vinciei. Președintele Nicolae 
Ceaușescu se poate considera 
la Marrakech, ca de altfel în 
orice oraș al Marocului, ca la 
el acasă, sentimente pe care 
am încercat să le / exprimăm 
în primirea pe care am dorit-o 
să fie cît mai călduroasă".

Guvernatorul provinciei șî 
primarul orașului — pașa de 
Marrakech, oferă președintelui 
Nicolae Ceaușescu și persoane
lor oficiale care îl însoțesc un 
dejun tradițional. într-un 
imens cort din piele de cămi
lă, oaspeții sînt tratați cu cele 
mai specifice mîncărvri maro
cane, în vreme ce pe un po
dium se desfășoară un frumos 
program folcloric. Un grup de 
tinere intonează un cîntec stră
vechi, ale cărui cuvinte con
stituie însă o caldă urare de 
bun venit la adresa președin
telui statului român.

Iilali Chajai, pașa orașului 
Marrakech, ne-a spus printre 
altele: „După vizita la Casa
blanca, unde președintele 
Ceaușescu a putut vedea inten
sa activitate industrială și co
mercială a marelui oraș de pe 
țărmul Atlanticului, noi, cei 
ce ne aflăm în centrul țării la 
poalele marelui Atlas, am ți
nut să omagiem această vizită 
arătînd înaltului oaspete o altă 
bogăție a țării: măiestria ar- 
hitecților, a artizanilor și a ar
tiștilor populari. Dar acest 
tezaur tradițional este trans
format azi într-o bogăție rea
lă, dezvoltarea turismului. 
Sîntem nespus de bucuroși că 
am avut minunatul prilej de 
a oferi președintelui statului 
român acest spectacol folclo
ric care, sperăm, îl va face să 
se apropie și mai mult de po
porul nostru despre care a 
rostit în fața Parlamentului 
cuvinte affit de calde, cuvinte 
de neuitat pentru noi".

în cursul după-amiezii dis
tinșii oaspeți au vizitat unul 
dintre cele mai atractive locuri 
ale orașului — bazarul 
Souk El Kebit. în piață, o 
imensă mulțime, în pitoreasca 
și atît de colorata vestimenta-

ție locală, întîmpină cu acla
mații și aplauze, însoțite de 
clinchet de tamburine, de bă
tăi ritmice de tobe, pe solii 
poporului român. Mulți dintre 
cetățeni au urcat pe acoperi
șurile plate ale clădirilor din 
preajmă alcătuind un verita
bil amfiteatru uman în care 
răsună, reluată din om în om. 
urarea „Yahia Rumania", 
„Yahia el rais* („Trăiască Ro
mânia „Trăiască președin
tele ei !“).

La intrarea în ulițele ce se 
înfățișează privirilor întocmai

oa în urmă eu rfteva secole, 
activitatea vie. atrt de caracte
ristică bazarului, a încetat. 
Fiecare dorește sâ Ce cît mai 
aproape de președintele 
Ceaușescu, să-‘ adreseze un 
semn de prietenie. Din pragul 
prăvălioarelor, care sînt în a- 
ceiași timp mici ateliere arti
zanale, meșterii invită după 
obicei, cu clinchete de clopo
țel sau tamburinind în talgere 
de aramă, să fie vizitat; Pre
ședintele Ceaușescu intră în- 
tr-unul din magazine unde î se 
înfățișează de către artizanii

de aici cele mai felurit» pro
duse care atestă măiestria și 
gustul pentru frumos al po
porului marocan. Mohammed 
Maalel mulțumește pentru cin
stirea care 1 s-a făcut de ș a- 
vea ca oaspete pe președintele 
României si îl roagă să trans
mită poporului țării sale ura
rea tradițională de fericire șl 
pace. Străbătînd lungile gale
rii boltite ale Medinei, care 
au dus faim» meșteșugarilor 
de aici în întreaga lume, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
se oprește în dreptul unui meș
ter oare cioplea hs lemn de 
sania! adevărate bijuterii. 
Moha-n^d KarbîT execută 
sub ochii oaspeților un obiect 
de srtâ pe care b oferă șefu
lui statului român.

Din eaitieiul bazaruîui. oas
peții străbat în continuare 
sMzfie orașiriui. a cărui pa
noramă o admiră aooi de ne 
terasa celei mai înalte clădiri 
a Marrakechulu!. La ceasurile 
înserării, rosul cărămiziu al 
zădumlor pare poleit în aur 
roșcat. In zare sclipește dia
mant: r. zăpada eternă de pe 
vfrfurtle semețe ale Atașului

T-. continuare, coloana pre
zidențială se îndreaptă spre o 
uriașă rezervație de palmieri 
impunător monument al natu
rii. oază de verdeață în mijk>- 
etri țwstiului.

Vizita Ia Marrakech, primi
rea plină de căldură, de fast 
șî fantezie, generoasă prin os
pitalitatea ei, de neuitat prin 
sentimentele de prietenie, a 
încununat lungul sir al mani
festărilor care i-au însoțit pe 
președintele Nicolae Ceausescu 
!n tot timpul prezenței sale 
pe pămîntul Marocului.

ION MARGINEANU 
ADRIAN IONESCU 

PAUL DIACONESCU 
CONSTANTIN BENGA

Doresc să exprim Excelenței Voastre cele mai sincere mul
țumiri pentru amabilul dumneavoastră mesaj de felicitări 
adresat cu ocazia zilei independenței Finlandei și mă folo
sesc de acest prilej pentru a vă transmite cele mai bune 
urări de fericire personală, de progres și prosperitate con
tinuă națiunii dumneavoastră.

Joi dimineața, la sediul Con
siliului Central al U.G.S.R., au 
început convorbirile între de
legația Uniunilor Profesionale 
din R. P. Albania și conduce
rea Uniunii Generale a Sindi
catelor din România.

Cu acest prilej. într-un spi
rit de prietenie, cele două 
părți s-au informat pe larg a- 
supra activității și preocupări
lor actuale ale sindicatelor din 
România și Albania.

★
Delegația Uniunilor Profe- 

aionale din R. P. Albania, con
dusă de tovarășul Rita Marko, 
președintele Consiliului Cen
tral al UPX a depus joi o 
coroană de Cori la Monumen
tul eroCor ruptei pentru liber
tatea poporului șt a patriei, 
per.tru socalisra.

♦
In cursul după-amiezii oas

peții albanezi au vizitat sec
țiile de țeaătorie și finisaj ase 
Fabricii „Dacia" din cadrul 
Combinatului nr. 1 de bumbac 
din Capitală.

Jo: la amiază s-a Înapoiat 
de la Praga delegația Colegiu
lui Central de partid de pe 
lingă C.C. al P.CJÎ, condusă 
de tovarășul Mihai Dales, 
membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al 
P-CR, președintele Colegiului 
Central de partid, care la in
vitația Comisiei centrale de 
control și revizie a P.C. din 
Cehoslovacia a făcut o vizită 
de schimb de experiență $n 
R. S. Cehoslovacă.

Joi la amiază a sos* J® 
București o delegație de acti

viști ai Partidului Comunist 
din Cuba, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., va face o vizi
tă pentru schimb de experien
ță în țara noastră. Delegația 
este formată din Antonio Ar- 
gamasilla Puga și Alberto Ro- 
driguez Sanchez, membri al 
Comitetului de partid al pro
vinciei Havana.

Cu prilejul bicentenarului 
Beethoven. ambasadorul Repu
blicii Democrate Germane la 
București, dr. Hans Voss, a ofe
rit, ioi seara, un cocteil cu care 
prilej a dăruit Radioteleviziunii 
române un set complet de înre
gistrări a creației beethoveniene.

țoi seara a părăsit Capitala, 
pierind spre Sofia, acad. Atanas 
Popov, vicepreședinte al Acade
miei de Științe Agricole din R.P. 
Bulearia. După cum s-a anunțat, 
în timpul vizitei făcute în tara 
noastră oaspetele a semnat Pro
tocoled de colaborare tehnico- 
științifică pe perioada 1971—1975 
între Academia de Științe Agri
cole și Silvice a Republicii Socia
liste România și Academia de 
Științe Agricole a Republicii 
Populare Bulgar».

Delegația Ministerului învăță- 
mîntului. condusă de ministrul 
Miroea Malița, care a întreprins 
o vizită în Iugoslavia, la invita
ția președintelui Consiliului Fe
deral pentru înv&țămtnt și cultură 
din R. S. F. Iugoslavia, Vukasin 
Miciunovici, «-» înapoiat, joi la 
amiază. In Capitală.

CRONICA
U. T. C.

Ieri, s-a întors din R.F.G., 
unde a participat la Conferin
ța Europeană a tineretului 
de la Mitachen, delegația 
U.T.C. condusă de tovară
șul Gheorghe Prisăcaru, re
prezentant al Uniunii Tinere
tului Comunist la F.M.T.D.

La sosire, pe aeroportul in
ternațional „București-Oto- 
peni“ au fost de față tovară
șul Die Lepădat, membru al 
Biroului Comitetului Central 
al U.T.C., activiști ai C.C. al 
U.T.C.

Sub auspiciile Asociației de 
drept internațional și relații in
ternaționale — A.D.I.R.I. — joi 
după-amiază a avut loc în Capi
tală o adunare consacrată împli
nirii a 22 de ani de la proclama
rea de către Adunarea Generală 
a O.N.U. a „Declarației Univer
sale a Drepturilor Omului".

Sub auspiciile aceleiași aso
ciații și ale facultății de drept a 
Universității „Babeș-Bolyai" a a- 
vut loc joi, la Clubul Casei uni
versitarilor din Cluj, un simpozion 
pe tema „Declarația drepturilor 
omului și cetățeanului".

Sub egida Academiei de Știin
țe Agricole și Silvice, joi dimi
neața au început în Capitală lu
crările primei Conferințe națio
nale de genetică animală.

Lucrările consfătuirii au fost 
deschise de acad. Ștefan Milcu, 
vicepreședinte al Academiei Re
publicii Socialiste România.

Joi după-azniază s-a înapoiat în 
Capitală delegația oamenilor de 
știință din România, condusă de 
Dinu Buznea, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Cercetării 
Științifice, care, la invitația Co
mitetului de cercetări și schim
buri internaționale din S. U. A., a 
a făcut o vizită în această țară.

Semnarea unui document privind colaborarea 
româno-marocană

Premierul marocan, Ahmed 
Laraki, și vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri al Ro
mâniei, Ion Pățan, au semnat 
joi dimineața un „aide-me
moire relativ la posibilitățile 
de dezvoltare a cooperării e- 
conomice și comerciale între 
Republica Socialistă România 
și Regatul Marocului".

Exprimînd satisfacția gu
vernului marocan pentru spi
ritul de colaborare, prietenie 
și înțelegere, pentru perspec
tivele care s-au deschis cola
borării în toate domeniile în
tre cele două țări, premierul 
marocan a declarat ■ „De cînd 
își conduce propriile sale des
tine, poporul român înaintează 
cu pași uriași pe calea ce și-a 
propus-o, aceea a dezvoltării 
multilaterale a țării sale. 
România ne oferă astfel o ex
periență vastă pe care ne pro
punem să o folosim, adaptînd-o 
la realitățile geografice, e-

conomice și sociale ale țării 
noastre, de o manieră care să 
contribuie la dezvoltarea Ma
rocului. în această ordine de 
idei, premierul marocan a tre
cut în revistă posibilitățile e- 
xistente în domeniul indus
trial, îndeosebi minier și pe
trolier, și în agricultură, sub
liniind că în fața cooperării 
strînse româno-marocane se 
deschid vaste perspective.

în alocuțiunea de răs
puns. vicepreședintele Consi
liului de Miniștri, Ion Pățan. 
a subliniat că în documentul 
semnat sînt înscrise măsu
rile decise de președinte
le Consiliului de Stat. Nicolae 
Ceaușescu. și Maiestatea Sa 
Regele Hassan al II-lea în 
cursul convorbirilor pe oare 
le-au avut. Documentul re
prezintă — a spus Ion Pățan 
— un program de activitate 
oare prevede măsuri menite 
să conducă la dezvoltarea pe

multiple planuri a cooperării 
și colaborării româno-maro
cane, reflecting dorința celor 
două țări de a fructifica po
sibilitățile existente în spiri
tul legăturilor de prietenie 
tradiționale ce le unesc.

La ceremonia semnării au 
fost de față Corneliu Mănes- 
cu, ministrul afacerilor exter
ne, Bujor Almășan. ministrul 
industriei miniere și geologiei, 
Vasile Mircea, ambasadorul 
României în Maroc.

Din partea marocană au 
luat parte Hadj Ahmed Bala- 
frej. ministru, reprezentantul 
personal al Maiestății Sale 
Regele Hassan al II-lea. mi
nistrul de externe, Youssef 
Bel Abbes, ministrul comerțu
lui, industriei, minelor șl ma
rines comerciale. Mohamed 
Jaidi și alti membri ai fF-'ver- 
nului.

DECEMBRIE
Un adațio inedit la medal 

de handbal masca li a Româ
nia—Cehoslovacia; Rudolf Ha- 
vlik, reputatul internațional 
cehoslovac susținea a suta 
partidi interțări. Aplauze, fe
licitări, flori, cadouri. îmbrâ- 
țișârt din partea colegilor și a 
sportivilor români cu care B-a 
Inttlnit în atîtea partide Isto
rice, de mare prestigiu. A ur
mat apoi, In pauză, un alt 
moment emoționant — festivi
tatea prin care era marcată 
retragerea din activitatea corn- 
petițională a unora dintre a- 
cel sportivi care au dat stră
lucire handbalului nostru, au

Înscris pariul de glorie in 
sportul românesc. Maeștrii e- 
meriti ai sportului Ana Stark 
StAnișel, de 6S de ori interna
ționala A. Aurora Leonto — 
47 A — și Cornel Oțelea — 
97 A — ce deține în plus o 
performanță unicat, ca ți 
Pele — triplu campion mon
dial — au primit, în aplauzele 
publicului, cupe de cristal, fa
nioane șl insigne, din partea 
Federației de handbal care 
le-a prilejuit, astfel, un oma
giu meritat pentru serviciile 
aduse mișcării noastre spor
tive.

C. V.

| Luna cadourilor j

• Mal ta clamă, mal ta «e- 
rlos, martori oculari al me
ciului C.F.R. Cluj—Steaua 
susțin că scorul de 5—o a- 
vantajează echipa bucureștea- 
nă ! C.F.R. putea șl merita să 
cîștige miercuri cu 10—0 !

Toată lumea se întreabă da
că Steaua are !n palmares 
un... corespondent pentru a- 
cest dezonorant 0—5. Are. In 
195Ș, la Timișoara, Politehnica 
a Invins-o tot cu 5—0.

Centrul de meteorologie și hi
drologie din Sibiu, cel mai vechi 
din țară și în același timp unul 
din primele înființate în sud-estul 
Europei, a împlinit 120 de ani 
de existență. Cu acest prilej, 
joi * avut loc o ședință festivă.

(Agerpres)

BASCHET
-- -------------- - -----------—_____ A_____  —-

în C.C.E, la
baschet masculin

Foto: O. CONSTANTIN

T1NJIND dupA fotbal
Pînă și cerului îi place fotbalul. De necrezut, după două zile 

de ger întețit, incit și pomii se imbrăcaseră în chiciură, în 
promorqacă, iată, pentru miercurea cu fotbalul, seninul și soa
rele și-au arătat obrazurile. In București, două partide ambi
țioase, de mare atracție, prima Dinamo—„U“ Cluj, — un derby 
de tradiție și de elită, a doua, Progresul—Univ. Craiova, even
tual, de durere și răzbunare. Greu pentru cronicar de delibe
rat. Pînă la urmă a învins opțiunea pentru stadionul Dinamo. 
Dar, deziluzie. Aici, protagoniștii au căutat fiecare să se deba
raseze de balon, să nu se complice, fugind pe teren acolo unde 
nu se întrezărea a fi greu și astfel, „juventiștii" clujeni, cu 5—6 
promovări — Sepci-baci dirijează un proces de întinerire în 
masă — fără veleități și pretenții de vedete și fără ambiție, în 
frunte, poate cu-idolii lor, Dumitrache și Radu Nunweiller, au 
oferit un spectacol anemic, de o calitate precară, poate prea 
lung și prea tern pentru răbdătorii intr-ale fotbalului. Intre 
jocul celor două echipe poate sta semnul egal, dar la ocazii 
ratate Dinamo a avut un avantaj. Victoria este, desigur, meri
tată. Ea a fost decisă, de altfel, în cele două minute, 24 și 25, ale 
primei reprize, dinamoviștii înscriind prin Doru Popescu și Săl- 
ceanu, din două ocazii ușoare, cînd apărătorii clujeni, de ne
crezut, parcă-și invitau adversarul să încerce, să tragă că ei nu 
se opun. Din tot meciul asta n-am înțeles : lipsa de combati
vitate, indolența în dinamizarea acțiunilor, 
strictă a adversarului ca și cînd ar 1. .
mic. Nimeni nu se „bătea" pentru vreo reușită. Sfîntă igno
ranță ! Așa că n-a mai fost un derby de strălucire, ca odinioară, 
ci un simulacru de meci, o joacă cu balonul ; în unele mo
mente oaspeții au acționat ca niște „condamnați" dinainte, iar 
dinamoviștii au întîlnit o rezistență slabă și numai propria lor 
derută, imprecizia și lipsa de decizie i-a adus în fața unei vic
torii doar la limită.

Și cînd te gîndești că Dumitrache nu i-a avut în față pe Israel 
și pe Van Hanegen, ci pe Porațchi și Mihăilă, debutanți în 
prima echipă.

Dincolo, pe gazonul de la „23 August", s-au întîmplat lucru
rile cam cum ne-am așteptat. A cucerit Progresul 2 puncte care 
conțin oxigen pentru o iarnă întreagă și-1 lasă și pe V. Stăn- 
culescu să petreacă un revelion mai plăcut. Țarălungă a avut, 
se pare, „trac" în fața foștilor săi coechipieri. O partidă fără 
probleme și fără istoric, generoasă în felul ei.

Un scor incredibil au realizat ceferiștii de pe Someș în me
ciul cu Steaua. De unde se vede că ploaia vine tot de la Cluj și 
numai cîte odată de la Copou. E de neînțeles ce se petrece, la 
această oră cu echipa militară. Dar parcă nici nu mai e o echipă. 
(Nu vreau, nu mai pot, nu mai știu oare băieții ăștia care zbur
dau cîndva ca niște roibi hrăniți cu jăratic, cum să-și onoreze

:tiunilor, nesupravegherea 
fi știut că tot nu face ni- 

Sf întă

obligațiile față de club și față de fotbal ?). E un regret pentru 
Voinea — se vede tot mai mult că e o pierdere — dar nu cre
dem, nu vrem să credem că el ar fi putut disrruge acest angre
naj. Cu aceasta nu vrem să scădem cu nimic meritele învingă
torilor, care și-au îmbogățit palmaresul cu o victorie ce are nu 
numai o cifră inexpresivă la prima vedere, ci și o încărcătură 
de altfel de semnificații : un 5-0 în fața Stelei n-are Ia activ nici 
• altă echipă românească. Nici chiar Dinamo sau Rapid...

Argeșenii au învins mult mai ușor decît ne așteptam. U.T.A., 
cu Bătrîna în poartă și cu Gornea în... conflict, și-a semnat 
capitularea în primele minute de joc, cînd, pînă a se trezi bine, 
Frățilă și Radu punctaseră sever, necruțător de două ori. O reve
lație plăcută, fostul golgeter al campionatului-Frățilă.

Această etapă, penultima, trebuia să aibă și o surpriză de 
proporții. Ea s-a produs la Iași, unde „politehnicienii" lui Gil 
Mărdărescu n-au mai știut „calcula" victoria și iată-i suferind 
prima înfrîngere pe teren propriu. Atuu-rlle învingătorilor, 
două arme arhicunoscute : apărarea fermă, aglomerată și con
traatacurile subtile dar viguroase inițiate de Dumitriu II și fi
nalizate de minusculul Gyorfi.

Mitul invincibilității băcăuanilor pe teren propriu n-a putut 
fi spulberat nici de Rapid, echipă care nu mai cunoscuse în- 
frîngerea din prima etapă. Și a fost pe teren și Lupescu, conci
lierea între el și antrenorul său producîndu-se cu cîteva ore 
înainte de meci. Deci, S.C. Bacău n-a cedat nici un punct, dar 
să nu-1 uităm pe Ghiță, care în 7 meciuri n-a primit gol ! Ar 
fi frumoasă performanța dacă în meciurile din deplasare n-ar fi 
adunat o desagă prea mare pe care scrie 18 goluri.

Așadar, configurația clasamentului, încă înaintea ultimei etape 
a turului, ne dezvăluie campioana de toamnă — de ce nu de 
iarnă ?! — a campionatului național — Dinamo București. In
diferent de rezultatul ultimului derby al sezonului, cel cu Stea
gul Roșu, team-ul dinamovist rămîne pe crestele, cam înzăpe
zite ce-i

A sosit
fotbal.

drept, ale clasamentului.
iarna și noi simțim deja că am început să tînjim după

V. CĂBULEA

Deci, s-a publicat lista cu sancțiunile pentru „cava-P. S. —
lerii" fluierului. în sfîrșit colegiul, Federația au dat dovadă 
de receptivitate și hotărîre. Este o măsură binevenită, lău
dabilă. Lista nu-i înregistrează însă pe toți „făptașii". Spe
răm că la o analiză mai temeinică, care se va face în vacanța 
fotbalistică, tabăra „cavalerilor" în negru să fie purificată 
spre binele fotbalului nostru.

• Cu alt portar in locul Iul 
Adamache, Steagul roșu ar Ii 
primit miercuri cel puțin 2 
goluri. Așa insă... stegarii 
puteau, totuși, să marcheze un 
gol dar s-a opus... arbitrul 
Aurel Bentu, care l-a oprit 
din cursă — fără motiv — pe 
Gyorfi. scăpat singur pe con
traatac.

După meci, Gil Mărdărescu 
— la pauză a indicat 3—o pen
tru echipa sa — era foarte su
părat pe înaintașii săi, consi-

derîndu-i, alături de Adama- 
che, principalii vinovați 
frîngerii î
• Miercuri 

spre Arad, 
U.T.A. „au

seara, In 
fotbaliștii 
tras" la

ai în-

drum 
de la 

__  ___ ___ _ hotelul 
Ambasador. înainte de a mer
ge la culcare — și băieților le 
era cam somn după „bătaia" 
de la Pitești — am avut o 
scurtă convorbire cu Flavius 
Domide. Vă prezentăm, pe 
puncte, principalele idei: 1. La 
Pitești, portarul Bătrîna a 
greșit la toate cele patru go
luri. 2. U.T.A. nu a căzut pra
dă disperării și speră că va 
cîștiga din nou campionatul. 
Argumente ? In retur — me
ciuri ușoare în deplasare, 
dueluri directe, la Arad cu 
Dinamo ș-i Rapid. Kun II și 
Popovicl vor obține drept de 
joc în primăvară, iar Birău se 
va restabili.
• Singura echipă care nu a 

reușit să marcheze încă în 
deplasare este Jiul.
• Pe terenurile adversari

lor, Sport Club Bacău a în
scris 7 goluri și nu a obținut 
nici un punct. In schimb, 
Steagul roșu a „punctat" de 4 
ori și a obținut 7 puncte ! Ia
tă ce înseamnă productivita
te în fotbal.

DUMITRU VIȘAN

Joc slab —. ; ..... ,.ft.

calificare ratată
Aseară, în meci retur pentru 

turul al II-lea al „C.C.E." la 
baschet masculin, dinamoviștii 
bucureșteni porneau cu un han
dicap de 26 puncte, diferența cu 
care cedaseră în primul meci 
puternicei garnituri bulgare 
Academik Sofia. Nici pe teren 
propriu, in sala Floreasca, ele
vii lui Dan Niculescu nu au iz
butit să contracareze jocul net 
superior — tehnic și tactic — V 
al echipei bulgare. In prima re- .- 
priză ei au fost Conduși la 4—8 
puncte diferență, reușind egala- 
rea abia în minutul 20. Princi
palul realizator al echipei ro- 
mâne, Puiu Albu a ratat mult, 
uneori chiar din poziții clare, iar 
Cernea și Seuca au fost cu re
gularitate depășiți în lupta sub 
panou de cuplul advers Golo- 
meev—Peicev. S-a dovedit, ast
fel, încă o dată că Diaconescu 
(30 p), Chivulescu (18 p) — ieri 
cei mai buni dintre jucătorii 
noștri — Dragomirescu și cole
gii lor se descurcă greu în fața 
unei apărări ferme, atente, iar 
în defensivă nu sînt capabili să 
marcheze jucători de clasa și 
eficacitatea unui Golomeev (a '• 
înscris nu mai puțin de 49 de 
puncte !!) Peicev (10 p), sau 
Barzacov (10 p). Pierzînd și a 
doua partidă cu 94—90 (42—42), . 
dinamoviștii au părăsit și aceas- 
tă ediție a „C.C.E." — dar ceea 
ce ni se pare mai trist este evo
luția slabă, incapacitatea aces- 
tei formații, de departe cea mai • 
bună echipă de club din Romă- ' 
nia de a presta un joc de cali
tate în fața unor echipe de 
talie continentală.

La rîndul său Steaua, deși a 
obținut miercuri calificarea la 
o diferență minimă în fața echi
pei Galatasaray din Istanbul, a 
evoluat neconvingător, cu multe 
greșeli de tehnică în atac și de 
plasament în apărare. Doar 
Gheorghe Valeriu, Tarău, Di- 
mancea și — într-o măsură — 
Oczelac au jucat aproape de va
loarea lor. Și aceasta în fața “ 
unei formații modeste cum este ' 
cîștigătoarea Cupei Turciei. Iată 
de ce ne e greu să formulăm 
previziuni prea optimiste pen
tru întîlnirea următoare în care 
baschetbaliștii militari vor avea 
ca adversară redutabila echipă 
sovietică Spartak-Leningrad.

OVIDIU PĂUN

Aseară. în ședința Comisiei 
de disciplină, au fost judeca
te cazurile de indisciplină ivi
te în etapa trecută a Diviziei 
A. Au fost dictate următoa
rele suspendări : Ivan II (F.C. 
Argeș) și Mareș (Farul) — eli
minați miercuri de pe teren, 
pentru lovirea intenționată a 
adversarului — 3 ETAPE; c. 
Dinu (Rapid), Dinu Iordan 
(Progresul) șl Deleanu (Dina
mo) — o etapă; Dumitriu III 
(Steaua), Dumitru și Ștefan 
(ambii de Ia Rapid) au primit 
mustrare. i
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NAȚIUNILE UNITE
» DECLARAȚIA LUI U THANT • DEZBATERILE 

COMITETUL POLITIC SPECIAL
DIN

CE VA FI BIENALA

Joi a fost dată publi
cității o declarație a se
cretarului general al 
Organizației Națiunilor 
Unite, U Thant, ’ consa
crată celei de-a 22-a a- 
niversări a adoptării 
„Declarației Universale 
a drepturilor omului".

Subliniind că elaborarea aces
tui document la 10 decembrie 
1948, „apare ca una dintre cele 
mai importante realizări ale Na
țiunilor Unite în primul pătrar 
de veac al existenței lor", U 
Thant apreciază că „în ciuda re
zultatelor substanțiale obținute 
deja, sîntem pe deplin conștienți 
cît de multe mai trebuie realiza
te pentru ca țelurile umanitare 
ale Cartei Națiunilor Unite să fie 
atinse". In acest sens, în decla
rație se arată că „în anul viitor, 
1971, care trebuie să fie consi
derat ca an al acțiunii interna
ționale de combatere a rasismu
lui și a discriminării rasiale, tre
buie să se acționeze mai intens 
decît oricînd, pentru a se pune 
capăt discriminării rasiale și tu
turor manifestărilor de intole
ranță rasială". Documentul de
clară solemn că „politica de a- 
partheid, în special în teritoriile 
aflate încă sub regim colonial, a- 
duce o ofensă conștiinței umani
tății și împovărează viața unor 
categorii largi ale rasei umane". 
„Această politică trebuie să fie 
eliminată spre binele întregii o- 
tneniri", <

Intr-un mesaj 
ședințele celei de-a 
siuni a 
O.N.U., 
Hambro, adresează un apel tu
turor statelor membre ale Or
ganizației de a se solidariza în 
lupta pentru apărarea drepturi
lor omului, de a ratifica și apli
ca variatele declarații și conven
ții elaborate în acest domeniu de 
Națiunile Unite.

să depășească stadiul de 
tativă și să treacă la o 
tate concretă, la inițierea unor 
acțiuni 
perării 
meniul 
mic în

Alva 
trebuie 
Îndeosebi cercetări în direcțiile 
utilizării sateliților artificiali 
în , meteorologie, comunicații și 
depistarea resurselor naturale, 
terestre și maritime, precum și 
lansarea de sateliți sub egida 
O.N.U. de către unele organi
zații regionale sau state inte
resate.

în Vielnamul
Apelul C.C. al Partidului 

celor ce Muncesc din Vietnam
TINERETULUI DE LA PARIS

Interviu cu Georges Boudaille

espec- 
activi-

comune pe planul coo- 
internaționale în do- 

utilizării spațiului cos- 
scopuri pașnice".
Myrdal a apreciat că 
întreprinse în cooperare

Adunarea Generală a O.N.U. 
a adoptat cu 95 de voturi, con
tra 5 și 14 abțineri, o rezolu
ție în care condamnă guver
nul rasist sud-african pentru 
refuzul său persistent de a ac
cepta trecerea Namibiei sub 
administrația Organizației Na
țiunilor Unite, în conformita
te cu hotărîrile adoptate ante
rior de Adunarea Generală și 
Consiliul de Securitate.

de sud
în ultimele 24 de ore. ac

țiunile ofensive ale Fron
tului Național de Elibera
re au fost concentrate asu
pra unor obiective militare 
americano-saigoneze am
plasate in zona septentrio
nală a Vietnamului de sud. 
Cele mai violente ciocniri 
intre detașamentele F3LE. 
și unitățile militare inami
ce au fost semnalate in 
provinciile Quang Ngai și 
Quang Nam. In cursul lup
telor, care au durat mai 
multe ore — relatează co
respondentul agenției As
sociated Press — au inter
venit artileria și aviația re
gimului de la Saigon.

Comitetul Central ai Partidului celor ce Muncesc din Viet
nam și guvernul R. D. Vietnam au adresat un apel compa- 
trioților și luptătorilor din întreaga țară, chemindu-j să con
tinue și să intensifice lupta împotriva agresiunii S.U-A.

GEORGES BOUDAILLE, șeful rubricii de arte plastice la 
„Les Lettres Francoises", autor al unor prestigioase lucrări des
pre Gauguin, Courbet, Picasso, președintele secției franceze a 
Asociației internaționale a criticilor de artă, este delegat gene
ral al Bienalei tineretului de la Paris.

Cu ocazia vizitei recente făcute în țara noastră a avut ama
bilitatea de a ne acorda un interviu.bilitatea de a ne acorda un

conchide declarația.
similar, pre- 

25-a Se- 
Adunării Generale a 
ambasadorul Edvard

• LA O.N.U. a fost votat pro
iectul de rezoluție al S.U.A. 
care, ignorînd drepturile legiti
me ale poporului coreean, pre
lungește prezența așa-numitelor 
„forțe ale O.N.U. în Coreea de 
sud“, în fapt, a trupelor S.U.A 
Aceasta implică, totodată, conti
nuarea activității așa-zisei „Co
misii a Națiunilor Unite pentru 
refacerea și unificarea Coreei*. 
Prevederile rezoluției sînt cu 
atît mai arbitrare cu cit ea a 
fost adoptată în absența repre
zentanților poporului coreean.

• IN CAPITALA Olandei 
continuă lucrările Conferinței 
internaționale a aviației civile 
(O.A.C.L), care dezbate un pro
iect de convenție privind sanc
ționarea actelor de piraterie ae
riană, redactat de Comitetul 
juridic al O.A.C.L

Miercuri, au fost adoptate alte 
două articole ale convenției, 
articole care privesc, pe de o 
parte, restituirea aeronavelor 
deturnate, a echipajului și pasa
gerilor acestora și, pe de altă 
parte, obligația de a urmări pe 
autorii actelor de piraterie ae
riană in cazul neextrădării lor.

Apelul menționează că im
perialiștii americani continuă 
și extind războiul de agresiu
ne împotriva poporului viet
namez și a popoarelor din In
dochina. Din mai 1970. ei au 
întreprins împotriva R.D. Viet
nam noi acte de război ex
trem de grave.

Poporul vietnamez, relevă 
apelul, iubește pacea, dar nu
mai independența și libertatea 
adevărată pot asigura o pace 
reală. Calea justă pentru re
zolvarea problemei vietname
ze o constituie soluția globală 
în zece puncte și cele opt 
puncte avansate de Guvernul 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud. 
Imperialiștii americani conti
nuă însă războiul de agresiu
ne, violează suveranitatea 
noastră in ciuda tuturor prin
cipiilor elementare ale drep
tului internațional, sfidînd po
porul nostru și întreaga ome
nire progresistă.

Noi. se arată în apel, ținem 
să declarăm încă o dată că 
R. D. Vietnam este o țară in
dependentă și suverană, mem
bră a comunității socialiste. 
Teritoriul, spațiul aerian și a- 
pele teritoriale ale R. D. Viet
nam sint inviolabile. S.U.A. 
trebuie să renunțe definitiv la 
toate actele de război împotri-

va R. D. Vietnam. Poporul 
n os try este hotărît sâ dea ri
posta cuvenită tuturor acțiu
nilor aventuroase care lezea
ză drepturile noastre naționa
le sacre.

In apel se exprimă mulțu
miri țărilor socialiste frățești 
și prietenilor de pe toate con
tinentele pentru simpatia și a- 
jutorul efectiv acordat poporu
lui vietnamez în lupta de re
zistență și în opera de edifi
care a socialismului. Totoda
tă, cheamă toate țările socia
liste și popoarele iubitoare de 
pace să condamne agresiunea 
americană și să determine 
Statele Unite să înceteze ori
ce act de război împotriva 
R. D. Vietnam, să renunțe la 
politica de „vietnamizare a 
războiului", să retragă total și 
necondiționat trupele din Viet
namul de sud, dînd posibili
tate poporului vietnamez să-și 
rezolve singur propriile 
probleme.

— Ce au reprezentat 
pentru dumneavoastră ul
timele două Bienale ale 
tineretului de la Paris ? 
Ce semnificații a relevat 
experiența acestor ultime 
bienale pentru critica de 
artă franceză, pentru pu
blicul francez ?

sale

REZULTATUL
ALEGERILOR

Comitetul politic special al 
Adunării Generale a O.N.U. a 
început miercuri dezbaterile 
consacrate problemei cooperării 
internaționale In domeniul uti
lizării spațiului cosmic în sco* 
puri pașnice. Primul vorbitor, 
reprezentantul Suediei, Atva 
Myrdal, s-a pronunțat pentru 
intensificarea acțiunilor O.N.U. 
In direcția stimulării cooperării 
internaționale In acest domeniu, 
astfel, Incit, toate statele mem
bre ale comunității internațio
nale să beneficieze de rezulta
tele cercetărilor științifice șl 
tehnologice. „A venit timpul, a 
subliniat delegatul suedez, ca 
Organizația Națiunilor Unite

Juriul Bienalei n-are decît un 
singur scop cînd distribuie re
compensele care sînt în fapt 
„burse de lucru" : să permită 
cît mai multora și continuu de 
a lucra, și a lucra cît mai bine. 
Bineînțeles, artiștii care benefi
ciază de aceste „burse" extrag 
din această situație o anume 
publicitate apreciabilă care le 
permite. în general, să ocupe un 
loc (mai) avansat în lumea in
ternațională a artelor.

tre ei, pe scurt, ar fi un „ră
mășag" asupra viitorului, o 
prefigurare a artei de mîine.

Pentru a reveni la acest spi
rit de căutare propriu tinereții, 
am vrut să le înapoiez tinerilor 
responsabilitățile organizării 
Bienalei : crearea la Paris a u- 
nui nou comitet de lucru com
pus din tineri între 21 și 30 de 
ani, însărcinat să dirijeze lini
ile principale, alegerea unui 
spațiu mai vast și mai flexibil, 
Parcul floral de la Vince
nnes, care are un mare hali, re
uniunea de lucru cu comisarii 
tuturor țărilor participante, pa 
care noi i-am dori cît mai ti
neri posibil, pentru a-i asocia

— Credeți în utilitatea 
unei întilniri a tuturor 
partîcipanților cu ocazia 
Expoziției și implicit a u- 
nor colocvii pe temele 
suscitate de operele pre
zentate ?

— Ultimele bienale de la Pa
ris au suferit, ca toate marile 
manifestări internaționale, de o 
criză latentă. Toți specialiștii 
știu că structurile vieții artis
tice și culturale au evoluat și 
că concepția unor atît de mari 
adunări nu mai corespunde exi
gențelor unui public vast și 
unei mari diversități. Toți știu 
că sînt necesare reforme pro
funde. La Veneția, o comisie 
de experți chiar a pus la punct 
un plan foarte interesant. Dar 
cînd e vorba de trecut la fap
te, nu se realizează nimic. Ba 
Veneția, în 1970, numai trei sau 
patru țări, (printre care și 
Franța) au jucat rolul unei Bie
nale experimentale. Iar în an
samblu a fost dezamăgitoare 
prin incoerență și relevarea 
unor preocupări mai mult co
merciale decît artistice.

Pentru că a fost tot timpul 
mai democratică în concepție, 
fără șovinism, pentru că este 
tînără și deschisă viitorului. Bie
nala de la Paris a scăpat în mare 
parte, de contestații. In mod 
special. Bienala din 1967 a în
semnat o reușită pentru că a pus 
în valoare tendințele care domi
nau atunci experiențele tinerilor 
artiști : în special căutări de 
natură optică, dar și tehnică, 
prin utilizarea materialelor noi 
și de o extremă varietate a căror 
gamă se întinde de la lutul cel 
mai prozaic la materialele plas
tice sau metalele cele mai noi. 
Italienii, englezii și olandezii au 
jucat acolo un rol important.

Publicul. în majoritatea sa, 
este mai sensibil la manifestă
rile anexe ale Bienalei : film 
(scurte metraje de artă), teatru, 
muzică contemporană și jazz, 
dar el ia acolo un contact di
rect și cu ultimile căutări în artă 
și dacă își afirmă un spirit cri
tic adesea negativ există totuși 
pentru el materie destulă pentru 
reflectare, ceea ce înseamnă un 
fapt pozitiv.

Presa franceză burgheză își 
servește publicul mai mult 
prin aceea că nu Intenționează 
sâ-1 educe și dă curs liber arti
colelor despre artă cele mai 
reacționare. Din fericire, ceilalți 
știu să vadă că această mani
festare (adică Bienala) este un 
loc de întilnire și un teren de 
căutări extrem de fertile. In 
mod curios cu cit Bienala este 
vie și cu cit este mai atacată în 
Franța, cu ati: este mai apre
ciată in străinătate.

Totuși ultima Bienală a sufe
rit de lipsa de localuri adec
vate drept care Muzeul de artă 
modernă din Paris a fost para
lizat, de tulburările care au ur
mat evenimentelor din 1968 și de 
o îmbătrânire a cadrelor. Mu
zeul nu corespunde nici lucră
rilor, nici spiritului tinerilor 
creatori și prezentarea a suferit 
de o anume incoerență și chiar 
dezordine.

— Ideal ar fi de a permite 
tuturor artiștilor participant la 
Bienală să se întîlnească. A- 
ceste întîlniri trebuie să fie cit 
mai largi posibil : nu numai 
între plasticieni din toate țările, 
ci și între plasticieni și muzi
cieni. scenografi, cineaști, pe 
scurt. între creatori care prac
tică moduri de exprimare dife
rite.

în acest scop va trebui ca 
bursele să fie acordate nu nu
mai în timpul Bienalei ci îna
inte căci aceasta va permite u- 
nui număr mai mare de artiști 
de a veni la Paris în momentul 
cel mai interesant, adică în 
timpul expoziției. Sper sâ se a- 
jungă la acest rezultat încura- 
jînd artiștii de a veni și a lucra 
la fața locului.

Prin dimensiunile sale și na
tura sa, Parcul pus la dispoziție 
Bienalei se pretează unei admi
rabile organizări, care va deveni 
un fel de simpozion : hali vast, 
spațiu larg, mici pavilioane etc. 
Mai mult ca niciodată Bienala 
de la Paris are de jucat un rol 
deosebit stabilind raporturi în
tre artiștii din toată lumea, 
multiplicând schimburile și con
tactele. Și mai trebuie ca ar
tiștii care vor veni la Bienală 
să fie apți de a profita de a- 
ceste schimburi.

cit mai aproape posibil la între
prinderea de reîntinerire.

Astfel a fost decisă extinde
rea caracterului internațional și 
egalitar al Bienalei, de a rea
liza o expoziție în același timp 
experimentală și didactică, de 
a-i oferi linii directoare sau 
mai curînd impulsuri in scopul 
de a coordona eforturi uneori 
divergente intr-un buchet armo
nios.
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.VARȘOVIA. — Aspect din timpul solemnității de semnare

Liga Awami, condusă de 
Mujibur Rahman, a obținut, 
în cadrul alegerilor parla
mentare de Ia 7 decembrie 
din Pakistan, majoritatea 
absolută de voturi. Postut 
de radio pakistanez anunță 
că din cele 300 de locuri ale 
parlamentului. Liga Awami 
deține deja 151, iar avanta
jul ar putea fi mărit la a- 
nunțarea rezultatelor defi
nitive. Un număr de 
locuri au fost obținute de 
Partidul poporului, condus 
de fostul ministru de exter
ne, Zulfikar Aii Bhutto.

Parlamentul ce va fi con
stituit în urma acestor ale
geri urmează să adopte, in
tr-un interval de 120 de zile 
de la prima sa reuniune, vii
toarea constituție a țării. 
După elaborare. constituția 
va fi supusă spre ratificare 
președintelui Yabya Khan.

— Ce impresie v-a lă
sat participarea română 
de pînă acum ?

se deplasează din nou
Joi, la o comandă dată de Cen

trul de legături cosmice la mare 
distanță, aparatul autopropulsat 
„Lunohod-1“ a început să se 
deplaseze din nou. în timpul de
plasării, lunomobilul a efectuat 
citeva viraje, iar sistemele de 
televiziune au transmis pe Pă- 
mînt imagini clare ale reliefului 
lunar. Totodată, au fost obținute 
date telemetrice care demons
trează funcționarea normală a 
mecanismelor lunomobilului. 
Programul de cercetări a inclus, 
de asemenea, studiul proprietă
ților mecanice ale solului lunar.

Centrul de legături cosmice la 
mare distanță continuă dirija
rea lunomobilului, informează a- 
genția TASS. Programul de cer
cetări științifice planificat este 
îndeplinit cu succes. în timpul 
nopții lunare, care a durat, în 
regiunea în care se află aparatul 
autopropulsat sovietic, de la 24 
noiembrie la 8 decembrie, „Lu
nohod-1" s-a aflat în stare de 
repaos, dar aparatele și meca
nismele aflate la bordul său au 
continuat să funcționeze. In pe
rioada amintită, au fost reali
zate două legături radio, iar in
formațiile telemetrice primite au 
demonstrat funcționarea normală

a vehicolului lunar în ansam
blul său.

La o temperatură de minus 
130 grade Celsius, în comparti
mentul aparatelor s-a păstrat, cu 
mici variații, o temperatură de 
aproximativ plus 15 grade Cel
sius. Menținerea regimului de 
temperatură a fost asigurată 
printr-o sursă de căldură pe ba
ză de izotopi, care încălzește 
gazul circulant din interiorul 
lunomobilului.

în zilele de 5 și 6 decembrie, 
de la Observatorul Astrofizic din 
Crimeea al Academiei de Ști
ințe a U.R.S.S. au fost efectuate 
experiențe privind locația cu 
raze laser a suprafeței lunare în 
zona în care se află „Eunohod- 
1". După cum se știe, la bordul 
lunomobilului se află un reflec
tor laser, realizat de specialiștii 
francezi.

La 8 decembrie, pe Lună, în 
zona Mării Ploilor, a început 
ziua lunară și „Lunohod-1" a 
trecut la o nouă etapă de lucru 
activ. Astfel, în ziua următoare, 
a fost realizată cu aparatul o 
legătură radio cu o durată de 
aproximativ o oră, în timpul că
reia au fost efectuate operațiu- 
unile pregătitoare necesare.

MINISTERUL vest-german 
al Poștelor și Telecomunicații
lor a anunțat că, începînd de 
joi, între U.R.S.S. și R.F.G. a 
fost stabilită o linie telefonică 
semiautomată. Această realizare 
— se subliniază în comunicatul 
dat publicității cu acest prilej 
la Bonn — se înscrie pe linia 

ulti- 
poș- 
cele

dezvoltării continue, din 
mele luni, a legăturilor de 
tă și telecomunicații dintre 
două țări.

Lucrările Sovietului Su
prem al U.R.S.S.

• JOI au luat sfirșit lucră
rile sesiunii Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. Au fost adoptate le
gile privind planul de stat al 
economiei naționale pe anul 
1971, bugetul de stat al U.R.S.S. 
pe anul 1971, precum și legea 
în legătură cu bazele 
ției apelor în U.R.S.S- 
intra în vigoare în luna 
tembrie 1971.

Participanții Ia dezbateri vor 
lua in discuție o serie de ra
poarte referitoare la pericolul 
pe care-1 reprezintă poluarea 
pentru fauna și flora marină.

• R.P. UNGARA și Marea 
Britanie au semnat primul a- 
cord de colaborare 
științifică in domeniul 
triei gazelor naturale, 
agenția M.T.L Acordul se referă 
la perioada 1971—1975 și preve
de schimburi de informații in 
ceea ce privește producția de 
gaze naturale, transportul și 
distribuția acestora. Sint pre
conizate și alte măsuri menite 
să ducă la dezvoltarea colabo
rării dintre cele două țări in 
acest domeniu.

Solidari 
basci

tehnico- 
iodus- 
anunță

cu patrioții

legisla- 
care va 

sep-

de 
țări,

— Vor interveni modi
ficări substanțiale în re
gulamentul de partici
pare ?

• IN PREZENȚA a 300 
delegați din peste 50 de , 
la Roma și-a început lucrările, 
sub egida F.A.O., prima Confe
rință tehnică asupra poluării 
apelor mărilor și oceanelor.

• înscenarea judiciară de la 
Burgos împotriva celor 16 pa- 
trioți basci continuă să fie con
damnată de forțele populare ți 
democratice din Spania. Miercuri 
seara, la Madrid a acut loc o 
puternică manifestație împotri
va deciziilor arbitrare ale regi
mului din Spania.

• LIBIA a rupt relațiile sale 
diplomatice cu Iordania, rela
tează agenția Reuter, citind o 
informație in acest sens trans
misă de agenția M.E.N. Hotă
rârea a fost anunțată de colone
lul Moamer El Geddafi, pre
ședintele Consiliului comanda
mentului revoluției din Libia.

Demisie la Casa Alba
• CASA Albă a anunțat de

misia unui al doilea consilier 
prezidențial cu rang de mem
bru al cabinetului. Este vorba 
de Bryce Harlow, consilier pen
tru relațiile cu Congresul. Mo
tivele demisiei nu au fost anun
țate. După Walter Hickel, mi
nistru al afacerilor interne, și 
Daniel Moynihan, consilier pen
tru probleme sociale, Harlow 
este a treia personalitate din 
anturajul președintelui care pă
răsește Casa Albă.

Scrisoare a ambasado
rului E. Bucher

— Ce preconizați pen' 
tru viitoarea bienală ?

— Pentru a Ieși din rutină 
trebuie să se revină la însăși țe
lurile acestei Bienale care de la 
origine se vrea : a tinerilor, 
pentru tineri, prin tineri. Aceas
ta n-a avut niciodată pretenția 
să prezinte opere definitive și 
perfecte, dar face posibilă cu
noașterea de tinere talente, dînd 
celor necunoscuți ocazia de a se 
exprima și de a se cunoaște în-

— Sper astfel, fără a interveni 
direct, căci libertatea artistului 
este sacră în ochii mei, să se 
obțină din partea tuturor parti- 
cipanților. la toate nivelele, un 
efort pentru a se dobîndi un 
succes al manifestării nu numai 
material, ci și spiritual. Cred că 
toți vor fi de acord să-și situeze 
aportul în direcțiile — de alt
fel. foarte largi — care au fost 
definite in comun cu comisarii 
naționali : spiritul de reflecție 
asupra problemelor artei în so
cietatea modernă care este în 
curs de formare, dezvoltarea a- 
numitor forme de realism inedit 
și, mai ales, utilitatea artistu
lui în cadrul vieții publice, 
rolul său în modificarea și dez
voltarea mediului urban. Orice 
artist conștient de responsabili
tatea sa de artist și de exigen
țele viitorului poate, cred eu, să 
se asocieze la o asemenea între
prindere.

— Ce indică premiile 
la o asemenea manifes
tare de amploare ?

Bienala de la Paris s-a a- 
rătat totdeauna ostilă competi
țiilor între artiști -- dar nu și 
emulației — palmareselor și ori
cărei ierarhii arbitrare. Medali
ile de aur. de argint, de bronz, 
acestea erau bune pentru buni
cii noștri, recompense care da
tează din vremea monarhiilor.

— In ce privește participarea 
României la Bienala de la Pa
ris o doresc dinamică și bine 
ancorată Jn actualitatea epocii 
noastre. 2__ .
sculptori (Stendl, Stoica, Drago- 
mirescu) 
să care mă 
zetti și cu mine am făcut partȚ 
din juriu. Cred că contactele 
dintre artiștii Europei centrale 
și Europei occidentale s-au îm
bunătățit și că tinerii Vopyni 
sînt înzestrați și apți să-și joace 
rolul lor în viața artistică inter
națională. Trebuie, fără să re
nunțe la caracteristicile tempe
ramentului lor național, să 
meargă mereu mai departe pen
tru a fi înțeleși de cît mai mulți.

Stadiul sculpturii „pure" poate 
fi depășit pentru a se ajunge la 
monumental, pentru a se consti
tui această intervenție decisivă a 
artistului în viață. în ambianța o- 
rașului. Ceea ce pot asigura pe 
toți participants este deplina li
bertate de care vor beneficia ar
tiștii. participînd la o operă co
mună și dovedind o direcție ho
tărît novatoare.

In momentul în care omul 
lansează exploratori în spațiu, 
nici un artist n-are dreptul să 
trăiască izolat.

Comprehensiunea mutuală, este1 
o necesitate care reclamă crea
rea de limbaje (în sens larg) co
mune și internaționale. Artiștii 
români, am constatat-o în fie
care zi aici, la București, au mul
tă îndrăzneală și talent. îmi va 
face plăcere ca el să dețină la 
Bienala de la Paris locul pe ca- 
re-1 merită.

In 1969 grupul de
a obținut o recompen- A 

bucură. Ion Frun-^sJ^

Interviu realizat de 
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11 decembrie reprezin
tă o dată memorabilă în 
istoria poporului Repu
blicii Volta Superioară. 
Cu 12 ani în urmă la 
Ouagadougou se desfă
șurau ample festivități, 
serbări populare, mar- 
cînd proclamarea inde
pendenței acestei țări a- 
fricane, un pas important 
pe calea dezvoltării de 
sine stătătoare a tînăru- 
lui stat.

Așezată în vestul con
tinentului negru, între 
Mali, Niger, Dahomey, 
Togo, Ghana și Coasta 
de Fildeș, însumînd o su
prafață de 275 000 kmp 
și cu o populație de cir
ca 5 milioane de locui
tori, Republica Volta Su
perioară, la fel ca cea 
mai mare parte a țărilor 
din Africa, a suferit o 
îndelungă perioadă do
minația colonială, cu 
toate consecințele sale 
nefaste asupra nivelului 
de dezvoltare economică, 
socială și culturală.

în anii de după cuce
rirea independenței s-au 
elaborat o serie de pla- 

\

nuri vizînd lichidarea du
reroasei moșteniri colo
niale, punerea în valoa
re a însemnatelor bogă
ții naturale (zăcăminte 
de aur, cupru, uraniu, 
mangan — resurse ale 
subsolului, precum și ex-

în vedere încurajarea ex
ploatărilor miniere, con
struirea de noi căi fera
te, introducerea pe sca
ră din ce în ce mai largă 
a tehnicii moderne în a- 
gricultură. Prin darea în 
exploatare a zăcămîn-

losit la fabricarea ci
mentului. Alte proiecte 
vizează construirea de 
fabrici textile, mici în
treprinderi de prelucrare 
industrială a produselor 
agricole etc.

Necesităților de cadre.

Sărbătoarea Republicii
Volta Superioară

ploatarea intensivă a su
prafețelor arabile, apre; 
ciate ca dintre cele mai 
fertile din Africa).

Unul din principalele 
proiecte, denumit „Tam- 
bao" prevede, printre al
tele, valorificarea bogă
țiilor din regiunile situa
te în nord-estul țării, a- 
tît în domeniul agricol 
cît și industrial avîndu-se

tului de magneziu din
nordul țării se creează noi 
perspective tinerei in
dustrii naționale. Potrivit 
ultimelor cercetări geolo
gice, zăcămîntul respec- ... 7 

o 
concentrație metalică de 
circa 60 la sută ; steri
lul rezultat din această 
mină urmează să fie fo-

tiv, evaluat la peste 
milioane tone, are

în continuă creștere, au
toritățile le-au răspuns 
prin elaborarea și pune
rea în aplicare a unor 
măsuri menite să ușure
ze cuprinderea unui nu
măr cît mai mare de ti
neri în 
re și 
depun 
pentru

școlile elementa- 
profesionale. Se 
eforturi susținute 
lichidarea neștiin-

fei de corte, pentru dez
voltarea și intensificarea 
rețelei medico-sanitare.

In ceea ce privește po
litica externă, Volta Su
perioară se pronunță 
pentru adîncirea colabo
rării interafricane, pen
tru amplificarea relațiilor 
cu toate statele lumii, 
pentru lichidarea colo
nialismului. Guvernul ță
rii noastre a recunoscut 
încă din primele zile ale 
existenței sale noul stat 
independent Volta Supe
rioară. Intre cele două 
țări, care au stabilit rela
ții diplomatice la rang 
de ambasadă, se dezvol
tă continuu legături de 
cooperare.

Cu prilejul sărbătorii 
naționale a Republicii 
Volta Superioară, po
porul și tineretul român 
adresează poporului vol- 
tian urarea de a obține 
noi realizări pe drumul 
consolidării independen
ței sale economice și po
litice, a progresului și 
păcii.

Ambasada Elveției la Rio de 
Janeiro a dat publicității 
miercuri seara textul autograf 
al unei scrisori primite din par
tea ambasadorului Giovanni 
Enrico Bucher, răpit luni de 
membri ai unei organizații bra
ziliene ilegale. Un purtător de 
cuvînt ai ambasadei a confir
mat autenticitatea documentu
lui prin care diplomatul infor
mează că starea sănătății sale 
este bună si că este tratat bine. 
Bucher afirmă că aceasta este 
a doua scrisoare trimisă amba
sadei, dar purtătorul de cuvînt 
a menționat că nici autoritățile 
braziliene, nici ambasada nu se 
află în 
ment

posesia primului docu-

Cunoscutele „Galerii Hart
man", de pe Medison Ave
nue — renumitul bulevard 
newyorkez al artelor — găz
duiesc, începînd de Ia 9 de
cembrie, expoziția pictorului 
român Corneliu Baba. In 
sala principală a galeriilor 
sînt expuse 30 de picturi și 
o serie de acuarele, repre- 
zentînd rodul creației sale 
fecunde și inspirate al anu
lui din al cărui calendar ru
pem ultimele file.

Tema predominantă a ex
poziției pictorului român 
este omul, surprins în mo
mente de muncă, de relaxa
re sau de căutări spre îm
plinirea idealurilor sale no
bile. Directorul galeriilor, 
Roland Hartman, definea 
creațiile artistului român 
„o explozie a frumosului 
înălțat spre piscurile marii 
arte".

amînarea vizitei

L TIMOFTE

CONFERINȚA DE PRESA
A PREȘEDINTELUI CHILIAN

într-o conferință de 
presă consacrată ansam
blului de măsuri Preco
nizate de guvernul său, 
președintele Republicii 
Chile, Salvador Allende, 
s-a referit, în context, 
la raporturile cu State
le Unite.

Institutul americano-

președintelui Tito in Italia
• LA Roma a fost dat publi

cității un comunicat în care pre-
’1D Republicii Italiene, 

exprimă
ședintele ____
Giuseppe Saragat, își 
„regretul profund pentru faptul 
că vizita președintelui T:t: ~ 
fost amînată și speranța că, de 
comun acord, se va fixa cît mai 
curînd o nouă dată pentru a- 
ceastă vizită".

Președintele Italei își exprimă, 
totodată, încrederea că relațiile 
bune dintre Italia și Iugoslavia 
se vor consolida și mai mult, 
iar prietenia dintre cele două 
țări se va întări.

Totodată, primul ministru al 
Italiei, Emilio Colombo, a pri
mit pe ambasadorul Iugoslaviei 
la Roma, Srdja Prița, pe care 
l-a informat că guvernul italian 
regretă profund amînarea vizi
tei președintelui Tito, deoarece 
această întilnire fusese pregătită 
de partea italiană „cu grija pe 
care o comportă solemnitatea a- 
cestui eveniment și cu certitudi
nea că ea ar fi contribuit la 
dezvoltarea constructivă a rela
țiilor reciproce".

Tito a

deschise pe baza principiilor in
dependenței, integrității terito
riale, egalității în drepturi și ne
amestecului".

Răspunzînd la o altă între
bare, purtătorul de cuvînt a spus 
că nu se prevăzuse ca în cursul 
proiectatei vizite a președintelui 
Tito în Italia să se discute des
pre problemele teritoriale, deoa
rece asemenea probleme nici 
nu există între Iugoslavia și 
Italia.

Purtătorul de cuvînt a decla
rat că demonstrațiile din Triest 
provoacă în mod 
grijorarea opiniei 
slave, subliniind 
apreciază reacția

justificat în- 
publice iugo- 
că Iugoslavia 

autorităților
regionale și a forțelor democra
tice din Italia, care au condam
nat aceste incidente.

Reafirmind hotărirea de a cul
tiva relații de colaborare cu A- 
m erica de Nord, președintele 
chilian a spus: „Noi nu sîntem 
animați de sentimente ostile la 
adresa Statelor Unite. Organizații
le americane de pe teritoriul chi-

Han, ca _______ ________
chilian pentru cultură fi Filiala 
NASA, pot funcționa ca fi pî
nă acum. Este greșit să se apre
cieze că naționalizarea zăcămin
telor de cupru ale țârii ar fi o 
expresie a unei politici antiame- 
ricane. Cuprul este de importan
ță vitală pentru țara noastră fi 
simplul fapt al naționalizării nu 
trebuie considerat o acțiune os
tilă la adresa poporului ameri
can, a guvernului acestei țări. 
Pur și simplu, a conchis pre
ședintele AUende, dorim să folo
sim în interesul țării bogățiile 
noastre naturale".

• RĂSPUNZÎND la o între
bare privind relațiile iugoslavo- 
italiene în urma publicării co
municatului referitor la anima
rea vizitei președintelui Tito în 
Italia, purtătorul de cuvînt al 
Secretariatului de Stat pentru 
Afacerile Externe, Dragoliub 
Vuița, a spus : „Am primit cu 
satisfacție declarația președinte
lui Saragat. Guvernul iugoslav 
a depus și va depune 
tor toate eforturile 
pentru a dezvolta cu 
lății prietenești și de
cinătate, precum și colaborarea 
în toate domeniile și să rezolve 
constructiv toate problemele

și în vii- 
necesare 

Italia re- 
bună ve-

Turneul în Uniunea Sovie
tică al Orchestrei simfonice 
a Filarmonicii de Stat din 
Cluj a debutat cu un con
cert care a avut loc în sala 
mare a Conservatorului 
Ceaikovski din Moscova. In 
fața unui numeros public, 
orchestra a intepretat, sub 
bagheta dirijorului Emil Si
mon, cunoscute piese muzi
cale, printre care „Concertul 
pentru orchestră de coarde1 
de Sigismund Toduță. „Pre
ludiu la după-amiaza unui 
faun", de Claude Debussy, 
„Daphnis și Chloe" de Mau
rice Ravel, „Simfonia spa
niolă" de Eduard Lalo.

La cererea insistentă a pu
blicului, orchestra a inter
pretat „Rapsodia 1“ de Geor
ge Enescu.
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