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Ce propuneți pentru agenda 
de lucru a consiliului ? Ce su
gestii dați pentru ca stilul său 
de muncă să fie unul dinamic, 
novator, capabil să determine 
participarea cu maximum de e- 
ficacltate a tuturor tinerilor la 
activitățile productive ? Cine 
considerați că este potrivit să 
intre în alcătuirea consiliului ? 
Slnt întrebări pe care le-am a- 
dresat unui număr de țărani 
cooperatori, mecanizatori, lu
crători din întreprinderile agri
cole de stat, specialiști și cer
cetători, reprezentanți — ca pro
fesie — ai celor aproape o ju- 
îătate de milion de tineri ai 

.âtului. Ideea creării consiliului 
tineretului sătesc cuprinsă în 
Statutul U.t’c., firesc, a fost 
privită complex, matur, cu in
teres. „Tineretul satului de as
tăzi, este de părere tovarășul 
Cornel VĂSOIU, inginer la 
Cooperativa agricolă din Or- 
beni, județul Bacău, indiferent 
că ne oprim cu exemplificarea 
în Moldova sau în Oltenia, in 
Bărăgan sau Maramureș, în Bi
hor sau Dobrogea, în Banat sau 
în zona Mureșului și a Tîrna- 
velor, a încetat de mult să se 
mai prezinte ca o categorie o- 
mogenă de pregătiri și preocu
pări. Numărul celor ce practi-

că o meserie în sat e foarte 
mare, între „cultivatorii păr 
mintului" întîlnind foarte mulți 
absolvenți a opt clase și califi
cați pentru munca în zootehnie 
sau legumicultura, în sectoarele 
anexe, absolvenți de școli pro
fesionale, de licee de speciali
tate sau de facultăți ; In foarte 
multe localități aceștia identifi- 
cîndu-se, aproape, cu compo
nența organizației U.T.C. După 
părerea mea acestei realități 
consiliul trebuie să-i găsească 
corespondent în acțiunile nu 
numai sugerate și declanșate, 
dar continuu îmbunătățite, ur
mărite pe toată durata înfăp
tuirii lor. Și, aș adăuga, reușita 
depinde de cei ce vor fi coop
tați în consiliu. Ei trebuie să 
fie tineri de cele mai diverse 
profesii nu buni și nici foarte

GH. FECIORU

(Continuare in pag. a IlI-a)
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PLECAREA TOVARĂȘULUI
SANTIAGO CARRILLO

Marți dimineața, a părăsit Ca
pitala, tovarășul Santiago Carri
llo, secretar general al Partidului 
Comunist din Spania, care a fă
cut o vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspetele a fost salutat de 
tovarășii Nioolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, Paul Niculescu-

Mizil, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.
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DACA AR FI AȘA 
CUM SE ȘTIE LA JUDEȚ, 

AR FI BINE
martie, 
campa-

SOSIREA TOVARĂȘILOR 
G. HUSAK SI V. BILAK

LA BUCUREȘTI
La invitația Comitetului Cen

tral âl Partidului Comunist Ro
mân, tovarășii Gustav Husak,

PE MARGINEA PROIECTULUI DE LEGE

CU PRIVIRE LA PERFECȚIONAREA

PREGĂTIRII PROFESIONALE A SALARIAȚILOR

0 condiție esențială

informația tehnică la zi
în ampla acțiune a reciclării 

cunoștințelor — inițiată și fun
damentată științific de către 
conducerea partidului și statu
lui nostru — Institutului central 
de documentare tehnică îi re
vine sarcina ca împreună cu 
institutele și centrele de docu
mentare tehnică, economică și 
științifică din ministere, organe

Interviu cu conf. ing. 
V. TĂRĂBOI

directorul I.C.D.T. Bucurefti

specialiștilor de Ia 
în această direcție ;

ASEARĂ LA BRAȘOV 
a început 

a IV-a ediție 
a Concursului și 

Festivalului 
international 

„CERBUL DE AUR"
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prim-seoretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, și Vasil Bilak, 
memb'ru al Prezidiului, secretar 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia, 
au sosit în seara zilei de 2 mar
tie a.c. la .București, într-o vizită 
neoficială, de prietenie.

La aeroportul Otopeni, oaspe
ții au fost întâmpinați de tova
rășii Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, Manea Mănescu, mem-

bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Paul Nicules- 
cu-Mizil, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Vasile Vlad, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., șeful 
secției relații externe a C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

Au fost de față Miroslav Sulek, 
ambasadorul Republicii Socialis
te Cehoslovace la Rucurești, și 
membri ai ambasadei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit pe ambasadorul

Republicii Populare

centrale și locale, unități cu 
statut de centrală, întreprinderi 
și alte organizații socialiste, să 
asigure materialele documen-. 
tare și informative privind ma
rile cuceriri ale științei și teh
nicii, metodele și formele mo
derne de conducere și organi
zare a producției șl a muncii, 
necesare personalului de pre
dare și cursanților de la toate 
formele de perfecționare a pre
gătirii salariaților, să inițieze 
el însuși activități concrete și 
practice în sprijinul acestei ac
țiuni.

în interviul de față am reți
nut cîteva aspecte ale preocu-

părilor 
I.C.D.T. 
preocupările vizează un sprijin 
permanent și masiv acordat 
unei largi categorii de salariați.

— Cu ce ați început ?
— Cu elaborarea unor lucrări 

axate pe tematica reciclărilor și 
care vor face obiectul unor am
ple studii, traduceri și multi
plicări în cantitatea necesară 
tuturor cursanților. O primă 
lucrare se referă la calculato
rul electronic și utilizarea lui — 
o lucrare cu caracter de popu
larizare, pe înțelesul tuturor. O 
a doua lucrare, aflată deja în 
faza de multiplicare, se adresea
ză salariaților cu pregătire me
die și superioară și se referă la 
utilizarea calculatorului elec
tronic în domeniul economic. 
Și. în sfîrșit, a treia lucrare este 
destinată cadrelor de conducere

ROMULUS LAL

(Continuare în pag. a IV-a)
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pentru studenți
dc-al doilea 

studii
— re-
— este

Democrate Coreene
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, a primit, 
marți, 2 martie a.c., pe Kang 
Iăng Săp, ambasador extraordi-

nar și plenipotențiar al Republi
cii Populare Democrate Coreene 
la București, la cererea acestuia.

Convorbirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă tovărășească.

I I
de GEORGE MACOVESCU

Deși sîntem în 
lună de iarnă, vremea 
niei agricole de primăvară se 
anunță a fi foarte aproape. în 
județul Arad, specialiștii apre
ciază a nu fi mai departe de 
două săptămîni.

— Și în aceste împrejurări 
cum apreciați că se vor pre
zenta unitățile la start ?

— Pregătite — preciza to
varășul inginer Petru Matees- 
cu, directorul general al Di
recției generale agricole jude
țene. Toată suprafața , ce se va 
semăna — peste 12(1 000 hecta
re — a fost arată din toamnă ; 
parcul de tractoare și mașini 
agricole în întregime va fi pus 
la timp în stare de funcționa
re ; semințele sînt asigurate în 
toate unitățile ; personalul ce 
va lucra în campanie a fost 
instruit și repartizat pe forma
țiuni de lucru.

în unele privințe, această 
apreciere a Direcției generale 
agricole județene are și aco
perire în fapte. Există un dar 
care, ținînd seama de starea 
timpului, n-ar trebui să le dea 
liniște celor investiți cu răs
punderi concrete pentru agri
cultura. județului. Printre pre
gătirile necesare, Direcția a- 
gricolă enumera și în același 
timp aprecia că sînt îndepli
nite și alte condiții : punerea 
în stare de funcționare a tu- 
turor mașinilor, existența se
mințelor, pregătirea și repaf-

tizarea pe formațiuni de lucru 
a personalului. Iată însă că în 
această privință lucrurile-stau 
cu totul altfel. Stadiul repară
rii tractoarelor și mașinilor a- 
gricole se prezintă și la. aceas
tă oră nemulțumitor : nu toate 
tractoarele și mașinile agrico
le se află în bună stare de 
funcționare. Cauze sînt mul
te, dar cea mai determinantă 
este lipsa pieselor de schimb. 
Deși s-au dat numeroase ga
ranții, s-au întocmit liste fer
me etc., unitățile resimt încă 
lipsa unora dintre cele mai 
importante repere cum ar fi 
axe cu came, chiulase, acce
sorii ale cutiei de viteze etc. 
etc. în total peste o sută de 
repere.

— în această situație ce veți 
face ? l-am întrebat pe tova
rășul Pantelimon Novac, di
rectorul întreprinderii județe
ne pentru mecanizarea agri
culturii.

— Recondiționăm piese atît 
cit e posibil — ne-a răspuns 
dumnealui.
' Și cum posibilul se vede a 
fi destul de relativ, pentru ca 
apropiata campanie să decurgă 
normal, rămîne o singură so
luție : mașinile și tractoarele 
reparate și solicitate în prima 
urgență să fie foarte bine ex
ploatate în brazdă. Dar pentru 
asta trebuie o organizare a 
muncii, mai mult decît bună.

Tractoriștii să fie din timp re
partizați în formații de lucru, 
sș știe din vreme pe ce par
cele vor semăna și. ce vor se-

N. COȘOVEANU

(Continuare în pag. a IV-a)
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• PRIMA SEARA văzuta de 

compozitorul Romeo Vani- 
ca

• „CULISELE" TN RELATA
REA lui Octavian Ursu- 
lescu

I
I

Cel 
semestru dc 
universitare 
cent început 
marcat de două im
portante inițiative 
ale Ministerului In- 
vățămîntului, me
nite să contribuie 
la mai buna pregă
tire a tinerilor, la 
mai justa apreciere 
a cunoștințelor lor, 
ca și la moderniza
rea procesului in
structiv - educativ. 
In unele institute și 
facultăți din Bucu-

rești și din țară, se 
va introduce, expe
rimental. un nou 
sistem de notare și 
verificare a noțiu
nilor dobîndite de 
tineri. Potrivit nou
lui sistem, diferite
le activități stu
dențești — lucrări
le de laborator, lu
crările dc control, 
răspunsurile la se- 
ininarjj — urmează 
să primească un 
număr de puncte, 
care se vor adăuga 
notei obținute la

examene. Acesta va 
reprezenta califi
cativul final acor
dat studentului.

A doua măsură 
se referă la creș
terea numărului 
studenților în con
siliile 
și în 
vederea 
rii lor mai 
la dezbaterile asu
pra problemelor 
profesionale, în a- 
doptarea și aplica
rea diferitelor ho- 
tărîri.

profesorale 
senate, in 

participă- 
active

't.'' ” gggl
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Profilul institutului de artă
și statutulprofesional a! absolventului

Cariera artistică nu se opune 
în nici un fel celei pedagogice, 
dimpotrivă, o stimulează. Legă
tura permanentă cu tineretul, cu 
un proces organizat de învăță- 
mint te obligă să fii extrem de 
informat, să-fi formulezi în mod 
riguros fi să-ți decantezi noile 
cunoftințe, noile informații cu 
care trebuie să fii la curent fi

pictor,
GH. ȘARU

prof. univ. la catedra de pictură a Institutului „N.
Grigorescu"

trebuie să le transmiți, 
consumat în învățămînt 

nu poate constitui o justificare, 
nici măcar pentru învățimîntul 
mediu unde obligativitatea celor

pe care 
Timpul

două, trei sau patru ore pe zi 
nu poate afecta creația. Lipsa 
timpului, invocată la mulți din
tre cei care ezită să ocupe nu
meroase posturi vacante din în-

vățămîntul mediu, mi se pare o 
scuză ieftină care acoperă, de re- 
fulă, destule carențe strict indivi- 

uale. S-a vorbit fi se vorbefte 
(Continuare în pag. a Il-a)

•) Continuăm ancheta zia
rului nostru apărută în 
„Scînteia tineretului" nume
rele 6773, 6774.

Au casele amintiri ? Au străzile amintiri ? Au orașele 
amintiri ? Casele, străzile, orașele nu pot vorbi, nu pot 
spune singure nimic despre ce s-a întîmplat altădată. Nu
mai noi, oamenii, putem spune.

Trec destul de des pe calea Dorobanților și mă uit la 
o casă, la un gang, la o fereastră. S-au scurs ani de a- 
tunci, dar un fior se strecoară și azi în mine, ori de cite 
ori mă abat prin dreptul lor. Uneori, mi se pare că repet 
gesturi, mișcări de altădată. Intru dintr-o stradă laterală, 
mă opresc la o vitrină, mă uit în luciurile ei dacă cineva 
mă urmărește, dar jocul se oprește aici... Nimeni nu mă 
mai urmărește. în casa cu gang la intrare nu mai locuiește 
omul acela înalt, cu mîini mobile, cu inflexiuni moldove
nești în glas, blind și bun și timid. A murit demult și nu 
l-am plîns cit i se cuvenea.

Nu mai urc scara, nu mai sun sacadat, după cum era 
înțelegerea, nu mai arunc priviri pieziș. Cine o fi stînd 
acum acolo ? Despre ce vor fi vorbind ? Ce griji sau bucu
rii ale vieții vor fi trăind ?

Trec pe lîngâ casa de pe calea Dorobanților și decorul 
este același ca acum douăzeci și opt de ani. Unde și cînd 
a fugit timpul ? Mă întîlneam atunci în casa din calea 
Dorobanților cu trei tovarăși. Scoteam hîrtii din încheietu
rile hainelor și ne citeam unul altuia ce pregătisem pentru 
„România liberă" ilegală care avea să apară peste puțină 
vreme. Discutam aprins, ne înfruntam—îți mai aduci aminte, 
Valentine ? — dar totul era spus în șoaptă. Corectam, tă
iam, și hîrtiile, după ore lungi din noapte, intrau în un
ghere tăinuite ale locuinței mici a omului înalt. In zori, 
unul cîte unul, ne răspîndeam în orașul care se trezea, 
care începea să respire greu și precipitat ca un uriaș. Omul 
cel înalt rămînea singur. N-am știut niciodată dacă se cul
ca sau nu, dacă pleca sau nu și el undeva, la lucru. Nu 
l-am întrebat și deci nu am aflat.

Cînd reveneam peste cîteva nopți, jocul începea din nou. 
Afundarea în întuneric. Plecarea într-o direcție cu totul 
contrară. Schimbarea de trei, patru ori a taximetrului. Ur
mărirea să nu fii urmărit. Mica oglinjoară scoasă discret 
din buzunar și potrivită astfel îneît să privești în spate fără 
să întorci capul. Mersul aparent distrat și apoi iarăși 
schimbarea taximetrului, pentru ca în sfîrșit să ajungi la 
minutul fixat la destinație. Un ultim control. Dispariția în 
gang. Ascunsul după o ușă pentru a observa dacă cineva 
nu intră, căutînd, în același gang. Urcatul scării cu perma
nenta întrebare dacă sus nu te așteptau musafiri nepoftiți 
— agenți ai Siguranței. Sunatul sacadat. Omul înalt în 
ușă. Priviri piezișe. Și totul începea și se sfîrșea la fel.

Au casele, au străzile, au orașele amintiri ? Nu știu și 
nici nu vreau să știu. Ce a fost s-a dus ca pulberea și ca 
vîntul. S-a amestecat totul în volbura anilor care au venit, 
în vuetul vieții. ,

Azi e mai puternic decît ieri.
Ieri, a fost încercare, speranță.
Azi e reușită, certitudine.I_ _ _ _ .i

K
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Cu ROMEO VANICA

Ls Brașov a Început marți seara Con
cursul șl Festivalul „Cerbul de aur", ediția 
1971. Participă în competiție 30 de concu- 
renți.

După primele acorduri prin care orchestra 
dirijată de artistul emerit Sile Dinicu, dă 
semnalul de deschidere a festivalului, Va- 
leriu Ripeanu, președintele juriului și al Co
mitetului de organizare al Concursului și 
Festivalului internațional al cintecului „Bra- 
șov-România" — 1971, vicepreședinte ai Co

mitetului de radiodifuziune și televiziune, a 
rostit cuvintul de salut.

In prima seară au intrat în concurs tînăra 
cîntăreață elvețiană, Eliane Dambre, cintă- 
reața bulgară Mimi Ivanova, Derek John Til
ley, din Țara Galilor, Regina Thoss din R. D. 
Germană și cîntăreața spaniolă Dova.

Recitalurile Inaugurale ale festivalului au 
fost susținute de către Doina Badea și Aiain 
Barriere.

în fața televizorului din redacție

• 90 FALS INTELECTU
AL... Șeful unei echipe de 
instalatori la I.J.C.M. Vran- 
cea, Gavrllă Coman (25 ani), 
este cercetat pentru fals in
telectual și înșelăciune în 
paguba avutului obștesc, 
Avînd de executat o lucrare 
la un bloc de locuințe, el a 
trecut pe statul de plată 
mai mulți muncitori care 
trăiau doar in închipuirea 
lui. încasînd sumele care 
trebuia să le revină acestora.

«9 9 MICA HOAȚA... La 
magazinul „Modern" din 
Constanța trebuia tocmai să 
înceapă serviciu! de după 
amiază. Părîndu-li-se că raf
turile sînt suspect de răvăși-

ÎNCEPE „VÎNĂTOAREA
— Printr-un reflex frizînd șa- 

pună debutul oricărui concurs 
sub semnul inevitabilelor emoții. 
Ți s-a părut într-adevăr că pre
zența elvețiencei Eliane Dambre 
în „prima linie" a competiției a 
purtat o asemenea amprentă ?

— Da, dar numai la prima me
lodie, cînd n-a putut să-și con
troleze perfect vocea, mai ales 
că — din dorința de a fi mai 
aproape de noi — și-a asumat și 
dificultatea interpretării în 
limba română. Cu cea de a doua 
melodie și-a etalat calitățile vo
cale, unele inflexiuni din vocea 
ei amintindu-ne de Mireille 
Mathieu.

— O amintire echivalînd de 
fapt cu un handicap. Un handi
cap de care mi s-a părut că a 
fost scutită cea de a doua con
curentă, Mimi Ivanova.

— Oricum, Mimi Ivanova a 
fost o prezență mai personală,

blonul, gazetarii obișnuiesc 
lebutul oricărui coi

iar în privința vocii ne-a impre
sionat întinderea și volumul, ca
lități încă în așteptarea tehnicii. 
Cu ea, nivelul concursului a 
crescut sensibil, avînd după a- 
ceea de unde să scadă...

— Să deduc de aici că gale- 
zul Derek John Tilley nu ți s-a 
părut un „vînător" periculos 
pentru „Cerbul de aur" ?

— Nu fac parte din juriu. 
John Tilley are un timbru plă
cut în registrul grav (cînd cîn- 
tă, nu cînd vorbește), dar creți 
că a avut neșansa să intre ră
gușit în concurs. M-a intrigat 
modul în care a interpretat cele
brul succes al lui Armstrong 
„Wanderful World", jumătate 
într-o manieră proprie și jumă
tate într-o imitație nu prea reu
șită. A avut însă un joc de scenă 
personal și adecvat repertoriului 
abordat.

— Dar din punct de vedere 
muzical, competiția mi s-a părut

Prin telefon de la Brașov

din nou în creștere marcată cu 
Regina Thoss, chiar dacă scenic 
ea n-a avut aceeași dezinvol
tură.

— Mai puțin în prima piesă 
— „Trecea fanfara militară", 
care cred că nu i s-a potrivit — 
și mai mult în melodia pe care 
Gerd Natschinskj i-a compus-o 
special pentru „Cerb". Aici s-a 
dovedit o interpretă sensibilă și 
de un rafinament remarcabil. Și 
tot aici a fost beneficiara unei 
orchestrații inedite.

— Ei bine, ți s-ar părea aven
turoasă impresia că umbra Cer
bului a fluturat prin sală în 
timp ce cînta Dova ?

— Dacă n-ar fi prematur să 
facem pronosticuri din prima zi 
a concursului, poate m-aș alia 
unei asemenea opinii. Chiar dacă 
sfîrșitul primei piese a avut un 
caracter cam prea... meridional, 
cîntăreața spaniolă mi s-a părut 
că posedă cea mai convingătoare 
voce a serii și un deosebit de 
spectaculos joc de scenă. Cît 
despre „Los gitanos", cred că a 
fost — în cadrul concursului — 
momentul artistic cel mai înalt; 
de aici începe „vînătoarea" 1

— Epuizînd prima seară a con
cursului, să mai întîrziem asupra 
recitalurilor. Doina Badea, care 
în vremea din urmă părea să-și

m-a nemulțumit prin lipsa de 
unitate a repertoriului pe care 
și-a construit recitalul.

— Pentru noi toți, într-adevăr 
Doina Badea este o remarcabilă 
inteipretă a muzicii românești. 
Eu personal am apreciat însă și 
varietatea și universalitatea re
pertoriului ei de aseară. Totuși, 
„Ciuleandra" e atît de frumoasă 
îneît nu putem să nu-i acordăm 
primatul într-un atare recital.

— Ce zici de Aiain Bărrifere ?
— El ne-a oferit un spectacol 

muzical ce trebuie și a fost cred 
ascultat fără rezerve. O intenție, 
o realizare, o eleganță și finețe 
de bun gust sînt,. într-un recital 
de gen, mult apreciate astăzi în 
contextul atît de tiifhuTttids al mu
zicii ușoare. l-am ■ așteptat fie
care melodie cu slăbiciunea spec
tatorului, plăcut impresionat de 
căldura și varietatea interpretă
rilor sale. Sînt convins că Aiain 
Barriere va rămîne o amintire 
deosebit de plăcută.

Da, cel de al patrulea „Cerb 
de aur" a avut un debut de bun 
augur 1

Cu riscul de a ne repeta, tiu 
putem să nu remarcăm încă 
o dată extraordinara organi
zare a acestui festival. Este 
uimitor să vezi cum o asemenea 
manifestare de mari proporții se 
derulează cu exactitate de cea
sornic. La hotel, gazdele noastre 
sînt deosebit de îndatoritoare și 
ne-am putut- convinge personal 
de faptul că oaspeții festivalului 
sînt foarte impresionați de primi
rea care li s-a făcut. De exemplu, 
concurenta elvețiană Eliane 
Dambre face o comparație între 
„Cerbul de aur* și alte festiva
luri la care a participat și tre
buie să mărturisesc că, spre 
cinstea noastră, comparația ne-a 
fost, total favorabilă.

Luni seara, ansamblul folcloric 
„Poenița" din Brașov, dirijat de 
artistul poporului Ionel Budiștea- 
nu, a oferit oaspeților festivalului 
un program deosebit de apre
ciat. în aceeași seară, un cokteil 
dat în cinstea oaspeților de pri
marul municipiului Brașov i-a 
reunit pe participanți într-un ca
dru deosebit de plăcut, în care 
s-au schimbat impresii, s-au emis 
speranțe ji pronosticuri.

Marți dimineața, o excursie la 
castelul Bran la care, spre regre
tul unanim, n-au putut participa 
și concurența aflați la acea oră 
la repetiția generală a festivității 
de deschidere a festivalului.

Marți la prînz, în cadrul unei 
conferințe de presă, Alain 
Barriere s-a dovedit un interlocu
tor deosebit de simpatic și ama
bil. Serviciul „publicitate* a fost, 
asigurat de doi dintre membrii 
orchestrei sale Talar și Le Maire. 
Vom reveni 
Barriere 
toare.

cu date despre 
într-o transmisie vii-

O concurentă pe care ați 
putut-o admira ieri seara pe sce
na festivalului a fost Dova. 
Născută la Valencia, ea a avut 
o adolescență care nu anunța cu 
nimic cariera de Cîntăreață. Mai 
târziu, la 12 ani s-a mutat cu 
familia la Palma de Majorca, 
unde, la terminarea studiilor, pe 
cînd avea 18 ani. a intrat ca 
secretară într-un birou care se 
ocupa cu tranzacții vinicole. 
Abia din I960 a început Fran
cisca Dolz Gonzales să se gîn- 
dească mai serios la cariera de 
cîntăreață. în 1963, în urma ter
minării unor studii de declama
te și solfegiu, debutează. Este 
foarte interesant episodul primei 
sale apariții, cînd încă nu era 
obișnuită cu numele de artistă pe 
care și-l alesese : Dova, care este 
format, din primele două litere 
ale numele său (Dolz) și ale so
țului său (Voitori). O vedetă în

toată puterea cuvântului, Dova 
are în palmaresul său Festivalul 
mediteranean de la Barcelona, 
un foc I la „Cupa Europei* 
Knokke, o apariție în calitate de 
vedetă la „Orfeul de aur" în 
Bulgaria, numeroase emisiuni TV 
Și discuri imprimate la casa 
„Polydor".

Cîteva cuvinte despre una din 
solistele care vor reprezenta 
Belgia : Nicole Jaouemain, ab
solventă a cursurilor de artă 
dramatică la Conservatorul din 
Bruxelles. Nicole a trecut întâm
plător la muzica ușoară, deși nici 
astăzi nu se poate afirma că este 
o cîntăreață profesionistă. Locu
iește la Bruxelles, în vechiul car
tier al anticarilor „Le Grand 
Șablon*. într-o casă construită 
în secolul XVII. în care a închi
riat o mică cameră la etajul IV. 
Ea are o activitate teatrală per
manentă și chiar în această peri
oadă joacă la Bruxelles în „Cîntă
reața cheală* a lui Eugen Iones- 
cu (fiind înlocuită pe toată peri
oada festivalului de dublura sa). 
Nicole ne-a. declarat că reperto
riul său este tandru, cald, intim. 
Si de aceea, a ales din caietul cu 
piese românești unul antrenant 
care este „Ionel, lonelule* de Cla
ude Romano. Nicole prezintă în 
mod permanent emisiuni la ra- 
dioteleviziunea belgiană.

Vn alt concurent foarte popular 
deja în holul hotelului și în res
taurantele din Brașov (în care s-a 
remarcat printr-o serie de recita
luri „extraordinare"), este 
luxemburghezul Fausti. Actor, 
mim. hun instrumentist (cîntă la 
acordeon, vioară, clarinet, chita
ră. bas și baterie), Fausti înre
gistrează la Casa de discuri 
„Ariola* și l-a acompaniat la 
baterie, în cadrul orchestrei de 
estradă luxemburgheze, pe Udo 
Jurgens, la concursul Eurovision, 
cînd acesta a cucerit marele pre
miu cu melodia „Merși Cherie*.

In încheierea reportajului, pro- 
mițîndu-vă noi amănunte „de cu
lise", vă anunțăm despre intere
santul proiect de turneu plănuit 
și dorit de un trio nedespărțit la 
Brașov : Jaques Hustin, Eliane 
Dambre și formația unui alt 
membru al juriului, Aiain Mo- 
risaud (Elveția). Un trio care va 
fi liber în luna august. Să aștep
tăm. decizia A.R.I.A.

Mîine seară, emoții și speran
țe : intră în concurs prima din
tre reprezentantele noastre — 
Ruxandra Ghiață. li urăm | 
suoc.es I

Discuția consemnată de 
COSTIN BUZDUGAN

te, vînzătorii au procedat la 
un control amănunțit al ma
gazinului. într-un ungher 
întunecos au descoperit-o pe 
Elena Nae (14 ani), elevă' la 
Școala generală din Tuzla, 
care se ascunsese în maga
zin și îngrămădise într-un 
geamantan cosmetice și bi
juterii în valoare de peste 
15 000 lei.

• •9 INDEMÎNARE GRE
ȘIT ÎNDRUMATĂ... Gheor- 
ghe Dumitru (19 ani) era u- 
nu! dintre cei mai îndemî- 
natici elevi ai școlii de șoferi 
din Tr. Măgurele. Numai că, 
neînțeiegînd să-și folosească 
în mod cinstit calitățile, 
G.D. s-a gîndit că e mai bine 
să pornească pe calea falsei 
aventuri. Stimulat la gesturi 
necontrolate și de anturajul 
dubios în care se complăcea, 
el a operat cîteva furturi din 
autoturisme, apoi și-a încer
cat norocul și cu mașinile 
înseși, furînd, succesiv, un 
autocamion și un autoturism 
pe care, după scurte plim
bări. Ie-a părăsit în locuri 
pustii. A fost, în cele din 
urmă, reținut de organele de 
miliție, urmînd să răspundă 
penal pentru toate faptele 
sale.

Șțatutd profesional
(Urmare din pag. I) 

asemenea despre un mediu

OCÎAVIAN URSULESCU

ve
necesar creației. Dar iată că Ti
mișoara a reușit, fără să-i creeze 
nimeni din afară, ci numai prin 
stăruințele artiștilor, aproape toți 
angrenați într-un proces de în- 
vățămînt, ceea ce se cheamă un 
mediu. Mediu înseamnă în pri
mul tind, cred, o anumită acti- ' 
vitate, o anume influență umană 
și nu numai simplu spațiu geo
grafic. Cunoaștem și noi acea 
mentalitate a tânărului absolvent 
care nu visează altceva decît 
creație, cu riscuri care nu-l con
duc de regulă către creație, ci, 
dimpotrivă, îl depărtează de ea. 
Această mentalitate nu este însă 
o fatalitate, un fel de predesti
nare. Această mentalitate este 
întreținută în timp și uneori in
voluntar la diverse nivele. Unul 
dintre acestea este și institutul 
care formează viitori artiști. 
Institutul nostru se străduiește să 
asigure la cel mai înalt, nivel de 
exigență posibil problemele de 
creație, de meșteșug artistic ală
turi de cele de pedagogie 
predate în anii cinci și șase. 
Aceste cunoștințe din domeniul 
creației care înseamnă în primul 
rînd o profesionalizare în dome
niu] respectiv nu certifică în mod 
automat calitatea de artist. Nu 
orice tânăr absolvent este și un 
tînăr artist, deși această convin
gere în mod ciudat, o au mulți 
din cei cu care acesta, tânărul 
intră în contact. Aceste chestiuni 
le-am dezbătut de multe ori în 
cadrul ședințelor noastre de lucru. 
Poate că ar trebui să discutăm 
despre profilul academic al insti
tutului de artă. Eu susțin, de pil
dă, că institutele superioare de 
artă trebuie să pregătească vii
torii profesori de desen și creatori 
dar numai în măsura în care fie
care va confirma aceasta indivi
dual. Această mentalitate, pe 
care o remarcasem înainte nu 
apare însă. în institut, chiar dacă, 
într-o oarecare măsură, și insti
tutul o întreține. Candidatul o 
are de cînd vine și sistemul de 
selecție (examenul de admite
re) nu se dovedește edifica
tor avînd, conform experienței 
noastre, destule surprize, uneori

mai puțin plăcute. Nu știu dacă 
soluțiile pe care le preconizez 
sînt cele mai bune, dar mă gân
desc că putem lua în considera
ție sau măcar în discuție, ideea 
unei preselecții de tipul unui an 
sau semestru de probă. • ca și o 
postselecție conform căreia la 
terminarea institutului cei cîțiva, 
ce se vădesc mai dotați pentru 
creație, să fie îndrumați la o spe
cializare prin burse oferite de 
Ministerul Învățământului în co
laborare cu U.A.P. Pentru că 
sectorul creației, nu mai puțin 
important decît altele, nu poate fi 
eludat, desigur, din procesul de 
învățămînt.

In condițiile în care insti
tutul nostru s-a redus la pa
tru ani, iar cele pedagogice 
au numai trei ani nu știm dacă 
este atît de necesară existența 
amîndurora, știind că toată lumea

privește, mai mult sau mai puțin 
mărturisit. Institutul pedagogic ca 
pe o rezervă a profesorilor 
desen, iar institutul nostru ca 
o rezervă a .creației. Ceea 
vreau să spun este că alături 
eforturile noastre individualei 
a contura personalitatea unui

de 
pe 
ce 
de 
de

______ _ fi
ner absolvent stih toate aspectele 
mai există încă o serie de reali
tăți asupra cărora trebuie să se 
acționeze din interiorul dar și 
din exteriorul institutului pentru 
a îndepărta o astfel de mentali
tate. Și dezideratul fundamental 
care trebuie avut în vedere este 
acela că tinerii au acces în acest 
institut pentru ă-și cultiva șl 
perfecționa aptitudinile pe care 
le au și, în egală măsură, pen
tru a deveni profesori de desen, 
oameni utili atît de diverselor 
necesități ale societății de azi în 
domeniul artistic.

Bine reprezentat, sectarul dra
maturgiei universale ne-a pro
pus, la începutul turneului co
media shakespeariană, „O poves
te de iarnă" mai puțin jucată în 
ultimul timp, iar la sfîrșitul lui, 
cunoscuta dramă cehoviană 
„Trei surori". Dramaturgia Con
temporană a oferit la rindul ei 
una dintre imaginile reprezenta
tive posibile, prin „Camera de 
alături" de Paul Everac, prin co
media „Casa cu șapte buclucuri" 
a scriitorului clujean Măhes 
Gyorgy și prin tragedia moder
nă a încrederii și puterii care 
este piesa „Favoritul" a scriito
rului maghiar Ilyes Gyula și Te
leki Saszbd. De remarcat echili
brul pe care-1 conferă acestui 
repertoriu selectiv piesele din 
dramaturgia universală, precum 
și dorința ancorării în actualita
te, dovedind o bună orientare 
generală în perimetrul valorilor 
ideologice și artistice ale drama
turgiei contemporane.

Insistînd asupra calității deo
sebite a selecției repertoriale, 
întrucît ea constituia pentru co
lectivul actoricesc un prilej de 
afirmare multilaterală a posibi
lităților și resurselor sale reale, 
a stilului de teatru practicat, în
scriind în același timp preocupă
rile repertoriale ale Teatrului 
maghiar de stat din Cluj între 
cele mai valoroase din această 
stagiune.

Dar, de la început trebuie să 
spunem — cu părere de rău — 
ca ansamblul realizării artistice 
a acestor spectacole a fost sub 
posibilitățile oferite de selecția 
repertorială, excepție făcînd nm 
mai ultimul spectacol „Trei su
rori".

„O poveste de iarnă" rămîne 
fără îndoială una dintre cele 
mai dificile piese shakespearie
ne, prin caracterul prolix al acu
mulării de motive, de mijloace 
și procedee, de registre drama
tice ale desfășurării acțiunii sce
nice, întîlnite în majoritatea ce
lorlalte piese. Adecvată cu fide
litate teatrului, regia artistului 
poporului Mâjor Tamas de la 
Teatrul Național din Budapesta, 
a preferat unei restructurări și 
redistribuiri a accentelor piesei, 
o lectură atentă a ei, preocupată 
mai mult de unitatea fiecărui ta
blou în parte, decît de coeren
ta și ritmul ansamblului. De aici 
și caracterul parțial, fragmentar, 
al reușitelor spectacolului — 
de exemplu tabloul înscenatei 
judecăți a Hermionei, interpre
tată de Bisztrai Măria cu auten
tică trăire scenică în tonalitatea 
gravă a acestui moment. Izbuti
tele momente de comedie 
— datorate artistei emerite Do
rian Ilona (Paulina), artistului 
emerit Andrâsi Mârton (în 
rolul Bătrânului păstor) sau 
actorului Horvăth Belâ (Antoly- 
cus) — ca și acelea de teatru 
folcloric mărturisesc cu prisosin
ță disponibilitățile colectivului.

O altă lectură corectă și apli
cată textului ne-a fost oferită a- 
poi de „Camera de alături" în 
regia lui Otto Bappaport — ca
re, spre deosebire de spectacolul 
Naționalului bucureșfean — ne-a 
propus, în interpretarea lui 
Lăszlo Ger6 un Pavel Cristian 
mai puțin „furios" dar mai inte
riorizat, poate cu un plus de

sarcasm dar nu mai puțin plau
zibil. Dacă Vitâlyos Ildikâ (Ali
nă Ravetti Bondoc) sau Krasznay 
Paula (Sonia Cristian) ne-au o- 
ferit imagini dintre cele mai 
convingătoare ale personajelor, 
n-ani rhai avut impresia că dis
tribuția a fost fericit aleasă în 
căzii! unor actori importanți ai 
teatrului, ca fmterffy Gvula (în 
Veniamin Flaviu) și Horvăth 
Belâ (în Marcel Bondoc) pentru 
a nu mai vorbi de distribuirea 
actriței Borbâth Jnb’ă în Mira 
Bondoc ! Sc?hn<rfafiei semnate 
de Paul Bortnovski, corectă dar 
oarecare nu i-a lipsit ostentația 
cromatică, ci efortul de aprofun
dare.
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MIHAI VITEAZUL : rulează la 
Patria (orele 10; 16; 20).

ÎNCEPUTUL : rulează la Cen
tral (orei 9.15 : 11,30 ;
18.15 ; 20.30)

MEXIC *70 ; rulează ! 
(orele 9 ; 11.15 ; 13.30 : 
20.45)

TRANDAFIRI ROȘU 
ANGELICA : rulează la 
rul (orele 8.45 
18.45 ; 21.15) ; 
8 ; 10 ; 12.15 : 
21.15)

ROMEO Șl JUL1ETA : 
la Capitol (orele 8.45 ;  ,
14,45; 18: 21). Favorit (orele 10;
13: 16,30: 19.30).

B.D. INTRA IN ACȚIUNE : 
rulează la Lumina (orele 8,45 ; 
11,15; 13,30: 16; 18.30; 21), Munca 
(orele 15.30 : 18 : 20.15)

CLANUL SICILIENILOR : ru
lează la Sala Palatului (orele 
17; 20,15), Feroviar (orele 8,30: 11;
13.30 ; 16 ; 18.30 ; 21) ; Excelsior
(orele 9 : 11.15 : 13.45 ; 16 ; 18.30 : 
21) ; Melodia (orele 8.30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18.30 ; 21) ; Gloria
(orele 9.30 ; 12 ; 14.30 ; 17 ; 19.30)

13,45 ; 16 ;

la Festival
16 ; 18.80 ;

PENTRU 
_ i Luceafă- 

11.15 ; 13.45 ; 16.15 ; 
București (orele 

14.30 ; 16.45 ; 19 ;

rulează 
11.45 ;

CÎNTECELE MARII : rulează la 
Volga (orele 9.30 ; 11.30 ; 13.30 ;
15.30 ; 18 ; 20.15) ; Aurora (Orele 
9 ; 11.15 : 13.30 ; 15.45 ; 18 ; 20.15) ; 
înfrățirea (orele 15.30 : 17.45 ; 20)

INCINERATORUL • rulează la 
Viitorul (orele 16 : 18 : 20)

TRIPLA VERIFICARE : rulea
ză la Lira (orele 15.30 ; 18 ; 20.15) ; 
Arta (orele 9,30—15.30 în continua
re : 18; 20,15).

BĂIEȚI BUNI, BĂIEȚI RĂI ru
lează la Victoria (orele 9 ;
13.30 ; 16 ; 18.30 : 20.45) ; 
(orele 9 : 11.15 ; 13.30 ; 16 
20.30) ; Flamura (orele 9 ;
13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20.30).

UN ITALIAN ÎN AMERICA : 
rulează la Grivlța (orele 9.30 ;
11.30 ; 13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20.30) ;
Modern (orele 9 ; 11.15 ; 13.30 ;
16 ; 18.15 ; 20.30) STRADA LĂTU
RALNICA ; rulează la Buzești 
(orele 15.30 ; 18 : 20.15)

ÎNGERII NEGRI : rulează 
Dacia (orele 8.30 — 20.30 în 
tlnuare) ; Miorița (orele 10 ; 
16 ; 19).

CINCI PENTRU INFERN ; 
lează la Bucegi (orele 16 ; 
20.30) : Ciulești (orele 15.30 
20.30)

GENOVEVA DE 
rulează Ia Unirea 
16,30; 18,30; 20,30), 
(orele 14,45; 16,30;

11.15 ; 
Tomis
13.15 ;
11.15 ;

la 
con-

13 :

ru- 
18.15 ; 
; 18 ;

BRABANT: 
(orele 14.45 ; 
Drumul Sării 

18,30; 20,30).

ULTIMUL SAMURAI: rulează 
la Floreasea (orele 15.30; 16 ;
20.30)

CRIMĂ ȘI PEDEAPSĂ î rulează 
la Moșilor (orele 15; 19).

POMUL DE CRĂCIUN : rulea
ză la Flacăra (orele 15.30 ; 18 ;
20.15)

ORA SCORPIONULUI : rulea
ză la Vitan (orele 15.30 : 18 : 20.30)

100 DE CARABINE : rulează la 
Rahova (orele 15,30; 18; 20,30)

SOARELE ALB AL PUSTIULUI: 
rulează la Progresul (orele 15,30; 
18 : 20)

24 — 25 NU 
rulează la Ferentari (orele 
17.45 ; 20)

CENUȘA : rulează la 
(orele 16 ; 19)

FABIO MAGICIANUL : 
ză la Timpuri Noi (orele 
17.30 în continuare) ; Program de 
filme documentare (orele 19.30 — 
21)

AURUL : rulează la Crîngași
(orele 16 ; 18 : 20).

ȘOIMII : rulează la Cosmos
(orele 15.30: 18; 20.15)

KING KONG EVADEAZĂ : ru
lează la Laromet (orele 15.30 ; 
17.30 :19.30)

MIZERABILII (ambele seri!) : 
rulează la Cinemateca Union (o-

SE ÎNAPOIAZĂ :
15.30 :

Pacea

rulea-
9.30 —

trn interpretativ al colectivului 
maghiar din Cluj, problematica 
M cu adevărat contemporană, n- 
CTjjțatea și în același timp sub» 
îmtafcea dezbaterii de idei, ca» 
racterA modem al scriiturii see* 
nice și construcția el perfectă din 
punct de vedere dramaturgie a- 
sigurîndu-i o certă valoare, care, 
în treacăt fie zis, ar merita să 
suscite un interes mai larg din 
partea teatrelor noastre.

Spectacolul, cu piesa Favoritul 
în decorurile lui Kopecsi B6cz 
Tstvăn, de la Teatrul Madăch din 
Budapesta, ne-a prilejuit o nouă 
întîlnire cu costumele Evei Bîr- 
san, de data aceasta amuzîndu- 
se cu combinații în halatul de 
baie și toga romană, într-o dra
mă a puterii! Nici regia luî 
Szăbo Joszef nu ni s-a părut 
propice subtextului atît de bo
gat al piesei, spectacolul relie

TURNEUL
TEATRULUI
MAGHIAR DE
STAT DIN CLUJ

J.1

„Casa cu șapte buclucuri" a 
scriitorului clujean Mehes Gy6r- 
gy este o comedie ușoară, în ca
re pretextul repartizării unui a- 
partament prilejuiește satiriza
rea aspectelor negative ale con
viețuirii sociale într-o cooperati
vă de croitorie. Jocul intereselor 
și al diferitelor „relații" pe care 
le au personajele se constituie 
într-un adevărat lanț al slăbiciu
nilor în jurul buclucașului apar
tament. care — fiind mereu pe 
punctul de a fi dat altcuiva — 
va reveni pînă la urmă celui în 
drept, meritul dejucării tuturor 
„combinațiilor" datorîndu-se 
doar abilității tinerei comisio
nare Lorika.

Chiar dacă dezvăluirile pot 
părea concludente, miza rămîne 
mică, iar pretextul ca atare se 

. dovedește destul de fragil. Re
gia lui Horvăth Belâ înțelege să 
dea un binevenit ritm alert jo
cului actoricesc. Alături de in
terpretările artiștilor emeriți An- 
drâsi Marton (croitorul Sândor) 
și Sevkalszky Endre (președinte
le Cvula) am mai remarcat de
zinvoltura scenică a Annei Sre
ies (Lorika) și farmecului apari
țiilor Klarei Sebok (Rita), într-un 
ansamblu căruia nu-i poate fi 
reproșată corectitudinea jocului 
ci numai. distribuția tonurilor și 
excesul portretizărilor caracte
rologice.

Piesa „Favoritul" de Ilyâs 
Gyulâ și Teleki — Laszlo trans
mitea cunoașterea unui alt regis-

find insuficient dezbaterea de 
idei.

Cu ultimul spectacol, „Trei 
surori", în regia lui Vlad Mugut 
și scenografia lui Helmut Stur- 
mer (cu bogate și sugestive spa
ții de joc, dar mai puțin intere
sată de atmosfera casei și im
portanța ei materială și spiritu
ală în economia piesei) ajungem 
la limita superioară a realizării 
artistice demonstrate în acest 
turneu, interpretarea colectivu
lui maghiar din Cluj făcînd un 
meritoriu efort de adecvare sti
listică. în sensul renunțării la ex
terioritatea declamatorie în fa
voarea aprofundării și interpre
tării jocului.

Din acest punct de vedere va 
trebui s-o menționăm mai întîi 
pe tînăra Magda Stief, care i-a 
dat Irinei o‘ nestăvilită dragoste 
de viață, știind apoi să-i trăiască 
drama cu o sfîșietoare sincerita
te. Bisztrai Maria în Mașa, Sil
via Chelan în Olga, artista eme
rită Dorian Ilona în Natalia Iva
novna, Horvăth Beli în Kuli- 
ghin sau artistul emerit Ăndrăsi 
Marton în Cebutikin, sînt tot a- 
tîtea prezențe actoricești de va
loare, conferind reprezentației 
cîteva jaloane de veridicitate și 
profunzime. Colaborarea Tea
trului maghiar de stat din Cluj 
cu Naționalul clujean, în persoa
na regizorului Vlad Mugur (și a 
actriței Silvia Ghelan, invitată în 
reprezentație) s-a dovedit deo
sebit de fructoasă.

Itimul spectacol, „Trei 
în regia lui Vlad Mugut

VICTOR PARHON

ora 17; (Str. Academiei) : BAN
DIȚII DIN KARDEMOMME — ora 
17; Teatrul „Ion Vasilescu" : SI
CILIANA — ora 19,30; circul de 
Stat : INTERNATIONAL *71 —
orele 16 și 19,30.

rele 9.30; 13), ÎN LUMINA DAN
SULUI : (orele 18,30; 18,45). MAR
ȘUL EROIC (orele 21).
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Emisiuni-lecțll 
din agricultură. 
• 18,00 Deschi-

MIERCURI, 3 MARTIE 1971

Opera Română: BAL MASCAT— 
ora 19,30; Teatrul de Operetă : 
SOARELE LONDREI — ora 19,30; 
Teatrul Național „I. L. Caragla- 
Ie“ (Sala Studio) : CUI I-E FRICĂ 
DE VIRGINIA WOOLF? — ora 
20; Teatrul de Comedie : DISPA
RIȚIA LUI GALY GAY — ora 
20; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu) :
LEONCE ȘI LENA — ora 20; 
(Sala Studio) • PURICEI,® ÎN U- 
RECHE — ora 20; Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy) : MICUL 
INFERN — ora 19,30; (Calea Vic
toriei) : LOGODNICELE ATERI
ZEAZĂ LA PARIS — ora 19.30; 
Teatrul „C. I. Nottara" (Bd. Ma- 
gheru) : ADIO CHARLIE — ora 
19,30; (Sala Studio) : NĂZDRĂVA
NUL OCCIDENTULUI 
Teatrul
VĂZUT 
Teatrul 
toriei) :

____  _ _ _ ora 20;
Giulești ; OMUL CARE A 
MOARTEA — ora 19,30; 

„Țăndărică" (Calea Vlc- 
ILEANA SÎNZIANA —

• 10,00—11,30
pentru lucrătorii 
Cultura lucernel _ 
derea emisiunii. Unlversal-șotron 
— enciclopedie pentru copii • 
18,20 Cadran internațional • 18.45 
România *71. Azi — județul Va
slui • 19.10 Publicitate • 19,20 
1001 de seri — emisiune pentru cei 
mici « 19,30 Telejurnalul de sea
ră a 20,00 Concursul și festivalul 
internațional ..Cerbul de aur" 
Brașov — România — ediția a 
IV-a. Concurs. Brltt Vendelbo — 
Danemarca, Lenita Gentil — Por
tugalia, Nicole 
Belgia, Cătălina 
România, Fausti 
xemburg, Eric — 
rique Vali — Franța. Helena Von- 
drackova — Cehoslovacia • 21,00 
Poșta TV. de Ion Bucheru • 21,20 
Partea a Il-a a Concursului și 
festivalului internațional „Cerbul 
de aur". Recital Lola Iovanovici. 
Recital Charles Trenet • 22,40 
Telejurnalul de noapte • 23,00 
închiderea emisiunii.

pentru copii • 
rnațional • 18.45

Jacquemin — 
Marinescu — 

(Cima) — Lu- 
Austria. Frede-

i La Cinematograful Patria din Capitală . 
j VIZIONAȚI FILMUL ROMÂNESC PE ECRAN PANORAMIC j

MIHAI VITEAZUL j
cu AMZA PELLEA |
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Liceul, de la „nașterea" sa, a 
st conceput

... :•

DE LA TRIBUNA CONGRESULUI
:;;£î

LA PROGRAMUL DE ACTIVITĂȚI 
AL FIECĂREI ORGANIZAȚII U.T.C.

•i

IERI LA UNIVERSALELUB ÎN CAPITALĂ

ca o instituție 
școlară menită să cultive inte
ligența, să așeze bazele culturii 
generale. Alte școli, de alt pro
fil, îmbină același scop cu for
marea unor deprinderi practi
ce, dind chiar o profesie.

Și totuși, în învățămintul mo
dern din ce în ce mai mult pare 
anacronică o asemenea stratifi
care. La ce ar servi inteligența 
cultivată dacă stăpînul ei — tî- 
năr la 17—18 ani — abia de aici 
înainte și-ar pune problema 
exercițiului practic pentru a 
fertiliza ceea ce a adunat cu 
mintea ? Societatea contempo
rană își formează în aceeași 
persoană, teoreticianul și prac
ticianul, ca replică la ritmul 
foarte alert In care se dezvoltă 

paralel și condiționîndu-se — 
știința și producția.

în acest context, liceul a tre
buit să prevadă așezarea sa 
tradițională și, nerenunțînd la 
scopul inițial — cultivarea inte
ligenței — să-și adauge un plus 
de eficiență integrindu-1 pe tî- 
năr în procesul făuririi bunuri
lor materiale.

Cind în cataloagele învăță- 
mintului nostru liceal s-a intro
dus noua disciplină numită sim-' 
bolic „Munca" destul de mulți 
au fost aceia care au conside
rat faptul ca o revoluție in școa
lă. Elevii insă, cei cărora noua 
disciplină de studiu li se adre
sează direct, au integrat-o în 
preocupările lor în modul cel 
mai firesc. Mai mult decît atît, 
au așteptat-o. Dovezi sint 
ți numeroase.

Ne gîndim, de pildă, la 
mul eveniment însemnat 
viața tineretului țării — 
greșul al IX-lea al U.T.C. 
vîntul secretarului general al 
partidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, adresat tineretului și 
raportul, au tratat pe larg pro
blema, stăruind asupra direcții
lor in care organizațiile elevi
lor pot să sprijine școala în op
timizarea orelor afectate practi
cii. mai ales acum cind totul se 
află la Început. Iar uteciștii, în 
cadrul dezbaterilor din plenul 
congresului și în comisia consa
crată organizațiilor U.T.C. ale 
elevilor, au preluat ideea nu 
numai în sensul adeziunii de 
principiu, cl ca un deziderat 
deja însușit.

Au trecut 
mele 
și-au format un punct de vede
re cu privire la necesitatea pre
gătirii practice și la modalități
le ei, se dovedesc la fel de 
preocupați ca această activita
te, nouă pentru ei, să nu fia 
pur și simplu un experiment, 
ci să se finalizeze pînă la a da 
o calificare, chiar dacă actuala 
generație de liceeni nu va pu
tea beneficia de aceasta. Pînă 
atunci, beneficiul primordial 
pentru tînăr să se înregistreze 
în determinarea opțiunii sale 
profesionale.

Pentru școală, dar și pentru 
organizația U.T.C., este foarte 
interesant să cunoască punctul 
de vedere al elevilor pentru că, 
la urma urmelor, cu ci și pen
tru ei se realizează legarea în- 
vățămîntului de practică. Avînd 
foarte dezvoltat simțul noului, 
fiind mobili și receptivi, găsesc 
soluții și modalități de organiza
re avantajoasă a practicii asupra 
cărora merită reflectat. Sîntem 
îndreptățiți la această afirmație, 
întrucît deținem idei și păreri 
aparținînd mai multor elevi din 
citeva licee ale țării.

Munteanu, secretara comitetu
lui U.T.C. de la Liceul nr. 1 
din Ploiești, cu atuul vîrstei li
ceale. are de acum reprezen
tări foarte precise ale avanta
jelor îmbinării pregătirii de cul
tură generală cu exercițiul 
practic, într-o meserie anume. 
„Cred că ne aflăm într-un mo
ment propice corectării opticii 
despre licean. îmi cunosc cole
gii și asta imî dă dreptul să 
afirm că nu se complac în pos
tura de „candidați permanenți 
la studenție". Și nu-mi imagi
nez că 
spune 
umerii părinților, 
cind și-ar putea cîștiga singuri 
existența. Chiar dacă mai sint 
asemenea elevi, nu trebuie să-i 
confundăm cu o generație. S-o 
recunoaștem deschis : nu ajung 
voit „candidați permanenți la 
studenție" sau „paraziți". Li
ceul l-a pregătit plnă acum 
doar pentru studenție. Iar tre
cerea la studenție este, norma! 
— fntr-o societate ca a noastră, 
care-șl pregătește cadrele

nu-i afectează cind li se 
că trăiesc parazitar pe 

Ia o virstă

ore

foar-

ulti- 
din 

Con- 
Cu-

de-acum prin pri- 
tehnico-apilcative, 

un punct de vede-

ADOLESCENȚII TRA

TEAZĂ MUNCA PRAC

TICĂ ÎN LEGĂTURĂ

CU VIITORUL LOR

Ne-au făcut să înțelegem că 
le-a lipsit, că „legiferarea" prin 
programă ca disciplină tehnico- 
aplicativă a fost un act aștep
tat de generația care învață. 
Așteptat deopotrivă de cei care 
aspiră și au un procent mare de 
certitudine că vor deveni stu- 
denți, ca și de. cei care n-au 
garanția că pot trece de selec
ția concursului de admitere în 
facultate, deși încearcă.

O opinie în sensul 
primă Nina Coman, 
comitetului U.T.C. 
„Unirea" din Focșani
place să se creadă despre noi, 
că, fiind liceeni, nu ni se po
trivește munca fizică, o privim 
cu superioritate, că sîntem tă
cuți pentru altceva. Și nici nu 
vrem să-și imagineze cineva că 
dacă afirmăm și ne interesează 
munca 
priciu, 
gramul 
simplu 
cat
lucru mai devreme".

Liliana Popa, elevă în clasa 
a VIII-a la Școala generală nr. 
4, din Piatra Neamț 
tara comitetului U.T.C. 
fica cu 
„Părinții, 
goste, ne 
că, chiar 
vor doar 
de aceea
seamnă munca. Poate și din a- 
ceste cauze, unii dintre noi mai 
fac mofturi, le displace munca. 
Eu cred că școala trebuie să ne 
călească, să ne dea o noțiune 
exactă despre muncă, dar nu 
numai in teorie.

De bună seamă, Liliana Popa, 
la vîrsta de 14 ani. intuește deo- 
camdată, necesitatea muncii și 
răul absenței ei. Dar Suzana

acesta ex- 
secretara 

a Liceului 
: „Nu-mi

o spunem dintr-un ca- 
fiind o variație in pro- 
nostru școlar. Pur și 

ne place să muncim, pă-
că nu ni s-a cerut acest

secre- 
justi- 

deosebită maturitate : 
în excesul lor de dra- 
țin departe de mun- 
și de munca lor, ne 
copii care învățăm și 

aflăm tîrziu ce în-

legătură cu configurația e- 
conomică locală. Elevii re
simt penuria domeniilor ce 
le-au fost propuse pentru a 
căpăta deprinderi practice.

Desigur, întreagă această 
activitate se află la început. 
Lipsesc experiența, baza ma
terială, poate și cadrele de 
îndrumare. Dar, chiar și în 
această situație, nu e de ad
mis ca de la un capăt la 
altul al țării, fetele să în
vețe menajul, stenodactilo
grafia (cine le va învăța 
oare, stenodactilografia pe 
elevele din Borca ?) și croi
toria, iar băieții, mai ales 
auto-moto. Altul trebuie să 
fie demarajul pentru a nu 
micșora sau compromite o 
idee atît de generoasă, îm
brățișată cu realism și deo
sebit interes de tinerii care 
învață.

După acest demaraj incert 
și pe alocuri destul de sim
plist, dorința elevilor ca de
prinderile practice să se fi
nalizeze cu calificarea într-o 
profesie, apare destul de ilu
zorie. Cel puțin pină in pre
zent.

spectivă, de factură să stabili
zeze pe criterii mai ferme, ca
drul activității tehnico-aplica- 
tive.

primi comenzi din partea între
prinderilor pentru executarea 
unor piese sau operațiuni ne
cesare producției.

Fină la materializarea atelieru lui ideal, se va scurge, pro
babil, un anume timp, dar pe care elevii nu-I vor irosi. Deci, 
adaugă alte soluții :

• Preluarea operațiunii de întreținere a materialului didactic 
și de laborator, încît inspectoratele județene să-și realizeze, cu 
elevii liceelor, dezideratul creării unor întreprinderi de rccon- 
diționare și întregire a zestrei didactice. Practica elevilor ar 
deveni eficientă.

• Acolo unde nu sint nici un fel de condiții — deocamdată 
— pentru organizarea practicii, s-ar putea valorifica sugestia 
unor elevi din Deva, ca orele de practică să fie comasate în 
vacanța de vară, organizîndu-se în acest scop, tabere de muncă. 
Ar exista cîștigul că elevii n-ar mai pierde acum orele de 
practică prin vizite și lecții teoretice, ci ar lucra efectiv în 
domenii unde se simte nevoia brațelor de muncă. Ar fi, tot
odată, și mai educativ.

★ ★

Departe de a fi epuizat tema aceasta atît de vastă, ziarul 
iși propune — potrivit spiritului in care Congresul al IX-lea al 
U.T.C. a dezbătut problema educației prin muncă și pentru 
muncă — să sondeze în continuare opinia școlară, să reflecte 
propunerile și experiențele care pot concura la găsirea cadru
lui optim pentru activitățile tehnico-aplicative ale elevilor.

nală din
acest an

olimpiadă

Gazdă permanentă a unor 
variate activități cultural-in
structive, Universal-Clubul 
din Capitală a devenit ieri, 
pentru cîteva ore, locul de 
desfășurare al unei fructuoa
se și utile confruntări profe
sionale care avea să decidă 
cîștigătorul fazei finale, pe 
sector, a Olimpiadei turnăto
rului.

Adevărat test al priceperii 
și pregătirii profesionale, fi
nala a reunit la startul ei 
șase din cei peste două sute 
de tineri turnători cît au par
ticipat la etapele anterioare.

Pornită din primele zile 
ale anului, în cele două mari 
întreprinderi bucureștene ale 
sectorului III, Uzina „23 Au
gust" și Uzina de pompe 
București, această amplă ac
țiune a demonstrat încă o- 
dată, cu prisosință, gradul ri
dicat de pregătire profesio
nală a concurenților, dorința

LUCREȚIA LUSTIG 
MARIETA VIDRAȘCU

BACALAUREAT

CALIFICAT
SE SOLICITA

ATELIERUL ȘCOLAR

ÎNTREGITĂ

unor eșecuri, 
intr-o concurență

DIPLOMA DE

DE ATESTATUL
DE MUNCITOR

măsura nevoilor sale — selec
tivă. Acum, liceul se preocupă 
să pregătească mai complet ab
solventul, încît să nu fie luat 
prin surprindere în nici o situa
ție. Nici cind iși alege profesia, 
școala prin care și-o va însuși 
și nici in cazul 
inevitabile, 
de valoare".

Dar, de aici, de la acceptarea 
muncii ca o chestiune vitală în 
pregătirea pentru viață, elevii 
au făcut pasul următor...

NU ACTIVITATE

PRACTICĂ ÎN SINE, CI

DUSĂ PÎNĂ LA DOBÎN

DIREA UNEI

CALIFICĂRI

încercăm să alcătuim, cu aju
torul interlocutorilor noștri, no
menclatorul de profesii aborda
te in școlile unde invață.

Valeria Pește, Liceul nr. 1, 
Roman : Fetele de la uman în
vață stenodactilografia, cele de 
la real — croitoria.

Dumitru Lupuleasa, Liceul 
„M. Sadoveanu", Borca : Băie
ții, deocamdată, sînt antrenați 
pe șantierul de locuințe, la sor
tatul cărămizilor. Fetele urmea
ză să învețe stenodactilografia.

Nina Coman, Liceul „Unirea", 
Focșani : Fetele învață croito
ria. lenjeria și gospodăria, iar 
băieții, in atelierul de mecani
că, al școlii, vor Învăța piro
gravură în metal și lemn.

Doina Anghel, Liceul „Horia, 
Cloșca și Crișan", Alba Iulia : 
Fetele sînt cuprinse în cercuri 
de dactilografie, cusături artis
tice, menaj, iar băieții învață 
auto-moto, ori lucrează în două 
întreprinderi din oraș.

Viorica Romașcanu, 
„Al. I. Cuza“. Focșani : 
învață stenodactilografia,
aplicată, croitoria. Băieții 
repartizați la auto-moto și 
atelierul de electromecanică 
unei fabrici din oraș.

Corneliu Bîrnea, Liceul „Mi- 
hai Viteazul", București : Băie
ții sint 
mecanică 
deri.

Liceul 
Fetele 

arta 
sint 

la 
al

repartizați la practică 
in două întreprin-

să mai insistăm. Se 
că „geografia" pro-

. Inutil 
vădește 
fesională abordată în nume
roase licee 
vastitatea 
pe profesii 
azi la noi,

este departe de 
nomenclatorului 
ce se practică 

și aproape fără

La ora actuală, organele 
de invățămint sint mulțumi
te că s-a făcut începutul, că 
elevii iși exersează mina, 
Iucrind. urmînd ca un pro
gram mai elaborat de servi
re a acestei noi discipline să 
se realizeze pe parcurs. E 
bine că nu s-au impus pro
grame și norme rigide, care 
să uniformizeze sistemul do- 
bîndirii deprinderilor practi
ce, că s-a apelat la inițiativa 
locală și la concursul unită
ților producătoare. Dar asta 
nu e totuna cu improvizația 
sub semnul căreia se desfă
șoară orele tehnico-aplicative 
în unele școli și nici cu efor
tul minim depus în direcția 
diversificării domeniilor de 
practică. Chiar și fără deci
zie ministerială, după cum 
se constată, școlile, tacit, au 
ajuns parcă la o înțelegere : 
fetele fac croitorie și menaj, 
băieții, mecanică. ■7

mult, îi
cum se

Elevii tind spre mai 
interesează munca, așa 
practică azi și nu cu precădere, 
la nivel meșteșugăresc, după 
expresia elevului Dumitru Lupu- 
lcasa, deocamdată, „fac practi
că... teoretică".

PRACTICA ÎN UNITĂ

TILE PRODUCTIVE ESTE

IDEALUL CĂTRE CARE

TIND ELEVII

nu pot avea aici decît 
de turist, realizînd 

la modul vizual. Și a-

Dar tot ei înțeleg — după 
primele ore de contact cu între
prinderile care au acceptat pri
mirea lor — că, cel puțin în 
stadiul actual (poate și fiindcă 
măsurile au fost luate în pri
pă, ori au la practică proprii 
ucenici și elevi de la profesio
nal) , ei 
statutul 
practica 
tunci ?

Din discuția cu interlocutorii 
noștri — dintre care îi amintim 
pe Valeria Pește, loan Maxim, 
Dumitru Lupuleasa, Nina Co- 
man, Doina Anghel, Viorica Ro- 
mașcanu, Corneliu Bîrnea, se 
desprind posibilități care pot da 
un curs mai eficient acum des
fășurării practicii ; unele dintre 
ele profilează și direcții de per-

Existența citorva ateliere 
regim de „miniîntreprindere", 
care produc și valorifică produ
sele, au demonstrat că ele pot 
absorbi „mina de lucru" școlară 
în activități diverse. Și apoi, pa
tru ani de muncă în atelierul 
școlar în una și aceeași mese
rie, pot echivala cu timpul ne
cesar obținerii unei calificări. 
Elevii sint de acord că existen
ța unui atelier nu se poate 
realiza peste noapte, necesitînd 
conceperea și dotarea lui. Dar 
tot ei socotesc că, în linii gene
rale, practica lor actuală poate 
servi acțiunii de creare a ate
lierelor școlare, înțelegind prin 
aceasta : proiectarea lor — sub 
îndrumarea directă a unor spe
cialiști — confecționarea truse
lor de scule, a bancurilor de 
lucru etc.

Ducind mai departe ideea a- 
telierelor școlare, apare soluția 
creării prototipurilor de ateliere 
pe profile, zonate pe specific 
regional și chiar grupate pe 
complexe, care să deservească 
mai multe unități școlare, iar 
in localitățile mici, toate unită
țile. O asemenea viziune pre
zintă nenumărate avantaje : de 
spațiu — întrucît arhitectura 
școlilor existente nu permite 
sacrificarea unui spațiu pentru 
atelier ; de folosire rațională a 
cadrelor îndrumătoare existen
te și chiar de formare a celor 
viitoare — știut fiind că inexis
tența de pînă acum 
discipline a atras 
inexistența • cadrelor 
materială corespunzătoare — ți- 
nind seama că e mai economi
cos să înzestrezi modern 
complex de ateliere, decît 
dispersezi mașini și unelte . in 
zeci. de mici ateliere.

Urmează să se declanșeze ac
țiunea. Ministerul învățămîntu- 
lui ar avea nevoie de sprijinul 
multor altor departamente pen
tru ca școlile să obțină o dota
re cu mașini și materiale scoa
se din circuitul producției di
recte. Pe plan local, ar trebui 
studiate necesitățile și posibili
tățile de plasare a microintre- 
prinderilor școlare.

Odată rezolvate aceste pro
bleme — după opinia uteciști- 
lor — organizațiile U.T.C. ar 
putea prelua acțiunea de ame
najare propriu-zisă a ateliere
lor. Cu ocazia aceasta, s-ar rea
liza dorința mai veche a ele
vilor de a colabora cu organi
zații U.T.C. din întreprinderi, 
asigurîndu-se patronajul de că
tre acestea — concretizat în în
drumarea muncii elevilor de că
tre tinerii muncitori, tehnicieni 
și ingineri, în realizarea proiec
telor atelierelor școlare. Intr-un 
asemenea context, nu apare 
exagerată dorința elevilor de a

a acestei 
după sine 
— dotare

un
să

lor permanentă pentru per
fecționarea continuă prin în
sușirea celor mai noi și mo
derne tehnologii din acest 
domeniu. Aparent, numărul 
participanților din toate, fa
zele de pînă acum, pare mic. 
El însă reprezintă peste 90 
la/sută din totalul tinerilor 
care lucrează în sectoarele de 
turnătorie ale 
sectorul III.

Și mai cu seamă această 
acțiune, prin modul cum a 
fost organizată, a fost unul 
din răspunsurile prompte pe 
care comitetul U.T.C. al Sec
torului III a ținut să-1 dea 
multiplelor sarcini pe care le-a 
stabilit Congresul al IX-lea 
al U.T.C. privind amplifica
rea preocupării pentru dez
voltarea interesului tinerilor 
față de perfecționarea lor 
profesională.

Răspunsurile competente, 
sigure, ale celor 6 finaliști au 
condus la un echilibru per
manent al competiției. Abia 
în final, o dată cu ultima în
trebare, la o diferență mini
mă de punctaj, juriul a putut 
desemna pe cîștigătorii prime
lor trei locuri: locul I •— CON
STANTIN ȘTEFAN de la U- 
zina de pompe București, 
locul II — GEORGE ENES- 
CU de la aceeași uzină și lo
cul III — VASILE CRUDU 
de la Uzina „23 August". 
De fapt, așa cum se aprecia 
și la festivitatea de premi
ere, ei nu sînt singurii cîștl- 
gători ai olimpiadei. Deopo
trivă, au cîștigat toți parti- 
cipanții, au cîștigat cei peste 
150 de elevi invitați din șco
lile profesionale cu aceeași 
specialitate, a cîștigat în 
cele din urmă producția.

uzinelor ■ din

M. NICOLAE 
Foto: P. TINJALA
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(Urmare din pag. I-a)

buni, ci de excepție. Pentru că 
cei buni și foarte buni vor 
reuși să realizeze unele lucruri 
bune și foarte bune, în general, 
întîlnite și astăzi : un concurs, 
o întîlnire și o discuție pe o 
anumită temă etc., etc. Dar a- 
cum — și mai ales în viitor — 
nu numai de așa ceva se simte 
nevoia. Consider că pe agenda 
de lucru a consiliului trebuie să 
se afle înscrise acțiuni care să 
cuprindă și să intereseze, pînă 
la unul, pe toți tinerii unei or
ganizații. De pildă, cu sprijinul 
factorilor cu care colaborează, 
consiliul ar putea asigura grupe 
de iilme și diapozitive inspirate 
din munca si viața tinerilor, 
răspunsuri ale unor personali
tăți la întrebări formulate de 
tineri și care (înregistrate) să 
circule în organizațiile U.T.C. ; 
să organizeze șantiere ale mun
cii patriotice și loturi de cer
cetare în fiecare unitate agri
colă. să se constituie în parte 
responsabilă pentru calificarea 
profesională a tinerilor de la 
sate". ..în primul rînd. ne spu
nea tov. Nicolita UDREA în
grijitoare mulgătoare, secretara 
comitetului U.T.C. Jupînești, 
județul Gorj, consider că este 
necesar ca rolul acestor con
silii despre care se discută să 
fie acelea do a dinamiza activi
tatea depusă de organizația 
U.T.C. în sensul educării prin 
muncă și pentru muncă a tine
rilor de la sate. Cuprinderea în 
consiliu a unor tineri care lu
crează în diverse sectoare ale 
cooperației agricole, în secția 
de mecanizare, sau I.A.S., pro
fesori. medici, ingineri și eco
nomiști va înlesni depășirea cu 
ușurință a discuțiilor aride și 
a acțiunilor — fie ele și con
cursuri gen cine știe, cîștigă 
care pînă acum au beneficiat de 
cea mai largă participare — cu 
priză la tineri : desfășurarea u- 
nor adevărate studii sociologice 
asupra tineretului de astăzi — 
și mai ales de mîine — al sa
tului. Cit privește răspunsul la 
întrebarea : ce propuneți pen
tru agenda ele lucru ? răspunsul 
meu este : discuții pe diverse 
teme și acțiuni legate direct de 
creșterea competentei profesio
nale a tânărului în procesul de 
producție. Cu ani în urmă, tî- 
nărul devenea agricultor par- 
curgind etapă cu etapă drumul 
complex al muncii : la 5 ani 
păzea giștele, la 7 ani păștea

ORGANISM DINAMIC
oile, la 9—10 ani. boii sau vaca, 
pe la 12 ani copilul executa lu
crări mai ușoare în cîmp, era 
inițiat la arat, pentru ca pe la 
16—17 ani tînărul să fie inte
grat complet în preocupările 
familiei. Rolul acesta al fami
liei țărănești de altă dată, cred 
eu, ar nutea fi preluat de con
siliu care trebuie să patroneze 
— împreună cu școala — lotul- 
fermă și. alături de specialiștii 
cooperativei agricole, lotul ex
perimental de grîu, de porumb, 
de floarea-soarelui, de animale. 
De asemenea, consiliul ar tre
bui să alcătuiască și să urmă
rească transpunerea în fapte a 
unui program de activități pro
fesionale și social-culturale e- 
Salonat în timp, judicios core
lat cu nevoile producției. cu 
preocupările și pasiunea tineri
lor. Tot ceea ce este inutil, ne
interesant, bun de trecut 
mai pe hîrtie. la rubrica

țiuni întreprinse" trebuie de la 
început exclus. Altfel și 
aleși în comitet vom 
derați de către tineri 
tili, neinteresați ; vom 
ca tolerați, pentru un 
funcțiile respective".

„Pentru secțiile S.M.A.. răs
pundea în cadrul anchetei noa
stre tovarășul Trian TOROK, 
mecanizator la Cristurul-Se- 
cuiesc, județul Harghita, consi
liul ar putea organiza cele mai 
interesante acțiuni în ' sensul 
îmbunătățirii condițiilor de 
muncă si de viață ale tracto
riștilor. Realizarea unor băi prin 
contribuții locale. amenajarea 
camerelor de odihnă și a biblio
tecilor volante, stimularea preo
cupării pentru autoperfecționa- 
re profesională, organizarea se
rilor de filme sint doar o par
te din multitudinea probleme
lor pe care consiliul ar putea 
să le rezolve. Dar numai

cei 
fi consi- 
ca inu- 

fi tratați 
înan,

Șl TIMIȘOARAINTRE REȘIȚA
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zile, în între- 
r........... municipiul Re
șița au loc dezbateri ale do
cumentelor elaborate de Con
gresul al IX-lea al U.T.C. 
Astfel, tinerii din secțiile o- 
țelărie, laminoare și furnale 
au avut în mijlocul lor pînă 
în prezent patru delegați la 
Congres. Dialogul stabilit în
tre aceștia și tineri a eviden
țiat adeziunea . lor la justețea 
analizelor și hotărîrilor expri
mate de Congres. Totodată, 
au fost discutate măsurile 
concrete ce trebuie luate la 
nivelul fiecărei organizații în 
dorința cunoașterii temeinice 
a statutului U.T.C. de către 
fiecare tânăr, în direcția găsi
rii de noi forme specifice de 
educare -prin muncă și pentru 
muncă a tineretuliCi. Au fost 
dezbătute aspecte privind au-

In aceste 
prinderile din

tonomia organizațiilor U.T.C. 
Întâlniri fi dezbateri asemă
nătoare au acut lop la 
U.C.M.R. și I.C.M.M.R., 
O.C.L. Alimentara".

★
In același sens, situația din 

municipiul Timișoara in com
parație cu cele relatate din 
Reșița stârnește nedumerire. 
In locul operativității în dez
bateri, in momentul de față 
sint invitați la comitetul .mu
nicipal pentru instruire secre
tari din întreprinderi, diverși 
activiști din organizațiile 
U.T.C Ne întrebăm cit. va 
trebui ca documentele să a- 
jungă a fi dezbătute la mo
dul operativ fără un centra
lism excesiv și fără 
multă dădăceală.

prea

I. DANCEA
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consiliu constituit nu formal cl 
unul activ, format din cei mai 
pasionați și respectați oameni ; 
din oameni care vorbesc puțin 
și fac multe.

în cadrul discuțiilor am as
cultat foarte multe opinii 
reflectau răspunderea cu 
participanții încărcau 
șurile lor. Argumentele 
convingătoare, demne 
în considerație. 
Ghcorghe SIN de la 
Fundulea, de pildă, 
ca în cadrul județului 
consiliul nou creat să se preo
cupe de constituirea unor fer
me de cercetare în cadrul fie
cărei cooperative agricole în 
care activitatea să se desfășoare 
și cu participarea tinerilor cer
cetători din stațiunile județului, 
în felul acesta tinerii ar con
tribui direct la sporirea recol
telor și a producțiilor zooteh
nice, la introducerea și genera
lizarea în practică a celor mai 
nc.i rezultate ale cercetării. To
varășul Gheorghe DODAN. se
cretar cu problemele organiza
torice la Comitetul județean 
Bacău al U.T.C. afirma că 
„pentru înviorarea și sporirea 
eficienței muncii de organiza
ție, comisiile pe probleme se 
cer alcătuite numai din tineri 
participant! direct în producție, 
cunoscători ai realităților, capa
bili să sintetizeze în acțiuni de 
interes general particularitățile 
fiecărui atelier, fiecărei secții 
de mecanizare, fermă de cîmp 
sau sector zootehnic. Și nu de 
„acțiuni de ecou" să-și lege ac
tivitatea, ci de unele practice 
după a căror desfășurare să se 
poată spune : am cîștigat 100 de. 
kilograme de griu sau de po
rumb Ia hectar, am îmbunătă
țit calitatea lucrării X execu
tată mecanizat, am ridicat 
un procent randamentul 
kilogram de 
zootehnie".

ce 
care 

răspun- 
sint 

de luat 
Inginerul 

ICCPT 
propunea 

Ilfov

furaj

★
comun 
ideea

cu 
unui 

folosit în

Numitorul
țiilor a fost ___
— încă din momentul creării lor
— de către consilii a unui stil 
de lucru activ, întrutotul legat 
de producție și de viața tineri
lor. Modalitățile de lucru, fără 
îndoială, nu se pot recomanda. 
Ele se cer adoptate și stimulate 
în funcție de tradiția locului, 
de preocupările și pasiunile ti
nerilor. de nevoile unităților a- 
gricole, de posibilitățile exis
tente.

al discu- 
îmbrățișării
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T E L E G R A E
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis Maiestății 
Sale HASSAN II,- Regele Marocului, o telegramă în care 
se spune :

Cu ocazia zilei naționale a Regatului Maroc, am deosebita 
plăcere să adresez Maiestății Voastre, în numele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român 
Si al meu personal, calde felicitări împreună cu cele mai bune 
urări de progres poporului marocan prieten.

Păstrind cele mai vii amintiri despre recenta vizită în 
Maroc, precum și despre convorbirile rodnice pe care le-am 
avut împreună. îmi exprim convingerea că relațiile dintre 
România și Maroc se vor dezvolta continuu, în interesul 
celor două popoare, al cauzei păcii și colaborării interna
ționale.

JABER AL ARMED AL JABER, Prinț moștenitor și prim- 
mlnistru al Statului Kuweit, a trimis. tovarășului ION 

MAURER, președintele Consiliului de Miniștri 
Socialiste România, o telegramă cu următorul

GHEORGHE 
al Republicii 
conținut:

exprim Excelenței Voastre sincere mulțumiriDoresc să .
pentru felicitările călduroase adresate cu prilejul zilei na
ționale a statului Kuweit.

Transmit Excelenței Voastre și poporului român prieten 
cele mai bune urări.

Ședința Comitetului miniștrilor

AGENDA

CURIER
FOTBALISTIC

• VICEPREȘEDINTELE CON
SILIULUI DE MINIȘTRI, Ion 
Pățan, a primit marți pe dr. 
Abdulhady Hassan Taner, gu
vernatorul Societății naționale de 
petrol din Arabia Saudită (Pe- 
tromin), care face o vizită în țara 
noastră la invitația ministrului 
petrolului.

La întrevedere a luat parte 
Alexandru Boabă ministrul pe
trolului'.

Cu acest prilej, au fost discu
tate probleme privind dezvol
tarea relațiilor de colaborare și 
cooperare în domeniul industriei 
petrolului dintre România și 
Arabia Saudită.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

PUTEM ȘI VOM FACE
TOTUL PENTRU

A PROMOVA ÎN A“
declară N. MOTROC

antrenorul echipei de fotbal „Sportul studențesc

apărării ai țărilor participante
la Tratatul de la Varșovia

La 2 martie a.c., la Buda
pesta. s-a deschis ședința Comi
tetului miniștrilor apărării ai sta
telor participante la Tratatul de 
la Varșovia.

La ordinea de zi a ședinței se 
află probleme privind starea 
parității de luptă a forțelor 
mate unite.

*
în vederea participării 

ședința Comitetului 
lor Apărării din 
ticipante la Tratatul de la 
Varșovia, marți dimineața a 
sosit la Budapesta general
colonel Ion Ioniță, ministrul 
forțelor armate ale Republi
cii Socialiste România, înso
țit de general-colonel Marin 
Nicolescu și general-locote
nent Vasile Ionel, adjuncți ai 
ministrului.

ca- 
ar-

la
Miniștri- 

statele par-

auLa sosire, în gara Keleti 
fost de față general-colonel 
Lajos Czinege, ministrul apă
rării al Republicii Populare 
Ungare, general-locotenent 
Karoly Csemi, prim-locțiitor 
al ministrului, șeful Marelui 
Stat Major, general-maior, 
Ferenc Karpati și general- 
maior Istvan Olah, locțiitori 
ai ministrului. A fost de față, 
de asemenea, general de ar
mată S. M. Stemenko, șeful 
Statului Major al Comanda
mentului Suprem al forțelor 
armate unite ale statelor par
ticipante la Tratatul de la 
Varșovia.

A fost prezent Dumitru 
Turcuș, ambasadorul Româ
niei la Budapesta.

• VICEPREȘEDINTELE CON
SILIULUI DE MINIȘTRI, 
Gheorghe Radulescu, a primit 
marți delegația Consiliului pen
tru comerțul cu Europa de Est 
din Marea Britanie, condusă de 
John Stevens, președintele Con
siliului.

La întrevedere au luat parte 
Popa Pretor, adjunct al ministru
lui comerțului exterior, Hristache 
Zambeti, vicepreședinte al Ca
merei de Comerț, precum și 
Denis Seward Laskey, ambasa
dorul Marii Britanii la București.

Au fost discutate, cu acest pri
lej, probleme privind dezvol
tarea colaborării și cooperării e- 
conomice dintre cele două țări.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

★

• ÎN CURSUL ZILEI DE 
MARȚI, delegația Consiliului 
pentru comerțul cu Europa de 
Est, din Marea Britanie, condusă 
de John Stevens, președintele 
Consiliului, a avut întrevederi la 
Ministerul Comerțului Exterior, 
Ministerul Industriei Construcții
lor de Mașini, Camera de Co
merț, precum și la Consiliul Na
țional al Cercetării Științifice.

La întrevederi a luat parte 
Seward Laskey, ambasadorul Ma
rii Britanii la București.

în onoarea delegației, vicepre
ședintele Camerei de Comerț, 
Hristache Zambeti, a oferit un 
dejun în saloanele hotelului 
Athenee Palace, iar seara, amba
sadorul Marii Britanii la Bucu
rești a oferit un dineu,

(Agerpres)

DACĂ AR FI AȘA
CUM SE ȘTIE LA JUDEȚ

• Așadar, duminică 
deschide stagiunea fotbalis
tică. „Cupa României", a 
doua competiție de anvergură 
a soccerului nostru (și ulti
ma !) are — ca în fiecare an, 
de altfel — privilegiul „lo
viturii de începere".

In 16-iinile „Cupei", con
form tragerii la sorți, se vor 
juca următoarele partide : 
Aurora Urziceni — Dinamo 
București (întîlnirea va fi 
condusă la centru de Grigore 
Birsan 
Dorohoi 
(Nicolae Rainea - 
Minerul Comănești — Sport 
club Bacău (Mircea Rotaru 
—Iași), I.M.U. Medgidia — 
Farul Constanța (Vasile Du
mitrescu - București). I.R.A. 
Cîmpina — Rapid (Tudorel 
Leca — Brăila), Steagul roșu 
Plenița - U.T.A. (Iuliu Bo- 
roș — Timișoara), Unirea Dej
— „U“ Cluj (Cornel Nițescu
— Sibiu), Oltul Sf. Gheorghe
— Petrolul Ploiești (Gheor
ghe Popovici — București), 
Chimia Făgăraș - C.F.R. 
Cluj (Gheorghe Limona — 
București), Metalul Bucu
rești — Univ. Craiova (Pop 
Gavrilă — Brașov), Politeh
nica Timișoara — Steagul 
roșu Brașov (Mircea Bădu- 
lescu — Oradea), C.F.R. Arad
— F.C. Argeș (Otto Anderco
— Satu Mare), Corvinul Hu
nedoara - Steaua (Vasile 
Topan — Cluj), C.S.M. Sibiu
— Progresul București (Se
yer Mureșan — Turda). Cri- 
șul Oradea — Politehnica 
Iași (Ion Cîmpeanu — Cluj).

Meciul Progresul Brăila — 
Jiul (Constantin Petrea — 
București) se Va disputa 
miercuri, 10 martie, forma
ția din Petroșeni afltndu-sc, 
în prezent, în turrteu, în 
R.D. Germană.

Galați), Fulgerul
C.F.R. Timișoara

Bîrlad),

Deși nu a împlinit Încă un an 
de cînd se află la cîrma Sportu
lui studențesc, tînărul antrenor 
Nelu Motroc a reușit să schimbe 
complet fața echipei. Dintr-un 
team care în ultima vreme a- 
vea ea singur obiectiv menține
rea în divizia secundă, formația 
studenților bucureșteni se află 
la porțile „înaltei societăți". De 
curînd am urmărit partida din
tre echipa fostului stoper al 
naționalei și Universitatea Cra
iova. Și, sinceri să fim, deși 
bucureștenii au pierdut cu 2—0, 
nu prea s-a observat acea dife
rență de categorie care există, 
de jure, Intre cele două forma
ții. La sfîrșitul partidei l-am ru
gat pe antrenorul Motroc să ne 
vorbească despre echipa sa și, 
maj ales, despre șansele pe care 
1 le întrevede în acest sezon.

— Cum explicați acest 
salt valoric înregistrat 
pa pe care o antrenați In 
campionat 7

— Explicația este cît . _ 
de simplă : componența, calita
tea lotului echipei și oondițiile 
excelente de pregătire pe care 
le avem. în momentul de față 
dispunem de 4 jucători cu vechi 
state în prima divizie care au 
venit la noi nu fiindcă n-ar mai 
putea juca la alte echipe. Du
mitru Nicolae. Ton Vasile, Ja- 
maischi și Kraus cred că au loc 
în aproape orice echipă de divi
zia A. Mal mult, consider că 
primul ar putea „monopoliza" 
chiar postul de fundaș dreapta 
al Naționalei. Fată de calitățile 
sale recunoscute dispunem a- 
cum de încă una în plus : serio
zitatea. Adică tocmai ce-i lipsea 
tn pregătire și în viața perso
nală. Lor li se alătură „vetera-

de

se

rapid 
echi- 
acest
poate

nil” Ciornoavă și Rădulescu, 
care și ei ar fi putut dc mul’ 
să joace în prima divizie. Jar 
care de mai bine de 10 ani con
tinuă să se „bată" pentru ace
leași culori. Nu știu cîți fotba- 

' liști au dovedit o mai mare dra
goste pentru culorile clubului 
lor... In sfîrșit, mai sînt cîțiva 
tineri despre care, eu siguranță, 
o să se vorbească în fotbalul 
nostru : Bujor, Pană, Duțan, 
Jurcă... Acestui Iot am reușit 
să-i impun o altă mentalitate 
față de cea pe care o aveam 
pină anul trecut. î-am făcut pe 
jucători să înțeleagă că posibi
litățile lor sînt mult mal mari, 
că pot, au chiar obligația să cîș- 
tige seria. Asta-i tot.

— La fel spunea, in ziarul 
nostru de ieri, și Tiberiu Bone...

— Nu. Bone spunea clar că va 
cîstiga seria. Eu nu spun asta, 
între a putea face un lucru și 
a fi sigur că-1 realizezi e o mare 
diferență. Și. apoi, spre deose
bire de Bone eu nu mă tem nu
mai de o singură echipă. In a- 
fară de A.S(A Tg. Mureș și 
Sportul studențesc, mai au șan
se la primul loc Metalul Tîrgo- 
viște și Progresul Brăila. Fap
tul că antrenorul liderului. a 
declarat cu emfază că va veni 
la București. înaintea ultimei 
etape, cu trei puncte avans, i-a 
oam deranjat pe jucătorii mei. 
Acea, declarație cred. însă, că 
le-a făcut un serviciu, ambițio- 
nîndu-i și mai mult în pregă
tire.

— Văd că încercați să evitați 
un răspuns direct. Suporterii 
Sportului studențesc așteaptă de 
la dv. o „replică" la fel de cla
ră ca a lui Bone. Intrați sau nu 
în divizia A ?

Pi— Eu sînt antrenor, nu 
thya... Ce pot să spun e că vom 
face tot efe este omenește posi
bil pentru a realiza visul stu- 
dențimii bucureștene. Dar nu

depinde numai de noi. Aș vrea, 
însă, ca în această luptă să nu 
mai intervină decît adversarii 
direcți, nu și cei de culise. Tris
ta experiență a anului 1966 sper 
să nu se mai repete... Cred că 
știe toată lumea la ce mă refer.

— Dacă, totuși, pierdeți „răz
boiul" cu A.S A. Tg. Mureș veți 
renunța la iuptă 7

— ...Nu-mi place deloc aceas
tă întrebare. De cind sînt an
trenor la Sportul studențesc nu 
m-am gîndit niciodată la ea. Mi 
se pare un vis urît. Tocmai a- 
cum, la început de drum, să ne 
gîndim la ața ceva ?

— Totuși...
— Ei bine, atunci, în campio

natul viitor, vom onora o veche 
poliță... echipei Progresul 
București ! Prefer, însă, să-i dau 
lui Bone o procură pentru a ne 
achita el datoria...

li. V.

In viitor, unul dintre o- 
biectivele principale ale 
muncii organizațiilor U.T.C. 
în domeniul activității spor
tive de masă, trebuie să-l 
constituie — așa cum s-a 
subliniat la Congresul U.T.C. 
— antrenarea tuturor tineri
lor la practicarea individua
lă a exercițiilor fizice. De
terminarea, convingerea ti
nerilor să practice zilnic și 
individual exercițiul fizic,

sportul în general, formarea 
de deprinderi în acest sens, 
se poate realiza într-un mod 
lesnicios prin practicarea 
culturismului în cercurile de 
inițiere în această disciplină 
modernă, sau la domiciliu.

Ziarul nostru, așa cum am 
mai anunțat, organizează 
pentru tinerii amatori la ru
brica sa de sport.

Un curs practic de cultu
rism.

FORȚĂ, FRUMUSEȚE, 
ARMONIE FIZICĂ

In 24 de lecții susținute de profesorii Tibe- 
riu Ban și Dumitru Hîtru.

lecțiile, exercițiile vor fi bogat ilustrate cu 
desene si imagini — foto.

Cursul practic dc culturism al „Scînteii ti
neretului" va începe peste cîteva zile.

TINERI Șl TINERE

mâna. Or, lucrurile nu stau 
prea bine nici în această pri
vință. în unele unități nu-se 
știe nici cu cîți mecanizatori 
se va lucra, nemaivorbind de 
repartizarea lor pe formațiuni 
de lucru. La cooperativa agri
colă „23 August" din Curtici 
în loc de 32 tractoriști nece
sari, există doar 23 ; incom
pletă fiind schema și Ia coope
rativa agricolă din Nădlac. A- 
cestui neajuns cu urmări ne
dorite i se mai adaugă încă 
unul, generat de cooperativele 
agricole. Din 7 unități vizitate, 
doar în două. Ia Macea și Mu
reșul din Nădlac, sînt organi
zate așa cum trebuie forma
țiile de cooperatori ce vor con
tribui alături de mecanizatori 
la reușita campaniei.

în toate unitățile, ni se mai 
spusese la județ, au fost in
ventariate împreună cu sec
țiile de mecanizare, în vede
rea reparării, toate utilajele 
cooperativelor agricole. Șeful 
fiecărei secții de mecanizare, 
se preciza, știe acum tot in
ventarul ce îl va dirija. Ce fel 
de inventare însă nu am în
țeles.

— Cei de la S.M.A. au venit 
doar și ne-au întrebat dacă 
avem ceva utilaj și au plecat 
(inginer Doru Neamțu, C.A.P. 
„Steagul roșu" din Pecica).

— Așa era vorba, dar vorbă 
a rămas (inginer Mircea Ure- 
nuk. C.A.P. „Avîntul" din Pe
cica).

— Dacă ar fi așa cum se 
știe la județ, ar fi bine. Utila
jele ce le avem, încercăm să 
le reparăm singuri. Am fi pri
mit bucuroși sprijinul lor (Ni- 
colae Popovici, inginer șef la 
C.A.P. „23 August" Curtici).

— Secția de mecanizare nu 
este gala nici cu mașinile ei. 
Le-am dat noi un mecanic. 
Lor le lipsesc mulți oameni în 
ateliere (Iosif Cora, inginer 
șef de la C.A.P. Macea).

La această dată județul A- 
rad nu este pregătit pentru 
campania agricolă, nici cu se
mințele. „Avem semințe" afir
ma directorul general adjunct 
al Direcției generale agricole 
a județului. Dar iată că în 
multe unități ele lipsesc cu 
desăvîrșire. Ne referim în pri
mul rînd la cele necesare se
mănatului din urgența I : ma
zăre, lucerna, trifoi, cînepă. 
Cooperativei agricole „23 Au
gust" din Curtici, de pildă. îi 
lipsesc semințele pentru 150 
de hectare, la fel cooperativei 
„Lumea nouă" din aceeași lo
calitate. în situația de a nu 
ști cu ce va semăna 70 de 
hectare cu cînepă si 70 de hec
tare cu mazăre se nflă si coo
perativa agricolă din Pecica, 
iar cooperativă agricolă ..Stea
gul roșu" din aceeași comună 
nu știe nici pentru loturile se
mincere ce va pune sub 
brazdă.

— încă nu ne-am hotărît ce 
hibrid de porumb să folosim, 
spunea șeful fermei semincere.

Dacă pînă acum nu s-au 
hotărît asupra hibridului, cînd 
se vor hotărî să caute sămîn- 
ță ? Pînă la începerea campa
niei. este drept, mai e ceva 
timp, prea puțin însă ca tre
burile să mai poată fi lăsate 
Ia voia întîmplării. Cei care 
s-au îngrijit din timp să-și 
procure sămînța necesară, o 
au acum în magazii. Unii spe
cialiști cum sînt cei de la Ma- 
cea și-au procurat-o de la 
Agrosem sau de la alte unități, 
alții ca cei din Nădlac s-au 
îngrijit încă de anul trecut și 
și-au prod.us-o singuri. Că u- 
nele semințe nu vor putea fi 
asigurate pe plan central, se 
știa de mult. Tocmai de aceea 
trebuiau luate din timp mă
suri. Lucru pe care organele

agricole ale județului Arad 
l-au neglijat. S-au mulțumit 
numai să întrebe unitățile: 
„aveți semințe ?“ Și dacă u- 
nele au răspuns că se vor 
descurca, județul a socotit că 
problema este și rezolvată, iar 
acum iată că situația se pre
zintă așa cum se prezintă. 
Pentru ca ea să fie îndrepta
tă, este nevoie ca cel puțin 
acum, în ceasul al doispreze
celea. această problemă să fa
că obiectul unei preocupări 
urgente. Numai asigurînd toa
te semințele necesare, numai 
reparat și pus în funcțiune tot 
parcul de tractoare și mașini, 
atît al stațiunilor pentru me
canizarea agriculturii cît și al 
cooperativelor agricole și or
ganizând din timp formațiile 
de lucru, putem spune că în- 
tr-adevăr unitățile sînt pregă
tite pentru campanie.

• Intîlnirca internațională 
de fotbal dintre echipele 
F.C. K61n și Arsenal Londra, 
contînd pentru „Cupa euro
peană a târgurilor". va fi 
condusă de o brigadă de ar
bitri români. F.R. de Fotbal 
urmează să nominalizeze, în 
zilele următoare, pe cei trei 
arbitri care 
ziua de 23
sus-amintit.

vor oficia în 
martie meciul

n. VIȘAN

« DISPUTATA
DOUA ZILE la Bamberg. întâl
nirea internațională de șah din
tre echipele mixte ale R. F. a 
Germaniei și României s-a in- 
chpiat cu scorul de 12—8 în fa
voarea șahiștilor români.

• LA 18 MARTIE se va da 
ștartul in Turul ciclist al Alge
riei, cea mai importantă compe
tiție de amatori a sezonului, 
care se va desfășura în 13 etape 
pe un traseu de aproximativ 
2 000 km și va reuni echipe din 
țările Africii și Europei, printre 
care și a României. Federația 
algeriană a primit confirmarea 
de participare a formației 
U.R.S.S., în care au fost selec
ționați Vladimir Sokolov, Dimi
tri Trișcin. Aleksandr Gusiatni- 
kov, Anatoli Starkov și Reinhold 
Kalkenieks.

★
Lotul României pentru „Turul 

Algeriei" s-a antrenat iarna a- 
ceasta la Herculane și continuă 
acum pregătirile în Capitală, 
participind săptămînal la două 
curse. Printre selecționați se 
numără Tudor Vasile. Constan
tin Grigore. Vasile Burlacu, A- 
lexandru Sofronie, Nicolae Cîu- 
meti. Vasile Selejan și Constan
tin Ciocan.

• SALA .,MADISON SQUA
RE GARDEN" din New

Reuniunea reprezentanților 
federațiilor de fotbal 
din

Intra S ți 5 martie, 
la Budapesta se des
fășoară lucrările re
uniunii reprezentanți
lor federațiilor de 
fotbal din țările socia
liste. Din partea Ro
mâniei participă Ion

t

va găzdui, luni 8 martie, cel mai 
așteptat eveniment pugilistic al 
anului : meciul pentru titlul 
mondial Ia categoria grea dintre 
deținătorul centurii, Joe Fra
zier și fostul campion Cassius 
Clay. Pe afișul acestei gale a 
campionilor figurează, de ase
menea. alte trei meciuri de ca
tegoria grea (a cite 6 reprize). 
Intr-unui din acestea, englezul 
Dean Mc Alinden va fi opus lui 
Rahman Aii, fratele lui Cassius 
Clay.

York

țările socialiste
ție probleme legate 
de calendarul interna
țional yi se va a- 
naliza propunerea 
F.I.F.A. de a se 
schimba formula de 
disputare a viitorului 
campionat mondial.

vicepre-Șiclovan, 
ședințe al Federației 
române de fotbal, și 
Gheorghe Popescu, 
membru al. conducerii 
federației.

In cadrul lucrărilor 
vor fi luate în discu-

Popescu, 
lucerii

(Urmare din pag. I)

și tratează proiectarea sistemu
lui de informare. Ea încearcă 
în primul rînd să explice rolul 
sistemului de informare in an
samblul măsurilor de conducere 
a economiei, iar în al doilea 
rînd să expună principiile de 
bază ale sistemului de 
mare modern. Acesta e 
începutul, lista lucrărilor 
mult mai lungă. Lunar.
tutui nostru, ca să vă dau un 
exemplu ilustrativ, va pune la 
dispoziția celor interesați di
verse lucrări care vor însuma 
peste 2 000 000 de pagini. Insti
tutul scoate in acest an 1284 
de titluri de diferite 
într-un tiraj total 
800 000 exemplare.

— Pentru a putea 
tate, căutate și cercetate 
perativitate, lucrările respective 
vor trebui să fie cunoscute. Ce 
ne puteți spune in legătură cn 
popularizarea lor ?

— Urmează să facem o bro
șură de popularizare a acestor 
lucrări, care va fi distribuită 
tuturor cadrelor ce intră 
procesul de reciclare.

— Se înțelege de la sine 
reciclarea în acest context 
vizează în aceeași. măsură 
lucrătorii din domeniul dv. 
activitate. Ce ați întreprins 
această direcție ?

— Deoarece la noi în țară 
a existat o formă de pregătire 
organizată prin rețeaua de în- 
vâțămînt în domeniul informa
ției și documentării, am căutat 
să suplinim acest gol prin 
cursuri de scurtă și lungă du
rată, cu sau fără scoaterea din 
producție, a diverșilor informa- 
ticieni și documentariști, să le 
ridicăm nivelul profesional. Nu
mai în ultimii doi ani am re
ciclat prin aceste forme circa 
2 200 de cadre de documen- 
fare. Aceste cursuri se țin atît 
în principalele județe indus
trializate. unde există un nu
măr mare de documentariști, 
cit și în București unde cursu
rile au o durată de 6 luni. în 
acest an, începînd de la 10 fe
bruarie, în cadrul institutului 
nostru a luat ființă un serviciu

de
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special de perfecționare a ca
drelor de informare și docu
mentare. Programul său pre
vede ca în cursul acestui cinci
nal să recicleze circa 2 500 
cadre de informare 
mentare, prin trei
cursuri : de durată, cu scoatere 
din producție între 3 și 6 zile, 
îndeosebi pentru cei noi în me
serie, cursuri de lungă durată 
care se vor ține săptămînal atît 
în București cit și în provincie, 
precum și cursuri prin cores
pondență. Am și început să pu
blicăm o serie de materiale

ptofesori universitari, care au 
predat și pînă acum la cursurile 
organizate de noi. Este vorba de 
profesori universitari în spe
cialitatea matematică și bazele 
calculatoarelor electronice, apoi 
de specialiști ai Institutului de 
informatică. Vom urmări ca 
expunerile lectorilor noștri să 
fie însoțite de demonstrații 
practice la centrele de caicul. 
Dar informația — indiferent că 
este tehnică, științifică, econo
mică ori socială, deci indiferent 
de grupa din care face parte — 
este o resursă națională. Și

0 CONDIȚIE
ESENȚIALA

pentru ridicarea calificării pro
fesionale, la nivel mediu _ și
superior a celor care acțio
nează în informare și do
cumentare. Materialele apar In 
colecția „Bazele informării și 
documentării științifice". Am 
pe masa mea al doilea volum 
care va apare în această co
lecție. Volumul este de fapt o 
introducere. Colecția va cu
prinde 8 sau 10 lucrări și va 
constitui în final un curs înche
gat, de nivel superior, la dis
poziția celor care într-adevăr 
s-au dedicat și vor să facă pro
grese în această meserie, în a- 
ceastă profesiune.

— Aveți idei, inițiative intere
sante, dar care cer, desigur, 
concursul unui cerc mult mai 
larg de specialiști in acest do
meniu. Cu cine veți colabora ?

— Ne-am făcut deja un cerc 
de lectori format în general din

dacă îi învățăm pe studenți 
cupa să folosească diferitele re
surse materiale ale țării, tre
buie în aceeași măsură să-i în
vățăm să utilizeze această re
sursă de măre importanță. Un 
prim pas s-a făcut prin confe
rințele ținute periodic de către 
specialiștii noștri în diferite fa
cultăți. Dar nu în mod organi
zat. așa cum ar trebui să fie.

— Prin ce modalități veți spri
jini in spiritul aceluiași proiect 
de lege pregătirea profesională 
a celei mai largi categorii de 
salariați. adică a muncitorilor 
și în primul rînd a tinerilor 
muncitori ?

— Ne preocupă pe de p parte 
pregătirea profesională și ridi
carea calificării muncitorilor din 
întreaga industrie și, pe de altă 
parte, pregătirea cadrelor și 
muncitorilor calificați pentru 
Informare si documentare. în

ceea ce privește pregătirea ca
drelor de muncitori pentru in
dustrie, reciclarea lor, institu
tul nostru — prin însăși orien
tarea sa — va contribui într-o 
mai mică măsură. O contribu
ție importantă în acest dome
niu o vor avea însă centrele 
ministerelor și centrele depar
tamentelor și alte organe de 
stat. Aceasta nu înseamnă că 
institutul nu va întreprinde ni
mic în acest sens. Ne vom ocu
pa în special de profesiunile 
noi. apărute în ultimii ani. și 
pentru care vom întocmi un ci
clu special de material infor
mativ. Aș vrea să mă refer la 
a doua categorie, și anume la 
muncitorii care urmează să lu
creze cu aparatura modernă 
pentru informare și documen
tare. în urmă cu doi-trei ani, 
cînd tara noastră a început să 
importe mașini și aparate des
tinate informării documentare, 
de la aparate de retrografie 
pînă la aparate de regăsirea in
formațiilor, institutul a început 
să primească o serie de cereri 
de ridicare a calificării munci
torilor care gă lucreze cu ele. 
Și într-adevăr, în ultimii doi 
ani, am pregătit circa 150 de 
muncitori in domeniul aparate
lor retrografice. in domeniul 
utilizării unor aparate fotoizo- 
nice pe care le avem. în do
meniul microfilmului. Chiar 
astăzi cînd discutăm avem 11 
muncitori, care timp de 20 de 
zile învață să lucreze cu apara
tura modernă de care dispune 
institutul și cu care au fost 
asemenea dotate unitățile 
care lucrează ei. Pe această 
nie, noi am luat măsuri ca 
acest an. un număr de
200 de muncitori să fie reciclați 
la noi în institut, sau reprofi
lați pentru că sînt o parte din
tre ei care nu au lucrat cu ast
fel de aparate.

Pe lîțieră toate acestea, insti
tutul. specialiștii săi sînt gata 
să sprijine, să vină în întâmpi
narea oricăror cereri privind re
ciclarea. venită din partea in
stitutelor și instituțiilor. Între
prinderilor și cadrelor care au 
nevoie de ajutorul nostru.
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Vreți să vă asigurați o dezvoltare fizică 
armonioasă ? Vreți să deveniți mai puternici 
și mai frumoși ? Vreți să fiii mai rezisîenți 
la efortul fizic și intelectual ? Vreți să vă a- 
porați sănătatea ?

Urmăriți cu atenție și puneți în aplicare 
executarea exercițiilor lecțiilor cursului prac
tic de culturism organizat de ziarul nostru.

Anunțăm, pe această cale, organizațiile 
U.T.C.. consiliile asociațiilor sportive, con
ducerile caselor de cultură ale tineretului și 
cluburile ce intenționează să organizeze 
pentru tineri cercuri de culturism să-și pro
cure lecțiile publicate de ziarul nostru în ca
drul

rezistent!

CURSULUI PRACTIC DE CULTURISM
— un îndrumar indispensabil pentru reușita lor.

I
I
I

PICĂTURĂ
DE VIAȚA

destule nenorociri petre
cu copiii mici. Atunci sîn- 
donatorilor a fost de cel 

mai mare folos.
Nevoile de singe uman sînt 

multe și nu numai de genul 
celor înfățișate aici. Un calcul 
statistic efectuat în țara noa
stră arată că va fi necesar să 
se recolteze un litru la o sută 
de locuitori sau, după un alt 
calcul, un litru și jumătate 
pentru un pat de spital-om. 
In primul rînd sîngele se uti
lizează la transfuzii. La acci
dente cu hemoragii interne 
sau externe, cu stare de șoc, 
la anumite maladii grave. Am 
văzut în spitale bolnavi cu 
anemii puternice, cu boli de 
sînge, intoxicații mari a căror 
stare fusese ameliorată ime
diat ce se începea transfuzia 
de sînge. Rinichiul artificial 
sau aparatul cord-pulmon ar
tificial, ambele înlocuind or
ganele respective din corpul 
omenesc în timpul unor inter
venții, funcționează folosind 
sînge de la donatori. Sau, ca
zul copilului nou-născut care 
are boala hemolitică : viața 
plăpîndei ființe este salvată 
înlocuindu-i-se treptat .sîngele 
bolnav cu altul sănătos... Sau... 
Există. de asemenea, încă un 
capitol foarte important al fo
losirii sîngelui provenit de la 
donatori. Aproape că nu se 
află, un alt medicament mai 
Complex ca sîngele uman ; a- 
cesta, datorită substanțelor 
pe care le conține, acele sub
stanțe proprii corpului ome
nesc și care sînt fabricate de 
măduva oaselor, ficat, splină, 
glande cu secreție internă 
etc. Cercetînd rolul acestor 
substanțe în organism oamenii 
de știință au obținut extrage
rea lor din sînge și utilizarea 
sub formă de noi medicamen
te cu eficacitate specifică spo
rită. In țara noastră centrul de 
hematologie realizează o gamă 
largă de produse din sînge. 
Ca să enumerăm cîteva : pro
duse cu acțiune hemostatică 
(de la plasma nativă sau usca
tă folosită la combaterea sin
droamelor hemoragice pînă la 
pelicula de frihină care se a- 
plică pe rănile sîngerînde, pe 
arsuri mari etc.). Apoi produ
se din seria imunoglobulinelor 
(vă amintiți desigur de perioa
da de tristă amintire a delu- 
viilor; comunicate laconice 
ale Ministerului Sănătății a- 
nunțau că nu s-a produs nici 
o epidemie arătînd tot
odată că s-au trimis tot timpul 
în zonele sinistrate, mari can
tități de imunoglobuline adică 
acele medicamente care

prevenit declanșarea vreunei 
maladii infecțioase). Se poate 
vorbi de asemenea și despre 
produsele cu acțiune hemodi- 
namică folosite la reanimare 
(ca să dau tin singur exemplu 
aș aminti de alhumina umană 
folosită în stările de șoc acut, 
prin arsură, traumatic etc.).

...Oamenii de știință ai anti
chității își închipuiau sîngele 
în corpul omenesc ca mare 
răscolită de vînturi, valurile 
fiind bătăile pulsului. O ima
gine pe care astăzi o socotim 
metaforică. Și o metaforă 
destul de reușită fiindcă sîn
gele uman cu miliardele sale 
dc globule are o forță uriașă, 
întocmai ca marea. O forță 
care menține viața în orga
nism. cu toate funcțiile sale. 
Ca și viața însăși, sîngele este 
de neprețuit. Cu atît mai 
frumos, mai plin de umanita
te apare astfel gestul donato
rului. Actul său deliberat poa
te salva o viață care poate fi 
a prietenului, a propriului co
pil, a unui necunoscut sau a 
unui tovarăș de muncă. Cu 
puțin timp în urmă la Com
binatul de cauciuc Jilava s-a 
făcut o recoltare de singe. Ti
neri care lucrau în schimbul 
acela s-au oferit să doneze. 
Citm în același timp în combi
nat s-a petrecut un accident 
tragic : un muncitor a’fost ac
cidentat la o mașină. Trans
portat de urgență la spital, 
muncitorul a fost readus la 
viață cu ajutorul a 8 litri de 
singe. Era. poate, chiar cel 
din donațiile tovarășilor săi 
de muncă.

O încăpere curată, fotolii 
confortabile și mai. mulți ti
neri, băieți și fete, în halate 
albe. Sîntem la punctul de 
recoltare de sînge din strada 
Batiștei. Donatorii sînt mulți, 
1 recoltare de sînge du- 

cîteva minute ; liniștea 
în care se așteaptă dă o notă 
de gravitate actului la care 
participă. De la începerea re
coltărilor, cu 6 zile în urmă, 
500 de elevi ai școlii tehnice 
sanitare își înscriseseră la a- 
cest punct numele pe listele 
celor care au donat sînge. Și 
în Capitală funcționează alte 
cîteva puncte : la spitalul Col- 
țea, la policlinica din Drumul 
Taberei, la spitalul Bucur; la 
policlinica Iancului și la poli
clinica din Șoseaua Colentl- 
nei. Pretutindeni domnește a- 
Ceeași atmosferă. Discutînd în 
organizațiile U.T.C. 
condiția umanitară și 
tică a unui asemenea 
nerii hotărăsc să vină 
măr mare la centrele_ _
coltare sau la caravanele care 
se deplasează în întreprin
deri. 300 de tineri de la „E- 
lectroaparataj", cam tot atâția 
de la „Tricodava", alți 200 de 
la fabrica de textile „Aurora" 
și încă 400 de la școala de șo
feri din șoseaua Viilor —' și 
enumerarea ar putea conti
nua.

— De ce donezi sînge ? 
am întrebat-o pe Veronica 
Buruiană.

— V-aș putea povesti o 
scurtă întîmplare. O vecină 
de-a mea a fost lovită de 0 
mașină pe stradă. A luat-0 
salvarea în stare gravă. La 
spital i s-a făcut o transfuzie 
mare de sînge: 2—3 litri. De 
atunci am 
cum poate 
nat o viață

Notez și 
Enăchescu :

— Eu sînt din județul Ia
lomița. Am văzut în coniuna

■
 fiecare 

rează i

I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I

despre 
patrio- 
act, ti- 
în nu
de re-

înțeles mai bine 
salva sîngele dO- 
omenească. 
răspunsul Rodicăi

V. CONSTANTINESCU
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...Satu-Mare. Situat în nord-vestul țâ
rii, județul se mîndrește cu plaiuri de o 
frumusețe legendarâ cărora oamenii din 
f>artea locului — conștienți că destinul 
or urmează acum drumul civilizației și 

progresului — le trasează contururi 
inedite. Cincinalul 1966—1970 a impri
mat economiei județului un pronunțat 
caracter industrial. Pentru ridicarea 
unor unități industriale noi, pentru dez
voltări și reutilări au fost investite 2 373 
milioane lei. Alte impqrtante sume au 
fost cheltuite pentru dezvoltarea agri
culturii, pentru modernizarea și perfec
ționarea învățămîntului, pentru sănă

tate, cultură, sport etc. Restructurări pro
funde a cunoscut mai ales „Țara Oașu
lui". Vestită prin exotismul său de nobilă 
fascinație, prin folclorul său de o rară 
frumusețe, printr-o bogată spiritualitate 
reflectată în felul de a fi și de a gîndi 
al oamenilor, această „regiune prea 
puțin cunoscută ia granița extrem nor
dică a neamului românesc" — cum o nu
mea Sadoveanu — a înregistrat în anii 
ultimului cincinal spectaculoase prefa
ceri social-politice, economice și cultu
rale. Procese industriale complexe, 
o amplă rețea de școli, spitale și 
instituții de cultură domină azi pei

sajul pitoresc al „Țării Oașului", 
în mai 1970 locuitorii județului au 

trăit momente dramatice. în calea ape
lor dezlănțuite au fost mobilizate ener
gii materiale și morale de nebănuit. în 
condiții deosebit de grele, PLANUL CIN
CINAL A FOST ÎNDEPLINIT LA 10 AU
GUST 1970. Totodată, planul producției 
globale pe anul 1970 a fost îndeplinit în 
proporții de 100,7 la sută — obținîn- 
du-se peste prevederi o producție de 
22,6 milioane lei. Pierderile de produc
ție pricinuite de inundații — în valoare 
de 124 milioane lei — au fost recupe
rate în întregime.

Cadre cu pregătire medie
in anii cincinalului au fost investiți pentru modernizarea industriei

11190
1970.

2 373 000 000 LE
Pe harta județului au apărut unități industriale noi. Cele existente au fost dezvoltate sau 

reutilate. Cele mai importante obiective industriale construite în această perioadă sînt: ® Țesătoria 
de in și cînepă „Integrata din Negrești. ® Fabri ca de mobilă Satu-Mare. ® Balastiera din comuna 
Apa. • Complexul zootehnic I.A.S. Dorolt.

Ca rezultat al eforturilor depuse, ritmul mediu anual de creștere a producției industriale 
este de 10,2 la sută. în 1970 județul Satu-Mare a realizat în numai 84 de ore întreaqa producție in
dustrială din 1938.

803 000 000 LEI investiții în agricultură
• A crescut numărul mașinilor agricole. In 

1970 în județ existau 2 345 de tractoare (față de 
2 028 în 1965) și 1 283 de combine (fată de 955 în 
anul 1965).

• In 1970 rețeaua de irigații a cuprins 10 618 
hectare — cu 9108 hectare mai mult decît în 
anul 1965.

• Producția agricolă a anului 1969 (rezulta
tele anului 1970 au fost afectate de inundații și 
nu sînt caracteristice pentru județul Satu-Mare) a 
crescut față de 1965 cu peste 10 000 de tone la 
grîu, cu 44 000 tone la porumb, cu 47 000 tone la 
cartofi și cu 52 000 tone la sfecla de zahăr. in agricultura județului

20 LA SUTĂ DIN LOCUITORII JUDEȚULUI ÎNVAȚĂ I
_/ . . . ... 1

® în satele și orașele județului au fost ridi

cate 46 DE ȘCOLI NOI, cu 393 SĂLI DE CLASĂ.

® Numai în municipiul Satu-Mare au fost 

construite 5 LOCALURI DE ȘCOALĂ și UN IN

TERNAT MODERN CU 184 LOCURI

• Numărul elevilor a crescut de 

la 73 076 în anul 1965 la 74 829 în 

1970. Totodată a crescut și NUMĂ

RUL CADRELOR DIDACTICE — de 

la 3 548 în 1965 LA 3 906 ÎN 1970.

• PESTE 18 000 DE ELEVI învață 

în clase cu predare în limba 
maghiară. în județ există 23 DE 

ȘCOLI CU PREDARE ÎN LIMBA 

MAGHIARA și 110 ȘCOLI CU 
PREDARE ÎN LIMBILE ROMÂNĂ, 

MAGHIARA Șl GERMANĂ.

După inundații, în județ au intrat în construcție blocuri cu peste 3 200 de apartamente și aproape 3 000 de case. întreprinderea județeană de construcții a primit sprijinul unor trusturi de specialitate din Bucu
rești, de pe Litoral, din Cluj, Timișoara, Oradea, Baia Mare etc.

dovadă — 
municipal 

de 
60 

Di- 
Co-

mifăților, la care s-au a- 
dăugat despăgubirile 
A.D.A.S. în valoare de 21 
milioane lei. Dar reface
rea cerea în egală mă
sură și un efort uman. 
Răspunzînd chemării a- 
dresate de Comitetul ju
dețean al U.T.C. zeci de 
mii de tineri s-au inte
grat activ în acțiunea de 
înlăturare a urmărilor i- 
nundafiilor. Au fost efec
tuate peste 6 milioane ore 
de muncă voluntar-patri- 
otică. Numeroși tineri s-au 
distins în mod deosebit 
în acțiunea de refacere 
a economiei județene. 
Pentru devotamentul de 
care au dat 
Comitetul 
U.T.C. Satu-Mare, 20 
organizații U.T.C. și 
de tineri au primit 
clema de Onoare a 
mitetului Central 
U.T.C.

Inundațiile ou provocat 
distrugeri fără precedent. 
Numai daunele produse 
industriei județene însu
mează peste 124 milioa
ne lei. Au fost afectate 
construcțiile, transporturi
le, agricultura. Au fost 
deteriorate școli, cămine 
culturale, spitale, dispen
sare. Au rămas fără adă
post peste 20 000 de per
soane...

Totul trebuia însă re
făcut în cel mai scurt 
timp. Statul g alocat a- 
proape 114’milioane lei 
pentru refacerea bunuri
lor și căminelor distruse. 
Cooperativele agricole 
de producție au primit, 
de asemenea, 55 milioa
ne lei Sprijin pentru în
lăturarea urmărilor cala-
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DIN ORIENTUL APROPIAT
Agenția Română de Presă este 

împuternicită să declare, urmă
toarele :

Opinia publică din Republica 
Socialistă România urmărește cu 
deosebită atenție și preocupare 
evoluția situației din Orientul 
Apropiat.

După cum se știe, guvernul 
român s-a pronunțat, încă înain
te de declanșarea ostilităților 
militare din iunie 1967, și se pro
nunță cu consecvență pentru so
luționarea pașnică a problemelor 
care confruntă această parte a 
lumii, pornind de la convingerea 
fermă că folosirea forței armate 
nu poate constitui un mijloc de 
rezolvare a problemelor litigioa
se din Orientul Apropiat sau din 
oricare parte a lumii, ci, dimpo
trivă, duce la agravarea conflic
tului, la acumularea de noi pri
mejdii pentru pacea și securitatea 
popoarelor, la îndepărtarea per
spectivelor unei soluționări trai
nice. In acest sens, guvernul ro
mân sprijină aplicarea rezoluți
ei Consiliului de Securitate din 
noiembrie 1967, care constituie o 
bază rațională pentru o regle
mentarea justă și echitabilă a 
conflictului.

Țara noastră privește cu inte
res pașii făcuți în direcția unei 
rezolvări pașnice a problemelor 
din Orientul Apropiat, salută cu 
satisfacție eforturile și inițiative
le Republicii Arabe Unite în ve
derea unei soluționări politice a 
conflictului, în conformitate cu 
prevederile rezoluției Consiliului 
de Securitate.

Pornind de la faptul că o so
luție politică este singura care 
duce la reglementarea pozitivă și 
durabilă a problemelor litigioase 
din zonă, poporul român nu poa
te înțelege poziția rigidă a gu
vernului Israelului de a pune 
condiții de natură să împiedice

o soluție negociată, de a nu ma
nifesta receptivitatea necesară în 
direcția găsirii unei asemenea re
zolvări.

Este evident că nu se poate 
ajunge la o soluționare politică a 
conflictului — soluționare care 
este în interesul tuturor țărilor 
din zonă, inclusiv a Israelului 
— fără retragerea trupelor israe- 
liene din teritoriile arabe ocupa
te. Nici un stat nu-și poate aro
ga dreptul de a pătrunde cu 
forțe armate pe teritorii străine, 
de a-și impune pe această cale 
voința, de a atenta la indepen
dența, suveranitatea și integrita
tea teritorială ale altor țări.

Interesele păcii și securității 
în Orientul Apropiat cer, în a- 
celași timp, recunoașterea inde
pendenței, suveranității și inte
grității teritoriale a tuturor sta
telor din zonă, deci și a Israe
lului, ceea ce ar deschide per
spective prielnice ■ conviețuirii 
pașnice a popoarelor din această 
regiune, dezvoltării lor de sine 
stătătoare.

Statornicirea păcii în Orientul 
Apropiat reclamă, totodată, re
zolvarea problemelor populației 
palestiniene în conformitate cu 
dreptul ei la autodeterminare, cu 
aspirațiile și interesele sale na
ționale legitime.

în actuala situație din Orientul 
Apropiat, este necesar" să se a- 
corde atenție oricăror propuneri 
constructive și raționale, să se 
depună eforturi susținute de sta
tele din zonă, de toate părțile 
interesate pentru rezolvarea pe 
cale politică a conflictului, iar în 
ceea ce o privește, România își 
va aduce întreaga sa contribuție 
în acest sens, corespunzător inte
reselor păcii și securității în O- 
rientul Apropiat, în întreaga 
lume.

CAMBODGIA. — Atît o mai rămas din clădirea ambasadei 
tailandeze la Pnom Penh după un atac al forțelor populare

Puternice atacuri1 
ale patrioților 
sud- vietnamezi

Unități ale Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud au declanșat in ultimele 24 de ore o serie 
de atacuri și bombardamente asupra unor poziții întărite ale tru
pelor americane din șase provincii sud-vietnameze.

Un purtător de cuvînt mili
tar american a precizat că în 
provincia Binh Duong, cartie
rul general al diviziei întîi a 
pușcașilor marini a fost supus 
unui bombardament. De ase- 
meneh, în provincia de coastă 
Binh Thuan, patrioții sud- 
vietnamezi au organizat o am
buscadă asupra unui: convoi 
militar al S.U.A., la 18 km 
nord-est de Phan Thiet. Pe 
de altă parte, la 5 km de ma
rea bază aeriană și navală de 
la Da Nang, forțele patriotice 
au atacat o poziție întărită a- 
mericană, provocînd pagube 
materiale. Totodată, în Delta

fluviului Mekong, în provin
cia Kien Hoa, Ia 70 km sud de 
Saigon, au avut loc violente 
ciocniri. Patrioții au scufun
dat două ambarcațiuni mili
tare saigoneze.

Agențiile de presă relatea
ză, de asemenea, despre ac
țiunile forțelor patriotice în 
regiunea septentrională a 
Vietnamului de sud. Este 
vorba despre atacarea impor
tantului punct strategic aero
dromul „Vandergrif“, situat 
între bazele militare ameri
cane de la Uuang Tri și Khe 
Sanh.

PREȘEDINTELE TURCIEI 
L-A PRIMIT

PE AMBASADORUL ROMÂNIEIDemisia guvernului 
norvegian

Plecări de delegații străine
care au participat 

la Congresul U.T.C.
DELEGAȚIA MIȘCĂRII NAȚIONALE 

A TINERETULUI DIN DAHOMEY
în cursul zilei de ieri a pă

răsit Capitala reprezentantul 
Mișcării Naționale a Tinere
tului din Dahomey, Dahui Joa
chim Williams, care a parti
cipat la lucrările celui de al

IX-lea Congres al Uniunii Ti
neretului Comunist.

La plecare, oaspetele a fost 
condus de tovarășul Dan Bîr- 
libă,’" secretar al Comitetului 
Executiv al U.A.S.R.

DELEGAȚIA UNIUNII TINERETULUI 
SOCIALIST NASSERIST DIN R.A.U.

Marți a plecat spre patrie 
delegația Uniunii Tineretului 
Socialist Nasserist din R.A.U., 
compusă din Suleiman Moha
med El-Tonsy și Abdel Aziz

M. Jolba, care a luat parte la 
lucrările Congresului U.T.C.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, oaspeții au fost con
duși de tovarășul Mihail Stoi
ca, membru al C.C. al U.T.C.

DELEGAȚIA UNIUNII TINERETULUI SOCIALIST 

CONGOLEZ DIN CONGO-BRAZAVILLE
Ieri a părăsit Capitala Pierre 

Mounguellet, vicepreședinte al 
Uniunii Tineretului Socialist 
Congolez din Congo-Brazaville, 
care a participat la lucrările 
celui de al IX-lea Congres al

Uniunii Tineretului Comu
nist.

La aeroport, oaspetele a fost 
condus de tovarășul Nicolae 
Daravoina, reprezentantul 
U.A.S.R. la U.I.S.

Primiri la C.C. al ILT.C.
Delegațiile Tineretului Pa

triotic din Laos, Uniunii Tine
rilor Comuniști din Cuba, Fe
derației Tineretului Democrat 
din Irak, Uniunii Tineretului 
Democrat din Siria, Asociați
ei Tineretului Democrat din 
Republica Malgașă, Tineretu
lui Liber German din Berli
nul Occidental și Federației 
de Tineret a Partidului Mun

cii din Olanda, care au parti
cipat la lucrările celui de al 
IX-lea Congres al Uniunii Ti
neretului Comunist, au fost 
primite, în cursul zilei de ieri, 
la C.C. al U.T.C.

Întîlnirile, care au avut loc 
cu acest prilej, s-au desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie.

Primul ministru al 
Norvegiei, Per Borten, a 
prezentat marți regelui 
Olav demisia guvernu
lui său cvadripartit.

Mai înainte, Borten a infor
mat despre această hotărîre 
pe membrii Stortingului (Par
lamentul) norvegian. El~ a de
clarat, cu acest prilej, că după 
o serie de reuniuni ale guver
nului a constatat că nu mai 
poate continua colaborarea 
dintre partidul său (Partidul 
de centru) și celelalte trei

Tîrgul de 
la Cairo
CAIRO 2 — Corespondentul 

Agerpres, Constantin Oprică, 
transmite : Primul ministru al 
Republicii Arabe Unite, Mahmud 
Fawzi, a deschis marți ediția 
1971 a Tîrgului internațional in
dustrial de la Cairo. La inau
gurarea oficială a asistat și o 
delegație guvernamentală a 
Republicii Socialiste România, 
condusă de Cornel Burtică, mi
nistrul comerțului exterior.

La actuala ediție a Tîrgului 
Internațional de la Cairo parti
cipă peste 20 de țări din Euro
pa, Asia și Africa. România 
participă cu un pavilion în care 
sînt expuse produse ale indus
triei constructoare de mașini, 
chimice și petroliere.

Vizitând pavilionul României, 
premierul Mahmud Fawzi a dat 
o înaltă apreciere exponatelor 
românești și modului în care 
sînt prezentate.

Convorbiri 
româno- 
irakiene

In timpul vizitei sale Ia 
Bagdad, Petru Burlacu, ad
junct al ministrului afaceri
lor externe, a avut între
vederi cu Taha Jazrawi, 
ministru al industriei, dr. Sa- 
adun Hamadi, ministrul pe
trolului și mineralelor, preșe
dinte al Companiei Naționale 
Irakiene de Petrol (I.N.O.C.) 
și dr. Rashid Al. Rifaai, mi
nistru de stat și ministru ad- 
interim al economiei.

Cu această ocazie, au fost 
discutate aspecte ale relații
lor dintre cele două țări.

La 1 martie, subsecreta
rul de stat al Ministerului de 
Externe al Irakului, Nema 
Al-Nema, a oferit, în onoa
rea oaspetelui român un de
jun.

partide — conservator, libe
ral, creștin-popular — mem
bre ale coaliției guvernamen
tale. '

După părerea observatorilor 
politici din capitala norvegi
ană, căderea guvernului Per 
Borten se datorează contra
dicțiilor existente între parti
dele coaliției în ce privește a- 
derarea țării la Piața comu
nă. De altfel, este cunoscut 
faptul că și în Partidul de 
centru al primului ministru se 
manifestă o puternică opozi
ție față de aderarea la C.E.E.

Imediat după demisia gu
vernului, președintele Parti
dului muncitoresc (social-de
mocrat), aflat pînă acum în 
opoziție, Trygve Bratteli, a de
clarat că este gata să forme
ze un nou cabinet de miniștri, 
în decurs de o săptămînă.

ORIENTUL

ÎNTÎLNIRE LA AMBASADA 
ROMÂNĂ CU MEMBRI
Al CONDUCERII P.C.I.
în cadrul vizitei sale în 

Italia, tovarășul Ștefan Voicu, 
membru al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Academiei 
de Științe Social-Politice, re- 
dactor-șef al revistei „Lupta 
de clasă", a fost primit de 
Enrico Berlinguer, vicesecre- 
tar-general al P.C.I.

La încheierea vizitei tova
rășului Ștefan Voicu, la am
basada română din Roma a 
avut loc o întîlnire cu mem
bri ai conducerii P.C.I. și 
reprezentanți ai organelor 
centrale de presă ale P.C.I. 
Au fost prezenți Giancarlo 
Pajetta, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.I., pre
ședinte al Comisiei pentru po
litica internațională, Emilio 
Sereni, membru al Direcțiunii 
C.C. al P.C.I., director al re
vistei teoretice „Critica mar
xistă".

Întîlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă tovărășească.

APROPIAT

• AMBASADORUL Republi
cii Socialiste România la An
kara, Grigore Geamănu, a fost 
primit luni de președintele Re
publicii Turcia, Cevdet Sunay. 
Convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

e DUPĂ cum informează a- 
genția A.D.N., R.D. Germană a 
propus în cursul zilei de marți 
să înceapă tratative cu Senatul 
Berlinului Occidental la 4 martie 
a.c., în capitala R.D.G. Secreta
rul de stat Rudi Rost, șeful 
Biroului Consiliului de Miniștri 
al R.D.G., a informat despre a- 
ceasta pe șeful Cancelariei Se
natului Berlinului Occidental, 
Ulrich Muler, director sena
torial.

Pentru ducerea tratativelor, 
menționează agenția, din partea 
R.D.G. a fost însărcinat secre
tarul de stat Gunter Kohrt.

• TEATRUL de Operă din 
Cluj și-a început turneul in 
Italia, prezentind la Viareggio 
un spectacol cu opera lui Pu
ccini „Madame Butterfly". Pu
blicul numeros, prezent la Tea
trul Politeama, a primit cu vii 
aplauze pe interpret» creației 
marelui său concetățean. (Pu
ccini, după cum se știe, a trăit 
și a creat la Viareggio operele

• R.A.U. A PRIMIT COPIA RĂSPUNSULUI IS- 
RAELIAN • DECLARAȚIA ȘEFULUI DIPLO
MAȚIEI BRITANICE

CAIRO 2 (Agerpres). — „Re
publica Arabă Unită a primit o 
copie a răspunsului israelian la 
propunerile lui Gunnar Jarring, 
reprezentantul special al secreta
rului general al O.N.U. pentru 
Orientul Apropiat, răspuns care 
conține refuzul categoric al Israe
lului de a se retrage din terito
riile arabe ocupate" — infor
mează agenția M.E.N. în răspun
sul său, precizează agenția, 
„Israelul afirmă că „nu va re
veni la liniile de armistițiu 
dinainte de 5 iunie 1967".

Agenția M.E.N. relatează, tot
odată, că Gunnar Jarring a apre
ciat drept „pasiv" răspunsul 
israelian la propunerile sale.

DEZBATERILE

LONDRA. — Luînd cuvîntul 
la un dineu oferit de Asociația 
anglo-arabă din Londra, minis
trul afacerilor externe al Marii 
Britanii, Alec Douglas-Home, a 
declarat că „guvernul R.A.U. a 
fost în stare să ofere angajamente 
neechivoce ți proprii asupra na
turii păcii pe care îți va asuma 
răspunderea să o mențină în 
Orientul Apropiat". Egiptul, a 
continuat Home, a oferit „un an
gajament public de a trăi în pace 
ca urmare a unui acord nego
ciat". Referindu-se la poziția 
Israelului în această problemă, 
ministrul englez a spus că gu
vernul de la Tel Aviv „nu a ofe
rit încă un angajament similar 
de a se retrage de pe teritoriile 
arabe ocupate în cursul războiu
lui din 1967.

COMITETULUI

marocane
S

Perspective
ituat în nord-vestul 

Africii, acolo unde a- 
pele Mediteranei se în
tâlnesc cu cele ale 
Atlanticului, întrunind 
plajele străjuite de pal

mieri ale litoralului, culmile 
albastre ale Munților Atlas 
și primele întinderi ale de
șertului saharian, Marocul — 
cu cele 15 milioane de locui
tori și 445 000 kmp. ai săi — 
a pornit abia cu un deceniu 
și jumătate în urmă pe dru
mul dezvoltării independente. 
Data de 3 martie 1956 a con
stituit punctul de plecare al 
unei evoluții rapide spre dez
voltarea economiei și moder
nizarea structurilor. Progre
sele realizate deja sint re
marcabile. într-o țară in 
care populația este ocupată 
încă in proporție de 75 la 
sută în agricultură au apărut 
uzine, rafinării, centrale e- 
lectrice și sisteme de irigații, 
care au modificat deja sensi
bil peisajul tradițional. Sem
nificativă în acest sens este 
ascensiunea orașului Casa
blanca, ajuns, prin puterni
ca infuzie economică, o im-

un vast sistem de acumulare 
a apei pentru irigarea a 
600 000 de hectare și produ
cerea unei importante canti
tăți de energie electrică (în 
acest domeniu Marocul ocu- 
pind de pe acum un Ioc de 
frunte în Africa).

Dezvoltarea economică 
cere, însă, cu necesitate un 
mare număr de cadre de 
specialiști. Importanța acor
dată în Maroc acestei pro
bleme reiese și din faptul că 
pentru formarea de cadre 
sînt alocate fonduri însumind 
20 la sută din bugetul sta
tului.

Marocul promovează pe 
plan extern o politică de în
țelegere și colaborare. Poli
tica marocană favorizează 
cooperarea economică și 
tehnică internațională în care 
vede o posibilitate de acce
lerare a realizării obiective
lor economice proprii.

Relațiile româno-marocane 
au cunoscut o dezvoltare 
continuă, în interesul celor 
două țări și popoare. în pre
zent, ele sînt reglementate 
prin numeroase acorduri

portantă metropolă de un mi
lion și jumătate de locuitori 
și cel mai mare port al con
tinentului african. Nici cita
delele tradiționale — Rabat, 
Marrakech, Fez — nu au ră
mas in afara acestui proces, 
deși epoca nu și-a făcut aici 
O intrare tot atît de specta
culoasă ca la Casablanca.

Planurile de perspectivă 
prevăd in continuare un ritm 
susținut al dezvoltării. în 
industrie, pe lingă ramura 
textilelor, care se bucură de 
o îndelungată tradiție popu
lară. va fi dezvoltată extrac
ția de cărbuni și fier și în
deosebi exploatarea marilor 
zăcăminte de fosfați de la 
Konrigba și Yousoufia (o 
treime din rezervele mon
diale). In afara industriei, 
prioritățile economice maro
cane, așa cum au fost ele 
definite de oficialități, sint 
agricultura, turismul și for
marea de cadre. Dezvoltarea 
bazei hoteliere este firească 
in cazul unei țări cu resur
sele turistice ale Marocului, 
în ce privește agricultura, pe 
rîurile Tessaout, Ziz, Draa, 
Innaouene și Massa au fost 
date în folosință sau se află 
în curs de construcție o se
rie de baraje care vor for
ma, la sfîrșitul anului viitor,

ințelegeri pentru a căror rea
lizare a fost instituită o co
misie mixtă guvernamentală. 
Acordului de cooperare știin
țifică și tehnică și acordului 
cultural, de dată mai veche, 
li s-a adăugat nu de mult o 
convenție minieră. Vizitelor 
efectuate de miniștri de ex
terne ai celor două țări le-a 
urmat în decembrie 1970 vi
zita președintelui Consiliului 
de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, în Maroc care 
prin documentele semnate, 
prin cordialitatea în care s-a 
desfășurat a constituit punc
tul culminant în evoluția de 
pînă acum a relațiilor româ
no-marocane. Cu acest pri
lej, șeful statului român 
sublinia : „Vreau să exprim 
sentimentele prietenești pe 
care le nutrim față de po
porul marocan, impresiile 
deosebite pe care ni le-au lă
sat munca și preocupările 
sale îndreptate spre dezvol
tarea țării, spre prosperi
tate".

Cu ocazia zilei sale națio
nale, adresăm poporului și 
tineretului marocan urări de 
noi progrese în 
sa economică și

dezvoltarea 
socială.

/ BAZIL ȘTEFAN

PENTRU DEZARMARE
Continuîndu-și lucrările la 

Palatul Națiunilor din Geneva, 
Comitetul pentru dezarmare a 
ascultat, marți dimineața, inter
vențiile reprezentanților Suediei, 
Japoniei și Olandei.

„Negocierile concrete asupra 
subiectelor prioritare ale dezar
mării trebuie să înceapă cit 
mai curînd posibil", a declarat 
Al va Myrdal, ministru, șefa 
delegației suedeze.

Următorul vorbitor, ambasa
dorul Hiroto Tanaka, șeful de
legației Japoniei, . a relevat că 
imperativul cel mai urgent îl 
constituie azi dezarmarea nu
cleară. „Credința noastră — a 
declarat el — este că trebuie 
respinsă orice concepție după

care arma nucleară poate con
feri un statut aparte unei țări, 
devenind un criteriu care dă 
drepturi speciale în problemele 
internaționale”. Amintind că 
ultima sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. a abordat pe 
larg problemele pe care le im
plică creșterea cheltuielilor mi
litare, ambasadorul Tanaka a 
afirmat că delegația Japoniei 
„dă o înaltă. apreciere Rezolu
ției Adunării Generale, adop
tată la inițiativa delegației Ro
mâniei, care cheamă la pregăti
rea, de către secretarul gene
ral al O.N.U. cu ajutorul exper- 
ților competenți, a unui raport 
asupra consecințelor economice 
și sociale ale cursei înarmărilor.

„Tosca", „Turandot", „Madama 
Butterfly’* și altele).

La spectacol au asistat prima
rul orașului Viareggio, Federico 
Gemignani, oameni de cultură, 
ziariști, precum și ambasadorul 
României Ia Roma. Iacob Io- 
nașcu.

DECLARAȚIA M.A.E. 
AL R. D. VIETNAM

Un purtător de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Ex
terne al Republicii Democrate 
Vietnam a dat publicității o 
declarație în care se arată că, 
în perioada 22—28 februarie, 
formațiuni de avioane ame
ricane au bombardat și au 
lansat rachete asupra unor 
localități din provincia Quang 
Binh din R.D. Vietnam, pro
vocînd mari pierderi de vieți 
omenești și pagube materiale ’ 
populației.

PROTESTE IN CUBA
• ȘTIREA privind sechestra

rea de către autoritățile nord- 
americane a patru ambarca
țiuni pescărești cubaneze, care 
pescuiau în apele internaționa
le, și reținerea celor 49 de mem
bri ai echipajelor a produs un 
val de indignare în rîndul oa
menilor muncii din Cuba. Mi
tinguri și adunări de protest au ’ 
avut loc în numeroase porturi 
ale Cubei, în _ centrele pescă
rești, în diferite întreprinderi 
și instituții.

Conferința de presă 
a echipajului navei

„Apollo-14“

CHAMAROS ACUZĂ
Pe biroul comisiilor 

pentru chestiuni militare 
ale Camerei Reprezentan
ților și Senatului S.U.A. 
se află un memorandum 
al „adunării legislative” 
din Guam (forul repre
zentativ al populației băș
tinașe din insulă). Docu
mentul arată, printre al
tele, că în ultimii doi ani:

• au existat șase ca
zuri de prăbușire a unor 
bombardiere B-52. Bilanț: 
140 de victime din rîndul 
populației chantaros. _

• întreaga încărcătură 
de napalm a unui bom
bardier a căzut „dintr-o 
defecțiune tehnică” de-a- 
supra unei regiuni locui
te, distrugînd un sat și 
incendiind plantații de 
cocotieri.

Asemenea calamități ca 
și „bang“-ul avioanelor

supersonice care brăzdea
ză oră de oră cerul insu
lei, fac un veritabil cal
var din viața celor aproa
pe 90 000 de băștinași din 
Guam : „Chiar și fără pe
ricolele pe care le pot a- 
trage in cazul unui război, 
bazele militare fac ori
cum imposibilă viața o- 
menească normală" — 
semnalează documentul 
amintit.

Insula Guam, situată in 
plin Pacific, la 8 800 km. 
de țărmurile Americii, a 
fost descoperită în 1521 de 
celebrul navigator portu
ghez Magellan. Coloniza
tă de spanioli, care au 
stăpinit-o secole de-a rîn
dul. ea a fost „vîndută” 
în 1892 Statelor Unite in 
urma războiului ciștigat 
de americani. Insulă mun
toasă, Înconjurată de re

cife, Guamul, a cărei su
prafață de 534 km. p. e 
ocupată, în mare parte, 
de păduri tropicale, nu 
prezintă o prea mare în
semnătate economică, 
principala resursă consti- 
tuind-o plantațiile de co
cotieri, de pe urma căro
ra trăiesc majoritatea 
băștinașilor, indigenii cha
maros, rezultați din me
tisajul vechii populații cu 
colonii spanioli.

Prin poziția sa geogra
fică Guamul prezintă, în
să, o importanță strate
gică deosebită, stăpinirea 
ei permițind controlul a- 
supra unei largi zone a 
Pacificului. Baza navală 
de la Apra adăpostește o 
parte a flotei a 7-a a 
S.U.A., iar de pe uriașul 
aerodrom Sumay își iau 
zborul aproape zilnic

bombardiere B-52 cu ma
re rază de acțiune pentru 
a-și _ deșerta încărcătura 
aducătoare de moarte in 
Indochina.

Statutul insulei Guam 
este, în practică, acel al 
unei colonii, cu toate că 
în 1946 a fost creată aici 
o adunare legislativă, iar 
în 1960 i s-a acordat chiar 
o constituție. Puterea c- 
fectivă este exercitată de 
guvernatorul numit la 
Washington, adunarea le
gislativă avind atribuții 
limitate și un rol consul
tativ. în ultimii cinci ani 
s-a dezvoltat în rindul 
populației chamaros o 
mișcare politică mai în
chegată și mai activă în 
apărarea intereselor sale 
vitale. A fost creat și un 
partid politic „Liga pen
tru progresul chamaros”.

In două rînduri, in 1967 
și 1970 delegații ale Ligii 
și ale adunării legislative 
din Guam au purtat con
vorbiri cu foruri de re
sort din Washington în 
legătură cu acordarea u- 
nor mai largi drepturi 
(printre care alegerea gu
vernatorului) și in legătu
ră cu sprijinirea dezvoltă
rii economice. Principala 
doleanță a populației din 
Guam este, însă, aceea a 
lichidării pericolului per
manent pe care-1 prezintă 
prezența bazelor militare 
americane. O demonstrea
ză și documentul aflat a- 
cum pe Biroul Congresu
lui S.U.A.

P.N.

Președintele Salvador Allende 
despre politica externă 

a statului chilian
Președintele Republicii 

Chile, Salvador Allende, a re
afirmat, într-o cuvîntare rosti
tă în orașul Punta Arenas, că 
guvernul său urmărește pe 
planul relațiilor internațio
nale „respectarea dreptului la 
autodeterminare, neamestecul 
în treburile interne ale altor 
state și asigurarea păcii". Re- 
ferindu-se la restabilirea re
lațiilor diplomatice între Chile 
și Cuba, președintele a expli
cat că „această hotărîre nu 
trebuie să fie interpretată ca 
o sfidare la adresa sistemului 
interamerican, ci drept o re
parare a unei injustiții la care 
noi am fost obligați să pro

cedăm în trecut".
Relevînd că „Chile dorește 

să întrețină relații amicale cu 
Statele Unite", Allende a 
subliniat, totodată, că „po
poarele latino-americane nu 
pot permite menținerea în 
continuare a hegemoniei S.U.A. 
asupra celorlalte țări de pe 
continent". Președintele chi
lian a reamintit că, încă din 
1969, la reuniunea de la Vina 
del Mar a Comisiei Economice 
pentru America Latină, Chile 
declarase că există o profun
dă criză a O.S.A., din cauza 
faptului că America Latină se 
află sub dependența Statelor 
Unite

Luni a avut Ioc o 
conferință de presă a 
celor trei astronauți 
care au alcătuit echipa
jul navei „Apollo-14“.

Cu acest prilej, Alan Shepard, 
Edgar Mitchell și Stuart Roosa 
au relatat celor prezenți impre
siile ți considerațiile lor despre 
recenta lor misiune selenară. Co
mandantul navei, Alan Shepard, 
S-a pronunțat în favoarea conti
nuării călătoriilor spațiale, afir- 
mînd că rezultatele științifice ob
ținute justifică pe deplin cele 
400 milioane de dolari cit a 
costat zborul spre Lună.

„Principala dificultate, au spus 
Alan Shepard și Edgar Mitchell, 
a 'fost orientarea sau, mai precis, 
„navigarea" în mediul lunar. 
Fără un punct de reper, de ne
numărate ori lipsiți chiar ți de 
orizont, într-un mediu total a- 
rid, nu am reușit să observăm 
de la mai puțin de 30 metri, un 
crater cu un diametru de 300 
m.“. Craterul Cone este abrupt 
și stîncos, a relatat Mitchell, ți 
diferența între rocile care îl 
compun și cele observate pe par
curs era greu de distins. Dacă 
teoria privind vîrsta Lunii și a 
sistemului solar este adevărată, 
atunci eșantioanele pe care le-am 
adus au, fără îndoială, aproape 
4,6 miliarde ani". „Pentru mine, 
a specificat în continuare Mit
chell, nu au existat surprize in 
afara celor „prevăzute". Singurul 
element neașteptat l-a constituit 
deplasarea pe suprafața Lunii. 
Aveam impresia că zburăm, dar,

de fapt, nu avansam mai repede 
decit era fixat în program, cu 
o viteză de 3—4 km. pe oră. 
Apoi, cei trei astronauți au des
cris momentul înttlnirii cu raze
le cosmice' care au pătruns prin 
hublourile cabinei de comandă. 
„Le simțeam și cu ochii deschiși, 
fi în întuneric, fi cu ochii în
chiși. Ni se părea că particulele 
trec prin ochi". „în momentul 
cînd am simțit razele cosmice, a 
spus Alan Shepard, mi s-a părut 
că o explozie s-a produs din 
senin".

Rezultatele finale ale misiunii 
noastre, succesul ei, vor fi cunos
cute, de fapt, după ce vor fi a- 
nalizate fotografiile făcute în 
timpul călătoriei pe suprafața 
Lunii", au relatat în încheierea 
conferinței de presă cei trei as
tronauți.

Alan Shepard, Edgar Mitchell 
și Stuart Roosa au fost luni 
oaspeți de onoare ai Casei Albe. 
Cu acest prilej, președintele Ni
xon i-a felicitat personal pe as
tronauți și le-a înmînat „Meda
lia pentru servicii deosebite a- 
duse N.A.S.A.".
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• UN PURTĂTOR de cuvînt 
al guvernului pakistanez, citat 
de agenția Associated Press, a 
declarat Ia 27 februarie că tru
pele pakistaneze și indiene s-au 
retras de la frontierele cu Pun
jab și Cașmir. Trupele fuseseră 
masate de-a lungul liniei de în
cetare a focului din Cașmir și 
de-a lungul frontierei cil Pun- 
jabul, în urma distrugerii unui 
avion indian la Lahore, după 
deturnarea lui de către doi cetă
țeni din Cașmir. menționează 
Associated Press.

CIOCNIRI 
ÎN FILIPINE

Președintele Filipinelor. 
Ferdinand Marcos, a avut, 
în cursul zilei de luni, con
sultări cu liderii musulmani 
în vederea reglementării si
tuației din Insula Mindanao, 
unde, de peste opt luni, gru
puri rebele musulmane au 
declanșat o campanie de 
violențe pentru a obține se
cesiunea provinciei amintite.

Situația în această insulă 
este, potrivit agenției A.P.. 
extrem de încordată. Gru
puri înarmate, aparținind u- 
nor comunități religioase din 
insulă, terorizează populația, 
fapt care a determinat nu
meroși locuitori să imigreze 
din satele și orașele de ori
gine. Se apreciază că în ulti
mele opt luni de tulburări și 
violențe au fost ucise peste 
1 000 de persoane.
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