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Plenara C.G. ai U.T.C

o

Mesajul adresat de tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU
Congresului jubiliar al Uniunii
internaționale a Studenților

Cea de-a XXV-a aniversare 
creării Uniunii Internațio- 

oferă

religi- 
reali- 

de

tributele viitorului 
intelectual — stu
dentul de astăzi — 
presupun printre al
tele, un regim in
tens de muncă, apt

să transforme studiul individual 
permanent în capacitatea de a 
răspunde creator exigențelor im
puse de viață, de existența unui 
număr tot mai mare de informații 
în fiecare domeniu. Am căutat să 
descifrăm aceste atribute în at
mosfera febrilă a sesiunii de exa
mene, cînd studenții se aflau în 
marea competiție a inteligenței, 
care refuză superficialitatea, chiu
lul, dezinteresul pentru studiu, 
sancționîndu-le prompt cu notele 
corespunzătoare. Convinși de im
perativul necesar nu numai al 
pregătirii sistematice a materiei, 
am căutat să aflăm componentele 
unei note care autentifică, în a- 
fara răspunsului la un bilet, ca
pacitatea de sinteză și generali- 
are, posibilitatea de a interpreta 

aplicat cunoștințele asimilate.
Primul popas l-am făcut la In-

Simbătă, 6 februarie 1971, a 
avut loc Plenara Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, cu următoarea ordine 
de zi : Informare asupra pre
gătirilor Congresului U.T.C. și a 
Conferinței U.A.S.R. ; Aprobarea 
Raportului Comitetului Central 
care va fi prezentat la Congresul 
al IX-lea al U.T.C. ; Informare 
asupra rezultatelor întrecerii 
dintre comitetele județene ale 
U.T.C. în acțiunile de muncă 
patriotică pe 1970.

La plenară au participat mem
brii Comitetului Central, ai Co
misiei Centrale de Revizie, pri
mii secretari ai comitetelor ju
dețene, redactorii șefi ai publi
cațiilor pentru tineret.

Plenara a aprobat măsurile 
pregătitoare și programul de des
fășurare a lucrărilor Congresu
lui, a dezbătut proiectul rapor
tului ce va fi prezentat la cel 
de-al IX-lea Congres al Uniunii 
Tineretului Comunist.

Comisia Centrală de Revizie ■ 
dezbătut și aprobat raportul co
misiei ce va fi prezentat Con
gresului. Totodată, comisiile per
manente ale C.C. al U.T.C. au 
dezbătut proiectele pt ogramelor 
de activități ce vor fi supuse 
analizei in comisiile de lucru ale 
Congresului.

Cu prilejul plenarei, in Înche
ierea lucrărilor, organizației ju
dețene Prahova a U.T.C. 1 s-a 
conferit Premiul special, Diploma

de Onoare a C.C. ăl U.T.C. și 
Drapelul de organizație fruntașă A 
în întrecerea dintre comitetele 
județene U.T.C. în acțiunile de 
muncă patriotică pe 1970 ; locul A 
1 a fost ocupat de organizațiile “ 
U. T. C. ale municipiului Bucu
rești și județului Caraș-Severin; A 
locurile II și III de cele ale ju- “ 
dețului Hunedoara, și respectiv 
Dimbovița. De asemenea, un nu- 
măr de organizații județene, W 
care s-au evidențiat în această 
întrecere au fost distinse cu Di- _ 
ploma de Onoare a C.C. al U.T.C. 9

In legătură cu trecerea în 
munca de partid, tovarășul 
Mircea Angelescu a fost eliberat A 
din funcția de secretar al C.C. w 
al U.T.C. (Agerpres)

a 
nale a Studenților îmi 
plăcuta ocazie de a vă adresa 
un cald salut și cele mai bune 
urări dumneavoastră, partici- 
panți la acest Congres jubili
ar, întregului tineret universi
tar de pretutindeni care, in
diferent de convingerile sale 
politice, filozofice sau 
oase, militează pentru
zarea aspirațiilor legitime 
democrație, progres social și 
pace ale umanității.

In condițiile actuale, cînd 
se desfășoară o revoluție teh
nică și științifică fără prece
dent, iar procesul cunoașterii 
și activitatea practică solicită 
noi și noi detașamente de spe
cialiști, cînd dezvoltarea tot 
mai intensă a învățămîntului 
asigură, o dată cu creșterea 
rîndurilor tineretului studen
țesc, accesul la instruire su
perioară a unui număr cres- 
cînd de tineri teșiți din pătu-

rile populare. studențimea, 
confruntată nemijlocit cu ma
rile probleme ale contempora
neității, a devenit o puternică 
forță a progresului, o prezen
tă activă, dinamică, in viața 
social-politică a lumii. Tine
retul studențesc, alături de în
tregul tineret progresist și de
mocratic, împreună cu clasa 
muncitoare și celelalte forțe 
sociale avansate, este profund 
interesat în făurirea unei so
cietăți mai bune, mai drepte, 
în care tot ceea ce se creează 
să fie pus în slujba progre
sului și civilizației, să 
că omului, bunăstării 
cirii sale

Noi dăm o înaltă
faptului că tînăra generație, 
studențimea participă tot mai 
activ la lupta pentru trans
formări înnoitoare în societa
te, pentru libertatea și inde
pendența popoarelor, împotri
va imperialismului șj a poli
ticii sale de dictat, de opresiu-

serveas- 
și feri

prețuire

ne și înrobire, a colonialismu
lui și neocolonialismului, pen
tru o lume fără războaie, 
bazată pe Justiție și echi
tate 
rea dreptului sacru al fiecă
rui popor de a-și hotărî sin
gur soarta, fără imixtiuni din 
afară.

Relevăm cu deosebită satis
facție contribuția de seamă 
pe care tineretul, studențimea 
din țara noastră o aduc, ală
turi de întregul popor, la pro
gresul multilateral al patriei 
socialiste, la dezvoltarea 
latiilor de prietenie și 
borare cu studențimea 
intată din toate țările, pentru 
victoria cauzei păcii și secu
rității internaționale, a de
mocrației și socialismului în 
lume.

La sărbătorirea unui sferl 
de veac de activitate, adresez

socială, pe respecta-

re- 
cola- 
ina-

Uniunii Internaționale a Stu
denților, dumneavoastră, dragi 
prieteni, urări de succes in 
desfășurarea lucrărilor Con
gresului și îmi exprim speran
ța că el va marca un moment 
important în dezvoltarea re
lațiilor organizației dumnea
voastră cu organizațiile stu
dențești democratice și pro
gresiste, în întărirea solida
rității studențimii de pretu
tindeni și lărgirea colaborării 
sale cu celelalte mișcări de 
tineret, cu lupta clasei munci
toare. a maselor populare și 
a tuturor forțelor sociale a- 
vansate, pentru triumful idea
lurilor de libertate și progres, 
democrație și independență 
națională, împotriva imperia
lismului și reacțiunii, pentru 
pace și o viață mai bună.

NICOI.AE CTAUSESCU 
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT 
AL REPUBLICII SOCIAIISTE ROMÂNIA 

SECRETAR GENERAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

EXA
MENUL
certificat al
pregătirii
susținute

a fiecărui
student

stitutul pedagogic de trei ani din 
cadrul Universității „Al. I. Cu- 
za“-Iași. Aici studenții anului III 
al facultății de științe naturale și 
agricole susțineau examenul la 
„Anatomia, fiziologia și igiena 
omului". Membrii grupei 34, a- 
flați la primul examen al ulti
mului an de studii, par a mai fi 

1 stăpîniți de emoțiile sesiunii. In 
fața ușii se mai răsfoiesc caiete 
și manuale. In laborator, tabla 
este acoperită cu desene și sche
me. O privire pe catalog și o 
părere despre grupă poate fi deja 
avansată: din 9 studenți 7 au 
obținut note de 9 și 10. Tova
rășa asistentă Constanța Bîrcă ne 
explică într-un fel „secretul" no
telor bune : „lucrările de labora
tor au fost efectuate complet fi 
foarte bine încă din timpul se
mestrului, nu s-a înregistrat nici o 

; 7 leafă nemotivata'. In dialogul 
,'aminatorului — tov. lector M.

i.azăr — cu studenții, transpare 
urmărirea atentă a argumentației, 
accentul pe valoarea practică a 
cunoștințelor necesare viitorilor 
profesori de anatomie și științe 
agricole. De altfel, după cum ne 
spunea într-un moment de pauză 
tovarășul examinator : „important 
la examen este să sesizezi capa
citatea studentului de a judeca, 
de a abstractiza un bagaj de cu
noștințe, care în condiții practice 
trebuie aplicate diferențiat și cu 
un real talent pedagogic. De a- 
ceea pun accentul nu numai pe 
răspunsurile corecte, dar și ne 
efectuarea corespunzătoare a de
senelor sau a schemelor de spe
cialitate. Consider că probele de 
control din timpul anului au ară
tat convingător o ierarhie în pre-
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CERCURILE TEHNICE ALE ELEVILOR

Acțiunile de munca
voluntarpatriotică 
o tradiție care 

definește pregnant I

CALIN STANCULESCU

Consfătuiri de lucru ale cadrelor
tic bază din agricultură 
și activului dc partid

COTELE DINAMICE ALE
ENTUZIASMULUI SI HĂRNICIEI

VOCAȚII LA ÎNCEPUT
DE DRUM 'K

Legarea școlii de practică, 
die cerințele vieții este la ora 
actuală o preocupare majoră 
în domeniul perfecționării și 
modernizării învățămîntului. 
Nimeni nu poate contesta fap
tul că pînă a ajunge să mî- 
nuiești mașini și agregate sau 
să proiectezi utilaje este ne
voie să știi să mînuiești 
ghiul și bonfaierui sau să 
sori cu șublerul. După 
fiecare din noi știe că a 
stat un început de drum al vo
cației, o vreme cînd mînnirea 
șurubelniței prefigura de fapt 
o păăiune ce a devenit profe
sie. Dar, pentru ’ o asemenea 
devenire este nevoie cp. încă 
din faza incipientă pasiunea 
să-și găsească un stimulent. 
La vîrsta școlarului stimulen
tul nu înseamnă altceva de-

bur- 
mă- 
curn 
exî-

cît crearea unui teren favo
rabil materializării fanteziei 
și aplicării în practică a ceea 
ce elevul a acumulat din pa
ginile manualelor școlare.

Cum se răspunde unor a- 
sernenea cerințe ? Ce se face 
în acest sens ? Unor aserfie- 
nea întrebări ie-am căutat 
răspuns la trei licee din Că
lărași și Slobozia. Localități
le nu au fost alese la întîm- 
plare. A’nii noului cincinal 
vor adăuga, celor două orașe, 
noi obiective industriale in . 
care vor lucra mii și mii de 
cadre calificate, dintre care o 
mare parte se află azi oe băn
cile școlilor. Pe de altă parte 
în aceste orașe pionierii și 
în general, elevii școlilor de 8 
ani au posibilitatea de a par
ticipa activitatea unor

cercuri cu caracter 
aplicativ. Dar după 
lă liceu ?

— Ne-am 
spune prof.

tehnico- 
intrarea

străduit —
Emilia Druc

ne

IOAN VOICU

(Continuare in pag. a ll-a)

După cum s-a mai anunțat, tn 
zilele de 1—6 februarie au avut, 
loc consfătuiri de lucru ale ca
drelor de - bază din agricultură 
și activului de partid din toate 
județele țării în cadrul cărora 
s-a făcut o amplă și multilate
rală analiză a rezultatelor obți
nute în dezvoltarea producției 

„«Agricole și îndeosebi în infân-, 
zuirea măsurilor stabilite în ul
timul timp de Comitetul Central 
a! partidului privind organizarea, 
planificarea și conducerea agri
culturii.
ta consfătuirea cadrelor de 

bază ale agriculturii și a acti
vului de partid din județul Ia
lomița a participat, după cum 
se știe, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. La lucrările ce
lorlalte consfătuiri au participat 
tovarășii ; EMIL BODNARAȘ la 
județul Ilfov; PAUL NICULES- 
CU-MIZIL - Timiș; GHEOR 
GHE PANA - Brăila și B-așov; 
GHEORGHE RADULESCU

Teleorman; t HIGH. TROFIN — 
Olt si Iași; ILIE VERDEȚ - 
Galati; FLORIAN DANAI.A- 
( HE — Vîleea; CONSTANTIN 
DRAGAN — Vaslui și Gorj; 
EMIL DR.AGANESCU - Neamț: 
JANOS FAZEKAS — Sibiu si 
Harghita; PETRE LUPU — Bo
toșani și Suceava; MANEA M.A- 
NESCU — Dîmbovița; DUMI
TRU POPESCU - Arad; LE- 
ONTE rAUTU — Vrancaa și 
Buzău; GHEORGHE STOICA - 
Alba; VASILE VILCU — Tul-

cea și Hunedoara; ȘTEFAN 
VOITEC — Dolj; IOS1F BANC 
- Mureș; PETKE BLAJOVIC1 
.— Sălaj și Bistrlța-Năsăud; MI
RON CONSTANTINESCU — 
Bacău șl Maramureș; MIH.Al 
DALEA — Prahova ți Caraș- 
Severin; MIHAI GERE — Bihor 
și CovaMna; ION IONITA — 
Cluj; VASILE ț.ATILINET - 
Constanță ți Satu-Mare; ION 
STANESCU — Mehedinți.

In EDITURA POLITICA
a apărut:

NICOLAE

Cuvîntare la Consfătuirea
pr vind activitatea 

de comerț exterior
5 februarie 1971

PREMISELE

Intr-unui din laboratoarele Facultății de construcții civile a Insti- 
lutului de construcții din București

(Continuare in pag. a ll-a) UNOR
PRODUCȚII RECORD

Locul județului Arad este 
bine cunoscut în producția le
gumicolă a țârii, cea mai eloc
ventă dovadă in acest sens fiind 
oferită de producția obținută. 
Cu toate că legumiculturii ii 
sînt rezervate doar trei procen
te din suorafața agricolă a ju
dețului. 50 la sută din producție 
depășește autoconsumul. 
destinată exportului, 
legumicolă creste in 1971 cu 60 
la sută față de 1970. Cum ?

— Tn primul rind, ne spunea 
tovarășul loan Coroiu. secretar 
al Comitetului județean Arad.al 
P.C.R., președintele Uniunii ju
dețene a C.A.P., prin amplasa
rea acestor culturi numai pe 
terenuri irigabile. Pînă acum, 
cooperativele agricole foloseau 
sisteme de irigații numai pe 50 
la sută din suprafața cultivată 
cu legume. S-a redus apoi nu
mărul unităților cultivatoare cu 
plan, de la 86 cîte erau în 1970. 
la număi 46 pentru 1971. Numă
rul fermelor specializate ajung»

ți ind 
Producția

la 40 față de 30 cîte erau îna
inte, organizate în 8 centre pen
tru producerea și valorificarea 
legumelor, dintre care 6 cu 
racter pronunțat de 
iar două cu profil 
pentru industrializare.

— Procedînd astfel; 
tovarășul N. Popovici. 
șef al cooperativei ..23 August", 
am putut să ne stabilim, de co
mun acord cu beneficiarii, sor
timentele ce le-am găsit de cu
viință a fi potrivite, in asa fel 
incit de pe suprafața de 100 ha 
să obținem o producție mai 
mare cu 635 tone.

Calculul inginerului , șef de la 
cooperativa agricolă „23 Au
gust" este doar un exemplu. 
Dar asemenea exemple pot fi 
oferite de orice altă unitate a 
județului. Președintele coopera
tivei agricole „Lumea nouă" din 
Curtici. tovarășul Gheorghe Don. 
ducea acest calcul și mai de
parte ;

sa-
producție, 
accentuat
ne spune 

inKiner

— Dacă in 1969 — spunea 
dumnealui — de pe 116 ha cu 
legume realizam venituri in va
loare de 3 milioane lei, anul a- 
cesta vom realiza pe aceeași 
suprafață 4,3 milioane tei. Am 
luat în comparație anul 1969 
pentru că a fost un an normal. 
Certitudinea realizării acestor 
venituri ne-o dă in primul rind 
gradul de participare la muncă 
al oamenilor. Aplicând acordul 
global, oamenii au înțeles rolul 
stimulator al acestei forme de 
retribuire.

Și, recurgind tot la cifre, con
statarea este că acum, compara
tiv cu aceeași perioadă de lu
cru, numărul cooperatorilor din 
Curtici prezenți in grădinjle de 
legume este de trei ori mai 
mare. Dacă la pregătirea răsa
durilor. a ghivecelor nutritive și

NICOLAE COȘOVEANU

(Continuata in pag. « ll-a)
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MORALA
de GEORGE MACOVESCU

Nu este vorba despre o morală înscrisă Intr-un nou de
calog, pe care copii de vîrsta școlii elementare să-l învețe 
pe de rost. Nu mă gîndesc la reguli rigide, toate începînd 
cu : „Să nu...". Mi se pare că omenirea și mai ales societa
tea noastră socialistă a ajuns la un asemenea nivel de dez
voltare spirituală, îneît nu prin negație se conturează profi
lul moral al omului, ci prin cffirmafie, prin comportarea 
permanentă și în orice împrejurare. Omul care la școală 
știe perfect regulile „morale", dar care nu se sfiește să 
trăiască din munca altuia, copiind lucrarea vecinului de 
bancă ; omul care cunoaște „codul manierelor" la perfecție, 
dar care nu se sfiește să bruscheze o bătrînă sau să vor-
bească urît. cu propria lui soră ; omul care perorează într-o , S 

I 

........................... ........................................................................I 

pentru a te sprijini, dar care te lovește cu cealaltă și cu % 
amîndouă picioarele ; omul care te îmbie la ajutorare pen- Ș 
tru ca mîine să se laude că ti-a salvat viafa, deși n-a făcut 5 

.............................................I

ședinjâ despre necesitatea muncii, dar a doua zi întîrzie să 
vie la lucru, sau îi pune pe alții să trudească pentru el; 
omul care îți zîmbeșfe în fafă, dar care de îndată ce ai 
dispărut din vederea lui trece pe socoteala ta toate crimele 
și ticăloșiile înfăptuite de la începutul lumii și pînă astăzi; ,, 
omul care îi spune unei femei că o iubește și pînă seara a 
și schimbat-o cu alta ; omul care îfi oferă servicii cu inten
ția de a te prinde în plasa lui și care apoi face tot felul de 
intrigi pentru a te doborî ; omul care îfi întinde o mînă

amîndouă picioarele ; omul care te îmbie la ajutorare pen-

altceva decît, discret și calculat a adăugat un dram de 
otravă la propria fa amărăciune ; omul care te dezbracă și 
pretinde că te-a ajutorat dezinteresat; omul care îfi declară 
că îfi spune adevărul, dar în realitate te minte ; omul care 
vorbește zi și noapte despre principii, dar care în propria 
viață și în raporturile cu semenii lui se poartă după bunul 
plac, care la rîndul lui variază după puterea deținută de 
„principiu* ; omul care pentru satisfacerea poftelor lui este 
gata să sacrifice ce are mai scump; omul care cu cît se

disprețuiește; omul care socotește că micimea lui sufle
tească formează marea regulă obligatorie pentru toți; omul 
care măsluind și falsificînd crede că aceasta este norma 
caracteristică mediului în care trăiește ; omul care...

O, cîfi de asemenea „care' ar mai putea fi adăugați 1 
Dar nu acești... oameni — deși ei există — constituie uni
versul moral în care vrem să trăim. Noi, comuniștii nu 
ne-am ridicat împotriva vechii lumi pentru ca pe ruinele ei 
să crească buruieni otrăvite. Iar dacă au mai crescut unele, 
să nu ezităm să le plivim. Și mai cu seamă să nu le con
fundăm cu flori ale așezării celei noi.

NICOI.AE
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CRONICA FILMUL UI
După ce a reușit să devină 

unul dintre cei mai buni comici 
ai filmului contemporan, Alberto 
Sordi încearcă — și vom vedea 
că nu fără sucoes — postura „ci
neastului total": intr-un singur 

, film și regizor și scenarist și in-

jută cu nimic. Eroul nostru care 
vrea să cucerească Waltstreet-ul 
a rămas tot sărac. „Întreprinză
tor" e numai în ceea ce privește 
escroheriile, împrumuturi ne
onorate la timp, cecuri false și 
alte afaceri dubioase din pricina

ALBERTO SORDI
REGIZOR

terpret. E vorba de UN ITA
LIAN IN AMERICA, comedie 
în care ne prezintă America în 
maniera clasică a neorealismului: 
umor cu puternice accente so
ciale.

Succesul lui Sordi în postura 
de regizor, deși nu este din ca
tegoria explozivă a marilor eve
nimente filmice, ține mai mult 
de ambianța profesională a cine
matografiei italiene în care popu
larul comic a lucrat sub „ba
gheta" unor mari regizori, de 
unde, cum se zice, a avut ce în
văța.

Subiectul nu-i decît o variantă 
nouă a mitului cu „Unchiul din 
America", unchi bogat care-ți 
lași, moștenire o avere fabuloa
să... De data aceasta, unchiul e... 
tatăl, eroului iar averea visată 
(milioanele de dolari, terenurile 
petrolifere, acțiunile la marile 
concerne), se află în stare perpe
tuă de proiect.

Tatăl, Lando Marozzi, plecat 
în urmă cu 30 de ani să facă a- 
vere, n-a reușit nimic altceva de
cît, după cum știm din poveștii» 
cu „țara tuturor posibilităților", 
tă afle și să-și repete mereu că 
și Ford, ori alt mare miliardar, 
a fost la început un om sărac, 
dar întreprinzător. Desigur, a- 
ceste sloganuri publicitare, abil 
întreținute de americani, nu-i a-

cărora din cînd în cînd, vizitea
ză diferite închisori unde rămîne 
pentru diverse perioade de timp. 
Ceea ce-i reușește din plin e o 
mitomanie dublată de incurabilul 
optimism care-l face să creadă că 
va da într-o zi lovitura. Cum, nu 
știe. Și nici nu-l interesează. E 
mulțumit să viseze cu ochii des
chiși că va ajunge milionar. A- 
cesta e primul italian în America 
Al doilea, e fiul său, Giuseppe, 
lucrător la o stafie de benzină 
de la periferia Romei, chemat de 
tatăl său peste ocean. Călătoria 
de la Roma la New fork — fil
mul nu ne-o spune dar înțelegem

ușor — e tot o afacere a tatălui. 
O afacere „curată", poate singura 
în cariera lui, cu un post de te
leviziune care organizează o zgo
motoasă întîlnire, după 30 de 
ani, între tată și fiu, pentru o 
emisiune în care se face insis
tent, americănește, din două în 
două minute, printre gesturile 
cabotine obligatorii, reclamă unei 
firme producătoare de spagetti.

Urmează în mod normal rea
ducerea la realitate a tînărului 
Giuseppe și un final de film 
unde se amestecă două tradiții, 
hollywoodiană și neorealistă: un 
mariaj modest dar fericit și un 
serviciu tot la o stafie de ben
zină.

Există destul umor în film dar 
există și multh dilufie în acțiune- 
Sordi, regizorul, s-a lăsat tentat 
de mirajul turistic al America, 
de fascinația policromă a recla
melor luminoase, de modernele 
autostrăzi, îndulcind deziluzia e- 
roului cu fotografii color de ma
niera prospectelor de agenție tu
ristică. N-ar fi singura „vină" a 
regizorului. Mai există una care-l 
umbrește, dacă nu în postura de 
„cineast total" cel puțin în aceea 
de vedetă. A distribuit în film pe 
Vittorio de Sica care, în joacă, 
culege toate sufragiile noastre, 
excelînd într-o competiție actori
cească unde Sordi — actorul 
nu-i poate rezista. Vreau să spun 
că într-un film onorabil de Al
berto Sordi aplaudăm cAldwos 
doar pe actorul Vittorio de Sica.

TUDOR STANESCU
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întrecerile Turneului interna
țional universitar de tenis de 
masă au continuat, simbătă și 
duminică, cu preliminariile și, 
apoi, cu finalele pe echipe. Be
neficiind de o excelentă organi
zare, concursul a oferit, progresiv, 
meciuri din ce în ce mai intere
sante, mai spectaculoase și mai 
disputate. Din programul zilei de 
sîmbătă ne-am notat electrizanta 
partidă dintre echipele masculine 
ale R. F. a Germaniei și Unga
riei, în care, după ce stu
denții maghiari au condus cu 
4—1, au pierdut pînă la 
urmă cu 5—41 Remarca
bilă a fost, de asemenea, compor
tarea echipelor feminine și mas
culine ale U.R.S.S. care s-au ca
lificat pentru finale. Privitor la 
team-urile noastre, în vreme ce 
băieții au continuat să aibă o 
comportare plină de fluctuații 
(cîștigînd, totuși, toate jocurile 
disputate), fetele au urcat lejer, 
din treaptă în treaptă, pînă în 
finală, întrecînd în penultimul 
joc — e drept cam greu, datorită 
formei necorespunzătoare mani
festată de Eleonora Mihalca — 
formația R.P.D. Coreene cu 3—2. 
în obținerea acestei victorii, cel

mai mare merit îl are Carmen 
Crișan.

Iată acum, pe scurt, relatarea 
finalelor pe echipe :

în prima finală, la fete, repre
zentativa noastră a primit replica 
formației U.R.S.S. Aflîndu-se în 
mare vervă, dinamice și cu o exac
titate de ceasornic, jucătoarele 
sovietice Zoia Rndnova și Rita 
Pogosova au surclasat neașteptat 
de repede și ușor echipa noastră 
în care Mihalca și Crișan au 
evoluat cu mult sub posibilitățile 
lor. Rezultatul final: 3—0 pentru 
U.R.S.S., aduce acestei echipe 
looul I și titlul de campioană 
a primului turneu internațional 
universitar de tenis de masă.

La băieți finala s-a disputat 
între echipele Cehoslovaciei și 
U.R.S.S. Jucătorii cehoslovaci au 
condus cu 1—0, 2—1, 3—2, dar 
tenismenii sovietici au egalat, 
(3—3), au preluat conducerea 
prin Gomoskov (care l-a învins 
pe Kunz într-un meci palpitant) 
și au cîștigat, în final, cu 5—3 
prin Vardanian. Astăzi este zi de 
odihnă, urmînd ca întrecerile să 
se reia mîine dimineață începînd 
de la ora 9.

HORIA ALEXANDRESCU

fotbalistică

re- 
să 
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Săptămîna
• Angelo Niculescu crede că 

cei mai buni cinci fotbaliști ai 
anului trecut au fost, in ordine, 
Dinu, Nunweiller VI, Dumitru, 
Lupescu și Dembrowschi.

• Președintele Clubului Pro
gresul București, Ion Sfetcu, ii 
cere jucătorului Vasile Dumbra
vă (30 de ani), vinovat de 
petate abateri disciplinare, 
vină ia antrenament cu 
rințli...

• Meciul dintre echipele
linipice ale României și Alba
niei se va disputa la Galați. „La 
București, — ne explică Cornel 
Drăgușin, „secundul" olimpici
lor — partida nu ar trezi un in
teres prea mare. Ca de altfel, 
bănuim, in oricare alt oraș cu 
formație in divizia A. „Așa in
cit ne-am oprit asupra Gaiațiu- 
lui, oraș în care publicul duce 
dorul fotbalului".

• Aflăm că F.C. Avai — e- 
echipă pe care Dinamo Bucu-

rești a învins-o cu 2—1 în 
zilia — nu mai susținuse 
un joc internațional din 
1928 ! Deci, de 43 de ani !
• Clubul Progresul București 

a renunțat la serviciile lui Ale
xandru Caricaș, destituindu-I 
(și) din funcția de antrenor al 
centrului de copii și juniori !

• Rapid pierde lamentabil 
primul joc ai turneului din Bra
zilia ; 0—5 cu l’ortughesa. După 
meci, „antrenorul1* Marin Băr- 
bulescu a declarat că 'jucătorii 
nu s-au acomodat cu mingea 
care a fost prea ușoară...

• Conducerea clubului C.F.R. 
Timișoara i-a cerut antrenoru
lui Tache Macri nu să salveze 
echipa de Ia retrogradare, ci să 
o promoveze din nou in divizia 
A. Dar asta in vara anului *72...

ILIE NÂSTASE
IN SERIE

D. V.

JUNIORII
JUDOKA

După ce 4-a eliminat pe 
Pasarell și Gimeno, jucătorul 
român Iile Năstase a reușit o 
veritabilă performanță în tur
neul de tenis (pe teren acope
rit) de la Richmond (Virginia), 
reușind să-l învingă în semi
finale în trei seturi 6—2, 4—6, 
7—« pe vestitul campion aus
tralian John Newcombe, cotat 
cel mai hun jucător al lumii 
în ultimii doi ani. In această 
partidă, care l-a entuziasmat 
pe specialiști șl pe spectatori, 
Ilie Năstase șl-4 pus în va
loare serviciul său Impecabil 
șl jocul la fileu care l-a deru
tat pe asul australian. El se va 
întllni în finală eu Arthur 
Ashe (S.U.A.), care l-a între
cut cu 7—<, 6—J pe compatrio
tul său Clark Graebner.

BAT LA PORȚILE 
CONSACRĂRII

Sîmbătă și duminică, judo-ul 
și-a dat întîlnire cu admiratorii 
săi în sala de sport a Institutului 
Politehnic, în cadrul Campiona
tului Capitalei, contînd ca fază 
de zonă a Campionatului național, 
întrecerile s-au bucurat de o 
mare popularitate. Peste 108 ju
niori, mari și mici, componenți 
ai echipelor „Gloria", (Presă și 
Edituri), „Rapid", I.E.F.S., „Fla
căra Roșie", „Universitatea", 
Școala sportivă 1, Școala sportivă

adversarelor, din 
cit... un set !

A. HORIA

MEN UL
(Urmare din pag. I)

IN GRĂDINILE ARADULUI

certificat al pregătirii

susținute a fiecărui student
la executarea celorlalte lucrări, 
In iarna trecută participau în 
zilele de vîrf 50 de cooperatori, 
acum, zilnic, numărul lor este 
între 140—160. Acest lucru a 
permis ca lucrările pregătitoare 
producției legumicole a anului 
să fie la zi. In întregul județ la 
ora actuală fiind reparate răsad
nițele, se desfășoară semănatul 
culturilor de legume timpurii 
— pentru varza timpurie aceas
tă lucrare este deja încheiată. 
A fost, de asemenea, terminată, 
in toate unitățile operația de 
consolidare a solariilor ; în cî
teva zile se va încheia confec
ționarea de perdele de protec
ție, în centrul acțiunii aflîndu-se 
confecționarea ghivecelor nutri-

s-au luat măsuri pentru produ
cerea unor cantități de răsaduri 
suplimentare. Așa, de exemplu, 
asociația intercoopeartistă din 
Curtici a rezervat în sera ei de 
5 iiectare o suprafață de 5 000 
m.p. pentru a scoate, în două 
serii, un plus peste nevoile pla
nificate de răsaduri de roșii, iar 
centrul legumicol experimental 
Arad va pune și el la dispozi
ția cooperativelor agricole din 
județ un plus de 1 milion de 
fire de răsaduri pentru ardei 
gras.

Sarcinile de plan ale legumi
cultorilor arădeni pentru 1971 
și angajamentele depășirii lui 
nu sînt de loc ușoare. Așa cum 
arată rezultatele bune obținute 
pînă acum în pregătirea condi
țiilor realizării lor, există pre-

PREMISELE
UNOR

PRODUCȚII
RECORD

five — din necesarul de 50 mi
lioane fiind gata pînă în pre
zent 10 milioane. în stadiu a- 
vansat se află și fertilizarea cu 
îngrășăminte chimice și natu
rale. în cîmp au fost scoase 26 
mii tone de gunoi de grajd, față 
de 29 de mii apreciate a fi ne
cesare. Așadar, premisele unei 
producții record în județ sint 
asigurate, depunîndu-se în con
tinuare eforturi pentru ca pro
ducția de 102 000 tone legume 
planificate a se realiza de pe 
cele 5 800 hectare ce vor fi cul
tivate în unitățile agricole, nu 
numai să se realizeze, ci, să se 
și depășească. Și faptul că a- 
ceste eforturi se conjugă, dau 
această garanție la fiecare din 
cele opt centre pentru produ
cerea și valorificarea legumelor 
care reunesc între 6 și 12 ferme 
specializate. Săptămînal, se ur
mărește și se analizează stadiul 
lucrărilor, problemele ce se cer 
soluționate.

— La ultima analiză, în cen
trul nostru — ne spune tehnici
anul Ștefan Levoi de la Cen
trul de producere și valorificare 
Curtici, inginerii șefi ai celor 6 
cooperative componente, au că
zut de acord că cea mai buna 
soluție in confecționarea ghive
celor este folosirea materialului 
plastic, așa cum procedează 
cooperativa din Macea.

— S-a mai constatat că cen
trul nu este suficient de pregă
tit cu ambalaje și mașini de 
sortat, arată la rîndul său, in
ginerul șef al cooperativei din 
Macea, tovarășul Iosif Cora, si
tuație ce se află în curs de re
mediere.

Ținînd cont de faptul că ho- 
tăritor în obținerea de legume 
timpurii este asigurarea răsadu
rilor la timp și de bună calitate, 
organele județene au luat mă
sura ca pentru acele unități care 
nu și le pot produce singure, să 
fie produse în patru hectare de 
seră. în vederea depășirii pla
nurilor de producție inițiale.

misele unor recolte record, acest 
lucru dovedind că recentele mă
suri adoptate de conducerea de 
partid și de stat, în curs de a- 
plicare, la care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a referit din nou și 
la consfătuirea cu cadrele din a- 
gricultura județului Ialomița, 
corespund întrutotul cerințelor 
actuale, căci ele țin seamă de 
necesitățile și de stadiul în care 
se găsește agricultura noastră 
socialistă.

UN ITALIAN ÎN AMERICA : 
rulează la Patria (orele 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,15), Festival (orele 8,45; 
11; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

AMBASADOR AL UNIUNII SO
VIETICE ; rulează la Victoria 
(orele 16,30 ; 18,30; 20,30).

CINTECELE MARII : rulează la 
Victoria (orele 9; 11,15; 13,30), Fe
roviar (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45), Excelsior (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Melo
dia (Orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45).

INCINERATORUL : rulează la 
Central (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21).

ULTIMUL SAMURAI: rulează 
la Capitol (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21).

BĂTĂLIA PENTRU ALGER : 
rulează la Miorița (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

Z : rulează la Buzești (orels 
15,30; 18; 20,30).

ȘOIMII : rulează la Rahova (o- 
ra 20,15).

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

CRIMA ȘI PEDEAPSA : rulea
ză la Cotrocenl (orele 14,15; 18,15).

BĂIEȚI BUNI, BĂIEȚI RAI : 
rulează la Luceafărul (orele 8,45; 
10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 19; 21),
București (orele 8,45: 10,45; 12,45;
14,45; 16,45; 19; 21).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Favorit (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Gloria (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Mo
dem (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30).

In C.C.E.
PROGRESUL BUCUREȘTI-START PRAGA 3-5!
Simbătă după-amiază s-a dis

putat, in sala Floreasca, — pa
ralel cu Turneul internațional u- 
niversitar — partida dintre Pro
gresul București și Start Pra- 
ga, semifinală a C.C.E. la tenis 
de masă feminin.

Cunoșteam valoarea echipei 
oaspe, știam că Ilona Vostova 
este o jucătoare redutabilă iar 
coechipierele ei nu sint departe 
de „prima paletă a team-ului“, 
dar cunoșteam, în același timp, 
omogenitatea, experiența și ma
turitatea formației noastre, în

care exista, insă, spre regretul 
nostru, un vizibil decalaj valoric 
între Maria Alexandru și cele
lalte două jucătoare : Victoria 
Babiciuc și Mariana Baciu. De 
altfel, acest decalaj avea să-și 
lase, din plin, amprenta asupra 
meciului, căci, în vreme ce a- 
ceastă formidabilă Maria Ale
xandru a cîștigat categoric toate 
cele trei partide jucate, coechi
pierele ei n-au reușit să smulgă 

5 meciuri, de-

(Urmare din pag. I) 

gătire pe care nota de la exa
men o consolidează. Grupa 5 este 
o grupă bună, iar cele două note 
mai slabe le consider accidente. 
Fiind o disciplină de bază în pre
gătirea profesională exigențele 
noastre, deși sporite au primit 
răspunsuri bune". Cu o zi îna
inte la aceeași disciplină grupa 34 
obținuse 13 note de 9 și 10 din 
21 de studenți. Faptul atestă că 
debutul în sesiune la științe na
turale s-a făcut cu dreptul, iar 
rezultatele sînt evident rodul 
unei pregătiri permanente și rit
mice, susținute pe parcursul lu
nilor anterioare sesiunii. Cu un 
etaj mai sus în aceeași clădire 
un grup de studenți discutau a- 
prins despre viitor: cum va fi 
în producție, cum se vor des
curca în fața unor probleme ine
dite, Am crezut, un moment, că 
nu așteaptă intrarea în examen. 
Dar m-am înșelat: intrau peste 
cîteva clipe la „Programări li
niare aplicate în industrie", dar 
erau în anul V. Experiențele ce
lor 8 sesiuni precedente își spu
neau cuvîntul în pregătirea psiho
logică a sesiunii.

Tovarășul prof. dr. I. Drăgan, 
șeful catedrei de probabilități și 
matematici economice, ne măr
turisea în timpul examenului că 
urmărește: „puterea de analiză a 
materialului asimilat, însușirea 
tehnicilor de calcul și a modele
lor matematice ale unor proble
me practice pe care le ridică eco
nomia întreprinderii. La seminar 
în timpul pregătirii anterioare

examenului, am urmărit, nu nu
mai asimilarea problemelor de 
strictă specialitate, dar și forma
rea unor conexiuni interdiscipli- 
nare la cei care peste cîteva luni 
vor fi chemați să răspundă de 
importante probleme ale econo
miei industriale. Cred că viitorul 
sistem de notare va reprezenta 
un instrument util pentru spori
rea eficienței studiului individual, 
pentru perfecționarea profesiona
lă, pentru o activitate mai susți
nută a tinerelor cadre didactice, 
care răspund direct de calitatea 
pregătirii studenților". Chiar dacă 
un singur 10 obținut de Mihai 
Culiniuc a marcat scurta noastră 
vizită, studenții anului V — fa
cultatea de studii economice — 
se dovedesc a fi bine pregătiți 
nu numai rtioral, în confruntarea 
cu exigențele sesiunii.

La I.M.F. — Iași o atmosferă 
de emoții practic ridicate la pă
trat: primul examen din viața 
universitară, primul dialog al stu
denților din anul I cu ștacheta ce
rințelor unui examen deosebit de 
cele anterioare. Tov. prof. dr. doc. 
Gh. Ghimicescu asculta grupa 3- 
medicină generală la examenul 
oral de biochimie. Ultima parte 
a examenului ,care mai compor
tase o probă practică și una scri
să, se desfășura într-un dialog viu 
în care studentul era solicitat să 
explice motivațiile argumentării, 
subtextul practic al subiectului. O 
replică a tovarășului profesor re
venea ca un laitmotiv: „nu în
văța mecanic". în caietul orelor

de laborator notele lucrărilor 
practice erau aproape mereu 
identice cu nota finală de pe car
net. Cele trei lucrări practice, plus 
cele de sondaj indicau încă din 
timpul semestrului capacitățile in
dividuale ale fiecărui student 
Dialogul consistent din timpul 
examenului se datora după spu
sele tov. prof. dr. doc. Gh. Ghi
micescu „faptului că în general 
„bobocii", și, în special, studenții 
la medicină au tendința de a asi
mila mecanic. Ori profesiunea de 
medic presupune o mare mobili
tate a gîndirii. Aceasta se for
mează și printr-o atentă urmărire 
a studenților în timpul semestru
lui ceea ce s-a realizat și pînă 
acum, dar care va fi, într-un fel, 
legiferat de noua notație experi
mentală. Aș vrea, însă, să adaug 
că este necesar ca la unele ma
terii, care au prevăzute în pro
gramă numai ore de curs și labo
rator să fie cuprinse și ore de se
minar — capabile să faciliteze o 
examinare directă a studenților".

Faptul că la toate cele trei 
examene la care am asistat pre
gătirea din timpul semestrului a 
avut o importantă pondere la nota 
de la examen, în aprecierea reală 
a posibilităților studenților atestă 
încă o dată introducerea salutară 
a notației experimentale din se
mestrul II — capabilă să ofere 
elemente de reper în plus pentru 
o apreciere obiectivă și constantă, 
fără îndoială, interesantă și pen
tru capacitatea de pregătire pro
fesională a viitorilor intelectuali.

I
*

S-au reluat întrecerile campionatului republican de volei. în foto
grafie, un aspect de la întîlnirea dintre Rapid și Universitatea Cluj, 

disputată în sala Giulești

2, Școala sportivă „Energia", 
I.O.R., Olimpia, Dinamo Tunari 
și Agronomia au luptat cu multă 
însuflețire pentru a obține drep
tul de participare la turneul final 
de la Sibiu. Intîlnirile, în general 
dinamice, au oferit sutelor d 
spectatori o adevărată demoi - 
strație de agilitate și suplețe. Dih 
rîndul tinerilor care au lăsat o 
impresie deosebită se desprind 
judoka Mihai Lorentz, care de 
altfel a și primit aprecierea ți 
diploma de cel mai tehnic spor
tiv al competiției, Vasile Vel- 
ciu și Valeriu Manda (Presă și 
Edituri), Marius Badea (Rapid), 
Vasile Prioroc (S.S.2) și Klaus 
Andronic (Flacăra Roșie). Merită 
a fi menționat arbitrajul compe
tent și corect prestat de brigada 
Constantinescu Ion — Laurențiu 
Vasilescu, care a distonat cu 
maniera greșită a echipei, Tănă- 
sescu Radu — Gherman Ion. Iată 
ți clasamentul final:

Juniori mici: 58 kg : Marius 
Badea (Rapid); locul II — Dan 
Bouraț (Rapid); 65 kg : Nicolae 
Iosif (S.S. Energia), locul II — 
Sorin Pleacov (FI. Roșie); 
75 kg: Ioan Petrov (S. S. 
2), Locul II — Gabriel Păcu- 
raru (S. S. Energia); 85 kg; 
Ion Ciurea (FI. Roșie), locul 
II — Horia Gaiță (FI. Roșie) ; 
+ 85 kg : Vișan Hano (S.S. 2), lo
cul II — Adrian Buga (S.S. 1) si 
Manda Valeriu (Presă și Edituri).

Juniori mari: 63 kg : Mihai 
Tamaș (Dinamo Tunari), locul II 
— Adrian Lupulescu (Olimpia); 
70 kg: Vasile Prioroc (S.S. 2), 
locul II — Aurel Bogdan 
(I.O.R.) ; 80 kg — Mihai Lorentz 
(Tresă și Edituri), locul II — 
Klaus Andronic (FI. Roșie); 93 
kg: Virgil Dincă (I.O.R.), locul 
II — Ilie Savu (FI. Roșie) ; +93 
kg — Daniel Dincă (I.O.R.) ți 
locul II — Viorel Crețu 
(I.E.F.S.).

ILIE GHEORGHE

(Urmare din pag. I)

I ''1

VAGABONDUL : rulează la Lu
mina (orele 9—12,30 în continua
re ; 16,15; 19,45) : Aurora (orele 9; 
12,30; 16; 19,15).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—17 în conti
nuare) ; VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU IN JUDE
ȚELE BRAȘOV ȘI SIBIU (orele 
19; 20,45).

URSUL ȘI PĂPUȘĂ : rulează 
la Grivița (orele 9,30; 11,30; 16;
18,15; 20,30).

B.D. INTRA ÎN ACȚIUNE : ru
lează la Dacia (orele 8,45;—20,30 
în continuare) ; Progresul (orele 
15.30; 18; 20,15).

ȘARADA • 
(orele 
Sării (orele 15,30; 
reasca (orele 15,30:

OROLOGIUL 
rulează la 
20).

FEMEIA 
BĂRBAT: 
(ora 15,30).

DEPARTE DE LUMEA DEZ
LĂNȚUITA : rulează la Moșilor 
(orele 15,30; 19).

AMINTIRI BUCUREȘTENE : ru
lează la Munca (orele 18; 20).

FABLIO MAGICIANUL : rulea
ză la Munca'(ora 16).

SEMNALE PE DRUM : rulează 
la Unirea (orele 15 30; 18; 20,15).

POMUL DE CRĂCIUN ; rulează 
la Lira (orele 15,30; 18; 20,15), Vii
torul (orele 15,30; 18: 20,15).

rulează la Bucegi
15,30; 18; 20,30), Drumul 

.............. 18; 20,30), Flo- 
18; 20,30).

__ KREMLINULUI : 
înfrățirea (orele 17,45;

SA SE TEAMA DE 
rulează la înfrățirea

GENOVEVA DE BRABANT : 
rulează la Giulești (orele 15,30; 18;
20.30) , Volga (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Tomis (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15).

PE LUCIUL GHEȚII : rulează la 
Arta (orele 15,30; 18; 20,15), Flamu
ra (orele 9: 11,15: 13,30; 18: 18,15;
20.30) .

JOC DUBLU ÎN SERVICIUL 
SECRET : rulează la Flacăra (ore
le 15,30; 17,45; 20).

CASTELUL CONDAMNAȚI- 
LOR : rulează Ia Vltan (ora 20,15).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO : rulează la Vltan (orele 
15,30; 18).

UNGHIUL DE CĂDERE : rulea
ză la Ferentari (orele 15,30; 19).

PRIMUL CURIER ; rulează la 
Pacea (orele 16; 18; 20).

SOARELE ALB AL PUSTIU
LUI : rulează la Crîngași (orele 
15,30; 18; 20,15).

OCHI AGERI : rulează la Cos
mos (orele 15,30; 18; 20,15).

100 DE CARABINE : rulează la 
Laromet (orele 15,30: 17.30: 19,30).

BIRE PENTRU IUBIRE — ora 20 ; 
Teatrul Mic : FATA CARE A FĂ
CUT O MINUNE — ora 20 ; Tea
trul „C. Tănase" (Cal. Victoriei) : 
LOGODNICELE ATERIZEAZĂ 
LA PARIS — ora 19,30.
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patinaj artistic 
înregistrare de la 
Publicitate • 19,20 
19,30 Telejurnalul

LUNI, 8 FEBRUARIE 1971

Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu) : IU-

• 18,00 Deschiderea emisiunii. 
Scena și ecranul • 18,30 Cincina
lul în cifre și imagini • 18,35
Spectacol pe gheață — demonstra
țiile medallatllor la Campionatele 
Europene de 
(partea a 2-a). 
Zflrlch. • 19,15 
1001 de seri *
de seară • 19,50 Agenda politică
• 20,00 România ’71. AZI — jude
țul Dolj • 20,30 Roman foileton : 
Deșertul dragostei (I) de Franțois 
Mauriac • 21,30 împotriva întu
nericului verde, film documentar 
de Eugen Mândrie (partea I)
• 22,15 Steaua fără nume (muzică 
populară) • 23,05 Telejurnalul de 
noapte • 23,15 închiderea emisiu
nii.

directoarea liceului nr. 2 din 
Călărași — să creăm elevilor 
noștri posibilitatea unei con
tinuități în activitatea ce au 
avut.-o ca pionieri la cercul 
de radiotehnică și în general 
la cercurile cu profil tehnic. 
Pentru aceasta am destinat 
încăperi adecvate, am procu
rat mai multe aparate fie 
cumpărîndu-le din comerț, fie 
solicitînd întreprinderile să 
ni le cedeze pe cele casate. 
Sub conducerea profesorilor, 
elevii realizează și repară a- 
parate și instrumente didacti
ce, ceea ce pe de o parte con
duce la utilarea laboratoare
lor școlii cu material didactic 
modern, iar pe de altă parte 
sporește pasiunea pentru teh
nică și dezvoltă pur și simplu 
simțul constructiv. întîmpi- 
năm destule greutăți în do
tarea acestor cercuri cu tot 
ce este necesar dar perseve
răm, convinși fiind că elevii 
noștri au numai și numai de 
cîștigat.

Că așa este ne-o dovedește 
faptul că toți elevii clasei a 
XII-a C care au absolvit in 
1970 acest liceu și care au fost 
membri ai cercurilor tehnice 
din școală sînt astăzi studenți 
Ia institutele politehnice. De 
altfel colectivul didactic a 
inițiat și pus bazele unor 
cercuri practice cu o mare di
versitate de profile, astfel în- 
cît aproape fiecare elev să-și 
găsească o preocupare pe pla
cul său. Cînd la Consiliul mu
nicipal al sindicatelor au fost 
casate televizoare devenite ne
folosibile, profesorii liceului 
nr. 2 le-au solicitat; astfel 
elevii au avut la cercuri su
ficiente piese. Ne-au mai a- 
jutat — ne spunea profesorul 
Nae Gheorghe — și cei de la 
Combinatul de hîrtie și celu
loză. Firește, bunăvoință exi
stă, numai că trebuie ca ea să 
fie solicitată. Este curios cum 
în același oraș, sub conduce
rea aceleiași secții de învă
țămînt și în contextul acelo
rași acțiuni întreprinse de Co
mitetul municipal U.T.C., la 
liceul nr. 1 întîlnim o /situa
ție mult diferită. Numărul 
restrins de cercuri pe materii 
dar și tematica acestora con
feră activității de aici un pro
nunțat caracter teoretic, rupt 
de cerințele practicii. Se ob
servă lipsa unei preocupări, 
a tendinței de a stimula pa
siunea pentru tehnică. „Nu

putem 
pentru

nici li-

avem fonduri — se scuza to
varășul director Dumitru Să- 
măreanu. Cele din buget au 
alte destinații și nu 
cumpăra aparate 
cercuri".

Este adevărat. Dar
ceul nr. 2 din Călărași și nici 
cel din Slobozia nu stau mai 
bine cu fondurile. Numai că 
și la ultimul se conturează un 
început promițător. Cu spri
jinul comitetelor de părinți, 
din fondurile încasate prin 
muncă patriotică se încearcă 
profilarea activității cercurilor 
de fizică pe un caracter pur 
aplicativ. „îi vom sprijini și 
noi cu fonduri, cu tot ce va 
fi posibil" — ne spunea secre
tarul Comitetului municipal

Vocații la 
început 

de drum
U.T.C. — Constantin Iorda- 
che. în această școală au ve
nit în toamna anului 1970 trei 
profesori de fizică — absol
venți de cîteva luni ai Uni
versității bucureștene. Este 
necesar ca aceștia să manifeste 
mai multă tragere de inimă, 
o mai intensă preocupare 
pentru atragerea elevilor la 
lucrări practice, interesante, 
care dincolo de caracterul di
dactic să-1 aibă și pe acela 
de formare a unor deprin
deri, de desfășurare a unor 
preocupări utile.

Eficiența cercurilor — chiar 
și a celor pe discipline de stu
diu — depinde de activitatea 
lor. Revenind la constatările 
făcute la liceul nr. 1 din Călă
rași, nu putem să nu amintim 
că în primul trimestru al anu
lui școlar în curs cele șase 
ședințe ale cercului de chimie 
la clasele a IX-a și a X-a au 
constat tn rezolvarea de pro
bleme. Nici o experiență, ni
mic practic, demonstrativ. Iar 
la clasa a XII-a din trei ac
țiuni ale aceluiași cerc doar

una are caracter aplicativ și 
aceasta destul de banal și pu
țin interesant: recuperarea 
săpunului. Nu am vrea să se 
creadă că cifrele pe care le 
vom face cunoscute mai jos 
le considerăm exclusiv o ur
mare a acestei situații. Totuși, 
sîntem convinși că o legătură 
există. Ultinia promoție a li
ceului nr. 1 a fost de 94 de 
absolvenți. Șapte dintre 
ceștia sînt studenți la institu
te politehnice și 11 au optat 
pentru școli tehnice și facul
tăți de subingineri. Așadar, 
din cei 46 de reușiți la dife
rite forme de învățămînt doar 
18 au îmbrățișat profesii teh
nice. Și aceasta în condițiile 
în care din cele 4 clase a 
XII-a două au fost de secție 
reală. Este fără îndoială o 
consecință nu a dezinteresului 
elevilor pentru profesiile teh
nice ci a posibilităților în
guste pe care le-au avut de 
a pătrunde în lumea lor, de a 
cunoaște exact despre ce este 
vorba.

Acesfe rînduri se vor a fi, 
prin exemplele conținute, o 
pledoarie pentru acordarea 
unei atenții sporite cercurilor 
tehnico-aplicative din licee. 
Posibilități sînt, dar ele tre
buie căutate, prospectate. 
Unii profesori ne sugerau că 
ar fi foarte bine dacă însuși 
Ministerul învățămîntului ar 
introduce activitatea unor a- 
semenea cercuri — ca formă 
obligatorie de învățămînt. 
Propunerea nu ni se pare uti
lă. Sîntem de acord că nu
mai în acest fel școlile și-ar 
putea procura mai ușor mate
riale, aparate și substanțe. 
Dar dincolo de cadlrul regula
mentelor și programelor de 
învățămînt, trebuie să vedem 
marea gamă de pasiuni care 
sub nici o formă nu ar putea 
fi „centralizate". Desigur, Mi
nisterul învățămîntului, co
mitetele U.T.C. și secțiile de 
învățămînt trebuie să spriji
ne îndeaproape școlile dar nu
mai acolo, în perimetrul liceu
lui respectiv, se poate ști mal 
bine ce anume se urmărește, 
pentru ce trebuie optat. în o- 
rașele despre care am amintit 
se cere existența unor cercuri 
practice de fizică și chimie, 
care să canalizeze drumul 
elevilor spre direcțiile de dez
voltare a industriei acestor 
locuri. Primii pași trebuie să 
fie luați drept un preludiu al 
realizărilor pe care așteptăm 
să le consemnăm.
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LA PANOUL DE ONOARE

munca, tinerii au 
mai mult elan 

acestora și pretu-

PRAHOVA

PENTRU A CINCEA OARĂ
DRAPELUL DE FRUNTAȘ

PREMIUL I

AL ÎNTRECERII

Acțiunile de muncă volun
tar-patriotică reprezină un 
detaliu din ampla retro
spectivă pe care o vor pri
lejui peste cîteva zile lucră
rile celui de al IX-lea Con
gres al organizaței noastre
revoluționare. Un detaliu 
însă, dintre cele mai semni- 

, ficative, prin dimensiuni,
prin implicațiile sale adinei 

■ în cîmpul activității educa-
' tive, și mai cu seamă prin
j valorile politice, moral-cetă-
j țcnești cărora le dă o preg-
, nantă expresie.
> Din bilanțul prezentat sim-
« bătă. in Plenara C. C. al

U.T.C., prilej cu care au fost 
’ Inminate și distincțiile orga-
, nizațiilor județene cîstigătoa-
> re ale întrecerii pe 1970, iată
► o cifră : 1 miliard și 600 de
► milioane de lei. Aceasta este
* valoarea lucrărilor in care

»-au concretizat pe parcursul 
unui singur an, eforturile 
entuziaste pe care tinerii le-au 
oferit generos în orele, în 
sutele de mii de ore. din 
timpul lor liber, din timpul 
vacanțelor, frumuseții orașe
lor și satelor țării, pe ogoa
re, pe șantierele unor mari 
obiective economice și social- 
culturale. Această cifră, re
prezentând o depășire de pes
te 70 la sută a angajamen
telor asumate la începutul 
anului, această cifră ilustrînd 
realizări cu peste 16 Ia sută 
mai mari față de anul pre
cedent iși dezvăluie pe de
plin semnificațiile doar în 
contextul activității de an
samblu a organizațiilor 
U.T.C., a tineretului. Anul 
1970 a marcat eforturi spo
rite în toate domeniile ; tine
rii ți-au afirmat prezența

prin rezultate mai bune Ia 
locul de muncă, în uzine, ne 
șantiere, pe ogoare; tinerii, 
cei de pe băncile școlii ca și 
cei din producție, au desti
nat mai mult timp și mai 
multă stăruință învățăturii, 
ridicării nivelului de pregă
tire profesională : organiza
țiile U.T.C. au diversificat 
și îmbogățit sfera acțiunilor 
politico-educative, a activi
tății cultural-artistice, spor
tive și recreative, participa
rea tinerilor la toate aceste 
manifestări devenind mai 
largă, mai activă.

Și dacă timpul nu se di
lată, și dacă in timpul lor li
ber tinerii au obținut în ac
țiunile de muncă voluntar- 
patriotică rezultate superioa
re, fără a renunța sau di
minua celelalte preocupări 

dimpotrivă, amplificîn-

du-Ie și pe acestea, conclu
zia nu poate fi decit una : 
calitatea muncii, calitatea 
acțiunilor inițiate ca și cali
tatea participării. Organiza
țiile U.T.C. și-au desfășurat 
mai bine -------  *!----!!
răpuns cu 
chemărilor , .
tindeni, pe șantierele muncii 
volunlar-potriotice, hărnicia, 
spiritul de dăruire și între
cere au fost atribute defi
nitorii.

Nobila tradiție a Uniunii 
Tineretului Comunist, plămă
dită in anii de început ai 
revoluției și amplificată pe 
marele front al construcției 
socialiste, devine astfel, de la 
an la an o carte de vizită tot 
mai grăitoare, un însemn de 
onoare al anilor tineri dă- 
ruiți cu elan și hărnicie 
patriei.

. PREMIUL ’ 
SPECIAL b

ORGANIZAȚIA MUNI 
CIPALĂ BUCUREȘTI

De-a lungul unui Întreg an, 
tinerii din cele 8 sectoare ale 
Capitalei s-au aflat într-o per
manentă întrecere a hărniciei, 
tn cîteva cifre, bilanțul acestei 
întreceri consemnează prezența 
in C.A.P.-uri și I.A.S.-uri a unui 
număr de aproape 18 000 elevi 
și studenți. 11100 tineri ai 
liucureștiului au fost prezenți 
pe șantierele naționale, realizing 
lucrări în valoare de 1 675 404 lei. 
In diferite zone ale Capitalei, 
prin munca utecișților s-au a- 
menajat 3 763 849 m.p. de spații

PREMIUL

ORGANIZAȚIA 
JUDEȚEANĂ 

HUNEDOARA

verzi și au fost plantați 286 46® 
pomi și arbuști.

ORGANIZAȚIA 
JUDEȚEANĂ 

CARAȘ-SEVER1N
Inițative diverse între care 

menționăm : lansarea unor che
mări la întrecere de către co
mitetul comunal Coruia ; popu
larizarea largă a angajamentelor 
organizației județene în dome
niul muncii patriotice, organi
zarea concursului „Brigada per
manentă de muncă patriotică cu 
cele mai bune rezultate", a în
trecerii pentru cea mai frumoa
să bază sportivă, declararea u- 
nor „săptămîni ale muncii pa
triotice" pe obiective, au atras 
masa de tineri la acțiunile ini
țiate. Rezultatul cel mai eloc
vent : valoarea totală a econo
miilor realizate se apropie de 
suma de 50 milioane lei.

PREMIUL

ORGANIZAȚIA 
JUDEȚEANĂ 
DÎMBOVIȚA

tradiție care

Acțiunile de munca300000
voluntar-patriotică

definește pregnant

Printre altele, tinerii și-au a- 
dus contribuția ia construirea a 
S școli, a 10 cămine culturale, 
a 22 de baze sportive. Adăugate 
la realizarea unor depășiri, une
ori cu sută la sută ale altor o- 
biective acestea au situat orga
nizația Județeană Hunedoara a 
U.T.C. printre funtașii din acest 
an ai întrecerii.

Ion BUCUR, primul secre
tar al Comitetului județean 
Dîmbovița al U.T.C., Încerca, • 
justificată satisfacție :

Am predat aproape de 3 ori 
mai mult metal, realizarea ac
țiunilor în silvicultură au res- --- ---------------------------1_ ^3, 

încă 
care

pectat aceeași progresie 
dacă am fi valorificat 
mai bine condițiile pe 
le-am avut, astăzi ne-am fi 
putut situa pe locul II. Nu-i ni
mic, vom fi mai activi in anul 
acesta.

[23000*1^
j| BS8

Numărul elevilor și studenților 
participant la acțiunile voluntar-patriotice 

- in vacanța de vară
<VWVW»

Suprapunîndu-se operațiilor «- 
nei aritmetici simple, bilanțul re
zultatelor muncii voluntar-patrio
tice, unul din obiectivele princi
pale ale activității politico-edu
cative desfășurate de organizații
le V.T.C. în rindul tineretului, 
ni se înfățișează, și sub chipul 
faptelor. Pe tot cuprinsul pa
triei tinerii și-au înscris contri
buția muncii obștești, voluntar- 
patriotice la construcția unor 
mari obiective industriale, social- 
culturale, a sistemelor de irigații, 
îndiguiri și desecări, la recoltarea 
produselor agricole, la îmbogăți
rea patrimoniului forestier prin 
împăduriri ji îngrijirea planta
țiilor tinere, la colectarea deșeu
rilor metalice, la înfrumusețarea 
orașelor și satelor. Bilanțul pe 
care ultima plenară a C.C. al

V.T.C. dinaintea Congresului l-a 
făcut realizărilor in domeniul 
muncii voluntar-patriotice relie
fează forfa celor peste 2 milioane 
de uteciști, a întregului tineret 
al țării care unindu-și eforturile 
sub semnul datoriei cetățenești, 
mobilizați de organizațiile V.T.C. 
au trimis in anii cincinalului, 
oțelăriilor, marilor combinate si
derurgice, topitoriilor, aproape 2 
milioane tone de fier vechi și de
șeuri de metale neferoase, au 
plantat 23000 hectare de păduri, 
îngrijindu-le apoi să crească și 
circa 2 milioane și jumătate de 
plopi pe marginea drumurilor și 
șoselelor și peste 9 milioane de 
pomi fructiferi și arbuști în li
vezi, au cules 1 239 tone de fruc
te de pădure, 590 tone de semin-

Un principiu de organizare 
simplu, dar eficace a devenit 
de cîțiva ani în județul Pra
hova suveran : să nu existe 
categorie de tineri care să a- 
firme că în acest domeniu al 
muncii voiuntar-patrlotice 
pentru el nu se găsește ceva 
de făcut, să domine caracterul 
de masă al unei întreceri per
manente, continue, de la an 
la an intre organizații șl nici
odată să nu i se creeze cuiva 
impresia că 1 se adresează o 
chemare formală, minoră, fără 
efect practic, imediat. De a- 
ceea, fiecare obiectiv al mun
cii patriotice a fost ales cil 
grijă, în așa fel îneît tinerii 
să perceapă prin propria lor 
experiență de muncă conse
cințele educative ale Inițiati
velor organizației în acest do
meniu. S-au organizat zile, 
săptămlni, decade, Iun) sie- u-
nor obiective șl Zlperi, din -An
tregul județ au participat ia mo
construcția fabricii de cărămi
dă din Bucov, la săparea ca
nalelor pentru evacuarea apel 
care băltea după ploi pe ogoa
rele c.A.P. șl I.A.S., la extin
derea uzinei de anvelope din 
Horești, la construcția secțiilor

noi ale uzinelor mecanice din 
Teleajen șt Cîmpina.

Pentru rezultatele deosebite 
obținute în munca voluntar- 
patriotică pe anul 1970 aici, în 
cadrul festiv al plenarei orga
nizației județene Prahova a 
U.T.C. l-a fost atribuit Pre
miul special, o dată cu felici
tările binemeritate, tovarășul 
ION ILIESCU a înmînat 
Diploma de Onoare a C.C. al 
U.T.C. șl Drapelul de organi
zație fruntașă în întrecerea 
dintre comitetele județene ale 
U.T.C.

— Pentru a cincla oară con
secutiv, ne preciza tovarășul 
Coriolan Voinea, prim secretar 
al Comitetului județean Pra
hova al U.T.C. Dar este pen
tru a zecea oară cînd în bio
grafia organizațiilor în viața 
zecilor de mil de uteciști de 
pe aceste meleaguri se înscrie 

1 asemenea eveniment me- 
lorabil. Brigăzi ploieștene ale 

muncii patriotice s-au distins 
la Bumbesti-Livezeni și tn 
Lunca Prutului și ambiția 
noastră a fost să ne situăm 
în linia tradiției pe primul loc 
prezenți fără întrerupere în 
cîmpul vast de afirmare al 
muncii.

MENȚIUNI

ORGANIZAȚIA 
JUDEȚEANĂ TIMIȘ

Un amănunt semnificativ : in 
județ au fost deschise in 1970. 
26 de șantiere ale tineretului.

ORGANIZAȚIA 
JUDEȚEANĂ ILFOV

tineretului din Sibiu, Muzeul 
tehnicii populare din Dumbra- 
va. Ștrandurile -tineretului din 
Agnita și Copșa Mică.

ORGANIZAȚIA 
JUDEȚEANĂ 
TELEORMAN

COTELE DINAMICE ALE
ENTUZIASMULUI SI HĂRNICIEI

6 șantiere locale in agricultu
ră și silvicultură, cu lucrări in 
valoare de 1755 557 lei, 20 șan
tiere pentru construcții social- 
culturale, precum și lucrări in 
valoare de 218 000 lei la 12 baze 
sportive, 5 parcuri-solarii, 3 
ștranduri.

— E adevărat, ne-a spus to
varășul Nicolae Rovinaru, prim- 
secretar al Comitetdlui jude
țean U.T.C., ne numărăm printre 
județele tinere ale țării. Dar re
zultatele pe care le-am obținut 
în acest ăn, cînd am colectat 
și predat 4 000 tone metale vechi, 
cind am amenajat pentru irigații 
peste 700 de hectare și am plan
tat peste 60 000 de arbuști și 
pomi fructiferi in livezi ne-au 
dovedit că sintem pe drumul 
creării unor tradiții bune.

ORGANIZAȚIA 
JUDEȚEANĂ BRAȘOV

t MENȚIUNI 
SPECIALE

țe forestiere și 1359 tone de 
plante medicinale, au amenajat 
pentru irigații 133 000 hectare. 
Mai mult de un milion de tineri, 
elevi, studenți, salariați au fost 
prezenți pe ogoare și zeci de mii 
dintre ei au putut fi reîntîlniți pe 
șantierele naționale și pe cele a- 
proape 4 500 de șantiere locale 
ale tineretului deschise în toate 
județele. Dezvoltînd după con
sfătuirea pe țară tradițiile 
glorioase ale muncii voluntar-pa
triotice, tineri de toate categorii
le s-au afirmat pe șantierele de 
construcții, pe ogoare, în între
prinderi adueîndu-și în primăva
ra trecută un aport substanțial 
la apărarea obiectivelor amenin
țate de inundații, la refacerea și 
repunerea în funcțiune a acelora

afectate de calamități. Anul 1970 
,a fost, de altfel, și anul celor mai 
bune rezultate. Și tocmai aceasta 
impune generalizarea experienței 
pozitive acumulate, concentrarea 
eforturilor spre eliminarea acelor 
deficiențe pe care bilanțul le-a 
semnalat, spre o mai mare preo
cupare pentru conținutul educa
tiv al acțiunilor organizate, pen
tru o mai strînsă colaborare cu 
factorii chemați să răspundă de 
buna desfășurare a acțiunilor, 
pentru stabilirea unor obiective 
concrete, a diversificării în și 
mai mare măsură a lucrărilor e- 
xistente în programul fiecărei 
organizații angajată în întrecere, 
pentru atragerea unui număr cit 
mai mare de tineri la activitatea 
brigăzilor permanente.

Valoarea lucrărilor finanțate 
realizate de tineri (in milioane lei)

Numai in 1970, in județul Bra
șov au funcționat 50 de șantie
re locale, printre care mențio
năm : pasajul Bartolomeu,
ștrandul Dîmbul Morii, Facul
tatea de mecgnică, Drumul Po
iana Brașov, precum și șantierul 
de construcții al halelor indus
triale de la Uzina de autoca
mioane Brașov, Uzina de trac
toare Brașov și altele.

Citeva din obiectivele reali
zate prin contribuția tinerilor : 
Pista de aterizare a aeroportu
lui din Sibiu, Teatrul de vară al

ORGANIZAȚIA 
JUDEȚEANĂ SIBIU

Au fost conferite Organizației 
județene Brăila, pentru realizări 
deosebite în „colectarea deșeu
rilor metalice și a fierului 
vechi". (In cursul unui an, ti
nerii din județ au colectat a- 
proape 12 000 tone, expediind 2 
garnituri cu metal vechi spre 
oțelării) ; Organizației județene 
Vîlcea, pentru realizări deose
bite in organizarea unor lucrări 
in silvicultură. (498,5 hectare, 
împădurite și alte 2142 hectare 
întreținut arboret) ; Organiza
ției județene Vaslui, pentru re
zultate deosebite in mobilizarea 
tinerilor la lucrările din agri
cultură. (1 000 ha de terenuri au 
fost redate circuitului agricol, 
au fost curățate 25 600 ha pă
șuni naturale și s-au amenajat 
pentru irigații alte 660 ha.).„

Sub arșița verii, pe combine, răstumînd sacii grei de gria, sau printre butucii de viță ai toamnei, tinerii și-au adus 
și în anul trecut contribuția energică la strînsul recoltei

JP6<511967 |1P6S> [1969 (1970

1971-PREIA ȘTAFETA
Și a început un nou an. Anul ani

versării gloriosului semicentenar al 
creării Partidului Comunist Român, 
anul Congresului al IX-lea al Uniunii 

Pe șantierele 
____  _____  patriotice, ștafetă în
trecerii a fost deja preluată. întrece
rea se va desfășura în acest an în 
două etape. Prima etapă se va în
cheia la 1 mai și va fi dedicată ani
versării semicentenarului P.C.R. Obiec
tivele stabilite pentru ambele etaoe, 
complexe și de o mare diversitate, vor 
contribui la aprofundarea sentimen
tului de responsabilitate socială a ti
nerilor, la cultivarea convingerii fie
căruia că participarea prin muncă ia 
înfăptuirea sorcinilor economice repre
zintă o îndatorire de răspundere, jus
tificarea statutului de constructor ac
tiv al societății socialiste. Ne-ar fi 
foarte simplu să enumerăm ceea ce 
ne-am propus să realizăm în anul a- 
cesta, să constatăm că angajamentele 
noastre sînt stimulative, mai mari.

Ceea ce este însă esențial în to* 
ceea ce ne-am propus »ă realizăm în 
anul acesta prin muncă voluntar-pa-

I unui uunylebuiui ai
Tineretului Comunist, 
muncii voluntar-patrii

triotică, indiferent de obiectivul sta
bilit, fie că se referă la cele peste 
1 800 de șantiere locale ale tineretului, 
sau la participarea directă a noastră 
la construcțiile de drumuri și căi fe
rate, sau în hidroameliorații, la con
struirea unor obiective economice, a 
locuințelor, a căminelor și caselor de 
cultură, a școlilor și grupurilor sociale, 
a căminelor și cantinelor muncitorești, 
la amenajarea unor baze sportive, tu
ristice și de agrement, la ansamblul 
lucrărilor estimate la peste 1 miliard 
de lei, se referă la înțelegerea că 
toate acestea ne vor face să fim pro- 
firii noștri beneficiari, că fiecare rea- 
izare va adăuga ceva condițiilor 

noastre de viață, că ele vor face ca 
prestigiul organizației noastre revo
luționare să fie prestigiul fiecăruia 
dintre noi.

Și mai cu seamă, dorim ca omagiul 
oe -.are-l aducem marii sărbători a 
partidului, prin toate realizările noas
tre să exprime întreaga dragoste și 
recunoștință ce le nutrim față de con
ducătorul încercat și iubit al poporu
lui.

1
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I 
I
I 
I
I
I 
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Pentru ca apele să irige suprafețe tot nun mari de teren arabil, 
sau, dimpotrivă, să fie evacuate acolo unde erau de prisos, forța 
tinerilor a fost prezentă la executarea unor ample lucrări de 

hidroameliorații
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Cutremur
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mari, deoarece, la 
cutremurului, a- 
anroximatlv 7 500 
Tuscania se aflau

de librărie 
de succes, 
de a două 
este pusă

• Avioane ce nu au șl nu vor 
avea parte de glorie : conțin în-

ame- 
la Vi- 
și co
in tî-

ji refagiații:u- fineAsioie oaa

in Tuscania

lată patru fotografii legate In
tr-un fel sau altul de zboruri. 
Dincolo de certificatul tehnic 
intrinsec, ce mai spun ele semnifi
cativ despre epoca noastră ?
• Intre 31 ianuarie — 7 februa

rie : săptămînă cosmică. Au sau 
nu grămăticii de obiectat, adjectiv 
mai potrivit probabil că nu se 
poate găsi. Acum un an și jumă
tate, după ce Neil Armstrong fă
cuse primii pași pe Lună, profe
sioniștii blazării prevesteau des
creșterea rapidă a interesului pu
blic pentru următoarele ediții ale 
aselenizării. Bineînțeles că s-au 
înșelat ; bineînțeles că suspens- 
urlle lansării și misiunii lui 
Apollo 14 s-au „jucat" în fața 
unui număr uriaș de spectatori ; 
bineînțeles că frînturile de cîntec 
auzite de toți, intonate în casca 
unul pămîntean aflat în misiune 
pe Lună — expresie a bucuriei 
așa cum un oftat tălmăcise un 
necaz cu cîteva momente mai 
înainte — se constituie în argu^* 
mente dintre cele mai convingă
toare pentru caracterul atît de 
omenesc al acestor zeiești aventuri 
tehnico-științifice. Shepard, Mit
chell. Roosa, la cîteva minute 
înainte de plecare : cu spatele la 
cer, cu fața spre omenire. (Foto 1).

eărcătură de muniții și sînt meni
te să ducă moarte in Cainbodgia. 
Imaginea a fost Înregistrată pe 
peliculă la Pnom Penh. Pe pista 
aeroportului — militari americani, 
o prezență pe care Washingtonul 
Încearcă să o ascundă. La porțile 
unei Asii ce refuză categoric 
aservirea, intervenția străină bru
tală în viața popoarelor indo- 
chineze ișl etalează astfel, cu im
pertinență, cartea de vizită. Esca
ladarea agresiunii împotriva na
țiunilor din peninsula indochine- 
ză (operațiunile din Laos nu mai 
pot fi dezmințite de Pentagon) 
promite Intervenționistilor doar 
noi eșecuri. (Foto 2).

• Bărbatul cârti coboară din- 
tr-un avion al companiei „inter- 
flux" este secretarul de stal 
Michael Kohl (R.D.G.), fotografiat 
la sosirea sa la Bonn pentru cea 
de-a 5-a rundă de convorbiri cu 
omologul său, secretarul de stat 
Bahr (R.F.G.). Arhitectura păcii» 
edificiul în construcție al coope
rării șl înțelegerii mutuale cer 
răbdare, perseverență. Intr-o Eu
ropă care de peste un sfert de 
veac își caută garanțiile securită
ții aceste laborioase convorbiri 
dintre cele două state germane 
sînt apreciate ca o manifestare de 
luciditate și realism politic. 
(Foto 3).

• Tot un Interior de avion, tn 
sfirșit, este și decorul ultimei
secvențe. Proprietar al navei ae
riene respective : compania
„Olimpic Airways". Identitatea 
nominală a proprietarului ; Aris- 
toteles Onassis, armator multi
milionar, celebru pentru averea, 
tenacitatea, fantezia combinatorie 
în business și... căsătoria sa cu 
Jacqueline. Astăzi în vîrstă de 41 
de ani, fosta soție a antepenulti- 
mului președinte al Statelor Unite 
se consideră, Însă, o 
racă...

Zărind într-o vitrină 
new-yorkeză o carte 
în care, relatarea celei 
căsătorii a lui Jackie 
sub semnul aurit a 20 de milioane 
de dolari, ea a izbucnit, plîngîn- 
du-se unei prietene : „Toate 
astea-s minciuni. N-am nici un 
fel de avere... Nu am avut nici un 
fel de înțelegere cu Ari înainte 
de căsătorie... Nu am vrut să mă 
vînd. In afară de bunurile ce-mi 
aparțin am doar 5 200 dolari la 
bancă1*.

Prietena (ușor agasată) : „Și 
cum faci să trăiești decent 7“

Jackie t „Foarte bine, la» ca 
«Olympic Airways» să-mi plăteas
că totul..,". (Foto 4).

Agravarea situafiei
in Irlanda de Nord

Congresul U. I. S
In ședința de sîmbătă o 

celui de-al X-lea Congres al 
Uniunii Internaționale a Stu
denților, care se desfășoară 
!a Bratislava, a fost citii 
mesajul pe cate tovarășul 
Micolae Ceaușescu, președin
tele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Româ
nia, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
i-a adresat Congresului. Me
sajul tovarășului Nicolae

Ceaușescu a fost urmărit cu 
profund interes și a fost sa- 
utat cu vii aplauze.

In ședința de sirr.bătă du- 
pă-amiază, a luat cuvîntul 
conducătorul delegației ro
mâne, Traian Ștefănescu, 
președintele U.A.S.R., care 
a prezentat activitatea or
ganizațiilor studențești din 
țara noastră.

Lucrările Congresului con
tinuă.

4 25-a aniversare
Uniunii Tineretului

Muncitoresc Socialist din Coreea
La Phenian a avut loc o adu

nare festivă consacrată celei de-a 
25-a aniversări a Uniunii Tine
retului Muncitoresc Socialist din 
Coreea. La adunare au luat 
parte Kim Ir Sen, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Mun-

cii din Coreea, președintele Ca
binetului de Miniștri al R.P.D. 
Coreene, și alți conducători de 
partid și de stat. Kim Si Hak, 
președintele C.C. al U.T.M.S.C., 
a prezentat un raport

„APOLLO-14" se îndreaptă
spre Pămint

• CUPLARE DIN PRIMA ÎNCERCARE • ROCI 
DE 4,6 MILIARDE ANI • CRATERUL FRA MAU
RO
TUL ANTISOLAR" FOTOGRAFIAT PENTRU 

PRIMA DATĂ

O ZONĂ PUȚIN ACCESIBILA • „PUNC

Operațiunea de cuplare a mo
dulului lunar cu cabina de co
mandă, așteptată cu viu interes 
și emoție la Houston, a reușit 
din prima încercare.

La bordul cabinei de comandă 
au fost depuse mostrele de sol 
lunar și o parte din echipa
mentul folosit de Shepard șl 
Mitchell in timpul Îndelungatei 
lor șederi pe Selena.

La ora 3,37 (ora 1.37 G.M.T.) a

motorul 
de ser- 

nava de 
plasa pe 
spre Pa

fost pus In funcțiune 
principal al modulului 
viciu, pentru a scoate 
pe orbita lunară și a o 
traiectoria de revenire 
mint.

Motorul a funcționat timp de 
2 minute, 28 de secunde ți 4 10 
de secundă, cu o secundă mai 
mult decit timpul stabilit an
terior.

Reușita acestei manevre nu a 
putut fi insă cunoscută la cen
trul spațial de la Houston decit 
eu 10 minute mai tîrziu, deoare
ce in acest interval modulul de 
serviciu evolua deasupra 
invizibile a Lunii, toate 
nicațiile cu Terra fiind 
rupte.

pă rții 
coniu- 
între-

♦

Tn fața agravării situației din 
Belfast, capitala Irlandei de 
nord, guvernul local, condus de 
Chichester Clarck, a adoptat 
hotărîrea de a intensifica, in 
continuare, „măsurile de secu
ritate". In baza acestei hotărirl, 
trupele britanice au primit din 
nou dreptul să impună orice fel 
de restricții în ce privește cir
culația persoanelor și transpor
tul în Belfast și în alte regiuni 
ale provinciei. Comandamentul 
trupelor britanice și guvernul 
nord-irlandez au dat publicită
ții un apel prin care recomandă 
locuitorilor ca, „în interesul 
propriei securități", șă nu-și pă
răsească locuințele după lăsarea 
întunericului.

In cursul nopții de sîmbătă 
spre duminică, în capitala Ir
landei de Nord s-au produs noi

incidente Intre grupuri de tineri 
catolici șl soldați britanici. De
clarații neconfirmate ale unor 
martori oculari arată că două 
persoane făcînd parte din gru
purile de extremiști care i-au 
atacat pe militari cu pietre și 
alte proiectile improvizate au 
fost ucise. Armata a intervenit 
în diverse puncte „fierbinți" ale 
orașului, operînd 12 arestări.

Nici la Londonderry, noaptea 
nu a fost prea calmă. Incidente
le de aici s-au soldat, de ase
menea, cu arestarea a 27 de per
soane.

Numărul victimelor și amploa
rea pagubelor materiale provoca
te de cutremurul produs sîmbătă 
seara (ora 19,15 — ora locală), în 
localitatea italiană Tuscania, nu 
pot. fi încă stabilite cu exactitate, 
informează agențiile de presă. Un 
bilanț sumar arată că numărul 
morților se ridică la 16, iar cel. al 
răniților depășește o sută, în 
timp ce două treimi din clădirile 
orășelului sînt practic distruse.

Agenția France Presse arată 
însă că pierderile umane ar pu
tea fi mult mai 
ora producerii 
proape toți cei 
de locuitori din 
în casele lor.

Echipele de salvare sosite la 
fața locului așteaptă ivirea zori
lor pentru a-și intensifica activi
tatea de căutare a supraviețuito
rilor. Situația este agravată de 
întreruperea curentului electric și 
de faptul că numeroase clădiri 
riscă în. orice moment să șe pră
bușească peste cei izolați înăun
tru.

Un element neobișnuit îl con
stituie faptul că s-au prăbușit 
mai ales plafoanele șl pereții in
teriori ai clădirilor, fațadele lor 
rămînînd mai mult sau mai puțin 
intacte. Sosirea ajutoarelor este 
îngreunată, între altele de dete
riorarea drumurilor și a poduri
lor.

Seismul a fost resimțit puternic, 
provocînd panică, și în localitățile 
învecinate : Vetralla, San Marino, 
Tarquinia și Civitavecchia.

iplomații 
ricani de 
entiane 
legii lor 
niformă s-au o-

Noi proteste împotriva 
escaladării intervenției 
americane în Indochina

guvernului federal

------------- -----------------------------
„TRANS—SAHARIANUL"
întrunit în capi
tala Nigerului, 
săptămîna trecu
tă, „Comitetul de 
legătură 
sahariană" 
mat din 
zentanți ai Alge
riei, Republicii 
Mali, Nigerului 
și Tunisiei) a e- 
laborat, așa cum 

intr-un comunicat

t.rans- 
(for- 

repre-

al S. II. â.
Casa Albă a dat publicității 

sîmbătă seara două rapoarte cu 
privire la reorganizarea guver
nului federal al S.U.A. Potrivit 
acestora, urmează sa fie create 
patru mari departamente care 
vor prelua atribuțiile mai multor 
ministere ce se vor desființa. 
Este vorba despre departamen
tul resurselor naturale, depar
tamentul resurselor umane, de
partamentul dezvoltării comuni
tății și cel al dezvoltării econo
mice. Din totalul celor 12 mi
nistere care funcționează in 
prezent în S.U.A., tioar 4 nu vor 
fi afectate de această măsură, 
și anume departamentul de 
stat, ministerele finanțelor, apă
rării și justiției.

După cum se știe, președin
tele Nixon s-a referit la liniile 
generale ale reorganizării gu
vernului federal al S.U.A. in 
mesajul cu privire la starea na
țiunii rostit la 22 ianuarie. .

se arată
,,măsuri practice de coordona
re pentru intensificarea, în 
cursul anilor 1971 și 1972, a 
lucrărilor de construire a șo
selei trans-sahariene“.

Hotărîrea de a înfăptui în 
comun acest mare și ambițios 
proiect african — construirea 
unei șosele trans-sahariene. 
care să lege țărmurile Mării 
Mediterane de inima Africii, 
străbătînd Imensul deșert al 
Saharei, a fost luată de cele 
patru state amintite în vara a- 
nului 1968. Proiectul asupra 
căruia s-a căzut de acord pre
vede realizarea unei rețele de 
șosele asfaltate care să por
nească de la Alger, via La- 
ghout Ghardaia — El Golea — 
In Salah, pînă la Tamanras- 
set, capitala regiunii algerie
ne Hoggar (Algerul se află 
deja legat de Laghout — si
tuat la 600 km. spre sud — 
printr-o modernă panglică as
faltată). Apoi, „trans-saharâa- 
nul" se va împărți în două 
„bretele" : una din ele va a- 
junge la Gao (Mali), iar cea
laltă la In Gali (Niger). în- 
.treaga șosea va măsura 3170 
kilometri, dintre care circa 
1 900 km. pe teritoriul algerian.

Traseul a tost astfel ales In
cit să ocolească tonele acci
dentate, în special masivul 
Hoggar, oferind șoselei un 
profil dintre cele mai comode 
d.in lume, tn același timp, par
ticularitățile solului, care nu 
cer lucrări de terasare specia
le, plus abundența „la fața lo
cului- a materialului de con
strucție necesar 
permit obținerea unui 
ment sporit și un preț 
Inferior tn comparație 
al șoselelor obișnuite.

Specialiștii apreciază 
viitor șoseaua trans-saharlană 
va Juca un rol Important tn 
viața țărilor africane. Ea va 
asigura o sporire substanțială 
a schimburilor economice din
tre țările limitrofe deșertului 
și riverane cu Marea Meditera- 
nă. Totodată, ea va permite 
statelor africane mat Îndepăr
tate să învingă Izolarea eco
nomică (încă din faza de pro
iect. trans-saharianul a fost 
astfel conceput încit să asi
gure nu numai racordarea Tu
nisiei și Marocului dar să cap
teze șl un Important trafic de
rivat).

Zt de zi. panglica de asfalt 
eîștigă metru cu metru, pă- 
trunzînd tn Interiorul Saharei. 
Pornind de la Alger, ea a a- 
tins recent borna kilometrului 
890. La sfîrșitul acestui an, ea 
Ișl va tmplnge luciul pînă la 
In Salah, kilometrul 1281, a- 
dlcă la Jnmătetea pustiului sa. 
harian. In 1973 urmează a fi 
atins punctul final de pe te
ritoriul algerian — Tamanras- 
set. Paralel vor avansa „deri
vațiile" dinspre Mali și Niger.

Un vechi vis se înfăptu
iește...

lucrărilor. 
randa- 
de cost 
cu cel

că In

-bișnuit să tacă.
Dumnealor nu 

știu nimic sau, mai exact 
se prefac că nu știu nimic, 
Dumnealor s-au specializat 
ia dezmințiri mai categorice 
sau mai diluate. Și tot dum
nealor și-au însușit arta 
unor uimitoare metamor
foze. Firește, nu ne referim 
la trucul cu „consilierii" mi
litari americani camuflați 
in specialiști civili sau la a- 
vioanele unei inofensive 
companii particulare, care, 
in realitate, aparțin... C.I.A. 
și care zboară prin zonele 
nevralgice ale țării. Ultime
le isprăvi au coincis cu es
caladarea intervenței ame
ricane in Laos dar „embar
goul total" asupra știrilor, 
impus Ia Saigon și Washin
gton, n-a putut să 
Iul protestelor.

Intr-un moment 
dență a noutăților 
Laosul, senatorul 
Kennedy ne-a oferit o ve
ritabilă surpriză. Răsfoind 
hirțoagele unui subcomitet 
senatorial pe care il prezi
dează, Kennedy a descoperit 
că aproape jumătate din 
fondurile pe care Washin
gtonul pretinde că le alocă 
pentru nefericiții refugiați 
iaoțieni sint folosite de... 
C.I.A. in scopuri militare. 
Lacrimile vărsate la Depar
tamentul de Stat pentru 
Jrania acestor refugiați 
a-au lăsat urme în scripte
le financiare de la Vienti
ane. Oamenii C.I.A. deta
șați in „regalul cu un milion 
de elefanți", sint 
sensibili. Peste 
dolari — alocați 
patru ani pentru 
loviți de incendiul 
lui — au ajuns in 
le celor ce organizează ac
țiunile armate împotriva 
forțelor patriotice. Schimba
rea de destinație nu s-a 
produs din intimplare. Chiar 
Kennedy sublinia eă de
turnările de fonduri au avut 
loc cu consimțămintul „Mi
siunii americane de ajutor". 
De altfel, Edward Kennedy 
nu-i primul senator ameri
can care a atras atenția a- 
supra modului in care do
larii sint risipiți in aventu
ra laoțiană. Crearea „tru
pelor speciale" de mercenari 
a costat peste 150.000.000 do
lari, cu toate că afacerea s-a 
dovedit totalmente falimen
tară.

Dar ce se (ntimplă cu re- 
fugiații, cu nefericiții alun
gați de bombe, fugiți dintre 
dărimături 7 „Ajutoarele" 
pentru ei alocate Ia Washin
gton in acest an fiscal echi
valează cu costul operațiu
nilor aeriene 
in Indochina In 
două zile ! Două 
bardainente...

evite va-
de abun- 

privind 
Edward

mai puțin 
•27.000.000 

in ultimii 
laoțienii 
războiu- 

buzunarc-

*aie S.U.A. 
decurs de... 

zile de bom-

M. R.

Noua încordare a situației sur
venită în Indochina comportă o 
primejdie sporită pentru popoare
le acestei regiuni și pentru în
treaga lume — se spune într-o 
declarație a Consiliului Mondial 
al Păcii, Declarația atrage aten
ția în special asupra intensifică
rii raidurilor aviației americane, 
împotriva orașelor și satelor din 
Laos și Cambodgia și cheamă 
toate forțele iubitoare de pace 
să sprijine popoarele Indochinei 
în lupta lor pentru libertate, in
dependență și pace.

★
„Poporul american cere ime

diata încetare a războiului din 
Indochina", a afirmat Jerry 
Cordon, unul dintre conducăto
rii mișcării antirăzboinice din 
S.U.A., la o conferință de presă. 
El a anunțat că printre formele 
de. protest împotriva războiului; 
prevăzute să se desfășoare în a- 
cest an. se află și organizarea 
la Washington, la 24 aprilie a 
unui „marș al păcii".

Comitetul belgian pentru apă
rarea păcii a adresat ministru
lui de externe al Belgiei, Pierre 
Harmel, cererea de a condamna 
în numele țării sale agresiunea 
americano-saigoneză în Laos. 
Cereri asemănătoare au fost 
formulate și de alte organizații 
politice și obștești din Belgia, 
serios îngrijorate de noua esca
ladare a războiului din Indo
china.

Potrivit datelor unui son
daj de opinie, efectuat de 
Institutul Gallup, 73 la su
tă dintre americanii chestio
nați s-au pronunțat pentru 
retragerea trupelor S.U.A, 
din Vietnamul de sud pînă 
la finele anului în curs. 
Dintre aceștia, 59 la sută 
socotesc intervenția S.U.A. 
in Vietnam drept „o gravă 
eroare".

★
Cosmonauții de pe „ApoUo-14’ 

au realizat cea mai lungă ședere 
pe suprafața Lunii, au colectat 
o cantitate de peste 70 kg de 
rocă selenară, au amplasat un 
număr apreciabil de instrumen
te științifice și au condus ope
rațiuni de cercetare de mare 
portanță pentru dezvăluirea _
nelor satelitului natural al Pă- 
mintului. La momentele 
„suspence“^ car» au insoțit mi
siunea lot, incă din puimerțtul 
staftului, se adaugă și renunța
rea de a escalada in întregime 
craterul „Cone", cum se prevă
zuse in programul inițial. Zona 
cercetată de ei — cea a crateru
lui Fra Mauro — este In schimb 
foarte accidentată, iar eșantioane- 
le de sol lunar recoltate au o 
„vtrstă“ apreciată la circa 4,6 
miliarde de ani.

★
în timp ce Alan Shepard și Ed

gar Mitchell îndeplineau progra
mul de cercetări prevăzut pe so
lul lunar, cel de-al treilea cosmo
naut. Stuart Roosa, evoluînd soli
tar pe o orbită circumlunară la 
bordul cabinei spațiale ,.Kitty 
Hawk", a fotografiat astrul nopții 
in diversele sale ipostaze șl feno
menul cosmic cunoscut sub denu
mirea de „gegenschein" (contra 
lumină).

Acest fenomen. denumit șl 
„punct antisolar, și a cărui natu
ra a rămas necunoscută savanelor, 
se manifesta sub forma unei sur
se de lumina destul de slabe, 
care apare pe axa Soare-Pămint, 
dintr-o direcție opusă Soarelui. 
Totodată, lui Koosa i-a revenit 
misiunea de a fotografia craterui 
Descartes, unul din obiectivele ae 
cercetare ale viitoarelor misiuni 
Apolio, locul de aselenizare al 
echipajelor „Apollo-11" și „Apol- 
lo-lz", precum șl craterele forma
te de prăbușirea pe Lună a trep
telor rachetelor purtătoare șf a 
modulărilor lunare ale preceden
telor misiuni.

lin
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Lucrările primului 
Congres al Partidului

Socialist Unitar
din Italia

In prezența a 2 500 de dele
gați, în sala mare a Palatului 
Congreselor din Roma, au înce
put lucrările primului Congres 
al Partidului Socialist Unitar 
din Italia (P.S.U.). Sînt prezenți, 
de asemenea, delegați ai princi
palelor partide din Italia, depu- 
tați și senatori aparținind P.S.U., 
precum și delegații de peste ho
tare.

Un purtător de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe al
R. D. Vietnam a dat publicității, 
la (5 februarie, o declarație în 
care protestează împotriva unor 
acțiuni agresive ale S.U.A. îm
potriva R.D. Vietnam.

în declarație se arată că ia 
4 februarie 1971, aviația ameri
cană a atacat cu rachete o re
giune din provincia Quang 
Binh. In aceeași zi, avioanele
S. U.A., inclusiv aparate „B-52“, 
au bombardat localitatea Huong 
Lap, iar artileria americană 
amplasată. în sudul zonei demi
litarizate a deschis focul asupra 
localității Vinh Son.

• Comandantul expediției se
lenare „Apoilo-12“, Pete Conrad, 
a declarat sîmbătă seara tn cadrul 
unei conferințe de presă ținute la 
Centrul spațial de la Houston că 
„cel mai importat lucru realizat 
de „Apollo-14" a fost aselenizarea 
in zona craterului Fra Mauro“. 
„Apollo-14“, a spus el, a aseleni- 
zat intr-o zonă mult mai puțin 
accesibilă, dar de o importanță 
mult mai mare decît cea explo
rată de „Apollo-12". Această im
portanță este determinată de na
tura mostrelor pe care cei trei le 
vor aduce pe Pămînt. Am impre
sia că „Apollo-14" a găsit materie 
și roci ceva mai diferite decît 
„Apollo-12“. a spus Conrad In în
cheiere.

• Oamenii de știință americani 
sînt mulțumiți de rezultatele ex
pediției selenare „Apollo-14% în 
special de activitatea lui Mitchell 
și Shepard pe suprafața Lunii. 
„Aș spune că rezultatele geologi
ce sînt excelente", a spus dr. 
Robin Brett, șeful laboratorului 
de geochîmie al Centrului spațial 
de la Houston. .

Canada 
își apără 
economia 
h-ș coiiomia canadiană se

I aila sub control străin
J în proporții îngrijoră

toare — constatarea este su
bliniată la Ottawa atît în lu
mea politică, cit și in cea a 
cercurilor de afaceri. In con
dițiile în care 9 500 de com
panii funcționează în Canada 
cu capital străin și 7 000 se 
află sub controlul monopolu
rilor nord-americane, inde
pendența politică și economi; 
că rămine problema centrală 
a acestui deceniu pentru ța
ră. In ultimii 20 de ani con
trolul american a cuprins 57 
la sută din industria prelu
crătoare, 83 la sută din in
dustria de petrol și gaze, 42 
la sută din extracția de me
tale și 85 la sută din turnă
torii. In ultimii doi ani, 500 
de întreprinderi canadiene 
au trecut sub control străin. 
Ceea ce îngrijorează „un nu
măr din ce in ce mal mare 
de canadieni — scrie INTER
NATIONAL HERALD TRI
BUNE — este că influența e- 
conomică a S.U.A. a.r putea 
pune în primejdie indepen
dența politică a Canadei, de 
pildă in elaborarea politicii 
de export și a politicii anti
trust". în această atmosferă 
de îngrijorare față de viitorul 
economiei naționale, guver
nul a introdus in parlament o 
legislație destinată să creeze 
o „Corporație pentru dezvol
tare a Canadei". Noua „cor
porație" este, după cum afir
ma Fxlgai J. Benson, minis
trul de finanțe, „o mare cor
porație particulară destinată 
să sprijine dezvoltarea și 
menținerea unor puternice 
societăți controlate de cana
dieni și administrate de ca
nadieni, in sectorul particu- ' 
iar".„Corporația pentru dezvol
tare a Canadei" va promova 
proprietatea canadiana asu
pra resurselor industriilor de 
prelucrare și înaltă tennolo- 
gie, ca, de pilda, cea de com
putere, va ii o sursa de capi
tal, fiind autorizata sa acorde 
împrumuturi companiilor sau 
contribuind la crearea unor 
intrepnnueri noi. lina dintre 
funcțiunile ei ar putea fi 
cumpărarea companiilor ca
nadiene aliate iu situația ue 
a-și vinde acțiunile unor pro
prietari straiui. Vrin crearea 
acestei corporații se încearcă 
limitarea investițiilor străine 
in economia Cauauei și, mai 
ales, reducerea intiuenței 
S.L.A., atît pe plan economic 
cit și politic, in interesul con
solidam suveranității națio
nale. La se circumscrie unor 
acțiuni mai largi destinate a- 
celuiași scop, dintre care u- 
ncle au inceput să prindă 
viață. Astfel, a fost introuusa 
legislația care limitează par; 
ticiparea acționarilor străini 
in companiile comerciale la 
25 la sută. Măsuri similare 
privesc băncile, companiile 
de asigurare, trusturile (un 
element primordial care a 
generat adoptarea acestei 
masuri a lost aebiziția in 
19t>3 a „Mercantile Bank of 
Canada" de „First National 
City Bank of New York"). A 
tost elaborată și o legislație 
preventivă împotriva poluării 
țintind să extindă controlul 
autorităților canadiene asu
pra tancurilor petroliere a- 
mericane, care intr-o bună zi 
vor transporta petrol din A- 
laska prin nord-vest înspre 
răsăritul Statelor Unite. Mă
surile protecționiste tind să 
aibă și alte repercusiuni ca 
cele privind limitarea progra
melor de televiziune ameri
cane. O comisie a rad io tele
viziunii canadiene a propus 
nu dc mult, chiar, ingrădirea 
recepționării lor.

La Ottawa se subliniază că 
nu ar fi surprinzătoare adop
tarea unor măsuri care să în
grădească și mai mult influ
ența și cuantumul de capita
luri străine investite în eco
nomia canadiană. Aceste ac
țiuni, importante pe plan in
tern, conjugate cu cele pe 
plan extern privind detașarea 
Canadei de raporturile prea 
strînse cu Washingtonul și 
diversificarea comerțului ex
terior — cu alte țări decît 
partenerii tradiționali, S.U.A. . 
și membrii Commonwealth- ' 
ului — au condus la creșterea 
coeficientului de popularitate 
a premierului Trudeau. Gu
vernul beneficiază de un 
sprijin considerabil in favoa
rea politicii sale economice 
care (îndreptată și împotriva 
inflației) a determinat înre
gistrarea unui excedent con
siderabil — de șase ori supe
rior celui de la sfîrșitul anu
lui 1969 — al balanței de 
plăți. O problemă acută care 
nu și-a găsit incă rezolvarea 
rămine insă procentajul ridi
cat al șomajului de 6,5 la sută 
(8,4 ia sută in Quebec) la 
sfîrșitul anului 1970 ca și asi
gurarea de locuri de muncă 
tinerilor ieșiți de pe băncile 
Școlii care datorită scăderii 
ritmului creșterii economice 
de ia 5 la sută în 1969 la 2,7 
la sută în 1970 găsesc tot mai 
greu de lucru.
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de curînd publicate în Australia 
au șocat guvernul acestei țări. 
Prețurile la bunurile* de consum 
și inflația au crescut tngrijorător 
în 1970. „Nu mal este nici o în
doială că Inflația ne-a scăpat de 
sub control", constata cotidianul 
australian „The Age". Potrivit zia
rului, prin ministere erreulă ur> 
document confidential prin care 
Departamentul finanțelor reco
mandă luarea neîntîrzlată de mă
suri pentru combaterea Inflației, 
aflată în creștere.

Cine va prelua com
pania „Rolls Royce" ?
• MARELE CONCERN BRITA- 

NIC de automobile „Leyland 
Motor Corporation" s-a declarat 

interesat în preluarea uzinelor de

rile industriașilor din Londra se 
apreciază că societațea ,Leyland“, 
datorită propriilor sale dificultăți 
financiare, nu va putea prelua a- 
ceste uzine decit cu ajutorul unor 
credite acordate de guvernul bri
tanic. La Londra se afirmă că, pe 
lîngă societatea „Leyland", alte 
numeroase firme și-au arătat in
teresul față de compania „Rolls 
Royce".

știe, răpitorii au cerut în schim
bul eliberării diplomatului brazi
lian suma de 250 000 de dolari.

W
automobile ale firmei „Rolls 
Royce", aflat în fața unor mari 
dificultăți financiare. Reprezen
tanți ai societății „Leyland* au 
cerut de la compania „Rolls Roy
ce" amănunte privind uzinele de 
automobile, pentru a putea pre
găti oferta de preluare. Tn cercu
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Dias Gomide 
urmează să fie eliberat

CONSULUL BRAZILIEI la 
Montevideo, Dias Gomide, ră
pit de membrii unei organizații 
clandestine din Uruguay la 31 
Iulie 1970, va fi eliberat la sfîr
șitul săptămînii viitoare. O de
clarație în acest sens a fost fă
cută de fratele consulului, care 
a afirmat, de asemenea, că pre
tențiile bănești ale răpitorilor au 
fost satisfăcute. După cum se

Comandă a R.A.U. 
în Olanda 

pentru Canalul de Suez
• UN PURTĂTOR DE CU

VÎNT ai Ministerului olandez al 
Economiei, a anunțat că „Auto
ritatea Canalului de Suez" din 
R.A.U. a comandat șantierelor 
navale olandeze o dragă absor
bantă, care urmează să fie fo
losită la curățirea canalului In 
momentul redeschiderii și lăr
girii acestuia. Valoarea comen
zii se ridică la 11 milioane fio. 
rini.
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