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nnterviul nostru 1
cu prof. dr. doren

V CIUREA J

ȘEDINȚA COMITETULUI EXECUTIV
AL C.C. AL P.C.R.

în ziua de 15 aprilie 1971 a 
avut loc ședința Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R, pre
zidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general 
al Partidului Comunist Ro
mân. Au participat miniștri și 
șefi ai unor organizații și in
stituții centrale

în cadrul ședinței a fost 
dezbătut și adoptat proiectul 
planului cincinal de dezvoltare 
economico-socială a Republicii

Socialiste România pe perioa
da 1971—1975, îmbunătățit în 
lumina indicațiilor cuprinse în 
expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la ședința Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R. 
și a guvernului din 25 noiem
brie 1970 și aprobate de ple
nara C.C. al P.C.R. din 16 de
cembrie 1970. Comitetul Exe
cutiv a hotărît ca proiectul 
planului cincinal să fie supus, 
spre dezbatere și aprobare,

plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
și sesiunii Marii Adunări Na
ționale.

Comitetul Executiv a adop
tat, de asemenea, măsuri de 
majorare a salariilor în perioa
da 1971—1975, precum și de 
creștere a alocației de stat 
pentru copii.

In continuare, Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R. a 
hotărit să amine plata către

stat a datoriilor bănești șl în 
natură ale unor cooperative a- 
gricole de producție, în sumă 
de circa 1.8 miliarde lei.

Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C.R. a mai adoptat hotă- 
rîri privind sistematizarea și 
dezvoltarea Șantierului Naval 
Constanța, modul de utilizare 
a economiilor ce se obțin la 
lucrările de investiții, precum 
și în alte probleme ale activi
tății curente.

Ultima veste de la

Porțile de Fier

inițiativa lipsește prorector al Institutului 
agronomic „Nicolae Băle eseu

• Cercurile tehnice ale elevilor
acuză lipsa bazei materiale VIITORILOR

Joi la amiază, pri
mul hidroagregat de 
fabricație românească 
din cadrul centralei 
electrice Porțile de 
Fier a fost conectat 
la sistemul energetic 
național. Producerea 
primelor cantități de 
electricitate a marcat 
materializarea a două 
evenimente: s-a în
cheiat perioada de

omologare a turbinei 
generatorului electric 
și instalațiilor auxilia
re componente ale 
hidroagregatului și a 
fost îndeplinit anga
jamentul luat în 
cinstea apropiatului 
jubileu al partidului 
de către colectivul de 
constructori de la 
Porțile d& Fier.
Potrivit declr-ației fă-

cute de ing. Nicolae 
Decusară, conducă
torul colectivului de 
fantier trimisului ,»A- 
gerpres", Marin Coan- 
dă, operația de co
nectare a decurs în 
cele mai bune condi
ții, agregatul funcțio- 
nind ireproșabil.

(Agerpres)

La Uzina de mașini
cIcctricc-Bucurcști

căutind un răspuns 
la întrebarea:

DE CE

— Sînteți satisfăcut de modul 
în care se realizează în prezent 
normele în uzina dv ?

— Conducerea uzinei este pe 
deplin mulțumită — ne răspunde 
tovarășul Constantin Bîră, ingi
nerul șef. Normele se realizează 
lună de lună într-o proporție 
corespunzătoare.

Șeful serviciului organizarea 
producției însă, tovarășul inginer 
Petre Mihai este de altă părere.

— Normele nu se realizează 
la toate nivelele așa cum trebuie 
șj din această cauză, personal 
nu sînt mulțumit.

Comitetul U.T.C., care urmă
rește de cîțiva ani problema 
respectivă, se află pe o poziție 
fermă.

— N-avem bătaie de cap. Ti
nerii își realizează în general 
mulțumitor normele stabilite, a- 
firmă tovarășul secretar Cornel 
Bucur.Desigur, interlocutorii noștri 
exemplifică. își argumentează 
punctul de vedere.

— Cum să nu ne declarăm sa- 
tisfăcuți, reia tovarășul inginer 
șef, de vreme ce la nivel de u- 
zină normele au fost îndeplinite 
pe luna trecută în proporție de 
102 la sută ?

Și are dreptate.
— Normele nu se realizează 

integral in toate sectoarele — 
își continuă argumentarea sa to
varășul inginer Mihai. Secția a 
II-a, de pildă, se prezintă cu o 
realizare de numai 98 la sută, 
iar secția I cu 104 la sută. A- 
telierul de pompe cu 89 la sută 
iar pregătirea bobinajului cu 92 
la sută etc. De abia prin com
pensație se înregistrează pe an
samblul uzinei o realizare ac
ceptabilă. întrebarea la care 
trebuie să răspundem este a- 
ceasta : de ce depășirile unora 
să compenseze restantele altora, 
în loc ca fiecare să-și facă da
toria la nivelul stabilit ?

■ Și dînsul are dreptate. .
— Noi sîntem mulțumiți, no

tăm mai departe părerea secre
tarului comitetului U.T.C., pen
tru că majoritatea covîrșitoarc 
a tinerilor se apropie cu reali
zările de sută la sută iar cîști- 
gurile lor sînt bune, de multe 
ori depășesc salariul tarifar de 
încadrare.

Secretarul U.T.C. nu are drep
tate.

Analizăm situația pe un, tri
mestru a 79 tineri, adica a 
unei promoții întregi venită în 
uzină. Dintre aceștia, 31 nu au 
reușit să-și îndeplinească norma. 
Mai precis, n-au fost realizate 
3640 ore. Ce echivalență are a- 
cest volum de timp în activitatea 
economică a întreprinderii ? Cal
culul nu este simplu dar pier
derile sînt evidente. Iar dacă 
s-ar lua în analiză situația tutu
ror tinerilor rămași sub normă, 
s-ar vedea că pierderile uzinei 
sînt fără îndoială mult mai mari. 
Sau. ce echivalent are acest vo
lum de timp nerealizat în veni
turile proprii ale celor 31 ti
neri ? De data aceasta se poate 
calcula cu exactitate : ei au pier
dut în trei luni de zile 20 000 lei, 
adică peste 600 lei de persoană.

în atelierul de bobinai, din 9 
tineri absolvenți ai anului 1969, 
nici unul nu-și realizase norma

ROMULUS LAL

(Continuare în pag. a II-a)

TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

a primit pe ambasadorul 
Iranului

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit joi, 
15 aprilie, pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Iranului la București, Sadegh Sa- 
dryeh, la cererea acestuia.

Ambasadorul a transmis pre
ședintelui Consiliului de Stat un 
mesaj din partea Șahinșahului 
Iranului, Mohammad Reza Pah
lavi Aryamehr.

Primirea s-a desfășurat într-o 
"atmosferă cordială.

Cunoscut fiind rolul pe care baza materiala, gradul de 
dotare a laboratoarelor și atelierelor școlare îl dețin în 
desfășurarea unui proces instructiv-educativ cît mai eficient, 
la 24 martie 1970 Consiliul de Stat al R.S.R. a adoptat 
Decretul 149 privind reglementarea transmiterii bunurilor de 
la și către Uniunea Tineretului Comunist. Măsură menită să 
contribuie la obținerea de către unitățile de învățămînt a 
unui sprijin sporit din partea întreprinderilor în sensul 
transferului către școli a unei părți din materialele casate 
în fabrici și uzine.

Ancheta noastră în cîteva școli din două mari municipii: 
Pitești și Craiova își propune să urmărească modul în care 
cei interesați direct — elevii — beneficiază de aceste po
sibilități pe care legislația în vigoare le oferă.

Ascultînd înșiruirea de preo
cupări practice ale elevilor de 
la Liceul „NICOLAE BALCES- 
CU“ din PITEȘTI așa cum ni 
le-a prezentat directorul edu
cativ — prof. DORIN RĂDU- 
LESCU, am crezut că de fapt 
nici nu ne aflăm la un liceu 
teoretic ci la unul de speciali
tate. „Am luat de la Uzina de 
autoturisme un motor de ca
mion și cîteva cutii de viteze, 
de la I.T.A, — un motor de 
Mosk vi ci, îneît ne-am creat și 
pentru noul cerc de automobi
lism baza materială necesară în
ceputului". Cînd spunea noul 
cerc, interlocutorul nostru avea 
în vedere faptul că alte cercuri 
— deși cu o „vechime" de nu
mai un an — au obținut deja 
rezultate ce le recomandă acti
vitatea susținută. Cel de radio-, 
tehnică, profilat la rîndu-i pe 
cîteva direcții : radiotelegrafie, 
depanare radio și televizoare, 
construcții de radio-receptoare, 
are o bază materială de zeci de 
mii de lei. Am vrut să-1 cu
noaștem pe profesorul VIRGIL 
MONOIU, animatorul și condu
cătorul cercului — el însuși un 
pasionat radioamator, dar era 
plecat la Ploiești după achizi
ționarea de noi piese. „Așa ni 
le procurăm — preciza directo-

rul educativ. Pe baza unor n- 
drese către întreprinderi, pri
mim de la acestea materiale ca
sate. Ne-au ajutat mult în acest 
sens Combinatul petrochimic Pi
tești, uzinele „Electronica", uni
tăți ale M.F.A. etc.“.

CTND SCUZA SE CHEAMĂ 
PARALELISM

Avînd un număr aproape -egal 
de elevi cu Liceul ,,N. Bălcescu" 
ar fi firesc ca și la Liceul „A- 
LEXANDRU ODOBESCU" să 
întîlnim aceleași inițiative, ace
leași realizări. Numai că numă
rul de elevi nu implică și suc
cese pe calea legării învățămîn- 
tului de practică, de cerințele 
vieții. Ceea ce se cere pentru a- 
ceasta se cheamă preocupare și 
perseverență. Dar, să redăm 
dialogul purtat cu prof. ION 
DINU — directorul liceului.

— Care sînt cercurile tehnico- 
aplicative din școală ?

— 4 de limbă română, 3 de 
știinfele naturii... (ne-au fost e- 
numerate 24 de cercuri din care 
doar două — pictură și foto — 
ar putea fi considerate oarecum

IOAN VOICU
(Continuare în pag. a IlI-a)

VIZIUNE
PERFEC
ȚIONATĂ

alenoile coordonate 
practice a viitorilor 
în horticultura, a- 

medicină veterinară, 
agricolă, îmbunătățiri

Despre 
activității 
specialiști 
gronomie, 
economie .__ ,
funciare sau zootehnie am dis
cutat cu tovarășul prorector al 
Institutului agronomic „Nicolae 
Bălcescu", prof. dr. doc. V. 
Ciurea.

Care sînt principalele 
măsuri luate în acest an 
universitar pentru ca 
practica să ofere studen
tului acel bagaj de cu
noștințe necesar unei in
tegrări rapide în muncă 
după absolvire ?

— Locul și volumul activită
ților practice în planurile de în
vățămînt au căpătat o pondere 
deosebită în acest an universi
tar. existînd încă posibilități 
sporite de grupare a acestora în

Convorbire consemnată de
calin stanculescu

(Continuare în pag. a IlI-a)
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TINERII INTIMPINĂ
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SEMICENTENARUL PARTIDULUI
Sesiunea științifică
a cercurilor studențești
de la I.E.F.S.

La scurt timp după Sesiunea științifică a ca
drelor didactice din cadrul Institutului de edu
cație fizică și sport din București, în care au 
fost prezentate 17 lucrări din partea a 11 cate
dre — manifestare dedicată sărbătoririi semi
centenarului P.C.R. — este rîndul, de data a- 
ceasta, studenților I.E.F.S. de a susține o ac
țiune similară. Astăzi, începînd de la orele 16, 
în sala de festivități a institutului bucureștean, 
cele 16 cercuri științifice studențești vor pre
zenta și ele un număr de 19 lucrări în cadrul 
Sesiunii științifice a cercurilor studențești, con
sacrată aceleiași glorioase aniversări. Iată cî- 
teva din cele mai interesante’ titluri : „Experi
mentarea înființării secțiilor de gimnastică mo
dernă pe lîngă întreprinderi și fabrici cu un 
număr mare de muncitori" (L. Constantinescu, 
anul IV) ; „Utilizarea mijloacelor cine-foto în
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educația fizică școlară" (Vaier Luca, anul IV) ; 
„Contribuții la determinarea efortului la blocaj 
j---------- j_ :...x4._:S j_ —c------- meciuri"depus de jucătorii de performanță în 
(Sabina Găman, anul IV).

VIOREL RABA

Decada inovatorilor 
și inventatorilor

• Intre 15 și 25 aprilie, în cinstea

Paris

ACOLO UNDE

Se pregătesc „albiile noilor rîuri

DUNĂREA 161
STRĂBATE 98 
DE DEALURI...
a Început edificarea 

MARELUI SISTEM DE IRIGA
ȚII RAZELM-TULCEA

Lucrările au început în 
urmă cu cîteva săptămîni. 
Aproape cincizeci de auto- 
screperiști și dragliniști tra
sează țesătura de cana
le aparținînd unuia dintre 
cele mai importante com
plexe de irigații ale țării: Ra- 
zelm—Tulcea. Un șantier pe 
optzeci și trei de mii de hec
tare își propune atragerea in 
circuittil agricol la parametrii 
superiori a dealurilor și văilor 
din treimea superioară a Do- 
brogei, precum și înzecirea ve
niturilor la hectarul de luciu 
de apă cuprins în perimetrul

lacurilor Razelm și Golovița. 
O stea de primă mărime în
tre obiectivele din actualul 
cincinal menite să contribuie 
la intensificarea producției și 
modernizarea agriculturii 
noastre. O suprafață de pe 
care se va realiza un plus de 
recoltă echivalent cu treizeci 
și trei de mii de vagoane ce
reale și fructe.

Se sapă în solul cînd ar- 
gilos sau nisipos, cînd mlăș-

GH. FECIORU

Răsfoind marea
carte a istoriei

Convorbire cu IOAN LUPESCU, 
director adjunct al Muzeului de istorie a partidului, 
a mișcării democratice și revoluționare din România

• Intre 15 și 25 aprilie, în cinstea semicen
tenarului partidului se va desfășura Ia Bra
șov decada inovatorilor și inventatorilor. Cu 
acest prilej se vor organiza dezbateri cu au
torii și beneficiarii unor invenții ce vor fi 
extinse și in alte întreprinderi, se vor orga
niza o serie de manifestări pentru cercurile 
inovatorilor și cabinetele tehnice ale marilor 
întreprinderi ca Uzina de autocamioane, Trac
torul, Rulmentul, vor avea loc intilniri ale 
tinerilor inovatori cu inovatori virstnici care 
vor împărtăși din experiența lor.

ADINA VELEA

— în aceste zile constatăm o 
mare afluență de tineri vizi
tatori, porniți din toate un
ghiurile țării spre locurile de 
luptă și jertfă ale partidu
lui, ale comuniștilor. Muzeul 
de istorie a partidului, a miș
cării democratice și revolu
ționare din România este u- 
nul din principalele obiecti
ve vizitate-: ce credeți că îi 
îndeamnă pe miile de tineri 
să îi deschidă porțile ?

— Ceea ce a reprezentat’ 
încă din momentul înființă
rii sale în 1948, adică una din 
cele mai • importanțe institu
ții cultural-științifice ale ță
rii. Dar - în aceste zile pre
mergătoare gloriosului jubi
leu, Muzeul ocupă — între 
alte multe locuri legate de' 
Istoria Partidului Comunist 
— un loc deosebit'; el este' 
o uriașă frescă' socială, o 
mare carte * de istorie bogat 
ilustrată, în paginile căreia 
citesc în fiecare zi peste 
2 000 de tineri vizitatori. Aș 
dori să subliniez că vizita
rea muzeului nu este un sim-, 
piu pelerinaj. Prin expune
rile prezentate în detaliu tu
turor grupurilor de vizita
tori care intră în muzeul 
nostru, fiecare vizită consti
tuie o lecție vie de istorie 
cu care intră în contact ti
neretul. In coldborare cu or
ganizațiile de pionieri și

U.T.C., organizăm consulta
ții în sălile muzeului, tran
sformate în clase de istorie, 
organizăm aqțiuni cu mari 
ecouri în rîndul tineretului, 
categoria cea mai numeroa
să de vizitatori. Ceea ce îi 
determină pe tineri să des
chidă porțile muzeului este 
dorința fiecăruia de a cu
noaște istoria poporului ro
mân,: istoria clasei munci
toare și a partidului său re
voluționar, această dorință 
este deosebit' de puternică la 
tineri. Aș adăuga apoi că în- 
tîlnirea directă, față în fa
ță cu documentele este în 
fond o activitate de desco
perire a unor adevăruri. 
Aici tînărul ’ compară cunoș
tințele anterioare cu mărtu
ria documentelor, ‘citește și 
privește în timp, reface prin 
imaginație căile de. luptă și 
jertfă ale poporului, ale cla
sei muncitoare, ale comuniș
tilor. Asțfel, ia parte aevea 
la mișcările revoluționare de 
la 1848, 1821, grevele munci
torilor din' 1929—1933, insu
recția armată de Ta 23 Au
gust 1944, momentele recon
strucției ' socialiste ?

Interviu realizat de 
ION MARCOVICI

. I ■: . '■> I
(Continuare în pag., a IlI-a)

Amman Pekin Caraci

In capitala Franței 
avut loc cea de aa

109-a ședință a con
ferinței cvadripartite 
asupra problemei 
vietnameze.

între forțele de re
zistență palestiniene 
și trupele iordaniene 
au avut loc noi cioc
niri în regiunea de 
nord a Iordaniei.

Premierul Ciu En- 
lai a primit sportivi 
din Canada, Colum
bia, Anglia, Nigeria 
și S.U.A., aflați în vi
zită în R. P. Chineză.

Potrivit agenției 
oficiale pakistaneze 
de presă, în Pakista
nul de est continuă 
procesul de normali
zare a situației.

I
I
I

J

(Continuare în pag. a II-a)

A CREA LIBER
de PETRU POPESCU

Pe de o parte, arta e o luptâ și o eliberare, pe de 
alta însăși natura fiecărei opere de artă este opusă unor 
tipare, unor canoane, unor obișnuințe, și, prin caracterul 
ei original, arta violentează de fiecare dată un cadru cu
noscut și constituit în șablon. La urma urmei,. emoția ar
tistică se întemeiază și pe șocarea unor * obișnuințe, iar 
frumosul se exprimă întotdeauna ca „nou", ca inedit, ca 
îndrăzneț.

Reflexul pe care îl au „modernii" e acela de a consi
dera și de a combate limitările exterioare, și libertatea de 
creație se pare că nu poate fi amenințată decît de impu
neri din afară. Că o asemenea posibilitate există, nu e 
nici o îndoială. Istoria trecutului o dovedește. In ce ne 
privește pe noi, acum, ne întrebăm însă dacă anume tabu
uri și limitări nu pot porni dinăuntru, dacă libertatea de 
creație nu poate fi influențată de însuși complexul ar
tistului.

Dacă analizăm bine, reiese că libertatea de creație de
pinde cel puțin tot atîta de artist cît de context. Mai 
întîi, să ne gîndim Ia problemele de formație.. Oricine 
poate dori să exprime adevăruri dintre cele mai origina
le și mai îndrăznețe, viziuni dintre cele mai complete asu
pra lumii și omului, și. pînă să ajungem să constatăm că 
timpul și locul le îngăduie, trebuie să convenim că auto
rul are nevoie de o formație intelectuală solidă. Ca să ex
primi trebuie să fii capabil în mod obiectiv, trebuie să po
sezi datele, trebuie să știi să mînuiești instrumentele. Cu 
cît un artist doreșe să exprime mai complet un adevăr, 
cu atît trebuie să fie mai capabil, în sensul dotării inte
lectuale și al împlinirii estetice. Căci orice tip de lacună, 
orice complex de inferioritate personal, orice ezitare și 
nesiguranță se traduc la nivelul operei durabile și au în 
reproducerea adevărului un rol de frînă suficient de pu
ternic. Alături de formație și educație, conștiința literară 
poate iarăși să faciliteze calea către adevăr sau s-o difi- 
culteze, convingerile estetice de un tip sau de altul pot 
să mărească aria de cuprindere ori s-o micșoreze, stilul 
ales poate iarăși să joace un rol foarte important, mora
la de autor e foarte importantă și ea, cunoașterea publi
cului e esențială, și așa mai departe. Din aproape în 
aproape, ne dăm seama că pentru a crea cu adevărat eli
berat, degrevat de orice complexe, e nevoie mai întîi de 
libertatea interioară, de maturitatea și emanciparea per
sonalității creatoare, de adevărul ,în propria conștiință. O 
problemă foarte serioasă. Dar, la urma urmei, e firesc să 
fie așa, Arta presupune seriozitate, responsabilitate, mo
rală. Iar dacă artistul e serios, și de talie, capacitatea lui 
de expresie, bogăția lui filozofică, îl duc la acele teme, 
la acele motive adînci, cuprinzătoare, pe care nimic nu 
le poate îngrădi, care ies mereu la lumină. Cît privește

► (Continuare în pag. a IlI-a) < ►
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Umodelism

RACHETELE „CUTEZĂ
TORILOR" AU DECO
LAT LA RM. VÎLCEA

Totul este gata ; un singur 
semnal, p ușoară apăsare pe 
contact și spre înaltul cerului 
se vor înălța una după alta, sub 
privirile constructorilor și ale 
spectatorilor, rachetele și rache- 
toplanurile. Mai sînt cîteva mi
nute, poate mai puțin, însă pen
tru toți cei adunați aici. în 
preajma rampelor de lansare, 
timpul parcă a rămas pe loc.

— Atențiune ! Gata pentru 
lansare.

Și prima rachetă se îndreap
tă vertiginos spre înălțimi. Deo
dată, motorul încetează, racheta 
mai urcă cîțiva metri, rămîne 
un moment pe loc, apoi co
boară... Sute de priviri îi urmă
resc căderea. Acele cronometre- 
lor înregistrează precis fiecare 
minut, fiecare secundă și se 
opresc o dată cu atingerea pă- 
mintului de către rachetă. Sîn- 
tem martorii oculari, nu a unor 
lansări spre Lună sau alte pla
nete, ci a concursului interju- 
dețean de racheto-modele „Ra
cheta Oltului" rezervat pionieri
lor și școlarilor dotat cu cupa 
„A 50-a aniversare a P.C.R.“.

Rînd pe rînd. echipajele ju
dețelor Vilcea. Sibiu, Olt. Bra
șov. Dolj și Argeș își demon
strează priceperea în construc
ția diferitelor tipuri de rachete 
și racheto-modele.

La capătul unei dispute pa
sionante, pentru fiecare secun
dă, pentru fiecare zecime, îi cu
noaștem pe ■ cei mai ■ • buni :■ 
Gheorghița Țufurin, Vasile Mi- 
trache și Iustina Tudora, elevi 
la Școala generală din Sutești- 
Vilcea, cîștigătorii celor trei 
probe ale concursului.

Locul II și III a fost ocupat, 
în ordine, de echipajele caselor 
pionierilor din Brașov și Cîmpu- 
lung Muscel.

Concludentă pentru buna or
ganizare a acestei competiții nu 
este numai faza de concurs 
relatată, ci și inițiativa oaspe
ților de a le oferi concurenților, 
cu acest prilej, un amplu pro
gram de activități educative. 
Dintre acestea consemnăm vizi
ta elevilor la Șantierul hidro
energetic de la Lotru, comple
tată cu o întâlnire cu inginerul 
Gheorghe Cocoș. directorul ge
neral al Grupului de șantiere 
I.C.H. Lotru, Ion Bolnavu, se
cretarul comitetului de partid 
al șantierului și Alexandru Mu- 
șetoiu, comandantul detașamen
tului Ciunget al brigăzilor de 
tineret, care a contribuit la cu
noașterea muncii și^experienței

(Urmare din pag 1/

tinos sau bogat în gresie și 
ochiul încearcă să desprindă 
drumul cel nou al apei, nu 
numai de-a lungul văilor dar 
și pe creasta dealurilor și 
dincolo de ea. Citim în de
taliile proiectului: nouă zeci 
și opt de dealuri vor fi de
pășite de șuvoiul de apă al 
cărui izvor e Dunărea în 
dreptul localității Dunavățu 
de Jos. Debitul mediu al Și
retului și Prutului, la un loc, 
parcurge pînă la plantă și în 
zona activă a rădăcinilor pier
sicilor din podișul Babadagu- 
lui și a viilor Niculițeluhii un 
drum lung de aproape trei mii 
trei sute de kilometri, punctat 
de o sută și ceva de stații de 
pompare a căror putere adu
nată se compară cu „Bicazul", 
de marele bazin acumulator 
care va fi Razelmul complet 
izolat de salinitatea mării 
printr-un dig despărțitor, el 
singur înmagazinînd de patru 
ori și jumătate mai mult pă- 
mînt, rocă și beton armat de
cît s-a utilizat la Porțile de 
Fier. In final, fiecare metru 
cub de apă devenit aici „nor 
de ploaie" va costa de două 
ori mai mult decît intr-unui 
din sistemele de irigații ale 
Bărăganului, dar efectul eco
nomic, prin sporurile de re
coltă asigurate, este de trei 
ori mai mare.

lată de ce se consideră că, 
din toate punctele de vedere, 
șantierul de irigații Razelm— 
Tulcea este cea mai dificilă 
dintre toate lucrările de hi
droameliorații construite în 
România. De fapt, este un 
imens complex agricol — cum 
îl caracteriza tovarășul Ion 
Coman, prim secretar al Co
mitetului județean de par
tid. Complex agricol, pentru 
că, aici, concomitent cu efec
tuarea lucrărilor de săpături, 
dragaje, construcții și mon
taje, la Mihai Bravu, Baia, 
Tulcea, Beștepe, Ghecet și 
în alte paisprezece unități se 
ridică moderne obiective zoo
tehnice. Sporul de porumb și 
lucernă ce se va realiza (se 
prevede o triplare a nivelu
lui actual) va fi transformat, 
anual, în peste două sute de 
mii porci grași, în zece mi
lioane litri de lapte și în alte 
zece mii tone carne de ber- 
becuți și de vițel. In treizeci 
și patru de localități ale ju
dețului, începînd cu primă
vara anului 1975, dată sta
bilită ca limită pentru con
structor, fiecare al doilea lu
crător al pămîntulut va exe
cuta lucrări cu un ridicat grad 
de profesionalitate, pînă a- 
tund trebuind, deci, să se 
califice cel puțin printr-un 
curs de scurtă durată. Șaizeci 
de ingineri hidroamelioratori 
fi opt sute patruzeci de teh
nicieni și maiștri vor răspunde 
tehnic de buna exploatare a 
amenajării în întregime reali
zată după ce oferă mai nou 

mai bun știința și practica 
in acest domeniu.

uteciștilor, de pe marele șantier 
hidrotehnic.

GHEORGHE DINOACA

ȘCOLARE* '

*) „SĂPTĂMÎNA PATIMILOR" 
de PAUL ANGHEL

J scenă din spectacolul cu piesa 
,Pisica în noaptea Anului Nou", 
le D. R. Popescu, prezentat pe 
scena Naționalului bucureștean

Foto: V. MOLDOVAN

DIN VACANȚA
Primele trei zile de vacanță, 

elevii din orașul Tg. Mureș au 
hotărît să le dedice muncii pa
triotice. în obiectivul acestei 
activități s-a aflat, în mod spe
cial, înfrumusețarea orașului, 
plantarea a peste 12 000 de pomi, 
amenajarea bazei nautice „Mu
reșul", consolidarea digurilor ri
dicate prin muncă patriotică la 
începutul anului școlar. Tot în 
prima perioadă a vacanței s-a 
desfășurat faza județeană a con
cursului artistic al elevilor, for
mațiile cîștigătoare își concen
trează acum atenția asupra pre
gătirii unui spectacol de mare 
amploare in cinstea semicente
narului partidului.

Un punct de atracție l-a con
stituit — în afară de acțiunea 
de organizare — vizitarea nu
meroaselor expoziții cu lucrări 
ale elevilor.

Organizată de comitetul ju
dețean U.T.C., expoziția de artă 
plastică a elevilor de la școlile 
de artă și din cercurile de arte 
plastice școlare, a fost deosebit 
de apreciată de vizitatori. Lu
crările expuse de Kuti Dines — 
anul III — „în parc" și „Arti
ficii",' Marton Eva — „Manifes
tare" ; Ferenci Kalman — „Con
strucție în granit", ilustrează 
modalități diverse de exprima
re, caracterizîndu-se prin vi
goare și optimism, prin- îmbi
narea metaforei cu .poezia cu
lorii.

Interesantă și diversă este și 
expoziția organizată de către 
cooperația meșteșugărească . din 
orașul Tg. Mureș în inGinta 
Comitetului municipal U.T.C. 
Acesta, pe lîngă că prezintă ne
numărate exponate executate de 
ucenicii școlilor de grafică reali
zează. prin panourile care 
ilustrează specificul școlilor și 
cursurilor de calificare, indicînd 
totodată. și numărul locurilor 
disponibile — un oficiu de ori
entare profesională concretă și 
eficientă.

V. B.

CONCERT GOYKO- 
VICH

După concertul de mare suc
ces al formației lui Lionel

Cine sînt cei care și-ău asu
mat răspunderea unei atît de 
dificile lucrări ? „Echipa", 
zum o numea inginerul Vic
tor Săvulescu, provine diti co
lectivul ce a trecut examenul 
lucrărilor din sistemul de iri
gații Carasu. Nucleul — pen
tru că lîngă cei o sută 
paisprezece meseriași de elită 
oeniți din sud, aici se for
mează alți aproape o mie de 
tineri recrutați dintre local
nici. După o iarnă petrecută 
pe băncile școlii, mulți dintre 
aceștia trăiesc acum emoția 
efectuării primelor măsurători 
topografice, a celor dinții

Dunărea
cupe de pămnt și rocă dis
locate, în calitatea lor de 
escavațoriști. sau dragliniști... 
Și nu numai atît. în cinci 
puncte ale șantierului, a- 
colo unde termenele de 
punere în funcțiune sînt a- 
propiate, brigăzi ale tinere
tului formate de către Comi
tetul județean Tulcea al 
U.T.C. execută lucrări ce nu 
solicită calificare. în incinta 
celor două zeci de mii de 
hectare, dt cuprinde microsis- 
temul Dunavăț-Beibugeac-Sa- 
rinasuf, o mie două sute cinci
zeci de tineri din Mahmudia,

(Urmare din pag. I)

pe perioada analizată. în secția 
strungărie, din totalul de_ 155 de 
muncitori, 30 tineri sînt pe 
ultima lună, sub normă. în ciu
da unor păreri potrivit cărora 
modul în care se îndeplinesc 
normele la ora actuală în uzină, 
nu constituie o problemă care 
să merite o analiză de fond, a- 
pare limpede că un număr des
tul de mare de muncitori și în 
special tineri rămîn lună de lună 
sub normă, iar volumul orelor 
nerealizate — în ciuda unor pă
reri autoliniștitoare. potrivit că
rora procentul de realizare este 
totuși bun dacă trece de 75 la 
sută, — uzina pierde lunar zeci 
de mii de ore efective de mun
că. Rămînînd așadar la convin
gerea că, mai ales în ce-i pri
vește pe tineri, normele nu se 
realizează în mod satisfăcător 
că neîndeplinirea lor sută la sută 
se răsfrânge negativ asupra acti
vității economice a întreprinde
rii. asupra activității personale 
a muncitorilor și a veniturilor 
lor, ne continuăm investigația.

— De ce rămîn totuși tinerii 
sub normă... ?

Sîntem în secția strungărie. Ne 
apropiem de o mașină care 
merge în gol.

— Vedeți, ne atrage atenția 
șeful atelierului, tovarășul Toma 
Scărlătescu, muncitorul pleacă 
de lîngă mașină cine știe pe 
unde, dar ca să inducă în eroare, 
lasă mașina în funcțiune. De 
departe nu observi acest lucru. 
De-abia apropîindu-te îți dai 
seama cum se risipește timpul 
de muncă, cum se irosește ener
gia si se încurcă fluxul tehnolo
gic. Tinărul în cauză rămîne cu 
regularitate sub normă.

— De ce nu-și faoe colegul 
vostru — Vasile Molea, norma 
planificată ? l-am întrebat pe 

Hampton, jazzul urcă din nou 
pe scena Sălii Palatului. De 
data aceasta, îl vom avea ca 
oaspete pe DUSKO GOYKO- 
VICH și big bandul său (du
minică, 18 aprilie, ora 20). 
Trompetist și șef de orchestră, 
compozitor și aranjor. Dusko 
Goykovich este unul din cei 
mai apreciați muzicieni euro
peni de jazz, recunoscut ca a- 
tare și în S.U.A., unde mai 
mulți ani a fost bursier al lui 
Berklee School of Music, Bos
ton. Solist și aranjor al unor 
formații ca Max von Gregor, 
Kurt Edelhagen, Maynard Fer
guson și Woody Herman, Dusko 
a cîntat alături de nume cele
bre ca Clark Terry, Elvin Jones, 
Stan Getz, Art Farmer.

Din 1969 conduce propriul big 
band (13 muzicieni) in care a 
inclus personalități ale bătrînu- 
lui continent (trompetiștii Rolf 
Erichson și Eddie Engels) și ti
neri muzicieni de mare viitor 
(din 6 țări !).

Am ascultat cîteva înregis
trări, ca și microconcertul pre
zentat de formație, miercuri 
seara, în clubul de jazz al Ca
sei de cultură „Petofy Sandor". 
Formația posedă caracteristicile 
big bandului traditional, dar se 
simt și influențele jazzului mo
dern, cit și precizia și acurate
țea școlilor simfonice europene 
în care s-au format componen- 
ții orchestrei. „Swing“-ul reali
zat este de bună calitate, muzi
ca rezultată este apropiată de 
ritmul și „sound“-ul specific 
formațiilor americane. Solista 
vocală, americana Barbara Field 
— o plăcută voce de jazz cu pu
ternice influențe pop. Amatori
lor de jazz și nu numai lor, le 
recomandăm călduros acest con
cert realizat cu concursul Insti
tutului Goethe (R.F.G.).

A. G.

EXPOZIȚIE^]

Ieri a avut loc în rotonda A- 
teneului deschiderea expoziției 
de arhitectură și plastică a lui 
Dorin Dimitriu lormeanu. Expo
ziția este deschisă pînă la data 
de 25 aprilie a.c.

CINEMATECA ,

CREAȚII DE DEBUT
Vineri 16 și sîmbăta 17 apri

lie la orele 18,45 la Cinematecă 
are loc prima întîlnire cu ma
rele public a producțiilor stu
denților regizori și operatori de 
la I.A.T.C. Vor fi prezentate, 
în două selecții, 18 filme reali
zate între anii 1966—1971.

Murighiol, Mihai Bravu, 
Frecăței , Nufărul, Dunavățu 
de Jos și municipiul Tulcea 
și-au deschis puncte de lucru 
la canalul principal din zona 
„Cetatea Zaporojemlor'.
Șapte mii cinci sute metri 
cubi de pămînt au fost dizlo- 
cați pînă acum prin efortul 
lor, fapt cp permite ca încă 
din această primăvară o mie 
două sute de hectare să fie 
irigate. „Sistemul de irigații 
Razelm — Tulcea, ne spunea 
tovarășul Alexandru Rizu, 
Drim secretar al Comitetului 
hidețean al U.T.C., e unul din 
obiectivele care deschid tine
retului largi perspective d*  
afirmare. Aproape cincispreze
ce mii de tineri participă în 
aceste zile pe șantier, efec- 
tuînd săpături, terasamente, 
lucrări specifice în poligoa
nele de prefabricate. O sută 
șaizeci de tineri au fost cu
prinși, deja, în formele de în
vățământ profesional. în final, 
două zeci la sută din volu
mul lucrărilor ce se vor exe
cuta pe acest șantier, vor 
purta semnătura tineretului ca 
urmare a acțiunilor specifice 
inițiate".

...Prin realizarea acestui 
sistem de irigații se înfăptu
iește unul dintre cele mai im
portante obiective cuprinse în 
Programul național de iri
gații și îmbunătățiri funciare.

tinerii Lazăr Păun și Radu Spî- 
nu. din apropierea acestuia.

— Pentru că nu-și vede de 
treabă, părăsește deseori locul 
de muncă, pentru că aproape în 
fiecare lună absentează nemoti-

Nu este un caz izolat. Plimbă
rile, șuetele în grup, tragerea de 
timp, n-au fost cu desăvîrșire 
înlăturate din comportarea u- 
nor tineri în timpul celor 480 de 
minute, abaterile de la disci
plină, inconsecvența în folosirea 
timpului de muncă iată cîteva 
din cauzele nerealizării normelor.

— Din punctul dv. de vedere, 

DE CE SUB NORMA?
de ce credeți că rămînetl eub 
normă ?

— Sînt piese greu de execu
tat, ne explică un alt tânăr 
strungar din aceeași secție.

El motivează că piesele sînt 
dure, se strunjesc cu mare di
ficultate, cuțitele se uzează re
pede iar înlocuirea sau ascuți
rea lor răpește zilnic minute 
foarte prețioase. Șeful atelieru
lui, tovarășul Scărlătescu, nu-1 
contrazice, susține același lucru 
că tehnologia prevede uneori o 
anumită marcă de fontă dar a- 
provizionarea acceptă de la fur
nizor altă marcă decît cea indi
cată.

— Dacă în condițiile utilizării 
unei fonte conform tehnologiei 
reușim să uzinăm 10 capace în 
opt oro, in prezent — lucrfnd

ȚARA FETELOR

CEI DRAGI, PRIMĂVARA

SĂ PURTĂM, PENTRU

Pătrundem, pen
tru a cîta oară, în 
primăvară ca intr-o 
altă lume. Primăva
ră. Tinerețe. Sub
stantive feminine 
care captivează. Ca
re încep și sfir șese 
vîrstele noastre de 
fiecare an, vîrstele 
noastre păstrate, în 
acest anotimp, ado
lescente. Descoperi
te în acest început, 
adolescente.

Să nu ne mirăm 
că fetele sînt acelea 
care aduc primăva
ra, care o poartă 
printre noi și care 
ne-o oferă, proas
pătă și fragilă, colo
rată și discretă. Să 
nu ne mirăm că în
toarcem capul, pe 
stradă, după primă
vară. Că întoarcem 
capul, oriunde am 
fi, după primăvară.

Eră o fată, o fe
meie tînără, acolo 
la Porțile de Fier, 
la Hidrocentrală. 
Maria Panaite, su- 
doriță. Cum, chiar 
sudor iță ? Întorc 
capul, lîngă un a- 
gregat cit o casă 
care se ■ asamblează 
lîngă un pilon de 
beton, băieții string, 
între seînteile sudu
rii, metalul. Nu le 
văd vîrsta, căștile și 
ochelarii le ascund 
privirile, poate de 
aceea n-am văzut-o 
de la îrțceput nici, 
pe ea, pe Maria. 
Dacă nu mi-ar ti a- 
rătat-o Constantin
Pănăit'e, soțul ei/tpu (^chelarii
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ZESTREA DOMNIȚEI RALU : 

rulează la Patria (orele 9; 11,30; 
14; 16,30: 19, 21,30)

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI ; 
ZESTREA DOMNIȚEI RALU : ru
lează la Favorit (orele 9; 12,30; 
16; 19,30)

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI : 
rulează la Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Excelsior 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30), Modern (orele 8.30; 10,30;
12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30).

MIHAI VITEAZUL : rulează la 
Bucegi (orele 10; 15,30; 19.30) Giu
lești (orele 15,15; 19,15), Miorița 
(orele 10; 14,30; 18,30), Arta (orele 
10,30; 14,30; 19).

POIENELE ROȘII : rulează la 
Capitol (orele 9,30; 11.45; 14; 16,30; 
18,45; 21).

DOAR UN TELEFON : rulează 
la Festival (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45).

BUTCH CASSIDY ȘI SUNDAN
CE KID : rulează la București 
(orele 8: 10; 12,15: 14,30; 16.45: 19:
21.15)

« SECRETUL DIN SANTA VIT
TORIA : rulează la Victoria (o- 
rele 8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,15), 
Floreasca (orele 15,30: 18; 20,30).

ANACONDA, 800 DE LEGHE 
PE AMAZOANE rulează la Tim
puri Noi (orele 9,15—18,30 în con
tinuare).

CEI TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL : rulează la Feroviar (o-

cu altă marcă decît cea preci
zată — nu putem oricît ne-am 
strădui — să executăm mai mult 
de 6—7 capace într-un schimb.

Nici acesta nu este un caz 
izolat, nu este o situație întâm
plătoare. Deficiențele ce apar 
în organizarea producției în a- 
telierele uzinei influențează ne
gativ folosirea intensivă a 
timpului de muncă. A reieșit din 
discuțiile noastre cu muncitorii 
că aproape fiecare dintre ei 
pierde zilnic cel puțin o oră pen
tru a-și procura sculele trebuin
cioase sau pentru a și le ascuți. 
Am adresat o întrebare : dacă 

muncitorilor 11 se aduce luorul 
la mașină, de ce nu li se aduc 
și sculele și desenele de care au 
nevoie ? N-am primit răspunsul 
care să garanteze că măcar în 
perspectivă se prevăd astfel de 
măsuri. Dacă conducerea uzinei 
ar reuși să elimine — ca pe o 
cauză principală a risipei de 
timp — plimbările interminabile, 
și „cozile" de la magaziile cu 
scule — printr-o aprovizionare 
corespunzătoare cu materiale și 
S.D.V., prin organizarea re- 
condiționării celor uzate, — s-ar 
cîștiga după părerea specialiști
lor uzinei, — un volum de timp 
extrem de valoros. Este cazul 
ca de la aceste calcule teoretice 
ale specialiștilor săi, uzina să 
treacă la crearea condițiilor pen
tru materializarea lor. Există 
disponibilități suficiente

un gest întors spre s-au interpus între 
ea. Cu un gest de ' 
zîmbet spre mirarea 
mea că o găsesc 
aici pe ea, tovarășa 
lui de viață, de vîrs- 
tă. Are 22 de ani. 
Cînd și-a împins, 
cu un gest ușor, o- 
chelarii de protec
ție, i-am văzut o- 
chii, mai tineri, cu 
o primăvară care 
aici, printre culori
le sobre ale șantie
rului, era albastră.

— Da, a venit cu 
mine pe toate șan
tierele, de la în
ceput... Și n-a vrut 
să stea degeaba, i-a 
plăctit sudoriță să 
fie...

Tînărul nu-mi 
mai vorbește despre 
ea, despre Maria, 
atît îmi spune, apoi 
continuăm de-ale 
noastre, el mai în
toarce, din cînd în 
cînd, privirile acolo, 
alte vorbe spune, 
dar eu rămîn în 
continuare cu ima
ginea ei, și ea în
toarsă din cînd în 
cînd spre el... Ne 
vom duce, da, pe 
un alt șantier, tot 
împreună...

Am rămas, apoi, 
să-i privesc de de
parte, să nu-i stin
gheresc cu mirările, 
de fapt nu erau mi
rări ci doar admira
ție, el se urcase pe 
o schelă metalică și 
cu o mînă, bărbă- 
tește întinsă, o a- 
juta să se ridice...

fumurii

odihnit, pri
de primă-

clipă m-am 
că, printre 
ea își poar-

ei, era tăcere, el își 
avea mișcările lui 
de muncă și ea, ală
turi, slăbuță, încli
na spre metal apa
ratul de sudură...

Cînd am plecat, 
spre seară, de pe 
șantier, i-am văzut 
iar. Pe amîndoi. Ea, 
parcă venise să-l ia 
de la lucru, cu zîm- 
betul i ' ’ 
mitor, 
vară.

Și o 
bucurat 
oameni, 
tă altfel feminitatea. 
Nu știu cum, dar 
altfel. Că știe, cu 
un instinct nedes- 
mințit, să fie acolo, 
printre agregate me
talice mari cit casa, 
o primăvară pentru 
el, să fie, în timpul 
de alături de orele 
de efort, aceeași 
primăvară care zîm- 
bește 
calm, 
ria și 
lui ei

Și să nu ne mi
răm, îmi spun, că 
fetele sînt acelea 
care poartă cu ele 
primăvara. Primăva
ra care rămîne un 
anotimp, dar și o 
datorie. Un omagiu 
spre noi dar și un 
omagiu al nostru 
spre cei din jur. 
Căci noi, fetele, 
purtăm pentru cei 
dragi primăvara.

odihnitor, 
pentru bucu- 
liniștea omu- 
de alături...

GALINA 
ENIȘTEANU

rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30 
18,30; 20,45), Gloria (orele 9; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

ADIO, GRANADA : rulează la 
Gri vița (orele 9. 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.45), Flamura (orele 9; 11; 
13,30; 16; 18,15; 20.30).

TREC ZILELE : rulează la în
frățirea (orele 15.30; 17,45: 20).

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
angelica : rulează la Buzești 
(orele 15,30; 18; 20,30). Flacăra (o- 
rele 15,30; 18; 20,15)

LOS TARANTOS : rulează la 
Dacia (orele 8,30—20,30 în conti
nuare).

INGERIJ NEGRI : rulează la 
Lira (orele 15,30; 19).

CLANUL SICILIENILOR : rulea
ză la Unirea (orele 15,30; 18; 20,15), 
Progresul (orele 15,30; 18; 20,15).

ULTIMA RELICVA : rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30; 17,45; 
20)

BĂNUIT E MORTUL : rulează 
la Ferentari (orele 15,30; 17,45; 20).

ÎNCEPUTUL : rulează la Pacea 
(ora 20).

UN ITALIAN ÎN AMERICA : 
rulează la Pacea (orele 15,45; 18).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Crîngași (orele 15,30; 18;
20,15),  Vitan (orele 15,30; 18; 20,15).

PREȚUL PUTERII : rulează la 
Aurora (orele 9; 11,15: 13.30; 15,45: 
18; 20,15). Volga (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30), Tomis (O- 
rele 9; 11,15: 13,30: 16; 18,15; 20,30).

ROMEO ȘI JULIETA : rulează 
la Viitorul (orele 16; 19,30).

(orele 15; 16.45;*'18', «f 20^45).
VAGABONDUL : rulează

Munca (orele 15,30: 19,15).
GENOVEVA DE BRABANT î

MEXIC ’70 : rulează la Moșilor

la

— Ați mal avea ceva de adău
gat ?

— Da. Eu cred că o altă cau
ză a nerealizării normelor o 
constituie și subiectivitatea cu 
care se elaborează ele uneori 
în uzina noastră, spune tovară
șul Ion Barbu, șeful atelierului 
bobinaj. Acum cîteva zile, de 
exemplu, ni s-a redus timpul la 
o operație de la 25 la 9 minute 
pe motiv că reperul respectiv nu 
se mai face manual, ci pe o ma
șină. Normatorul nu ne-a con
sultat și a greșit după părerea 
mea pentru că utilizarea ma
șinii nu duce la scurtarea tim-

Sului de execuție, ci doar la îm- 
unătățirea calității piesei.
Critici privind moaul în care 

se face normarea în întreprin
dere am auzit destul de des. Nu 
ne-am propus în acest articol să 
le detaliem. Un lucru este însă 
cert. Nu întotdeauna cînd se 
fac modificări, normatorii dis
cută cu maiștrii și nu întotdea
una aceștia explică muncitori
lor cauzele care au determinat 
reașezarea timpului de execu
ție. Aceasta este o abatere de 
la prevederile legii și serviciul 
de planificare trebuie să impună 
respectarea ei cu rigurozitate. 
Pentru că fie chiar și numai 
aceste nepotriviri de păreri în
tre normatori, maiștri și munci
tori, ca în situația relatată de 
jefui atelierului bobinaj, pot

ZILELE DRAMATURGIEI
ORIGINALE"

Debut promițător
O expresiva ambianța 

sărbătoreasca a prezidat a- 
ceste prime două zile ale 
amplei manifestări de teatru 
profesionist dedicată Semi
centenarului partidului. Un 
început de bun augur, ten
sionat emoțional atît prin 
cuvîntul de deschidere rostit 
de artistul poporului Radu 
Beligan, director al Teatru
lui Național din București, 
cît și prin spectacolele pre
zentate, pe trei scene, în a- 
ceste prime două zile. Re
prezentațiile cu „Pisica în 
noaptea Anului Nou" de 
D. R. Popescu, „Săptămîna 
patimilor" de Paul Anghel 
— două dintre cele trei par
ticipări ale Naționalului — 
urmate de „Omul care...' 
de Horia Lovinescu, în in
terpretarea Teatrului „C. 
Nottara", au fost în măsură 
să justifice, încă de la bun 
început, buna selecție efec
tuată în fazele preliminare 
și să creeze juriului o plă
cută îngrijorare.

Deocamdată vrem doar 
să subliniem excelenta am
bianță — de sărbătoare 
artistică închinată unui eve
niment politic major — în 
care a debutat Finala a- 
cestor „Zile...". Prezența, la 
fiecare spectacol, alături de 
publicul larg a numeroși 
oameni de teatru — dra
maturgi, actori, regizori, sce
nografi, critici de speciali
tate — ilustrează interesul 
nu numai festiv stîrnit de a- 
ceastă manifestare ale că
rei eficiente perspective se 
pot întrevede încă de pe 
acum.

în încheiere, un cuvînt de 
felicitare revistei „Teatrul' 
pentru suplimentul său spe
cial (nr. 1), realizat într-un 
timp record, al cărui for
mat (gazetă) și al cărui con
ținut (colaborări prestigioa
se, articole scurte, informa
ții precise, material foto
grafic bogat) a avut darul 
să exprime febra sub sem
nul ebreia trăiește în aceste 
zile, tot ce are mai bun tea
trul românesc.

rulează la Cosmos (orele 15,30; 18;
20.15) .

RENEGATA : rulează la Rahova 
(orele 15,30; 18; 20.15)

MAYERLING : rulează la Laro- 
met (orele 15,30: 18,30).

CASTELUL CONDAMNAȚILOR: 
rulează la Central (orele 9,15;
18.15) .

PODUL : rulează la Central (o- 
rele 11,30; 13,45; 16; 20,30)

DIRECTORUL NOSTRU : rulea
ză la Lumina (orele 16; " ‘
20,45).

TOM ȘI JERY : rulează la Cine
mateca — Union (ora 9), DIRIJA
BILUL : (orele 10,30; 12,30 14,30),
INTRE CER ȘI PĂMlNT ; CU 
ORICE PREȚ (ora 16,30), PRO
GRAM DE SCURT METRAJE : 
(ora 18,45), WESTERN — UNION 
(ora 21).

18,30;

Wfeafre
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FACI 
ora 
Bu- 

Măgureanu) : 
ii; 
20; 
IN 
de 

20 ;
(Sala

Opera Română : TURANDOT — 
ora 19,30 ; Teatrul de Operetă : 
SOARELE LONDREI — ora 19,30 ; 
Teatrul Național „I. L. Caraglale" 
(Sala Studio) : SĂ NU-Țl -------
PRĂVĂLIE CU SCARĂ — 
20 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
landra**  (Schitu ____
LEONCE ȘI LENA — ora 
PLAY STRINDBERG — ora 
(Sala Studio) : PURICELE 
URECHE — ora 20 ; Teatrul 
Comedie : NICNIC — ora 
Teatrul „C. Tănase" (saia 
Savoy) : BIMBIRICĂ — ora 19,30 ;

influența negativ îndeplinirea 
și depășirea normelor.

Am reținut în sfîrșit, o ulti
mă cauză.

— De ce credeți așadar, că un 
număr foarte mare de tineri, 
mai ales în primii ani de după 
calificare, rămîn sub normă ?

— Pentru că... sînt tineri, ne 
spune în glumă, mai în serios 
tovarășul inginer șef al uzinei.

împărtășită, din păcate, și de 
către unii șefi de ateliere și 
maiștri, această părere este sus
ținută în cele din urmă cu ar
gumente care se vor convingă
toare.

— Cei mai mulți dintre tineri 
— spune tovarășul maistru Va
sile Trandafirescu, execută ope
rațiuni superioare categoriei lor 
de încadrare. Acest fapt recla
mă o atenție maximă, altfel le 
rebutează. Atenția mai mare, 
lipsa de deprinderi și experien
ță le consumă însă pe de altă 
parte un plus de timp de execu
ție.

Dar dacă unitatea este nevoită 
să încredințeze tinerilor lucrări 
ce depășesc categoria lor de 
încadrare, atunci conducerea 
tehnică a uzinei și, evident, or
ganizația U.T.C. aveau obligația 
să se ocupe în mod sistematic 
de ridicarea pregătirii profesio
nale, de dezvoltarea deprinde
rilor practice ale tinerilor înce
pători, astfel ca aceste neajun
suri ale vîrstei să poată fi mai

Un spectacol 
remarcabil
Teatrului

Piesa lui Paul Anghel, ..Săp
tămîna patimilor", este ca o 
cetate de piatră : solidă, auste
ră, impunătoare — așezată pe 
o puternică temelie de adevăr 
istoric. Iar înlăuntrul acestei ce
tăți, unde, desigur, se fac auzi
te străvechi ecouri, unde sînt 
înfățișate eroice portrete, sălăș
luiesc totodată idei, reflexiuni, 
de o mare forță și actualitate. 
Ideile filozofice, care prind con
tur de flacără, luminînd și 
încălzind în egală măsură, 
pornesc de la meditația asu
pra destinului unui popor, în
tr-un moment de mare cumpănă, 
asupra relației dintre țară și 
conducătorul ei, Voievodul Ște
fan. încărcat de răspundere 
pentru soarta întregului norod, 
domnitorul, se afla prins în
tr-un sfîșietor conflict : pu
terea lui, pe care ar fi vru
t-o închinată zidirii tihnite a 
țării se lovea de puterea distru
gătoare a năvălitorului. Pentru 
a zidi, voievodul și țara trebuie 
așadar să fie liberi; dar liber
tatea, tihna și demnitatea nu se 
puteau cuceri decît prin luptă 
și jertfă, a lui și a țării. în pie
sa lui Paul Anghel, țara are 
întruchipare de ființă ; despre 
ea oamenii spun că e „teafără", 
sau „trează", păstrîndu-și credin
ța că peste orice încercări „țara 
va Scăpa vie". Cît despre Dom
nitor, el este asemuit cu un turn 
de cetate, „de vreme ce în
treaga țară se rezema pe el". 
Eroul acestui poem are par
te, ca și în alte scrieri, de un 
portret întreg : lumini și um
bre, mari virtuți și omenești cu
sururi, iar peste toate, o aureo
lă care strălucește nestins, pînă 
astăzi. Spre deosebire însă de 
alte scrieri, unde voievodul re
prezenta un mit, poemul lui 
Paul Anghel îl apropie pe Ște
fan înțelegerii noastre prin
tr-o integrare mult mai puter- 
nioă în umanitate. Și aceasta o 
face nu numai prin știutele por
tretizări — ,.aprig la mînie, iu
bitor de femei și al clipelor de 
petrecere",. — ci printr-o reașe
zare lucidă a perspectivei. isto
rice. De pildă, la început, voie-

(Cal. Victoriei) : LA GRADINA 
CĂRĂBUȘ — ora 19,30 ; Teatrul 
,;CT. Nottara" (Bd. Magheru) : 
ADIO CHARLIE — ora 19,30; 
(Sala Studio) : NĂZDRĂVANUL 
OCCIDENTULUI — ora 20; Tea
trul „Ion Creangă" : COMOARA 
DIN INSULA PIRAȚILOR — ora 
16; Teatrul Giulești: NUNTA LUI 
FIGARO — ora 19,30; Teatrul 
„ȚĂNDĂRICĂ- (Cal. Victoriei) : 
NOCTURN III — ora 21,30 ; (Str 
Academiei) : AMNARUL __ oră
10 ; Teatrul „Ion Vasilescu" : SE 
CAUTĂ UN MINCINOS — ora 
19.30 ; Circul „Globus" : CIRCUL 
NOU DIN MOSCOVA — orele 10 
și 19,30.
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• 17,00 Deschiderea emisiunii. 
Teleșcoală. Ciclul de emisiuni- 
consultațil pentru examenul de 
admitere în învățămîntul supe
rior. Literatura română : scriitori 
pașoptiști. Istorie : Orînduirea 
sclavagistă pe teritoriul Româ
niei • 18,00 Căminul e 18,50 Lu
mea copiilor. în vacanță... la 
circ ! • 19,10 Tragerea Loto • 
19.20 1001 de seri • 19,30 Telejurna
lul de seară • 20,00 50 de ani în 
50 de evocări • 20,10 Ecran româ
nesc : „Răsună valea" • 21,30 
Panoramic științific • 22,00 Reci
tal Cliff Richard • 22,40 Telejur
nalul de noapte.

ușor și mai repede depășite. în 
ce-1 privește, comitetul U.T.C. 
cum spuneam, se declară mul
țumit de modul în care tinerii 
își îndeplinesc la această oră 
normele lor deoarece aici se 
operează cu un etalon original 
de măsură : cîștigurile efective 
ale tinerilor.

— Iată chiar de față un exem
plu, ne atrage atenția tovară
șul secretar. El vă poate con
firma că tinerii își depășesc a- 
proape cu regularitate salariul 
de încadrare.

— Cum reușiți ?
— Lucrez cîte 10—12 ore...
Desigur, trebuie asigurate 

toate condițiile ca fiecare sala
riat să cîștîge corespunzător cu 
încadrarea și munca pe care o 
prestează, dar în timpul progra
mului.

— Cîte ore suplimentare s-au 
efectuat în uzină pe trimes
trul I?

— Nici o oră, ni se răspunde 
la conducerea uzinei.

Ne așteptam la acest răspuns. 
Pentru că deși în uzină se con
sumă multe ore suplimentare 
ele nu se înregistrează. După 
părerea șefului strungăriei, orele 
peste programul normal repre
zintă circa 10 la sută din tota
lul celor pontate. Legea inter
zice o astfel de practică. Dacă 
uzina are nevoie de ore supli
mentare, să le justifice și să ob
țină aprobarea lor. Dacă pro
ducția nu reclamă acest lucru, 
uzarea forței de muncă nu tre
buie tolerată. Conducerea uzinei, 
organizația U.T.C., ceilalți fac
tori au obligația să adopte mă
surile care se impun pentru ca 
fiecare tînăr, fiecare muncitor 
să-și realizeze integral normele 
stabilite, să-și îndeplinească in
tegral sarcinile de producție în 
limita celor 8 ore de muncă. 
Cîștigurile vor fi de ambele 
părți.

pe scena 
Național*)  
vodul de aici considera clipă tot 
ce se petrecea în jurul său, iar 
pe sine se identifica, trufaș, cu 
însuși Timpul. Durerea, înfrfn- 
gerea, deznădejdea, îl învață 
însă în cele din urmă să se in
tegreze clipei și să slujească ța
ra, singura nemuritoare. Ște
fan înțelege la sfîrșit că sacri
ficiul qerut țării nu va fi de a- 
juns fără sacrificiul propriu, fă
ră zidirea sa în Clipă j el va 
lăsa Timpul să dea nume la 
toate, să hotărască dacă atunci, 
la Valea Albă, voievodul și ța
ra au făcut ceea ce a trebuit. 
Pînă atunci, domnitor și norod, 
eliberați prin suferință și sacri
ficiu comun, pornesc victorioși, 
mîndri, să reînceapă zidirea. 
Piesa lui Paul Anghel, originală 
și interesantă prin țesătura de 
idei filozofice, prin puterea 
evocatoare atît a marelui dom
nitor, cît și a vremii, a oame
nilor, conține totodată o mare 
forță dramatică și emoțională.

Pe scena Teatrului Național 
poemul dramatic „Săptămîna 
patimilor" a răsunat de-a drep
tul impresionant. Regizorul 
spectacolului, George Teodo- 
rescu, i-a conferit cu adevărat 
grandoare, creînd o atmosferă 
înălțătoare, dar de mare sobrie
tate. Spectacolul este în gene
ral dinamic, și dacă tensiunea 
scade uneori, emoția nu dispa
re niciodată. Decorul semnat de 
I. Popescu-Udriște urmează o 
sugestie a textului : un oștean 
spune despre oamenii Moldovei 
că au nume de copaci, de pie
tre sau de pămînt. Scenografia 
îmbracă spațiul de joc în lem
nul codrilor unde se află tot 
timptjl tabăra ’voievodului, 
presărat cu pietrele munților. 
Costumele, deși îndestul de
părtate de autentic, poartă mar
ca austerității unor vremuri de 
restriște.

în rolul atît de dificil și de 
Întins al lui Ștefan, Gheorghe 
Cozorici întruchipează excepțio
nal un domn hotărît, dăruit cu 
mari calități de conducător po
litic și militar, slab cîteodată, 
puternic în momente esențiale. 
Actorului, dotat, după cum 
se știe, cu o frumoasă voce 
și o exemplară dicție, îi reu
șește excelent, prin căldura to
nului și firescul mișcării, mai 
ales partitura umană a perso
najului. în scenele de mare pa
tetism, Gheorghe Cozorici stăpî- 
nește scena și sala, încărcînd at
mosfera de o tulburătoare emo
ție, silvia Popovici învestește în 
fictiva Euxinia un fior de auten
tică puritate. în rolul lui Iac- 
coppo „de obîrșie negustor", 
Const. Dinulescu izbutește o bi
ne diversificată creație, care-1 
recomandă încă o dată pe acest 
talentat actor. Utilizînd un 
arsenal de certă profesiona- 
litate, Emanoil Petruț reali
zează !n căpitanul Arbure poa
te cel mai autentic personaj din 
suita lui Ștefan. Costel Constan
tin dovedește o deplină sigu
ranță în mișcare, el fiind tot 
timpul stăpîn pe sine, dar, din 
păcate, nu și pe latura intelect 
tuală a șovăielnicului grămătic. 
Ovidiu luliu Moldovan, din nou 
într-un rol negativ, creează un 
boier repudiat, și desigur neli
niștit, Isaia, punînd în evidență 
tulburea stare de spirit proprie 
personajului. Una din cele mai 
frumoase, partituri îi revine lui 
Florin Piersic, Kesarion, care 
n-a fost însă bine reliefată de 
regie prin soluția menținerii u- 
nui prea dens obscur scenic și 
a unei prea glaciale interpre
tări, deși actorul a salvat întru- 
cîtva momentul, prin binecu
noscutul său farmec. Un grup 
mare de actori tineri — Ovidiu 
Moldovan, Răducu Ițcuș, Dârei 
Iacobescu, Florin Crăciunescu 
— alături de alții, maturi, au 
contribuit pe măsura rolurilor 
și a posibilităților proprii la 
crearea cadrului adecvat aces
tui spectacol, categoric unul 
dintre cele mai impresionante 
ale întregii stagiuni teatrale.

VIORICA TĂNASESCU
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Întîlnire la C.C. al P.C.R.

Premiile
Uniunii Artiștilor Plastici

Joi după-amiază, tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., s-a întil- 
nit cu tovarășul Laurie 
Aarons, secretar general al 
Partidului Comunist din Aus
tralia, care, la invitația C.C. al

SOSIREA UNEI DELEGAȚII A PARTIDULUI 
SOCIALIST FRANCEZ

Joi seara a sosit la Bucu
rești delegația Partidului So
cialist Francez condusă de 
Alain Savary, prim-secretar al 
P.S.F., care la invitația Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român va face o vi
zită de prietenie în țara noas
tră.

Din delegație fac parte Ro
bert Verdier, membru al Co
mitetului Director, secretar al 
P.S.F. și Marcel Livian, con

Joi după-amiază, Iosif Banc, 
vicepreședinte al Consiliului do 
Miniștri, ministrul agriculturii, 
industriei alimentare, silviculturii 
și apelor, a primit pe Jozef Oku- 
niewski, ministrul agriculturii al 
Republicii Populare Polone.

La primire au participat Ange
lo Miculescu, ministru secretar de 
Stat, Nicolae Ștefan și Florin 
Chițu, adjuncți ai ministrului. Au 
luat parte specialiștii care înso
țesc pe ministrul polonez în vi
zita sa în țara noastră, precum și 
Jaromir Ocheduszko, ambasado
rul R. P. Polone la București.

Delegația parlamentară cana
diană condusă de Lucien 
Lamoureux, președintele Camerei 
Comunelor, împreună cu pre
ședintele Marii Adunări Naționa
le, Ștefan Voitec, și alte persoane 
oficiale române au făcut joi o 
vizită în județul Constanța.

j A CREA LIBER;
< > (Urmare din pag. I) «

* * posibilitatea limitărilor, n-o negăm. Dar, în definitiv, pe cine <
< 3 ar interesa un artist care nu a avut de luptat cu nimic, . 
’ • care nu s-a lovit vreodată de dificultăți ? Și, dacă ne gin- < 
3 ’ dim iarăși la istorie, nu e tulburător și semnificativ faptul , 
<3 că artistul autentic s-a putut exprima oricînd și oriunde, < 
J • în condițiile ceîe mai dificile ori mai bizare, modelînd me- < 
. • reu în operă caracterul adîric și permanent al umanită(ii ? ,

Dar e vorba, firește, de artistul serios, responsabil, care < 
$ nu se joacă nici cu sine nici cu alții, care își merită li- '
< > bertatea de expresie pentru că o cîștigă întîi în propria . 
3 > sa conștiință, fn sensul celor spuse mai sus scriitorul epocii <

noastre are asigurate toate condițiile pentru a-și fi cîștigat * 
‘ > libertatea interioară, ale cărei dovezi sint, sau trebuie să < 
3 ► fie, operele înseși adine preocupate de realitatea noastră, < 

națională și socială. 3

Practica viitorilor
(Urmare din pag. I)

timpul celor două semestre pe 
perioade mai mari, astfel, ca să 
se poată asigura efectuarea ce
lor mai importante lucrări în 
corespondență cu calendarul 
muncilor agricole. Formarea 
grupelor de specializare a per
mis reducerea generalităților în 
favoarea lucrărilor practice și 
a cunoștințelor legate de un a- 
numit domeniu cum ar fi : la 
agronomie — pedologia amelio- 
rativă, protecția plantelor, cul
turi irigate ; la horticultura — 
legumicultura în cîmp și sere, 
culturi intensive ; la medicina 
veterinară — igiena produselor 
de origină animală, patologia 
diverselor grupe de animale ; 
La zootehnie — studiul exploa
tării intensive pe grupe de 
specii etc. In cadrul acestor 
grupe de specializare pe disci
pline se poate asigura mai efi
cient efectuarea unui număr 
mai mare de lucrări practice 
direct în cîmp, sere, plantații, 
grajduri de animale, crescătorii 
de păsări, sisteme de irigații, 
clinici etc., astfel, ca prin prac
tica la aceste discipline să se 
înregistreze sporirea capacității 
studenților de a aprecia calita
tea diverselor faze din lucrările 
agricole.

—- Unde se desfășoară 
această activitate în 
timpul semestrului ?

— In timpul semestrului, lu
crările practice se desfășoară în 
laboratoarele Institutului, la 
ferma didactică experimentală- 
Băneasa, I.A.S. 30 Decembrie, 
serele Popești-Leordeni, la 
combinate avicole și la com
plexe de creștere ale animale
lor. Lucrările practice în uni
tățile specifice se desfășoară 
după un program mobil, în 
strînsă corelație cu stadiul lu
crărilor agricole. Astfel, uneori 
studenții pot efectua aceste lu
crări timp de o săptămînă la 
o unitate, urmînd ca seminariile 
și cursurile să fie recuperate 
ulterior. în același timp, pentru 
ca un număr cit mai mare de 
lucrări practice să se desfășoa
re la ferma didactică și experi
mentală Bănoasa, conducerea 
Institutului va continua acțiu
nea de modernizare a acesteia. 
De asemenea, pentru unitățile 
mai îndepărtate din București, 
conducerea Institutului va so
licita construirea unor grupuri 
sociale pentru 100 de studenți, 
în toate unitățile productive 
programate pentru desfășurarea 
lucrărilor practice. Se preconi
zează și obținerea prin trans
fer, ca fermă didactică și expe- 

P.C.R., face o vizită în țara 
noastră.

A participat tovarășul Ștefan 
Andrei, prim-adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

întîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

silier juridic, însărcinat cu 
afaceri sociale al P.S.F.

La sosire pe aeroportul Oto- 
peni, delegația P.S.F. a fost 
salutată de tovarășii Paul Ni- 
culescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, prim-adjunct 
de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., activiști de partid.

Cu prilejul Zilei tineretului 
angolez, joi după-amiază a avut 
loc, în sala de festivități a 
I.R.R.C.S., o întîlnire între dr. 
Agqstinho Neto, președintele 
Mișcării Populare pentru Elibe
rarea Angolei (M.P.L.A.), care 
se află în vizită în țara noas
tră la invitația C.C. al P.C.R., 
și tineri angolezi care studiază 
în România.

Ea întîlnire au participat stu- 
denți români și străini, repre
zentanți ai unor organizații ob
ștești, oameni ai muncii, precum 
și reprezentanți ai presei din 
Capitală.

Dr. Agostinho Neto a vorbit, 
cu această ocazie, despre lupta 
dusă de poporul angolez pentru 
eliberarea patriei sale de sub 
jugul colonial, după care a răs
puns la întrebările puse de zia
riști și alți participanți.

Manifestarea s-a încheiat cu 
un film înfățișînd așpecte ale 
luptei pentru eliberarea patriei, 
desfășurată de patrioții angolezi.

rimentală-Istrița întrucît aceas
ta corespunde instruirii tuturor 
profilelor de specialiști pe care 
îi pregătește Institutul. La _ u- 
nitățile unde studenții anilor 
mici execută practica în timpul 
semestrului, aceasta se va or
ganiza sub îndrumarea cadre
lor de specialitate. în fiecare 
centru de practică, prin rotație, 
va fi prezent, în plus, cite un 
cadru didactic, profesor sau 
conferențiar.

— Cum se va desfă
șura practica studenților 
aflați în ultimul an de 
studii, an hotărîtor pen
tru calificarea specialiș
tilor ?

— Practica studenților aflați 
în ultimul an de studiu se va 
desfășura, de asemenea, în uni
tăți aprobate de forurile în 
drept, dar în grupe mici — de 
la 3 la 10 studenți — în funcție 
de specificul facultăților, al u- 
nităților și posibilităților aces
tora. Această practică nu se va 
mai efectua în incinta Institu
tului sau la ferma de la Bă- 
neasa, ci în unități productive. 
Aici, în puternice unități pro
ductive, studenții vor avea po
sibilitatea să efectueze lucra
rea de diplomă, fără ca aceas
ta să împiedice participarea 
directă la efectuarea și rezol
varea tuturor problemelor de 
producție ale unităților.

întrucît practica din anul V 
corespunde, ca plasare și du
rată, la facultățile de agrono
mie, horticultura și zootehnie, 
într-un centru de practică pot 
fi trimiși studenți de la toate 
cele trei specialități. Planul de 
măsuri cu privire la practică, a- 
doptat de biroul senatului, pre
vede și o sporire a exigenței în 
ceea ce privește verificarea cu
noștințelor, aceasta făcîndu-se 
în unitate în prezența cadrelor 
de specialitate. Ritmicitatea con
trolului va fi asigurată de ca
dre didactice din Institut, în 
special de îndrumătorii lucră
rilor de diplomă.

— Există diferențieri 
marcante în practica stu
denților din diferite fa
cultăți ?

— Da. La Facultatea de me
dicină veterinară, unde practica 
are o serie de particularități, 
facem demersuri în vederea cre
ării unor clinici veterinare, a- 
menajate cu grupuri sociale și 
dotate corespunzător, în marile 
unități productive din preajma 
Bucureștilor.

Se va solicita, de asemenea, 
Ministerului Invățămîntului le
giferarea funcției de intern pen
tru studenții anului V, cu post-

Cine va cuceri 
„centurile" 

de campioni
Sîmbătă și duminică sala Flo- 

zreasca va găzdui finala Campio
natului republican de judo pen
tru seniori. Aflată la cea de a 
treia ediție, competiția va reuni 
la start peste o sută de judoka 
din rindul cărora nu vor lipsi 
sportivi de prim rang ca Gheor- 
ghe Vasile, Ion Herman și 
Gheorghe Boșcu — campionii de 
anul trecut ai categoriilor 70 
kg., 80 kg., respectiv, 93 kg., ală
turi de ei prezentîndu-se și 
proaspeții campioni ai juniori
lor : Ion Lazăr. Lazăr Moldovan, 
Alexandru Dumitru, Doru Hîr- 
șan și Cornel Roman. Așteptată 
cu justificat interes, lupta pen
tru cucerirea celor cinici titluri 
va oferi, fără discuție, dispute 
dârze și spectaculoase — pe li
nia ultimelor întâlniri din cadrul 
„zonelor" — în care „veteranii" 
vor avea de ținut piept noii ple
iade de judoka, dornici de afir
mare Regretabilă este absența 
valorosului sportiv timișorean 
Doru Marchiș — accidentat cu 
puțin înaintea finalelor.

Organizarea competiției, asi
gurată cu obișnuita atenție de 
către federația de specialitate a 
fost terminată, ultimele noutăți 
fiind definitivarea juriului . de 
concurs și a brigăzii de arbitru 
Iată și programul de desfășurare 
a întrecerilor: vineri seara — șe
dința tehnică și tragerea la sorți; 
sîmbătă dimineața — exame
nul de verificare a cunoștințe
lor tehnice ale participanților și 
cântarul oficial, urmat de desfă
șurarea turului I, II și III; du
minică dimineața — semifinalele, 
finalele și festivitatea de pre
miere.

★
Vineri orele 15,30 la sediul 

C.N.E.F.S. se vor desfășura lu
crările plenarei Federației ro
mâne de judo privind activita
tea pe anul 1970. Sînt invitați 
antrenori, sportivi fruntași, zia
riști. GH. ILIE

PRONOSTICUL NOSTItu
1. Bologna—Roma x
2. Cagliari—Catania 1
3. Juventus—Inter x
4. Lazio—Florentina lx
5. Milan—Torino xl
6. Sampdoria—Foggia X
7. Varese—Lanerossi lx
8. Verona—Napoli x2
9. C.F.R. Pașcani—

1Progresul Brăila
10. S.N.Oltenița—Dunărea 1
11. Ceahlăul —

1x2A.S.A. Tg. Mureș
12 Gloria—C.S.M. Sibiu 1
13. Gaz Metan—

Minerul Anina 1

agronomi
bilitatea ocupării posturilor res
pective prin concurs. Un para
graf aparte privește pregătirea 
studenților la disciplina Trac
toare și mașini agricole, finind 
seama de problemele specifice 
pe care le ridică mecanizarea a- 
griculturii în etapa actuală, ac
centul trebuie pus pe pregăti
rea studenților în conducerea 
tuturor mijloacelor mecanizate 
în agricultură, nu numai pe o 
simplă conducere auto. Pentru 
aceasta, la Băneasa se va în
ființa un poligon pentru lucru 
efectiv cu tractoare și mașini 
agricole.

— Ce ne puteți spune 
despre practica de docu
mentare ?

— Practica de documentare 
este organizată după diverse i- 
tinerarii pentru grupuri de 30— 
40 studenți, cu scopul de a se 
cunoaște în profunzime cît mai 
multe întreprinderi cu profilul 
facultăților respective, abando- 
nîndu-se ideea de transformare 
a acestei practici în excursii tu
ristice.

— Cum se desfășoară 
in prezent verificarea cu
noștințelor dobîndite în 
practică ? Considerați că 
această verificare este 
suficientă ?

— în prezent, după stagiul de 
ippăctică se dă un colocviu a 
cărui nepromovare atrage repe
tarea practicii și colocviului în 
următorul an de studiu. Vom 
solicita Ministerului Învățămîn- 
tului introducerea examenului 
de practică, care la anul V, în 
cazul ne,promovării lui, poate a- 
trage după sine repetarea anu
lui. La acest examen, studentul 
este obligat să cunoască toate 
aspectele economico-organiza- 
torice ale întreprinderii, pre
cum și toate problemele de teh
nologie, mecanizare, condiții 
pedo-climatice, situația climate
rică a anului de practică.

— Ce rol are catedra 
de practică ?

— Pentru organizarea în cele 
mai bune condiții a practicii 
în producție, se va solicita în
ființarea acestei catedre cu data 
de 1 octombrie 1971. Ea va fi 
condusă de un profesor sau con
ferențiar, șef de catedră, și va 
fi formată din specialiști recru
tați prin concurs. Aceștia vor 
reprezenta toate domeniile In
stitutului agronomic, horticultu
ra, zootehnie, medicină veteri
nară, îmbunătățiri funciare și 
economia agriculturii. Numărul 
de cadre didactice va fi stabilit 
în funcție de numărul de stu
denție

LA JUNIORI:
FOTBAL

ROMÂNIA-SPANIA 1-0

ÎN AL 13-LEA SEAS
Dacă preliminariile turneului 

U.E.F.A. ar începe de-abia de 
acum încolo, sîntem aproape 
siguri că reprezentativa noastră 
de juniori ar ocupa primul loc 
în clasamentul grupei. Elevii 
antrenorilor C. Ardeleanu și V. 
Zavoda au prins o bună formă 
sportivă, ’joacă la adevărata lor 
valoare, cînd socotelile grupei 
a IV-a, din care au mai făcut 
parte selecționatele Bulgariei și 
Turciei, au fost încheiate ! Pă
cat. De trei ori păcat.

COMISIA DE BISCIPLIM â DECIS: 
«Suspendări insumînd 40 de etape 

« Mustrărlle-s mal puține: 39 1

• OBLEMENCO — suspendat 
3 etape.

• DUMITRACHE a primit o 
noua mustrare — a treia în 
actualul sezon I

ASEARA, comisia centrală de 
disciplină a avui o ordine de 
zi, pe cît de încărcată, pe atit 
de nedorită, deoarece și etapa 
disputată duminică a fost, cum 
se spune, una din cele „tari", 
actele de indisciplină ținîndu-se 
lanț în toate cele trei divizii. 
Iată, pe scurt, sancțiunile dic
tate : 39 de jucători au primit 
mustrare, întrucît au fost aver
tizați de arbitri și consemnați 
de observatorii federali pentru 
practicarea unui joc dur și pe
riculos. Din rîndurile acestora 
reținem numele unor jucători 
din divizia „A“ : Mocanu (Pe
trolul), Strîmbeanu (Univ. Cra
iova), Hrițcu (S.C. Bacău), Ma
tei Popescu (Jiul) și din nou... 
Dumitrache (Dinamo). Din
tre jucătorii diviziei „B" care 
s-au perindat prin fața comi
siei, Neșu (Crisul) și Dima 
(Metalurgistul Cugir) au fost 
suspendați cite o etapă.

în continuarea ședinței, co
misia a mai judecat abaterile 
unor jucători din diviziile „B" 
și „C“ care au avut atitudini 
ireverențioase față de arbitri 

Pictînd după natură

(Urmare din pag. 1)

aplicative. în rest, cercuri pe 
materii și cicluri de clase cu 
profil pur teoretic).

— Dar cercuri tehnice, cu a- 
plicații practice ?

— Nu avem pentru că nu am 
vrut să creăm un paralelism cu 
activitatea de instruire produc
tivă prevăzută în programa de 
învățămînt.

Fără îndoială că această „evi
tare a paralelismului" nu poate 
fi decât o scuză în fața realității 
deloc convenabile. Să presupu
nem totuși că din moment ce 
există un atelier de electroteh
nică a cărui activitate este în
scrisă în programa școlară, nu 
ar mai fi fost indicat și un cerc 
cu același profil. Dar ce fac e- 
levii în cadrul orelor de electro
tehnică ? Activități de-a dreptul 
minore, în care predomină par
tea teoretică. Situație asemănă
toare găsim și în cazul atelieru
lui auto-moto. Ni se spunea că 
lipsește materialul didactic ne
cesar. „Sîntem în tratative cu 
Uzina de autoturisme — preciza 
prof. I. Dinu — pentru a obține 
un motor secționat". Cu alte cu
vinte se așteaptă. Cît, nu se știe. 
Probabil cu atît mai mult cu cît 
insistențele vor fi mai mici. 
Ceea ce știm însă este că pentru 
cei de la Liceul „N. Bălcescu" 
acest timp a fost destul de mic. 
Și nu pentru un motor, ci pen
tru două, plus multe alte sub- 
ansamble. Posibilitățile sînt teo
retic și practic aceleași pentru 
ambele școli. Diferența de rea
lizări este doar consecința lip
sei de inițiativă a comitetului 
U.T.C. al școlii și a insuficientei 
preocupări pe care conducerea 
liceului o manifestă față de pro
pagarea în rîndurile tineretului 
școlar a unei temeinice culturi 

tehnico-ștdințifice de masă. în

Ieri, pe stadionul „Giulești", 
juniorii români au învins cu 
scorul de 1—0 (1—0) echipa si
milară a Spaniei — antrenată de 
renumitul Jose Santamaria, fos
tul fundaș central al nu mai 
puțin renumitei echipe Real 
Madrid la capătul unei partide 
de un bun nivel tehnic. Golul 
victoriei a fost marcat, în min. 
26, de Aelenei, care a reluat 
excelent, din volâ, o minge cen
trată de extrema stingă, Cojo
carii.

sau și-au lovit intenționat ad
versarul. Ei au primit pedepse 
între 1—4 etape.

MEMBRII comisiei de disci
plină au hotărît, în ședința 
ținută aseară, suspendarea ju
cătorului craiovean Oblemenco 
pe o perioadă de 3 etape. Se 
știe, „tunarul" din Bănie a 
fost eliminat duminică de pe 
teren, făcîndu-se vinovat de 
insultarea arbitrului. La puține 
minute după anunțarea sancțiu
nii, Oblemenco ne-a declarat : 
„Cred că pedeapsa primită este 
mult prea aspră. în calitate de 
căpitan al echipei, am protestat 
Ia deciziile arbitrului, care mi 
s-a părut că ne-a defavorizat 
în repetate rinduri. îmi pare 
foarte rău că voi lipsi la me
ciul cu Rapid. Norocul lui Ră- 
ducanu..."

în total au fost „distribuite*  
suspendări însumind 40 de 
etape !

Președintele comisiei de dis
ciplină, Ștefan Socaciu, a adre
sat cu acest prilej tuturor con
ducătorilor secțiilor de fotbal, 
antrenorilor și jucătorilor pre- 
zenți. un nou apel privind în
tărirea muncii de educație spor- 

tocmirea de adrese și speranțele 
că ceva, ceva se va face nu se 
cheamă realizare concretă. Iar 
pînă atunci se repetă la infinit 
refrenul :
NOI VREM SA FACEM, DAR 

NIMENI NU NE SPRIJINĂ
...amplificat de trei ori și la 

liceele vizitate în CRAIOVA. 
De la bun început facem cuve
nita remarcă că la liceele 
„FRAȚII BUZEȘTI", nr. 2 ?i 
„NICOLAE BĂLCESCU" din 
localitate,nu își desfășoară acti
vitatea nici un cerc tehnic.

Pentru cei 1100 de elevi ai Li

SCUZE SE GĂSESC, 
INIȚIATIVA LIPSEȘTE

ceului „Frații Buzești" ființează 
în școală 4 secții — matematică, 
fizică, chimie și biologie — ale 
societății „Spiru Haret“. Activi
tatea acestora se rezumă la șe
dințele de comunicări în cadrul 
cărora se prezintă diferite refe
rate. Vorbindu-ne despre cîteva 
teme prezentate în ultimul timp, 
directorul școlii — prof. SIL
VESTRU MORARU — nu a o- 
mis să ne amintească și de ex
punerea „Electricitatea atmos
ferică" prezentată într-un cadru 
mai deosebit (s^.). Deosebitul 
constă în folosirea alături de 
referatul scris a unor diapoziti
ve. Unde sînt însă experiențele, 
aplicațiile practice, unde -sînt 
cercurile aplicative ? „Nu le a- 

tivă și cetățenească a fotbaliști
lor.

LA TELEFON : 
ANGELO NICULESCU
Aseară, la orele 22, l-am sunat 
la telefon pa antrenorul echipei 
naționale, Angelo Niculetscu, ru- 
gîn.du-1 să informeze cititorii cu 
ultimele noutăți din tabăra „tri
colorilor" aflată, în aceste zile, 
pentru pregătire, la Poâianâ Bra-f 
șov : „Din cauza ninsorii abun
dente, ne-am mutat locul pregă
tirilor la Brașov. Azi (n.n. ieri) 
am jucat din nou cu echipa de 
tineret a Steagului roșu pe care 
am învins-o cu 6—0 (4—0). Au 
marcat : Nea-gii (2), Lucescu, 
Dumitrache, Anca și Dem- 
brovschi.

La lot au sosit Dumitru, Du- 
mitraiche și Domide ; ultimul va 
pleca, însă, vineri la Arad, me
dicul aprecijnd că nu este încă 
refăcut și supunerea lui la efor
turi în meciul cu selecționata 
Ungariei, miercuri, a fost o mare 
greșeală. Așteptăm sosirea ulti
milor selecționabili : Dobrin și 
Radu Nunweiller".

Au sosit „olimpici" 

a'banezi
FOTBALIȘTII din reprezen

tativa olimpică a Albaniei au 
sosit ieri, la ora prînzului, la 
București. Antrenorul Loro 
Borici a anunțat că a deplasat 
cea mai bună garnitură și că 
Speră într-un rezultat bun ; 
care în „traducere" înseamnă 
un joc egal (ca scor) sau o în
frângere la limită.

Echipa ALbaniei va efectua 
azi, pe stadionul „Republicii", 
un antrenament de acomodare.

MERIDIAN
• FEDERAȚIA internaționa

lă de fotbal a trimis celor 138 
de țări afiliate la acest for spor
tiv un chestionar pentru a cu
noaște numărul ae cluburi și 
jucători care activează în fie 
care țară membră a F.I.F.A. 
Chestionarele vor trebui să fie 
completate și retrimise Fede
rației internaționale pînă la 15 
mai a.c. F.I.F.A. procedează la 
acest sondaj cu scopul de a 
stabili, pe o bază reală, re
partiția echipelor, pe continen
te și zone, în vederea campio
natului mondial din anul 1974.

vem — ni s-a răspuns. Ne lip
sește baza materială. Nu avem 
cu ce dota laboratoarele cercu
rilor aplicative".

Chiar așa să fie ? I-am adre
sat directorului uzinei „ELEC- 
TROPUTERE" Craiova — ingi
ner VICTOR IONESCU o sin
gură întrebare :

— Dacă o școală din acest o- 
raș sau altă localitate din țară 
v-ar solicita să sprijiniți dota
rea materială a cercurilor teh
nice ale elevilor, ce răspuns ar 
primi ?

— Destul de favorabil. Avem 
în uzină capete de sîrmă, profile 

din cupru și aluminiu, aparate 
casate, fel de fel de materiale 
pe care le oferim cu plăcere ce
lor ce le solicită. Mai mult, în 
secțiile fabricilor noastre există 
niște lăzi în care se depun de- 
șeurile. Elevii ar putea veni și 
împreună cu noi — ne vom face 
oricînd timp pentru aceasta — 
să ia tot ce mai poate fi între
buințat. Și vă asigur că ar avea 
ce lua.

Să nu cunoască conducerile 
liceelor mai sus amintite că la 
distanțe pe care le străbați cu 
autobuzele în maximum 10 mi
nute, se găsește ceea ce le lip
sește ?

—• Cunosc — ne asigură ANA 
DUMITRAȘCU, secretar cu șco

pe anul 1970
Joi la amiază, a avut loc în- 

mînarea premiilor Uniunii Ar
tiștilor Plastici pe anul 1970. ’

Marele Premiu al U.A.P. a fost 
atribuit sculptorului George A- 
postu, pentru lucrările prezen
tate la : Expoziția de grup de 
la sala „Apollo"-București, ex
pozițiile personale deschise la 
Bruxelles și Vysok Myto (Ce
hoslovacia), precum și la expozi
țiile internaționale de sculptură 
de la Paris. Madrid și Barce
lona.

Premiul de pictură a revenit 
iui Horia Bernea, pentru lucră
rile expuse ia Bienala de pictură 
și sculptură' de la Dalles, pentru 
cele prezentate în expozițiile de 
artă românească de la Bru
xelles și Torino, precum și la 
Festivalul internațional de la 
Edinburg. Cu premiul pentru 
sculptură a fost distins colecti
vul de sculptori de la Măgura- 
Buzău 1970, pentru ansamblul de 
lucrări în piatră realizate în aer 
liber în cadrul taberei de la 
Măgura și pentru contribuția a- 
dusă la reușita acestei iniția
tive.

Premiul pentru grafică i-a 
fost decernat lui Ladislau Feszt, 
de la Cluj, pentru lucrările ex
puse la Salonul republican de 
desen și gravură și la Expozi
ția de grafică militantă „V. I. 
Lenin“ din București, precum șl 
la expozițiile internaționale de 
grafică de la Catania și Este 
(Italia), la Expoziția Intergrafik 
Berlin (R.D.G.), și pentru lucră
rile din expoziția personală de 
la Budapesta (1970). Premiul 
artelor decorative l-a primit 
Flaviu Dragomir, pentru lucră
rile de ceramică realizate în ca
drul și pentru decorarea Tabe
rei internaționale de la Costl- 
nești.

Au mai fost atribuite : Pre
miul tineretului, lui Cristian

Răsfoind marea
carte a

(Urmate din pag. I)

— Cu ce documente noi 
din istoria mișcării muncito
rești, a luptei poporului în 
general, s-a îmbogățit mu
zeul în ultima vreme ?

— Muzeul, asemeni unul 
organism viu se îmbogățeș
te necontenit, odată cu des
coperirea unor noi documen
te, de acumulare a unor noi 
fapte Istorice. în ultimul 
timp în fondurile muzeului 
au intrat printre altele o se
rie de obieate personale ca
re au aparținut unor luptă
tori ca I. C. Frimu, Hie 
Pintilie, Oczo Teresa, man
date de delegați la Congre
sul de constituire a P.C.R. 
din 8 mai 1921, exemplare 
ale unor lucrări marxiste ca
re au circulat în mișcarea 
muncitorească din România, 
memorii ale unor ilegaliști, 
ziare - muncitorești, obiecte 
lucrate de foști deținuți co
muniști și antifasciști, în în
chisori și lagăre — statuete, 
bibelouri, diferite figurine 
lucrate din pîine, os, lemn 
și piatră. Aoeste piese îm
preună cu cele circa 6 000 de 
exponate se află în cele 12 
săli ale muzeului, stau zilnic 
sub privirile vizitatorilor lui.

— Muzeul este un tezaur 
documentar, o instituție ca
re memorează tot ceea ce 
este mai valoros .din istoria 
patriei; dumneavoastră, ca 
istoric, ce momente, ce fap
te, ale anilor pe care-i tră
iesc tinerii de azi conside
rați că vor deveni, în memo
ria viitorului documente is
torice ?

— Din documentele exis
tente în acest muzeu, în a- 
cest tezaur cum bine l-ați 
denumit, se desprinde con
cluzia că tot ceea ce s-a în
făptuit în anii noștri, marile 
victorii obținute de popor, 

lile î<n Comitetul, municipal 
U.T.C. Craiova. Am organizat o 
întîlnire între directorii școlilor 
și directorii întreprinderilor, ast
fel îneît fiecare școală să știe în 
ce măsură și din partea cui ar 
putea primi sprijin pentru crea
rea bazei materiale necesare 
cercurilor tehnico-aplicative".

O inițiativă lăudabilă dar din 
păcate nefinalizată. De ce ? 
Pentru că în toată această ac
țiune, comitetul municipal 
U.T.C. și-a asumat sau mai c- 
xact spus și-a manifestat pină 
acum doar rolul de catalizator, 
de mediator. A aduce la masa 

confruntărilor pe cei ce oferă și 
pe cei care au nevoie nu în
seamnă totul. Faptul că direc
torii liceelor din motive mai 
mult sau mai puțin obiective, 
neglijează acest aspect nu im
plică nicidecum o poziție rezer
vată a organizațiilor U.T.C. din 
școli. Elevii sînt beneficiarii ac
tivităților aplicative si ei trebuie 
să fie și primii interesați. Iar 
interesul — după cum am avut 
prilejul să ne convingem — este 
destul de mare. Numai că se 
cere a fi stimulat și îndrumat, 
canalizat cît mai corespunzător. 
Sînt direcții în care trebuie sâ 
acționeze rapid și eficient, Co
mitetul U.T.C. al municipiului 
Craiova.

Brea-zu, pentru lucrările prezen
tate la Bienala de pictură și 
sculptură și la Salonul de pri
măvară al pictorilor și sculptori
lor din București (1970) ; Pre
miul pentru scenografie. lui 
Radu Boruzescu, pentru sceno
grafia făcută la spectacolele 
„Coana Chirița", „Don Juan", 
„Haiducii" și „Revizorul" ; Pre
miul pentru critică, lui Radu 
Bogdan, pentru activitatea din 
anul 1970 în domeniul criticii și 
istoriei de artă ; Premiul pentru 
artă monumentală, lui Vlad Flo- 
rescu, pentru lucrarea de artă 
monumentală (perete decorat 
din cofraj) executată la Tabăra 
internațională de vară de la 
Costinești ; Premiul pentru crea
torii populari, lui Maria Spiri
don, din Avrig, pentru lucrările 
prezentate în Expoziția de artă 
populară „Cibinum 1970“, pen
tru calitatea țesăturilor expuse 
în spiritul tradiției noastre popu
lare ; Premiul pentru prototip, 
arh. Adrian Vișan, pentru dese
nul prototipului de vagon de 
tramvai, realizat la Timișoara și 
un proiect-machetă de autotu
rism. pentru Uzinele din Pitești ; 
Premiul criticii, acordat, lui Con
stantin Străinu Flondor și Ște-< 
fân Bertalan, de la Timișoara, 
pentru lucrările prezentate în 
Expoziția trijudețeană de la 
sala Dalles-București și pentru 
cele prezentate în Expoziția de 
£rtă românească de la Belgrad, 
pentru caracterul prospectiv al 
tuturor lucrărilor semnate de 
cei doi artiști ; Premiul revistei 
„Afta“, lui Geta Brătescu, pen
tru lucrările prezentate în ex
poziția personală de grafică și 
tapiserie de la sala Orizont“- 
București și activitatea de pro
iectare artistică (machctare) a 
revistei „Secolul XX".

(Agerpres)

istoriei
sub conducerea clarvăzătoa
re a Partidului Comunist Ro
mân, șe~ întemeiază pe lup- 

—ta .eroică, -pe-^nunca grea și 
sîrguința neîncetată a gene
rațiilor anterioare. Deși este 
,cam greu Să desprindem cu 
exactitate sentimentele și 
preocupările generațiilor vii
toare, niai ales în condițiile 
evoluției atțt de rapide a 
progresului istoric, sînt to
tuși convins, o demonstrează 
de altfel și logica istoriei, că 
urmașii noștri vor fi rhîndri 
de noi. Sîntem generația ca
re a participat activ sub con
ducerea Partidului Comunist 
Român la lupta împotriva 
exploatării și asupririi capi
taliste, în epoca noastră a 
fost înfăptuită insurecția ar
mată, moment de cotitură în 
istoria naționaă, am avut fe
ricirea să traducem în fapt 
năzuințele fundamentale de 
veacuri ale înaintașilor noș
tri care reușeau doar să le 
treacă, ca pe niște dezidera
te în programele reforma
toare ; am luat parte la dez
voltarea economică, social- 
politică a țării, la asigurarea 
independenței și suveranită
ții naționale. Poate că gene
rațiile viitoare ne vor repro
șa cite ceva, dar mai presus 
de toate sîntem siguri că ne 
vor invidia și pe drept cu- 
vînt, fiindcă istoria de as
tăzi se olădește sub ochii 
noștri, din clipe intense de 
luptă și - muncă1; memorabile 
vor fi documentele Congre
sului al X-lea al P.C.R., me
morabile vor fi premierele 
acestor mari obiective in
dustriale inaugurate sub o- 
chii noștri și multe altele 
care astăzi par fapte obiș
nuite dar, cărora, timpul Ie 
va încununa cu aura istori
că a unor documente nemu
ritoare.

Cu atît mai grav ne apar lip
surile constatate, cu cit în Cra
iova. de patru ani se pune pro
blema înființării unei case teh
nice a elevilor. Și de tot atâta, 
timp, proiectul se incăpățînează 
să rămină proiect. Urmările sînt 
multiple și imediate. Faptul că 
instalația de radioficare a Li
ceului nr. 2, se va face 
cu circa 20 000 lei oferiți 
de Inspectoratul școlar și co
mitetul de părinți denotă 
lipsa deprinderilor practice a 
elevilor din școală. în nume
roase școli din țară radioficarea 
constituie rodul muncii elevilor 
— membri ai cercurilor de elec
tro și radiotehnică. Numai că in 
acele școli nu s-au așteptat fon
duri de la inspectoratele șco
lare ci s-a mers din întreprin
dere în întreprindere, solicitând 
și adunind tot ce se putea, 
chiar și obiecte de minimă utili
tate în aparență dar care s-au 
dovedit mai mult decît necesare 
în numeroasele prilejuri de fo
losire de către .elevi a timpului 
liber într-un mod instructiv.

Ni se vorbea la Comitetul mu
nicipal U.T.C. Craiova de cîteva 
școli generale cu bune rezultate 
pe linia culturii tehnice. Să fi 
uitat însă organizațiile U.T.C. 
din licee că mîine — cînd ac
tualii pionieri vor fi liceeni — 
aceștia vor dori incontestabil să 
continue ce-au început ? Sau 
poate cineva s-a gândit că pasiu
nea pentru tehnică se manifestă 
doar pină la vîr.sta de 15 ani ? 
Iar dacă se consideră că între
prinderile ar trebui să vină să 
aducă școlilor ceea ce au ne
voie. nu știm cîți ani de aștep
tări vor fi necesari. Conducerile 
liceelor și mai ales organizațiile 
U.T.C. din școli trebuie să fie 
scoase din această inerție căreia 
nimeni nu-i poate găsi justifi
cări. Cu cît mai repede, cu atît 
mai bine.
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• PREȘEDINTELE REPU

BLICII COSTA RICA, Jose 
Figueres Ferrer, a deschis 
miercuri, in prezența secre
tarului general al O. N. U., 
U Thant, lucrările primei A- 
dunări Generale a Organiza
ției Statelor Americane 

Evocînd dificultățile econo
mice pe care le au de în
fruntat țările latino-ameri- 
cane, președintele Figueres 
a condamnat „colonialismul 
comercial", care permite ță
rilor industrializate să men
țină în dependență economi
că statele în curs de dezvol
tare. El a denunțat, în ace
lași context, barierele comer
ciale de orice natură, ridi
cate în calea schimburilor 
economice atît dintre S.U.A. 
și țările latino-americane, cît 
și în general dintre statele 
în curs de dezvoltare și cele 
industrializate, pronunțindu- 
se pentru îndepărtarea lor.

în primul său discurs rostit 
în fața reprezentanților sta
telor membre ale O.S.A., se- 
crețarul general al O.N.U., 
U Thant, a • relevat legătura 
strînsă dintre instabilitatea 
economică și socială și cea 
politică din țările latino’-ame- 
ricane. U Thant a subliniat 
necesitatea dezvoltării econo
mice și sociale a continentu
lui sud-american.

în legătură cu prima A- 
- dunăre Generală a O. S. A. 
.ministrul de externe al Re
publicii Chile, Clodomiro Al- 
meyda, a relevat într-o de
clarație necesitatea transfor
mării radicale a Organiza
ției pentru a corespun- 
de cerințejor reale al? țări- 
lor latino-americane.

PEKIN 15 (Agerpires). — A- 
genția China Nouă anunță că 
Ciu En-lai, premierul Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze, s-a în- 
tîlnit miercuri cu merpbrii eclii; 
pelor de tenis de masă ale Ca
nadei, Columbiei, Angliei, Nige
riei și Statelor Unite ale Ameri- 
cii, care întreprind un turneu în 
R. P. Chineză, la invitația foruri
lor de resort din această țară. La 
întîlnire au participat membri de 
conducere ai Asociației pentru 
prietenie cu țările străine și ai 
asociațiilor sportive din R. P. Chi
neză. •

Agenția China Nouă mențio
nează că premierul Ciu En-lai a 
urat bun y.enit sportivilor din 
cele cinci țări, s-a întreținut cor
dial cu aceștia,- adresînd fiecărei 
delegații în parte cuvinte de sa
lut. în discuția pe care a avut-o 
cu membrii echipei de tenis de 
masă a S.U.A'., premierul chinez 
a spus: „Contactele dintre po
poarele Chinei și Statelor Unite 
au fost foarte frecvente în trecut, 
dar mai apoi ele au fost rupte 
pentru un timp îndelungat. Vizi
ta dv. în China, la invitația 
noastră, a deschis o poartă pen
tru contacte prietenești între po
poarele din cele două țări. Sîn- 
tem convinși că asemenea con
tacte prietenești vor fi primite 
favorabil și sprijinite de majori
tatea celor două popoare".

Premierul'chinez a subțiat că 
prin intermediul vizitelor priete
nești, prin’ schimbul de experien
ță și de cunoștințe, sportivii din 
diferite țări pot să ajute cu si
guranță la promovarea prieteniei 
dintre popoare.

• AGENȚIA CHINA NOUA 
anunță că Ciu En-lai. premierul 
Consiliului dc Stat al R P. Chi
neze. Li Sicn-nicn. vi * iremier 
al Consiliului de Stat Și Go 
Mo-jo. vicepreședinte a*  Comi
tetului Permanent al Adunării

Ambasadorul

la Stockholm 
a decedat

In noaptea de miercuri 
spre joi, a încetat din 
viață, in spitalul „Caro
lina" din Stockholm. 
Vladimir Rolovici. am
basadorul Iugoslaviei în 
Suedia, care a fost grav 
rănit în atentatul comis 
asupra sa de teroriștii 
ustași în ziua de 7 apri
lie.

în ciuda tuturor eforturilor 
medicilor iugoslavi și suedezi, 
viața lui Vladimir Rolovici nu a 
putut fi salvată. în legătură cu 
fărădelegea teroriștilor ustași, 
care a stîmit profundul oprobiu 
al opiniei publice iugoslave, pur
tătorul de cuvînt al Secretariatu
lui de Stat pentru Afacerile Ex
terne, Dragoliub Vuița, a făcut 
joi o declarație corespondenților 
presei străine, în care a subliniat 
că moartea ambasadorului, erou 
popular al Iugoslaviei, constituie 
o mare pierdere. Dragoliub Vuița 
a subliniat că guvernul și opinia 
publică iugoslavă așteaptă ca gu
vernul suedez să întreprindă mă
suri energice și eficace pentru 
împiedicarea activității teroriștilor 
îndreptată împotriva Iugoslaviei 
și a relațiilor iugoslavo-suedeze, 
să pedepsească în mod exemplar 
pe organizatorii și autorii acestei 
crime și pe complicii lor.

Ziariștii au fost apoi informați 
despre constituirea unui comitet 
pentru organizarea funeraliilor 
naționale ale lui Vladimir Rolo
vici, care vor avea loc la Bel
grad.

Conferința asupra
problemei vietnameze

PARIS 15 (Agerpres). — în ca
pitala Franței^a avut loc joi cea 
de-a 109-a ședință a Conferinței 
cvadripartite asupra Vietnamului.

Pentru prima oară de la data 
de 25 februarie, șeful delegației 
Republicii Democrate Vietnam, 
Xuan Thuy, a luat parte din nou 
la tratative. După cum s-a mai 
anunțat, el a boicotat întîlnirile 
anterioare, în semn de protest 
față de amenințările și actele de 
război ale S.U.A. împotriva R. D. 
Vietnam.

în intervenția sa, șeful delega
ției R.D.V. a atras atenția că 
sfîrșitul războiului din Vietnam 
nu va fi posibil decît dacă Sta
tele Unite își vor retrage, pînă 
la data de 30 iunie a.c., sau la o 
dată ulterioară fixă, toate forțele 
din Vietnamul de sud, dacă vor 
înceta bombardamentele și zbo
rurile de recunoaștere deasupra 
teritoriului R. D. Vietnam și dacă 
vor accepta înlăturarea actualei 
administrații Thieu-Ky și crearea 
la Saigon a unui guvern de coa
liție.

Conducătoarea delegației Gu
vernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de 
Sud, Nguyen Thi Binh, a criti
cat, în intervenția sa, Statele Uni
te pentru refuzul de a fixa o 
dată precisă a încheierii retragerii 
totale a trupelor americane din 
Vietnamul de sud. Nguyen Thi 
Binh a evidențiat caracterul re
zonabil al propunerilor prezentate 
în "cadrul' Conferinței cvadriparti- 
tC de către delegația G.R.P. și a 
subliniat căj dacă guvernul de la

Reprezentanților Populari pe 
întreaga Chină, s-au întilnit cu 
prințesa Ashraf Pahlavi, sora 
Șahinșahului Iranului, care fa
ce o vizită la Pekin. Cu acest 
prilej, ^menționează agenția Chi
na Nouă, a avut loc o convor
bire cordială și prietenească.

Washington acceptă data de 30 
iunie 1971 pentru încheierea re
tragerii trupelor sale, unitățile 
Frontului Național de Eliberare 
vor respecta un acord de înceta
re a focului. „Părțile interesate 
ar putea să înceapă imediat tra
tative asupra garantării securității 
operațiunii de retragere a armatei 
S.U.A.. ca și asupra problemei 
eliberării prizonierilor" — a spus 
ea. Conducătoarea delegației 
G.R.P. a criticat, de asemenea, 
Administrația americană pentru 
sprijinul aoordat regimului de la 
Saigon. „în cazul în care guver
nul S.U.A. nu poate dintr-un mo
tiv sau altul, să accepte data de 
30 iunie a.c. pentru încheierea 
retragerii complete a trupelor a- 
mericane din Vietnamul de sud, 
el poate propune o altă dată a- 
propiată și noi o vom examina", 
a spus, în încheiere, conducă
toarea delegației G.R.P.

• Acționînd în baza împu
ternicirilor suplimentare a- 
cordate de guvern, poliția 
suedeză a operat, în ultime
le zile, numeroase percheziții la ’—---x-,------ —
unor 
străine 
Suedia, 
kholm. _ . - . -
fost confiscate arme, în spe
cial în regiunea orașului G6- 
teborg.

Acțiunile poliției suedeze 
au fost determinate de aten
tatul întreprins de un grup de 
teroriști ustași asupra amba
sadorului Iugoslaviei la Stoc
kholm, Vladimir Rolovici,

locuințele membrilor 
organizații teroriste 

care activează în 
s-a anunțat la Stoc- 
Cu acest prilej au

ala marelui combinat petrochimic-R.D. GERMANA. — Unul din pupitrele de comando 
de la Schwedt.

Delegația U.T.C
în R.A.U

CAIRO 15. — Corespondentul 
Agerpres, Constantin Oprică, 
transmite : în drum spre Khar
tum, unde va participa la cel 
de-ăl treilea ~ 
Tineretului 
Comitetului 
Tiheretiilui 
condusă 
secretar

de alarmă
Congres al Uniunii 

Sudanez, delegația 
Central al Uniunii 

Comunist Român, 
de * Vasile Nicolcioiu, 
al C.C. al U.T.C., s-a 

joi la Caipo. Delegația a 
o vizită lui, Safei Eddin 

Ezz, ministrul egiptean 
problemele tineretului, cu 
-avut o convorbire referi-

Aboul 
pentru 
care a 
toare la dezvoltarea relațiilor de 
colaborare dintre tineretul celor 
două țări. Ministrul egiptean a 
apreciat pozitiv poliția adoptată 
de România față de criza din 
Orientul Apropiat.

In aceeași zi, delegația română 
8-a întîlnit cu Mufid Shebab, 
președintele- Uniunii Socialiste 
Arabe a Tineretului, și cu mem
bri ai secretariatului Uniunii

pest elhotare
Situația din Pakistan

revine la normal
CARACI 15 (Agerpres). — A- 

gențja oficială pakistaneză de 
presă relatează că în Pakistanul 
de est continuă procesul de noi- 
malizare a situației. Din Caraci 
se anunță că societatea pakista
neză de transporturi aeriene și-a 
reluat activitatea normală pe ru
tele interne din regiunea de est 
și asțgură legăturile permanente 
între Dacca — centrul adminis-

— ”De, astăzi educația va fi gratuită", astfel de formule de expresie a găsit pe 
străzile oroșelor satisfacția populației față de victoria guvernului unității populare al 

președintelui Allende la recen tele alegeri municipale.

UNICEF
La Geneva s-au 

deschis la în
ceputul săptămî- 
nii lucrările Con
siliului execu
tiv al Fondu
lui Organizației 
Națiunilor Uni
te pentru copii 
(U.NJ.C.E.E.),. 30 
de țări membre 
ale O.N.U., pre

cum și diferite organizații 
internaționale prezente, la reu
niune și-au propus analizarea 
rezultatelor obținute de --------------.... preocu- 

ajțiunea 
situației

U.N.I.C.E.F. pe linia 
pârilor sale privind 
de îmbunătățire a 
materiale și sociale a copiilor. 
Această trecere în revistă va 
avea și un caracter jubiliar. 
In toamnă se vor sărbători 25 
de ani dc Ia înființarea aces
tui orgalnism subordonat Na
țiunilor Unite, singurul de a- 
cest fel al cărui rol exclus-iv 
este protecția copilului. Pe a- 
genda sesiunii se mai află în
scrise, de asemenea, discutarea 
bugetului și a programelor 
pentru anul viitor, precum și 
situația copiilor din țările în 
curs de dezvoltare.

Ultimul punct stîrnește 
meroase discuții. Nimeni 
știe cu exactitate cîți 
mor zilnic din cauza foamei și 
bolilor endemice. Potrivit u- 
nora, numărul lor s-ar ridica 
la 30 000 pe zi. Dintre cei cir
ca 800 milioane de copii ai 
țărilor în curs de dezvoltare 
aproape jumătate nu dispun 
nici de școli, nici de cadre 
didactice. Șansa lor de supra
viețuire pînă la vîrsta de pa
tru ani este de 10 ori mai re
dusă decît a celor din țările 
industriale.

U.NI.C.E.F. a fost creată în 
anul 194G, la New York, pentru 
a se da un ajutor urgent co
piilor victime ’ • • -
doilea război ________
60 de țări au răspuns apelului 
lansat atunci.

în anul 1950. Adunarea Gene
rală a O.N.U a invitat 
U.N.I.C.E.F. să treacă la pro
gramarea unei asistente pe 
termen mai Jung. Ulter’or, 
după anii 60. cîmpul de acțiu
ne a fost simțitor lărgit, un 
loc prioritar ocupînd progra
mele privind țările în curs de 
dezvoltare Organizația, patro
nată de O.N.U., are în frunte 
un consiliu executiv, care ale
ge un președinte șd vice
președinți. Au luat ființă 
cîteva centre regionale ale 
t; n.I.C.F.F. Fondurile de aju
torare sînt compuse din con
tribuții voluntare ale guver
nelor si persoanelor particula
re. Vînzarea unor afișe, bro
șuri. aeende proprii reprezin
tă 10 H sută din rețetele fi-

Au 
gale

nu- 
nu 

copii

ale celui de al 
mondial. Circa

nanc-iare a’e organizației, 
loc. de asemenea, mari 
artistice, sumele încasate con
tribuind 1?. rîndul lor la creș
terea resurselor financiare ale 
U.N.T.C.E.F.

TINERETUL LUMII

Etna creează îngrijorare
Activitatea vulcanului Etna s-a intensificat din nou în ulti

mele două zile. Șuvoiul dc lavă, după ce a „înghițit" unul 
dintre observatoarele vulcanologice și-a reluat drumul, ajungînd 
la cîțiva metri de punctul terminus al funicularului. Experții 
urmăresc la fața locului desfășurarea -fenomenului.

într-un comunicat al Institutului de vulcanologie din Cata
nia se informează că în zona vestică a Etnei a apărut un nou 
șuvoi de lavă, în timp ce' o alta ramificație se îndreaptă în 
direcția est-sud-est. Aceasta a parcurs o distanță de peste 200 
metri și se află la aceeași altitudine cu observatorul. în timp 
ce pe versantul vestic lava a rămas la o înălțime de aproxi
mativ 2 300 metri, pe cel estic ramificațiile sînt în continuare 
alimentate cu materie incandescentă. în zona „Sasso del Coliar- 
do“, viteza de coborîre a lavei a atins miercuri 35 metri pe 
oră, dar — după cum afirmă specialiștii de la Universitatea din 
Catania — „pentru moment nu există motive de alertă".

0

trativ al provinciei de est — 
capitala țării.

Știrile oficiale din Dacca, re
luate de agenția pakistaneză de 
presă, informează despre normali
zarea activității principalelor ser
vicii de interes public. S-a co
municat oficial că trupele pakis
taneze „au anihilat elementele 
care desfășurau o activitate osti
lă guvernului central în regiunea 
Chandpur".

Pe de altă parte, agenția pa
kistaneză de presă informează că 
autoritățile din Pakistanul de est 
au emis un decret în care se cere 
tuturor funcționarilor și salariați- 
lor de la instituțiile de stat să se 
prezinte la serviciu pînă la data 
de 21 aprilie. Se precizează că 
persoanele care nu vor da curs 
acestei hotărîri vor fi deferite 
justiției, în baza legii marțiale în 
vigoare.

7 000 000 de tineri
in afara școlii

RAWALPINDI 15 (Agerpres). 
— Personalități poli ti oe din Pa
kistanul de est au declarat că se 
raliază eforturilor guvernului 
central de a restabili calmul în 
țară, relatează corespondentul 
din Rawalpindi al agenției Asso
ciated Press. Este vorba, printre 
alții, de Sobur Khan, ministru al 
comunicațiilor în guvernul fos
tului președinte Ayub Khan. De 
asemenea, după cum s-a mai a- 
nunțat, Nurul Amin, fost premier 
al Pakistanului de est în 1954, 
împreună cu alte personalități ale 
vieții politice de Ia Dacca au 
avut o întrevedere cu generalul 
Tikka Khan, administratorul legii 
marțiale din provincia estică. 
Nurul Amin și-a exprimat dorin
ța de a-și aduce contribuția la 
soluționarea conflictului din Pa
kistan și a declarat că, în acest 
scop, va constitui un Comitet ci
vil care va milita pentru men
ținerea unității și integrității Pa
kistanului.

ltimul recensămînt școlar, ale cărui rezultate au devenit re’ 
cent cunoscute la Seul, atestă o tristă realitate : sute de mii 
de tineri sud-coreeni sînt nevoiți să rămînă în afara școlii. 

Datele centralizate de Centrul de statistică și recenzare 
din Coreea de sud, arată că în țară există un total de 
4 405 000 de copii și tineri între 11 și 18 ani, deci Ia vîrs

ta Școlii medii și liceale. Doar a zecea parte dintre ei sînt cuprinși, 
însă, în școli (403 000). în Coreea de sud trăiesc aproape 7 mili
oane de copii între 6 și 11 ani. Trei milioane, adică 40 la sută 
dintre ei, nu au locuri în școli sau, pur și simplu, nu au posibi
litatea să Ie frecventeze, fiind nevoiți să muncească de la o vîrs
ta fragedă.

Din datele aceluiași recensămînt, reproduse în coresponden
țele din Seul ale unor ziare vest-europene, aflăm că în Coreea 
de sud lucrează la mtinci agricole aproape 500 000 de copii între 
7—13 ani și în „activități neagricole" circa 260 000 de copii din 
aceeași categorie de vîrsta. Alți aproape 800 000 de tineri între 
14 și 18 ani muncesc ca lucrători în agricultură și 400 000 
în industrie și comerț. Rezultă un total de circa două milioane 
de copii și tineri de vîrsta școlară care sînt obligați să presteze 
munci prost retribuite. •

Acest trist tablou se datorește atît lipsei aproape totale de pre
ocupare a guvernului de la Seul (fondurile alocate pentru învă- 
țamîirt sînt de circa 20 de ori mai mici decît cele pentru.., poli
ție), cît și greutăților economice ale populației muncitoare sud- 
coreene. Sutele de mii de copii care rămîn în afara școlilor pro
vin din familii de muncitori, țărani, ' mici funcționari, care nu 
Sol să suporte costul ținerii unui copil într-o școală. Or, chiar 

upă datele oficioase, din cauza , creșterii permanente a costului 
vieții, venitul unei familii de muncitori s-a redus actualmente în 
Coreea de sud cu circa două salarii lunare pe an în comparație 
cu situația din 1965. Bineînțeles, manualele, rechizitele școlare, 
ca și taxele pentoo învățămîntul secundar n-au scăpat spiralei de 
creștere a prețurilor. în actualul an școlar, taxele în gimnaziu, 
școli profesionale și licee reprezintă aproape dublul celor din a- 
nul școlar 1965—1966.. Costul rechizitelor a crescut cu sută 
la sută, ca și cel al cărților și uniformelor școlare.

A frecventa o școală în, Coreea de sud este, o .problemă extrem 
de dificilă.

U

per ați anile de prospec
tare desfășurate de 
mari concerne petrolie
re americane în Indo
china au suscitat neli
niște în unele cercuri

din Statele Unite, cu atît mai 
mult cu cît respectivele ope
rațiuni sînt înconjurate de o 
discreție care frizează secre
tul. Există temerea că intere
sele și amestecul direct al in
fluentelor grupări petroliere 
ar putea perpetua angajarea 
Statelor Unite în mlaștina in
tervenției în peninsula indo- 
chineză.

Un ecou al acestor temeri 
și nemulțumiri poate fi re
marcat în scrisoarea adresa
tă de senatorul William Ful
bright secretarului Departa
mentului de stat. In această 
scrisoare, Fulbright cerea in
sistent să se dea informații 
despre valoarea zăcămintelor 
petroliere din zona Indochi- 
nei și despre amploarea im
plicării marilor companii pe
troliere americane în zona 
amintită. în scrisoarea de 
răspuns, Departamentul de 
stat a dezvăluit, pentru pri
ma oară, oficial, că „în zona 
soclului continental al Indo- 
chinei și în special al Tai- 
landei există indiciile unor 
bogate depozite de petrol", 
grăbindu-se, totodată, să 
afirme că acest fapt „nu in
fluențează conduita Statelor 
Unite in Indochina".

Este greu de crezut că, 
după recunoașterea oficială 
a unor realități ținute as
cunse multă vreme, afirma
țiile liniștitoare ale oficiali
tăților vor calma temerile 
celor îngrijorați. Cu atît mai 
mult cu cît, în chiar ziua 
cind presa americană publica 
răspunsul Departamentului 
de stat, se putea citi în ace
lași ziar o informație sugesti
vă : Gulf Oil Company, unul 
dintre cele mai puternice 
concerne petroliere america
ne s-a pus în fruntea unui 
consorțiu cuprinzînd și cîteva 
grupuri financiare japoneze 
cu scopul „de a duce o acțiu
ne coordonată comună pen
tru valorificarea petrolului 
din Indochina și din zonele 
marine învecinate". într-o 
„paranteză" la această infor
mație, NEW YORK TIMES 
ține să releve „din surse si
gure" că „șapte societăți spe
cializate" americane au 
cheiat deja contracte 
prospectare si extracție cu 
guvernele tail and ez și

în
de

o______ ________ cu
autoritățile saigoneze. Aceste 
șapte societăți sînt : Standard 
Oi! of Indiana. Union Oil of 
California, Tenneco, Phillips 
Petroleum. Continental Oil. 
Gulf Oil Company. Marathon 
Oil. Lărgind ..paranteza0, a- 
celași influent cotidian re
marcă faptul că în Vietna
mul de sud acționează 
furnizoare ale armatei „m 
condițiuni extraordinar de 
avantajoase, si la prețuri 
aproape duble, compara
tiv cu piața mondială", Shell, 
Standard Oi! of New Jersey, 
Standard Oil of California și 
Texaco.

Concluzia lui NEW YORK 
TIMES : „Jocul de culise în 
jurul pungilor cu petrol din 
sud-estul asiatic prezintă pe
ricolul ca America să fie an
gajată mai adine intr-un răz
boi absurd. Trebuie să adu
cem cit mai repede băieții 
noștri acasă pentru ca ei să 
nu devină pionii si jertfele 
unor interese înguste", 
o concluzie 
rezonanța 
alarmă.

pertinentă, 
unui semnal

ca
,în

Este 
cu 
de

EM. RUCĂR

Legături telefonice 
Londra—Pekin
• DEPARTAMENTUL POȘ- 

TELOR din Marea Britanic a 
anunțat că au fost restabilite, 
după o întrerupere de 22 de ani, 
legăturile telefonice directe în
tre Anglia și R.P. Chineză. Prin
cipalul canal de comunicații te
lefonice, intre Londra și Șanhai, 
va funcționa zilnic timp de trei

Conferință
de presă a

Noi incidente în 
Irlanda de nord

• NOI INCIDENTE între gru
puri de catolici și protestanți 
s-au înregistrat miercuri seara 
în Irlanda de nord. După cum 
a anunțat poliția, un număr de 
38 de persoane au fost arestate.

Potrivit ’ " ” 
Associated 
trei zile în 
activi în special extremiștii din 
rîndurile populației majoritare 
protestante, care au încercat să 
atace cartierele locuite de ca
tolici. Aceste elemente l-au a- 
tacat, de altfel, cu pietre și pe 
primul ministru, Faulkner, cînd 
acesta a vizitat, miercuri seara, 
cartierele din Belfast unde s-au 
produs ultimele tulburări.

relatărilor agenției 
Press, în ultimele 
Ulster au devenit

data cu ranirea mai multor co
laboratori ai reprezentanței și 
avarierea clădirii.

Guvernul sovietic, se arată 
în declarație, cere pedepsirea 
celor vinovați, ccinpensarea 
daunelor și adoptarea imediată 
dc măsuri pentru asigurarea 
inviolabilității reprezentanței 
comerciale și a personalului ei.

sa-și asume obligația retragerii 
din teritoriile arabe ocupate, 
întrebat dacă rămîne în conti
nuare valabilă cunoscuta decla
rație de la Khartum a statelor 
arabe, Mansour Khalid a afir
mat că „aceasta a fost înlocui
tă prin rezoluția Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967“.

Solicitat să-și exprime păre
rea asupra politicii Statelor U- 
nite față de Orientul Apropiat, 
șeful delegației sudaneze a de
clarat. potrivit agenției Reuter, 
că „au existat cîteva propuneri 
lăudabile", printre care rapor
tul prezentat de secretarul De
partamentului de Stat, William 
Rogers.

Aspect de la una din numeroasele ciocniri dintre poliția sud- 
coreeană și studenții din Seul care au demonstrat la începutul 

acestei săptămîni împotriva militarizării școlii.

premierului Suediei
VIENA 15. — Corespondentul 

Agerpres, Petre Stăncescu, trans
mite : Primul ministru al Suediei, 
Olof Palme, care se află într-o 
vizită oficială în Austria, a ținut 
joi după-amiază o conferință de 
presă. Premierul suedez a expri
mat acordul guvernului său față 
de convocarea unei conferințe 
general-europene asupra securită
ții. care, a adăugat el, trebuie să 
fie deschisă tuturor statelor inte
resate.

Primul ministru suedez și-a ex
primat profunda mîhnire la ves
tea’morții ambasadorului iugoslav 
la Stockholm, Vladimir Rolovici, 
victimă a unei crime politice. 
„Vom lua toate măsurile adecva
te pentru a împiedica grupurile 
teroriste să opereze în țara noas
tră". a afirmat premierul Olof 
Palme.

Bascii... „subversivi7'
• DUPĂ CUM A ANUNȚAT 

un purtător de cuvînt al poli
ției spaniole, în ultimele trei 
luni în provincia bască Guipuz- 
coa au fost arestate și judecate 
56 de persoane cu vederi pro
gresiste. Purtătorul de cuvînt a 
precizat că acuzații s-au făcut 
vinovați de activitate „subver
sivă" desfășurată în lunile no
iembrie și decembrie, anul tre
cut.

• DUPĂ CUM INFORMEA
ZĂ AGENȚIA TASS, guvernul 
U.R.S.S. a înaintat guvernu
lui olandez o declarație de pro
test în legătură cu explozia 
provocată de persoane necu
noscute, în noaptea de 14 spre 
15 aprilie, la clădirea repre
zentanței comerciale sovietice 
din Amsterdam, explozie sol-

SCURT.

• MANSOUR KHALID, noul 
șef al delegației sudaneze la 
O.N.U., a declarat în cadrul u- 
nei conferințe de presă că ne
gocierile de pace din Orientul 
Apropiat vor rămîne în impas 
atîta timp cît Israelul refuză

Schimb de consulate 
între U.R.S.S. și R.F.G.

• UN PROTOCOL cu privire 
la convorbirile în problema des
chiderii unui consulat general 
al U.R.S.S. la Hamburg și a 
unui consulat general al R.F.G. 
la Leningrad, a fost semnat joi 
la Moscova de către Valentin 
Falin, șef de secție în Ministe
rul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., și Helmut Allardt, am
basadorul R.F. a Germaniei în 
Uniunea Sovietică.

Reluînd acțiunile revendicative, pentru obținerea unor majo
rări de salarii, 6 000 de polițiști au manifestat pe străzile orașu
lui Dusseldorf,^ capitala landului Renania de nord-Westfalia, 
cerînd „îmbunătățirea statutului funcționarilor publici în ra
port cu funcționarii care lucrează în sectorul particular".

în ciuda faptului că președintele Consiliului de Miniștri al 
landului, Heinz Kuhn, și ministrul de interne al landului, 
Willy Weyer, au cerut sindicatului polițiștilor ca aceștia să 
manifesteze în civil, și nu în uniforme, marea majoritate a 
demonstranților au purtat uniformele de serviciu. Demonstra
ția polițiștilor nefiind supraveghiată de... poliție, incidente nu au 
fost semnalate.

• DUPĂ CUM RELATEA
ZĂ AGENȚIILE DE PRESA, 
atacurile unităților Frontu
lui de Eliberare Națională 
din Vietnamul de sud împo
triva importantei baze saigo- 
neze nr. 6, din provincia 
Kontuin, devin tot mai insis
tente. în . sprijinul celor 
10 000 de infanteriști ai tru
pelor Administrației Thieu- 
Ky, din perimetrul defensiv 
al bazei, au fost aduse, în ul
timele zile, trei 
de parașutiști.

In ultimele 48 de ore, lup
tele cele mai puternice au 
avut loc în provincia Kon- 
tum și în alte zone ale. celei 
de-a .doua regiuni militare. 
Patrioții au supus undi pu
ternic atac pozițiile celei 
de-a 101-a divizii aeropurta
te americane, de Ia 30 km 
sud-vest de fosta capitală 
imperială, Hue, provocînd 
inamicului pierderi în oa
meni și material de luptă. în 
același sector, forțele patrio
tice au bombardat, cu rache
te, pozițiile celei de-a 102-a 
divizii aeropurtate

ORIENTUL APROPIAT
• Mahmud Riad la Moscova Noi incidența

in Iordania

batalioane

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
La invitația guvernului sovietic, 
la Moscova a sosit într-o vizită 
oficială Mahmud Riad, vicepre- 
mier și ministru al afacerilor ex
terne al Republicii Arabe Unite, 
informează agenția TASS.

La aeroport, Mahmud Riad a 
fost întîmpinat de Andrei Gromî- 
ko, ministrul 
U.R.S.S., și de 
ciale.

Pe de altă parte, agențiile de 
presă anunță că forțele de ordi
ne iordaniene continuă operațiu- 

în diferite 
țării. Cu a- 
descooerite 

de arme și 
organizației
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de externe al 
alte persoane ofi-

(Agerpres), — UnAMMAN 15 _
purtător de cuvînt militar ior
danian a anunțat că miercuri 
noaptea s-au produs noi incidente 
în regiunea Mafrak. El a preci
zat că forțe ale mișcării palesti
niene au deschis focul asupra 
postului iordanian de la Al Mas- 
fat. .

nile de percheziție 
cartiere ale capitalei 
cest prilej, au fost 
importante cantități 
muniții, aparținînd 
pentru eliberarea Palestinei.

CAIRO 15 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția M.E.N., joi 
a fost amînată, pentru a treia 
oară, închiderea conferinței de la 
Cairo a reprezentanților unor 
șefi de state arabe care au discu
tat situația din Iordania. Agen
ția egipteană menționează că re
zoluțiile și comunicatul final nu 
au fost încă definitivate, astfel 
îneît o nouă reuniune a fost fixa
tă pentru vineri, 16 aprilie.

Tiparul i Combinatul poligrafio „Casa Scînteii-


