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O NOUĂ ETAPĂ A ORGANIZĂRII 
Șl CONDUCERII AGRICULTURII:

CONSILIILE
INTERCOOPERATISTE

garanție a producției
intensive

Una din problemele căreia în 
ședința de lucru a C.C. al P.C.R. 
din 13 noiembrie i s-a acordat o 
deosebită atenție, a fost concen
trarea și specializarea rațională a 
producției din cooperativele agri
cole. Arătînd că în privința am
plasării culturilor, a specializării 
și cooperării în producție există 
mari neajunsuri, fiind încă destul 
de larg răspîndită practica de a 
cultiva în aceeași cooperativă 
zeci de plante cu rezultate slabe 
și costuri mari, tovarășul Nicolae 
Cearușescu, indica, în expunerea 
ținută cu acest prilej, trecerea 
imediată la aplicarea unor măsuri 
pentru remedierea acestei situa
ții. Cum soluționarea ei depă
șește cadrul și posibilitățile unei 
singure cooperative agricole, mă-

șurile aprobate de către condu
cerea partidului și statului au 
prevăzut, în acest sens, constitui
rea unor organisme cu caracter 
intercooperatist. De altfel, așa 
cum spunea secretarul general al 
partidului, în această privință 
avem și o anumită experiență po
zitivă. In prezent, funcționează 
254 asociații intercooperatiste, în
deosebi în legumicultură și zoo
tehnie, așa îneît, trecerea la or
ganizarea de consilii intercoope
ratiste de cooperare și specializare 
îmbracă mai degrabă aspectul 
generalizării asociațiilor existente 
evident, la un nivel și în condiții 
superioare de reorganizare.

în ARGEȘ, modelele consilii
lor intercooperatiste — cum le 
denumea tovarășul inginer Voicu

Stancu, secretar al Comitetului 
județean al P.C.R., președintele

(Continuare in pag. a Il-a)

ÎNSEMNĂRI DE LA 
CONSFĂTUIREA TINE
RILOR DIN COMERȚ 
ORGANIZATA DE CO
MISIA PERMANENTA 
DE SPECIALITATE DE 
PE >, LINGĂ.. C.C.

U.T.C.

CONFERINȚE ALE UNOR
ORGANIZAȚII JUDEȚENE

ALE U. T. C

N. COȘOVEANU La planșetă... Foto : O. PLECAN

In cursul zilelor de simbătă și duminică au 
eoaunuat sa se desfășoare conferințele de 
dare de seamă și alegeri aie unor organizații 
județene ale U.T.C, care se inscriu ca niște 
etape distincte, de un pronunțat caracter de 
lucru, in ampla activitate depusă pentru pre
gătirea Congresului al IX-lea al U.T.C. Mo
mente de bilanț fructuos și, in același timp, 
de prospectare a unor noi direcții pentru 
dezvoltarea activității de viitor, conferințele 
organizațiilor județene U.T.C. polarizează in 
momentul de față eforturile și atenția tuturor 
uteciștilor, ale tuturor tinerilor din județele 
respective, prilejuiesc nenumărate acțiuni de 
muncă prin care tinerii iși exprimă Încre
derea deplină in succesul lucrărilor și măsu
rilor adoptate de conferințe.

La riadul lor, ele insele niște acțiuni de o 
deosebită însemnătate in contextul perioadei 
actuale, in care țara se pregătește pentru 
intrarea intr-un nou cincinal, conferințele ju
dețene U.T.C. se plasează, prin profunzime 
și seriozitate, la Înălțimea momentului care 
solicită din partea Întregului tineret al țării 
cele mal susținute strădanii.

Analizele întreprinse in cursul lucrărilor se 
constituie astfel in tot atîtea solide încercări 
de cuprindere multilaterală a activității des
fășurate de la alegerile trecute pină în pre
zent Rind pe rind, delegații la conferințe — 
tineri muncitori, cooperatori, elevi, studenți, 
militari etc. — au urcat Ia tribuna dezbate
rilor pentru a scoate în evidență, intr-un 
spirit de Înaltă combativitate și principiali
tate, punctele ciștigate de-a lungul celor doi 
ani supuși aprecierii lor intransigente, ca și 
punctele în care va trebui să se insiste cu 
mai multă consecvență în perioada următoare.

în mod firesc, accentul principal al celor 
mai multe luări de cuvînt a căzut pe capi
tolul educației prin muncă și pentru muncă, 
pe integrarea din ce în ce mai prestigioasă 
a tinerilor in marele circuit al activității pro
ductive. în mod firesc, deoarece atît Con
gresul al IX-lea al U.T.C., cit și aniversarea 
a 30 de ani de la întemeierea partidului, vor 
fl întimpinata și sărbătorite de toți tinerii

în pag. a 2-a : Telegrame ale 
adresate Comitetului Central al 
CEAUȘESCU

patriei în contextul de lucru fertil, de mare 
intensitate, pe care îl oferă sarcinile com
plexe, mobilizatoare ale viitorului cincinal, 
recentele măsuri privind dezvoltarea agricul
turii noastre.

Fără îndoială, nu întîmplător s-au făcut 
referiri largi asupra acestui subiect nu numai 
de către delegați, ci și de numeroși invitați, 
in primul rind de către primii secretari ai 
comitetelor județene de partid, care au fost 
prezenți la lucrările conferințelor, după cum 
urmează : la Alba — GEORGE HOMOȘTEAN, 
Botoșani — GHEORGHE GHINEA, Brăila — 
NICOLAE MIHAI, Iași — MIU DOBRESCU, 
Mureș — NICOLAE VEREȘ, Neamț — ȘTE
FAN BOBOȘ, Sibiu — RICHARD WINTER, 
Teleorman — MARIN DRAGAN, Tulcea — 
TEODOR COMAN, Vîlcea — PETRE DA
NICA și Vrancea — SIMION DOBROVICI.

Din partea organelor centrale ale Uniunii 
Tineretului Comunist, la lucrările conferin
țelor respective au participat secretari ai C.C. 
al U.T.C. : GHEORGHE STOICA — la Brăila, 
TRAIAN ȘTEFÂNESCU — la Iași, VASILE 
NICOLCIOIU — la Mureș, ION POPESCU — 
la Sibiu, FLOAREA ISPAS — la Teleorman 
și MIRCEA ANGELESCU — la Vrancea, pre
cum și membri ai Biroului C.C. al U.T.C., 
după cum urmează : IOSIF BELJUNG — la 
Alba, SEPTIMIU TODEA — la Botoșani, EU
GEN FLORESCU — la Neamț, IULIU FE- 
JES — la Tulcea și NICOLAE UNGUREANU
— Ia Vîlcea.

In cadrul primelor plenare ale comitetelor 
județene U.T.C. nou alese, ca primi secretari 
au fost aleși : la Alba — DIONISIE HEL- 
JONI, Botoșani — ION DRAGOMIR, Brăila
— ALEXANDRU COADA, Iași — GHEOR
GHE MACOVEI, Mureș — EUGEN TRIMBI- 
ȚAȘ, Neamț — GHEORGHE GRIGORE, Sibiu
— NICOLAE GAITAN, Teleorman — NICO
LAE ROVINARU, Tulcea — ALEXANDRU 
RIZU, Vîlcea — CONSTANTIN DINCULES- 
CU și Vrancea — COSTICA STOICA.

în încheierea lucrărilor conferințelor, dele
gații au adoptat telegrame adresate Comite
tului Central al Partidului Comunist Român, 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU.
conferințelor județene U.T.C., 

P.C.R., tovarășului NICOLAE

Â LUCRA ÎN COMERȚ

CODLEA
COLOROM“

Uzina „Electroputere“ din Craiova. O ultimă verificare a separa toarelor de 110 KV, înainte de a 
fi expediate beneficiarilor. In fotografie: lăcătușii montori Dumitru Alexandru fi Petroi Nicolae

Foto: O. PLEC AN

O MESERIE UȘOARA?
PE ȘANTIERUL 

UZINEI

10 decembrie, termen fixat pentru sosirea utilajelor pe șantierul Uzinei „Colorom"- Codlea, în ședința de comandament din 26 noiembrie la care au participat și doi tovarăși miniștri, nu a fost respectat întmtotul. Măsuri concrete pentru îndeplinirea planului de investiții au mai fost luate și în 5 decembrie, cînd o nouă ședință dictată de situația Ia zi a utilajului nesosit pe șantier a avut loc. A participat și de această dată un ministru adjunct al Chimiei, numeroși directori ai centralelor și întreprinderilor care concură la realizarea planului de investiții pe acest an pe șantierul de la ,,Colorom“-Codlea. A mai fost de față și de a- ceastă dată directorul tehnic dte la U.P.S.R.U.C. Găești, inginerul Rovin Bustan ,și inginerul Ion Bărdaș, de la U.P.S.R.U.C. Făgăraș, precum și alți reprezentanți cointeresați la bunul mers al lucrărilor de investiții pe șantierul de la Codlea. Procesul verbal încheiat și de această dată, consemnează cuvîntul tovarășului ministru adjunct al Chimiei, cu următorul laitmotiv pe șantierul de investiții db la Codlea : „Lucrările vor fi terminate în termenele stabilite în ședințele de comandament, cu condiția să se lucreze într-un ritm susținut". Și alți vorbitori au subliniat faptul că: „pe șantierul Uzinei „Colorom“-Codlea, constructorii fug de răspundere, 
nu depun toate eforturile, iarADINA VELEA

(Continuare în pag. a Il-a)

CULTURA DE MASA

junii"
I • Nouă cete din

noua sate

• Amintirile unui no-

nagenar

• Tribuna Astrei

DIN SALISTE
in inițiativa Comitetului 

/ Z U.T.C. Săliște și a Cămi
nului cultural, s-a reluat 

o tradiție străveche care glăsuiri 
tinerilor din așezările vecine să 
se adune într-una din' zilele ul
timei săptămîni a anului împo
vărați cu colinde și urări, cu do
rul de hore și să-ngroape anul 
vechi.

Nouă cete de juni din nouă 
sate în frunte cu juzii (se aleg 
comandanți dintre cei mai price- 
puți) se întîlnesc în piața comu
nei îmbrăcați in straie de sărbă
toare, își schimbă ploștile, scot 
fluiere din șerpar» înflorate și-n- 
cep învirtitele și horele — probe 

virtute și frăție. Datina spu- 
ca juzii fiecărei societăți să 

căsătorească cu fata pe care 
scos-o la horă. Altfel se fac 
rîs în toate satele. Pe care

de
ne
se
au 
de ,
dintre feciorii pînă-n 30 de ani 
va cădea bucuria ? Deocamda
tă, se hotărăsc cetele. Cîțiva ti
neri inimoși împreună cu direc
torul Căminului cultural bat sa
tele, înscriu ^concurenții", țntoc-

• Ce face un cor

centenar ?

• In fiecare an un

director

Ne-am aflat recent printre ti- 
aerii participanți la fina’ 
a concursului Mercur, 
cea mai bună servire. Ca acest 
prilej a foșt organizată de către 
Comisia permanentă de pe lîngă 
C.C. al U.T.C. o consfătuire, ca
dru care s-a dovedit potrivit, așa 
mm era de așteptat, individuali
zării unor probleme de cea mai 
strictă actualitate pentru această 
categorie de tineri, nu atît de 
puțin numeroasă, și practicînd o 
meserie, știm cu toții, deloc lip- 
lită de pretenții. Acești oameni, 
mulți dintre ei aflați la începu
tul carierei profesionale, ne-au 
convins, prin intervențiile celor 
care au luat cuvîntul că nu le 
sste indiferentă evoluția profe
ției pe care o practică.

Bănuiam, și așa a și fost în 
cele din urmă, că punctul de 
pornire, axul central de-a lungul 
căruia vor rula discuțiile va fi 
concursul aflat atunci în plină 
desfășurare. Și poate nu atît din 
iceastă cauză ci dintr-un motiv

1 la finala pe țară
_2____, pentru

mult mai la îndemînă : concursul 
însuși constituie o sursă foarte 
bogată pentru constatări, bune 
și rele, cu privire la, activitatea 
tinerilor din comerț, la rezulta
tele muncii lor. De aici, propu
neri concrete, judicioase, cu rază 
valorică apreciabilă.

Nu ne-a surprins, de pildă, să 
auzim vorbindu-se cu insistență 
despre oportunitatea testării can- 
didaților la calitatea de slujitor 
al lui Mercur. Și aici ? te întrebi, 
cu gîndul poate la graba cu care 
unei metode reclamată cu insis
tență în altă parte i se caută cu 
orice preț, prin transpunere me
canică, loc peste tot Și totuși 
rit de necesar I A lucra în comerț 
presupune a întruni suma de ca
lități cerute de servirea exempla
ră a cumpărătorului, de soluțio
narea matură a problemelor le
gate de gestiune. Suma de cu-

la

(Continuare în pag. a lll-a)

SPORT • SPORT

SPORT • SPORT

CRONICI DE LA PRINCIPALELE COMPETIȚII 
ALE ZILEI

® VOLEI: Final de campionat și debut 
în C.C.E.; • RUGBY : S-a încheiat turul cam
pionatului ; ® SCRIMA: Cupa a existat 
doar... pe hîrtie ; • BASCHET : Partide 
același numitor.

CLASAMENT

N. UDROIU
(Continuare In pag. a ll-a)

BALCANIADA
STUDENȚILOR
SI TINERILOR
CERCETĂTORI

Convorbire cu acad. N. TEODORESCU,

MARTA CUIBUȘ
(Continuare în pag. a Il-a)

9
mese programele, se sfătuiesc 
care să fie juzii dintre cei care

Criza" de bași

Sl 1 ■■
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secretarul general al Uniunii— Sîntem informați că studenții și tinerii cercetători vor intra în „focul" unei noi competiții științifice interna- țonale. Care anume 7— E vorba de Balcaniada studenților și tinerilor cercetători, inițiată de țara noastră

Balcanice a Matematicienilor

imagine din 
timpul unei ședințe 
a cenaclului „Ion 
Minulescu", recent 
înființat la Casa de 
Cultură a munici

piului Craiova

și aprobată de Comitetul Executiv al Uniunii Balcanice a Matematicienilor. Ea își desfășura prima București, între 15 tembrie 1971 cînd ștartul întrecerii din Bulgaria, slavia, TurciaMai precis, vor participa stu- denți din anii I—II din facultățile de matematică, sau din cele în cadrul cărora se predau matematicile, și tineri cercetători care n-au împlinit 30 de ani și care au realizat în ultimii 2 ani lucrări origi nale valoroase în domeniul matematicilor generale sau a- plicate.— Pentru studenți, concursul propriu-zis 7— Pentru studenți concursul se va desfășura pe baza unei programe analitice acceptate de toate statele participante, iar probele de concurs vor

va ediție, la și 25 sep- vor lua concurenți Grecia, Iugo- și România.

ION VĂDUVA-POENARU
(Continuare In pag. a ll-a)

Etapa viitoare (14 martie 1971).
C.F.R. Cluj — Progresul, Sport ___ _______ , ______

Jiul, Steagul roșu — F.C. Argeș, Politehnica — Petrolul, Unlv. 
Craiova — C.F.R. Timișoara, Steaua — Farul, Rapid — „U“ Cluj.

DINAMO 15 8 4 3 26—13 (4-13) 20
PETROLUL 15 8 3 4 20—15 (4- 5) 19
RAPID 15 5 8 2 17—11 ( + 6) 18
STEAGUL ROȘU 13 7 4 4 10—10 ( 0) 18
FARUL 15 7 3 5 25—25 ( 0) 17
U. T. A. 15 8 1 . 6 23—15 ( + 8) 17
POLITEHNICA 15 7 3 3 26—22 ( + 4) 17
U.MV. CRAIOVA 15 7 3 5 12—12 ( 0) 17
STEAUA 15 5 5 5 21—21 ( 0) 15
SPORT CLUB 15 7 0 8 22—20 ( + 2) 14
„U" CLUJ 15 6 2 7 17—16 ( 0) 14
F. C. ARGEȘ 15 4 5 6 19—21 (- 2) 13
JIUL 15 6 1 8 15—18 (— 3) 13
C. F. R. CLUJ 15 5 2 8 20—26 (— 6) 12
PROGRESUL 15 3 4 8 10—18 <— 8) 10
C.F.R. TIMIȘOARA 15 3 a 12 8—27 (-19) 6

Ciut» — Dinamo, U.T.A.

VEDETE 
Șl FAIR -PLA Y

Cu această a cincisprezecea etapă, sezonul fotbalistic ’70 
și-a încheiat cariera. Fotbaljștii, după un an întreg de efort, 
de victorii și infringeri, de bucurii și necazuri, și-au pus 
ghetele-n cui, iar fotbalul și-a pus și el, după atîtea peri
peții, în cui... balonul. Urmează o binemeritată vacanță. O 
vacanță ce doar aparent înseamnă liniște și odihnă, că de 
fapt ea înseamnă retrospective, analize, se vor calcula me
diile pentru calitatea jocului fotbaliștilor și a echipelor, ar
bitrii își vor aduna „stelele" — anul acesta s-au stins cam 
multe — toate iscînd controverse și replici, se vor distribui 
laude și se vor face imputări, se va proceda la schimbări, 
primeniri, proiecte pentru ’71, renunțări la jucători și achi
ziții noi, opțiuni pentru alți tehnicieni. Orchestre noi sau 
reînnoite, dirijori noi.

Dar pină atunci... Pină atunci să ne oprim asupra etapei. 
O etapă fără întîmplări neobișnuite. In contextul acestora 
se înscrie efectul „atentatelor" repetate la fair-play ale rapi- 
distului Dumitru care a încheiat sezonul într-un mod ce 
nu-i face deloc cinste și care-i îndeamnă pe mulți dintre 
suporterii lui adevărați să-i uite isprăvile din Mexic. Tînărul

V, CĂBULEA
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MESAJE ALE TINEREȚII Semicentenarul Grupului școlar
„Grivița Roșie" - București

MILITANTE
Telegrame ale conferințelor județene U.T.C,

adresate Comitetului Central al P.C.R.,
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, delegații la confe
rințele organizațiilor județene 
U.T.C., exprimînd dorința una
nimă a sute de mii de uteciști, 
au adresat Comitetului Central 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, telegrame în care își 
afirmă încă o dată deplina ade
ziune la politica internă și ex
ternă a partidului și statului 
nostru, dînd glas sentimentelor 
de dragoste și profundă recu
noștință nutrite de toți tinerii 
pentru P.C.R. Ilustrind spiritul 
de responsabilitate utecistă. cu 
care conferințele au dezbătut 
îndeplinirea pînă acum a sarci
nilor reieșite din documentele 
Congresului al X-lea al parti
dului, telegramele reafirmă ho- 
tărîrea neabătută a uteciștilor 
de a depune toate eforturile 
pentru îndeplinirea deplină și 
depășirea acestora, pentru tre
cerea imediată și în cele mai 
bune condiții Ia realizarea pre
vederilor noului plan cincinal, 
pentru sărbătorirea semicente
narului creării partidului cu noi 
succese în muncă. în telegrama 
adresată de Conferința organi
zației județene Bistrița-Năsăud 
a U.T.C. se spune :

„Cu bucurie și mîndrie pa
triotică tinerii din județul nos
tru au luat cunoștință de fap
tul că. în noul plan cincinal de 
dezvoltare a economiei națio
nale în perioada 1971—75, la ale 
cărui principale prevederi v-ați 
referit în exnunerea prezentată 
la ședința Comitetului Execu
tiv al Comitetului Central al 
P.C.R. și a guvernului, sînt 
prevăzute sarcini sporite față 
de obiectivele Congresului al 
X-lea al partidului, constituie o 
etapă importantă pe drumul 
progresului și prosperității Ro
mâniei. Se creează astfel noi 
condiții de muncă și viață pen
tru tînăra generație, de afir
mare a entuziasmului, hărniciei 
si talentului nostru creator, spre 
binele dezvoltării și creșterii 
prestigiului țării noastre în 
lume".

Raportînd partidului rezulta
tele bune obținute în activitate, 
în telegrame se exprimă încre
derea că noile angajamente asu
mate cu prilejul conferințelor 
vor ridica pe o treaptă și mai 
înaltă aportul organizațiilor

„Mir DIN SĂLIȘTE
(Urmare din pag. I)

și-au propus ca-n anul viitor 
să-nceapă viața de familie.

Cum se distrează tinerii la 
Săliște, ce fac în timpul 
liber ? Societatea junilor 

trăiește doar „pînă se-ngroapă 
anul vechi" — cum spun local
nicii și așa se reia an de an. Se 
desfășoară concursul „Cine știe 
meserie", organizat de căminul 
cultural și conducerea unei sec
ții de covoare a cooperativei 
„Arta Sibiului" — concurs care 
se adresa tinerelor țesătoare, se 
pregătește un alt concurs: „Să ne 
cunoaștem comuna". In acest 
sens, iată o inițiativă lăudabilă a 
Comitetului U.T.C. comunal și a 
conducerii Căminului cultural. In 
Săliște trăiește învățătorul Radu 
Comșa care, recent a terminat o 
monografie a comunei intitulată: 
„Notele, amintirile și comentarii
le unui nonagenar". Amintim că 
nonagenarul Radu Comșa era 
prieten bun cu Badea Cirțan ,<a- 
cest mare curios și mare român", 
cum îi spune autorul, cu Nicolae 
Iorga, deputat de Săliște, cu Oc
tavian Goga, care-l vizita adesea 
invidiindu-l că stă la Săliște, „să- 
lonul Ardealului", și că veteranul 
este o enciclopedie de date pri
vind istoria comunei. Așa că, llie 
Ivănuș și Constantin Nartea au 
făcut o vizită acestui „patriarh" 
al comunei, i-au solicitat o 
copie a monografiei și au par
curs-o împreună cu alți cîțiva. 
Ea concurs deci, în bibliografie 
va figura de astă dată una foarte 
vie și foarte originală.

Firește, aceste concursuri nu 
sint singurele care umplu timpul 
liber al săliștenilor. Horele du
minicale (păcat că fruntașii co
munei nu se-ngrijesc ca la hore 
tinerii să vină îmbrăcați în por
tul sibian atît de luminos! — în
vățătoarea Maria Costăchescu 
din Galeș), apoi spectacolele u- 
nor echipe din satele aparținătoa
re — fanfara tinerilor germani 
din Amnaș, echipa de teatru fe
minin din Galeș, serile organiza
te de comisia de răspândire n 
cunoștințelor științifice împreună 
cu Casa creației populare jude
țene în cadrul „Tribunei Astrei", 
serbările prezentate de grupul 
vocal, echipele de dansuri, tea
tru și brigadă ale cooperativei 
meșteșugărești din Săliște, toate 
acestea lasă impresia unor acti
vități bogate.

Vă propunem să urmăriți o 
discuție transcrisă ad-lite- 
ram Și care a avut loc în

tre cîțiva tineri la Căminul cul
tural din comună. Rostul ei: o 
mai bună organizare a muncii 
culturale.

Virgil llieș (tehnician veteri
nar, deputat în Consiliul popular 
comunal) ține să precizeze :

— Avem destule activități cui-

U.T.C. la dezvoltarea probleme
lor actuale privind dezvoltarea 
multilaterală a țării noastre.

„Tinerii — se spune în tele
grama conferinței organizației 
județene Covasna a U.T.C. — 
vor contribui prin munca lor la 
traducerea în Viață a măsurilor 
cu privire la îmbunătățirea or
ganizării, planificării și condu
cerii agriculturii, sens în care, 
ne angajăm să deschidem un 
șantier al tineretului pentru iri
garea unor mari suprafețe agri
cole, iar prin acțiunile de mun
că voluntar patriotică vom re
aliza economii în valoare de 
circa 7 milioane lei".

Evocind prezența uteciștilor, 
a întregului tineret, pe marele 
șantier al dezvoltării socialis
mului în patria noastră, tele
gramele adresate de conferin
țele organizațiilor județene 
U.T.C. Sălaj, Harghita si altele 
subliniază frăția de nezdrunci
nat, în muncă și idealuri, dintre 
tinerii români și de cei de alte 
naționalități. în telegrama ute-

Intilnirea foștilor elevi ai Liceului nr. 21,
cu limba de predare germană

Sîmbătă seara, elevii claselor 
a Xl-a și a XlI-a de la Liceul 
nr. 21 (cu limba de predare ger
mană) au avut ca oaspeți pe foș
tii lor colegi, astăzi studenți la 
diferite institute de invățămmt 
superior din Capitală. Dezbate
rile au avut drept subiect, așa 
cum era de așteptat, cerințele 
concursului de admitere. Tot
odată, întrebările adresate s-au 
referit și la modul in care elevii 
de astăzi se orientează spre acele 
profesii pentru care argumentea
ză insăși pregătirea lor teoretică, 
aptitudinile, intr-un cuvint, pro
pria vocație profesională. De re
marcat că, asemenea acțiune face 
parte din preocupările curente 
ale cabinetului de orientare șco
lară și profesională. Elevii au 
avut posibilitatea să cunoască 
mai in amănunt ce cunoștințe 
se cer la concursul de admitere. 
Am reținnt cites a opinii care 

turale! Vine Teatrul de Stat din 
Sibiu, apoi atîtea formații artisti
ce de amatori, se dau filme, se 
fac hore, se țin conferințe...

Intervenim: — Avem impre
sia că Căminul cultural din Să
liște a devenit o instituție care 
are menirea de a primi totul 
din afară. Din registrele Comite
tului de stat 
artă Știm 
centenar... 
el ?

pentru cultură fi 
că există aici un vor 
Ce s-a întîmplat cu

Dușan: (țesătoare,
în Comitetul comunal

Maria 
membră 
U.T.C.).

— Ultima dată, corul s-a pro
dus la Sibiu pe 11 mai 1969. Cu 
greu dirijorul Doru Constantin 
a refăcut echipa. De atunci, eo
nii s-a descompletat. Și fără boși, 
nu merge 1 Erau 16! S-au însu
rat, au plecat din comună.

Maria Cătană : secretar de 
partid — cooperativa meșteșugă
rească):

— Dacă Consiliul popular ar 
da o mină de ajutor, s-ar schim
ba lucrurile. Vedeți însă, săliște- 
nii sint orgolioși, s-au bucurat de 
faimă. Numai un dirijor foarte 
bun ca Bogdan sau Constantiniu 
i-ar urni. La ora actuală mai 
sîntem vreo 80. E drept, n-avem 
bași, dar fără ei chiar nu se 
poate ? I

Constantin Nartea (secretar co
munal U.T.C., șeful bugetului la 
consiliul popular) e mai circum
spect.

— Poate e impropriu să spu
nem că din mai 1969 corul s-a 
desființat. Pentru că majoritatea 
coriștilor pot fi oricînd solicitați, 
sînt de-ai comunei. Exista aici, 
cîndva, și o echipă de dansuri, 
și una de teatru. S-au „pulveri
zat" în serie ca și directorii de 
cămin.

Am cerut precizări. Din '64 
pînă în prezent la Căminul cul
tural din Săliște au funcționat 6 
directori. Anul și directorul.

Dumitra Andrei (țesătoare) :
— Poate că grăbirea construc

ției sălii de spectacole și cinema
tograf începută în 1967 prin 
contribuție voluntară, ar impulsi
ona munca artistică. Oricum, 
spațiul actual al Căminului cul
tural este insuficient.

Constantin Nartea :
— Sala va fi dată în folosință 

în ourstd anului 1971, se știe 1 
Și nu e tînăr din comună care 
să nu fi pus umărul aci, să gră
bească lucrările. Nu găsesc în 
întîrzierea construcției sălii un 
impediment. Gravitatea stă in 
multele schimbări de direcție. A- 
vem acum un director de vîrsta 
noastră și care a început munca 
de cîteva luni și a început-o 
bine. S-a familiarizat cu satele, 
are nouă de bătut, în lung și în 
lat. Ce mai putem face deocam
dată pentru căminul nostru cul
tural ?

Ilie Ivănuș (directorul Căminu
lui cultural): 

oiștilor din județul Sălaj se 
spune :

„Animați de dragostea nețăr
murită față de patrie și partid, 
in întreprinderi și pe ogoare, pe 
băncile școlilor, tinerii acestor 
meleaguri, români, maghiari și 
de alte naționalități, înfrățiți 
intr-o strădanie comună parti
cipă cu însuflețire la realiza
rea sarcinilor economice și so- 
cial-culturale ce stau in fața oa
menilor muncii de pe cuprinsul 
județului".

Expresie a dăruirii uteciștilor, 
a angajării lor alături de efor
turile Întregului popor condus 
de partid, pentru ridicarea țării 
noastre pe noi culmi ale civili
zației și progresului, telegra
mele conferințelor organizații
lor județene U.T.C. sînt me
saje de dragoste vibrantă și de 
încredere nețărmurită în par
tid, părintele iubit al tineretu
lui, călăuza înțeleaptă și încer
cată a poporului român.

TRAIAN GINJU

II fizică, Aurora Cucoș 
II medicină, Eda Schuller, 
I arhitectură etc., au pre- 

că pregătirea din liceu, 
este temeinică, poate inlă-

mi s-au părut că exprimă un 
punct de vedere realist și sin
cer. De pildă, Adrian Niculiu. 
anul II electronică, Jean Maurer, 
anul 
anul 
anul 
cizat 
dacă 
tura fuga după materiale greoa
ie, care pot duce la supraîncăr
care și dezorientează in același 
timp. Pentru elevii liceului, in 
care circa 80 la sută din absol
venții acestui an au reușit in 
invățămintul superior, s* pare 
că opțiunile profesionale sint in
tr-un stadiu de definitivare. A- 
ceasta o dovedește și interesul 
cu care au vrut să afle 
colegii mai mari cit mai 
lucruri despre profesiile 
care se vor îndrepta după 
vi re.

de la 
multe 

sure 
absol-

M. C.

— Să batem cîteva depeșe la 
Casa creației populare județene 
Sibiu ca să ne trimită un diri
jor cu care să urnim corul pe 
care nu-l considerăm desființat 
ci numai într-o perioadă cam 
prea îndelungată de repaos 
Ne-am gîndit de asemenea să ce
rem în continuare sprijinul învă
țătoarei Maria Costăchescu din 
Galeș, promotoarea unui muzeu 
etnografic, a unei interesante 
secții muzeale în aer liber și a 
unei echipe de teatru feminin.

Maria Cătană :
— Am mai putea continua alte 

acțiuni care au avut succes: în- 
tîlniri cu oameni de artă, de ști
ință prin intermediul „Tribunei 
Astrei"; deschiderea unor expo
ziții de pictură cum a fost a Mă
riei Popa, absolventă a școlii 
populare de artă din Sibiu.

Ilie Ivănuș:
— Mai preconizăm o acțiune 

care, gîndim că se va bucura de 
succes. Școala elementari din 
Săliște împlinește anul acesta 
355 de ani de existență. Și nu 
vrem să uităm nici liceul care 
are o vîrstă de o jumătate de 
secol...

Ne oprim cu consemnările dis
cuțiilor aici. Încă pe la 1900 Să- 
lifte era un puternic centru cul
tural și desigur, cu atît mai mult 
astăzi cei de aici trebuie să o- 
noreze o tradiție veritabilă.
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„Z“ ; rulează la Patria (orele 9; 
12), SPECTACOL DE GALA CU 
FIMUL „B. D.“ INTRĂ ÎN AC
ȚIUNE (ora 20,30), Favorit (o- 
rele 9,30; 12.15; 15; 17,45; 20,30), Ex
celsior (orele 8,30; 11; 13.30; 16;
18,30; 21), Capitol (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21).

CĂPITANUL FLORIAN : rulea
ză la Luceafărul (orele 9; 12; 15; 
18; 21), Flamura (orele 9; 12; 15;
18; 21).

VAGABONDUL ; rulează la Vic
toria (orele 9; 12.15; 16,45; 20,15), 
Feroviar (orele 9; 12,30; 16; 19,30), 
Melodia (orele 9; 12,30; 16; 19,45), 
Modern (orele 9; 12,30; 16; 19,30). 
București (orele 8,30; 11,45; 16;
19.30) .

IN GHIARELE INVIZIBILE 
ALE DR. MABUSE : rulează la 
Festival (orele 8,45; 11,15; 13,30; 16; 
18.30; 21).

CIMARON : rulează la Lumina 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) .

DEPARTE DE LUMEA DEZ
LĂNȚUITA : rulează la Doina (o- 
rele 11,30; 16; 19,30) Popular (ore
le 15,30; 19).

RĂZBUNAREA SFÎNTULUI : 
rulează la Grivița (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20.30), Floreasca

lerl, in sala de festivități a 
Uzinelor „Grivița Roșie" din 
Capitală, a avut loc festivitatea 
sărbătoririi a 50 de ani de exis
tență a Grupului școlar al uzi
nelor.

în prezența a numeroși invi
tați, absolvenți, cadre, didactice 
și elevi a luat cuvîntul directo
rul grupului școlar, ing. Vasile 
Măgureanu, care după ce a tre
cut în revistă momente mai 
importante din Istoria și acti
vitatea acestui lăcaș de învăță- 
mint tehnic, a arătat că în cei 
50 de ani de existență, peste 
10 000 de absolvenți și-au însu
șit diverse meserii necesare în
treprinderilor care solicită tot 
mai mulți muncitori calificați 
De asemenea, peste 1 000 dintre 
absolvenții școlii au ajuns in
gineri sau sînt cadre de răs
pundere in economie. Dacă in 
1928, școala avea înmatriculați 
218 elevi, astăzi peste 1 700 elevi 
avlrid la dispoziție peste șapte 
ateliere-școală de instructaj, 
cantină, cămin se pregătesc în

BAL CÂNI ADA
(Urmare din pag. I)

consta numai din lucrări 
scrise redactate în limba ma
ternă a candidaților. Mai în- 
tii. va fi o probă de tehnică 
matematică și apoi una de 
raționament matematic. Proba 
de tehnică matematică va fi 
compusă dintr-un număr de 
probleme, independente una 
de alta sub formă de teste 
Cît privește proba de raționa
ment matematic, ea va consta, 
in principal, conform progra
mei acceptate, in refacere» 
demonstrației unor teoremr 
clasice al căror enunț este dat 
ir. fraze prezentate, voit la tn- 
fimplare— Ce participare va avea țara noastră ?

— în general, fiecare țară 
se va orezenta cu 3 candidați 
— toți din anul I sau din 
ambii ani. Desigur, vor exista 
și rezerve, ca la toate con
cursurile. S-ar putea ca ta un 
moment dat unul dintre can
didați să nu se afle „în for
mă", fapt care va determina 
pe cei in drept să introducă 
in echipă studenți aflați pe 
„banca rezervelor".— Cum se va face selectarea ?

— Societatea de matematică 
va organiza concursuri inter
ne pentru selectarea echir-ei 
care ne va reprezenta. Aceste 
concursuri se vor desfășura 
oe mai multe faze. O primă 
fază, regională, va fi organi
zată îu nosri univer-
sitzre. De altfel, mregem pe 
ideea că orice student care se 
încumetă «ă participe este 
bine venit Urmează faza a 
îl-a. pe țară, care va fi orga
nizată la București după ter
minarea sesiunii de examene 
din iunie. Atunci, se va se’ec- 
ționa un lot de circa 10 stu-

ȘEDINȚELE
7 »

(Urmare din pag. I)

munca e prost organizată 
defectuos supravegheată”.

Ziua scadență 10 decembrie, 
a găsit colectivul Uzinei „Colo
ram" într-o nouă ședință de 
analiză cu o participare mai 
restrânsă. Am discutat și de 
această dată cu tinărul ingi
ner Zefir Neagu, șeful servi 
ciului investiții al Uzinei „Co 
lorom".

— Care e valoarea utilajelor 
care mai trebuie să sosească ?

— Față de 26 noiembrie 
cind valoarea utilajelor ce 
trebuie să parcurgă anevoiosul 
drum de la furnizor la bene
ficiar era de 3.700.000 lei, ac
tuala valoare a utilajelor pe 
care le așteptăm e de 1.000.000 
let Care sînt întreprinderile 
care ne-au îngreunat activita
tea ? Locul prim îl ocupă iar 
U.P-S.R.U.C. Găești, care mai 
are de livrat două bucăți re
zervoare Diphyl (procesul ver
bal întocmit în 5.XII, omite să 
fixeze data cind cei de la 
Găești vor livra și monta pe 
fundațiile din hala secției

CO
DE 
(o-

20,30).

(orele 15,30; 18; 20,30), Arta (orele 
14; 16, 18,15; 20.30).

100 DE CARABINE : rulează la 
înfrățirea (orele 15,30; 17,45; 20),
Progresul (orele 15,30; 18; 20,15).

FANTASME : rulează la Bu- 
zeștl (orele 15,30; 18; 20.30).

STRĂINII : rulează la Dacia 
rele 8,45—20,30 în continuare).

FEMEIA SĂ SE TEAMĂ 
BĂRBAT : rulează la Bucegi . 
rele 16; 18,15; 20,30), Miorița (ore
le 9; 11,15; 13 30; 16; 18,15; " “;

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE : rulea
ză la Unirea (orele 18; 20,15), Crîn- 
gași (orele 15; 17,15; 19,30).

VÎNATOAREA DE VRĂJITOA
RE ; rulează la Unirea (ora 15,30).

SOARELE ALB AL PUSTIU
LUI ; rulează la Lira (orele 15,30; 
18; 2015), Cotrocenl (orele 15,30; 
18; 20,30).

SECHESTRU DE PERSOANA : 
rulează la Drumul Sării (orele 
15,30; 17,45; 20).

ULTIMUL MOHICAN : rulează 
la Ferentari (orele 15,30; 17,45; 20), 
Cosmos (orele 15,30; 17.45; 20,15).

CĂLUGĂRITA DIN MONZA : 
rulează la Giuleștl (orele 15,30; 18;
20.30) .

AMINTIRI BUCUREȘTENE : 
rulează la Viitorul (orele 16; 18;
20.30) , Central (ora 20,30).

OMUL DIN SIERRA : rulează la 
Gloria (orele 9; 11,15; 13.30; 16;
18,15; 20,30), Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.15), Tomis (ore
le 9—15,45 în continuare; 18: 20,15).

KING KONG EVADEAZĂ : ru
lează la Moșilor (orele 15,30; 18; 

vederea obținerii unei califi
cări. Pe lingă grupul școlar, din 
anul 1968, funcționează și o 
școală tehnică postliceală.

In cadrul adunării festive au 
mai luat cuvîntul directorul 
tehnic al Uzinelor „Grivița ro
șie", Grigore Gorceac, Maria 
Levente, inspector general, care 
a transmis un salut din partea 
Ministerului Invățămintului, ing. 
Ion Tăcutu, din partea M.I.C.M., 
prof, emerit. Gheorghe Diaconu, 
fost profesor al școlii, Maistrul 
Constantin Buzatu, absolvent 
al școlii șl elevul Gheorghe 
Blîndu. Tot in cadrul acestei 
adunări festive. Comitetul mu
nicipal U.T.C. București, a In- 
mînat școlii pentru merite 
deosebite „Diploma de onoare", 
în încheiere, s-a dat citire unei 
telegrame către tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comu
nist Rohiân, în care, printre al
tele se spune :

„Profesori și educatori ne an-

intr-o tabără de 
continuare, ur- 
a IlI-a ; cei 10 
participa la un 
in urma căruia

denți care vor fi pregătiți în 
mod special, 
vacanță în 
mează faza 
studenți vor 
concurs final_ ._____ ___ __
va fi selecționată echipa de 3 
completată cu, eventual, 2 re
zerve.— După ce criterii au fost eelecționatj cercetătorii?

— Candidații s-or fi propuși 
de comitetele naționale balca
nice. Mai Iutii cei care vor sâ 
participe vor prezenta lucră
rii» lor acestor comitete care 
vor realiza o primă selecție. 
Lucrările selectate din fiecare 
țară vor fi supuse, apoi, co
misiei speciale balcanice de 
concurs* care, la rindul ei, va 
propune juriului internațio
nal, format din reprezentanți 
ai fiecărei țări, sub conduce
rea președintelui Uniunii bal
canice, un număr de lucrări 
din care vor fi alese cele care 
urmează să fie premiate— Concursul va avea și un caracter public ?

— Da întrucît in cadru! 
balcaniadei, și ca parte inte
grantă a ei, va avea Ioc o se
siune științifică a tinerilor 
matematicieni din Balcani. Tn 
cadrul ei vor fi prezentate de 
către candidații selecționați 
prin comisia specială interna
țională lucrările supuse con- 
cursui’jt în felul acesta parti- 
eioanții la sesiune, care vor fi 
=tît matematicieni tineri cit 
si personalități matematice 
balcanice M ertrabalcanice, 
vor putea fare o apreciere 
publică orixnnd valoarea lu
crărilor prezentate. De altfel, 

sesiune 
tineri 

sint

;or prezentate, 
trebuie spus, această 
va fi deschisă și altor 
matematicieni care nu 
participant! la concurs.— Ce premii vor fi date ? ■cor-

CONTINUA
Diphyl utilajul restant). Tot 
de la ceeași întreprindere tre
buie să sosească două bucăți 
filtre cu saci și tronsonul su
perior aJ atomizorului de 
250 1 per oră. Noi termene au 
'ost fixate și întreprinderii de 
montaj București, 15 decem
brie 1970 Restanțe și noi ter
mene au mai fost consemnate 
și pentru Uzinele de pompe. 
Uzina „Grivița Roșie", între
prinderea de montaje Bucu
rești, întreprinderea de insta
lații București, Întreprinderea 
de șantiere și lucrări speciale 
de construcții București, ca și 
Trustul 5 construcții Brașov 
care nu și-au respectat angaja
mentele. Referatele, procesele 
verbale și ședințele ținute cu 
nemaipomenită regularitate 
au ocupat din nou timp pre
țios. De altfel, drept concluzie, 
in 15 decembrie pe șantierul 
Uzinei „Colorom“-Codlea va 
mai avea loc o nouă ședință 
de comandament. Or, 
zorii de 
vor mai 
pecte și 
vîntul ?

furni- 
utilaje, constructorii 
avea timp să-și res- 
de această dată cu-

20,15), Flacăra (orele 15.30; 18;
20.15) , Rahova (orele 15,30; 18;
20.15) .

IN UMBRA COLTULUI : rulea. 
ză la Munca (orele 16; 18; 20).

SOARELE VAGABONZILOR : 
rulează la Vltan (orele 15,30; 18;
20.15) .

SENTINȚA ; rulează la Pacea 
(orele 16; 18; 20).

AI GRIJA DE SUZI : rulează la 
Central (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15).

PROGRAM DEDICAT CELEI 
DE A 75-A ANIVERSARI A CI
NEMATOGRAFIEI : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—21 în con
tinuare).

Stfiotrc
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Opera Română : BAL MASCAT
— ora 19,30; Studioul I.A.T.C. (La 

Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" — Sala Studio) ; DIVERTIS 
WENT "70 — ora 17,45; 20,45; Tea
trul Mic : PREȚUL — ora 20 ; Tea
trul C.I. Nottara" (Bd. Magheru) : 
ADIO CHARLIE — ora 19,30; 
(Sala Studio) : CIND LUNA E AL
BASTRĂ — ora 20; Teatrul Mu
zical — Brașov (La Teatrul „C. 
Tănase" — Sala Savoy) : MEDA
LION IACOB MUREȘANU — ora 14.M. 

gajăm în fața partidului să 
muncim cu pasiune, să instru- 
im și să educăm tinăra generație 
In așa fel incit să fie aptă să 
răspundă cerințelor tehnicii și 
științei moderne în continuu 
progres, să-și însușească deprin
deri temeinice pentru munca 
fizică, pentru activitatea prac
tică pe care o vor desfășura.

Profesori și elevi ai acestei 
școli, organizații de partid și 
Uniunea Tineretului Comunist, 
ne vom uni eforturile pentru a 
Întări simțul datoriei, al res
ponsabilității la locul de mun
că, conștienți de aportul nostru 
Ia dezvoltarea societății socia
liste, multilateral dezvoltate. 
Bucurîndu-ne. de sprijinul larg 
acordat de partid și de stat, de 
dumneavoastră, tovarășe secre
tar general, vă încredințăm că 
nu vom precupeți nici un efort 
pentru a spori contribuția noas
tră la educarea tinerilor în 
•piritul ideilor socialismului".F. GABRIEL

— Uniunea Balcanică 
Matematicienilor va acorda

a
3 

premii pentru studenți și alte 
3 premii pentru tinerii cerce
tători. La studenți ele con
stau intr-un stagiu de vacanță 
de 2 săptămini în țara orga
nizatoare, iar la tinerii cerce
tători într-un stagiu de spe
cializare de o lună realizat 
tot în țara organizatoare.

Vor fi, însă, și premii spe
ciale acordate de diverse in
stituții de 
științifice din 
cit și premii 
personalități 
chiar de instituții cu caracter 
științific sau cultural extra- 
balcanic.

învățămînt sau 
țările balcanice 

oferite de unele 
științifice sau

A LUCRA ÎN COMERȚ
(Urmare din pag. I)

noștințe cerute este doar un sin
gur aspect. Dexteritatea, recepti
vitatea, etica sînt alte cîteva. De 
ce să nu barăm atunci cind con
secințele nu ne afectează drumul 
spre raft a tînărului incapabil să 
spună două vorbe despre apara
tul ce ti-1 propune spre cumpă
rare. neputincios in mane'-rarea 
adunării sau înmulțirii, ireverențios 
sau dispus să ignore perceptele e- 
beii comerciale ? Tntirz-ere* m a- 
doptarea unui sistem de verifica
re multilaterală cu caracter elimi
natoriu sa avea doar efecte ne
dorite, favorizînd alimentarea în 
continuare a rețelei comerciale 
cu oameni care nu sînt tăcuți 
pentru ea.

Perfecționarea sub diferite as
pecte a lucrătorului tînăr, corec
tarea în ton cu noile cerințe ale 
pregătirii acestuia au constituit 
obiectul a numeroase luări de cu
vint S-a vorbit cu insistență de 
necesitatea de a pomi în conce
perea diferitelor forme destinate 
creșterii profesionale de la nevoi
le imediate ce se pun în fața șa. 
Gestionarul de la metalo-chimice, 
de la articole electrotehnice mai 
ales trebuie obligat, și ajutat, să 
cunoască cît mai bine produse
le expuse pentru vînzare. Or, no
menclatorul acestora este în con
tinuă extindere, pretinde cunoș
tințe mereu mai largi. La desfa
cerea produselor alimentare 
comerțul civilizat impune crește
rea operativității. Sînt elemente 
care trebuie să constituie obiectul 
unor forme organizate pentru ri
dicarea calificării, a competenței 
tinerilor din comerț. Dovadă că un 
asemenea deziderat nu este re
dus doar la cele spuse mai sus : 
în intervențiile multor tineri sau 
reprezentanți ai organizațiilor 
comerciale am reținut insistența 
cu care au recomandat luarea u- 
nor măsuri eficace pentru a înar
ma pe lucrătorul din comerț cu 
cunoștințe de limbi străine. Că 
este foarte necesar acest lucru nu 
mai trebuie demonstrat Și cum 
un asemenea aspect nu privește 
doar o zonă sau alta a comerțu
lui, doar un județ sau altul, cre
dem justificată întrebarea cu 
care ni se adresau vorbitorii pri-

• • • • •

LUNI, 14 DECEMBRIE 1370
• 18,00 Deschiderea emisiunii. 

Scena și ecranul • 18,25 Cîntă 
Ileana Sărăroiu o 18,40 Instanta
nee... „Despre 4 000 de oameni, 
cu unul de-al lor" — reportaj de 
Carmen Dumitrescu și Florin 
Cornea. Participă la emisiune : 
A. Drucker — Erou al Muncii So
cialiste director general al Uzi
nei „Calan" • 19,00 Ce sînt și ce 
trebuie să fie centralele industria
le 7 • 19,20 1001 de seri — emi
siune pentru cei mici • 19,30 Te
lejurnalul de seară • 19,50 Vizita 
Președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu în Maroc •
20.15 Teatru foileton : „Războiul 
celor două roze" (VIII) • 21,05 
.Ocolul țării In 8 luni" — emisiu- 
ne-concurs realizată în colabora
re cu Biroul de turism al Comi
tetului Central al Uniunii Tine
retului Comunist. Participă echi
pele reprezentative ale Județelor 
Dolj, Gorj. Olt și Mehedinți •
22.15 Dinamica societății româ
nești. Eficiența conducerii vieții 
sociale • 22,55 Telejurnalul de 
noapte. Telesport.

CR Om CA I'ILMILUI

PEL1C0MANIE
„Femeia să se teamă de băr

bat” este titlul filmului realizat 
de George Tzavellas după un 
scenariu propriu fi de a treia 
mină... A rezultat o peliculă ce 
înregistrează o fals-comico-duios- 
romanțată poveste care-și dorește 
să imite neorealismul italian și 
nu reușește decât dovada certă a 
unei penibile neputințe.

Adică, un soț — Andonachi — 
divorțează ca să aibă motiv de 
regrete — regrete temperamen
tal mediteraneene — într-o ca
meră singuratecă de hotel. Gea
ba satisfacții profesionale, geaba 
și multele călătorii, geaba tot 
dacă Eleni — așa o cheamă pe 
ea — nu este cu el...

Ea — atenție! sîntem in pli
nă fi acută nostalgie — trăise 
cu Andonachi cîțiva ani, se mă
ritase dar, nupțialitatea o dată 
oficializată, dulce resemnată Ele
ni, acea care suportase vreme în
delungată bîrfa unei mahalale 
puritane intră cu brio în rolul 
de soție, impunînd o exactă le
gislație conjugală, nescrisă dar 
dură, care nu convine soțului...

Metamorfoza aceasta a Eleni, 
de la docilitate la autoritate, de
clarată și manifestă, e „cheia* 
filmului. O cheie pentru o ușă 
fără broască, atit timp cât filmul 
vrînd să imite, cum spuneam 
școala italiană, nu reușește decît 
să adune un umor forțat și o 
duioșie aproape parodică.

Regizorul Tzavellas, nereușin- 
du-i nici umorul și nici lirismul, 
vrea să facă filozofie, și atunci 
apelează, peltic profesional, la — 
se putea altfel? — „semnele 
destinului*, semne care... nu în
seamnă nimic altceva decît o 
ieftină melodramă in care la că
suța dragostei lor („cuibușor de 
nebunii" cum sună într-un șla- 

vind termenul la care măsurile 
necesare vor depăși caracterul 
sporadic, local ?

Nu sînt din păcate puține ca
zuri, spunea cineva, cind tînărul 
angajat dovedește o ignoranță de 
necrezut a legislației comercia
le. De acord cu opinia exprima
tă, susținem necesitatea ca orga
nizațiile U.T.C. din unitățile co
merciale solicitînd sprijinul aces
tora să-și facă un obicei din a 
prelucra periodic legile existen
te, de a le face cunoscute fiecă
rui tînăr. N-au lipsit referiri la 
grija organizației U.T.C. pentru 
sprijinirea noilor veniți în rețeaua 
comercială. S-a amintit despre 
necesitatea introducerii mai ra
pide a absolventului în activita
tea comercială propriu-zisă, 
schimburi de experiență, a căror 
utilitate a fost subliniată de fie
care dată.

Ucenicii. S-au spus în legătură 
cu ei destule lucruri. Am înțe
les și de ce au primat acele date 
încă nerezolvate în pregătirea 
lor. Continuă să aibă circulație 
(cu avizul cui ?) părerea că uce
nicul poate face orice. Adică, în

CONSILIILE
(Urmare din pag. I)

Uniunii județene a cooperativelor 
agricole — asociațiile intercoo- 
peratiste sînt, în prezent, în nu
măr de 16. Și, deși constituite de 
numai un an sau doi, prin rezul
tatele ce le-au obținut în valori
ficarea superioadă a condițiilor 
economice și naturale de care 
dispun unitățile asociate, în creș
terea veniturilor acestora, în spo
rirea participării la formarea fon
dului centralizat de produse agro- 
alimentare, sînt cea mai grăitoare 
dovadă a necesității extinderii 
lor, în care scop organizarea con
siliilor intercooperatiste devine 
inevitabilă. Exemplul asociației 
intercooperatiste avicole Ștefă- 
nești este edificator.

Constituită doar de 4 luni, 
prin participarea a cinci coope
rative agricole : Ștefănești, Valea 
Mare, Mărăcineni, Racovița și 
Colibași, această asociație a do
vedit în primul rînd că unul din 
sectoarele zootehnice — crește
rea păsărilor — abandonat de 
multe unități în această zonă, în 
alte condiții de organizare, este 
totuși un sector rentabil.

— Un kilogram de came de 
pasăre îl realizam înainte la un 
preț de 30—35 lei. Acum, ne de
monstrează Alexandru Mihalcea, 
președintele cooperativei din 
Ștefănești, îl obținem la 13 lei.

In al doilea rînd, și nu în or
dinea importanței, asociația a do
vedit largile posibilități existen
te și în aceste unități pentru spo
rirea fondului centralizat de pro
duse agroalimentare.

— în numai 4 luni, argumen
tează Florin Marinescu, șeful 
fermei, am livrat piețelor 13 tone 
de carne de pasăre.

în al treilea rînd, constituin- 
du-se, această asociație a dovedit 
că în județ există o serie în
treagă de investiții deja făcute, 
insuficient sau deloc valorificate. 
Pe locul actualelor hale pentru 
păsări, la Ștefănești existau în 
luna august cinci clădiri rămase 
de la lucrările de organizare ale 
unui vechi șantier. Cumpărarea 
lor de la I.C.L.M. Brașov, șantier 
care pînă la urmă le-ar fi demo
lat, a costat 252 000 lei. Cu unele 
lucrări de amenajare valorînd 
aproape 100 000 lei, a fost evitată 
o investiție ce ar fi costat, dacă 
s-ar fi pornit de la capăt, cel 

găr vechi de pe vremea patefo
nului). Andonachi și Eleni se 
reîntîlnesc tocmai cind zidurile 
casei lor sint demolate... Exact 
atunci!

Se împacă sau nu el cu ea * 
Și dacă da, și dacă nu, ce con
tează ? Filmul trezește o profun
dă milă pentru realizatorii lui și 
o și mai profundă tristețe pentru 
cine are nenorocul să-l vizione
ze. Intre această milă și triste
țe, ca între Scyla și Caribda, se 
află oare aceia care ni-l oferă 
generos ? Salutasem, publicul și 
critica, prezența pe ecranele 
bucureștene a unui film de talia 
lui ,,7.“, salutasem după ce 
ne-am „îmbulzit* să-l vedem, și 
ne-a plăcut, și ne-a interesat și 
am vrut (sperînd că în sfârșit 
ceva, ceva s-a schimbat în men
talitatea achizitorilor și distribu- 
torilor noștri de film) am vrut 
deci să credem că în continuare 
vom putea viziona filme auten
tice. Imediat, jignitor de repede, 
sîntem iarăși dopați cu povesti
oare, de genul acestui film „Fe
meia să se teamă de bărbat" 
în care tntîlnim tot ceea ce este 
mai caduc în arta cinematogra
fică.

Mizînd pe un model generos, 
pe succesul de public al unei 
arte care-și revendică dreptul fi 
onoarea de a fi tribună a rea
lității imediate, numeam prin a- 
ceste cuvinte cinematograful con
temporan autentic, acest film nu 
este decît o jenantă încercare de 
a truca, de a minți, de a fura. 
A truca realitatea, a minți pu
blicul, a fura din realitate aspec
tele nesemnificative pentru a la 
prezenta la rangul de ambasador 
ai spiritului uman...

TUDOR STANESCU

orele rezervate instrucției sale 
poate (și deci trebuie I) să se o- 
cupe doar de transportul lăzilor 
de măturat, de servit nu pe cum
părători, ci pe colegii lor mai în 
vîrstă, cu țigări, cu mîncare etc. 
„Ziua ucenicului”, permanentiza
tă la Arad, rămîne totuși un caz 
izolat.

Și pentru că am început prin 
a sublinia numărul mare de refe
riri la concursul Mercur să ex
primăm și rezultanta acestora. 
Fără nici o excepție s-a accen
tuat folosul deosebit pe care l-a 
adus concursul „Pentru cea mai 
bună servire” în dezvoltarea in
teresului pentru acumularea de 
noi cunoștințe, pentru întărirea 
disciplinei, în ultimă instanță, 
prin exercitarea meseriei cît mai 
aproape de cerințele cumpărăto
rilor. S-a și insistat asupra im
portanței concursului în faza de 
masă, cerîndu-se prelungirea du
ratei acesteia. S-a insistat ca a- 
cest concurs să fie reluat cît mai 
curînd. De unde și credința că 
succesul înregistrat la actuala e- 
diție poate fi și mai deplin în 
viitor.

puțin de două ori pe atît. Destul 
de scump chiar și pentru cele 
cinci cooperative, nemaivor- 
bind că într-o asemenea situație, 
o singură cooperativă nu și-ar fi 
permis, nici peste cinci-șase ani 
de aici înainte, să facă o astfel 
de cheltuială.

Dacă am merge mai departe, 
fie și numai pe filiera acestor a- 
vantaje prezentate, am vedea că 
fiecare dezvăluie altele la rindul 
lui, atît pentru cooperativele a- 
sociate cît și pentru întreaga e- 
conomie. De avantajele exempli
ficate, de folosirea mai judicioasă 
a cadrelor, de noile posibilități 
în rezolvarea optimă a probleme
lor de aprovizionare tehnico-ma- 
terială etc. s-au convins, practic, 
pînă în prezent, în județul Argeș 
115 cooperative agricole din cele 
122 existente. Fie că sînt cuprinse 
în cele 16 asociații intercoopera
tiste create înainte de noua struc
tură organizatorică (unele coope
rative sînt participante la două 
sau chiar trei asociații) sau în ca
drul altor 16 asociații de coope
rare cu întreprinderile agricole 
de stat, au deja o experiență 
bună.

— O experiență care ne-a în
lesnit să trecem imediat la apli
carea în practică a indicațiilor 
cuprinse în expunerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu cu privire 
la îmbunătățirea organizării, pla
nificării și conducerii agricultu
rii — ne declara tovarășul ing. 
Voicu Stancu, secretarul Comite
tului județean Argeș al P.C.R. 
După constultarea prealabilă a 
unităților, am trecut mai întâi la 
reorganizarea întreprinderilor 
pentru mecanizarea agriculturii, 
iar în prezent la constituirea con
siliilor intercooperatiste. Acțiu
nea va fi încheiată în întreg ju
dețul în această săptămînă. Ini
țial ne orientasem pentru 19 con
silii, în urma propunerilor ulte
rioare însă, am ajuns la 20 de 
consilii. Pe măsura constituirii, 
ele și trec de îndată, la lucru. 
Sarcinile lor se cunosc deja din 
documentele publicate și dezbă
tute în presă, așa îneît nu am să 
mă mai refer la ele. Vreau numai 
să amintesc încă o dată, că ele 
dau garanția unei producții in
tensive, pe măsura investițiilor 
făcute de către stat și în agri
cultura județului nostru.
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ți talentatul fotbalist, prea mult oblojit de condeie reputate 
“ .uneledin coordonateIe esențiale ale carierei unei
vedete de calibru a arenei și anume, aceea a conduitei 
cROrstiVîlfiI Publicului spectator. Sperăm că atit Dumitru 
cit și alți confiați de-ai lui intru promovarea jocului dur 

autisportiv, vor medita cu seriozitate și responsa
bilitate, invațind din acest deznodământ ceea ce-i de în
vățat. Cineva, încercînd să-l scuze pe Dumitru pentru ma
niera lui de joc din ultimul timp, afirma că o vină o poartă 
și antrenorii pentru că, chipurile, fiind obosit, cu nervii su
rescitați ar fi trebuit să reunțe la serviciile lui. Ce are 
aceasta cu stăpînirea de sine ca să nu spunem mai mult ? 
De aceea, hotărîrea și sancțiunea arbitrului C. Bărbulescu 
merita sa fie apreciată ca atare și aplaudată. Iată că vine 
vremea cind orice naș își are nașul...

Meciul Rapid — Farul, a fost, nu prin calitatea Iul, cit 
P™ marile surprize furnizate, prin episoadele lui dramatice 
o partida a.neprevăzutului. Constănțenii conduc cu 2—0, rapi- 
diștii rămin în a doua repriză in 10 oameni și cind superiori
tatea, din toate punctele de vedere, era mai mult decit 
evidentă pentru oaspeți, iată că în loc ca aceștia să majo
reze scorul, Petreanu reduce din handicap, ca după puțin 
timp Codreanu să egaleze. N-a trebuit mult ca Farul să plece 
Învinsă ceea ce ar fi fost, într-adevăr, senzațional. Evident, 
constănțenii au greșit enorm pozînd prea devreme în cuceri
tori ai victoriei, încercînd să-și enerveze și subestimeze ad
versarul — deloc loial — trimițînd pasele printre picioare sau 
întirziind să-și lege șireturile... Puțin a lipsit ca din învin
gători să încheie partida învinși.

Un asemenea mod de arși trata adversarul, cu totul ne
sportiv, am văzut — pe micul ecran — la Ploiești, in meciul 
Petrolul — F.C. Argeș o partidă oarecare, unde s-a practicat 
un fotbal oarecare : Grozea, făcea fente menite să-și discre
diteze adversarul, probabil reușite pe un ring de circ, dar 
nu într-o arenă sportivă.

Am văzut cu toții, de multe ori, mari fotbaliști. în postura 
de învingători, însă n-am prea observat ca ei să-și fi ironizat 
adversarul. în orice caz, fotbaliștilor noștri — unora — le 
lipsește modestia și seriozitatea ! Ei au capricii de pseudo- 
vedete.

Privind global restul partidelor nu am avea prea multe 
lucruri de spus : ele s-au soldat cu rezultate scontate, s-au 
desfășurat pe frig și pe terenuri alunecoase, cu rumeguș in 
zona portarilor, jucătorii arătind, prin felul in care s-au 
„bătut" pentru balon și pentru reușită, câ-s preocupați mai 
mult de aranjarea cit mai colorată a vacanței decit de 
fotbal, ultimul lor meci devenind astfel o formalitate obli
gatorie, care, pe deasupra, le mai poate da și bătaie de cap. 
Steaua a marcat 4 goluri, dar nu și-a putut spăla rușinea. 
Dacă ar fi făcut isprava asta In fața unei echipe cu pre
tenții la titlu, poate că am fi uitat trista istorie de la 
Cluj.

Despre 
eeferiștii ....__,___. __ .__ __ _______ _______

In fruntea clasamentului, un lider necontestat. Dinamo, care 
eu d-aw-ul obținut in fața stegarilor brașoveni, și-a consolidat 
poziția pentru retur, demonstrând că este la ora aceasta cea 
mai serioasă și constantă echipă a soccerului românesc. 
Neașteptat de modest se situează în ierarhia valorilor. 
Politehnica Iași care cochetase etape-n șir din fotoliile de 
orchestră.

Ce va fi ? Greu de presupus. U.T.A. stă pe un loc mai bun 
decit anul trecut, cind a cucerit titlul. In orice caz lupta 
pentru supremație va avea multe protagoniste : Rapid, Pe
trolul, Steagul roșu — și poate nu numai ele. Ultimele 
două sînt revelațiile sezonului. Steagul roșu reușește o per
formanță ce poate fi invidiată și de echipele italiene : cu 
10 goluri marcate ocupă locul 4, in vreme ce Progresul, cu 
același număr de goluri marcate, se află pe penultimul loc. 
Curiozități d-ale fotbalului.

U.T.A. — 1—4 cu 3 zile în urmă la Pitești, 3—0 cu 
clujeni, ieri, nu știm ce să mai credem.

< V STEAUA IN

• RAPID — FARUL 2—2 
(0—1) ; Badea (min. 18) și 
Caraman (min. 54), au în
scris pentru Farul. Petreanu 
(min. 72) și Codreanu (min. 
75) pentru Rapid.

• PETROLUL — F. C. AR
GEȘ 2—0 (2—0). Ploieștenii 
și-au asigurat victoria in pri
ma repriză, 
de două ori 
(min. 17) și

ciad au marcat 
prin Dincută 

Ciucu (min. 22).

CRAIOVA — 
2—0 (1-0).

nescu au dominat meciul de 
la un capăt la altul. Poli
tehnica a aliniat o echipă cu 
cîțiva debutanți. Au marcat

tori înlocuit cu tinărul Ca
rat

• „V CLUJ — PROGRE
SUL 1—0 (0—0). Bucurește-

DIAGRAMA ETAPEI

Un interval cam mare de timp 
— mai bine de un an și jumă
tate — a trebuit să treacă pen
tru a privi, din nou, la Floreasca, 
un meci din „C.C.E.“ la volei 
masculin. Dar, chiar și așa târ
ziu este bine...

Deși la Amsterdam, cu o săp-

tărnână înainte, campioana Ro
mâniei, Steaua, dispusese de for
mația Delialloyd A.M.V.J. la un 
scor concludent (3—0, la 13, 11, 
11) meciul retur de ieri n-a fost 
privit de bucureșteni ca o for
malitate. Tocmai de aceea rezul
tatul avea să se repete (3—0 la

...și In campionat
în campionat, la masculin, cu 

restanța care se joacă azi (Stea
ua — „U“ Cluj) prima parte a 
maratonului intern se încheie. 
Aceiași steliști, chiar dacă ar 
pierde, ceea ce-i puțin probabil, 
se mai pot bucura o dată : ei ră- 
mîn liderii merituoși de toamnă. 
La sala Giulești, Rapid a dispus 
lejer de Viitorul Bacău cu 3—0 
(la 5, 10, 10) Alte rezultate: 
Tractorul Brașov — Explorări 
Baia Mare, 3—1; Politehnica — 
Petrolul Ploiești 3—I.

Derbiul feminin Penicilina 
Iași — Dinamo a însemnat un 
3—0 care poate mira pe mulți! 
Elevele antrenorului Roibescu

se pare (și ne bucură faptul) că 
rămân în continuare cu un palma
res de invidiat: 8 victorii în 8 
jocuri, setaveraj 24—2. Talentata 
echipă a Z.E.F.S.-uIui a izbutit, 
și în această etapă să nu piardă 
cadența plutonului fruntaș : ea a 
învins cu 3—2 Medicina, după 
2 ore și 20 de minute, în care 
a avut de refăcut handicapul 
primelor două seturi pierdute 
(—13, —12, 10, 14, 10). Notînd 
și rezultatul înregistrat în partida 
C.P.B. — „U“ Craiova (3—2), 
să așteptăm ultimele două etape 
după care voleiul intră și el în 
vacanță.

• UNIV. 
SPORT CLUB 
Băcâoanii au deschis scorul 
in min. 21, cind Hrițeu a tri
mis mingea in propria poar
tă ! Golul al doilea a căzut 
in min. 88, la o acțiune fru
moasă de atac a gazdelor, 
fructificată de Niță.

te, foarte departe, de forma 
din meciul cu Steaua. Punc
tele arădenilor au fost reali
tate de Broșovschi (min. 29 
și 39) și Petescu (min. 90).

• STEAUA - C.F.R. TI
MIȘOARA 4—0 (2—0). Mili
tarii și-au vărsat focul (și 
reparat golaverajul !) pe spi
narea ceferiștilor de pe ma
lul Begăi. Tătaru. in dispo
ziție de joc. * înscris 3 go
luri. Celălalt gol al buca- 
reștenilor. a fost marcat de 
Iordânescu.

Naidin (min. O si Cotormani 
(min. 90).

• JIUL - POLITEHNIC t
2—0 (1—0). Elevii Ini Bătă

• STEAGUL ROȘr — DI
NAMO 0—0. Brașovenii au 
dominat majoritatea timpului, 
dar apărarea dinamoviștilor 
— in frunte ea Nela Nua- 
vveiller. — nu s-a lăsat de
pășită- In minutul 18. porta
rul Andrei (accid'ntat)

nil s-ao limitat la un joe 
strict de apărare. Unicul gol 
al partidei — autor Stin- 
ceL (min. 68. din loviturii de 
ta li m) - I fost contestat 
eu vehemenți 
Progresului.

• U.T»A. — CT.R. CLl’J 
I—( (2—0). Vie'orie firi 
probleme a campionilor. 
C.F.R. Cluj a fost depar-

CLASAMENTUL GOLGETERILOR :
goluri : Doru Popescu

de jucătorii

T(Dinamo) și Tătaru (Steaua) 6 goluri: Adam („U" Cluj). Oprea (Farul). Cu- perman și Moldoveana (ambii de la Politehnica), Frățilă (F.C. Argeș). Codreanu (Rapid).

IA ACELAȘI NUMITOR
Etapa campionatului republi

can de baschet a programat 
simbătă ți duminică în Capita
lă o serie de meciuri — atit 
pentru fete cit și pentru băieți 
— și dacă ele n-au fost de un 
deosebit nivel tehnic, au arătat 
un anume echilibru, iar unele 
dintre ele au fost chiar specta
culoase.

„Capul de afiș" a fost, fără 
discuție, partida ce avea să sta
bilească. la sfirșitul primului 
tur, pe ocupanta locului doi. E- 
chipele feminine Rapid și I.E.F.S. 
s-au străduit, și in mare parte 
au reușit, să ofere spectatorilor 
un meci disputat, strins ca scor 
și ca evoluție pină la un anumit 
punct. Luciditatea tactică, in 
special și, dacă vreți, rutina au 
dat îr.să câștig de cauză giuleș- 
tencelor. care au reușit să con
tracareze presingul studentelor 
printr-o „zonă" activă, mobilă 
al cărui „cui" sub panoul ad
vers a fost Anca Racovițâ, de 
altfel și principala lor realiza
toare. Un alt atu in „mina" fe
roviarelor a fost omogenitatea 
lotului, dovedită prin faptul că 
„suplinitoarele" au fost la va
loarea titularelor eliminate 
pentru cinci greșeli personale, 
ceea ce nu s-a intîmplat, însă 
la studente Așadar. în urma 
rezultatului final : 59—47, vice- 
campioanâ a turului e Rapid, in 
arma Politehnicii bacureștene.

Dintre partidele masculine,

sub semnul echilibrului a stat 
intilnirea dintre I.C.H.F. (care 
pornea categoric favorită) și 
Politehnica Galați : scorul a al
ternat. insă in. favoarea ambe
lor „părți" pină la 20, apoi con
structorii au prins citeva a- 
tacuri incisive, trâgînd cu a- 
plomb de la semidistanță, și de 
aici a început detașarea, care a 
marcat „cote" între 8 și 15 
puncte, pentru ca in final sco
rul să fie favorabil bucurește
nilor cu 82—74.

în meciul Steaua—Politehnica 
Brașov nu s-a intîmplat mai 
nimic deosebit, militarii cîști- 
gind confortabil cu 62—46. Spu
nem confortabil întrucît Steaua 
nu mai e cea de altă dată, pen
tru care o asemenea diferență 
de scor s-ar fi părut minimă.

La sfirșitul întîlnirii mascu
line Politehnica București—Ra
pid. antrenorul feroviarilor îi 
stringea mina antrenoarei stu
denților rostind următoarele cu
vinte : „Te felicit, ați jucat mai 
bine". Edificator, nu ? Toată lu
mea a fost mulțumită, nimeni 
nu și-a dorit mai mult și astfel 
partida s-a terminat favorabil 
studenților cu rezultatul de 
79—71.

Caracterizind din punct de 
vedere tehnic cele patru lntîl- 
niri, am putea spune fără să 
exagerăm : partide la același 
numitor 1

S. UNGUREANU

de toamnă

GABRIEL FLOREA

■<■

STEAUA

rr SPERANȚELOR
I

CUPA !

Imagine de la întrecerea juniorilor în proba de „SpadăL. LASCU

A LI

campioana

VIOREL RABA

4, 9, 3) datorită, cum spuneam, 
seriozității și chiar omogenității 
echipei pe care antrenorul Tă- 
nase Tănase a învățat-o destul 
de bine să privească fiecare meci 
din alt unghi decât cel al calcu
lelor calificării sau (în campionat) 
clasamentului. Totul a durat 65 
de minute. Sextetul de bază — 
Bartha, Stamate, Duduciuc, 
Rauch, Iorga, Poroșnicu — a evo
luat perfect sincronizat, constru
ind gîndit atacurile (Stamate, 
Rauch), punctând decisiv (Poroș- 
nicu, Duduciuc), blocând și du- 
blînd cu eficacitate. Nu-i mai 
puțin adevărat că adversarii ste- 
liștilor n-au emis cine știe ce pre
tenții prin jocul lor încă în pro
ces de cristalizare ; de altfel a- 
ceeași caracteristică am remarca
t-o și la „mondialele" din Bulga
ria, urmărind echipa Olandei (în 
care evoluau chiar patru jucători 
de la Deltalloyd dintre care unul, 
Tinga Rees, cîntă excelent parti
turi de jazz acompaniindu-se la 
pian). Ne-a plăcut, din nou, stân
gaciul Duduciuc, care a crescut 
evident ca tehnică și concepție ; 
Marian Stamate, un „constructor" 
la fel de rafinat și cu servicii 
care par a atinge fileu!. Una peste 
alta, felicitări campionilor noștri 
și... drum bun în turul doi unde, 
de fapt, de-abia începe greul.

I Fază din meciul Steaua—Deltalloyd Amsterdam

Fotografiile paginii:
PAVEL T1NJALA

• LA AALBORG selecționata 
de box a acestui oraș a întîlnit 
intr-un meci amical echipa ora
șului Paris. Pugiliștii danezi au 
obținut victoria cu scorul de 
7—3.

• ÎN TURUL DOI al „Cupei 
campionilor europeni” la volei 
(masculin) la Paris s-a disputat 
întâlnirea dintre echipele Racing 
Club Paris și Ț.S.K.A. Moscova. 
Voleibaliștii sovietici au obținut 
victoria cu scorul de 3—0 (15—9, 
15—9, 15—8).

• CU PRILEJUL unui con
curs atletic desfășurat pe teren 
acoperit la Cosfort, englezul John 
Davies a corectat recordul mon
dial în proba de 1 000 m reali- 
zînd timpul de 2’20”9/10.

1 lllll

SCRIMA
Punct final in turul campio
natului de fotbal. O frumoasl 
fază de joc surprinsă de foto
reporterul nostru în intilnirea 

Rapid—Farul

Cu etapa de ieri, ultima, turul 
campionatului de rugbi s-a în
cheiat, urmând ca returul să în
ceapă la 14 martie 1971.

Duminică dimineață, în Capi
tală, au avut loc, pe terenuri di
ferite, patru întâlniri. Pe stadio
nul din Parcul copilului, Grivița 
roșie a întîlnit o formație tînără 
și plină de ambiție: C.S.M. Si
biu. După un început furtunos, 
sibienii deschid scorul printr-un 
eseu : 3—0. Timp de aproape 20 
de minute se joacă de la egal la 
egal, ca apoi, grivițenii sesizînd. 
că adversarul a cedat fizic, să 
puncteze încercări spectaculoase. 
Scor final 38—3 pentru Grivița 
roșie. Un scor sever, dar așa cum 
ne declara antrenorul B. Boboc : 
„La Sibiu, avem toate condițiile 
pentru ca activitatea rugbistică 
să ajungă la nivelul impus de jo
cul de performanță. Ca argument, 
sprijinul eficient dat din partea 
organelor locale, tineri dornici 
să practice acest sport".

La Giulești, Rapid a trebuit să 
se întrebuințeze serios pentru a 
dispune de Universitatea Timi-

șoara cu 11—6, tn tentativa ra 
pidiștilor de a evita zona retro
gradării.

Pe stadionul Constructorul, Di
namo a întîlnit pe Știința Petro
șani de care a dispus greu cu 
scorul de 8—3.

în celălalt meci al cuplajului 
din șos. Oltenița, Constructorul — 
Agronomia Cluj: 3—3.

în provincie s-au disputat două 
meciuri: la Bîrlad, Rulmentul 
a întîlnit pe Politehnica Iași reu
șind un 11—6, iar sîmbătă Steaua 
a dispus de Farul cu 14—11.

După încheierea turului Stea
ua rămâne în fruntea clasamentu
lui, deci campioană de toamnă, 
însă cu un singur punct diferență 
față de Grivița roșie și Dinamo, 
cele două urmăritoare ale li
derului.

în speranța că returul campio
natului ne va furniza întâlniri 
mai spectaculoase, într-un climat 
de deplină sportivitate peste ac
tivitatea competițională a diviziei 
A de rugby se trage cortina...

Spadasinii și sabrerii bucu
reșteni s-au reîntilnit simbătă și 
duminică, la sala Floreasca II, 
in ultimul concurs organizat de 
Comisia municipală, și dotat eu 
„Cupa speranțelor".

Intilnirea și-a propus verifi
carea tinerilor scrimeri bucureș
teni în vederea formării echipe
lor ce vor reprezenta Capitala la 
faza finală a acestei competiții, 
la startul întrecerii prezentin- 
dn-se peste 30 de trăgători la 
fiecare armă.

SPADA, proba de debut a con
cursului, a avut un cîștigător 
scontat în reprezentantul „Clu
bului sportiv școlar" — Zidaru. 
Dar ceilalți doi pretendenți la 
locurile din prima echipă, Popa 
și Manta, nu s-au numărat prin- 
tre finaliști. Se pune problema, 
dacă se va putea conta pe apor
tul lor în cel mai important con
curs național pe echipe, sau se 
va apela la următorii clasați in

șceastă întrecere : Zanea 
Universitate* București, etc.

SABIA, se pare că va aduce 
satisfacții bucureștenilor in tur
neul final. Constanța trăgătoriloi 
Mocanu, locul I in acest concurs. 
Marin Oancea și Crișu toți de 
la „Viitorul" a ușurat sarcina 
selecționerilor in ce privește for
marea echipelor. Ei urmează să 
intilneaseă, peste o săptămină. 
celelalte formații din țară, cali
ficate in urma concursurilor zo
nale, pentru desemnarea celei 
mai bune reprezentative de ju
niori. Menționind arbitrajul bun 
prestat de tinerii Tudor Petruș 
și Aurel Ștefan, precum și buna 
organizare a concursului, ne-a 
surprins totuși faptul — deloc 
minor — că tinerilor eîștigători 
nu li s-au înmînat cupe. Așa
dar, la „Cupa speranțelor" a 
lipsit tocmai.» cupa ! ?

■

rareori Intîlnim la unele 
din mișcarea sportivă pă- 
că realizarea unor baze 

‘! posibilă numai 
prin investiții din partea orga
nelor centrale. In multe cazuri 
asemenea argumente nu mai 
sînt pe deplin justificabile. 
Experiența unor oameni de ini
țiativă dovedește că prin valo
rificarea posibilităților și a re
surselor locale, precum și prin 
participarea la acțiunile volun- 
tar-patriotice a cetățenilor este, 
neîndoielnic, posibilă realizarea 
unor obiective sportive de real 
interes obștesc cum sînt : baze 
și terenuri simple, platforme 
bltuminizate pentru practica
rea diferitelor ramuri sportive, 
locuri de recreere și agrement, 
ștranduri, puncte turistice, în
frumusețarea traseelor turisti
ce, modernizări la aceste baze, 
complexe și stadioane sportive, 
amenajarea și Întreținerea 
solarii, spații de joacă 
parcuri distractive pentru 
pii. Intre asemenea obiective și 
lucrări rezultate din propune
rile cetățenilor și din necesită
țile de dezvoltare a unor lo
calități a începui să se situeze 
și realizarea pe calea inițiati
velor locale a unor săli de 
gimnastică pe lingă școli.

Iată un exemplu semnificativ 
în orașul Botoșani, Ia Școala 
generală nr. 6 — o clădire 
nouă — ca urmare a unei ini
țiative susținute cu perseve-

Nu 
cadre 
rerea 
sportive este

de
Și 

co-

rență și a participării cadrelor 
didactice, e elevilor și a părin
ților acestora, precum șl a spri
jinului acordat de organele lo
cale, s-a realizat, în acest an, o 
sală de gimnastică. Este o do
tare modestă — are dimensiu
nile doar de 18/7 m — dar ea 
acoperă niște necesități strin
gente, de moment. Realizată 
prin soluții simple, sala n-a soli-

Doar circa 50 000 lei s-au chel
tuit, ceea ce înseamnă cu 
100 000 lei sub cuantumul de 
150 000 fixat și aprobat prin 
hotărîrea Secretariatului C.C. al 
P.C.R. privind construirea de 
săli de gimnastică în școli prin 
contribuția voluntar-patriotică. 
Au contribuit la realizarea fon
durilor necesare pentru procu
rarea materialelor de con-

vară cind pe șantierul din 
curtea școlii munceau voluntar, 
alături de părinți și cadrele 
didactice, zeci de elevi consti- 
tuiți în echipe. Această parti
cipare directă Ia realizarea sălii 
de sport a fost deosebit de fo
lositoare elevilor, constituind 
un mijloc de sporire a gradului 
de pregătire fizică, de formare 
a deprinderilor practice pentru

DIN AGENDA INIȚIATIVELOR
citat investiții pretențioase și 
costisitoare.

Ideea realizării a aparținut 
prof, de educație fizică Coval- 
ciuc Liverie și directorului șco
lii, Scobae Alexandru. Acești 
oameni întreprinzători și buni 
gospodari, animați de dorința 
de a asigura condiții cit mal 
bune desfășurării lecțiilor de 
educație fizică și activității 
sportive extrașcolare, au elabo
rat la sfirșitul anului 1959 pla
nul de construcție a sălii și fărr 
să stea mult pe gînduri au des
chis șantierul și au început 
practic, construcția.

Desigur, au fost necesari ș 
bani. Cheltuielile însă au fost 
realizate din surse de finanțare 
locale, sume extrem de mici.

strucții (cărămidă, var, ci
ment, ipsos, lemn pentru uși și 
ferestre, geamuri etc.) condu
cerea școlii cu 24 000 lei pro- 
veniți din economii la realiza
rea unor lucrări de întreținere 
a școlii. Inspectoratul școlar a 
asigurat cu 12 000 lei, procu
rarea cărămizii și a cimentu
lui. S-au adăugat contribuția 

onierilor de 4 000 lei — colec- 
(i prin valorificarea sticlelor, 

orcanelor, a maculaturii ș* 
:antelor medicinale, precum și 
"onația de 12 000 lei a comite 
ului de părinți.
Majoritatea 

realizat prin 
a părinților, 
lor didactice, 
mieze și zile

me- 
Ha-

lucrărilor s-au 
munca voluntară 

elevilor și cadrc- 
Au fost după-a- 

din vacanța de

munca productivă șl pentru 
viață. Din marea listă a celor 
ce-și leagă numele și sufletul 
de acest obiectiv sportiv 
rită să-i numim pe Făsui
ralambie (fostul președinte al 
Comitetului de părinți), pe Ha- 
raga Dumitru, Pintilie Ion, 
Epure Ion, pe profesorul mai
stru Scutaru Chirică, pe plu
tonierul Mihalache Mihai.

Recent a fost terminată o 
sală de sport și la Școala 
generală nr 3 din Tg. Jiu. Aici 
directorul școlii. Micu Gheor- 
ghe, principalul organizator și 
animator al acțiunii, a finalizat 
o inițiativă care contribuie ne
mijlocit la îmbunătățirea con
dițiilor de desfășurare a lecții
lor de educație fizică și a actl-

Ion,

vltățll sportive extrașcolare a 
elevilor, mai ales pe timpul 
sezonului de iarnă. Și aici fon
durile necesare au fost obținute 
din resurse și contribuții lo- 

. cale, iar un important volum 
' de lucrări la sala de sport s-au 

realizat prin munca elevilor, a 
părinților acestora, a cadrelor 
didactice. La toate acestea se 
adaugă, fără îndoială, înțelege
rea și sprijinul acordat de or
ganele locale.

Desigur, prin asemenea for
me de manifestare a interesu
lui obștesc și ținînd cont de 
posibilitățile și resursele locale, 
de oportunitate și necesitate, se 
pot realiza și în alte localități 
obiective și lucrări sportive de 
primă importanță în dezvolta
rea localităților și dotarea car
tierelor și școlilor.

Iată de ce mi se pare opor
tun a discuta și asemenea pro
bleme în perioade în care, g. - 
podarii satelor stabilesc, prin 
adunări populare, obiective și 
lucrări de o deosebită impor
tanță pentru ridicarea nivelu
lui și aspectului edilitar gos
podăresc și social-cultural al 
localităților noastre rurale 
piecum și în perioada în care 
se •ta'vdesc obiectivele de reali
zat în cădi el întrecerilor pen
tru înfrumusețarea și buna gos* 
poaărire a orașelor și munici* 
pillxr. *

prof. GH. VLĂDICĂ

i



DIALOG RODNIC
ROMÂNO-MAROCAN

□
Opinia publică din țara noastră a urmărit cu viu interes și satisfacție vizita oficială pe care președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, a făcut-o în Regatul Maroc, între 7 și 11 decembrie, la invitația Maiestății Sale Hassan II, regele Marocului.Pretutindeni, de-alungul întregului itinerar marocan, la Rabat, Casablanca, Marakech, înaltul oaspete român a fost întâmpinat cu o deosebită căldură. Fastul popular specific acestei țări s-a împletit cu exprimarea vibrantă a sentimentelor de prietenie și stimă pe care poporul marocan le nutrește pentru poporul român, pentru țara noastră, pentru președintele Nicolae Ceaușescu.„Yahia Rumania" „Yahla el rais“ („Trăiască România!“, „Trăiască președintele ei!“): urarea aceasta reluată de la om Ia om, de miile și miile de marocani care au ținut să-1 salute pe parcursul călătoriei sale pe președintele Consiliului de Stat al României, a o- glindit cu pregnanță prestigiul, marea prețuire de care se bucură țara noastră, șeful statului român. Faptul că președintele Nicolae Ceaușescu a fost primul șef de stat străin căruia 1 s-a făcut onoarea de a fi invitat să ia cuvîntul în fața Camerei Reprezentanților Marocului atestă, o dată in plus, considerația și înalta apreciere cu care e înconjurat conducătorul țării noastre, prețuirea acordată eforturilor consecvente ale României consacrate bunei înțelegeri între popoare, cauzei păcii și progresului.Vizita în Maroc a șefului statului român se înscrie ca o etapă importantă în dezvoltarea relațiilor de prietenie româno-marocane, ca o expresie a legăturilor prietenești ale României cu țările arabe, ca o ilustrare a dezvoltării relațiilor țării noastre cu statele continentului african. Vizita, considerată în Maroc evenimentul politic cel mai de seamă al anului, constituie un eveniment semnificativ pentru politica de colaborare cu toate țările lumii pe care o promovează România. Ea reprezintă, in mod evident, o contribuție la realizarea unui climat de pace și cooperare internațională.In centrul atenției au stat întâlnirile și convorbirile dintre președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, și Maiestatea Sa Hassan al II-lea regele Marocului care, în ansamblul lor, au constituit o expresie a hotărîrii celor două țări de a dezvolta și pe mai departe relațiile prietenești, colaborarea și cooperarea multilaterală româno-marocană. „Ca țări aflate pe calea dezvoltării economice și sociale — a arătat președintele Nicolae Ceaușescu în toastul la dineul oferit în cinstea suveranului marocan — dorim să folosim resursele noastre pentru bunăstarea popoarelor. Dorim colaborare cu toate popoarele — și cu cele în curs de dezvoltare și cu cele dezvoltate — cu toate statele și forțele care doresc sincer ca în lume să se instaureze pacea și cooperarea. Cred că această dorință care a stat la baza discuțiilor noastre din aceste zile și le-a animat, corespunde intereselor tuturor celor ce do- Tesc să trăiască liber și independent". La rîndul său, re

BOGOTA 13 (Agerpres). 
Puternice alunecări de teren 
produs în 70 de puncte din ves
tul Columbiei, ca urmare a gra
velor inundații provocate de ploile 
deluviene ce au căzut în ultimul 
timp asupra Columbiei. Intre 
localitățile Pintada și Supia căile 
de comunicație au fost acoperite 
de mii de tone de pămînt. Un 
tren de marfă cu opt vagoane 
a dispărut complet sub nămolul 
adus de ape. Numeroase auto
mobile și autocare, ce transpor
tau turiști, sînt date dispărute.

O alunecare de teren, care a 
barat rîul Cauca, a provocat inun
darea mai multor sate. Datorită 
condițiilor extrem de vitrege, în 
prezent este dificil să se stabi
lească numărul exact al victime
lor și al pagubelor materilae. O- 
perațiunile de salvare se desfă-

• IN CHILE a fost format 
Comitetul national pentru 
lichidarea analfabetismului. 
Din comitet fac parte repre
zentanți ai oamenilor de artă 
și cultură, ai federației stu
denților, ai sindicatelor și 
organizațiilor de la sate.

Această acțiune de mare 
importantă se va desfășura 
in două etape. In prima, care 
va începe în ianuarie 1971, 
membrii comitetului, ajutați 
de colective formate în acest 
sens, vor lua în evidentă 
persoanele neștiutoare de 
carte din toate localitățile 
tării. In același timp, un nu
măr de 300 de profesori cu 
pregătire universitară vor 
pregăti circa 30 000 de in
structori voluntari.

In etapa a doua, care ur
mează să înceapă în luna 
mai 1971, se va trece direct 
la munca de alfabetizare. 

gele Hassan al II-lea releva : „Legăturile de profundă prietenie care unesc popoarele noastre, cooperarea instaurată între țările noastre în domeniile culturii, economiei și științei, noile perspective care se deschid în fața noastră, toate acestea dovedesc că buna înțelegere și colaborare, nu numai că garantează stabilitatea, securitatea și liniștea, ci contribuie pozitiv la consolidarea bazelor civilizației și fericirea umanității".Așa cum se precizează în Comunicatul comun româno- marocan, cei doi șefi de stat au apreciat că acordurile bilaterale încheiate favorizează extinderea și diversificarea relațiilor româno-marocane, pronunțîndu-se pentru intensificarea schimburilor comerciale și a cooperării economice și tehnice pe baze reciproc avantajoase. S-a convenit să se întreprindă măsurile necesare pentru concretizarea, de către instituțiile corespunzătoare ale celor două țări, a unor acțiuni de cooperare în industrie, lucrări publice și mai ales în domeniul dezvoltării agriculturii, al prospectărilor și exploatărilor miniere și al prospectărilor petroliere. In acest context, a fost semnat un aide-memoire, document care prevede măsurile ce urmează a fi luate pentru a traduce în viață hotăririle luate de cei doi șefi de state, in urma convorbirilor avute, în domeniul colaborării și cooperării economice; este vorba de un program de activitate, care reflectă dorința celor două țări de a fructifica posibilitățile existente în colaborarea economică și tehnică. Aceeași dorință reciprocă s-a manifestat și în ce privește intensificarea și extinderea cooperării în domeniile învățămîntului, tineretului și sportului, al formării cadrelor sănătății publice. O ilustrare a tendinței de dezvoltare continuă a colaborării româno-marocane o constituie și hotărirea de a se încheia o convenție de asistență juridică, un acord privind transporturile aeriene, un a- cord de cooperare în domeniul turismului și o înțelegere de facilitare reciprocă a formalităților de călătorie pentru cetățenii celor două țări.Alături de relațiile bilaterale, pe agenda convorbirilor la nivel înalt româno-marocane a figurat un larg și cuprinzător schimb de păreri asupra situației internaționale. Acest schimb de păreri a reliefat Identitatea sau convergența punctelor de vedere într-o serie de probleme de arzătoare actualitate.Așezînd la baza relațiilor dintre ele normele dreptului internațional, respectarea principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, respectării dreptului sacru al fiecărui popor de a-și hotărî în mod liber destinul, România și Marocul acționează pentru statornicirea efectivă a acestor principii în practica relațiilor internaționale, pentru excluderea politicii de forță, a amenințării cu forța și a politicii de dictat în viața internațională.Dind o înaltă apreciere prefacerilor înnoitoare care au Ioc pe continentul african, cele două părți au reafirmat sim-
Explozie la Londonderry

noul

Satelit italian

Aparatele de la bordul sateli
tului funcționează normat

PATRIOTICE 
au doborit

Cosmos-385"

O parte a panoului, de comanda al sistemului e- 
nergetic unic

MONTEVIDEO au în- 
lucrările celui de-al 
Congres al Partiduluișoară cu greutate, datorită dete

riorării tuturor căilor de comu
nicație din regiunea sinistrată.

Potrivit primelor date, transmi
se din Bogota de agențiile in
ternaționale de presă, în urma 
inundațiilor aproximativ 200 de 
persoane și-au pierdut viața.

TINERETUL LUMII • TINERETUL LUMII • TINERETUL LUMII

„Inovații" la Lisabona • Joao Cerejeira și alții • „Mergeți in 
liniște după noi“ • Represiuni „discrete* 5 * * * * * 11 12

tilor, care și-au propus să-și desfășoare manifestația pe străzile de pe malul drept al Rinului, Partidul Comunist German, sindicatele și organizațiile socialiste de tineret au organizat o puternică demonstrație împotriva neonaziștilor. Pentru evitarea incidentelor de natura celor care au avut loc la Essen la sfîrși- tul săptămînii trecute, manifestația anti-neonazistă s-a desfășurat pe malul sting al Rinului.Spre dezamăgirea torilor manifestației te, care anunțaseră monstrația lor vor5 000 de persoane,întrunit decît cîteva sute de participanții. Manifestanțiineonaziști au Întâmpinat o rezistență fermă din partea populației.Demonstrația forțelor democratice a întrunit mii de soane și s-a desfășurat lozinca „Democrația va drumul nazismului".

• FORȚELE 
CAMBODGIENE 
sîmbătă un avion supersonic a- 
merican „F-100" în provincia 
Kompong Cham. Știrea a fost 
confirmată de comandamentul 
american de la Saigon.

„COSMOS-385" este
satelit artificial al Pămîntului, 
lansat în Uniunea Sovietică, la
12 decembrie. După cum trans
mite agenția TASS, el este 
destinat continuării explorării 
spațiului cosmic, potrivit pro
gramului anunțat

tăcute", fără nici o explicație publică. Unul din liderii studenților i-a declarat corespondentului lui DIE ZEIT : „Supravegherea poliției se exercită asupra oricărui lucru pe care-1 facem, asupra vieții noastre în școală și acasă. Poliția lucrează pe tăcute și teroarea polițienească este tot atît de apăsătoare ca și atunci cînd polițiști cu uniforme staționau pe culoarele universității".„Inovațiile" aparatului represiv al lui Caetano nu fac decît să perpetueze, în esență, vechile rețete. Rețete deloc originale care astăzi, ca și ieri, reflectă teama unui regim antipopular în fața opoziției mereu mai puternice a maselor dornice de transformări democratice. progresiste.

Poliția din capitala 
portugheză abordează 
acum universitățile cu 
metode mai „subtile". 
Cazul a doi studenți de 
la facultatea de drept a 
universității din Lisabo
na, caz relatat de săptă- 
mînalul vest-german DIE 
ZEIT, constituie o ilustra
re bună în acest sens.într-o dimineață de la mijlocul lui noiembrie cînd cei doi studențl, Joao Cerejeira și Manuel Rocha au intrat împreună în incinta facultății, ei au fost acostați de doi tineri care țineau în mîini manuale universitare. „Mergeți în liniște după noi. Nu faceți gălăgie", le-a ordonat unul din necunoscuți. Toți patru s-au îndreptat spre ieșire, prin- tr-un coridor, unde au fost a- junși de alți trei tineri care se 

patia și sprijinul lor față de lupta tinerelor state pentru apărarea și consolidarea independenței naționale, împotriva colonialismului și neocolo- nialismului, pentru progres e- conomic, social și culturaL Ele au condamnat agresiunea a cărei victimă a fost recent Republica Guineea, au exprimat solidaritatea și sprijinul lor față de lupta dreaptă a popoarelor din Angola, Mozam- bic, Guineea Bissau, Namibia și din alte teritorii coloniale, au condamnat cu energie politica de discriminare rasială și apartheid a regimurilor rasiste minoritare din R.S.A. și Rhodesia.Convorbirile Ia nivel înalt româno-marocane, au prilejuit reafirmarea sentimentelor de sinceră prietenie care leagă poporul nostru de popoarele arabe. România acționează perseverent pentru dezvoltarea relațiilor tradiționale cu țările arabe. Ea și-a manifestat in mod consecvent solidaritatea activă cu lupta dreaptă a popoarelor arabe împotriva imperialismului și neocolonialis- mului, pentru apărarea independenței și suveranității naționale. Poziția constructivă a României in privința situației din Orientul Apropiat, poziție reafirmată de șeful statului român și in cuvintarea rostită in Camera Reprezentanților din Maroc, găsește un puternic ecou și aprecieri pozitive. Atît România cit și Marocul apreciază — așa cum reiese și din Comunicatul comun — că rezoluția Consiliului de Securitate din 1967 precum și recenta rezoluție a Adunării Generale a O.N.U. oferă o bază pentru soluționarea pe cale politică a conflictului și instaurarea păcii în Orientul A- propiat. In acest sens, este necesar ca Israelul să-și retragă trupele din teritoriile arabe ocupate. România consideră, de asemenea, că trebuie să se ajungă la reglementări politice care, să asigure suveranitatea națională și integritatea teritorială a tuturor statelor din această zonă, atît a țărilor a- rabe cit și a Israelului. Totodată, o soluție care să garanteze o pace trainică trebuie să aibă în vedere și rezolvarea situației populației palestiniene, în conformitate cu interesele ei naționale, cu dreptul ei la autodeterminare, inclusiv de constituire a unui stat național independent.In cadrul largului schimb de păreri efectuat de cei doi șefi de state, s-a reliefat identitatea de vederi și asupra altor probleme ale vieții internaționale : necesitatea incetării oricărei intervenții străine în Indochina, importanța și necesitatea cooperării pe plan regional între state suverane, necesitatea dezarmării generale și in primul rînd a dezarmării nucleare, efectele pozitive pe care le-ar putea avea abolirea blocurilor militare, însemnătatea convocării unei conferințe general-europene pentru securitate, conceperea securității internaționale ca un sistem de angajamente ferme din partea tuturor statelor.Succesul deplin al vizitei președintelui Consiliului de Stat al României în Maroc evidențiază o dată mai mult importanța contactelor nemijlocite dintre șefii de state, rolul pe care aceste contacte îl pot juca în crearea unei atmosfere de înțelegere și conlucrare între diferite țări, în consolidarea păcii. Invitația a- dresată de șeful statului român, suveranului marocan de a vizita România, invitație primită cu deosebită plăcere de regele Hassan al II-lea, reflectă dorința continuării dialogului rodnic româno-ma- rocan — parte a amplului dialog pe care țara noastră îl întreține cu numeroase țări ale lumii In scopul promovării înțelegerii și cooperării pe a- rena mondială. EM. RUCĂR

st rădui au să afișeze o ținută de studenți. La una din porțile mai puțin frecventate ale universității, Joao și Manuel au fost urcați într-un automobil care i-a transportat la cartierul general al poliției din capitală. Au urmat cîteva zile de interogatorii. în cursul uneia din aceste confruntări cu anchetatorii și-a făcut a- pariția un coleg de grupă al celor doi; el i-a „sfătuit" să facă declarații complete, deoarece „se cunoaște totul despre ei". Colegul era, în realitate, un agent al poliției.Experiența lui Manuel Rocha și Joao Cerejeira — notează Die Zeit, „este considerată în rîndurile studenților care au aflat repede despre a- cest caz, drept tipică pentru metodele pe care le folosește în ultima vreme poliția portugheză în școli pentru repri-

Tovarășul Ion Iliescu
primit de președintele

Tunisiei
TUNIS 13 (Agerpres). r Pre- 

S inlele Republicii Tunisia, Ha-
Bourguiba, l-a primit pe 

ministrul român pentru proble
mele tineretului, Ion Iliescu, a- 
flat în vizită oficială în această 
țară, la invitația ministrului tu
nisian al tineretului, Tahar Bel
kodja. Ion Iliescu a transmis pre
ședintelui Bourguiba un mesaj 
din partea președintelui Con-

NEW YORK 12 — Trimisul 
special Agerpres, C. Alexăn- 
droaic, transmite : In Comitetul 
pentru problemele politice și de 
securitate al Adunării Generale 
s-au încheiat dezbaterile în pro
blema folosirii în scopuri pașni
ce a spațiului extraatmosferic. 
Luînd cuvîntul în cadrul acestor 
dezbateri, reprezentantul român 
Nicolae Micu a subliniat că am
ploarea mereu crescindă a activi
tăților spațiale, creșterea rapidi 
a numărului de state care parti
cipă la opera de explorare a spa
țiului ca și extinderea continuă 
a sferei de aplicare a tehnicilor 
spațiale în folosul dezvoltării, 
reclamă o contribuție sporită din 
partea Organizației Națiunilor 
Unite la promovarea cooperării 
internaționale în acest domeniu.

• IN CADRUL UNEI 
CONFERINȚE DE PRESA, 
ministrul brazilian al justi
ției, Alfredo Buzaid, a de
clarat că guvernul deține o 
listă completă a prizonieri
lor ce urmează a fi elibe
rați in schimbul diplomatu
lui elvețian, Giovanni Erico 
Bucher, răpit de organizația 
clandestină „Alianca Liber- 
tadora Nacional". 
declarație a fost 
puțin timp după 
care au avut loc 
toritățile civile și 
reprezentanți ai 
elvețiene la Rio de Janeiro, 
înaintea tntilnirii cu presa, 
ministrul justiției a fost pri
mit de președintele republi
cii, Emilio Garrastazzu Me
dici.

Observatorii din Rlo de 
Janeiro apreciază că decla
rația Iui 
confirmă 
brazilian 
berarea 
schimbul 
vețian.

Această 
făcută la 
reuniunile 
intre au- 
militare și 
ambasadei

Alfredo Buzaid 
dorința guvernului 
de a accepta eli- 
prizonierilor In 

ambasadorului el-

marea opoziției". Cei doi studenți, cunoscuți ca „lideri ai studenților de stingă", participant activi la mișcarea studențească pentru democratizarea universității, au fost eliberați. Ei urmează, însă, să compară în fața unui tribunal, sub acuzația de „a fi incitat la încălcarea ordinei publice".Asemenea manieră de a acționa a poliției este considerată în cercurile progresiste portugheze ca o tentativă de a înlocui vechile metode, fățișe și brutale de represiune cu rețete mai „rafinate", de genul creării unei veritabile „coloane a 5-a“ pentru a infringe mișcarea democratică studențească. Practicînd formula „salazarismului fără Salazar", premierul Caetano caută să areeze aparența unei „liberalizări". Promisiunile de „re- 

siliului de Stat a! Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu. Șeful statului tuni
sian a mulțumit călduros pentru 
mesaj și l-a rugat pe ministrul 
român să transmită președinte
lui Nicolae Ceaușescu urări sin
cere de sănătate, de prietenie și 
prosperitate pentru poporul ro
mân.

Cu acest prilej, președintele 
Bourguiba a evocat cu satisfac
ție vizita pe care a efectuat-o 
în România în 1968, discuțiile 
fructuoase, purtate la București 
cu șeful statului român și și-a 
manifestat dorința ca bunele re
lații existente între cele două 
țări să se dezvolte în continuare 
pe aceeași linie de înțelegere 
și cooperare. In acest context, 
el a menționat cu satisfacție so
sirea primului lot de utilaje ro
mânești în cadrul cooperării e- 
conomice româno-tunisiene în 
domeniul minier.

La întrevedere au participat 
directorul de cabinei al preșe
dintelui, ministrul Farhat, minis
trul tunisian al tineretului, Tahar 
Belkodja. A fost prezent, de 
asemenea, ambasadorul român 
la Tunis, Petre Bălăceanu.

Ion Iliescu a fost primit, de 
asemenea, de către directorul 
Partidului Socialist Desturian, 
Mohamed Ben Amara și a avut 
o întrevedere cu conducătorii 
organizației de tineret din Tu
nis.

R.F. a Germaniei: Ripostă la 
acțiunile forțelor neo nazisteBONN 13. — Corespondentul Agerpres, M. Moarcăș, transmite : In cursul după-a- miezii de sîmbătă, la Bonn a avut loc o demonstrație organizată de mișcarea acțiunea de rezistență, emanație a Partidului național democrat, de orientare neonazistă, împotriva politicii răsăritene a cabinetului BrandtDupă ce a fost interzisă la începutul săptămînii trecute de către prefectura poliției din Bonn, Tribunalul administrativ din Koln a anulat vineri această interzicere, considerînd-o ca fiind „contrară prevederilor constituționale".Față de acțiunea neonaziș- 

formă structurală" a universității, neonorate, au fost însoțite de măsuri voit spectaculare, ca retragerea posturilor polițienești care, în trecut, staționau în incinta facultăților.Aparatul represiv a fost, însă, numai camuflat. O întreagă rețea de agenți și informatori a fost pusă rapid pe picioare și ea activează intens. Dovada : studenți (care, din motive lesne de înțeles, nu și-au dat numele) au relatat corespondentului săptămîna- lului vest-german citat anterior, că de la începutul actualului an universitar, cel puțin 80 de colegi ai lor de la universitatea din Lisabona au fost „filați" și anchetați la poliție, mulți dintre ei fiind implicați în procese, unii fiind de pe acum „exmatriculați pe

ORIENTUL APROPIAT
R. F. a GERMANIEI. — Cir
ca 1 000 de persoane au de
monstrat săptămina trecută 
la Frankfurt pe Main în fața 
Consulatului general al Spa
niei din localitate împotriva 
înscenării judiciare de la 
Burgos. O demonstrație si

milară a avut loc și la 
Munchen

organiza- neonazis- că la de- lua «parte ea nu a

E. R.

• Formarea Secretariatului C. C. al O. E. P,
• Vie activitate diplomaticăAMMAN 13 (Agerpres). — Cotidianul „Al Fatah" a anunțat sîmbătă formarea Secretariatului Comitetului Central al Organizației de Eliberare a Palestinei. Secretariatul, care are misiunea de a asigura conducerea organizației, este format din Yasser Arafat, președintele Comitetului Central al O.E.P., George Ha- bache, conducătorul Frontului popular pentru eliberarea Palestinei, și Nayef Hawatmeh, conducătorul Frontului popular democratic pentru eliberarea Palestinei.DAMASC 13 (Agerpres). — Generalul Hafez El Asad, președintele Consiliului de Miniștri și ministru al apărării al Siriei, a sosit sîmbătă du- pă-amiază la Datmasc, venind de la Cairo, unde a avut întrevederi cu președintele R.A.U.. Anwar El Sadat. Șeful guvernului sirian a făcut, timp de mai multe zile, un turneu în Libia, R.A.U. și Sudan, în cursul căruia a discutat cu șefii acestor state probleme privind relațiile bilaterale, precum și posibilitățile de realizare a proiectatei uniuni cvadripartite — RĂ.U, Libia, Sudan, Siria.

NEW YORK 13 (Agerpres). - 
General Moshe Dayan, ministrul 
israelian al apărării, a părăsit 
New York-ul plecînd spre Tel 
Aviv. Generalul Dayan a efectuat 
o vizită în Statele Unite, în ca
drul căreia a avut întrevederi cu 
președintele Nixon și cu ministrul 
apărării, Melvin Laird.

PARIS 13 (Agerpres). • 
gele Hussein al Iordaniei,

Congresul P. C. din 
Uruguay

• LA 
ceput 
XX-lea 
Comunist din Uruguay. Parti
cipă peste 800 de delegați, aleși 
in cadrul conferințelor depar
tamentale ale partidului comu
nist și numeroși oaspeți străini.

Din partea Partidului Comu
nist Român participă o delega
ție condusă de Dumitru Baia- 
lia, membru al C.C. al P.C.R., 
președintele Comisiei Perma
nente a M.A.N. pentru consi
liile populare și administrația 
de stat.

Raportul la Congres a fost 
prezentat de primul secretar al 
C. C. al P. C. din Uruguay, 
Rodney Arismendi.

• LA HEIDELBERG a fost 
inaugurat noul sediu al Centru
lui vest-german de cercetări în 
domeniul cancerului. Laboratoa
rele centrului sînt dotate cu 
aparate ultramoderne, printre 
care un ordinator electronic și 
un ciclotron. adaptate cercetării 
și terapiei anticanceroase.

Centrul de cercetări împotriva 
cancerului din Heidelberg, care 
coordonează activitatea a 25 de 
institute oncologice, este de
servit de 800 de specialiști, fiind 
în prezent cel mai mare institut 
medical de acest fel din lume. 

Luni sosește Ia Budapesta vicepremierul italian, Francesco de 
Martino.

Comentând această vizită, întreprinsă Ia invitația vicepreșe
dintelui guvernului R.P.U., Matyas Timar, agenția M.T.I. 
relevă imbunătățirea relațiilor dintre Ungaria și Italia în cursul 
ultimilor ani. Deosebit de favorabilă a fost dezvoltarea acestor 
relații in anul 1970, cînd ministrul de externe al Italiei, Aldo 
Moro, a făcut o vizită la Budapesta, iar vicepremierul Timar a 
fost oaspete al guvernului italian.

In prezent, continuă M.T.I., între cele două țări este în vi
goare acordul comercial pe termen lung, semnat în anul 1969, 
Italia fiind al doilea partener comercial al Ungariei, dintre țările 
capitaliste europene. In ultimii zece ani, volumul schimburilor 
comerciale bilaterale a crescut de trei ori, ajungînd în anul 1969 
la 2 miliarde forinți valută, față de numai 522 milioane forinți 
valută în anul 1961. Totodaîă, întreprinderile ungare 
legături cu firme italiene și au purtat convorbiri 
dezvoltării unor forme de cooperare.

au stabilit 
în vederea

tntreprinde în prezent un turneu 
în străinătate, a sosit astăzi la 
Paris, venind de la New York, In 
timpul vizitei în Franța, suveranul 
iordanian va avea întrevederi cu 
președintele Georges Pompidou, 
cu primul ministru, Jacques Cha- 
ban Delmas, și cu ministrul afa
cerilor externe, Maurice Schu
mann, consacrate situației din 
Orientul Apropiat și relațiilor 
dintre cele două țări. Regele 
Hussein este însoțit de numeroa
se oficialități iordaniene, printre 
care ministrul afacerilor externe, 
Abdallah Salah, și ministrul in
formațiilor, Ednan-Abou Aoudeh.

• CEA DE-A 21-a CONFE
RINȚĂ ministerială a Orga
nizației țărilor exportatoare 
de petrol — OPEP —, întru
nită la Caraballeda, locali
tate situată la 50 de km de 
capitala Venezuelei, a adop
tat o hotărîre în favoarea 
ridicării preturilor la produ
sele petrolifere.

In cercurile apropiate con
ferinței, se apreciază că a- 
ceastă hotărîre reprezintă 
cea mai importantă măsură 
luată de OPEP de la înfiin
țarea sa.

Unul din delegații la con
ferință a declarat că măsurile adoptate vor permite o 
creștere substanțială a pre
turilor. iar aplicarea acestor 
măsuri va bloca manevrele 
companiilor' petroliere.

La conferință au participat 
delegați din cele 10 țări mem
bre ale organizației (Abou, 
Dhabi, Algeria, Indonezia, 
Iran, Irak, Kuweit, Libia, 
Quatar, Arabia Saudită și Venezuela).

• O BOMBĂ extrem de pu
ternică a explodat sîmbătă sea
ra intr-o clădire a serviciului 
vamal din Londonderry, provo- 
cind importante pagube mate
riale.

Un purtător de cuvint al po
litiei a declarat că explozia a 
fost cea mai puternică Înregis
trată in Irlanda de nord în ulti
mele săptămini.
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• SATELITUL de construcție 
americană „Explorer", L. 
sîmbătă de pe o platformă 
Oceanul Indian de oamenii 
știință italieni, s-a plasat 
orbita prevăzută, a anunțat 
purtător de cuvint al NASA. 
Stațiile terestre au recepționat 
semnalele transmise de satelit 
— primul lansat de Italia.

Aparatura instalată la bordul 
satelitului va permite efectuarea 
unor cercetări asupra energiilor 
înalte din galaxia noastră.

• LA CHEMAREA FEDERA
ȚIEI NAȚIONALE A PRESEI, 
ziariștii italieni au declarat sîm
bătă o grevă de 24 de ore, în 
semn de protest împotriva în
treruperii de către federația edi
torilor a negocierilor asupra re
înnoirii convenției colective de 
muncă. Greva a afectat și ac
tivitatea agențiilor de presă și 
a posturilor de radio și televi
ziune.
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