
Proletari din toate țările, uniti-vă I

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Acum, cîmpul solicită 
întreaga forță de 
muncă a satului

Un raid în județul Arad, relevă :
• EFECTUL STIMULATOR AL MASURILOR INITIATE DE PARTID : ȚĂRANII COOPERATORI NU 
NUMAI CĂ PARTICIPĂ MASIV LA MUNCA. El SOLICITA SPECIALIȘTI PENTRU APLICAREA UNEI 
AGROTEHNICI CORESPUNZĂTOARE FIECĂREI CULTURI, FIECĂREI PARCELE • NU PESTE TOT 
A FOST ÎNFR1NTĂ INERTIA • O PARTE DIN SPECIALIȘTII DIRECȚIEI AGRICOLE AU RENUNȚAT 
LA TELEFON, CHEAMA LA JUDEȚ CADRELE DE CONDUCERE DIN COOPERATIVELE AGRICOLE.

Prins de ploile din prima 
parte a acestei luni cu însămîn- 
țările încă neterminate, județul 
Arad are acum de făcut față u- 
nui volum mare de lucrări agri
cole de sezon. Semănatului a 

încă peste 10 000 hectare 1 se 
adaugă executarea lucrărilor de 
întreținere a aproape 100 000 
hectare cu prășitoare pe care 
plantele răsărite sînt urmate în 
dezvoltarea lor de o rapidă creș

Sprijiniți de mecanizatori, 
cooperatorii din Caraula, 
județul Dolj au însămînțat 
la timp culturile de pri
măvară. Avînd toate con
dițiile de umiditate și tem
peratură, toate culturile, 
îndeosebi porumbul, au 
răsărit și se dezvoltă bine. 
Aceiași mecanizatori, do
vedind o maximă operati
vitate, au început să apli
ce lucrările de întreținere. 
Prima prașilă la floarea 
soarelui și sfecla de zahăr 
a fost încheiată încă de 
acum o săptămînă. In pre
zent, șase cultivatoare mî- 
nuite cu pricepere de că
tre mecanizatorii de la 
S.M.A. Plopșoru efectuea
ză primul prășit la cultura 

porumbului.

Foto: FL. ROȘOGA

tere a buruienilor ; scoaterea de 
sub excesul umidității a peste 
6 000 hectare ; recoltarea și re-

NICOLAE COȘOVEANU
(Continuare în pag. a Il-a)
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Primiri la tovarășul 
IIIICOLAE CEAUȘfSffl

• Secretarul de stat pentru afacerile 
externe al R. S. F. Iugoslavia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, împreună 
cu tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri, a primit joi, 13 mai. 
pe secretarul de stat pentru a- 
facerile externe al Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, 
Mirko Tepavaț, care face o vi
zită de prietenie în tara noastră.

La primire au participat Cor- 
neliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, Nicolae Ecdbescu. 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Vasile Șandru, ambasa
dorul tării noastre în R.S.F. 
Iugoslavia.

Au luat, de asemenea, parte 
Iakșa Petrici, adjunct al secre
tarului de stat pentru afacerile 
externe al R.S.F. Iugoslavia, Iso 
Njegovan, ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia la București.

în cursul convorbirii, care a 
avut loc cu prilejul întrevederii, 
a fost relevată cu satisfacție e- 
voluția pozitivă, ascendentă, a 
relațiilor dintre cele două țări, 
exprimîndu-se dorința comună

• O delegație de ziariști 
din R. F. a Germaniei

Joi, președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, a pri
mit o delegație de ziariști repre- 
zentînd principalele organe de 
presă vest-germane, care se a- 
flă în țara noastră în legătură cu 
apropiata vizită a președintelui 
R.F. a Germaniei.

Din delegația de ziariști fac 
parte Immanuel Birnbaum, re- 
dactor-șef adjunct aî ziarului 
„Suddeutsche Zeitung", Dettmar 
Cramer, redactor la „Frankfur
ter Allgemeine Zeitung“, Hans 
Shewe, redactor la „Die Welt“,

Tovarășul Nicolae CeausescuJ 7

a acordat un interviu Televiziunii 
a ll-a din R.F. a Germaniei

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, a pri
mit joi. 13 mai, pe Hans Albert, 
șeful biroului din Viena al Te
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de a fi dezvoltate legăturile de 
prietenie dintre cele două state, 
de a se lărgi și adînci pe multi
ple planuri colaborarea între 
România și Iugoslavia.

S-a făcut, de asemenea. un 
schimb de păreri în legătură cu 
unele aspecte actuale ale situa
ției internaționale. în acest con
text au fost abordate o serie de 
probleme privind înfăptuirea 
securității europene, dezvolta
rea colaborării și a relațiilor de 
bună vecinătate în Balcani și în 
alte zone, subliniindu-se hotă- 
rîrea celor două țări de a-și a- 
duce contribuția la îmbunătăți
rea climatului politic din Euro
pa și din lume.

Convorbirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, priete
nească.

După întrevedere, președintele 
Consiliului de Stat a reținut la 
dejun pe secretarul de stat pen
tru afacerile externe al Repu
blicii Socialiste Federative Iu
goslavia și celelalte persoane o- 
ficiale române și iugoslave. în 
timpul dejunului tovarășii 
Nicolae Ceausescu și Mirko Te
pavaț au rostit toasturi.

Christian Kaiser, redactor la 
„Die Zeit", Ilans Georg Glaser, 
redactor la „Westdeutșche 
Allgemeine Zeitung", Bruno 
Sobczak, corespondent al agen
ției D.P.A., Christian Schmidt- 
Hauer, corespondent al posturi
lor de radio A.R.D., Lothar 
Loewe și Wolfgang Dern de la 
Televiziunea I din R. F. a Ger
maniei.

între președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu și 
ziariștii vest-germani a avut loc 
o convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

leviziunii a Il-a din R.F. a Ger
maniei.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat un 
interviu filmat pentru Televiziu
nea a Il-a din R.F. a Germaniei.

MESAJUL
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 

NICOLAE CEAUȘESCU, 
adresat participantilor la Adunarea

Consiliului Mondial al
Am plăcerea să adresez un cald salut 

Adunării Consiliului Mondial al Păcii, 
care reunește reprezentanți de seamă ai 
torțelor care luptă pentru pace de pe toate 
continentele.

In zilele noastre, luptă împotriva perico
lului unui nou război, pentru salvgardarea 
păcii ;i securității a devenit cauza scumpă 
a milioane și milioane de oameni, a po
poarelor de pe toate meridianele globului; 
tot mai puternic se afirmă in întreaga 
lume noi și noi forțe sociale, cercuri largi 
ale opiniei publice mondiale care, indife
rent de convingerile lor politice, filozofice 
sau religioase, se ridică cu hotărire Ia 
luptă împotriva imperialismului, pentru 
apărarea înaltei cauze a păcii.

Republica Socialistă România militează 
activ pe arena internațională pentru reali
zarea unui climat de pace și securitate, 
sprijină consecvent lupta forțelor păcii și 
progresului de pretutindeni, considerind 
că nu există astăzi imperativ mai înalt 
decit de a acționa cu energie pentru fău
rirea unei lumi fără războaie, din care să 
fie abolită definitiv folosirea forței sau 
amenințarea cu forța, a unei lumi înteme
iate pe asigurarea dreptului națiunilor de 
a-și decide ele însele destinele, de a coo
pera nestînjenite pe baza principiilor res
pectării independenței și suveranității na
ționale, egalității în drepturi, neamestecu
lui în treburile interne, avantajului re
ciproc.

România se pronunță cu toată hotărirea 
pentru încetarea războiului împotriva po
poarelor vietnamez, laoțian și cambod
gian, pentru retragerea trupelor S.U.A. 
din această zonă a lumii, pentru soluțio

Păcii de la Budapesta
narea conflictului din Orientul Apropiat 
pe baza rezoluției Consiliului de Securita
te din noiembrie 1967, pentru stingerea 
tuturor focarelor de încordare și conflicte 
existente astăzi în lume.

In condițiile actuale, forțele păcii de 
pretutindeni au datoria de a acționa ener
gic pentru reducerea cursei înarmărilor — 
povară care apasă greu pe umerii popoare
lor —, pentru a se întreprinde măsuri 
practice, concrete, pe calea dezarmării ge
nerale, și în primul rind a dezarmării nu
cleare. pentru normalizarea relațiilor și 
înfăptuirea securității pe continentul eu
ropean și in întreaga lume, pentru lichi
darea oricăror forme de asuprire coloniali 
și de discriminare rasială, pentru întărirea 
păcii și colaborării mondiale.

Poporul român este hotărit să-și aducă 
și in viitor întreaga sa contribuție la lupta 
forțelor păcii și progresului, ia înfăptuirea 
unui climat de securitate și colaborare 
pașnică între popoare.

Dorind succes deplin lucrărilor adunării 
dumneavoastră, folosesc acest prilej pen
tru a adresa Consiliului Mondial al Păcii 
urarea de a obține noi progrese pe calea 
întăririi și lărgirii colaborării forțelor pă
cii din lumea întreagă, antrenării lor tot 
mai active in lupta împotriva planurilor 
agresive ale cercurilor imperialiste și co
lonialiste, pentru înfăptuirea aspirațiilor 
legitime de libertate, progres, independen
tă națională și pace ale omenirii.

NICOLAE CEAUȘESCU,
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Prezentarea scrisorilor de acreditare

președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 

NICOLAE CEAUȘESCU
• AMBASADORUL REPUBLICII TUNISIENE

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit în ziua 
de 13 mai a.c. pe Abdelmajid 
Chaker care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare în ca
litate de ambasador extraordi

• AMBASADORUL ETIOPIEI
în ziua de 13 mai a.c. to

varășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit pe Wolde 
Yohannes Shita, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare 
în calitate de ambasador ex

nar și plenipotențiar al Repu
blicii Tunisia în țara noastră.

După solemnitatea prezen
tării scrisorilor de acreditare, 
președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu. a 
avut o convorbire cordială cu 
ambasadorul Republicii Tuni
siene, Abdelmajid Chaker.

traordinar și plenipotențiar al 
Etiopiei la București.

După solemnitatea prezen
tării scrisorilor de acreditare, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
a avut o convorbire cordială

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor și la convorbire au 
participat Constantin Stătes- 
cu, secretarul Consiliului de 
Stat, și Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe. Au 
participat. de asemenea, 
membri ai ambasadei Repu
blicii Tunisiene la București.

cu ambasadorul Etiopiei, Wol
de Yohannes Shita.

La ceremonia prezentării 
scrisorilor și la convorbire au 
luat parte Constantin Stătes- 
cu. secretarul Consiliului de 
Stat, și Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe.

SUBINGINERII
LA ORA

DEBUTULUI
IN PROFESIE

La sfîrșitul lunii martie a a- 
vut loc repartizarea în produc
ție a celor peste 700 de absol
venți ai secțiilor de subingineri 
din învățămîntul tehnic superior, 
urmînd ca, după 1 mai să se 
prezinte la locurile de muncă.

Așadar, o nouă^ categorie de 
specialiști cu pregătire superioa
ră intră în circuitul producției. 
Integrarea lor în unitățile pro
ductive presupune, încă de la 
început, cunoașterea unor as- 
fiecte legate direct de viitoarea 
or evoluție profesională. Con

siderăm deci, oportună, analiza 
următoarelor aspecte : Cum au 
fost primiți de conducerea în
treprinderilor ? Ce fac în mod 
concret în atelierele și secțiile 
unde au fost repartizați ? Cum 
sînt folosite cunoștințele lor de 
specialitate în perioada de sta-
giu ?

Ne propunem să răspundem la 
aceste întrebări în urma unor 
sondaje întreprinse în întreprin
deri industriale din Bucu
rești și Timișoara. Evident, n-au 
trecut decît aproape două săp- 
tămîni de cînd au sosit în uni
tățile industriale, și, ca atare, 
nu putem caracteriza munca lor 
însă cîteva observații se pot 
face de pe acum. La Uzinele 
„23 August" din Capitală au fost 
repartizați în acest an doi sub
ingineri, deși cerințele produc
ției reclamă prezența acestor 
cadre într-un număr mult mai 
mare. Am avut ocazia să-i văd 
la locurile de producție, să cu
nosc modul în care au fost pri
miți de conducerea întreprinde
rii și, mai ales, să le cunosc o- 
piniile despre noul lor loc de 
muncă. Pentru subinginerul 
Victor Rovințescu, absolvent al 
Facultății de T.C.M. de la Insti
tutul politehnic din București, 
secția uzinaj locomotive unde a 
fost repartizat este legată ne
mijlocit de pregătirea sa profe
sională. Aici, încă din perioada 
stagiului de practică, iar, mai 
ales, în timpul elaborării pro

iectului de diplomă a cunoscut 
atît colectivul de muncă, cit și 
problemele producției. De altfel, 
proiectul de diplomă elaborat 
(butuc canalizat pentru axele 
cardanice) a fost valorificat în 
mare măsură de muncitorii din 
secția unde lucrează acum. Iată, 
deci, consecința unei evoluții 
pozitive a practicii efectuate

MIRCEA CRISTEA
(Continuare în pag. a Il-a)

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

„16 08 42 NU MAI

RĂSPUNDE" (II)

Sub titlul „16.08.42 nu mai 
răspunde" publicam nu demult 
un articol care dezvăluia exis
tența unui veritabil „trust" ■ de 
meditații particulare. Profeso- 
rul-patron, Gheorghe Popilean, 
„ingeniosul" organizator al afa
cerii — care acționa chipurile în 
limitele legalității, la . adăpostul 
unei dovezi fiscale (eliberată cu 
ușurință!) ce permitea doar me
ditații la domiciliul elevilor — 
avea în subordine o întreagă re
țea de profesori activi ^i pensio
nari, studenți sau „cadre didac
tice". fără nici un fel de califi
care, secretare de serviciu, șo
fer și menajeră. Părinți naivi,

Două fotografii de : EMIL COJOCARU

ÎNDELETNICIRILE UNUI 

MEDITATOR DE OCAZIE
cu copii corigenți de mînă, sera- 
liști sau absolvenți de liceu .care 
doreau să intre în facultate, se 
înghesuiau în anticamera unde 
„domnul George" planifica și re
partiza ore și profesori. Fără să 
omită, bineînțeles, încasarea ba
nilor cu anticipație... Munca de 
dispecerat la sediul central (fost) 
în Aleea Eliza Moroiu 4, tel. 
16.08.42, îl absorbea într-atîta pe 
domnul profesor, îneît acesta 
nu mai avea timp să predea per
sonal matematica, româna, chi
mia, fizica, engleza, latina, isto
ria („sinteze recapitulări, cori
gente, admiteri, orice nivel — 
garantăm însușirea !“) cum glă- 

suiau anunțurile repetațe la 
„mica publicitate". Toate mer
geau perfect, ca pe roate, pînă 
cînd — neșansa d-lui George ! 
— subsemnați i am fost cooptați 
în corpul didactic al „trustu
lui"... Ce s-a întîmplat mai de
parte ? Au urmat investiga
țiile Sectorului V de miliție, 
au început să se prezinte nu
meroși părinți care reclamau 
diverse sume de bani achitate 
cu anticipație dascălului, dom
nul dascăl a dat declarații, s-a 
arătat afectat și spășit, a spus 
că n-o să mai facă... Secretarele 
s-au împrăștiat ca potîrnichele, 
telefonul dispecer a amuțit și el.

Au început să sune, de cu- 
rînd, altele două la alte „gaz
de" care își închiriază casa : 
63.10.51 și 61.15.87. Domnul 
profesor se prevalează de lipsa 
unor reglementări a meditații
lor particulare și, pînă una alta, 
încearcă să reînnoade firul și 
rețeaua. Solicitanții (părinți 
naivi) se mai găsesc încă : dom
nul Popilean are vorba mieroa-

ANDREI BÂRSAN 
VIOREL RABA

(Continuare In pag. a Il-a)

PRIMIRE LA 
CONSILIULUI

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit joi după-amiază pe vice
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.D. Germane, dr. Kurt 
Fichtner, conducătorul delega
ției guvernamentale la lucrările 
Comisiei mixte guvernamentale 
de colaborare economică dintre 
România și R.D. Germană.

La primire au participat Mi
hai Marinescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, și Petru 
Burlacu, adjunct al ministrului

PE MARGINEA ACTIVITĂȚII CERCURILOR
’. ' .7 <

TEHNICO-APLICATIVE ALE ELEVILOR

Atelierul și... performanța
• 10 COPII DIN 10 SÎNT FASCINAȚI DE AVION SI AUTOMOBIL • UN FOST PIONIER A CUCERII 
MEDALIA DE BRONZ LA „MONDIALE" • CERCUL TEHNIC — O ETAPĂ A CONSACRĂRII SPOR 
TIVE • MODELISMUL ESTE PRIVILEGIAT • PLATOUL DE LANSARE COMPLETEAZĂ LECȚIILE DIN 
CLASA • FILE DIN CALENDARUL SPORTIV AL CERCURILOR.

Recent, sub cupola Pavilionului Central al Expoziției na
ționale, a avut loc o manifestare sportiva pe cît de inedită 
pe atît de spectaculoasă : finala Concursului republican de 
micromodele al pionierilor și școlarilor, ediția a V-a, orga
nizată de C.N.O.P. în colaborare cu C.N.E.F.S. 160 de elevi 
reprezentînd 31 de județe, au susținut un adevărat recital 
de măestrie. Aparate de zbor de o fragilitate incredibilă 
(cîntârind în jur de o jumătate de gram !), construite cu 
răbdare de-a lungul a zeci de ore de munca migăloasa 
în cadrul cercurilor de specialitate, au evoluat cîte 12, 15 
și chiar 17 minute în șir sub înalta boltă atestînd pasiunea 
„cravatelor roșii* pentru tehnică, laborator, motoare și ex
periențe. lată de ce, o scurtă incursiune în domeniul pre
ocupărilor elevilor legate de sporturile tehnico-aplicative, ni 
s-a părut la fel de revelatorie ca și concursul în sine (cîș- 
tigat, așa cum am mai anunțat în ziarul nostru, de elevul 
Ladislau Szabo și formația Casei pionierilor din Tîrgu Mureș 
din care face parte). Interlocutor : IULIU FURO, vicepreșe
dinte al Consiliului Național al Organizației Pionierilor.

PREȘEDINTELE 
DE MINIȘTRI
afacerilor externe.

A fost prezent Willy Hof
fmann, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R.D. Germane la 
București.

în timpul întrevederii, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială, tovărășească, au fost 
discutate probleme privind dez
voltarea în continuare a rela
țiilor de colaborare și cooperare 
dintre cele două țări.

(Agerpres)

* — Se cunosc, în gene
ral, mat puține amănunți 
despre preocupările me
nite să contribuie la for
marea deprinderilor apli 
cative la copii. Poate f 
vorba despre o activitati 
sistematică în această di 
recție ?

*
— Organizația pionierilor con

sideră ca pe una dintre priucipa 
Iele sale sarcini preocuparea care 
vizează formarea deprinderile 
tehnico-aplicative la elevi. Nu
mai în acest an de învățămînt

Interviu consemnat de
R. VIOREL

(Continuare în pag. a Ill-a)



MENȚIUNI

acordate de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă

Cătălina Buzoianu — pentru 
regia spectacolului „Marele 
drum al încrederii'* de P. C. Chi
tic la Teatrul Național „V. A- 
leesandri" Iași; Petre Popescu — 
pentru regia spectacolului „Lo
vitura" de Sergiu Fărcășan la

PORTATIV

In cadrul Concursului
vitura“ de Sergiu Fărcășan 
Teatrul dramatic Baia Mare.

PREMII PENTRU DRAMA
TURGIE : „Omul care..." de Ho
ria Lovinescu; „Ape și oglinzi" 
de Paul Everac; „Zodia tauru
lui" de Mihnea Gheorghiu i 
„Săptămîna patimilor" de Paul 
Anghel; „Pisica în noaptea A- 
nului Nou" de D. R. Popescu.

MENȚIUNI i „Fără cascadori" 
de M. R. lacoban; „Amurgul lui 
Bolyai" de Kocsis Istvan; „Timp 
și adevăr" de Eugenia Busuio
ceanu’ „Drumul încrederii" de 
P. C. Chitic.

de D. R. Popescu la Teatrul Na
țional Cluj; Dem Rădulescu — 
pentru rolul Ionică Pară din 
piesa „Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară" de Eugen Barbu la Tea
trul Național „I. E. Caragiale"; 
Tanai Bella — pentru rolul Ilon 
din piesa „înainte de potop" de 
Nagy Istvan la Teatrul de stat 
Tîrgu Mureș — secția maghiară.

Anului Nou" de D R. Popescu 
la Tșatrul Național Cluj și „Zo
dia taurului" de Mihnea Gheor
ghiu la Teatrul Național Craio
va; Harag Gyorgy — pentru re
gia spectacolului „înainte de po
top" de Nagy Istvan la Teatrul 
de stat Tîrgu Mureș — secția 
maghiară.

PREMII PENTRU 
SCENOGRAFIE

PREMIUL I :

PREMIUL III t
PREMIUL II :

Florica Mălureanu — pentru 
scenografia spectacolelor „îna
inte de potop" de Nagy Istvan la 
Teatrul de stat Tîrgu Mureș — 
secția maghiară și „Zodia tau
rului" de Mihnea Gheorghiu la 
Teatrul Național Craiova.

PREMII PENTRU SPECTA
COLE : „Săptămîna patimilor* 
de Paul Anghel (Teatrul Națio
nal „1 E. Caragiale"); „Zodia 
taurului" de Mihnea Gheorghiu 
(Teatrul Național Craiova); „îna
inte de potop" de Nagy Istvan 
(Teatrul de stat Tîrgu Mureș — 
secția maghiară); „Pisica în 
noaptea Anului Nou* de D. R. 
Popescu (Teatrul dramatic Bra
șov).

PREMII PENTRU ACTORI

M. Constantinescu — Govora, 
pentru rolul El din piesa „Ca
fea ness cu aproximație" de Paul 
Everac la Teatrul de dramă și 
comedie Constanța; Constantin 
Dlnulescu — pentru rolul Tacco- 
po din piesa „Săptămîna patimi
lor" de Paul Anghel la Teatrul 
Național „I. L. Caragiale"; Mi
hai Dobre — pentru rolul Băr
batul din piesa „Ecto-bar" de 
Dan Tărchilă la Teatrul „Al. 
Davilla" Pitești; Mihaela Dum
bravă — pentru rolul Zoe din 

” .. ........... de Vic-
„Ion Va-

Dan Nasta — pentru regia 
spectacolului „Și eu am fost în 
Arcadia" de Horia Lovinescu la 
Teatrul „C. I. Nottara"; Ion Co- 
jar — pentru regia spectacole
lor „Timp și adevăr" de Euge
nia Busuioceanu și „Ape 
glinzi" de Paul Everac la 
trul Mic.

PREMIUL III:

PREMIUL II :

I. Popescu-Udriște — pentru 
scenografia spectacolului „Săp- 
tămîna patimilor" de Paul An
gliei la Teatrul Național .,1. L. 
Caragiale".

și o- 
Tea-

PREMIUL III :

PREMIUL 1 : Eugenia Popovicl 
— pentru rolul Elena Domnișor 
din piesa „Să nu-ti faci prăvă- 
lie cu scară" de Eugen Barbu la 
Teatrul Național „I. L. Caragia- 
le“; N. Neamțu-Ottonel — pen
tru rolul îacob din piesa „Ape 
și oglinzi" de Paul Everac Ia 
Teatrul Mioj Toma Dimitriu — 
pentru rolul Petru Arj oca din 
piesa „Ochii dragi al bunicului* 
de Mihaîl Davidoglu la Teatrul 
de stat Reșița; Gheorghe Cozo- 
rici — pentru rolul Ștefan din 
piesa „Săptămîna patimilor" de 
Paul Anghel Ia Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale"’, G. lones- 
cu-Gion — pentru rolul Tudor 
din piesa „Pisica * 
nulul Nou" de D. 
Teatrul Național

în noaptea A- 
R. Popescu la 
Cluj.

PREMIUL fit
— pentru ro-lon Dichlseanu

Iul Matei Albu din piesa „Omul 
care..." de Horia Lovinescu la 
Teatrul „C. î. Nottara"; Vasile 
Gheorghiu — pentru rolurile Ti- 
motei din piesa „Ape și oglinzi" 
de Paul Everac și Victor Dum
bravă din piesa „Timp sî ade
văr" de Eugenia Busuioceanu la 
Teatrul Mic ; George Motoi — 
pentru rolul Victor dȚn piesa 
„Pisica în noaptea Anufuî Nou"

piesa „Fetele Didinei" 
tor Eftimiu la Teatrul 
silescu"; Otto Grassel — pentru 
rolul Casapu din piesa „Oameni 
care tao“ de Al. Voitin la Tea
trul German Timișoara; Tatiana 
lekel — pentru rolul mătușa E- 
lisabeta din piesa „Ape și o- 
glinzi" de Paul Everac la Tea
trul Mic; Ileana Ploscaru —pen
tru rolul Ea din piesa „Cafea 
mess cu aproximație" de Paul E- 
verac la Teatrul de dramă și 
comedie Constanța ; Sandu Po
pa — pentru rolul Benedict So- 
veja din piesa „Lovitura" de 
Sergiu Fărcășan la Teatrul dra
matic Baia Mare; Magda Po- 
povicl — pentru rolul Magda șl 
Rodica din piesa „Timp și ade
văr" de Eugenia Busuioceanu și 
rolul Roza din piesa „Ape și o- 
glinzi" de Paul Everac la Tea
trul Mic ; Alexandru Repan — 
pentru rolul Hans din piesa „Și 
eu am fost în Arcadia" de Horia 
Lovinescu la Teatrul „C. I. Not- 
tara“; Zsoldos Arpad — pentru 
rolul Bolyai din monodrama „A- 
murgul lui Bolyai" de Kocsis 
Istvan la Teatrul de Nord Satu 
Mare — secția înaghiară.

Taub Ianos — pentru 
spectacolului „Fidelitate" 
Hajdu Gyozo la Teatrul de stat 
Timișoara.

regia 
de

Dan Nemțeanu — pentru sce
nografia spectacolului „Și eu am 
fost în Arcadia" de Horia Lovi- 
nescu la Teatrul „C. I. Nottara"; 
Mihai Tofan — pentru scenogra
fia spectacolului „Să nu-ți faci 
prăvălie cu scară" de Eugen 
Barbu la Teatrul Național „I. L. 
Caragiale".

„TIMIȘOARA MUZI
CALĂ" EDIȚIA A ll-A

în intervalul 15—23 mai la 
Festival își vor da concursul 
Filarmonica de Stat „Banatul" 
și Opera de stat din looalitate, 
precum și soliști și formații de 
prestigiu din țară. Corul Ma
drigal, condus de artistul eme
rit Marin Constantin, Opera Ro
mână din București, Cvartetul 
„Phil armonia". Vor fi prezentate 
opere și bucăți simfonice în pre
mieră absolută, vor concerta 
tineri absolvenți promoția 1971, 
recomandați de către cele trei 
conservatoare ’ din țară. Merită 
de asemenea evidențiată preo
cuparea organizatorilor de a se 
include în program un număr 
de creații contemporane din do
meniul simfonic, al baletului și 
al operei, aparțJnînd unor com
pozitori din țară și din străină
tate. Printre soliștii care vor 
onora ediția din anul acesta a 
Festivalului cităm: la pian, pe 
Hans Graff și Rudolf Kerer, pri
mul din Austria și al doilea din 
U.R.S.S., la violoncel pe Marion 
Davies — S.U.A., pe Nicolae 
Herlea, Marta Kessler și alții.

I. DANCEA

...UNDE DAI ȘI UNDE... 
Vasile Sibovean, gestio
narul cooperativei din co
muna Ileanda, jud. Sălaj, 
a anunțat miliția că l-a 
prins pe elevul A. C., de 
13 ani, cu mina în pupi
trul de la tejgheaua unde 
se țineau banii. Puștiul a- 
pucase în pumn o hîrtie 
de 10 lei. întrebat de an
chetatori, C. A. a arătat 
că ideea îi fusese furniza
tă de un alt copil din co
mună, M. ~ 
teva luni 
în același 
lei. După 
dează în 
zuri, magazinul a fost si
gilat și s-a dispus efec
tuarea unui inventar. Sur
priză : contabilii au găsit 
o lipsă în gestiune de 
37.000 lei. Acum, sub an
chetă se află și gestiona
rul, iar cercetările conti
nuă pentru clarificarea si
tuației.

D., care cu cî- 
înainte furase 

fel... 1 000 de 
cum se proce- 
asemenea ca-

PREMII PENTRU REGIE î

PREMIUL !l
Vlad Mugur — pentru regia 

spectacolelor „Pisica în noaptea

Imaginea pe care o repro
ducem face parte dintr-o 

expoziție de desene ale co
piilor, mai ampla, organiza
ta în incinta Liceului „23 Au
gust" din București, sub în
drumarea profesorului Petre 
Dinu. Aceasta expoziție are 
ca tematica evocarea lupte
lor comuniștilor în trecut și 
eforturile actuale pentru în
florirea societății noastre, și 
cum e și firesc, a fost con
sacrata aniversării semicen

tenarului partidului.

PREFERAT 
CÎNTE. în comuna Ghid- 
fălău — jud. Covasna — a 
avut loc o serbare cîmpe- 
nească. Spre sfîrșitul ei, 
pe la ora 9 seara, acor- 
deonistul Gustav Bodi, 
muzicant de ocazie, altfel 
muncitor la Uzina „Trac
torul" din Brașov, a por
nit spre casă cîntînd în 
continuare. Pe drum ș-a 
pomenit oprit de un cio
ban, loan Cristea (24 ani), 
din Covasna, str. Fabrica 
de țiglă 21, care l-a repe
zit, cerîndu-i să înceteze 
imediat cu muzica. Bodi a 
refuzat și, din senin, I. 
Cristea a scos cuțitul și 
cu o lovitură l-a omorît 
pe loc. Deși a fugit, asa
sinul a fost curînd ares
tat de organele de mili
ție. G. Bodi avea 30 de 
ani și a lăsat 4 copii mi
nori.

. (Urmare din pag. 1)

nemijlocit în producție. Același 
lucru l-am întilnit și la colegul 
siu, Gheorghe Chialda, absol
vent al Facultății de metalurgie, 
secția furnale și oțelării. Și deși 
colegii săi au fost repartizați 
la marile furnale și oțelării de 
la Hunedoara și Galați, și aici, 
la „23 August", are posibilitatea 
să-și pună în valoare cunoștin
țele teoretice și, mai ales, să 
răspundă solicitărilor producției 
din secția turnătorie oțel. De 
altfel, locul de muncă îi este 
cunoscut încă din anul trecut 
cînd, după stagiul de practică, 
a lucrat aici ca oțelar.

Ce se întîmplă, însă, cînd 
subinginerii sînt repartizați în 
locuri de muncă necorespunză
toare specialității în care s-au 
pregătit ? Pentru că am întîlnit 
și astfel de cazuri, cu ațît mai 
neplăcute cu cît, deși există un 
număr mic de subingineri, totuși 
conducerea întreprinderilor nu-i 
folosește în mod corespunzător. 
Așa este situația subinginerului 
Gheorghe Toma, de la FMUAB., 
absolvent al Facultății de T.C.M., 
căruia i s-a încredințat postul 
de dispecer în secția mecanică 
grea. Ce face în mod concret 
în această calitate ? Se îngrijește 
de aprovizionarea secției cu 
semifabricate. „Practic, nu sînt 
mulțumit de meseria pe care 
sînt pus s-o fac — ne încredin
țează dînsul — pentru că nu-mi 
pot valorifica cunoștințele de 
specialitate. Această treabă ar 
putea-o face destul de bine și 
un muncitor cu o oarecare ca
lificare. Pentru că a repartiza 
diferite piese spre diferite sec
toare de producție nu mă anga
jează în probleme de producție 
care, în perioada de stagiu sînt 
mai mult decît necesare. Aș fi 
putut lucra, de pildă, ca tehno
log de sector, proiectant de teh
nologie sau ajutor de maistru, 
mai ales că înainte de facultate 
am lucrat 8 ani ca strungar în- 
tr-o uzină asemănătoare și cu
nosc bine procesele tehnologice". 

' La Timișoara am întîlnit o 
situație întrucîtva asemănătoa
re. Subinginera Maria Oprița, 
absolventă a Facultății de me
canică, secția tehnologia prelu
crării la rece, este repartizată 
să lucreze la elaborarea docu
mentației tehnice — de ce nu 
sînt folosiți pentru aceasta in
gineri cu experiență ? — pentru 
noua fabrică de matrițe, scule

și utilaje ce va intra în produc
ție în 1972, deși întreprinderea 
,,EIectrobanat“ avea nevoie de 
subingineri pentru secțiile și a- 
telierele sale și a solicitat să-i 
fie repartizați șase. Or, se știe 
că, în stagiul de practică, stu
denții subingineri n-au avut po
sibilitatea să lucreze direct în 
producție, ci doar s-au docu
mentat privind cum alții lucrea
ză în atelierele și secțiile între
prinderilor.

Sîntem, deci, în situația de a 
constata, pe de o parte, lipsa 
acestor cadre noi de specialiști 
care să se ocupe nemijlocit cu 
probleme curente ale proceselor 
tehnologice iar, pe de altă parte, 
atunci cînd aceștia există, nu 
sînt îndrumați în acele sectoare 
de muncă pentru care s-au pre
gătit. Evident, cele două cazuri 
surprinse acum, la începutul de
venirii lor profesionale, pot fi 
izolate. Oricum, o anumită ten
dință de neîncredere în capaci
tățile acestora de a răspunde 
exigențelor producției și-a făcut 
simțită prezența. Desigur, depin
de de conducerea fiecărei între
prinderi de a găsi soluțiile cele 
mai optime pentru a oferi sub
inginerului un loc de muncă pe 
măsura pregătirii sale. Și am 
văzut că asemenea preocupări 
există.

Am vrea însă să subliniem și 
un alt aspect privind modul în 
care este înțeleasă integrarea 
subinginerilor stagiari în pro
ducție. Este cazul întreprinderii 
de Transport București căreia, 
deși i s-au repartizat doi sub
ingineri. nu știu exact în ce sec
tor de muncă vor fi încadrați. 
De altfel, nu li s-a semnat 'încă 
decizia de încadrare. Să nu fi 
găsit conducerea întreprinderii 
răgazul necesar să se ocupe de 
repartizarea lor în producție 
după aproape două săptămîni 
de la prezentarea la post ?

Locul și rolul subinginerului 
nu mai trebuie comentat. Sub
inginerii au nevoie în perioada 
de stagiu, de o îndrumare aten
tă din partea conducerii între
prinderilor pentru ca, într-adc- 
văr aceștia să-și desăvîrșească 
pregătirea lor de specialitate în 
secții și ateliere. Cazurile pe 
care le-am prezentat și pe care 
le considerăm întîmplătoare și 
nesemnificative pentru situația 
generală a subinginerilor vor 
fi fără îndoială, analizate și se 
vor găsi și soluțiile cele mai 
adecvate.

(Urmare din pag. 1)

Festivalul național de muzică ..pop"

o scara iară strălucire
în ciuda unui program dens 

(trei formații, cu o singură 
pauză de 15 minute, renunțîn- 
du-se și la folk), cea de a treia 
seară de festival s-a situat sub 
nivelul primelor două. Deși lu
minile au fost mai jucăușe ca 
niciodată, iar publicul dispus să 
aolaude fără zgîrcenie, nici unul 
din cele trei grupuri n-a avut 
mai . mult decît unele realizări 
parțiale.

..Carusel", din Arad, s-a stră
duit să ne dovedească că s-a 
pregătit cu seriozitate pentru a- 
cest festival : două ghitare solo, 
set dublu de baterii, frumoasă 
așezare pe scenă $i spectaculoa
să ținută vestimentară (în limi
tele bunului gust. „Carusel“-il 
au fost cei mai „pop" în această 
privință). Dar s-a dovedit încă 
o dată că atunci cînd mijloacele 
de expresie sînt insuficiente, 
prea marile ambiții se întorc 
m potriva 
gramul a 
(mai bine 
momente 
compoziții
provizațiile sînt de slabă calita
te, iar bateristul — submediocru. 
O remarcă, totuși, pentru Liviu 
Simandan (ghitară bas și vocal) 
și Gheorghe Mittellmann (orgă 
și vocal).

ta. In plus, și pro- 
fost excesiv de lung 
de o oră). Au fost și 

frumoase, și cîteva 
antrenante, dar... Im-

CURS DE PERFECȚIO
NARE PENTRU PRO
FESORI

A început înscrierea profesori- 
or la cursurile de perfecționare, 
cursuri programate a se desfășu
ra în perioada vacanței de vara. 
Societatea de științe matematice 
za organiza pentru profesorii de 
matematică și filozofie cursul de 
,Logica raționamentului deduc- 
iv“, ale cărui prelegeri vor fi ți
nute de acad. Grigore Moisil. A- 
jeeași Societate, în colaborare cu 
institutul de matematică al Aca
demiei, va iniția un curs de ele- 
nente de analiză matematică, 
jalculul probabilităților și meca- 
tică teoretică, ce se va desfășura 
a Cîmpulung-Moldovenesc.

La rîndul său, Societatea de 
științe biologice va organiza ta- 
Dere-curs, care vor fi amenajate 
n județele Maramureș, Constan- 
:a și Piatra Neamț. Aici, cursan- 
;ii vor fi îndrumați de cadre di
dactice de la Universitățile din 
București și Cluj, de la Institu- 
:ul pedagogic de 3 ani din Baia 
Mare. Ei vor audia expuneri pe 
oroblcme actuale din domeniul 
specialităților lor, vor urmări de
monstrații practice și vor partici
pa la excursii de documentare.

,.Dentes", din Tg. Mureș, au 
venit cu aureola de „învingători 
ai Chromaticilor", la Festivalul 
studențesc de la Timișoara, anul 
trecut. Formația mureșană a a- 
rătat cîteva lucruri frumoase : 
armonii vocale plăcute (ă la 
„Phoenix" ’67—’68), melodii liri
ce cu farmec. Ținînd seama și de 
condițiile de pregătire și au
diență (mai reduse la Tg. Mu
reș), trebuie să nu fim foarte 
aspri cu „Dentes". Piesele pe 
texte clasice au plăcut publicu
lui. Supărătoare au fost : slabul 
solo de baterie, precum și pasti
șa după „American Woman" al 
lui Guess Who („compoziția'* 
„Și dacă...", pe versurile lui 
Eminescu). Textul antirăzboinic 
„De ce ?“ nu s-a susținut decît 
parțial.

Cu interes și curiozitate au 
fost așteptați „Mondial“-ii. Din 
păcate, raportîndu-se la primi
rea pe care le-o face în general 
publicul, recitalul formației 
bucureștene a fost un insucces. 
Iar erorile, căci erori au fost, le 
aparțin. Amplificatoarele (privi
te cu atîta invidie de membrii 
altor formații...) au fost deschise 
la maximum, acoperind total vo
cea lui Gabriel Drăgan. Păcat, 
căci unele texte erau frumoase 
(vreo două dintre ele scrise de 
cîntărețul de folk Mircea Flo
rian. neanuntat pe scenă sau în 
program). Gabriel Litvin (a- 
lături de bateristul Mihai Cer
nea, singurul -instrumentist re
marcat) este un ghitarist talen
tat. dar mai tot timpul s-a auzit 
doar un fel de zumzăit continuu. 
„Mondial", am impresia, trece 
printr-o perioadă de căutări, de 
oarecare confuzie. în nioi un caz, 
însă, renunțarea la melodiile de 
factură 
noscuți

Ieri
Group" 
gru' 
Astăzi, ultima seară de „con
curs". cu „Phoenix" (Timișoara), 
„Olympic ’64" (București) și 
Mircea Florian — București 
(folk).

OCT. URSULESCU

lirică, ce i-au făcut cu- 
nu este o soluție.
au cîntat ..Chromatic 
(Cluj) și „Roșu și Ne- 

(Tași). intercalați cu folk.
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însămînțarea a cîtorva mii de
hectare cu plante de nutreț; 
fără să mai amintim de lucrările 
curente din legumicultura, din 
livezile de pomi și vii și cele 
pregătitoare irigațiilor.

Acestor munci suprapuse care 
se execută în condiții ou totul 
deosebite față de anii trecuți, 
lucrătorii ogoarelor le fac cu 
succes față în cele mai multe 
unități. Măsurile inițiate de 
partid privind îmbunătățirea or
ganizării, planificării și conduce
rii agriculturii, ca și recentele 
hotărîri adoptate de M.A.N., pri
mite, după cum se știe cu satis
facție de întreaga țărănime, își 
relevă acum efectele preconizate. 
Se înregistrează o participare 
masivă la muncă iar noul cadru 
organizatoric coroborat cu măsu
rile de cointeresare materială a- 
sigură o mai ridicată eficiență a 
muncii. Iată, de pildă, cooperati
vele agricole Podgoria și Șiriana 
din comuna Șiria. Organizarea 
muncii pe ferme a permis în- 
sămînțarea porumbului, sfeclei 
de zahăr și a celorlalte culturi 
la timp și în condiții agrotehni
ce superioare ; iar prin interme
diul Consiliului intercooperatist 
s-a asigurat o mai bună redistri
buire a mașinilor și tractoarelor, 
aprovizionarea din timp ou în
grășăminte chimice și cu erbici- 
de (care au fost aplicate pe 700 
hectare porumb). Introducerea 
acordului global, atent și larg 
dezbătut cu toți membrii coope
ratori, a constituit, alături de 
celelalte măsuri organizatorice, 
faotorul dinamizator în antre
narea oamenilor la muncă.

Același lucru l-am notat și la 
Șimand. Conștienți că orice în
târziere diminuează producția a 
sute de kilograme, deci și retri
buția ce li se cuvine, toți coope
ratorii prezenți pe loturile ce li 
s-au repartizat au terminat pra- 
șila sfeclei de zahăr în numai 
2 zile.

La Chesinți interesul coopera
torilor pentru producție a mers 
și mai departe. Ei au solicitat 
consiliului de conducere, în 
urma consultării specialiștilor din 
unitate, aprobarea de a aplica

manual o îngrășare suplimentară 
cu îngrășăminte ohimice după 
care au trecut la cea de a doua 
prașilă a celor 60 hectare culti
vate cu sfeclă.

Din păcate acestor notări li se 
adaugă și altele mai puțin sau 
deloc mulțumitoare. Ne vom re
feri, mai întîi, la o situație pe 
care am întîlnit-o la Direcția 
generală agricolă a județului, 
într-o discuție cu conducerea a- 
cesteia ni se dădea a înțelege că 
de o apreciere generală asupra 
stadiului lucrărilor la nivelul ju
dețului nn putem benefica. Pen-

solicită

munsa
satului

tiu a lăsa timp specialiștilor noș
tri să îndrume munca direct în 
unități, se spunea că Direcția 
agricolă nu mai urmărește decît 
un singur indicator : însămînță- 
rile. Aceasta fiind organizarea 
direcției și a ministerului nimeni 
nu are nimic de zis. Inițiativa 
este chiar lăudabilă, numai că 
privind prin toate birourile di
recției nu am văzut nioi un scaun 
liber. Dimpotrivă, prea mult loc 
nu era nici pe culoare...

Și în timp ce specialiștii ju
dețului se calcă pe picioare în 
birourile direcției, în multe uni- 

xtăți lucrările se execută foarte 
anevoios, conducerile acestora, e 
drept, nu mai informează zilnic 
ce fac, dar primesc în schimb 
telefoane prin care sînt anunțați 
să se prezinte ei la județ pentru 
indicații. Iată un exemplu : con
ducerea cooperativei din Aluniș 
cînd era aproape ou încheierea 
însămînțării conform planului de 
amplasare a oulturilor pe care îl

stabilise, este chemată urgent la 
județ. I se pune în brațe o supli
mentare de plan pentru planta
rea a 10 hectare cu tutun. De
geaba demonstrează ea că a- 
cum nu mai are cum reveni, că 
nu are răsad, indicația este indi
cație și rămîne să planteze 10 
hectare de tutun. Cu oe, cînd și 
cum nimeni nu știe.

Sigur, nu de toate aspectele 
pe care le-am întîlnit se fac vi
novate organele județene de spe
cialitate; Dar dacă specialiștii a- 
cestor organe ar trece mai des 
prin unități, multe din ele ar pu
tea fi evitate, oamenii din uni
tăți ar înțelege mai exact sensul 
noilor măsuri.

în alte unități slaba organi
zare a muncii îmbracă și alte 
aspecte. La cooperativa agricolă 
Tudor Vladimirescu am întîlnit 
pe o tarla cu sfeclă de zahăr 
peste 200 de elevi ai școlii gene
rale din localitate veniți să spri
jine cooperativa la efectuarea 
prașilei. Dar sprijinul lor rămîne 
doar în parte fructificat?" Repar
tizați pe cele mai bolovănoase și 
îmburuienite terenuri, elevii 
neobișnuiți ou astfel de lucrări 
foarte pretențioase, taie plantele 
de sfeclă de zahăr sau le acope
ră cu pămînt. Șeful fermei, ing. 
Dumitru Diaconescu, ne relata 
că se opuseșe repartizării copii
lor pe aceste terenuri, dar nu 
putuse trece peste dispoziția pre
ședintelui. „Ar fi putut lucra 
foarte' bine, într-un scop mult 
mai bun, la curățirea șanțurilor 
de irigații, invadate cu buruieni" 
spunea șeful fermei. „Consiliul 
de conducere se pare, însă, că 
dorește să abandoneze ideea iri
gării. Nu ne sprijină nioi în pro
curarea aspersoarelbr pe motiv 
că ar costa“. Chiar și numai 
pentru aceste motive .considerăm 
absolut necesară intervenția or
ganelor județene aici ca și în 
celelalte locuri unde consiliile 
de conducere, specialiștii unități
lor manifestă încă delăsare, dez
interes în organizarea muncii 
pentru executarea la timp și în 
condiții de calitate a tuturor lu
crărilor.

să și știe să promită tot ce do
resc clienții.

Pentru noua clientelă, pen
tru multi alți „profesori" de o- 
cazie care au tresărit, cu sigu
ranță, la citirea precedentului 
articol, repunem pe rol cazul 
Gh. P. Fiindcă extinzînd inves
tigațiile, dincolo de esența în
deletnicirii dubioase de medita
tor ocazional, am descoperit cli
matul viciat pe care acesta îl 
generează și îl întreține. Căci 
„profesorul" George, exemplar 
tipic pentru această faună, nu 
agrea doar bancnotele. Agrea 
și minorele...

...Cornelia 
prea mari la 
la examenul 
dasa a IX-a 
numărate... Tatăl, cu fetita 
mină, s-a grăbit să bată la ușa 
MEDITATORULUI. Trec două 
zile. Predicat, juxtapunere, ge
runziu. teoria virgulei...

— Vrei să fii soția mea. Cor
nelia ? ! Divorțez imediat !

Tatăl și mama, dar mai ales 
mama, au rămas cu gurile căs
cate.

— Dar nu e decît un copil de 
15 ani, domnule profesor. vă 
dați seama ce spuneți ?

Dar domnul profesor își dă
dea bine seama ce spune, doar 
nu era la prima experiență. Ce 
a urmat n-a fost, în nici un 
caz. un decupaj din filme cu 
amor nebun și pasiune oarbă. A 
fost un dosar de cercetare pena
lă (nr. 1655/B) întocmit de Pro
curatura sectorului IV. referitor 
la plîngerea introdusă de Ște
fan C., tatăl minorei. împotriva 
„profesorului" meditator Gheor
ghe Popilean. Să cităm din el
— strict autentic ! — amintirile 
amorezului...

....Minora Cornelia C. mi-a 
plăcut, am început să țin la ea 
și am văzut că și ea tine la 
mine (...) Mama ei a fost de a- 
cord să ne căsătorim nelegitim, 
pînă ne vom căsători legitim. 
Am luat un buchet de flori, 
băutură. Am discutat tot ce 
aveam de făcut, despre lo
godnă. înțeleși fiind că din mo
mentul respectiv sîntem soți și 
soție ’ nelegitimi (...) Am ple
cat la restaurantul ..Pescăruș', 
unde am consumat băuturi al- 
coolice (100 gr. coniac în total
— ea puțin, eu restul), am mîn- 
cat, am servit 1 kg de vin al ca
sei cu sifon. La orele 23 am luat 
un taximetru și am plecat a- 
casă la mine. în str. Leontin 
Sălăjan. Acasă la mine eu am 
consumat vin. șampanie, iar ea

C. n-avea note 
română. Iar pînă 
de admitere în 
săptămînile erau 

de

a consumat puțin. In seara ace
ea, minora Cornelia C. a ră
mas la mine peste noapte..." 
Dar ce face, ce nu face profe
sorul,,.și iată că dosarul trebuie 
clasai pentru că părinții „recu- 
nosci;pînă la urmă că, de fapț, 
totul Wa petrecut cu consimtă* 
mîntiil lor... Să nu uităm, însă, 
că pe vremea respectivei „pa
siuni oarbe" domnul profesor 
avea nevastă și copil ! Divorțul 
a trebuit introdus, nu de alta 
dar să se convingă și Ștefan C. 
tatăl minorei, că „cererea în 
căsătorie" era serioasă. La ca
pitolul matrimonial. domnul 
George însă mai prezenta și 
alte antecedente.

...Cu ani in urmă, s-a căsăto
rit pentru prima oară. _ Apoi 
pentru a doua oară. Apoi pen
tru a treia oară Nici una dintre 
cele trei doamne Popilean, la 
divorț, nu a avut mai mult de 
18 ani ! Pe Mariana M.. ultima 
sa consoartă, a cunoscut-o in 
autobuz într-o după-amiază pe

A

Pot fi oare săptămînile de fi
gurație de la Buftea — noua 
sa ocupație — considerate o îm
plinire adecvată vîrstei ?

Cum au cedat părinții Corne
liei ? Pentru, că responsabilita- 
.tea. le revine :lor îp? mare mă
sură. lătă-i- în -haine de seară, 
ezitînd să intre la barul „Athe- 
nee Palace", invitați de tînărul 
ginere „nelegitim" „Domnul 
George", însă, nu ezită nici o 
clipă. Achită dezinvolt intra
rea : 400 lei.

— Hai, tată. Hai mamă. Vi «e 
pare mult ?...

Culant om. profesorul ! Medi
tațiile mergeau bine. Cornelia 
C. s-a simțit copleșită de pri
mele atenții : o poșetă, o rochie 
de seară, un pulover, un guler 
de blană, o pereche de cisme. 
Părinții au cedat în fața bani
lor. Li se părea că fata „s-a a- 
ranjat". Mă rog. profesorul avea 
și mașină cu șofer, angajatul 
dumisale ! Mai întîi o „Dacia"- 
1100, apoi, un Fiat 850 alb. Mid

ÎNDELETNICIRILE
UNUI MEDITATOR

DE OCAZIE

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

DOMICILIUL CONJUGAL : ru
lează 
13,30;

la Festival (orele 9; 11,15; 
16; 18,30; 20,45), Modern

(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Grădina Capitol . (ora 19,30), 
Grădina Modern (ora 20).

EU FRANCISK SKORINA : ru
lează la Victoria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30: 20,45).

EVOCĂRI ; rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—20,45 în continuare).

PAN VOLODYJOWSKI: rulează 
la Lumina (orele 16,30; 20).

GOOL ! . rulează la Lumina Co
fele 9—15 în continuare).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI ■ rulează la București (ore
le 9; 12,30: 16,30, 20). Luceafărul 
(orele 9; 12.30; 16; 19,30), Favorit 
(orele 9,15; 12 30; 16; 19,30), Grădi
na Doina (ora 20).

ȘI CAII SE ÎMPUȘCA, NU-I 
AȘA ? : rulează la Capitol (orele 
8; 11; 14.15; 17.30; 20,45), Grădina 
Capitol (ora 19,30).

SUNETUL MUZICII : rulează la 
Feroviar (orele 9; 12.30; 16; 19.30), 
Melodia (orele 9: 12,30: 16: 19.30').

BUTCH CASSIDY ȘI SUNDAN
CE KID rulează la Excelsior 
(orele 9: 11,15; 13.30; 16;
20.30) . Tomis (orele 9; 11.15; 13,30; 
16: 13.15). Grădina Tomis 
20.30).

PE COMETĂ ; rulează la Gri-

13.30; 18,15;

(ora

vița (orele 9,30; 11,30; 13,30; 
18,15; 20,30),

MOARTEA FILATELISTULUI : 
rulează la înfrățirea (orele 15,30; 
17,45; 20).

POIENILE ROȘII •• rulează la 
Buzești (ora 18).

KING KONG EVADEAZĂ : ru
lează la Buzești (ora 15,30), Gră
dina Buzești (ora 20,30).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Dacia (orele 8,45—20 în 
continuare).

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI ; 
rulează la Bucegi (orele 16; 18,15; 
20,30), Grădina Bucegi (ora 19,30).

ZESTREA DOMNITEI RALU : 
rulează la Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18), Grădina Aurora 
(ora 20,15).

HAIDUCII 
ZESTREA 
rulează la Flamura 
14,30; 19).

DOAR UN TELEFON : rulează 
la Pacea (orele 16: 18; 20).

PRINTRE COLINELE VERZI : 
rulează la Miorița (orele 10; 12,30; 
15; 17 30; 20) Central (orele “ 
11.15: 14,30: 17,15: 20,15).

MIHA! VITEAZUL . rulează 
Munca (orele 15; 19).

ULTIMA RELICVĂ : rulează 
Ferentari (orele 16: 18; 20).

LOS TARANTOS rulează 
Unirea (orel<= 15,30: 18). Volga 
rele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20.

LUI ȘAPTECAI : 
DOMNITEI RALU 

(orele 10:

9;

la

la

Grădina Unirea (ora 20,15).
SECRETUL DIN SANTA 

TORIA : rulează la Lira 
15,30; 18). Grădina Lira 
20,30), Giulești (orele 14,30; 17,45; 
20),

CEI TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL : rulează la Drumul Să
rii (orele 15,30; 17,45; 20), Progre
sul (orele 15.30; 18; 20).

BĂIEȚI BUNI, BĂIEȚI 
rulează la Crîngași 
18: 20).

O DUMINICA IN 
rulează la Viitorul 
18 ; 20).

ADIO. GRANADA :
Gloria (orele 9; 11,15; _ __
18,15; 20.30), Arta (orele 15,30: 
Grădina Arta (ora 19,45).

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA : rulează la Floreas- 
ca (orele 15.30: 18, 20,15).

CLANUL SICILIENILOR : ru
lează la Moșilor (orele 15; 17,30; 
20).

PREȚUL PUTERII rulează la 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15),
Flacăra (orele 15: 17 30: 20). Laro- 
met (orele 15,30; 17.30; 19,30).

CÎNTECELE MĂRII : rulează
la Vitan (orele 15.30: 18; 20.15).

GENOVEVA DF BRABANT: 
rulează la-Rahota (orele 15.30; 
18: 20.15).

LUMINA DE GAZ : rulează la 
Cinemateca — Union (ora 9) ;

VIT-
(orele 

(ora

RAI :
(orele 16;

FAMILIE 
(orele 16

rulează 
13,30;

la 
16; 

18),

LUNGA NOAPTE A LUI ’43 : (o- 
rele 10,30; 12,30; 14.3Q) ; IDOLUL 
PRĂBUȘIT (orele 16,30; 18,45) ; 
STELELE POT STRĂLUCI
((ora 21).
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Opera Română : ECATERINA 
TEODOROIU — ora 19,30 ; Tea
trul de Operetă : SE MĂRITĂ 
FETELE — ora 19,30 ; Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale** (Sala Co
media) : BECKET — ora 20 ; 
(Sala Studio) : PĂRINȚII TERI
BILI — ora 20 ; Teatrul de Co
medie : NICNIC — ora 20 ; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : IUBIRE
PENTRU IUBIRE — ora 20 ; (Sala 
Studio) : GLUGA — --------
ora 20, (La 
studenților) :

___ PE OCHI —
Casa de cultură a 

__________ PLAY STRIND
BERG — ora 20,30 ; Teatrul Mic : 
FATA CARE A FĂCUT O MI
NUNE — ora 20 ; Teatrul ,,C. Tă- 
nase“ (Sala Savoy) : BIMBIRICĂ
— ora 19,30 ; (Cal. Victoriei) : LA 
GRĂDINA CĂRĂBUȘ — ora 
19,30 ; Teatrul ,,C. I. Nottara" 
(Bd. Magheru) : ADIO CHART.IE
— ora 19,30 ; (Sala Studio) : NĂZ-

DRĂVANUL OCCIDENTULUI 
ora 20 ; Teatrul Giulești : OMUL 
CARE A VĂZUT MOARTEA — 
ora 19,30 ; Teatrul „Ion Creangă" : 
PINOCCHIO — ora 9,30; Studioul. 
I.A.T.C. : LĂPUȘNEANUL — ora 
20 ; Teatrul „Țăndărică" (Str. 
Academiei) : DE CE A FURAT 
ZMEUL MINGEA — ora 17 ; Cir
cul Globus : ARENA PRIMĂVE
RII — ora 19,30.

I 
I
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• 17,00 Deschiderea emisiunii. 

Teleșcoală © 18,00 Căminul
• 18,40 Lumea copiilor : Scu
fița Roșie și... năzdrăvanii 
© 19,10 Tragerea Loto • 19,20
1001 de seri ® 19,30 Telejurnalul
de seară & 20,00 Reflector • 20,15 
Film artistic : „Jandarmul din 
Saint-Tropez". Comedie franco- 
italiană cu Louis de Funds și 
Genevidve Grad în rolurile prin
cipale. Regia Jean Girault © 21,55 
Mai aveți o întrebare ? București 
2000. Cum va arăta Bucureștiul 
peste trei decenii ? © 22,55 Tele
jurnalul de noapte.

I
I

s

La orele 17. A urmărit-o pînă 
acasă. S-a „documentat" apoi 
prin vecini și iată-1 pe cavaler 
bătînd, în aceeași seară, la 
poarta familiei M.

— Aș vrea să cumpăr de la 
dv. niște răsaduri de tranda
firi...

— Nu prea avem, dar poftiți 
în casă.

In casă, ce mai tura-vura, a 
intrat în subiect :

— Mamă, eu pe floarea asta 
o vreau, pe Mariana ! ...Mi-o 
dai ?

Sigur că părinții fetei l-au 
dat afară.

— „Nu vezi, măi omule, că 
ești aproape de-o vîrstă cu ta
tăl ei ? i-a spus Ioana M, ma
ma Marianei, care ne-a relatat 
pe larg intîmplările.

„Domn’Popilean a dormit în 
noaptea aceea în gara Chitila" 
— își amintește Ioana M. _ A 
doua zi. dimineața ia 7, cînd 
părinții minorei de 15 ani au 
plecat la lucru, „amatorul/ de 
trandafiri" a revenit. Cu un 
truc ieftin, cum că ar fi mur
dar pe haine și i-ar trebui o 
perie, a pătruns în casă... To
tul s-a întimplat apoi rapid, cu 
brutalitate...

In aceeași dimineață, „tînăra 
pereche" pornea spre Cernavo
dă unde domicilia, pe atunci, 
Popilean. Trec trei luni, soții se 
întorc și nunta are loc, desigur, 
pe banii soacrei. Cu lăutari, 
cum a vrut domnul George ’ 
Părinții cedaseră în fața forței 
și a violenței. Ca și fiica lor.

Au mai trecut zile, săptă
mîni, luni... Meditațiile au de
venit îndeletnicirea principală a 
..profesorului". Corigenți (și co-y 
rigente) să fi fost cît mai mu Iți 
că domnul George le lua banii 
la toți și îi prepara cu plăcere. 
Colaboratoarele s-au succedat 
și ele... A intervenit „căsătoria 
nelegitimă" cu Cornelia. Au 
urmat apoi Emanuela N„ Luiza, 
Ileana L, Teodora, Gabi. Acum, 
în actualitate, a intrat „mena
jera" Nina...

în cazul Corneliei C„ un fapt 
este de necontestat : meditațiile 
particulare i-au determinat 
schimbarea cursului firesc al 
vieții. Eleva de clasa a VIII-a 
n-a mai ajuns în clasa a IX-a... 
Minijupa și ochelarii cu ramă 
argintie au luat locul unifor
mei cu matricolă. Școala și co
legele au rămas, undeva. în a- 
mintirile copilăriei. Triri pentru 
o fată abia trecută de 17 ani...

excursii, tenis, gungurit de po
rumbei... Totul părea să dureze 
o veșnicie. Cornelia C. părăsin- 
du-și casa părintească, l-a ur
mat în diversele sale domicilii 
pe Popilean cel flotant. Nici 
părinții ei nu i-au știut, o vre
me. adresele. Și. deodată, apa
re Nina... Cornelia C. nu mai e 
acum „nevastă" fiindcă așa cum 
a fost luată, a fost și divorța
tă — adică nelegitim !

Ați bătut și dumneavoastră la 
ușa lui. a MEDITATORULUI 
DE OCAZIE

—- 4 la română, pe ambele 
trimestre ! ați răspuns, docili, 
întrebărilor experte ale necu
noscutului cu anunț la „Mica 
publicitate", de Ia care aștep
tați, parcă, izbăvirea.

Ați achitat, pe loc. avansul 
de 150 de lei și ați plecat liniș
tit acasă, siguri că odrasla a 
încăput pe miini de dascăl pri
ceput !... Nu v-ați pus, nici o 
clipă, întrebarea dacă „binefă
cătorul" necunoscut este chiar 
un profesor adevărat sau. pur 
și simplu, un impostor, cu an
tecedente penale pentru înșelă
torie, ca în cazul „domnului 
George".

Este aceasta unica soluție la 
care poate face apel un pă
rinte ? Categoric nu ! Școala 
dispune de suficiente resurse 
pentru a asigura însușirea în 
totalitate a cunoștințelor pre
date. Sistemul meditațiilor par
ticulare este determinat, între 
altele, și de dezinteresul unor 
cadre didactice care își consi
deră obligațiile încheiate ime
diat ce au depus catalogul 
la cancelarie. El poate fi com
bătut, după cum opina și citito
rul loan Pentelescu din Vatra 
Dornei, str. 7 Noiembrie 47, în
tr-o scrisoare sosită la redacție 
în urma precedentului articol, 
și prin „organizarea de ore, cu 
caracter obligatoriu pentru pro
fesori, în cadrul cărora elevii 
să poată fi pregătiți suplimen
tar la materiile considerate di
ficile. Interesul pentru medita
țiile particulare, de ocazie, af 
scădea considerabil".

...Și atunci, „școlile" de tip 
Popilean, acolo unde sînt vîJ 
nate nu numai bancnotele, nu 
vor mai putea fringe aripi. în 
orice caz, așteptăm în această 
problemă, a meditațiilor, opinia 
Ministerului învățămîntului. 
care sperăm să o putem publi
ca în curînd.
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TELEGRAME Sosirea delegației încheierea convorbirilor

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis tova
rășului LOSONCZI PAL, președintele Consiliului Preziden
țial al Republicii Populare Ungare, o telegramă cu următo
rul conținut:

Stimate tovarășe președinte,
Cu prilejul realegerii în funcția de președinte al Consi

liului Prezidențial al Republicii Populare Ungare, îmi este 
plăcut să vă adresez, în numele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România și al meu personal, cordiale 
felicitări și cele mai bune urări de sănătate, de noi suc
cese în activitatea dumneavoastră de înaltă răspundere.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis domnului 
CEVDET SUNAT, președintele Republicii Turcia, o telegramă 
in care se spune :

Aflînd cu întristare vestea dureroasă cu privire la pier
derile de vieți omenești și pagubele materiale cauzate de ca
tastrofa seismică din regiunea de sud-vest a Turciei, vă rog 
să primiți, domnule președinte, expresia profundelor senti
mente de compasiune și sincere condoleanțe pentru familiile 
Îndoliate.

Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a trimis 
tovarășului FOCK JENO, președintele Guvernului Revolu-

- ționar Muncitoresc-Țărânesc Ungar, o telegramă cu urmă
torul conținut:

Stimate tovarășe președinte.
Cu prilejul realegerii în funcția de președinte al Guver

nului Revoluționar Muncitoresc-Țărănesc Ungar, în numele 
Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România și 
al meu personal, vă adresez calde felicitări și cele mai 
bune urări de sănătate și succes în activitatea dumneavoastră 
de înaltă răspundere.

Solemnitățile dezvelirii husturilor lui 
Alexandru Moghioroș și Dumitru Petrescu

Tn Capitală, au avut Ioc, joi 
dimineața, solemnitățile dezveli
rii busturilor lui Alexandru Mo- 
ghioroș și Dumitru Petrescu, 
vechi militanți ai mișcării comu
niste și muncitorești din țara 
noastră, luptători înflăcărați 
pentru cauza socialismului și co
munismului, pentru progresul și 
prosperitatea poporului român.

La solemnități au luat parte 
tovarășii Dumitru Popa, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., primarul gene^I 
al Capitalei, Gheofghe Stoica, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., membru al 
Consiliului de Stat, Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., membri ai Biroului mu
nicipal București al P.C.R., 
prim-secretari ai comitetelor de 
partid de sector, alți activiști 
de partid și de stat, vechi mem
bri ai Partidului Comunist Ro
mân, locuitori ai Capitalei, elevi 
și pionieri. Au fost, de aseme
nea, prezenți membri ai fami
liilor oelor dispăruți.

Tovarășul Dumitru Popa a e- 
vocat personalitatea și activita
tea lui Alexandru Moghioroș și 
Dumitru Petrescu, subliniind că 
ei și-au dăruit întreaga viață 
cauzei clasei muncitoare, luptei 
revoluționare pentru eliberarea 
celor ce muncesc de exploatare 
și asuprire, idealurilor de liber
tate ale poporului, triumfului so
cialismului și comunismului în 
patria noastră.

Memoria lor — a relevat vor
bitorul — va rămîne în conștiin
ța comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii că un exemplu viu 
de devotament neprecupețit față 
de popor și de patrie.

După dezvelirea busturilor, cei’ 
prezenți au păstrat un moment 
de reculegere. Grupuri de pio
nieri au depus jerbe și buchete 
de flori.

Bustul lui Alexandru Moghio
roș, situat în cartierul Drumul 
Taberei, pe strada care-i poartă 
numele, este opera .sculptorului 
Emil Ruși, iar cel al lui Dumi
tru Petrescu, situat în scuarul 
din Piața Chibrit, a fost reali
zat de sculptorul Doru Popovici.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN a trimis COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDU
LUI COMUNIST DIN CEHOSLOVACIA o telegramă cu ur
mătorul conținut :

Stimați tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a creării Partidului 

Comunist din Cehoslovacia, în numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, al întregului partid, vă adre
săm dumneavoastră și tuturor comuniștilor felicitări și un 
salut tovărășesc.

în țara noastră este bine cunoscută lupta Partidului Co
munist din Cehoslovacia în fruntea clasei muncitoare pentru 
înlăturarea exploatării capitaliste, apărarea intereselor vitale 
ale maselor populare, împotriva fascismului. După elibe
rarea patriei de sub ocupația, hitleristă, popoarele ceh și 
slovac și-au luat soarta în propriile lor mîini și construiesc 
orînduirea nouă, socialistă.

Comuniștii români își exprimă și cu acest prilej convin
gerea că relațiile de prietenie tradițională și colaborare tovă
rășească dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comu
nist din Cehoslovacia se vor dezvolta și în viitor pe baza 
principiilor marxist-leniniste ale internaționalismului socia
list, egalității în drepturi, stimei și respectului reciproc, în 
folosul popoarelor noastre, al unității țărilor socialiste, miș
cării comuniste și muncitorești internaționale.

Vă urăm, stimați tovarăși, cu ocazia jubileului Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, succes în activitatea consacrată 
edificării socialismului, cauzei progresului și păcii în lume.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN, a trimis CELUI DE-AL XI-LEA CONGRES AL 
PARTIDULUI AVANGARDA POPULARA DIN COSTA
RICA, următoarea telegramă în care se spune:

Cu prilejul celui de-al XI-lea Congres al Partidului 
Avangarda Populară din Costa-Rica, Comitetul Central al 
P.C.R. adresează delegaților la Congres, comuniștilor, tuturor 
oamenilor muncii costaricani un cald salut frățesc.

Vă urăm succes deplin în desfășurarea lucrărilor Congre
sului și în activitatea partidului dumneavoastră consacrată 
înfăptuirii idealurilor de independență și progres social ale 
poporului costarican, triumfului cauzei socialismului șl 
păcii.

în atelierul de proiectare al Uzinei „Balanța" Sibiu. Tinerii ingi
neri discută proiectul unui nou cîntar de uz casnic.

Foto: P. TÎNJALĂ

P. C. Finlandez
Joi seara, a sosit în Capitală 

o delegație a Partidului Comu
nist Finlandez, condusă de to
varășul Arvo Aalto, secretar 
general al P.C. Finlandez, care, 
la invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
face o vizită în Republica So
cialistă România.

Din delegație fac parte tova
rășii Ossi Nurminen, secretar 
al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Finlandez, 
Kerttu Vainio, secretar al Co
mitetului districtual Helsinki al 
P.C. Finlandez.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost întîmpi- 
nată de tovafășul Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Mihai Gere, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass, șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Petre Constan
tin. secretar al Comitetului mu
nicipal București al P.C.R., de 
activiști de partid.

(Aggrpres)

VIZITELE DELEGAȚIEI PARTIDULUI 
SOCIALIST ITALIAN

în cadrul vizitei pe care o în
treprinde în țara noastră, la in
vitația C.C. al P.C.R., delegația 
Partidului Socialist Italian con
dusă de tdvarășul Luciano De 
Pascalis, membru al Direcțiunii 
P.S.I., însoțită de tovarășul Ște
fan Andrei, prim-adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., a so
sit în cursul zilei de joi în jude
țul Prahova.

Oaspeții italieni au vizitat 
Grupul industrial de petrochi

mie Ploiești, unde s-au interesat 
de activitatea productivă, per
spectivele dezvoltării industriei 
petrochimice și modul de func
ționare a Consiliului de admi
nistrație.

In continuare, delegația P.S.I. 
s-a întîlnit cu tovarășul Ilie 
Cîșu, prim-secretar al Comite
tului județean Prahova al 
P.C.R., președintele Comitetului 
Executiv al Consiliului Popular 
județean Prahova. '

• INTRE 10 ȘI 13 MAI s-au 
desfășurat în Capitajă „Zilele 
filmului cehoslovac14, manifesta
re organizată de Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă cu 
prilejul semicentenarului Parti
dului Comunist din Cehoslovacia 
și al celei de-a 26-a aniversări 
a eliberării Cehoslovaciei de sub 
jugul fascist.

Timp de patru zile, pe ecra
nul cinematografului „Capitol*1, 
au fost prezentate publicului 
bucureștean creații ale cineaști
lor cehoslovaci, inspirate din is
toria și activitatea Partidului 
Comunisț din Cehoslovacia, din 
lupta poporului acestei țări, sub 
conducerea comuniștilor, împo
triva cotropitorilor hitleriști, 
pentru eliberarea țării.

• JOI DUPĂ-AMIAZĂ s-au 
încheiat la București lucrările 
celei de-a IV-a Conferințe a or
ganismelor de stat pentru tu
rism din țările balcanice.

în încheierea lucrărilor au 
fost semnate Acordul intergu- 
vernamental de colaborare bal
canică în domeniul turismului.

precum și Protocolul acestei 
conferințe.

Acordul încheiat reprezintă 
un important pas înainte în dez
voltarea colaborării balcanice 
în domeniul turismului, în pro
movarea schimbului reciproc 
de turiști și a traficului din 
terțe țări către regiunea bal
canică. Totodată, constituie v o 
contribuție la întărirea legătu
rilor de prietenie între țările 
balcanice, la promovarea păcii 
și înțelegerii internaționale.

• LA INSTITUTUL peda
gogic de 3 ani din Baia Mare 
s-au deschis joi lucrările celui 
de-al IV-lea Colocviu național 
al cercurilor științifice studen
țești de folclor din țară, organi
zat de Uniunea Asociațiilor 
Studențești în colaborare cu 
rectoratul și Consiliul A.S. din 
Institutul pedagogic din locali
tate. Timp de patru zile se vor 
dezbate probleme actuale ale 
folcloristicii românești, proble
me privind semnificația creației 
populare din toate ' colțurile 
țării.

Ședința Consiliului învățămîntului superior
Joi, la Ministerul învățămîn- 

tului, a avut loc ședința Consi
liului învățămîntului superior, 
prezidată de ministrul Mircea 
Malița. în cadrul ei, s-au dez
bătut liniile directoare ale per
fecționării învățămîntului tehnic 
superior, adaptarea acestuia la 
nevoile economiei naționale, ca 
și măsurile pentru o strînsă con
lucrare între instituțiile de în- 
vățămînt tehnic superior și uni
tățile de producție și de cerce
tare. Membrii Consiliului au for
mulat propuneri de acțiuni pen
tru realizarea unei unități orga

nice între știință, producție și 
procesul de instruire, propuneri 
care vor intra în vigoare la în
ceputul noului an universitar 
1971—1972.

A fost discutată, de asemenea, 
noua organizare a anului de spe
cializare la facultățile de mate- 
matică-meoanică, fizică, chimie, 
biologie, din universități. Un loc 
special în dezbateri a fost rezer
vat măsurilor de organizare a 
învățămîntului post-universitar 
și de perfecționare a pregătirii 
cadrelor din instituțiile de în- 
vățămînt superior.

româno-iugoslavc
La Ministerul Afacerilor Ex

terne s-au încheiat, joi, convor
birile între ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu, și 
secretarul de stat pentru afa
cerile externe al Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, 
Mirko Tepavaț.

La convorbiri au participat din 
partea română : Nicolae Eco- 
bescu, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, Vasile Șan- 
dru, ambasadorul țării noastre 
în R.S.F. Iugoslavia, George Ma
rin și Ion Covaci, directori în 
M.A.E. ; din partea iugoslavă : 
lakșa Petrici, adjunct al secre
tarului de stat pentru afacerile 
externe, Iso Njegovan, ambasa
dorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, Djuro Nincici, consilier al 
secretarului de stat, Giuka Vu- 
kolici, director în Secretariatul 
de stat pentru afacerile externe.

Convorbirile, care s-au desfă
șurat într-o atmosferă sinceră, 
prietenească, au prilejuit celor 
două părți un dialog util, refe
ritor la stadiul actual și la per
spectivele de dezvoltare a re
lațiilor bilaterale, un schimb de 
opinii ou privire la unele proble
me internaționale actuale.

★
Secretarul de stat pentru afa

cerile externe al Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, 
Mirko Tepavaț, s-a întîlnit, joi 
după-amiază, la Asociația de 
drept internațional și relații in

ternaționale din Capitală, cu re
prezentanți ai presei centrale 
române, Agenției române de 
presă „Agerpres11, .iRadiotelevi- 
ziunii, precum și cu corespon
denți ai presei străine.

★
Secretarul de stat pentru afa

cerile externe al Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, 
Mirko Tepavaț, a oferit joi un 
dineu în onoarea ministrului a- 
facerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Corneliu 
Mănescu.

Mirko Tepavaț și Corneliu 
Mănescu au toastat pentru con
ducerile de partid și de stat ale 
Republicii Socialiste România și 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, în sănătatea tovară
șilor Nicolșe Ceaușescu și Iosip 
Broz Tito, pentru continua dez
voltare a relațiilor de prietenie 
româno-iugoslave. pentru pros
peritatea popoarelor celor două 
țări.

★
Joi seara a părăsit Capitala 

secretarul de stat pentru aface
rile externe al Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, Mir
ko Tepavaț, care, la invitația 
ministrului afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia, a făcut o vizită de priete
nie în țara noastră.

(Agerpres)

încheierea lucrărilor sesiunii a IV-a a 
Comisiei mixte guvernamentale de colaborare 
economică între România și R. D. Germană

■

i s i' i

In perioada 10—13 mai au avut 
loc la București lucrările celei 
de-a IV-a sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale de cola
borare economică între Româ
nia și R.D. Germană.

Comisia a examinat modul de 
îndeplinire a recomandărilor a- 
doptate anterior și a constatat 
că în perioada care a trecut de 
la ultima sa sesiune colaborarea 
economică dintre cele două țări 
a continuat să se dezvolte, fapt 
oglindit în creșterea continuă a 
schimbului reciproc de mărfuri. 
Pe baza rezultatelor .obținute de 
organele de planificare în coor
donarea planurilor de dezvolta
re a economiilor naționale a ce
lor două țări, precum și în te
meiul acordului comercial pe 
termen lung, în perioada 1971— 
1975 schimbul reciproc de măr
furi va cunoaște o dezvoltare 
ascendentă. Această dezvoltare 
este stimulată de măsurile adop
tate de Comisia mixtă guverna
mentală privind adîncirea în 
continuare a diviziunii muncii, 
îndeosebi în domeniile industrii
lor metalurgică, chimică, con
strucții de mașini, electrotehni
că și electronică.

In cadrul sesiunii, Comisia 
mixtă guvernamentală a stabi
lit noi măsuri în această direc
ție, în spiritul interesului și a- 
vantajului reciproc; avînd în ve
dere și recomandările C.A.E.R., 
o atenție deosebită se va acor
da dezvoltării cooperării și spe
cializării în domeniul indus
triei construcțiilor de mașini, în 
special în ceea ce privește in
stalațiile și utilajele de înaltă

tehnicitate, care corespund ne
voilor de perspectivă ale celor 
două țări.

Cele două părți au efectuat, de 
asemenea, un schimb de păreri 
privind posibilitățile de adîncire 
a colaborării în domeniul știin
ței și tehnicii, stabilind măsuri 
corespunzătoare.

★
Jod seara, a părăsit Capitala 

delegația guvernamentală a Re
publicii Democrate Germane, 
condusă de Kurt Fichtner, vice
președinte al Consiliului de Mi
nistru

CRONiCA
U. T. C.

Joi după amiază a sosit în 
Capitală delegația Uniunii 
Studenților Polonezi (Z.S.P.) 
condusă de Chocholak Pawel» 
vicepreședinte al Consiliului 
Central al Uniunii, care va 
efectua O vizită în țara noa
stră, la invitația Uniunii A- 
sociațiilor Studențești din 
România.

La aeroportul București— 
Otopeni, delegația a fost în- 
tîmpinată de tovarășii Gheor- 
ghe Șoima, vicepreședinte, 
Dan Bîrliba și Kalftnari Pusz- 
tai, secretari ai Consiliului 
U.A.S.R., de activiști ai Co
mitetului executiv al U.A.S.R.

înaintea meciului Cehoslovacia-România

„CINE W DOBINBI VICTORIA 
IA CÎSTICA SI SERIA!“

Corespondență telefonică din Praga
Incepînd de marți lotul re

prezentativ cehoslovac se află 
reunit la Bratislava. „Cartierul 
general" a fost instalat la ho
telul „Club",

De altfel, de miercuri în
coace, jucătorii cehoslovaci au 
ca parteneri de pregătire echi
pa „Slavai“ — Dunaiska Streda. 
Chiar astăzi, vineri, are loc un 
meci de intensitate crescută cu 
echipa acestui orășel. Mîine, 
jucătorii noștri au programat un 
ultim antrenament, pentru a- 
comodare. pe stadionul ..Slovan11 
din Bratislava, unde va avea 
loc și partida oficială.

Va urma apoi, ziua mediului... 
Ce va fi ?

Jucătorii români sînt aștep
tați să sosească la «Bratislava în 
cursul zilei de astăzi. Ei vor fi 
întîmpinați și salutați de con
ducătorii federațiilor cehe și 
slovace de fotbal. Interesul pen
tru acest meci oftcial este deo
sebit. Ne așteptăm ca în tri
bune să* ia loc 35—40 mii de 
spectatori — suporteri înflăcă
rați ai echipei noastre, ca și 
numeroși oaspeți, turiști din 
România. Antrenorii Ladislau 
Novak și Kaciani sînt de pă
rere că... „musafirii care vin pe 
stadionul din Bratislava nu tre
buie considerați învinși dina
inte, e*i se pot simți aici ca a- 
casă...“

Metalul
Lotul A 1

De la Plopeni la Snagov am 
mers aseară cu autobuzul lotu
lui național. Niciodată nu i-am 
văzut pe băieți atît de tăcuți, 
de triști. In mașină era o liniș
te apăsătoare, „de muzeu", de 
parcă discuțiile ar fi fost inter
zise... Angelo Niculescu, cu ne- 
lipsiții săi ochelari de soare, pri
vea absent pe fereastră. Dan 
fuma, Dinu cînta în vîrful buze
lor o melodie, probabil nu prea 
veselă... Dumitrache batea ner
vos cu pumnul în palmă... In
tr-un tîrziu s-a făcut auzită vo
cea lui Răducanu : „Ghinionul 
pe care l-am avut noi azi îl vor 
avea duminică cehoslovacii !“ Lu- 
cescu îmi șoptește că „în ’66 
Sportul studențesc a învins lotul 
pe stadionul Republicii cu 4—1, 
iar peste cîteva zile grecii pier
deau, la Atena, cu 1—-2 în fața 
României11. Radu Nunweiller, care 
„trăsese cu urechea", completea
ză : înaintea meciului cu Anglia 
de pe Wembley am pierdut cu 
0—5 la Standard Liege, de nu 
știam unde e ieșirea din sta
dion..."

Răducanu a amintit ceva de 
ghinion. Intr-adevăr, „tricolorii11 
au avut ieri (și) ghinion, căci 
{ningea a refuzat pur și simplu

Dincolo de febra pregătirilor 
trebuie să arăt că fotbaliștii 
noștri și antrenorii cred că me
ciul în compania românilor va 
fi foarte greu, dar că trebuie 
cîștigat. Echipa gazdă va face 
tot posibilul să cîștige. Dar asta 
nu mai depinde numai de ea. 
Se speră mult că internaționalii 
din Mexic se vor înțelege la 
fel de bine cu noii lor colegi, 
ca și în meciul de la Swansea. 
De altfel, echipa, în mare, va 
fi aceeași. In general, aici se 
emite părerea că meciul prezin
tă mari dificultăți și pentru 
gazde din cauza mizei lui ex
trem de mari : cine va obține 
victoria în această partidă va 
cîștiga și seria și se va califica 
mai departe în „Cupa Europei11.

în ultima etapă de campio
nat, selecționabilia au evoluat 
foarte bine. Nici unul nu a fost 
mai serios accidentat. „Cei 11“ 
care vor fi trimiși în teren de 
către selecționerul Novak vor 
fi stabiliți în ultimul moment, 
din următorul lot : Viktor, Ven- 
cel, Dobias. Hrivniak, Desiatnik, 
Binovsky, Rusniak, Toborsky, 
Pollak, Kuna, Adamec, Ciepko- 
vici, Kabak, Stratil, Jokl. Karkl.

IAROSLAVA NOVAKOVA 
redactor la MLADA FRONTA, 

Praga

Plopeni- 
0 (0 0)!!!
să intre în poartă, în cel puțin 
3—4 situații în care apărarea 
gazdelor era groggy. Dar noi 
știm foarte bine, însă, că ratări
le au la bază, în primul rînd, 
execuții tehnice greșite, pripea
lă, lipsă de concentrare. Ce să 
mai lungim... cronica, lotul a ju
cat slab, neașteptat de slab. A 
început partida foarte bine, a 
pasat frumos și cu precizie la 
mijlocul terenului, și-a creat prin 
Dumitrache cîteva faze de poar
tă deosebit de spectaculoase, răs
plătite cu rafale de aplauze de 
publicul spectator. Apoi, încet- 
încet a redus motoarele, invitîn- 
du-și partenerii la atac. Și aceș
tia nu s-au lăsat prea mult in
vitați... In min. 60 Spiridon a 
reușit ceea ce nu reușiseră Du
mitrache, Neagu, Dembrovschi 
et. comp. : să marcheze un gol ! 
La 0—1, lotul s-a trezit, a început 
să atace furibund, cu Dan în ca
reul advers, dar mingea n-a vrut 
să intre în poartă ! Și uite așa, 
divizionara C Metalul Plopeni 
a învins echipa națională...

Ce va fi la Bratislava, nu se 
știe. Să sperăm că va fi bine...

DUMITRU VIȘAN

„Baschetul nu-i numai pentru giganți
în turneul de la Sofia echipa 

de baschet a orașului Bucu
rești a ocupat locul 5. Albu, 
căpitanul echipei naționale, din 
cauza unei întinderi musculare 
(se speră că este vorba numai 
de o întindere) n-a jucat

— A fost greu pe tușe,
Albulc ?

— Tare greu. Mai ales că tre
buie să urmărești meci de meci, 
echipa ta.

— De ce numai locul 5 ?
— într-o serie în care intri 

cu echipa Moscovei, de departe 
cea mai bună din Europa, și cu 
echipa țării gazde, este greu să 
ocupi primele două locuri.

— Există în baschet un „cal
cul al hîrtiei" care nu poate fi 
contrazis pe teren ?

— Numai în ceea ce privește 
primul loc. Pentru celelalte lo
curi nu există nimic sigur. Orice 
rezultat este posibil.

— Ce crezi că se va întîmpla 
la 19—24 mai la Katovice ? Sînt 
șanse de calificare pentru tur
neul final ' 
ropean ?

— Cred
cele două ___
ge în finală. Pentru echipa^ noa
stră, care ( ' 
meciurile -----------------
tîlnirile cu Albania și Spania, 
vor atîrna greu în „rodajul11 
impus de o asemenea finală-

— Intr-adevăr, avem o echipa 
foarte tînără și cu foarte puțini 
jucători înalți. Față de „giganții11 
pe care i-ani văzut în celelalte 
echipe...

— Să știți că baschetul nu-i 
numai pentru giganți. Este ade
vărat că în echipele pe care 
le-am văzut și eu la Sofia, în 
special la sovietici și cubanezi 
sînt jucători atletici, foarte 
înalți (2,15 m.) care joacă în. 
forță. Noi, oricîte greutăți am 
ridica nu putem deveni mai 
atletici decît sîntem. Putem 
însă exersa mai mult pe ceea ce 
avem propriu : tehnică și fante
zie. Intr-o echipă trebuie să fie 
și jucători înalți și jucători 
scunzi. Aceștia din urmă însă, 
trebuie să muncească mult mai 
mult pentru a căpăta o tehnică 
individuală aproape de perfec
țiune.

— Știu că practici baschetul 
de la 13 ani. La 15 ani erai în 
lotul național, iar la 16 ani ju- 
cai în echipa națională. Cum 
au evoluat „tribunele" în acești 
aproape 20 de ani de cînd tot 
joci în fața lor ?

— Contrar rezultatelor care 
s-au obținut în Europa, la noi, 
baschetul a pierdut o parte din

al Campionatului eu-

că vom fi una din 
echipe care vor mer- 

; este foarte* tînără, 
acestea, inclusiv în-

Interviu cu
MIHAI ALBU

spectatori. Jucînd în eqhipa Eu
ropei am avut posibilitatea să 
stau de vorbă cu specialiști în 
materie, iar recent, cu prilejul 
unui voiaj în Franța, la un tur
neu de baschet, am trecut prin 
Iugoslavia și Italia. In toate 
aceste trei țări mi s-a spus, că 
baschetul a ajuns după fotbal să 
dețină locul 2 în ceea ce pri
vește interesul publicului. La 
noi tribunele sînt din oe în ce

(Urmare din pag. 1)

33 la sută din totalul pionierilor 
și școlarilor — elevi ai claselor 
III-VII — sînt ouprinși în acti
vi tatea cercurilor tehnico-științi- 
fice care funcționează în cadrul 
caselor pionierilor și al școlilor 
generale. Jumătate dintre aceștia 
frecventează cu regularitate 
cercurile ou caracter pur aplica
tiv. Este vorba, deci, de un 
considerabil număr dintre elevii 
țării care desfășoară zi cu zi, o 
activitate extrem de variată, că
reia i se dedică cu pasiunea pe 
care numai vîrsta pionieriei o poa
te avea și despre care, din păcate, 
se cunosc și se fac publice prea 
puține lucruri. Cercurile telinico- 
științifice și aplicative sînt diri
jate direct de cadrele didactice 
de specialitate și se află sub 
îndrumarea Inspectoratelor de 
învățămînt. Iată cîteva profiluri: 
modelism, cu subdiviziunile sale 
aero, navo ri rachetomodelism, 
electrotehnic, electronic, radio
amatorism, foto, auto, carting, 
tractoriști.

—• Referindu-ne la mult 
comentata problemă a 
supraîncărcării elevului, 
cum vedeți relația cerc a- 
plicativ-bugetul de timp 
al școlarului ?

— Trebuie să plecăm, neapă
rat, de la premisa că aceste 
activități, cu un rol primordial 
în cadrul procesului instructiv- 
educativ, au fost abordate cu 
stopul de a contribui la spriji
nirea școlii în preorientarea și 
orientarea profesională a elevi
lor. în marea lor majoritate 
membrii cercurilor aplicative, la

•//

Î, IERI LA CONSTANȚA 
r-un meci internațional de 

fotbal echipa Farul a ‘.-~ 
cu scorul de 2—1 (0—0) echipa 
Republicii Democratice 
go-Kinshasa.
• SIMBATA ARE LOC în 

saAa Dinamo meciul interna
țional de lupte greco-romane 
dintre echipele Dinamo Bucu
rești și Dynamo Luckenwald 
(R. D. Germană). Partida în
cepe la ora 17.

CURSA PĂCII
învins

Con-

mai puțin populate.
— Cauza ?
— în campionatul nostru 

există un prea mare decalaj de 
valori între primele 4—5 echipe 

. și celelalte. La asta se adaugă 
lipsa de popularizare care face 
din baschet un joc anonim.

— Remediul ?
— Să se insiste mai mult pe 

„minibaschet11 și, natural, să se 
revadă propaganda ce a impus 
acest sport care cere atleți cu 
calități fizice duse la cel mai 
înalt nivel.

• NUMEROȘI SPECTATORI 
au urmărit aseară în sala Flo- 
reasca meciul internațional 
amical de baschet dintre echi
pele României și Spaniei. Ju
cînd mai bine, baschetbaliștli 
români au obținut victoria cu 
scorul de 94—84 (50—40). Din 
echipa României s-au remar
cat Popa (23 puncte) și Dia- 
conescu (21 puncte). Oaspeți! 
au avut cel mai bun realiza
tor în Brabender (26 puncte).

Competiția ciclistă „Cursa Pă- 
cii“ a continuat joi cu desfășu
rarea etapei a 7-a pe distanța : 
Cottbus—Goerlitz (135 km). Din 
nou întrecerea a fost spectacu
loasă învingătorul fiind desem
nat după un animat sprint final. 
A cîștigat polonezul Zenon Cze- 
kowski cronometrat în 3hl8’42” 
care a dispus în ordine de Star
kov (U.R.S.S.) și Fierens (Bel
gia). în același timp a fost în
registrat un pluton alcătuit din 
12 alergători printre care se a-

flau și rutierii români Tudor 
Vasile (locul 6), N. David (lo
cul 11) și C. Grigore (locul 13).

Tricoul galben este acum pur
tat de polonezul Czekowski — 
23h20’17” urmat de Starkov 
(U.R.S.S.) — 23h20’40”, Mickein 
(R. D. Germană) — 23h20’44”, 
Szurkowski (Polonia) — 23h21’ 
04”, Holik (Cehoslovacia) — 23h 
21’11’, Tudor Vasile (România) 
— 23h21’12”. Pe echipe conduce 
Cehoslovacia urmată de U.R.S.S., 
Polonia, Italia, Belgia, România

„RALIUL PRIMĂVERII"

C. AMARIȚEI

pentru
Cîteva date suplimentare pri

vind desfășurarea celei de-a 
IV-a ediții a „Raliului primă
verii", al cărui start va fi dat 
sîmbătă 21 mai a.c.

Traseul, măsurînd 460 km, va 
fi următorul i București, Ale-

absolvirea școlii generale, se în
dreaptă către liceele industriale 
și școlile profesionale care le 
vor întregi profilul de viitori 
tehnicieni și maiștri calificați în 
ramura respectivă. Față de acest 
deziderat, activitatea în cadrul 
cercurilor nu poate fi privită 
ca o grevare a bugetului de timp 
al școlarului ci este ea însăși o 
completare firească, necesară, 
practică a lecțiilor de clasă. Alt
fel spus, programa analitică la

posibilitatea adaptării lui la for
me sportive, competiționale, ceea 
ce stimulează pasiunile infinit 
mai mult. Tocmai acest avantaj 
trebuie valorificat cît mai bine 
și organizația 
toate eforturile

noastră depune 
ca să o facă.

fost pionier, Au- 
actualmente stu-

— Un
rel Popa, . .
dent în anul I al Facul
tății de mecanică din ca
drul Politehnicii, deține de

ATELIERUL Șl • ••

PERFORMANTA
fizica de olasa a Vl-a, de exem
plu, pentru a fi perfect asimila
tă, nu poate fi ruptă de cercurile 
tehnico-aplicative pionierești.

— Se poate vorbi des
pre cercuri prioritare în 
ceea ce privește puterea 
lor de atracție față de in
teresul elevilor P

— Modelismul are, oarecum, 
situație privilegiată. Din 100 . - . -

școlari de vîrstă mică, tot 10 
sînt fasoinați de avion și auto
mobil. Cu timpul, pe măsura lăr
girii ariei cunoștințelor asimila
te, desigur, preocupările și in
teresele se diversifică. Modelis
mul rămîne însă avantajat de

trei ani consecutiv titlul 
național și a obținut me
dalia de bronz la ultimul 
Campionat mondial de 
micromodele. Considerați 
că există un prag între 
cercul aplicativ pionieresc 
și sportul de perfor
manță P

— Cu certitudine, în sportu
rile cu caracter tehnico-aplioativ 
(modelism, radioamatorism și 
chiar auto-moto) marea perfor
manță de mai tîrziu nu poate fi 
anticipată fără gradația oarecum 
obligatorie a cercurilor tehnice 
îndrăgite încă din vremea școlii. 
Studentul lurel Popa nu este 
un caz singular. Numerori alți

foști sau actuali pionieri bat la 
porțile consacrării sportive în 
ciuda vîrstei lor fragede. Ei au 
trecut, cu toții, prin „școala" I 
micromodelismului pionieresc. 
Totul a început, nu cu mulți 
ani în urmă (1966 — n.n.) la 
Casa pionierilor din Tîrgu Mu
reș. Valorificând caracterul com
petitiv al modelismului au fost 
organizate, de atunci, finale na
ționale pentru pionieri și școlari 
în salina de la Praid, Numărul 
județelor participante a crescut, 
vizibil, la fiecare ediție : 4, 10, 
18, 23, 31.

— Ce mai cuprinde ca
lendarul sportiv tehnico- 
aplicativ al C.N.O.P. ?

— Mai întti organizarea, la 
nivel de județ, a unor competi
ții pionierești de aeromodele, 
navomodele, rachetomodele, car
turi și vînătoare de vulpi. Le 
urmează apoi, similar „zonelor" 
din marile concursuri, întreceri
le interjudețene : „Racheta Mol
dovei" (la Botoșani, ou partici
parea a 12 reprezentative de ju
dețe), „Racheta Oltului" (la 
Rîmnicu-Vîlcea), „Raliul Some
șului" (carturi, la Satu-Mare), 
„Raliul Tîrnavelor" (la Sighișoa
ra). După taberele centrale or
ganizate în vacanța de vară în 
colaborare cu Ministerul Învăță
mîntului, care vor reuni campio
nii județeni pe profiluri, vor 
urma și alte etape finale pe 
țară : aero, rachetomodele și vî
nătoare de vulpi la Șăliște, na
vomodele la Galați și carturi la 
București. Sporturile tehnico- 
aplicative pionierești s-au lansat 
după cum e lesne de văzut, în 
cursa afirmării T I

amatori
xandria, Roșiorii de Vede, Ca
racal, Craiova, Balș, Slatina, Pi
tești, București (noua auto
stradă).

La Craiova și. București vor 
avea loc probele speciale, con- 
stînd în schimbarea roții din 
spate (la Craiova) și a celei din 
față (la București) ; slalotm cu 
pas variat (de la 7 m piuă la 
13 m între buturi), executat în 
paralel de către două echipaje. 
Probele vor fi susținute atît de 
pilot cît și de navigator, la ale
gere, într-unul dintre cele două 
orașe de escală. La Craiova, 
probele speciale se vor desfășu
ra pe Bulevardul 1 Mai, iar ia 
București, în fața noului Insti
tut politehnic.

In afară de „Marele premiu" 
(în valoare de 10 000 lei), oferit 
de „Informația Bucureștiului11, 
vor fi oferite premii din partea 
ADAS-ului (totalizînd 10 000 lei), 
Casei de Economii și Consem- 
■națiuni, uzinej „Danubiana11, 
I.D.M.S. (6 000 lei). Organizatorii 
vor oferi un premiu special pen
tru începători în valoare de 
5 000 lei.

Festivitatea de premiere va a- 
vea loc la București, sîmbătă, 
25 mai a.c., la sediul Modern 
Clubului. La cererea amatorilor 
din întreaga țară, data de în
scriere la raliu a fost devansată 
pînă sîmbătă, 15 mai 1971.

SORIN-ȘTEFAN STANCIU

Caravana de auto

turisme cu suporteri 
ai echipei naționale 

la Bratislava
La meciul de fotbal de 

duminică, de la Bratislava, 
se deplasează o adevărată 
caravană de turisme cu su
porteri ai echipei noastre 
naționale : 300 de mașini cu 
800 de persoane, însoțite de 
ateliere mobile de asistentă 
tehnică ale A.C.R.

1



Lucrările Adunării Demisii
Consiliului Mondial

al Păcii
în capitala Ungariei s-au des

chis joi lucrările Adunării Con
siliului Mondial al Păcii, la care 
participă peste 700 delegați, in
vitați și observatori din 125 de 
țări, precum și reprezentanți a 
83 de organizații internaționale. 
Mișcarea pentru pace din Româ
nia este reprezentată de o dele
gație condusă de prof. univ. Tu- 
dor Ionescu, președintele Comi
tetului Național pentru Apărarea 
Păcii.

La ședința inaugurală a asis
tat Pal Losonczi, președintele 
Consiliului Prezidențial al R. P. 
Ungare.

După cuvîntul de deschidere 
rostit de Gyula Kallai, președin
te al Prezidiului Consiliului Na
țional al Frontului Popular Pa
triotic din Ungaria, adunarea a 
adoptat ordinea de zi : sarcini
le imediate ale Consiliului Mon
dial al Păcii în vederea întări
rii și extinderii acțiunii comune 
și unității tuturor forțelor anga
jate în lupta pentru pace, inde
pendența, împotriva imperialis
mului și războiului; întărirea or- 

Consiliului Mondial al

Vietnamului de Sud, Dramane 
Quattara, reprezentantul Organi
zației Unității Africane, scriito
rul sovietic A. Komeiciuk, cano
nicul belgian Gorr, reprezentan
ții Comisiei pentru apartheid și 
Comisiei speciale pentru decolo
nizare din cadrul O.N.U., Ralph 
Abernathy, liderul’ mișcării popu
lației de culoare din S.U.A., și 
alte personalități marcante ale 
luptei pentru pace.

Reuniunea plenară de 
amiază a fost consacrată 
popoarelor din Indochina 
tru apărarea libertății și 
pendenței naționale. Au 
cuvîntări delegații din ___ ,
Cambodgia, RepubHca Vietna
mului de Sud și R. D. Vietnam. 
A luat cuvîntul, de asemenea, 
Sidney Peck, din partea mișcă
rilor americane pentru pace, îm
potriva războiului din Vietnam.

Ultima parte a reuniunii a 
fost consacrată raportului se
cretarului general al Consiliului 
Mondial al Păcii, Romesh Chan
dra.

după- 
luptei 
pen- 

inde- 
rostit 
Laos,

CAIRO. — Agenția M.E.N. 
anunță că Mohamed Fawzi, 
ministrul apărării, Samy Sha- 
raf, ministru de stat pentru 
problemele prezidențiale, Hil- 
my El Said, ministrul energiei 
electrice, Saad Zayed, ministru 
locuințelor și utilității publice, 
și Mohammed Fayek, ministru 
informațiilor, și-au prezentat 
joi demisia președintelui Re
publicii Arabe Unite, Anwar 
Sadat.

Agenția M.E.N. anunță că Ab
del Mohsen Aboul Nour, secre
tar general al Uniunii Socialiste 
Arabe, Muhammed Labib Shu- 
keir, președintele Adunării Na 
ționale a R.A.U., membru în 
Comitetul Executiv Suprem al 
U.S.A., și Dia-el-Din Daud, 
membru în Comitetul Executiv 
Suprem al U.S.A., și-au prezen
tat joi demisiile din funcție Ca- 
mitetului Executiv Suprem al 
Uniunii Socialiste Arabe.

în R.A.U

IRLANDA DE NORD. — Au avut loc noi atentate mai ales la 
Belfast, unde, în cursul ultimelor zile mai multe bombe au ex

plodat în diverse locuri publice

în cadrul ședinței inaugurale 
s-a dat citire mesajelor de salut. 
Mesajul adresat participanților la 
Adunarea Consiliului Mondial al 
Păcii de către președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a fost urmărit cu 
deosebit interes și salutat cu în
delungi aplauze.

Au luat cuvîntul pe marginea 
problemelor înscrise pe ordinea 
de zi Nguyen Thi Binh, repre
zentanta Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii

es
Au început lucrările

din Slovacia
Agenția C.T.K. anunță că joi 

au început la Bratislava lucră
rile Congresului Partidului 
Comunist din Slovacia. La lu
crări participă o delegație a 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
condusă de Gustap Husak, 
prim-secretar al C.C^ al P.C.C.

• Pe agenda de lucru a pri
mei zile a Congresului figu
rează Raportul cu privire la 
activitatea P.C. din Slovacia, 
dezvoltarea» societății în pe
rioada de după cel de-al 
XHI-lea Congres al P.C. din. 
Cehoslovacia și la sarcinile 
principale ale partidului în 
Slovacia în perioada următoa
re, prezentat de Jozef Lenart, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Slovacia. Al doilea punct 
de pe ordinea de zi este Ra
portul de activitate și noile 
sarcini ale Comisiei de Con
trol și Revizie a P.C. din 
Slovacia, expus de Vilem 
Salgovic, președintele Comi
siei.

PENTRU PRIMIREA

APEL Al DELEGAȚIILOR
UNOR TARI SOCIALISTE
Delegațiile Bulgariei, Ceho

slovaciei, Cubei, Mongoliei, Po
loniei, României, Ungariei și 
U.R.S S., prezente la lucrările 
celei de-a 24 sesiuni a Orga
nizației Mondiale a Sănătății, 
au adresat celorlalte țări parti
cipante un apel de 
în favoarea primirii, 
la această sesiune, 
publicii Democrate Germane 
ca membru cu drepturi depline 
în O.M.S. „Nu există nici o în
doială, se arată în apel, că, fiind 

.membră a O.M.S., R.D.G. ar 
z putea să aducă o contribuție 

■ substanțiala în soluționarea sar
cinilor de mare importanță care 
revin organizației. De aceea, o 
asemenea hotărîre ar corespun
de nu numai intereselor R.D.G., 
ci și intereselor tuturor țărilor 
membre ale O.M.S. Ea ar cons
titui o contribuție reală la cauza 
destinderii în Europa și la sta
bilirea de 
între țările 
cial-politice

relații fructuoase 
cu sisteme so- 

diferite".

Raiduri
americane

ale avioanelor
asupra R. D. V

DECLARAȚIA M.A.E. AL R.D. VIETNAM
informează 

și 9 mai, a- 
au efectuat 
teritoriului

Agenția V.N.A. 
că, în zilele de 7 
vioane americane 
raiduri deasupra 
R.D. Vietnam, bombardînd o
serie de zone din provinciile 
Quang Binh și Ha Tinh, dea
supra cărora au răspîndit pro
duse chimice toxice. La 8, 9 
și 10 mai, avioane ale S.U.A., 
inclusiv bombardiere „B-52“, 
au atacat comuna Huong Lap, 
iar artileria americană insta
lată la sud de zona demilita
rizată a deschis focul asupra

comunelor Vinh Son și Vinh 
Giang, de la nord de paralela 
17. Au fost provocate pierderi 
de vieți omenești și pagube 
materiale.

Ministerul Afacerilor Exter
ne al R.D. Vietnam a dat pu
blicității o declarație în care 
condamnă sever aceste acte 
de război și cere Statelor U- 
nite să înceteze definitiv ori
ce acțiune care lezează suve
ranitatea și securitatea R.D. 
Vietnam.

Conferința cvadripartitd
de la Paris

„LA

hotare
Criza monetară
interoccidentală

Manifestare 
consacrată 
aniversării 

semi
centenarului 

P. C. R.
Cu prilejul aniversării semi

centenarului Partidului Comu
nist Român, la Helsinki a fost 
deschisă o expoziție de foto
grafii cu aspecte din istoria 
P.C.R. și imagini ale României 
contemporane, organizată de 
Comitetul Central al Partidului 
Comunist Finlandez.

La deschiderea expoziției au 
participat Aarne Saarinen, pre
ședintele P. C. Finlandez, Arvo 
Aalto, secretar general, Olavi 
Hianninen, membru al Biroului 
Politic, alți membri ai Biroului 
Politic și ai C.C. al Partidului 
Comunist Finlandez, activiști de 
partid. Au luat parte, de ase
menea, reprezentanți ai Minis
terului Învățămîntului, membri 
ai conducerii Asociației de prie
tenie Finlanda—România, zia
riști. Au fost prezenți șefi ai 
unor misiuni diplomatice acre
ditați la Helsinki.

Au rostit alocuțiuni Jorma 
Simpura, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.F., redac- 
tor-șef al ziarului ,.Kansan 
Uutiset", și Mircea Bălănescu, 
ambasadorul României în Fin
landa, care au subliniat bunele 
relații existente între Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Comunist Finlandez, între Ro
mânia și Finlanda, între popoa
rele celor două țări.

Expoziția s-a bucurat de o 
caldă apreciere și de mult in
teres din partea vizitatorilor.

NOTE «ria»

SI PERSPECTIVE 
IUGOSLAVE

NATION": O CRIZA 
SERIOASĂ

aflăm angrenați într-o 
cărei seriozitate poate fi

re-

In capitala Franței a avut loc 
joi a 113-a ședință plenară a con
ferinței cvadripartite în proble
ma Vietnamului. Reuniunea a 
coincis cu împlinirea a trei ani 
de la începerea convorbirilor de 
la Paris în vederea reglementă
rii problemei vietnameze.

în declarația sa — relatează a- 
genția V.N.A. — Xuan Thuy, 
conducătorul delegației Republi
cii Democrate Vietnam, a subli
niat că Administrația S.U.A. tre
buie să anunțe un termen precis 
și rezonabil pentru retragerea de 
pe teritoriul sud-vietnamez - ' 
turor forțelor americane.

La rîndul său, Nguyen 
Tien, reprezentantul G.R.P. 
nunțat intensificarea de ____
S.U.A. a bombardamentelor asu
pra, teritoriului sud-vietnamez, a- 
rătînd că raidurile întreprinse de 
bombardierele ,,B-52“, precum și 
lansarea masivă de substanțe ‘ 
xice au provocat moartea a

meroase persoane, în special co
pii. Nguyen Van Tien a insistat 
asupra necesității stabilirii unei 
date limită pentru evacuarea ra
pidă și totală din Vietnamul de 
sud a trupelor americane.

Ion Pătan a sosit
a tu-

Van 
a de- 
către

to- 
nu-

• UN AVION SOVIETIC __ 
tip „AN-12“ a inaugurat joi noua 
linie aeriană Habarovsk—Tokio, 
pentru transporturile de măr
furi și pasageri — informează a- 
genția TASS.

de

la Brazzaville
La 13 mai, a sosit în capitala 

Republicii Populare Congo o 
delegație guvernamentală a Re
publicii Socialiste România, 
condusă de Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri. La aeroport, delegația 
română a fost întîmpinată de 
Alfred Raoul, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al R. P. 
Congo, Matingou Boniface, mi
nistrul finanțelor, Lambert Gali 
Bali, primarul orașului Brazza
ville, și alte oficialități.

„Ne 
criză a .. . - - .
comparată cu cea din anii ’30“, 
apreciază ziarul „La Nation" în
tr-un articol consacrat actuale
lor convulsii din lumea mone
tară occidentală. „Stabilirea 
cursului fluctuant al unor valu
te, adaugă ziarul, nu va împie
dica afluxul de dolari genera
tori de inflație".
CEA MAI LUNGA REUNIUNE 
A CABINETULUI FRANCEZ

Președintele Georges Pompi
dou a prezidat miercuri la Pa
latul Elysee cea mai lungă re
uniune săptămînală a cabinetu
lui francez de la oreluarea func
ției sale de șef al statului — re
latează Agenția France Presse. 
Reuniunea a fost consacrată e- 
xaminării consecințelor actualei 
crize monetare occidentale.

Atît președintele Pompidou, cît 
și ministrul economiei și finan
țelor, Valery Giscard d’Estaing, 
au criticat hotărîrea guvernului 
vest-german de a institui un 
curs fluctuant al mărcii pe pie
țele de schimb. Ei au apreciat 
că măsura adoptată de R.F. a 
Germaniei — acceptată de mem
brii C.E.E. numai ca un mijloc 
imediat de intervenție — creea
ză dificultăți în ce privește rea
lizarea preconizatei uniuni eco
nomice și monetare a „celor sa
se", precum și în edificarea Pie
ței comune, în general.

„Nu se pune problema schim
bării actualei parități a francu
lui", a declarat Giscard d’Es
taing în Adunarea Națională, 
răspunzînd mai multor între-

bări. „Dacă noi am accepta 
evaluări colective, a adăugat el, 
aceasta ar fi un semn aă sîntem 
de acord să luptăm periodic con
tra inflației monetare din Sta
tele Unite prin deflația econo
mică a Europei occidentale, de- 
flație care ar fi în detrimentul 
expansiunii noastre economice și 
al folosirii adecvate a forței de 
muncă".

Președinția Consiliului de Mi
niștri al Italiei a dat publicită
ții un comunicat în care se sub
liniază că atitudinea Italiei față 
de hotărîrea guvernului de la 
Bonn de a institui un curs fluc
tuant al mărcii vest-germane 
este identică cu cea a Franței 
și a Belgibi.

ALEX MOELLER, MINISTRUL FI
NANȚELOR AL R.F.G. A DE

MISIONAT
într-o conferință de presă 

„fulger" care a avut loc joi la 
amiază Ia Bonn, purtătorul ofi
cial de cuvînt al guvernului fe
deral, Conrad Ahlers, a anun
țat că ministrul finanțelor al 
R.F.G., Alex Moeller, și-a pre
zentat demisia șefului guvernu
lui. Totodată, Conrad Ahlers a 
precizat că portofoliul finanțelor 
a fost încredințat de cancelarul 
Willy Brandt lui Karl Schiller, 
actualul ministru al economiei. 
Purtătorul de cuvînt a arătat că, 
după ce și-a exprimat regretul 
față de demisia lui Alex Moel
ler, cancelarul Willy Brandt a 
declarat: „Este necesară o con
centrare a forțelor în condițiile 
în care politica de stabilitate e- 
conomică trebuie să aibă prio
ritate".

Ciu En-lai Convorbirile 
cehoslovaco-

întrevedere
Cornel Burtică- 
Nikolai Patolicev

La 12 mai, ministrul co
merțului exterior al Republi
cii Socialiste România, Cornel 
Burtică, a avut o întrevedere 
cu Nikolai Patolicev, minis
trul comerțului exterior al U- 
niunii Sovietice.

Au fost discutate probleme 
privind schimbul de mărfuri 
româno-sovietice pe anul 1971 
și în perspectivă.

guvernamentală
cubaneză

• LA MINISTERUL Afaceri
lor Externe al Franței a început 
joi reuniunea miniștrilor de ex
terne ai țărilor membre ale Pie
ței comune. Timp de două zile, 
participanții vor încerca să de
finească o poziție comună față 
de marile probleme internațio
nale. în acest sens, vor fi exa
minate două, rapoarte elaborate 
de Comitetul politic al C.E.E. 
privind securitatea europeană și 
situația din Orientul Apropiat.

Luptători din forțele patriotice Zimbabwe din Rhoaesia în timpul 
unei acțiuni de luptă

Ciu En-lai, premierul Con
siliului de Stat al R.P. Chine
ze, a primit pe membrii dele
gației guvernamentale cuba
neze, condusă de Herminio 
Garcia Lazo, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior. 
După cum s-a mai anunțat, 
delegația cubaneză a purtat 
tratative și a semnat acordul 
comercial pe perioada 1971— 
1975 și protocolul cu privire 
la schimbul de mărfuri din
tre R.P. Chineză și Cuba pe 
anul în curs. •

vest-germane
Joi dimineață au fost reluate 

la Bonn convorbirile cehoslova
co—vest-germane, începute la 
Praga la sfîrșitul lunii martie. 
După cum informează agenția 
C.T.K., scopul lor constă in a 
proceda la un schimb de opinii 
în problemele legate de începe
rea negocierilor asupra norma
lizării relațiilor dintre cele două 
țări.

Delegația cehoslovacă este 
condusă de Milan Klusak, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe al R. S. Cehoslovace, 
iar cea vest-germană de Paul 
Frank, secretar de stat la Mi
nisterul de Externe al R.F.G.

Santiago de Chile 

hlREVEntRIlt 
DELEGAȚIEI

ECONOMICE ROMÂNE
Delegația economică română, 

condusă de Mircea Bădică, se
cretar general la Ministerul Co
merțului Exterior, care se află 
în vizită în Chile, a avut între
vederi cu Orlando Cantuarias, 
ministrul minelor, Pascual Bar
raza, ministrul lucrărilor publi
ce și al transporturilor, Jacques 
Chonchol, ministrul agriculturii, 
întrevederile au reliefat dorința 
ambelor părți de a dezvolta re
lațiile reciproce. Au fost exami
nate, cu acest prilej, posibilită
țile concrete de intensificare a 
raporturilor comerciale, a cola
borării economice și tehnico- 
științifice în domenii ca indus
tria materialelor de construcții, 
minerit, industria chimică, pe
trochimie și altele.

Cel mai punctual și mai 
rapid mijloc de transport in
terurban în Iugoslavia mi s-a 
părut a fi nu trenul — cum 
sîntem noi obișnuiți — ci 
autobuzul. Chiar dacă auto
străzile n-au apărut încă în 
peisajul iugoslav, chiar dacă 
electrificarea și diesel-izarea 
căilor ferate sînt destul de 
avansate, cele cîteva organi
zații specializate în transpor
tul auto al călătorilor au iz
butit să tranșeze în favoarea 
autocarului competiția cu tre
nul și să creeze o rețea care 
acoperă nu numai principa
lele trasee interne, ci și pe 
cele externe. Autocare con
fortabile și de mare viteză 
(efectuînd curse rapide și 
curse cu mai multe opriri), 
autogări modeme și inteli
gent dotate, un personal con
știincios, o eficientă organi
zare internă, trasee judicioa
se și prețuri convenabile — 
iată principalele atu-uri ale 
acestei rețele prospere, pe 
care călătorul iugoslav' și vi
zitatorul străin o preferă a- 
desea.

Sigur, competiția rămînînd 
deschisă și permanentă, ca
lea ferată și-a luat la rîn
dul său propriile măsuri. Și 
astfel am călătorit între Bel
grad și Zagreb sau între Za
greb și Split — adică pe dis
tanțe care nu necesită mai 
mult de 6 ore, cu un fel de 
trenuri-dormitor, care plea
că în jurul orei 22 și sosesc 
în jurul orei 8, adunînd în
tr-un singur preț — dar și în
tr-un singur timp ! — hotelul 
și drumul. Și astfel am călă
torit între Liublijana și Bel
grad, cu acel tren poreclit 
„al oamenilor de afaceri" — 
ultrarapid, ultraconfortabil, 
cu saloane de lucru sau de 
discuții, cu bar — un tren al 
comis-voiajorilor, de fapt, în 
care poți auzi toate limbile 
europene. Spiritul acesta al 
competiției deschise, pe care 
trenul și autocarul îl trădea
ză la o primă vedere este 
una din trăsăturile caracteris
tice ale întregii economii iu
goslave, de la el purcede — 
prin sistemul autoconducerii 
— neobosita strădanie a tu
turor salariaților fiecărei or
ganizații economice, pentru 
eficiență maximă și pentru 
calitate superioară în trans
porturi ca și în producție, 
în servicii ca și în comerț. 
Iar rezultatele acestui spirit 
competitiv se văd pretutin
deni : în statisticile econo
mice, în dinamismul multor 
ramuri industriale, în presti
giul intern și internațional al 
produselor iugoslave, în pre
ocuparea fiecăruia față de 
propria pregătire profesio
nală, în vitrine ca și pe stra
dă, în forfota veșnic grăbită 
a oamenilor foarte atenți cu 
timpul lor etc. Firește, din- 
tr-o asemenea competiție nu 
ies numai cîștigători, dar sta
tul socialist — la nivel fede
ral sau republican — la ni
velul comunelor — are toc
mai rolul de a echilibra in
vestițiile, de a sprijini iniția
tivele încă neafirmate, de a 
armoniza interesele particu
lare cu cele generale ale 
întregii societăți iugoslave.

Pornisem însă de la com
petiția tren-autobuz...

...Am ales autobuzul pen
tru a ajunge de la Belgrad 
la Kraguevaț, centrul uneia 
dintre cele mai prospere re
giuni din Serbia și, totodată, 
centrul industriei iugoslave 
de automobile. „Zastava", 
firma sub care se produc cu
noscutele automobile cu li
cență FIAT are aici 7 fa
brici, două fiind plasate în 
alte localități ale republicii, 
întregul oraș poartă pecetea 
acestei industrii modeme: 
majoritatea familiilor au cel 
puțin cîte un membru prin
tre cei 21 000 de salariați ai 
uzinelor „Zastava"; faculta
tea locală e profilată pe 
mecanică, laboratoarele ei 
sînt dotate de uzină și cei 
mai buni studenți sînt sti- 
pendiați tocmai pentru ca 
după absolvire să lucreze a- 
colo ; există un centru școlar 
profesional, instituții culturale 
și sociale finanțate de uzina 
de automobile ș.a.m.d.

Am vizitat fabrica auto — 
unde media de vîrstă nu de
pășește 26 de ani — am ad
mirat ritmul în care muncesc 
lucrătorii ei, am discutat în
delung, prietenește cu con
ducătorii organizației de ti
neret. Ceea ce m-a impresio
nat îndeosebi a fost compe
tența cu care vorbeau des
pre situația economică a în
treprinderii, perfecta lor in
formare asupra cifrelor de 
bilanț și asupra cifrelor din 
planurile de perspectivă pînă 
spre 1977. „în 1970 — mi 
s-a spus — beneficiul nostru 
a fost de 2 450 milioane di
nari ; pînă în 1973 vom a- 
tinge 6 miliarde, producînd 
300 000 de mașini cu 32 000 
de salariați, pentru ca în '77 
să atingem 500 000 cu 52 000 
de lucrători".

Cifre ambițioase pentru o 
industrie nouă, cu o piață 
internă deschisă firmelor eu
ropene tradiționale și cu o 
piață externă încă în forma
re. Cifre realiste — am fost 
asigurat și am înțeles că se 
mizează pe calificarea și hăr
nicia ' muncitorilor „Zasta- 
vei", pe eficiența ridicată a 
organizării procesului de pro
ducție, pe obținerea unor 
mașini prestigioase, competi
tive prin calitate și preț. Și, 
nu în ultimul rînd, pe co
laborarea reciproc avantajoa
să cu firme și țări interesate 
— printre care și România. 
Cînd am vizitat „Zastava", 
colaborarea cu uzina din Pi
tești era doar un subiect de 
discuții și de sondaje reci
proce ; azi sînt în curs de 
definitivare acorduri econo
mice importante, prevăzînd 
în prima fază schimburi de 
sortimente și, ulterior, pro
ducția de piese de schimb 
pentru „Zastava" și „Dacia". 
Acesta este numai un exem
plu de cooperare între in
dustrii moderne, în plină a- 
firmare, cum sînt atîtea în 
țările noastre — țări socia
liste, prietene, legate prin 
vechi tradiții de bună veci
nătate și colaborare.

COSTIN BUZDUGAN

Guvernul american si-a exprima t 
opoziția față de inițiativa 

senatorului Mansfield

Misiunea lui
Vizita delegației

economice
române in Italia

Rezultate minime la nego
cierile dintre Anglia și C.E.E.

„Lunohod-1

In capitala Islandei s-au 
deschis lucrările unei reu
niuni a AELS-ului la care 
participă miniștrii comerțului 
și ai economiei din țările 
membre ale acestei organi
zații. \

In prima ședință a reuniu
nii, reprezentanții Elveției și 
Austriei au prezentat infor
mări privind măsurile pe ca
re cele două țări intențio
nează să le ia pentru a eli
mina barierele existente din 
calea comerțului cu țările so
cialiste europene. De aseme
nea, miniștrii au examinat 
perspectivele unor noi efor
turi în cadrul Acordului ge
neral pentru tarife și comerț 
(GATT) în scopul liberaliză
rii comerțului mondial.

Delegația română, condusă de 
Ioan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, s-a în- 
tîlnit joi cu conducerea societății 
mixte româno-italiene „Vitama", 
specializată în exportul de ma- 
șini-unelte românești. Cu acest 
prilej, a fost analizată activita
tea desfășurată pînă în 
de către această firmă.

Delegația română a 
apoi sediul de la Ivrea

prezent

vizitat 
___ (Torino) 
al societății Olivetti, precum și 
fabrica de automobile Fiat. In 
discuțiile avute cu reprezen
tanți ai conducerii acestor mari 
întreprinderi italiene au fost 
trecute în revjstă relațiile Ro
mâniei cu firmele respective și 
au fost discutate posibilitățile 
de dezvoltare a cooperării eco
nomice și tehnice.

Apreciată înaintea 
deschiderii drept un 
dialog „Crucial și de
cisiv", noua rundă de 
negocieri dintre Ma
rea Britanie și „cei 
șase“, de la Bruxel
les", a avut, se pare, 
sfîrșitul unui episod 
oarecare în cursa- 
maraton de aderare 
a Angliei la Piața 
comună, încheindu- 
se cu rezultate mi
nime. Negociatorii au 
dovedit multă pru
dență și au abordat, 
în reuniunea de două 
zile, numai acele as
pecte ale aderării a- 
supra cărora exista 
un oarecare consens 
și permiteau realiza
rea unor acorduri. 
Dezbaterile asupra 
cifrei contribuției bri
tanice la bugetul co
munitar, problemei 
produselor lactate

din Noua Zeelandă și 
rolului lirei sterline 
ca monedă interna
țională de rezervă — 
considerate proble- 
me-cheie în încerca
rea de aderare a An
gliei la organismul 
economic vest-euro- 
pean — au fost ami
nate pentru o viitoa
re reuniune.

In urma unor dez
bateri prelungite, „cei 
șase" (la nivelul mi
niștrilor de externe) 
și delegația britani
că (condusă de Geof
frey Rippon) au că
zut de acord, pe de 
o parte, asupra pe
rioadei de tranziție 
în materie agricolă 
și, pe de altă parte, 
asupra regimului re
zervat zahărului din 
tarile Commonweal- 
thului.

In ce privește pe
rioada de tranziție in 
domeniul agricol, ..cei 
șase“ și Marea Bri- 
tanie au convenit ca 
Londra să se alinieze 
în șase etape, desfă
șurate pe o perioadă 
de cinci ani, la pre
țurile comunitare. 
Celălalt acord, „fruct 
al unui compro
mis", după cum re
levă agenția France 
Presse, prevede ca 
Piața comună lărgi
tă să trateze celelalte 
țări în curs de dez
voltare, a căror eco
nomic depinde „în- 
tr-o măsură conside
rabilă" de exportul 
unui produs de bază 
(zahăr) într-un mod 
asemănător regimu
lui acordat tarilor 
producătoare din zo
na Commonwealthu- 
lui.

In zilele de 11, 12 și 13 
mai. automatul selenar so
vietic „Lunohod-1" a conti
nuat cercetarea zonei dintre 
cratere al cărei studiu a în
ceput după încheierea celei 
de-a șasea nopți lunare pe
trecute de aparat pe sateli
tul Terrei. „Lunohod-1" a 
fost dirijat pe o colină adia
centă pantelor unui număr 
de trei mari cratere înveci
nate, studiate în zilele sele
nare precedente. Aparatul a 
escaladat cu succes panta co
linei, plasîndu-se pe culmea 
ei aplatizată, Ia o înălțime 
de aproximativ 15 metri 
deasupra zonei înconjură
toare. De pe culme, apara
tura automatului a realizat 
fotografierea stereoscopică a 
craterelor din apropiere și a 
zonelor învecinate. Totodată, 
în timpul deplasării automa
tului spre platforma din 
vîrful colinei, a fost efectua
tă analiza chimică a unor 
mostre de roci lunare.

• După cum transmite a- 
genția Taniug, alegerea mem
brilor Prezidiului R. S. F. Iu
goslavia se va face în cursul 
lunii iulie și nu pînă la sfîr
șitul lui august, așa cum se 
anunțase. Se prevede ca re
publicile să aleagă membrii 
Prezidiului în termen de o 
lună după adoptarea amen
damentelor Ia constituție. A- 
genția menționează că Skup- 
știna Federală ar urma să a- 
dopte amendamentele de con
stituție pînă la 25 iunie, iar 
alegerea membrilor Prezidiu
lui se va face în perioada 25 
iunie—25 iulie.

Pe de altă parte, un comu
nicat al Comisiei comune a 
vecelor Skupștinei Federale 
pentru problemele constitu
ției precizează că discuțiile 
publice pe marginea proiec
tului de amendamente vor 
dura pină la 15 mai.

Guvernul american și-a expri
mat opoziția categorica față de 
propunerea senatorului Mike 
Mansfield, liderul majorității de
mocratice din Camera superioa
ră a Congresului S.U.A., privind 
reducerea la jumătate a efecti
vului trupelor americane stațio
nate în Europa occidentală. Po
trivit purtătorului de cuvînt al 
Departamentului de Stat, iniția
tiva senatorului Mansfield a fă
cut obiectul unor consultări ur
gente între președintele Nixon 
și principalii săi colaboratori în 
materie de politică externă, Wil
liam Rogers și Henry Kissinger.

Administrația pare, într-ade- 
văr, serios preocupată de posi
bilitatea ca propunerea de re
ducere a efectivului trupelor a- 
mericane din Europa să întru
nească sprijinul unei majorități 
a membrilor Senatului. Repre
zentanți ai guvernului acționea
ză intens în culisele Congresu
lui pentru a evita o asemenea 
posibilitate. Deocamdată, singu
rul succes al Administrației a 
fost de a obține amînarea votă
rii asupra proiectului respectiv

Conflictul de muncă 
de la uzinele „Renault"

pînă la 19 mai. Mansfield ceru
se un vot urgent.

Propunerea de reducere la ju
mătate a efectivului trupelor a- 
mericane din Europa este apre
ciată de agenția Associated 
Press drept „un atac de anver
gură în Senat contra politicii mi
litare a Administrației în Euro
pa , occidentală". Argumentarea 
principală a adepților ^acestei 
propuneri evidențiază efectele 
negative ale prezenței în Euro
pa apuseană a 300 000 de mili
tari americani asupra balanței 
de plăți a S.U.A.

• Generalul Andrew J. Good- 
paster, comandantul suprem al 
forțelor N.A.T.O. din Europa, a 
plecat joi la Washington. Inain- ' 
tea plecării din Bruxelles, el a 
declarat, în cadrul unei confe
rințe de presă, că se înapoiază 
în Statele Unite pentru consul
tări cu membri ai Administra
ției asupra propunerii senatoru
lui Mike Mansfield privind re
ducerea forțelor S.U.A. din Eu
ropa. Generalul Goodpaster ur
mează să fie primit de preșe
dintele Nixon.

Un raport al Comitetu
lui Special al O.N.U. 
pentru apartheid

„Guvernul francez nu va interveni în conflictul de muncă de 
la Regia națională a uzinelor Renault, a afirmat în Adunarea 
Națională Joseph Fontanet, ministrul francez al muncii. Astfel, 
el a dat un răspuns Confederației Generale a Muncii (C.G.T.) 
care consideră necesară intervenția guvernului în vederea reluării 
lucrului la „Renault".

Totodată. în alte întreprinderi din Franța izbucnesc noi con
flicte. în districtul Lyon, la uzinele Berliet, cel mai important 
producător de camioane din Franța, grevele de scurtă durată 
se intensifică. La chemarea centralelor sindicale, ziua de 14 
mai va fi zi națională de acțiune pentru muncitorii din industria 
metalurgică.

în ciuda rezoluțiilor O.N.U. 
privind instituirea embargoului 
asupra livrărilor de armament și 
echipament militar către regi
mul rasist de la Pretoria, 
S.U.A., R.F. a Germaniei. Israe
lul și alte state occidentale con
tinuă să furnizeze arme Repu
blicii Sud-Africane, se arată în 
raportul Comitetului Special al 
O.N.U. pentru apartheid, pre
zentat Consiliului de Securitate.
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