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La conducerea Centralei Industria
le de medicamente, cosmetice, colo- 
ranți și lacuri din București, sîmbătă 
dimineața se lucra intens la perfec
ționarea organizării centralei potrivit 
normelor unitare de structură, sta
bilite prin recentul decret, al Consi
liului de Stat. Deși noile structuri 
organizatorice, perfecționate și sim
plificate, ale centralei nu sint defi
nitivate, totuși se prefigurează încă 
de pe acum mari avantaje pe linia 
funcționalității, operativității, apro
pierii conducerii de unitățile de pro
ducție.

— S-ar putea spune că centrala 
noastră a luat ființă din fuzionarea 
fostelor grupuri industriale de lacuri 
și vopsele și de săpunuri și deter- 
genți cu centrala industrială de medi
camente și coloranți — ne-a preci
zat ing. Ion Velea, directorul genera] 
al noii centrale. De fapt însă nu este 
vorba de o simplă însumare de uni
tăți economice, ci de o concepție ca
litativ superioară în organizarea noii 
oentrale caro vizează formarea unei 
structuri adecvate sarcinilor econo
mice complexe ce revin acestui orga
nism în anul curent și în perspec
tivă. în ce ne privește, ne 
străduim să aplicăm întocmai pre
vederile decretului, convinși fiind că 
numai astfel vom asigura centralei 
o maximă funcționalitate, vom fi în 
măsură să conducem eficient îhtreaga 
activitate economică a unităților — 
de la aprovizionare și pînă la des
facere.

Din această centrală urmează să 
facă parte nu mai puțin de 23 de în
treprinderi, cu un volum de activitate 
diferit (cuprinzind Intre 90 si 5 060 de 
salariați). 3 ateliere de proiectare. 4 
sectoare de cercetare, 3 grupuri șco
lare și 3 magazine de prezentare șl 
vtnzare a produselor. Centrala este

grefată p<e structura unei mari uni
tăți : Uzina de medicamente din 
București.

— Trecerea tuturor acestor unități 
sub o conducere unică și, în același 
timp, unitară, renunțarea la unele 
verigi intermediare, cum. ar fi o se
rie de ingineri-șefi, economiști-șefi, 
șefi de birouri, adjuncții șefilor de 
servicii și secții, deplasarea într-o 
măsură sporită a forțelor de specia
liști spre producție, ca și reducerea 
pe ansamblu a aparatului funcționă-

Cum se aplică prevederile 
decretului Consiliului de 
Stat la Centrala industrială 
de medicamente, cosme
tice, coloranți și lacuri din 

București

resc, prin eliminarea unor activități 
birocratice, ne-a permis să cîștigăm 
pentru munca productivă, realmente 
utilă, circa 2 300 de cadre — ne-a re
latat ing. Ilie Popa, secretarul comi
tetului de partid al centralei.

— Cum vor fi utilizate cit mai efi
cient laceste cadre ?

— Specialiștii cu calificare tehnică 
superioară, inginerii vor trece la con
ducerea nemijlocită a activității de 
producție. De asemenea, în ce privește 
personalul cu calificare medie, tehni
că și economică, și acesta va fi în
drumat către sectoarele productive, 
spre a efectua munca pentru care au 
fost pregătiți. Cei fără calificare și, 
în special, tinerii, vor fi orientați spre 
producție. în acest scop, in fiecare 
uzină, ori pe citeva uzine, se organî-

rează cursuri de calificare Ia locurile 
de muncă.

— După absolvirea acestor cursuri, 
cadrele respective vor fi integral cu
prinse în personalul productiv al uzi
nelor existente în cadrul centralei ?

— în parte, da. De altfel, o primă 
realizare o constituie redistribuirea 
cadrelor in secțiile productive exis
tente, pentru a se acoperi toate cele 
trei schimburi cu personal calificat. 
Cea mai mare parte însă din perso
nalul disponibil, inclusiv cel ce se va 
califica la locurile de muncă, va fi 
îndreptat cu precădere spre unitățile 
noi, în curs de construcție în actualul 
cincinal, precum și spre sectoarele de 
cercetări și proiectări.

Consultăm lista obiectivelor noi 
care vor întregi activitatea economi
că a centralei in acest an și în cel 
doi ani următori. Sint unități dotate 
cu tehnică modernă a cărei minuire 
cere in mod obiectiv cadre cu înaltă 
pregătire tehnico-profesională. Am 
putea aminti, intre acestea, noile 
secții de antibiotice și biostimulatori 
de Ia Iași, dezvoltarea producției de 
plastifianți la „Solventul" din Timi
șoara, noile secții de medicamente de 
sinteză de la Uzina de medicamente 
din București, unitatea de chimizare 
a grăsimilor din Capitală, secția de 
acizi grași sintetici de la Mărășești, 
dezvoltarea fabricii „Nivea“ Brasov. 
Iată, dar, că aplicarea prevederilor 
decretului Consiliului de Stal facili
tează rezolvarea, în spiritul Interese
lor majore ale economiei, ale între
gului nostru popor, a linei probleme 
ce părea pînă de curînd ca foarte di
ficilă : asigurarea forței do muncă

Alături de populația civilă, mili
tarii armatei. noastre continuă să 
se găsească la posturi în vederea 
prevenirii și înlăturării urmărilor 
inundațiilor din unele zone ale 
țării. în noaptea de. sîmbătă spre 
duminică, de exemplu, digurile ia
zurilor piscicole de pe Valea Pa
sărea, din imediata apropiere a co
munei Brănești-Ilfov, au cedat și 
apa crescută s-a revărsat. La soli
citarea organelor locale de partid 
și de stât, un .detașament de ostași, 
comandat de maiorul Ion Rainea, a 
intrat imediat, in acțiune. Folosind 
mijloace tehnice adecvate — au- 
toamfibii, bărci autopropulsate — 
militarii și-au adus contribuția la 
salvarea unor importante bunuri 
materiale. Alt detașament de ostași 
a întreprins o acțiune ime
diată pentru a preveni inundarea 
complexului de porcine Cozieni din 
aceeași zonă.

în județul Buzău, subunități ale 
armatei acordă sprijin populației 
din localitățile Cotorca și Satu- 

. Lung în vederea înlăturării perico
lului de inundație, ca urmare a 
creșterii nivelului apelor freatice.

(Agerpres)

Miros: de vopsele, urlet 
ș polizoare aruncind 

jerbe de scintei, uruit de 
poduri rulante, fulgurații 
orbitoare ale aparatelor 
de sudură, vuietul mono
ton al strungurilor-caru- 
sel, sunet ascuțit de piese 
grele ciocnite, 
mlșclndu-se cu 
tate prin acest 
metalic care 
te... Străbat hala ate
lierului de mecanică grea 
din secția a treia a uzi
nei „Vulcan" ; urc o scară 
ca de vapor și, intr-un 
soi de cabină de comandă, 
fac cunoștință cu cîțiva 
dintre animatorii tabloului 
descris mai sus. Le spun 
pentru ce mă aflu aici.

— Mda, se poate — 
zice Grigore Chiriță, je
fui de atelier. Să știți, 
totuși, că oamenii de aici 
n-au făcut minuni.

Uzina Iji începuse ac
tivitatea pe luna februa
rie cu o serioasă rămâ
nere in urmă la planul da 
export, moștenită din ia
nuarie. Pînă la sfîrșitul 
lunii Insă restanțele au 
fost recuperate ; contri
buția cea mai importantă 
la acest succes aparține 
brigăzii de lăcătuși con
duse de Manolache Miha
lache, din atelierul in 
care mă aflu. Ea efectu
ează montarea, ultimele 
retușuri, vopsirea, rodajul , 
și ambalarea unităților de 
pompaj pentru utilajul 
petrolier, finalizînd activi
tatea mai multor ateliere 
care prgduc piesele și 
realizează subansamblele 
componente. De aici pro
dusul finit este expediat 
către beneficiari ; briga
da are, deci, un rol im
portant in îndeplinirea 
planului întregii uzine.

— Eu unul — mărturi
sește Nicolae Petre, se
cretarul comitetului de 
partid al secției, nu mă 
așteptam ca acești oameni 
să le facă pe toate...

— Cum ați reușit 7 — 
II întreb pe șeful brigăzii.

— Cred că lucrul cel 
mai important este o bună 
organizare a muncii, atit 
în brigadă, cit și in ate
lierele cu care colaborăm, 
de la care primim piesele 
ji subansamblele compo
nente. Ne asigurasem, in-

oameni 
agili- 

labirint 
copleșeș- 

hala

că din luna precedentă, o 
bună pregătire a produc
ției și am colaborat bine 
cu celelalte ateliere care 
s-au străduit și ele să ne 
facă livrări ritmice. In 
această direcție am pri
mit un sprijin serios din 
partea conducerii secției și 
a atelierului. Nu era zi in 
care secretarul comitetu
lui de partid să_ nu treacă 
pe la 
parte, oamenii au pus u- 
mărul 
îndemnuri speciale.

— Chiar n-a fost nici

noi. Pe de altă

fără să aștept.

— Dar ceilalți 7 Celor
lalți le ridică 7

— Eu cred ci flecar, 
are o conștiință a lui...

Pe Nicolae Velicu II 
cunoșteam dinainte de a 
intra in hală : ii văzusem 
fotografia pe panoul 
fruntașilor. Fiind lăcătu
șul cu cea mai-multă ex
periență si cu cea mai 
ridicată categorie din bri
gadă, el ține locul șefu
lui, cind acesta lipsește.

— Lucrez tn uzină de 
aproape 20 de ani, iar in 
ultimii șapte am muncit

/ Oameni
care... au fac

minuni
unul care să fi încercat 
să mai tragă chiulul 7

— Ba da. Pe 27 februa
rie, după vreo două-trei 
ore de lucru, unul dintre 
ei a plecat la medic : 
spunea că nu se simte 
bine. Ne-a lăsat tocmai 
cind eram in toiul muncii, 
in penultima zi a lunii. 
Medicul l-a găsit sănătos; 
a doua zi, rușinat, a ve
nit la lucru...

Caut să aflu și părerea 
lăcătușului Vasile Iile.

— Din cei 40 de oameni 
din brigadă, patru cincimi 
sint tineri. Le e drag să 
muncească și se simt aici 
ca la ei acasă.

— Dar cu colegul care 
se „Îmbolnăvise" cum e?...

— Da, cu el se intim- 
piă ........................
că-i bolnav 
ar fi nevoie de un efort 
tn plus. L-am auzit spu- 
nind : ce, inii ridică mie 
uzina statuie 7

uneori să se plingă
tocmai cind

în brigada condusă de to
varășul Mihalache. Am 
prins dragoste de acest 
colectiv și pentru că știu 
că, lucrind pentru export, 
o parte din munca mea 
ajunge să reprezinte ța
ra dincolo de hotare. Dar 
și pentru că șeful nostru 
de brigadă știe să se a- 
propie de oameni, să le 
explice ce au de făcut, 
apelează la priceperea 
fiecăruia, se consultă cu 
noi in toate privințele. 
Iar atunci cind e nece
sar un efort mai mare, 
il facem fără să ne obli
ge cineva : știm că fără 
noi uzina nu și-ar putea 
face planul. Avem oameni 
buni care Iși văd de trea
bă, iar timpul de lucru 
este utilizat din plin. 
Munca este împărțită in 
mod echitabil, operațiile 
mai grele se efectuează 
prin rotație, așa incit fie
care este mulțumit.

— $eful de atelier «

de părere ci n-ați săvir- 
șit minuni. Totuși, secre
tarul comitetului de par
tid al uzinei, Marin Sora, 
mi-a vorbit despre acti
vitatea brigăzii in luna 
februarie ca despre o 
faptă cu totul ieșită din 
comun ; cum se explică, 
oare, existența a două o- 
pinii atit de diferite 7

— Conducerea uzinei nu 
vedea posibil să acțio
năm in așa fel incit să 
recuperăm întreaga res
tanță — care nu din vina 
noastră se produsese. Noi 
ne-am străduit și am 
reușit să depășim toate 
așteptările, i-am sur
prins pînă și pe cei mai 
optimiști. Iar mulțumirea 
sufletească, in asemenea 
cazuri, răsplătește orice 
efort.

Oamenii nu fac minuni. 
Nici la uzina „Vulcan", 
și nici in altă parte. Dar 
am descifrat aici, stind 
de vorbă cu lăcătușii din 
brigada lui Mihalache, 
citeva resorturi ale pa
siunii pentru , muncă, ale 
devotamentului față de 
uzină : conștiința parti
cipării la o activitate de 
mare utilitate pentru țară, 
pentru bunăstarea genera
lă ; sentimentul de soli- 

■ daritate umană care ci
mentează un colectiv de 
muncă înjghebai intr-un 
climat de echitate, de co
legialitate, de angajare 
deplină șl serioa'să; sa
tisfacția muncii izvorită 
dintr-o activitate bine 
pregătită, minuțios orga
nizată, din colaborarea 
fericită cu celelalte co
lective ale uzinei, din 
folosirea cu un cîștig 
maxim a fiecărui minut; 
tn fine, talentul necesar 
oricărui conducător, In- 
eepind cu al celei mai 
simple formații de lucru, 
de a pune tn mișcare toate 
aceste trei resorturi la 
cei pe care îi are în su
bordine, priceperea 
nu numai 
nicii, ci și 
subtilă a 
sufletești.
fac... minunile oamenilor.

lut
Intr-ale meca- 
in știința mal 
mecanismelor 
Cam ața se

Gheorghe 
SAS ARMANDUMINICĂ, S-A LUCRAT DIN PLIN PE OGOARE

La semănat

ÎN ZIARUL DE AZh

© ACTUALITATEA CULTURALĂ • In con

fruntare : SCRISORI Șl RĂSPUNSURI
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LA NAȘTEREA LUI PALMIRO TOGLIATTI
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Comellu CARIAN 
Adrian POPESCU

(Continuare tn pag. a Il-a)

Pentru mecanizatorii și lucrătorii 
de pe ogoarele Doljului, ziua de du
minică a fost o zi obișnuită de lu
cru. Mecanizatorii de la S.M.A. 
Poiana Mare au insămînțat duminică 
70 ha cu sfeclă de zahăr, 30 ha cu 
lucernă, au grăpat’130 ha cu griu de 
toamnă, au pregătit teren pentru se
mănatul porumbului, sfeclei de za
hăr, pe mai bine de 500 ha. Pînă in 
prezent, in unitățile cooperatiste ser
vite de S.M.A. Poiana Mare au fosț . 
însămînțate peste 500 de ha, iar mai 
bine de 1 000 ha sint pregătite pentru 
semănatul culturilor de primăvară. 
Ieri s-a lucrat intens in cooperati
vele agricole Băilești, Segarcea, 
Birza, Valea Stanciului și multe al
tele. Duminică s-au însămințat 5 000 
hectare.

Soarele strălucitor din ultimele 
a făcut ca solul să se zvinte 
ales în sudul județului Olt, unde 
terenuri cu o textură mai ușoară. 
Astfel, in timp ce în numeroase 
unități din nordul județului se fac 
încă șanțuri și rigole pentru scurge
rea apei âjț.e băltește pe semănături, 
In sud a reînceput semănatul. Ieri, 
la cooperativa agricolă Grojdibod, 
Întreaga forță mecanică era în 
cimp. Și tn zona S.M.A. Vișina 
s-a lucrat cu spor. Din cele 174 trac
toare existente, 150 au fost „la dato
rie". în unitățile agricole din raza 
acestei stațiuni au fost pregătite 500 
ha de teren, arate 80 și însămân
țate peste 60 ha.

mai 
sint

La desecări
DÎMBOVIȚA

recoltei

Pentru lucrătorii ogoarelor mehe- 
dințene, duminică a fost o zi de 
muncă spornică. încă de la primele 
ore ale dimineții, in cooperativele a- 
gricole care fac parte din consiliile 
intercooperatiste Obîrșia de Cimp, 
Burila Mare, Recea, Gîrla Mare și 
Vlădaia forțele mecanice și. manuale 
au fost concentrate la pregătitul te
renului, la semănat și plantatul le
gumelor in cimp. La cooperativa a- 
.gricolă din Gemeni, numai In cursul 
zilei de ieri s-au Insămințat 68 ha 
cu sfeclă de zahăr și 22 ha cu sfeclă 
furajeră. în același ritm intens s-a 
lucrat și la cooperativa agricolă Pă- 
tule.

Deunăzi, la Recea, In Argeș, am asistat la o conta
gioasă bătălie cu stihia apelor băltite, prin topirea 
zăpezilor, peste viitoarea mană a ogoarelor. Erau 
sute de țărani care săpau tranșee : șanțuri lungi pen
tru scurgerea apelor, ca plinea să poată incolți și soa
rele s-o crească și s-o rumenească. Opt kilometri de 
șanțuri desecind peste 500 de hectare de ogoare. Era 
aceeași sfidare a unui crunt anotimp care a răsucit 
prin văzduh crugul vremii, strimbindu-l șl făcind să 
pogoare peste noi dezlănțuirea unei intirziate ierni, 
sfidare ce foarfecă bărăganele țării.,

O bătălie in marș sub ascuțișul tirnăcoapelor, sub 
mușcătura lată a cazmalelor, sub zborul lopeților și

PICĂTURA DE CERNEALĂ

sub dinții greblelor. Opt kilometri de tranșee ale 
recoltei pe pământurile unei singure cooperative 
agricole, lucrare nu numai pentru un singur sezon, 
ci pentru ca, ani multi de-aici înainte, plinea să nu 
se mai teamă de pecinginea băltirilor.

Un om aprig la fire, cu bătături in palme cit căl- 
cîiul, la rădăcina fiecărui deget, Gheorghe Gheorghe, 
trecea cu hirlețul in mină ca un comandant de oști 
și părea că ceva nu-l mulțumește, căci se oprea ade
seori și îndrepta lucrarea celor prea grăbiți să min- 
țuie mai repede treaba. Cizme de cauciuc clefăind 
in noroaie, fire verzi de griu tinăr lipite de carîmb, 
scurteică din piele de drac și o căciulă mițoasă care, 
cind i se lăsa pe frunte, intunecindu-i și mai mult 
căutătura încruntată, cind i se dădea pe spate, semn 
că ireaba-i faină și lucrul temeinic.

„Asta le-o spun intr-una, tovărășele dragă, si„ aibă 
grijă și să nu pocească ogorul. Sub stratul de pământ 
e pietriș galben și urit, neroditor, și lucrarea se cere 
în așa fel făcută incit pe malurile șanțului să vină 
mai intii pietrișul și apoi, deasupra, să se aștearnă 
pămîntul de ogor. Altfel, ce-am dres cu o mină am 
stricat cu alta !“. $i tinerii il ascultau, căci de gura 
lui nu le era ușor să scape. Iar tranșeele înaintau 
spre văi și firul de griu adormit sub zăpadă se în
dreaptă către lumină, promițind piine bogată.

loan GR1GORESCU

Cetățenii din comuna Brădeanu. județul Buzău, au trecut urgent la săparea șanțurilor pentru 
ca apa să se retragă din incinta comunei și de pe terenurile agricole supuse inundațiilor 

Foto : Tudor Stere, de la ziarul „Viața Buzăului'

Un număr mare de cooperatori, 
mecanizatori și lucrători din Între
prinderile agricole de stat, din jude
țul Arad, au pornit, încă de dimi
neață, să continue lucrările de sezon. 
La Sintana, Vinga, Comlăuș, Pecica, 
Curtici, Aradul Nou și tn alte uni
tăți cooperatiste, ziua de duminică 
s-a încheiat cu rezultate bune. Din 
situația centralizată la județ reținem 
că, în această ti, au fost însămința- 
te peste 1 000 hectare în C.A.P. și 
450 ha in I.A.S.

IIOTĂR1REA COMITETULUI CENTRAL

Duminică, ogoarele județului Dîm
bovița au cunoscut freamătul unei 
zile obișnuite de lucru. în zonele 
mai joase, afectate de inundații și 
de băltirea apelor, peste 7 700 ță
rani cooperatori, cărora le-au venit 
tn sprijin numeroși salariați, au Să
pat zeci de kilometri de șanțuri, au 
desfundat și au curățat canalele. Ac
țiunile cooperatorilor au fost spriji
nite de mecanizatori, care au lucrat 
Ieri cu 225 tractoare, 10 buldozere 
grele, 12 freze. La Răcari, 220 de 
oameni au săpat 2 100 m de șanț, au 
curățat canalele existente și au re
dat circuitului agricol 107 ha teren. 
Numărul cooperatorilor prezenți ieri 
pe ogoarele municipiului T?'. = 
— la Răzvad. Aninoasa. Ulmi 
depășit 1 000.

Tîrgoviște 
i — a

galați i
Apele provenite din tooirea Zăne- 

rii au cuprins, în citeva zone ale ju
dețului Galați și îndeosebi în luncii® 
Șiretului și Prutului, suprafețe des
tul de întinse de teren agricol. Este 
și motivul pentru care ieri 35 000 
de țărani cooperatori au ieșit la 
cîmp, unde au săpat canale pentru 
scurgerea apei. La Măstăcani, Fun- 
deni. Tudor Vladimirescu și tn alte 
comune ale județului au fost puse 
tn funcțiune motopompele, dirijînd 
excesul de apă spre canalele de de
secare. întrucit în județul Galați nu 
a început semănatul, există posibili
tăți ca acțiunea de evacuare a ape
lor de pe cimp să se intensifice.

BACAU

în majoritatea comunelor de 
văile Șiretului, Trotușului și Zeleti- 
nului s-a lucrat ieri la eliminarea 
excesului de apă de pe ogoare. în 
comuna Tamași, peste 800 de țărani 
cooperatori au făcut „drum" apelor 
către Șiret. Au fost decolmatate ea-

p©

nale pe o lungime d® peste 5 80® 
metri. întreaga suprafață de lucer
nă și grîu de 300 ha care se afla sub 
apă a fost salvată. La Săucești, co
mitetul executiv al consiliului popu
lar a mobilizat pe lingă cei 400 de 
țărani cooperatori și pe salariații tu
turor instituțiilor din comună. MU 
de țărani cooperatori au lucrat ieri 
și pe ogoarele . cooperativelor agrico
le din comunele Berești-Bistrița, 
Vulturenî, Hemeiuși, Filipeștl, Podu- 
Turcului, GlăvăneștL

BOTOȘANI
în numeroase localități din Județul 

Botoșani peste 30 000 de țărani co
operatori, salariați. elevi au declarat 
duminica ..zi de lucru", acționînd cu 
spirit gospodăresc împotriva inunda
țiilor, a_ înlăturării excesului de umi
ditate de pe mii de hectare de teren 
agricol. Cursurile Jijiei și Miletenului 
au depășit cu mult cotele de inun
dații, afectind mai multe locuințe ala 
cetățenilor, construcții gospodărești, 
d-umuri, mari suprafețe de teren, 
împotriva acestor calamități, local
nicii au intervenit cu operativitate, 
în. comunele Lunca, Sulița, Hlipi- 
ceni, Todireni, Răuseni, Copălău, Ră- 
chiți și altele, mii de țărani coopera-

i scor-tori au executat canale pentru 
gcrea apei pe circa 5 000 ha.

turi mari
în tot județul au fost depuse 

pentru evacuarea
efor- 
ape

lor de pe terenurile agricole. La 
cooperativa agricolă Racovița nu
meroși cooperatori șl alți locuitori 
ai comunei s-au prezentat la punc
tele Custura șl Corbeni unda au 
desfundat canalele de evacuare, au 
săpat șanțuri și rigole. Asemenea 
lor au procedat 100 de cooperatori 
din comuna Gemenele, care au in
stalat 3 motopompe pentru evacua
rea apei de pe solele de grîu, au 
săpat peste 100 m liniari de șanț. 
Exemplele ar putea continua cu lo
cuitorii satelor Tlrlele, Flliu, Găl- 
seanca și ai altor localitățL

prilejul 
dări de

Convorbire realizată de 
Valeria M1RONESCUin sinul

PREMISĂ ȘI STIMUL

PENTRU REVITALIZAREA EDUCAȚIEI FIZICE ȘI SPORTULUI

SPORTUL DE MASA
parte integrantă a activității sindicale• •

— Dacă luăm în 
considerare faptul că 
din sindicate jac par
te aproximativ cinci 
milioane și jumătate 
de oameni ai muncii, 
rezultă și mai limpede 
răspunderile U.G.S.R. 
tn înfăptuirea amplu
lui program elaborat 
de partid pentru dez- 

continuă a 
educației fizice și a 
sportului. Vă rugăm 
să ne prezentați in
tențiile și planul mă
surilor concrete pe 
baza cărora U.G.S.R. 
urmează să intre în 
acțiune.

— Documentul programa
tic adoptat de plenara C.C.

voltarea

Convorbire cu tovarășul CONSTANTIN MÎNDREANU, 
secretar al Consiliului Central al U.G.S.R.

P.C.R. a fost studiat cu 
mare atenție de

al
cea mai 
către conducerea organiza
ției noastre. în lumina și 
spiritul lui, s-a gindit și 
s-a întocmit un proiect de 
hotărire cuprinzind măsuri 
și sarcini precise la toate 
nivelurile sindicale, astfel 
ca îndatoririle sporit? ce 
ne revin să prindă viață 
cit mai grabnic. După cum 
e stipulat și prin Legea 
sporturilor, proiectul nos
tru concepe activitatea de 
educație fizică și sport de

masă drept integrată acti
vității sindicale. în săptă- 
mina care urmează, acest 
proiect va fi supus dis
cuției Comitetului execu
tiv al Consiliului Central al 
U.G.S.R.

Avem la dispoziție mij
loace și instrumente foarte 
importante pe care ne pro
punem 
un randament
mare 
sfera

. treprinderi și 
ființează 2 073

să le utilizăm cu 
_____ mult mal 
decît In trecut. în 
sindicatelor, in în- 

instituții, 
asociații

sportive care au tn dotare 
nu mai puțin de 2 700 baze 
sportive diferite. în evi
dență există un număr de 
170 000 de activiști obștești, 
dacă-i punem la socoteală 
și pe responsabilii sportivi 
din grupele sindicale. A- 
cest potențial trebuie să-l 
punem urgent în valoare, 
să-i dăm importanța cu
venită și cadrul corespun
zător de activitate 
mișcării sindicale.

Intenționăm, cu 
adunărilor pentru

seamă și alegeri din acest 
an, să recomandăm ca 
președinții asociațiilor spor
tive să facă parte din co
mitetele sindicale, din bi
rourile comitetelor (acolo 
unde există acestea), iar, 
la sindicatele mari, să se 
aleagă vicepreședinți ai co
mitetelor, Însărcinați spe
cial cu problemele educa
ției fizice și sportive. De 
asemenea, e oportun să ri
dicăm treapta responsabi
lității pentru sport pînă la 
nivelul birourilor executive

{Continuare in pag. a III-a)
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în fața studenților melomaniPREMIERE TEATRALE

Studenții muzicieni
• TEATRUL NAȚIONAL DIN TI

MIȘOARA anunță cea de-a 5-a 
premieră a stagiunii : „Fetele Didi- 
nei" de Victor Eftimiu. Regia : Ște
fan lordănescu. Ih distribuție : Elena 
Simionescu, Ștefan lordănescu. Mi- 
haela Murgu, Lucia Doroftei, Vic
toria Suchici, Eugenia Crețoiu. Mi
ron Nețea, Radu Avram și alții.

în colaborare cu Universitatea din 
Timișoara, cu filarmonica de stat 
„Banatul" și cu sprijinul comitetu
lui județean al U.T.C., Teatrul Na
țional din Timișoara va susține cea 
de-a 3-a manifestare din cadrul ci
clului „Teatrul șî catedra" : specta
colul de poezie închinat aniversă
rii a 90 de ani de la apariția „Lu
ceafărului". (Regia : Marietta Sado
va). Va conferenția : prof. dr. Eugen 
Todoran.

O TEATRUL NAȚIONAL 
CLUJ își va invita în curind spec
tatorii la premiera 'piesei 
șase" de Rdbert Hossein și Fr. Dard. 
Regia : V. T. Popa. Interpretează : 
Viorel Comănici, Ligia Moga. George 
Gherasim, Gheorghe. M. Nutescu, 
Gheorghe Cosma, Gheorghe Jurca. 
îon Marian, Nicolae Iliescu, Ion 
Tudorică, Eugen Nagy.

« TEATRUL DE NORD- DIN 
8ATU-MARE a prezentat două noi 
spectacole :

— secția română a înscris pe afi
șul său „Procesul rebelilor de pe 
Caine" de H. Wouk. Regia : Mihail 
Ral cu.

— secția maghiară : comedia mu
zicală : „Răpirea sabinelor" de Franz 
și Paul Schonthan. Regia : Horvat 
Bela.

• Teatrul de păpuși din Iași șl-a 
schimbat denumirea in „TEATRUL 
PENTRU COPII ȘI TINERET". A- 
doptarea noii denumiri a fost de
terminată de faptul că, în ultimul 
timp, păpușarii ieșeni au trecut la 
diversificarea repertoriului pe ge
nuri de spectacole — animație, poe-

DIN
..Cei

zie, pantomimă, păpuși, măști. De 
la începutul stagiunii, pe scena 
păpușarilor din Iași și In parcurile 
orașului au fost prezentată patru 
piese din dramaturgia românească 
și universală, dintre care trei in 
premieră pe țară, tn momentul de 
față, noul Teatru pentru tineret și 
copii din Iași pregătește alte două 
premiere pe țară — „Hercule în 
căutarea merelor de aur" de Valen
tin Silvestru și „Butoiul de miere" 
aparținînd dramaturgului sovietic 
Lev Ustinov.

★

MICROST AG1UNEA 
BUCUREȘTEANA A TEATRULUI 

DIN PITEȘTI
in continuarea ciclului da specta

cole pe care TEATRUL „AL. DA
VILA" DIN PITEȘTI și-a propus 
să le prezinte 'în Capitală, vor 
avea loc in sala Teatrului „Lucia 
Sturdza Bulandra" următoarele spec
tacole :

— Luni, 20 martie, 
„Casa care a fugit prin 
Petru Vintilă 
Radoslavescu. 
parte actorii : 
Angela Radoslavescu. Hamdi Cer
chez, Dem Niculescu, Margarita Tu-? 
toveanu, Mihai Dobre, Marta Sav- 
ciuc, Iulian Voicu. Aurel Duminică ■ 
și Dumitru Ivan.

— Marți, 27 martie, orele 20 : 
„Sîmbăta păcălelilor" de I. D. Sîrbu 
în regia tui Radu Boroianu și sce
nografia lui Emil Moise. Din distri
buție fac parte actorii : Constantin 
Zărnescu, Constantin- Stavril,. .Mar'ța 
Savciuc, Ion Focșa, Hamdi Cerchez. 
Valeriu Buciu. Gina Nicolae, Iulian 
Voicu, Adriana Popovici și Petre 

• Dinuliu.
în ziua de 28 martie la orele 10,' 

va avea loc la A.T.M. o discuție asu
pra spectacolelor prezentate in Capi
tală de teatrul din Pitești.

orele 20, 
ușă" de 

in regia lui Mihai 
Din distribuție fac 
Valeriu Săndulescu,

Un amfiteatru în care cu greu gă
seai un loc liber. Corul „Madrigal", 
dirijat de Marin Constantin, cinta 
pentru studenții de la A.S.E. Mai 
întii, muzicologul Grigore Constanți- ■ 
nescu a oferit explicații asupra lu
crărilor prezentate — piesele lui 
LaSso, Orazio Vecchi, Certeau, asu
pra importanței școlilor naționale, 
perioadei renașteri! elisabetane în 
care strălucea creația lui Morley ; a- 
poi, a trecut de la „citat" Ia tălmă
cirea folclorului în creația corală ro
mânească, a desprins valoarea „Flu
ierelor și buciumelor" de Mihai Mol
dovan, a „Chindiei" de Alexandru 
Pașcanu.

Sute de studenți âu aplaudat mă
iestria madrigaliștilor, au pătruns tn 
lumea „corului ă Capella", a cîntecu- 
lui , flamand, a lucrărilor românești. 
O seară de muzică pe care conser
vatorul. o formație și un dirijor de 
talie internațională, a oferit-o cu 
toată măsura talentului lor studenți
lor melomani.

Dar să urmărim agenda concerte
lor. Din toamnă, conducerea conser
vatorului. a studioului au luat legă
tura cu U.G.S.R., cu Consiliul Uniu
nii Asociațiilor Studenților Co
muniști din Centrul universitar 
București, cu casele de cultu
ră, pentru ■ adopta măsurile co-

respunzătoare, ca studenții, muzi
cieni să cinte pentru studenții Cen
trului universitar București 1 Astfel, 
din 4 martie, în Sala mică a Pala
tului s-au putut asculta : un concert 
de cameră susținut de corul „Ma
drigal" și cvartetul „Academica", un 
concert coral și un concert simfonic, 
la care bagheta sigură a dirijorului 
Grigore Iosub, limpezimea ideilor au 
reliefat și o creștere apreciabilă a ca
lității orchestrei simfonice. Studenții 
muzioieni au fost, prin corul „Madri
gal", oaspeții studenților de la A.S.E. 1 
Vor mai concerta orchestra simfoni
că și formația „Camerata". Cele mai 
bune formații de studenți vor cinta, 
de asemenea, pentru melomanii din 
Buzău, Rm. Vîlcea, Ploiești, Tulcea, 
Oltenița, Lotru, Cîmpuiung-Muscel, 
vor deschide un fel de stagiuni per
manente. mult dorite în aceste loca
lități, Studenții claselor de dirijorat 
vor sprijini mișcarea corală de ama
tori. Li se vor alătura acestor coruri, 
pentru perioada de practică, și stu- 
denți-coriști.

Un amfiteatru... Sute de studenți 
aplaudă arta studenților muzicieni. 
Cintă .corul „Madrigal", sau orches
tra simfonică. sau . „Camerata", sau 
cvartetul „Academica".

O inițiativă care merită toată a- 
tenția 1 ...

Smaranda OȚEANU

EXPOZIȚII

® Iakov Bogomolov — producție 
a studiourilor sovietice, în regia
lui A. Room. Adaptare a piesei
omonime a lui Maxim Gorki, fil
mul propune. o dezbatere etică 

. susținută pe ecran de actorii Igor 
Kvașa. Anastasia Vertinskaia. 

T'eksaridr Kaliaghin ș.a.
• Atentatul — producție a stu

diourilor franceze, în regia lui. 
Y. Boisset. Un film inspirat din 
întîmplăr.i reale, îneriminînd lipsa 
de scrupule a unor -cercuri politice

A-

care nu ezită să recurgă Ja vio
lență, la crimă. Cu Jeaji-Louis 
Triiitignant, ’ Michel Piccoli. Gian- 
Maria Volonte etc.
• Salvarea — producție a stu

diourilor poloneze, în . . regia lui 
E. Zebrowski. Tema filmului o 
constituie reevaluările etice pe 
care le .trăiește un om .. aflat in 
preajma unei intervenții chirurgi
cale hotăritoare. în distribuție. 
Zbigniew Zapasiewicz, Maja Ko- 
morowska ș.a.

Replică fermă 
Incorectitudinii

șurile au 
raport cu 
faptelor 
fiecare.

fost luate in 
gravitatea 

comise de

• TIMIȘOARA (Corespondentul 
ț,Scînteii", Cezar Ioana). în secțiile 
de producție ale întreprinderii de 
încălțăminte și mase plastice „Vic
toria" din Timișoara s-a organizat o 
expoziție de artă plastică. Cele 50 de 
lucrări de pictură, grafică și meta- 
loplastie expuse — realizate de 
membrii cercului de artă plastică al 
Consiliului județean Timiș al sindi
catelor — redau imagini din viața 
și activitatea creatoare a oamenilor 
muncii din patria noastră.

« ARAD (Corespondentul „Scîn
teii", Constantin Simion). în sa
la „Forum" din Arad au avut Ioc 
vernisajul expoziției de pictură Tra
ian Cheveresan — pasionat pictor 
amator de pe meleagurile arădene. 
Cele 30 de lucruri.'expuse .îl reco
mandă pe autor ca pe. .un sensibil 
peisagist. .,. ... ..

De asemenea, la" galeriile de artă 
MAlfa“ din Arad s-a deschis expo-

ziția personală de picturi Mireea 
Senic, organizată de filiala Arad a 
Uniunii artiștilor plastici.

• GALAȚI (Corespondentul „Scîn
teii", T. Oancea). Muzeul județean 
de , istorie Galați a deschis recent o 
expoziție de covoare, multe din ele 
cu valoare de unicat, cu o vechime 
de peste 100 de ani, in sala „Ferni- 
na“ de la Filatura B 2, a I.I.S. „Tex
tila" Galați. Expoziția va poposi în 
săptăminile următoare și la oțelarji. 
de pe platforma combinatului side
rurgic. la uzina . mecanică navală 
laminorul de tablă, liceul nr. 3.

SF GHEORGHE (Corespondentul 
„Scînteii". Tomori Geza). Duminică, 
25 martie a.c„ la Casa de cultură 
din orașul Gheorgheni s-a deșchis. o 
expoziție de artă populară. . Brode
riile, cusăturile ...și, sculpturile în 
lemn expuse sint lucriri. aii» artiști
lor populari din bazinul Gheor
gheni.

DIN SĂLILE DE CONCERT
• în programul simfonicului fi

larmonicii de vineri 30. sîmbâtă 31, 
dirijat de Mihai Bredieeanu : prima 
audiție a. lucrării „Canto" II 
Aurel Stroe.

PREMIERA
LA OPERA ROMANA

• După ce a prezentat, nu 
mult, într-o nouă montare.•4__ __ ‘

de

• După ce a prezentat, nu de 
mult, într-o nouă montare, impre
sionanta lucr.re „Ion Vodă cel.Cutri- 
plit" de Gheorghe _ Dumitrescu,

Festivaluri culturale județene

Opera Română a oferit! melomani- 
Kt,î'"feri seară. premiera operei 
„ALBERT HERRING" de Benjamin 
Britten. Regia este semnată de 
Hero Lupescu. scenografia _ — Paula 
Brîncoveanu. Dirijează Lucian Anca.

Din distribuție fac parte : Valentin 
Teodorian, Octav Enigărescu, Lucian 
Marinescu, Elisabeta Carțiș. Marga
reta Andriescu, Valentin Loghin. 
Marcel Anghelescu, Michaela Botez. 
Mlchaela Mărăcineanu.

avut loc pre- 
Godunov" de 

cea de-a doua 
stagiuni. în 

Kadăr, Nicolae : 
___ .... .___„ . Sara, Nicolae 
Popescu,. Maria Chiriei,. Ioana Dră- 
cea, Vjțsîle Nicola, Iuliu lylare,. M'ra 
Popescu, Alexandru Ferat, XZasile 
Tcaciuc, Alexandru . Draia, Vasile 
Hojda, Nicolae Stan. Conducerea 
.muzicală aparține dirijoarei Cornelia 
Voina. regia este semnată de Dumi
tru Gheorghiu.

• La Timisoara * 
miera operei „Boris 
Modest Musorgschi, 
premieră a actualei 
distribuție-.Francisc 
Zallarie, Gheorghe

Sosită din Craiova, 
o scrisoare adresată 
redacției sesiza că, în 
adunări de partid și 
în ședințe ale comi
tetelor executive ale 
U.J.C.M. și a unor 
cooperative din loca
litate, au fost scoase 
la iveală fapte ne
demne comise de lu
crători cu munci de 
răspundere din oadrul 
acestora. Am adre
sat scrisoarea Comi
tetului județean Dolj 
ai P.C.R. Răspunsul 
n.e informează că s-au 
'întreprins cercetări, a- 
tit de către colegiul 
de partid al comite
tului județean al 
P.C.R., cit și de către 
UCECOM. S-a stabi
lit că, intr-adevăr. 
Antonie Iile. în oali- 
tate de șef al servi
ciului personal și în- 
vățămînt la U.J.C.M. 
Dolj, nu s-a ocupat 
cu'.răspundere de . în
deplinirea sarcinilor 
ce i-au revenit, a să- 
vîrșit unele fapte care 
au dus la pierderea 
prestigiului si autori
tății lui. „în serviciul 
pe care l-a oondus — 
se precizează in răs
puns — s-au găsit 
multe deficiente. în- 
cepînd cu formarea 
dosarelor de personal 

■și. în mod deosebit, 
in. • prezentarea fap
telor celor promovați 
sau propus! pentru a 
fi numiți în funcții..." 
Răspunsul se referă, 
apoi, la o altă .fată a 
lui A. Ilie- arătîndu-se 
că el obținea diferite 
cadouri — oare pentru 
ce motive ? — de la 
Păunescu Mircea, di
rector al depozitului 
de aprovizionare și 
desfacere al cooperati
velor, precum și de la 
Bică Dumitru, director 
adjunct. Față de lipsu
rile stabilite în sar
cina sa. A. I. a fost 
scos din funcție și 
urmează să fie discu
tat și 
partid". 
Ștefan 
spector 
vățămînt 

isșjrștiva/

Un cuvînt 
în loc de trei...
Fiind in pragul pen

sionării. Traian I. Gi- 
roveanu, muncitor la 
întreprinderea „Fero- 
email" din Ploiești, a 
început să-și pună la 
punct actele de vechi
me în cimpul muncii, 
tn afară de actualul 
său loc de muncă, a 
mai lucrat aproape 17 
ani la Rafinăria nr, 1 
din Ploiești. în urma 
unei cereri, i s-a tri
mis adeverința ceru
tă. Prezentindu-se cu 
tot dosarul la oficiul 
de asigurări sociale 
constată, cu părere de 
rău. că pentru anii lu
crați acolo nu poate fi 
încadrat în grupa a 
Il-a de muncă, cum a- 
vea dreptul, deoarece 
în adeverința eliberată 
de la rafinărie se arăta 
că el lucrase in me
seria de coosor si nu 
de curățitor cameră 
cocs — ceea ce fă
cuse omul ani si ani 
de zile. „M-am dus 
din nou la întreprin
dere, am parcurs a- 
cest drum de 30—40 de 
ori — scrie autorul 
sesizării. Cînd găseam 
pe unul, lipsea celă
lalt ș.a.m.d. Pînă Ia 
urmă, cel de la mun
că și salarii mi-au 
spus : «tovarășe. nu 
mai umbla de poma
nă, fi om înțelegă
tor... De ce să scriem 
noi curătitor cameră 
cocs, deci trei 
te. cînd putem 
doar cocsor, un 
cuvînt. Așa că 

■de treabă 1». Și
așa. n-o mai pot scoa
te la capăt. , Stau și 
mă gîndesc ce mai pot 
face. De fapt tovarășii 
de la asigurări socia
le au dreptate: eu 
cocs n-am făcut nici
odată în viata mea. în 
schimb, am curătit 
multi ani camerele de 
cocs".

Răspunsul Consiliu
lui județean al sindi- 

. catelor Prahova, că
ruia redacția i-a tri-

Credem însă că, 
trivit spiritului de e- 
chitate socialistă, mai 
trebuie „rectificat" și 
altceva. Pentru că 
funcționarii plătiți să 
întocmească corect di
ferite acte, in loc să-și 
facă datoria pun o- 
mul pe drumuri și la 
cheltuială. în mod inu
til. La rinditl său, con
siliul județean al sin
dicatelor deleagă un 
Instructor să verifice și 
să dezlege ceea ce 
funcționarii de la Rafi
nărie înnodaseră cu 
bună știință. N-ar fi 
normal ca cei vinovați 
să suporte cel puțin 
echivalentul acestor 
cheltuieli î

Analiza... unor 
analize medicale

La Pitești a Început ce-a de-a 4-a 
ediție a „PRIMĂVERII CULTURA
LE PITEȘTENE". Pînă acum, piteș- 
tenii au putut asista la „Ziua mu
zicii corale". „Ziua perfecționării ac
tivității didactice" și „Ziua sportu
lui de masă". Pină la 1 aprilie, data 
încheierii festivalului, vor mai avea 
loc zile ale teatrului, cărții, folclo
rului argeșean, filmului, artelor 
plastice și creației tehnice. La di
versele acțiuni participă, alături de 
reprezentanți ai vieții cultural-ar
tistice și științifice locale, numeroși 
invitați : scriitori, scenariști, actori 
de film, editori, sociologi, precum și 
colectivele teatrelor Național „I. L. 
Caragiale", de Comedie și „Lucia 
Sturdza Bulandra" din Capitală.

DEVA (Corespondentul „Scînteii". 
Sabin Ionescu). Pe scena Casei de 
cultură din Petroșani s-a încheiat 
ieri festivalul-concurs de muzică 
ușoară și poezie „CÎNTECUL A- 
DÎNCULUI". Aflat la cea de-a doua 
ediție a sa, festivalul a reunit nu
meroși interpreți de muzică ușoară 
hunedoreni și din alte județe ale 
țări : Galați, Dîmbovița, Bistrița Nă- 
săud. Timiș, precum și talentați re
citatori din centrele miniere ale Văii 
Jiului. Versurile și melodiile cu
prinse In repertoriul acestei con
fruntări de prestigiu au fost inspi
rate din munca și viața nouă a mi
nerilor. în cele trei zile de concurs, 
reputați soliști ai muzicii ușoare 
românești au susținut recitaluri la 
Petroșani, Vulcan, Uricani, Lupeni. 
Lonea.

TG. MUREȘ (Corespondentul 
„Scînteii", L. Deaki). începutul pri
măverii a coincis la Sighișoara cu 
cea de-a treia ediție a tradiționalei 
„SAPTAMÎNI CULTURAL-ARTIS
TICE". Cu acest prilej, profesori 
universitari, juriști, oameni de ști
ință au conferențiat despre proble
mele actuale ale politicii partidului 
și statului, despre noutăți din do
meniul științelor, frumusețile patri
ei etc. La rțianifestările cultural-ar
tistice și-au dat concursul și o serie

de prestigiu, printre 
din Cluj, ansamblul „Ba- 
Timișoara, Filarmonica 
Acțiunile organizate s-au. 
interesul tuturor oame-

Sesiune științifică
„loan Slavici•tt

de stat din Boto- 
de curind un ciclu 

destinate cunoaș- 
simfonice de către 

tineri.
de formații 
care Opera 
natul" din 
Tg. Mureș, 
bucurat de
nilor muncii români, germani și ma
ghiari care muncesc și trăiesc înfră
țiți pe aceste meleaguri.

SUCEAVA (Corespondentul „Scîn- 
teii". Gh. Parascan). Duminică, sce
na Casei de cultură din Suceava a 

? găzduit teza finală a festivaluiui- 
concurs „PLAIURI SUCEVENE", 
destinat formațiilor de teatru. Au 
luat parte echipele căminelor cultu
rale din Vama, Vicovu de Jos, Dol- 
hasca și Salcia, ale caselor de cultură 
din Fălticeni și Rădăuți, precum și a 
sindicatului I.I.L. din Fălticeni.

La această 
manifestări 
disputat locul 
un număr de 
dramatice cu

ediție a tradiționalei 
cultural-artistice și-au 
pentru etapa finală 

58 colective artistice 
peste 500 artiști ama-

FOCȘANI (Corespondentul „Scîn
teii", Ion Nistor). Ieri, la inițiativa 
Comitetului pentru cultură și edu
cație socialistă al județului Vrancea, 
la Panciu, orașul unde se află în- 
mormintat Ioan Slavici, ilustru 
precursor al prozei realiste . româ
nești, a avut loc o sesiune științifică 
dedicată împlinirii a 125 de ani de la 
nașterea prozatorului. Cu acest pri
lej, cadre universitare-și cercetători 
din București, cadre didactice din 
județ au prezentat comunicări pe 
teme ca : „Slavici, în Istoriografia și 
critica literară românească". „Etic și 
estetic în opera lui Slavici". „Roma
ne mai puțin cunoscute ale scriitoru
lui", „Slavici la Panciu" și altele. 
Lucrările sesiunii au fost urmărite 
cu deosebit interes -de peste 600 de 
locuitori ai orașului.

• Filarmonica 
șani a inaugurat 
de concerte-lecții 
terii muzicii 
elevi și alte categorii de
Cele două concerte-lecții prezentate 
pină acum s-au bucurat de aprecie
rea tinerilor iubitori de muzică sim
fonică. Asemenea concerte-lecții vor 
fi prezentate tn perioada următoare 
și în localitățile Dorohoi, Darabani, 
Săvenl, Trușești.

—

Acum două duminici, tn

FORTE PRODUCTIVE
(Urmare din pag. O

PROGRAMUL <J

Curs de limba franceză. Lec
ția a 47-a.
Telex
La ordinea zilei... Ari. ju
dețul Mehedinți.
Căminul... la Arad.
Scena. Emisiune de actuali
tate și critică teatrală.
1001 de seri.
Telejurnal a Clnclnatu! Îna
inte de termen — cauză ’ a 
Întregului popor.
Clntecul săp’ămtnil : „în
România" de George Grigo 
riu. pe versuri de Angel Gri

gorlu șl Romeo Iorgulescu. 
Interpretează : Jeanina Matei. 
Ancheta TV : „Cit ne costă 
lipsa de răspundere 7".
Roman foileton : „Cîntee I* 
apusul soarelui", după roma
nul lui Lewis Gibbon. Episo
dul II — „Aratul".
Revista literar-artistlcl TV.
24 de ore.
Luminile rampei. Pagini din 
o'pera „Don Pasquale" de Do
nizetti, interpretate de Ioan 
Hvorov și Lucian Marinescu.
PROGRAMUL B

SO.M Avanpremieră.
20,05 Film serial pentru eopli j 

„Delfinul Flipper".
JO.S9 Dans și muzică de pretutin

deni. Cîntece șl Jocuri popu
lare din R.S.F. Iugoslavia.

K.,00 Film artistic — „Vis de dra
goste" (partea a Il-a). Co
producție ungaro-sovletlcă. 
Regla : Marton Kelletl.

pentru noile obiective productive. 
Practic, In acest caz, necesitățile de 
cadre ale capacităților de producție 
ce intră sau vor intra in funcțiune 
pot fi satisfăcute atît cu specialiști, 
cit și cu muncitori, recent calificați, 
obișnuiți cu munca în unitățile In
dustriale moderne, cu disciplina so
cialistă.

— Reducerea personalului tehnic- 
adminisirativ — ne spunea ing. Mihai 
Gheorghiu, director tehnic și de pro
ducție al centralei — se realizează 
concomitent cu o organizare mai 
bună a activității serviciilor func
ționale, cu perfectionarea fluxu
lui informațional. Bunăoară, vom 
utiliza pentru prelucrarea date
lor centrul de calcul existent la 
uzina „Policolor". Organigramele de 
funcționare a centralei și întreprin- , 
derilor vor oglindi. în final, strădu
ința noastră de a așeza pe baze ra
ționale, științifice Întreaga activitate 
a centralei. însăși această reorgani
zare se desfășoară în mod organizat, 
pentru ca aprovizionarea întreprin-

dertlor, producția și desfacerea să nu 
fie in nici un fel afectate. De altfel, 
realizările economice din ultimele 
zile, cînd nu numai că activitatea 
productivă s-a desfășurat intr-un 
ritm normal, dar s-au și recuperat 
unele rămineri in urmă din perioada 
viscolului, sini concludente. Cu atît 
mai eficiente, cînd vom avea struc
turată noua organizare a centralei, 
vor fi eforturile pentru Înfăptuirea 
prevederilor maximale ale planului 
pe acest an și depășirea lor cu peste 
100 milioane lei la producția globală 
și marfă — așa cum s-au angajat co
lectivele de muncitori, tehnicieni și 
ingineri.

— Cind veți definitiva organizarea 
centralei ?

— Firește că în termenul stabilit 
prin decret. Totodată avem tn ve
dere că activitatea de organizare 
are un caracter dinamic, tn con
tinuă perfecționare, trebuind să 
țină pasul cu complexitatea sar
cinilor economice, cu dezvoltarea 
producției în cadrul centralei noas
tre. Astfel, intenționăm să Înființăm 
o întreprindere de comerț exterior

care să. preia sarcinile celor trei di
recții de export-import existente. în 
momentul de țață. Totodată, pentru 
a reduce imobilizările în stocuri și a 
mări viteza de rotație a mijloacelor 
circulante, pentru mărirea operativi
tății în aprovizionare, vom crea de
pozite centrale sau în principalele 
localități tn care se află mai multe 
unități ale centralei, pentru piese de 
schimb și materii prime și materia
le. Va trebui, de asemenea, să cen
tralizăm anumite activități comune 
mai mujtor unități și, pentru început, 
vom organiza un atelier de bobinare 
a motoarelor electrice și o matrițerie.

Faptele arată că la Centrata Indus
trială de medicamente, cosmetice, 
colorantl ?i lacuri din București se 
acționează cu pricepere și răspundere 
pentru înfăptuirea prevederilor re
centului decret al Consiliului de 
Stat — pentru mai buna organizare a 
structurii unităților, a muncii apara
tului de conducere și funcțional, 
pentru apropierea deciziei de execu
ție. pentru folosirea cadrelor in ac
tivități nemijlocit productive.

Două scrisori sosite 
la redacție sesizau că 
la policlinica din Slo
bozia 
merg 
completarea unei fișe 
medicale, necesare la 
angajarea în cîmpul 
muncii, trebuie să 
treacă oeva mai mult 
de două săptămîni. 
cînd tn mod normal 
ș-ar putea ca exame
nele medicale să se fa
că în cîteva zile. Di
recția sanitară s Con
siliului popular al Ju
dețului Ialomița, după 
ce împarte tn două 
cauzele acestor stări 
de lucruri, enumeră o 
serie de măsuri : „pen
tru remedierea defi
cientelor care duc la 
tntîrzierea întocmirii 
fiselor medicale la an
gajare — se arată în 
răspunsul primit — 
s-au luat următoarele 
măsuri : întocmirea fi
șelor de an ga ic re să 
se efectueze la cir
cumscripțiile sanita
re ți la dispensarele de 
întreprindere ;. recol
tarea probelor de la
borator să se facă, de 
asemenea, la circum
scripțiile sanitare ; s-a 
returnat o o arte dîn 
aparatura M.R.F. la 
Institutul de ftlzlolo- 
gie pentru corectarea 
unor deficiențe con
statate. De asemenea, 
s-a solicitat Minister 

să- ■ mîs- scrisoarea 'beh'fru ' Sănătății ,teoa-
_ __ _____________ t terea la transfer șau

I caz. ? ne informează ' că1 ’cbhcurs a unor ■■•. ■pbs- 
' ttrri vacante de " me-' ‘ 

tate. Pentru anumi- ehei special Iști în no
te perioade. în total Hcnnțoa Slobozia, prin- 
circa 7 ani vechime, 
trebuie să fie încadrat 
Ia grupa a Il-a 
muncă. S-a 
serviciilor de.
nai ale celor două u- 
nltătt — Rafinăria nr. 1 
și „Feroemail" — ca în 
timpul cel mai scurt 
să facă schimb de a- 
drese și să se rectifice 
în carnetul de muncă 
perioada respectivă". 
Pînă aici e-n ordine.

t.reburffle nu 
bine. Pentru

cuviin- 
scrie 

singur 
vezi-ti 

uite

pe linie de 
De asemenea, 
Milita.ru, . in- 

personal-în- 
L la coope- 
„Stăruința" —

'<;:CrilQVa;’'4ăfte b
. .vîrșit abateri incom- n .face lumină în acest 
ffipatibile? cuti munca de»/. ____
■■ ținută, a "fost sanc- .-.petiționarul are dren- 

tionat pe . linie de. 
partid cu ’ „vot de 
blam" și înlocuit din 
funcție. Iar C. Vîrjan 
și I. Bulacu, inspectori 
de personal-învăță- 
mint la cooperative
le „Voința" și, res
pectiv. „Igiena", pen
tru superficialitate și 
delăsare în muncă au 
fost scoși din funcții
le deținute. în conclu
zie. se apreciază că 
sesizarea s-a dovedit a 
fi Întemeiată, iar mă-

de 
dispus 
perso-

tre care, cele de la la
borator ri radiologie', 
în concluzie, In răs
puns se precizează că, 
prin aplicarea acestor 
măsuri, se vor remedia 
In mare parte neajun
surile privind operati
vitatea examenelor 
medicale la angajări.

Necula! ROȘCA

____  ------- .... cu bani „străini" ți să nu 
comuna Girbovi-llfov s-a fumeze nici Naționale și 

z„mat o scenă demnă nici Kent.'Să nu mai fu- 
1—"...  meze deloc. Au condus-o

care va împlini in ziua toți ai casei pînă la gară,A 1 .............. < . ^ir)^
La

consumat c ......
de luat în seamă. Anica 
o., t ___ ____
de 17 iulie 1973 frumoasa ți toți și-au șters pe 
virstă de 20. de ani, a plins cite o lacrlmă-două. 
la pieptul maică-si, i-a să- crimi. de despărțire. 
....i Spre seara acestei

te . duminici (tristă pentru 
acești părinți), cele două 
fele, Ani din Girbovi și 
Nina din Călinești, intrau 
încărcate cu sacoșe și sfa

șutat' mina și lui taică-su 
si le-a promis solemn cu 
lacrimi în ochii rimelațl, la 
amlndoi părinții, că se va 
face fată cuminte. Tatăl 
și mama Anicăi au șters cu 
buretele muiat in lacrimi 
rușinea care le-a făcut-o 
odrasla lor cea mai mică 
(a fost închisă cîteva luni 
pentru... „acostare de per
soane") și s-au apucat să-i 
facă pachet.

Anica le-a promis ci sa 
duce la București și se în
cadrează, că încearcă să se 
angajeze din nou la fabri
ca unde mai fusese salaria
tă ori dacă nu va încerca 
in altă parte, l-a îndesat 
maică-sa intr-o sacoșă trei 
găini fripte, niște brînzi 
și o pungă cu mălai, alta 
cu făină, niște ouă... i-a 
dat taică-su și 400 de lei 
ca să-i dea gazdei și Ani 
a trecut șt pe la sora ei din 
comuna vecină. I-a dat și 
sora asta o giscă friptă, un 
borcan cu untură, o sticlă 
cu bulion, niște sticle cu 
vin și vreo 200 de lei ca 
să aibă de cheltuială, pină 
la prima leafă...

Exact tn aceeași dumi
nică șl poate și chiar la 
aceeași oră se petrecea o 
scenă asemănătoare in co
muna Călinești-Argeș : nea 
Marin șt țața Niculina — 
nevasta lui nea Marin — 
își pregăteau fata, pe Ni
na, pentru plecare. Unde 
pleca Nina ? Tot la Bucu
rești. De ce pleca la Bucu
rești ? Ca să se pregăteas
că pentru facultate. Părin
ții Ninei doresc atit de 
mult s-o vadă medic. Ea, 
Nina, a mai fost pentru 
pregătire tn București, dar 
in timpul pregătirii, dato
rită unui anturaj „entu
ziast și mai ales vesel", 
a-a putut decit șă-și 
cure niște cizme 
13 dolari și t-a 
să fumeze Kent șt 
te mini (Judecată
.acostare de persoane" incă 
n-a fost, dar are largi per
spective) Mămica ei i-a în
desat și ei in sacoșă de-ale 
gurii, l-a dat și bani de 
cheltuială, a rugat-o din 
suflet să nu-și mai cum
pere lucruri de îmbrăcat

pro- 
ifbe de 
obișnuit 
șă poar- 

pentru

iris-

— Trist ea-ntotdeauna.
— Ai plins 7
— Tu n-ai plins 7
— Cum să nu.
— Și eu am plins ți le-am 

promis că nu vor mai auzi 
vorbe urite despre mine. 
Știi că una din surorile 
mele, cea mai mare, s-a 
împăcat cu mine ? Am fost 
la ea, mi-a fript o gîscă, 
mi-a dat și două sute de 
lei să am pînă la prima

De ce ziua
de luni

cade imediat
după repausul

duminical?
foileton

furi sincere, cinstite ți mai 
ales părintești pe porțile 
Capitalei. Și-au dus saco
șele la gazde și...

Știți că la etajul 21 al 
hotelului „Intercontinental" 
este un bar 1 Barul „Lu
na" [r> seara aceleiași du
minici Ana din Gîrbovt și 
Nina din Călinești. de alt
fel prietene foarte bune 
(se împrumută si CU ți
gări), s-au intîlnit aici 
pentru a face un foarte 
sincer schimb de impresii.

— Cum a fost, tu ?

leafi.„ Vrei să luăm un 
Johnnie Walker ?

— Dar cu gheață multă... 
Eu iau și o cafea.

In timp ce părinții 
nei din 
căi din 
găinile, 
re la 
cite un
cafea. La al doilea whisky 
deși cu multă gheață cele 
două fete eucuiete au în
ceput să devină și mai 
melancolice. O melanco
lie tristă.

Ni- 
Călinești ji ai Ani- 
Girbovi 
ori dădeau minca- 
vite. ele comandau 
Johnnie Walker ji

închideau

.

— Nina mllne-i luni ?
— Și ce dacă este luni 7
— Hai să începem o via

ță nouă de miine. Am citit 
in „Informația" că în 
București vor fi 121 000 pos
turi de muncă. Hai să fa
cem să fie numai 120 998. 
Vrei 7 ....................
ceastă 
miine 
că" ?

— Eu am ți cîteva ce
reri acolo. Ce fericiți vor 
fi ai mei cînd vor auzi. 
Vino să te pup că ți-a ve
nit o idee formidabilă. 
Pentru ideea asta a ta dau 
un whisky canadian. Un 
Seagrams V.O.... Miine di
mineață la „Forțele de 
muncă". începem o viață 
nouă... Ospătar f

A doua zi, luni, Nina din 
Călinești și Ani din Gir
bovi nu s-au dus la „For
țele de muncă" din motive 
obiective. Ana a dansat 
pînă spre zori la Atlantic- 
bar cu un turist italian, 
iar Nina a dansat ți ea tot 
pină în aceleași zori tot cu 
un turist, dar unul mai 
olandez.

A treia zi cind s-au deș
teptat (este vorba deocam
dată de deșteptat din somn 
nu...) au fumat pe inima 
goală cite un Kent. au 
mîncat din pachetele făcute 
de mămicile lor cite o fe
lie de pline unsă cu untu
ră de porc și cite un co
pan de găină crescut in bă
tătura părinților, apoi 
blestemat pe făcătorii 
calendare că au pus 
de luni, ziua marilor, 
rețelor lor hotăriri 
diat după „repausul 
minical".

Și s-au dus din nou la 
barul „Luna" de la etajul 
21 al hotelului „Interconti
nental". Au cotrobăit prin 
poșete ți între două „sco- 
ciuri" și patru Kent îar 
și-au propus să înceapă o 
viață nouă. Dar prin Bucu
rești sint multi turiști...

Buretele cu care părin
ții Anicăi au șters totul 
mai este incă umed. Dar 
ce păcat I...

Ce bine o 
înainte de a 
copiii lui. a 
dul grădinii 
trec acum pe lingă el. pe 
lingă alun, mai rup cite o 
nuia și-mi aduc aminte de 
copilărie.

Vrei să luăm a- 
hotărire ? Mergem 

la „Forțele de mun-

au 
de 

ziua 
mă- 

ime- 
du-

făcut tata ei 
ne naște noi. 
sădit in fun- 

un alun. Cinei

Nîcuta TANASE
J

Minerii exploatării 
carbonifere Leurda au 
raportat, ieri,. îndeplinirea sar
cinilor de plan pe primul tri
mestru. Ridicarea cu 8 la sută, 
peste nivelul maxim prevăzut, 
a indicelui de folosire a utilaje
lor. creșterea coeficientului de 
utilizare a timpului de lucru, 
precum și sporirea randamen
tului pe post sint principalii 
factori care au contribuit la ob
ținerea acestui succes. Pină la 
sfirșițul trimestrului, colectivul 
exploatării va extrage supli
mentar mai mult de 25 000 tone 
lignit.

La Bistrița : no1 °°n- 
strucții edilitar-gospodărești. 
Recent a fost dat in folo
sință, în cartierul Decebal, un 
nou complex comercial cu o su< J 
prafață de aproape 1 000 metri 
pătrați, unde funcționează : o 
alimentară cu autoservire, uni
tăți de; desfacere a produselor 
lactate, a mezelurilor si cărnii, 
a legumelor și fructelor,/ a pro
duselor de panifioație. o farma
cie, tutungerie și altele. în 1973. 
spațiul comercial al orașului 
Bistrița va crește cu 50 la sută 
față de anul 1972. Tabloul reali
zărilor edilitar-gospodărești din 
orașul Bistrița este întregit de 
punerea în funcțiune a unei noi 
uzine de apă, de construirea 
unui spital cu 700 locuri, a 
hotelului „Coroana de aur" (cu 
216 locuri), a grădinițelor pen
tru copii, a numeroaselor edificii 
școlare și cămine muncitorești.

Colectivul fabricii de 
confecții din carton on* 
dulat, cea dintîi unitate 
a Combinatului de celu
loză și hîrtie care se 
construiește în munici
piul Drobeta Turnu-Se- 

■ ® atins vineri cotele
finale ale planului de produc
ție pe primul trimestru. Preo
cuparea colectismlui tinerei u- 
nități de a asigura funcționa
rea instalațiilor la parametrii 
optimi încă din etapa inițială, 
de a-și îndeplini ritmic sarcini
le de plan și prevederile cu
prinse în angajamente — sint 
principalii factori care explică 
obținerea «uccesului amintit, 
succes ce se va concretiza 
intr-o producție suplimentară 
evaluată ta circa 8 000 000 lei.

Unități prestatoare 
de servicii. tn cursuI po
mului trimestru din acest an, 
tn orașele și comunele din ju
dețul Timiș și-au Început acti
vitatea noi unități prestatoare

• de’servicii către populație, apar» ■ 
țihînd cooperației meșteșugă- 

;.. vești/ .în>, municipiul Timișoara, 
bunăbâriv au lufet ființă unități >5 
de ceasornicărie, remaiat ciorapi, 
legătorle și compactoare de cărți, 
la Sinnicolau Mare a fost creată 
o unitate de reparat autotu
risme. la Peciu Nou ateliere de 
tîmplărie și croitorie, la Bereg- 
său — lăcătușerie etc. Concomi- > 
tent s-a extins și gama noilor 
activități. între acestea se în
scriu : proiectarea de mobilier 
casnic ți confecționarea de car
case pentru aspiratoare (la Ti
mișoara), reparații radio-TV (la 
Lovrin), parchetat și dulgherit 
(la Stamora), vulcanizare (la . 
Jlmbolia) etc.

Specialiști în circu
lația feroviară fac prog
noze pe cît de optimis
te, pe atît de ferme. 
Aflăm, de pildă, că acceleratul 
va parcurge distanța Brașov— 
Ciceu in numai o oră și zece 
minute, față de aproape două 
ore,: cit durează tn prezent că
lătoria de-a lungul cursului 
superior al Oltului. Această 
„scurtare a distanței" dintre 
cele două noduri feroviare va 
fi unul din efectele scontate 
ale lucrărilor întreprinse de 
curind în cadrul Regionalei 
C.F.R. din Brașov. Este vorba 
despre electrificarea acestui im
portant traseu, lucrare „ataca
tă" zilele acestea de colectivele 
întreprinderii de construcții căi 
ferate din Brașov și al celei 
similare ca profil din Capitală, 

într-o fază avansată de 
execuție — care, va permite 
scurtarea cu cel puțin trei luni 
a termenelor stabilite — se 
află și lucrările de electrificare 
a traseelor feroviare Ciceu— 
Adjud și Ciceu—Deda.

„Industria universi
tară" din Cluj se afirmă 
cu produse noi, de înal
tă calitate. De curin<1 
fost asimilate în microproducțla 
Facultății de chimie 6 sorti
mente de electrozi ioni-selectivi 
a căror tehnologie aparține o- 
mului de știință emerit Candin 
Liteanu. șeful catedrei de chi
mie analitică. Acești electrozi 
sint niște senzori electrochimie! 
indispensabili automatizării pro
ceselor de producție în industriile 
chimică, farmaceutică, alimenta
ră și minieră. Eiectrozii-mem- 
brană pină nu de mult «e 
importau. în prezent, uni
versitarii clujeni, împreună cu 
studenții-chimiști, asigură În
tregul necesar de senzori 
pentru economia noastră națio
nală.

La Uzina de prelucra
re a aluminiului din 
Slatina, un nou atelier 
mecanic a fost dat de 
curînd în funcțiune. Do' 
tat eu utilaje cu un înalt grad 
de mecanizare și automatizare, 
acesta va realiza peste 50 la 
sută din piesele de schimb ne
cesare uzinei.

Milita.ru
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FOTBAL: Etapa a XVII-a

Goluri foarte puține!
Din cauza neașteptatei și deloc 

primăvăraticei zăpezi căzute Ia mij
locul lunii martie, iată-ne din nou. în 
situația de a vorbi, pentru a 
oară în acest sezon, de. 
activității 
puse, și 
pentru o, 
balistică" 
deosebite 
meciuri de A s-au adăugat alte peste 
40 — partidele primei etape a retu
rului campionatului diviziilor B și C.

Evident, dominată de derbiul de la 
Craiova (deși nici meciul de pe sta
dionul Republicii din Capitală nu a 
fost mai puțin important pentru pri
mele locuri ale clasamentului), etapa 
de ieri a divizionarelor A i-a preocu
pat, în mod special, pe tehnicienii 
echipei naționale, aflați în febra de
finitivării lotului reprezentativ. Pen
tru dimineața de astăzi, selecționa- 
bilii — nu numai jucători din riri- 
dul celor prea binecunoscuți, ci și

doua 
reînceperea' 

fotbalistice ; de-abia înce- 
campionatul s-a întrerupt 
săptămină. „Duminica fot- 
de ieri a căpătat proporții 
prin faptul că la cele, opt

if

cîțiva mai tineri — sint convocați 
pentru o pregătire in comun. Nume
le tuturor celor chemați la Bucu-, 
rești pentru antrenamentele prevăzu
te de Valentin Stănescu nu le-am 
putut afla pînă la închiderea primei 
ediții a ziarului nostru, chemarea la 
lot a unor jucători depinzînd și de 
aprecierile observatorilor federali a- 
flați la meciurile de ieri. Se speră 
— în fond este o cerință expresă 
spre susținerea prestigiului interna
țional al fotbalului nostru — ca ten
tativa calificării pentru C. M. să fie 
serios și din vreme pregătită.

Referindu-ne strict la rezultatele 
partidelor de duminică este de subli
niat că nici unul nu se înscrie in 
categoria surprizelor de mari pro
porții. Oareoum spectaculoase sint 
însă schimbările de locuri în clasa
ment, aceasta mai ales in prima sa 
jumătate. Nivelul cvasi-unanimității 
jocurilor a fost îngrijorător de cobo- 
rit. al ‘unora — chiar lamentabil.

CRONICI TELEGRAFICE
• STEAUA — C.F.R. CLUJ 1—1 (1—0). Rezultat absolut normal, 

față de desfășurarea meciului. Bucureștenii au dominat (și au înscris, 
prin lordănescu). în prima repriză; clujenii s-au evidențiat după 
pauză, egalînd prin Bucur. în toamnă : 0—1.

• SPORTUL STUDENȚESC — A.S.A. TG. MUREȘ 1—0 (1—0). Stu
denții își continuă cursa de salvare... Formația lor a jucat ieri cu 
multă ambiție. în toamnă : 2—4.

• UNIVERSITATEA CRAIOVA — DINAMO 1-0 (1-0). Imens 
succes de public : peste 45 000 de spectatori. Un joc viu, de mare luptă, 
în care craiovenii au dominat, „bombardînd" poarta apărată de Ră- 
mureanu. Acesta n-a putut opri șutul lui Oblemenco, din min. 4. în 
toamnă : 2—5.

• U.T.A. — RAPID 1—1 (1—1). Răducanu a apărat o lovSturS de 
la 11 m, executată (destui de slab 1) de Domide, Arădenii aveau să 
rateze în alte numeroase situații. In toamnă : 0—0.

• F.C. CONSTANȚA - STEAGUL ROȘU 1—1 (1-1). Doar un sfert 
de oră de joc interesant în rest, mai nimic de semnalat deoîit înlo
cuirea autorilor golurilor (Caraman, respectiv, Mateescu) și „cartona? 
șele galbene" arătate de arbitru... în toamnă : 0—5.

9 C.S.M. REȘIȚA — S.C. BACAU 1—1 (1—0). Puține faze de poartă 
șt„ puține goluri. Reșițenii reușesc golul, in primul sfert de oră dintr-o 
lovitură de la 11 m (Beldeanu). Tot ei... egalează, prin autogolul lui 
Kiss. în toamnă : 0—2.

• F.C. PETROLUL — JIUL 0—0. Calitate slabă. Fotbal demodat 
cu pase lente, de regulă la mijlocul terenului. în toamnă : 0—0.

• UNIVERSITATEA CLUJ — F.C. ARGEȘ 0—1 (0—1). Oaspeții au 
deschis, scorul prin Dobrin (min. 32). Oareoum anost la început, jo
cul devine animat după pauză. în toamnă : 0—5.

Petrolul, Steagul roșu — Sportul 
studențesc, A.S.A. Tg. Mureș — F.C. 
Constanța, F.C. Argeș — Universita
tea Craiova, Rapid — Universitatea 
Cluj, Jiul — Steaua.

CLASAMENTUL
Steaua 17 8 5 4 28—14 21
Dinamo 17 9 3 5 26—17 21
„U.“ Craiova 17 7 7 3 30—23 21
C.F.R. Cluj 17 7 6 4 20—15 20
Jiul 17 8 4 5 23—20 20
F.C. Petrolul 17 7 5 5 15—14 19
S.C. Bacău 17 7 5 5 21—21 19
F.C. Argeș 17 7 3 7 25—17 17
Steagul roșu 17 6 4 7 22—13 16
Rapid 17 5 6 6 20—18 16
U.T.A. 17 4 7 6, 18—21 15
A.S.A. Tg. M. 17 7 1 9 22—27 15
F.C. Constanța 17...5 K» 10—20 14
„rOTBiuj 
C.S.M. Reșița

17'5 4f8 16-29 14
17 ’3 7; 7 15—26 13

Sp. Stud. 17 3 5 9 16—32 11

ETAPA VIITOARE
C.F.R. Cluj — C.S.M. Reșița, Di-

narno — U.T.A., S.C. Bacău — F.C.

Divizia B

volei Dinamoviștii,

Seria I : Știința Bacău-Progresul 
București 1—1 ; S.N. Oltenița-F.C. 
Galați 1—0 ; C.F.R. Pașcani-Ceaiilăul 
Piatra Neamț (amînat) ; Chimia Rim- 
riieu Vilcea-Dunărea Giurgiu 1—0 ; 
Progresul Brăila-Delta Tulcea 2—0 ; 
Politehnica iași-C.S. Tîrgoviște 1—1 ; 
C.S.U. Galați-Metalul Plopeni 2—1; 
Metalul București-Glbriă Buzău 0—0'.

După 16 etape, pe locul I ' C’ffritiTiuâ’’' 
să se afle Politehnica lași (25 pJ.'Pe- 
Iodul următor :
(21 P-).

Seria a Il-a :
Olimpia Oradea
Făgăraș-C.E.R. Timișoara 1—0 ; 
limpia
Turnu Severin 1—0 ;
C.F.R.’ Arad 2—0 ; Corvinul 
doara-Metrom Brașov 3—1 ; 
tehnica Timișoara-Electroputere Cra
iova 2—0 ; Metalurgistul Cugir-Glo- 
ria Bistrița 1—0 ; F.C. Bihor-Minerul 
Anina 3—0.

După 16 etape, in clasament același 
lider — Politehnica Timișoara (23 
puncte). Urmează : F.C. Bihor și Mi
nerul Baia Mare (cu cite 20 p.).

Metalul București

Minerul Baia Mare- 
1—0 ; Nitramonia 

“ . O-
Satu Mare-Metalul Drobeta 

C.S.M. Sibiu- 
Hune- 

Poli-

spre un nou titlu
3—1, In derbiul cu Steaua
Tradițională și mai totdeauna in

teresantă, confruntarea dintre Di
namo și Steaua (cele mai bune echi
pe masculine în acest moment), a 
confirmat așteptările. Dinamoviștii 
s-au impus cu destulă autoritate, 
prestînd jocul lor favorit, bazat pe 
forța atacului și agresivitatea blo
cajului, și au cîștigat cu 3—1 (13, 
9,—8, 11). Despre Steaua se poate 
spupe că a evoluat mai bine decit 
la începutul sezonului, dar de la ac
tualul ei lot nu se poate pretinde 
— deocamdată — mai mult. Meciul 
in sine a fost plăcut, atractiv, eu 
citeva faze care au mulțumit publi
cul bucureștean. în jocul primelor 
noastre echipe continuă însă să se 
observe... lipsa unor procedee va
riate : mingi lifta te cu adresă între 
linii, mingi „puse" precis pe locuri
le libere din dispozitivul advers etc. 
îmbinarea jocului „tare" cu cel 
așa-zis „moale", care a făcut cîndva 
celebră școala românească de volei, 
a dispărut aproape, iar aceasta nu 
poate să nu-i pună pe ginduri pe 
specialiști...

în urma acestei victorii, dinamo
viștii se îndreaptă cu pași siguri 
spre un nou titlu, ei detașîndu-se in 
clasament.

Alte rezultate : masculin — Ra
pid—I.E.F.S. 1—3 ; Universitatea 
Craiova—C.S.U. Galați 3—0 ; Voin
ța Arad—Progresul 0—3 ; Tractorul— 
Electra 1—3 ; feminin : Medicina— 
Rapid 0—3 ; Constructorul—Ceahlăul 
3—0 ; Dinamo—C.S.M. Sibiu 3—0 ; 
Universitatea București—Farul 0—3.

D. I
%

IN CI
/s

• BASCHET
etapă a 

___________  ______ ... baschet: 
I.E.F.S. — Voința Tg. Mureș 76—46, 
Politehnica — Constructorul 74—55, 
Universitatea Timișoara — Rapid 
București 50—54. Universitatea Cluj 
— Voința București 54—51. Sănăta
tea Satu-Mare — Crișul Oradea 
65-42

Ieri, tn cea de-a XIII-a 
campionatului feminin de

• TENIS
Tenismanul român Ilie Năstase s-a 

calificat in finala probei de simplu a 
turneului internațional de la Wa
shington, finală în care ii va avea ca 
adversar pe jucătorul american 
Jimmy Connors. în semifinale : Năs
tase — Fassbender (R.F.G.) 4—6. 
6—1, 7—5 ; Connors — Meiler 
(R.F.G.) 6—3, 6—1.

Finala turneului internațional de 
tenis de la Atlanta (Georgia) se va

SPORT Șl SĂNĂTATE
Ieri, în țară, numeroase competiții populare

CLUJ
® în Județul 

Băișorii stăruie 
tind de aceasta, pe pirtia de probe 
alpine — amenajată aici prin efor
turile sportivilor din județ — s-a 
desfășurat, simbătă după-amiază și 
duminică, „Spartachiada de iarnă a 
micilor vinători de munte". Au par
ticipat cir.ca 120 de copii din cen
trele de învățare a schiului din zona 
montană, și anume din comunele 
Băișoara, Călățele, Rișca, Beliș, Mă- 
rișel și Răchițele, înființate în toam
nă și dotate cu schiuri și alt ma
terial pentru sporturile de iarnă. 
Concursul, organizat de către consi
liul județean de educație fizică și 
sport. în colaborare cu A.S. Armata, 
s-a disputat pe două categorii de 
vtrstă, ți anume copii intre 12—13 
ani și 14—15 ani. Micii participanți 
Ia întreceri au asistat apoi Ia o in
teresantă demonstrație de schi a 
sportivilor fruntași din Cluj. Vînă- 
tori de munte din unități militare 
au executat probe aplicative de 
schi. (AL. MUREȘAN)

CARAȘ-SEVERIN
Cluj, pe muntele 
încă zăpada. Profi-

SUCEAVA
o Duminică, mii de elevi din 

școlile generale, profesionale și li
ceele județului Suceava au partici
pat la ample întreceri sportive. La 
Vatra Dornei, bunăoară, pe pîrtia 
de bob a pionierilor, a avut loc un 
concurs de săniuș, iar pe pîrtia de 
lingă trambulină 
(probe alpine și 
copii și juniori, 
cu participarea a 
desfășurat și pe 
de pe dealul Bodea, din orașul 
Cimpulung Moldovenesc și pîrtia 
Albu din Împrejurimile orașului 
Gura Humorului. (GH. PARASCAN)

întreceri la schi 
coborire) pentru 
întreceri similare, 
sute de elevi, s-au 
pîrtiile de zăpadă 

Bodea, 
Moldovenesc 

din Împrejurimile

SATU-MARE
0 Peste 5 000 de tineri au fost an

trenați sîmbătă și duminică in am
ple și entuziaste competiții sportive 
de masă desfășurate in numeroase 
localități din județul Satu-Mare. în 
satele Ardud, Bercu, Moftinu Mare, 
Sanislău, Potău, Urziceni, Lazuri 
ș.a. au fost organizate primele du
minici sportive din această primă
vară ; sjau disputat 
cros, 
volei, 
la ciclism etc.
Mare s-a desfășurat faza județeană 
a „Cupei tineretului de la sate" și 
a campionatului școlar la tenis de 
masă și șah. (Octav GRUMEZA)

întreceri de 
atletism, jocuri de handbal, 
fotbal, probe de îndemînare 

în municipiul Satu-

• Duminică, Ia Caransebeș, 
desfășurat tradiționalul cros de 
măvară al tineretului, dotat

«-a 
prl- 

cu 
„Cupa orașului". La această compe
tiție populară au luat parte sute de 
fete și băieți din întreprinderile, in
stituțiile și școlile orașului, precum 
și tineri din Bocșa și Reșița.

O altă manifestare sportivă 
masă de acest fel a avut loc 
Anina, unde peste 500 de copii, 
minerilor din localitate au participat 
la o pasionantă întrecere, în care 
cîștigătorii au fost distinși cu pre
mii și mențiuni, oferite de 
tori.'

GALAȚI

de 
la 
ai

organiza-

sportului 
Casa de 

Galați

80 DE ANI DE LA NAȘTEREA 
LUI PALMIRO TOGLIATTI

0 viață închinată clasei muncitoare și poporului
italian, idealului comunist

de la naș-

» în cadrul Festivalului 
muncitoresc , gălățean, la 
cultură a sindicatelor din 
s-au desfășurat simbătă și duminică 
întreceri de șah și tenis de masă. 
„Crosul Primăverii" a aliniat la 
start peste 5 000 de tineri, munci
tori, elevi și studenți. La cluburile 
C.F.R., al fabricii de conserve din 
Tecuci și altele au avut loc con
cursuri populare de tenis de masă. 
Arena „Laminorul" și popicăria aco
perită din cadrul Complexului 
sportiv Dunărea au găzduit con
cursuri, Ia care au participat nume
roși iubitori ai acestui sport.

PRAHOVA

au 
de

Inte-

o Ieri, pe o zi cum nu se poate mai 
frumoasă, s-au îndreptat pe Valea 
Prahovei mii de oameni — amatori 
ai sporturilor albe, mai ales din Ca
pitală și din orașele prahovene. 
Pentru toți acești oaspeți, ca și 
pentru cei aflați la odihnă in sta
țiune, pentru localnici, cluburile si 
asociațiile sportive din Sinaia 
organizat un concurs popular 
schi la Cota 1400.

O altă competiție de mare
res a fost cea de schi-bob (un fel 
de bicicletă alunecătoare pe tălpi de 
schiuri), care s-a desfășurat pe Va
lea lui Carp. Cine sint cei ce au 
îmbrățișat -acest ’ nou sport și care 
(fie spus) poate fi practicat cu ușu
rință 7 Cabanierii din platoul Bu- 
cegi, precum și o serie de saiariați 
— tehnicieni, ingineri — de la între
prinderile sinăiene și din Bușteni. 
La acest adevărat spectacol au ve
nit — un bun prilej de drumeție pe 
cărările de munte — sute si sute 
de curioși aflați in stațiunile de pe 
Valea Prahovei (C. CAPRARU).

Campionatul mondial de hochei

Campionatul mondial de hochei’ pe’’ două partide : Japonia-Austrii* 
gheață (grupa B) se află în plină 
desfășurare. Spre satisfacția amato
rilor de, hochei din țara noastră, 
echipa României a reușit pînă acum 
două victorii 
sind o bună 
și publicului 
patinoarului 
Sîmbătă seara, după partida Romă-, 
nia — Japonia (încheiată, cum se știe, 
cu scorul de 3—;0 în favoarea ro
mânilor) a avut loc meciul R.D.G.— 
Elveția. Au învins, absolut normal, 
deși în fiecare repriză luota a fost 
strînsă, hocbeiștii din R.D.G.. cu 
8—5 (4—3. 1—0, 3—2).

Duminică la amiază s-au disputat
-

(din două meciuri), lă- 
impresie specialiștilor 

prezent în tribunele 
din Graz . (Austria).

Fază din derbiul de volei Dinamo—Steaua
Toto : M. Andreescn

TEVA RÎN
disputa între cunoscuții campioni 
Rod Laver (Australia) și Stan Smith 
(S.U.A.). în semifinale, Laver l-a în
trecut cu 6—2, 6—2 pe sud-africanul 
Drysdale, iar Smith a dispus cu 6—3, 
6—1 de compatriotul său Richey.

După două zile de întreceri, echipa 
de tenis a Mexicului conduce cu 
3—0 tn meciul pe care-1 susține la 
Ciudad de Mexico cu formația Co
lumbiei in cadrul semifinale! zonei 
nord-americane a „Cupei Davis". In
diferent de rezultatele ultimelor 
două partide de simplu, mexicanii 
s-au calificat tn finala zonei nord- 
americane, in care vor intilni reduta
bila selecționată a S.U.A.

9 VOLEI
în localitatea belgiană Anver» a 

Început turneul final al „Cupei cam
pionilor europeni" la volei masculin, 
în primul joc a fost înregistrată o 
surpriză : echipa poloneză Reszowia

DURI
a învins cu 3—2 (15—8, 8—15. 15—7, 
13—15, 15—4) formația
Zetor Brno. Conform
Ț.S.K.A. Moscova — 
Belgrad 3—1 (15—12, 
15—12).

cehoslovacă 
pronosticurilor, 
Steaua Roșie 
15—5, 13—15,

• HANDBAL
A tnceput turneul___ ... internațional 

masculin de handbal de la Liubliana. 
Primele rezultate : Iugoslavia — Da
nemarca 15—8 (9—6), R.F. Germa
nia — Cehoslovacia 20—16 (10—10).
• RUGBJ

în cea de-a doua etapă a returu
lui campionatului s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Dinamo — Glo
ria 11—6. Grivița roșie — Rulmentul 
Birlad 9—0, Sportul studențesc — 
Precizia Săcele 20—0, C.S.M. Sibiu — 
Vulcan 11—0. Universitatea Timișoa
ra — Politehnica Iași 19—3. Farul — 
C.S.M Suceava 36—0, Știința Pe
troșani—Steaua 0—10.

____ _______„ . __r_______
72—1, 1—0, 1—1), Iugoslavia-Elveția 
6—0 (3—0, 0—0, 3—0).

Ieri, echipa României a intîlnit 
reprezentativa Italiei, Rezultatul 
însă nu ne-a sosit pînă Ia închide
rea ediției. Astăzi, sportivii noștri 
au zi de odihnă, urmind ca mîine 
să întilnească formația R. D. Ger
mane, marea favorită a grupei B a 
campionatului mondial.

x
Campionatul european de hochei 

pe gheață (grupa A), rezervat echi
pelor de juniori, a programat la 
Leningrad alte două partide. Selec
ționata Suediei a învins cu 9—3 
(2—0. 4—1, 3—2) formația R. F. 
Germania, iar reprezentativa Finlan
dei a surclasat cu 7—0 (3—0, 0—0, 
4—0) echipa Elveției. Pe primele 
trei locuri : U.R.S.S. (6 puncte). 
Suedia (5 p ; golaveraj 27—8), Ce
hoslovacia (5 p ; 22—9).

AUTOMOBILISM

Concurs de viteză
pe circuit

O știre pentru amatorii de 
mobilism : primul concurs de 
in circuit (prevăzut inițial 
săptămină trecută) va avea loc du
minică, 1 aprilie, pe un traseu spe
cial ales în incinta complexului ex- 
pozițional de la Piața Scînteii. Star
tul. la ora 9,30. Organizatorii ne-au 
comunicat că se contează pe partici
parea celor mai buni automobiliști 
din țara noastră. -Trofeul (Cupa „Jean 
Calcianu") va fi atribuit pilotului 
care, pe o mașină „Dacia", va înre
gistra cel mai bun timp.

(Urmare din pag. I)

auto- 
viteză 

pentru

ale consiliilor județene șl 
ale comitetelor uniunilor 
sindicale pe ramuri. Obiec
tivele pe care Ie vom pune 
în fața organelor sindicale 
nou alese vor fi următoa
rele : majoritatea salaria
ților să devină membri ai 
asociațiilor sportive încă 
din acest an ; pînă în 1975, 
cel puțin 25 la sută din 
totalul salariaților să fie 
angrenat la practicarea or
ganizată sau independentă, 
dar sistematic — săptă- 
minal, a excrcițiilor fizice, 
a turismului, a diferitelor 
discipline.

Asemenea cifre ne cer, 
desigur, folosirea rațională 
a bazei materiale de care 
dispunem. Vom stabili 
pentru fiecare categorie 
de baze sportive norme 
precise de utilizare și în
treținere, obligînd organele 
sindicale și asociațiile 
noastre sportive la o ex
ploatare intensă cotidiană 
a capacităților. Totodată, 
vom pune in fața consilii
lor județene sarcina ca 
fiecare sindicat și asociație 
sportivă să amenajeze prin 
mijloace proprii cel puțin 
cite o bază sportivă sim
plă incă in acest an. între
vedem, de asemenea, rea
lizarea 
între 
sau cu 
stat și . .
plasamente pentru sport și

prin cooperarea 
diferitele sindicate 
alte organizații de 
obștești a unor am-

Se împlinesc 80 de ani 
terea Iui Palmiro Togliatti — fiu de
votat al clasei muncitoare și al po
porului italian, eminent militant al 
mișcării comuniste și muncitorești in
ternaționale. Togliatti. și-a consacrat 
întreaga sa viață luptei pentru pro
movarea intereselor vitale ale prole
tariatului și Întregii națiuni italiene, 
pentru nobila cauză a comunismului 
și păcii.

Născut la 26 martie 1893 la Genova, 
Palmiro Togliatti a absolvit, în 1915, 
Facultatea de drept a Universității 
din Torino. Ambianța muncitorească 
a acestui centru industrial a înrîurit 
formarea revoluționară a tinărului 
intelectual. După o perioadă de acti
vitate în mișcarea socialistă de tine
ret, el a intrat, în 1914, în rindurile 
partidului socialist. în această pe
rioadă, Togliatti l-a cunoscut pe 
Antonio Gramsci, figură proemi
nentă de gînditor și militant 
munist, de care s-a legat strins, 
printr-o prietenie plină de a- 
fecțiune și stimă reciprocă. 
Gramsci și Togliatti se numără 
printre fondatorii săptămînalu- 
lui marxist „Ordine Nuovo", 
nucleul in jurul căruia avea 
să se constituie, în ianuarie 
1921, Partidul Comunist Italian, 
în condițiile vastelor mișcări 
sociale oare au cuprins Italia, 
după primul război mondial, 
ale valului revoluționar gene
rat in întreaga lume de Marea 
Revoluție Socialistă din Oc
tombrie, P.C.I. și-a asumat mi
siunea de a conduce lupta cla
sei muncitoare italiene și a pă
turilor 
muncii 
pentru 
italiene 
și-progresului social. Aprecie
rea față de ampla și entuzias
ta activitate politică desfășura
tă de la Început de Togliatti 
s-a reflectat tn feptul că el a 
fost ales, în 1922, membru al 
Comitetului Central al P.C.I., 
iar in anul următor — membru 
al Direcțiunii partidului.

După înscăunarea fascismu
lui mussolinian, când, în 1926, 
Antonio Gramsci este arestat, 
Togliatti se află în fruntea 
ducerii partidului, devenind secre
tar general _al P.C.I. în noiembrie 
1926, P.C.I. este scos în afara legii 
de către guvernul mussolinian. Ares
tat de două ori de poliția fascistă, 
Togliatti a reușit să evadeze și apoi 
se vede nevoit să plece în emigra
ție. în noile împrejurări, Togliatti 
— cunoscut în perioada ilegalită
ții sub numele de Ercoli — com
bate curentele oportuniste din par
tid care 
activității 
nunță in mod 
partidul să rămînă adine implan
tat.în realitățile italiene, să-și dez
volte legăturile cu masele popu
lare, din Italia, să lupte, cu prețul 
grelelor sacrificii ale muncii ilegale, 
pentru interesele lor vitale.

în anii de ascensiune a fascismu
lui în Europa, Togliatti a desfășurat 
o intensă activitate in cadrul miș
cării comuniste, muncitorești și de
mocratice internaționale, aducind, 
împreună cu alți fruntași comuniști, 
o contribuție prețioasă la unirea și 
mobilizarea unor mase largi la lupta 
împotriva fascismului și războiului, 
în 1935, la Congresul al. VII-lea al 
Cominternului, Togliatti a prezentat 
raportul'de larg răsunet despre pro
blemele păcii și războiului, în care 
se sublinia că Germania hitleristă 
este principala purtătoare a perico
lului de război ; la acest congres el a 
fost ales secretar al Internaționalei 
Comuniste.

Spiritul Internaționalist consecvent 
manifestat de Palmiro Togliatti și-a 
găsit, totodată, expresia în faptul că 
el a fost, unul din organizatorii de 
frunte ai luptei împotriva agresiu
nii fasciste și cotropirii Etiopiei, 
precum și al sprijinului interna
țional acordat poporului 
Împotriva rebeliunii fasciste 
intervenției
După încheierea războiului civil 
din .Spania, el desfășoară o neo
bosită activitate antifascistă, mai în- 
tîi în Franța și apoi în Uniunea 
Sovietică, de unde transmite, pe ca
lea undelor, cunoscutele „discursuri 
către italieni".

în aprilie 1944, Togliatti s-a întors 
In țară, punîndu-și întreaga energie 
și toate capacitățile sale creatoare în 
slujba reorganizării partidului, reali
zării unității tuturor forțelor patrioti
ce, ceea ce a dat un impuls decisiv 
mișcării de eliberare a țării de sub 
dominația ocupanților hitleriști.

în perioada 1944—1946, Togliatti a 
făcut parte din guvernele de coali
ție, ca vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministru fără por
tofoliu, ministru al justiției; ca de
putat în prima Adunare republicană, 
Togliatti se numără printre autorii

Constituției, care a creat premise 
' pentru realizarea unor largi liber

tăți democratice și înfăptuirea unor 
importante măsuri sociale 
rea maselor largi.

Ulterior, reacțiunea a 
alunge din guvern pe 
comuniști ; dar n-a reușit 
la tăcere vocea lui Togliatti, chema
rea la luptă a partidului comunist. 
Atentatul săvirșit la 14 iulie 1948 
împotriva vieții lui Togliatti a stîmit 
un uriaș val de indignare și revoltă 
care a cutremurat întreaga tară.

Demonstrindu-și cu strălucire ab
negația față de interesele supreme 
ale poporului atlt în rezistența anti
fascistă, cit și in așezarea bazelor 
unei vieți democratice, Partidul Co
munist Italian și-a cîștigat un bine
meritat prestigiu, și-a lărgit consi
derabil rindurile, și-a sporit necon
tenit influența. în aceste condiții, 
conducerea P.C.I.. în frunte cu To-

în favoa-
Izbutit să 

miniștrii 
să reducă

largi ale oamenilor 
împotriva exploatării, 
dezvoltarea societății 
pe calea democrației

preconizau restringcrea 
revoluționare, se pro- 

ferm pentru ca

spaniol 
și a 

hitleristo-mussoliniene.

gliatti, desfășoară o vastă activitate. 
Ducînd mai departe concepția gram- 
sciană cu privire la necesitatea luării 
în considerare a diversității condi- l 
fiilor .concrete in care acționează fie
care partid revoluționar. P. Togliatti 
a fundamentat politica P.C.I. privind 
„calea italiană spre socialism prin- 
tr-un raport dialectic intre tradițiile 
istorice naționale și legăturile inter
naționaliste".

Preocuparea pentru strlnsa Îmbi
nare a intereselor și răspunderilor 
naționale cu cele internaționale, a 
patriotismului cu internaționalismul 
constituie o trăsătură definitorie a 
vieții și activității lui Togliatti. Așa 
cum avea să remarce apropiatul său 
tovarăș de luptă și idei, Luigi Longo, • 
președintele P.C.I., „la Togliatti,w rer ' 
voluționar și marxist, conștiința na
țională și internaționalismul prole
tar se împletesc și formează un sin
gur tot".

P. Togliatti a evidepțiaț și sus
ținut cu claritate și fermitate că 
solidaritatea internaționalistă se 
poate clădi numai pornindu-se de la 
recunoașterea diversității de condi
ții în care acționează 
partide comuniste, de la 
creatoare a marxism-leninismului po
trivit originalității proceselor revolu
ționare din fiecare țară, de 
ta respectare a principiului 
el l-a definit ca „unitate 
versitate". „Părerea mea 
Togliatti cu puțin limn 
de moarte in „Nota memorială 
la Yalta". adevărată sinteză 
gindirii sale în 
carii 
este 
tualei 
spectiveior sale generale (înaintarea 
și victoria socialismului in întreaga 
lume), formele și condițiile concrete 
de înaintare și de victorie a socialis
mului vor fi, acum și în viitorul a- 
propiat, foarte diferite de cele din 
trecut. în același timp, deosebirile de 
la o tară Ia alta sint destul de mari. 
De aceea, fiecare partid trebuie să 
știe să acționeze în mod autonom. 
Noi ne vom opune deci oricărei pro
puneri de a se crea din nou o orga
nizație internațională centralizată. 
Sintem susținătorii tenacî ai unității 
mișcării m-istre și ai mișcării mun
citorești internaționale, dar această 
unitate trebuie să se realizeze în di
versitatea de poziții politice concrete, 
corespunzătoare situației șf gradului 
de dezvoltare din fiecare țară". Aceas
tă concepție se sprijină în întregime 
pe necesitatea promovării neabătute a 
normelor de relații între partidele co
muniste — egalitatea în . drepturi, in
dependența, neamestecul în treburile 
interne ale altui partid, dreptul fie-

diferitele 
aplicarea

la stric- 
pe care 
in <li- 

— scria 
înainte 

de 
adevărată sinteză a 

problemele miș- 
comuniste contemporane 

că pe linia dezvoltării 
situații istorice si a

ac- 
pcr-

agrement. De altfel, chiar 
în contractele colective, 
începind din 1974, vom ur
mări să includem contri
buția financiară a între
prinderilor și centralelor 
economice, pe baza preve
derilor legilor nr. 29/1967 și 
nr. 11/1971. în această pri
vință, ca și in altele ce se 
referă la dezvoltarea edu
cației fizice și sportive a 
salariaților, 
sindicatelor 
oamenilor
treprinderi, în consiliile oa
menilor muncii de la cen-

reprezentanții 
în comitetele 

muncii uin în-

drumeției", acțiune inițiată 
mai de mult însă nici pe 
departe exploatată, va tre
bui să capete forme con
crete în fiecare întreprin
dere. Va fi o obligație săp- 
tămînală ■ pentru fiecare 
comitet sindical și asocia
ție sportivă' să programeze 
excursii pe jos, cu bici
cletele și în alte moduri. 
De asemenea, aceste or
ganisme ale noastre vor 
avea încă o normă de plan 
pentru organizarea lunară 
a două crosuri și ciclocro- 
suri. Unde există condiții

cărui partid de a-?i elabora de stno 
stătător politica internă și externă, 
colaborarea liber consimțită și soli
daritatea tovărășească — norme care 
și-au dobîndit o largă recunoaștere 
ca fiind cheia de boltă a unor relații 
de strînsă prietenie și colaborare in
tre partidele frățești, baza unei uni
tăți noi, superioare.

P. Togliatti s-a stins din viață la 
21 august 1964, la Yalta, în Crimeea. 
Funeraliile de la Roma, Ia care au 
participat peste 1 000 000 de persoane 
și numeroși reprezentanți ai parti
delor comuniste și muncitorești din 
diferite țări, s-au transformat într-o 
mare și impresionantă manifestație 
politică. Omagiul comuniștilor din 
România a fost adus de o delegație 
a P.C.R., condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaiușescu.

Gîndirea vie, originală, necontenit 
sensibilă la nou, ca și vasta activi- 

revoluționară ale lui Palmiro 
Togliatti au devenit un bun 
de preț al Partidului Comunist 
Italian, al luptei poporului 
italian. Referindu-se la învă
țămintele fundamentale lăsa
te de P. Togliatti comuniștilor 
italieni, tovarășul Enrico Ber- 
linguer, secretarul general al 
C.C. al P.C.I., declara recent : 
„Pe de o parte, Togliatti nc-a 
Învățat să rămîncm fideli prin
cipiilor și practicii interna
ționalismului, nc-a Învățat că 
lupta pc care o ducem in Ita
lia pentru interesele maselor 
muncitoare, pentru progresul 
social al țării noastre, pentru 
democrație și socialism nu tre
buie să fie niciodată separată 
de lupta care se duce în în
treaga lume pentru aceleași 
obiective. Pe de altă parte, 
Togliatti, care era profund le
gat de cauza națiunii italiene, 
care cunoștea în mod profund 
istoria, tradițiile și particula
ritățile vieții noastre naționa
le, ne cerea să ancorăm pro
fund partidul in viața țării 
noastre, să facem din el un 
mare partid patriotic, național, 
un partid capabil să elaboreze 
în mod original calea de lup
tă pentru socialism, care să 
corespundă pe deplin tradi- 

■ și particularităților noas-țiilor 
tre".

Cinstind memoria lui Togliatti, co
muniștii români, oamenii muncii din 
țara noastră, întregul nostru popor 
își exprimă înalta apreciere față de 
activitatea P.C.I., ca avangardă în
cercată a clasei muncitoare italiene 
ți proeminentă forță politică națio
nală a Italiei. P.C.I. a devenit astăzi 
un partid cu circa 1 600 000 de mem
bri, primul partid al forțelor de] o- 
poziție, pentru care își dau votul în 
alegeri peste 9 milioane de italieni. 
Partidul Comunist Italian s-a impus 
ca detașament revoluționar și orga
nizator al luptei oamenilor muncii, 
cu ntari. merite în conducerea bătă
liilor sociale din . perioada postbelică 
ale clasei muncitoare, ale țărănimii, 
iintelectuaiftățiiț tineretului muncito
resc și studențesc, femeilor, ca mi
litant neobosit pentru realizarea unul 
larg front care să reunească, alături 
de comuniști, pe socialiști și celelal
te detașamente muncitorești, pe .ca
tolici,' toate forțele progresiste, toa
te curentele și orientările democra
tice care tind spre reînnoire socială. 
Bucurindu-se de un înalt prestigiu, 
el este un detașament activ al miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale, al marelui front anti- 
imperialist. în România socialistă 
este privit cu adîncă satisfacție fap
tul că între Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Italian 
s-au statornicit și se dezvoltă riecon- 
tenit relații de strînsă prietenie și 
colaborare tovărășească, de caldă so
lidaritate internaționalistă. Intilnirile 
și convorbirile din ultimii ani dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășii Luigi Longo și Enrico Berlin- 
guer au adus contribuții hotăritoare 
la evoluția ascendentă și fructuoasă 
a raporturilor de colaborare princi
pială dintre cele două partide, au 
evidențiat identitatea de vederi în 
probleme de cea mai mare însemnă
tate ale dezvoltării sociale contem
porane.

Pe această linie de continuă dez
voltare a raporturilor de prietenie și 
solidaritate se înscriu rodnic multi
plicarea contactelor, intensificarea 
schimburilor de experiență și de ve
deri la diferite niveluri între repre
zentanții Partidului Comunist Român 
și Partidului Comunist Italian.

Dezvoltarea continuă a relațiilor de 
colaborare dintre P.C.R. și P.C.I., răs- 
punzind intereselor reciproce ale 
celor două partide, dorinței de întă
rire a prieteniei dintre popoarele ro
mân și italian, slujește totodată inte
reselor mișcării comuniste și munci
torești internaționale, unității aces
teia, cauzei generale a păcii și socia
lismului, idealului comunist — căruia 
Palmiro Togliatti i-a consacrat in- 
treaga sa viață.

tcrne, cu etape săptămâ
nale sau bilunare, la ra
murile sportive preferate 
de saiariați. După cum ve
deți, șirul măsurilor con
crete e lung trebuie să vă 
spun că nu scapă din raza 
preocupărilor U.G.S.R. nici 
îmbunătățirea activității 
caselor de cultură a sindi
catelor, nici sportul in sta
țiunile de odihnă și trata
ment.

Se înțelege, cred, că toa
te acestea, măsurile pe 
care le va lua comitetul 
nostru executiv, in ședin-

pentru 
muncii si in 
direcție.

intensificarea 
această

SPORTUL DE MASĂ
tratele Industriale sau* in 
birourile consiliilor de Ia 
ministere vor trebui să-și 
facă simțită prezența, să 
afirme hotărit opinia sin
dicatelor.

- Ce 
conizați 
narea 
pidă a 
activități de 
fizică și sportivă ?

misuri pre- 
pentru antre- 

masivă și ra- 
salariaților la 

natură

— în primul rind, con
siderăm 
nevoie 
aer liber. De aceea, „Amicii

că salariații au 
de o activitate in

naturale sau artificiale se 
vor organiza cursuri de 
învățarea înotului de către 
salar feti, 
sociațiile 
această 
identic 
învățarea 
lui.

Pornind de la indicația 
cuprinsă In hotărirea C.C. 
al P.C.R., vom orienta or
ganizațiile . sindicale și 
asociațiile sportive să-și 
concentreze atenția asupra 
atelierului, a secției de pro
ducție sau a serviciului, 
organizind campionate in-

nominalizind 
cu îndatoriri 
privință. în mod 
se va proceda la 
practicării schiu-

a- 
in

ța de care aminteam, au 
ca scop pregătirea masei 
salariaților in vederea în
deplinirii normelor com
plexului „Sport și sănăta
te", odată ce acesta va 
intra in funcțiune.

— Atlt prin hotări- 
rea C.C. al P.C.R.„cii 
șî prin lege, sindica
telor le sint atribuite 
importante sarcini șt 
in domeniul sportului 
de performanță. Pre
supunem că proiectul 
dv. include măsuri

— Intr-adevăr, 
tele trebuie să-și ____
o contribuție sporită și in 
privința dezvoltării impe
tuoase a performanței 
sportive românești. Iar pro
iectul nostru 
abordează 
punderea 
tulul de 
cluburile 
sportive ... ._ ... .. _
sindicatelor. începind chiar 
din acest an ne 
centra eforturile 
torice, tehnice și 
in 13 discipline 
ramuri cuprinse tn progra
mul olimpic, al campiona
telor mondiale și europene, 
In cadrul cărora putem 
dobîndi rezultate la nivelul 
cerințelor internaționale. 
Prioritatea pe Care o vom 
acorda celor 13 discipline 
se va materializa și prin 
concentrarea celor mai pu
ternice secții din țară in 
cluburi, pe ramură de pro
ducție. precum și prin or
ganizarea citorva cluburi 
pe un anume profil spor
tiv. Astfel vom pune capăt 
dispersării mijloacelor de 
care dispune mișcarea spor
tivă sindicală, vom asigura 
o calitate superioră pro
cesului de instruire, va 
crește, firesc, și gradul de 
competitivitate al cluburi
lor noastre.

slndica- 
aducă

de hotărîre 
cu toată răs- 

dezvoltarea spor- 
performanță în 
și asociațiile 

aflate în grija
vom con- 
organiza- 

financiare 
sportive.
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ZIUA INDEPENDENT

REPUBLICII POPULARE BANGLADESH

/n răstimpul de la restabilirea păcii Preocupări majore pentru 
lichidarea subdezvoltării

LUCRĂRILE CELEI DE-A 15 SESIUNI A COMISIEI ECONOMICE 
O.N.U. PENTRU AMERICA LATINĂ

Excelenței Sale
Domnului ABU SAYEED CHOUDPIURY

Președintele Republicii Populare Bangladesh
DACCA

HANOI 25 (Agerpres). — în ciuda 
condițiilor deosebit de grele din 
timpul războiului, R. D. Vietnam 
și-a dezvoltat, în ultimii ani, re
țeaua de căi feroviare, rutiere șl 
fluviale. Refăcute, In repetate rîn- 
duri, după bombardamente și con
stituind în prezent, obiectul unor 
ample acțiuni de reconstrucție la 
scară națională, căile ferate, șose
lele și instalațiile portuare ale aces
tei țări joacă un rol major In dez
voltarea sa economică de ansamblu.

R. D. Vietnam dispune, în momen
tul de față, de o rețea de șosele de 
importanță națională sau provincială 
în lungime totală de 15 000 kilome
tri — cifră de două ori mai mare 
decît cea înregistrată in anul 1965.

Totodată, peste principalele cursuri 
de apă se arcuiesc 822 de poduri, a 
căror lungime însumează 24 de kilo
metri. 92 la sută din localitățile 
rurale ale R. D. Vietnam au acum 
asigurată legătura rutieră cu cen
trele provinciale.

In timpul scurs de Ia restabilirea 
păcii, comunicațiile feroviare au fost 
pe deplin refăcute în R.D. Viet
nam pe 6 linii, cu o lungime totală 
de peste 1 000 de kilometri. Au fost 
restabilite, de asemenea, comunica
țiile pe liniile aeriene interne.

Din cei 25 000 de kilometri, cit nu
mără ansamblul căilor de comunica
ție pe apă ale țării, peste jumătate 
reprezintă linii importante de trans
port pentru diferite mărfuri.

într-o zonă aflată sub controlul forțelor patriotice din provincia Quang 
Tri (Vietnamul de sud) : Locuitori participind la ample acțiuni de refacere.
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CAMBODGIA

Situația militară a regimului lonnolist 
se agravează

® Forțele patriotice în apropiere de Neak Luong
PNOM PENH 

Informații date 
nlcă de regimul 
și reluate de 
Press relevă că 
devenit „foarte gravă" 
Luong, ln zona fluviului Mekong.

Comandamentul lonnolist a recu
noscut că pozițiile sale din acest 
important centru de pe malul Me- 
kongului, situat la circa 50 kilometri 
sud-est de Pnom Penh, au fost su
puse unui puternic bombardament 
de artilerie al forțelor patriotice 
cambodgiene, alte

25 (Agerpres). — 
publicității dumi- 

de la Pnom Penh 
agenția Associated 
situația militară a 

la Neak

patru avanposturi

din zonă fiind, de asemenea, ținta 
atacurilor lansate de forțele patrio
tice.

Neak Luong reprezintă un centru 
vital pentru aprovizionarea pe cale 
fluvială a orașului Pnom Penh, iar 
încercările forțelor lonnoliste de a 
menține sub control comunicațiile 
dintre Pnom Penh și Neak Luong 
au eșuat, sub presiunea atacurilor 
patrioților. Ultimele informații par
venite din Pnom Penh relatează că 
forțele patriotice se află în imediata 
apropiere a orașului Neak Luong.

MARGINALII
PERU

„Operațiunea alfabetizării totale
însoțitor permanent 

al asupririi și exploa
tării, analfabetismul 
își Întinsese umbra ne
fastă și asupra Peru
lui, afectînd viața e- 
conomică și socială. în 
1968, cînd puterea a 
fost preluată de actua
lul regim, în frunte cu 
președintele Juan Ve
lasco Alvarado, statis
ticile oficiale ale 
UNESCO arătau că 
38 la sută din popu
lația țării (circa 5,3 
milioane de oameni) 
nu știa aă scrie și să 
citească. încă acum 5 
ani, peste o jumătate 
de milion de copii — 
mai ales din rîndurile 
populației indiene — 
nu aveau posibilitatea 
să urmeze școala. Nu- levi. 
mărul școlilor și al în
vățătorilor era cu totul 
insuficient. Din cauza 
mizeriei In care trăia 
o mare parte a popu
lației, zeci de mii de 
copii erau nevoiți să 
lucreze ca văcsuitori

ție ghete, vînzători de 
ziare sau servitori 
pentru a contribui ast
fel la întreținerea fa
miliilor.

Pentru a pune capăt 
acestei stări de lucruri 
autoritățile peruviene 
au adoptat, încă in 
1970, pe linia măsurilor 
democratice, o lege 
privind reforma învă- 
țămintului, care pre
vede lichidarea anal
fabetismului, punerea 
Invățămîntului în sluj
ba poporului, califica
rea profesională a oa
menilor muncii.

Ca urmare, anul tre
cut, pentru prima oară 
în istoria țării, în peste 
3 000 de 
cuprinși

școli au fost 
690 000 de e-
Concomitent, 
corpului di-membrii 

dactic au fost atrași la 
acțiunea de alfabetiza
re a celor adulți. Pen
tru a da acestei ample 
acțiuni un caracter 
mai organizat, recent 
a fost dat publicității

QUITO 25 (Agerpres). — în cadrul 
lucrărilor celei de-a 15-a sesiuni a 
Comisiei economice a O.N.U. pentru 
America Latină (C.E.P.A.L.), con
sacrată dezbaterii unor probleme 
privind dezvoltarea economică și so
cială a statelor de pe continentul 
latino-american, a fost prezentat un 
amplu raport, relevtnd existenta

MĂSURI DE URGENȚĂ 
IU SPRIJINUL A ȘASE ȚĂRI

AFRICANE BiNTUITE
DE SECETA

ROMA 25 (Agerpres). — Organiza
ția Națiunilor Unite pentru Alimen
tație și Agricultură (F.A.O.), Progra
mul Alimentar Mondial (P.A.M.) și 
Programul Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (P.N.U.D.) au elaborat un 
program de măsuri menit să vină în 
sprijinul a șase țări africane ame
nințate de foamete, în urma secetei 
care se menține de peste patru ani 
In zona sahariană. Este vorba despre 
Mauritania, Mali, Volta Superioară, 
Senegal, Niger și Ciad, unde condi
țiile climaterice nefavorabile au dus 
la pierderea .a aproximativ 50 Ia sută 
din șeptel. Bovinele sint principala 
resursă alimentară a populației din 
această regiune.

Programul alimentar mondial — 
P.A.M. — s-a angajat, să furnizeze 
50 000 tone de cereale pentru comba
terea foametei. în afară de aceasta, 
se prevede, ca sarcină urgentă salva
rea șeptelului rămas.

Pe lîngă măsurile de primă urgen
ță care să vină in ajutorul popu
lațiilor respective în următoarele 5—6 
luni, F.A.O. inițiază constituirea unui 
grup de lucru pentru elaborarea unei 
strategii, menite să prevină sau »ă 
reducă efectele calamităților, care a- 
fectează periodic agricultura regiunii 
sahariene. în acest sens se are în ve
dere extinderea culturilor ,pe terenu
rile marginale, protejarea pămînturi- 
lor productive de înaintarea deșertu
lui, dezvoltarea potențialului hidrolo
gic, ameliorarea producției animalie
re și încurajarea culturilor furajere.

unor „mari discrepanțe Intra țările 
din zonă", ln ceea ce privește ve
niturile, bogățiile naturale și pro
ductivitatea unor sectoare ale eco
nomiilor naționale.

Documentul relevă, totodată, eă 
populația Americii Latine sporește 
cu 2,9 Ia sută anual, numărul celor 
sub virsta de 15 ani reprezentînd 
intre 42 șl 48 Ia sută din totalul 
locuitorilor regiunii. Acest fapt va 
ridica, în viitor, noi probleme ln 
domeniile educației, al asigurărilor 
sociale și al legislației muncii ln 
America Latină. Pentru preîntîmpi- 
narea unor dificultăți viitoare în 
aceste sectoare, raportul recomandă 
țărilor latino-americane adoptarea 
unor măsuri ferme privind lichida
rea subdezvoltării, măsuri care să 
vizeze, în primul rînd, schimbări de 
esență în structurile sociale și eco- 
rhice. în acest sens, raportul prezen
tat în cadru] sesiuni! C.E.P.A.L., ce 
se desfășoară în capitala ecuado- 
riană, citează documentul' adoptat 
cu prilejul reuniunii pregătitoare de 
la Santiago de Chile, document care 
precizează că schimbările de struc
tură trebuie să includă măsuri pri
vind controlul și utilizarea suverană 
a bogățiilor naturale de către statele 
latino-americane, trecerea sub con
trolul statului a unor Întreprinderi 
îmnortante pentru economiile națio
nale șl extinderea cooperării între 
tăriîtț din America Latină.

CIUDAD DE MEXICO 25 (Ager
pres). Referindu-se la apropiata sa 
vizită în Uniunea Sovietică, președin
tele Mexicului, Luis Echeverria, a 
declarat că relațiile dintre țara sa și 
U.R.S.S. au cunoscut, in ultima vre
me, o evoluție pozitivă. „în prezent, 
căutăm noi căi pentru extinderea 
acestor relații, ceea ce consider că 
va fi util pentru ambele țări". El a 
relevat — relatează agenția T.A.S.S. 
— că Mexicul dorește să-și clă
dească relațiile cu Uniunea Sovie
tică pe principiul neamestecului In 
treburile interne ale statelor.

Rundă de negocieri 
intre Chile și S.U.A.
SANTIAGO DE CHILE 25 (A- 

gerpres). — Biroul pentru informa
ții și radiodifuziune al președinției 
Republicii Chile (O.I.R.) a dat pu
blicității o declarație privind a doua 
rundă de negocieri dintre Chile și 
S.U.A., desfășurată în zilele de 
22—23 martie, la Washington. Au fost 
abordate chestiuni referitoare la 
probleme ale relațiilor reciproce.

întrevederi chino-japoneze
PEKIN ÎS (Agerpres). — Ci Ten- 

kuei. membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez. Liao 
Cen-cih, președintele Asociației' de 
prietenie China — Japonia, și alte 
persoane oficiale chineze au avut, la 
Pekin, o întrevedere cu membrii u- 
nei delegații a Asociației de schim
buri in domeniul agriculturii Ja
ponia — China. între cele două părți 
a avut loc o convorbire prieteneas
că, relatează agenția China Nouă.

TOKIO 25 (Agerpres). — Ciun Fu- 
hsian, director al Administrației te
lecomunicațiilor din R. P. Chineză, 
aflat in vizită la Tokio, a fost pri-

Iii.—

mit de ministrul nipon ai afacerilor 
externe, Masayoshi Ohira. cu care a 
avut o convorbire prietenească — 
informează agenția China Nouă. Ciun 
Fu-hsian a avut, de asemenea. în
trevederi cu Chuji Kuno. ministrul 
poștelor ^și telecomunicațiilor al Ja
poniei, precum și cu membri ai ce
lor două camere ale Parlamentului 
nipon.

în numele Consiliului de Stat, al guvernului și poporului român,- 
precum și al meu personal, am plăcerea să adresez Excelenței Voastre, 
cu prilejul Zilei naționale a Republicii Populare Bangladesh, felicitări 
călduroase și cele mai bune urări de fericire și sănătate dumneavoastră 
personal, de progres și bunăstare poporului bangladesh.

îmi exprim încrederea că relațiile de prietenie stabilite între țările 
noastre vor cunoaște o dezvoltare ascendentă, spre binele popoarelor 
noastre, al păcii în lumea întreagă.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele

al Republicii
Consiliului de Stat 
Socialiste România

Astăzi, poporul din 
Bangladesh aniversea
ză doi ani de la pro
clamarea statului 
independent.

Cea mai tînără 
publică din Asia 
află într-o 
de intensă 
re a energiilor no- 
porului. în vederea 
desfășurării operei de 
reconstrucție — prim 
obiectiv al economiei 
naționale — de valorifi
care a marilor resur
se naturale ale tării, 
ca bază a realizării 
proiectelor de dezvol
tare a industriei si a- 
griculturii. Dună pri
mul an 
marea 
au fost 
băncile . _____
de asigurare, precum 
și peste 250 de impor
tante Întreprinderi 
particulare, reprezen- 
tind peste trei pătrimi 
din sectorul industrial, 
ln primul rînd în in
dustria iutei, (Bangla
desh este cel mai mare 
producător de iută din 
lume). in industria 
textilă, a zahărului, 
construcțiilor de ma
șini, șantiere navale 
etc. A devenit astfel 
posibilă lansarea ți
nui tn-im olan de un 
an (1972—1973) de re
construcție și dezvol
tare, intervalul de 
timp ln care comisia 
guvernamentală de 
planificare lucrează la 
elaborarea celui dinții

său
re- 
se 

Derioadă 
mobiliza-

de la Drocla- 
independenței 
naționalizate 

si companiile

plan cincinal, care va 
urmărj înfăptuirea u- 
nor ample obiective 
economice și sociale.

Tinînd seama de 
marea densitate de
mografică — circa 
1 000 de' locuitori pe 
kildmotru pătrat — și 
de procentajul ridicat 
a! nonulatiei rurale 
— 80 la sută — o aten
ție deosebită se acordă 
dezvoltării agricultu
rii. Măsurile adoota- 
te In acest sens ur
măresc să 
creșterea 
de cereale, 
a orezului, 
cit. în cadrul, aplicării 
unui program mal

determine 
producției 
în special 
astfel in-

tru făurirea si conso
lidarea unei economii 
independente. înțatL 
țările noastre au fol. • 
stabilite relații diplo
matice. raporturile bi
laterale cunoscînd o 

pozitivă, 
de mesaje 
președintele

evoluție 
Schimbul 
dintre 
Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste 
România. tovarășul
Nicolae Ceaușescu, șl 
premierul Mujibur
Rahman a prilejuit a- 
firmarea sentimentelor 
de stimă și respect ce 
le nutresc reciproc po
poarele 
țări. “ 
nie 
zi ta 
nia, 
nul 
trul . . __  ______
al Bangladesh, urmată 
de vizita unei delegații 
economice române la 
Dacca, precum și de 
alte contacte și rapor
turi destinate să Înles
nească efectuarea de 
noi pași pe calea unei 
colaborări fructuoase.

Cu prilejul sărbă
toririi zilei indepen
dentei, poporul român 
exprimă sentimentele 
sale de prietenie po
porului din Republi
ca Populară Bangla
desh. urîndu-i succe
se pe drumul Înfăp
tuirii aspirațiilor sale 
de nace. progres si 
bunăstare. -

cel or două
Pe aceeași li

se ' 
făcută în Româ- 
In noiembrie a- 

tnecut. de minis- 
afacerilor externe

Înscrie vi-unui
amplu In viitorii ani, 
să se poată __ „„1
treptat din sursă in
ternă necesitățile de 
consum ale populației. 

Totodată, tînărul stat 
depune eforturi susți
nute în vederea pro
gramului de dezvoltare 
a învățămîntului și 
formare de cadre na
ționale proprii, este 
angajat într-o amplă 
operă de lărgire a re
țelei de spitale și 
puncte sanitare, lupta 
împotriva bolilor epi
demice fiind declarată 
obiectiv de interes 

■ major.
Poporul român ur

mărește cu simpatie 
eforturile depuse de 
Republica Populară 
Bangladesh pentru re
construcția tării, pen-

acoperi

întoarcerea din R. P. Chineză

a delegației culturale române

potrivit

Specialiști egipteni despre 
tractorul românesc de 55 CP

făcut o vizită de prietenie în 
s-a întors duminică după- 
în Capitală.

L. RODESCU

agențiile de presa transmit

G. DASCALU

G. BONDOC

sociale provoca- 
de traume psi-

— găsirea 
potrivite

cu gaz, în care fitilul și piatra sînt 
Înlocuite cu un cristal de cuart, a- 
vînd o durată de funcționare practic 
nelimitată.

asemănătoare celor ale rațelor săl
batice, asigură la decolare și ate
rizare o mai bună stabilitate pen
tru aceste două faze critice ale zbo
rului.

Franța. 
Irlanda, 
au exa-

spectorul sanitar Elmer JOnssen din 
Lund, Danemarca, a constatat că 
pe o mină, dezinfectată in preala
bil și apoi spălată cu apă și săpun

izolat. 
Feucht, 

Miin-

obișnuit, se găseau milioane de bac
terii. Urmele lăsate de această mină 
pe o plăcuță de sticlă sterilă (in 
fotografie) reprezentau o adevărată 
cultură în bacterii.

a- 
oa- 
re- 

la

1974 sau începutul anului 1975. 
O particularitate a acestui apa
rat este faptul că forma aripilor,

în 
ln- 
pe 

mi-
cerîn-

marine cu 
Metoda se 

materialului

păcură sau 
bazează pa 

sintetic cu-

Avionul supersonic sovietic TU- 
144, capabil să transporte 140 de pa
sageri, urmează să-și înceapă 
cursele regulate Ia sfîrșitul anului

R F G. DEMONSTRAȚII ÎMPOTRIVA 
BAZELOR MILITARE STRĂINE

plan alașa-numitul 
„Operațiunii alfabeti
zării totale", 
căruia, în toate regiu
nile țării, vor fi create 
centre de învățămînt și 
angajați mii de „alfa- 
betizatori". în acest fel. 
in decurs de doi ani — 
1973/74 — vor învăța 
carte 383 000 de adulți. 
în etapa a doua — 
1975/76 — cînd numă
rul învățătorilor va 
spori simțitor, vor fi 
alfabetizați încă 815 000 
de adulți. La această 
acțiune pe linie de stat 
se adatțgă și cele ini
țiate de diferite orga
nizații sociale. în total, 
planul prevede ca, pe 
această cale, 2 831 400 
de oameni care au de
pășit virsta școlară să 
învețe ceea ce 
vechile regimuri 
inaccesibil pentru 
rea majoritate a 
menilor muncii : 
scrie și să citească.

„Salvatorii deznădăjduiților1'

se întrunesc in congres

Peste 2 000 de 
soane au demonstrat 
zilele acestea în loca
litatea Erlensee, lan
dul Hessen, împotriva 
planurilor de extinde
re a bazei aeriene din 
apropierea localității, 
pusă la dispoziția 
pelor americane 
ționate in R.F.G. 
cadrul mitingului 
urmat demonstrației, 
convocat de organiza
ția locală a partidului 
social-democrat, vor
bitorii, printre care 
mai mulți deputați 
social-democrați din 
Bundestag, au cerut 
închiderea acestei ba- 
ze, arătînd că prezen
ța unităților străine 
produce serioase per
turbați! ln viata co
tidiană a populației 
din localitățile apro
piate.

tru

ce a

Cede petrecute la Er
lensee nu constituie 
un fenomen 
După ce la 
nu departe de
chen, au avut loc mai 
multe demonstrații 
împotriva proiectului 
de amenajare, în a- 
propierea localității, a 
unui teren de instruc
ție pentru trupele 
mericane, sute de 
meni din această 
giune au sosit
Bonn, unde, tn cadrul 
unei ample manifes
tații, au dat glas ne
mulțumirii populației 
față de aceste planuri. 
Demonstranții. în rîn
durile cărora se aflau 
mai multi deputați so- 
cial-democrați și liber- 
democrați, au înaintat 
o petiție semnată de

80 000 de oameni 
care se sublinia 
fluența negativă 
care o au bazele 
litare străine,
du-se lichidarea lor.

Aceste acțiuni des
fășurate In R.F.G. nu
mai In decursul unei 
singure săptămînl și 
care se adaugă altor 
acțiuni similare care 
au avut loc. în ultimul 
timp — remarcă mai 
multe publicații vest- 
germane — dovedesc1 
o dată mai mult că 
bazele militare străine 
pe continentul nostru 
reprezintă un anacro
nism, a cărui Înlătura
re este cerută tot mai 
insistent de popoare.

în fotografie : în 
timpul demonstrației 
din Erlensee.
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CAIRO 25. — Trimisul special A- 
gerpres T. Catincescu transmite : în 
Republica Arabă Egipt au avut ioc, 
în prezența unor specialiști, repre
zentanți ai firmelor egiptene și ai 
Întreprinderii „Autotractor" din Bra
șov, probele de funcționare, in con
diții de deșert, a noului tip de trac
tor românesc de 55 cp.

Președintele firmei ..Ei Nasr Auto
motive Manufacturing Company". 
Abdei Gâzarin, a declarat că „tes
tările slnt foarte bune".

La rindul său. ing. Fahmy Abdel 
Motaal, director general în Ministe
rul Agriculturii, a apreciat că trac
toarele de acest tip „răspund mul
tiplelor solicitări pe care le presupun 
condițiile de deșert".

Delegația culturală română, condu
să de tovarășul Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., președintei# 
Consiliului Culturii și Educație! So
cialiste, care, la invitația grupului 
pentru cultură de pe lîngă Consiliul 
de Stat al Republicii Populare Chi
neze a 
China, 
amiază

k
La «osire, pe aeroportul Internațio

nal Otopeni, delegația a fost Iptîm- 
pinată de tovarășul Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
de vicepreședinți ai Consiliului Cul
turii și Educației Socialista ®i de 
activiști de partid.

Erau de față Cian Hai-fun, amba
sadorul R. P. Chineze la București, 
și membri ai ambasadei.

0 delegație comercială 
română, condusă d« Constan
tin Stanciu, adjunct al ministru
lui comerțului exterior, a sosit 
duminică la Tokio. Delegația va 
discuta cu autorități și firme japo
neze despre posibilitățile dezvoltării 
ln continuare a schimburilor comer
ciale și cooperării economice și teh
nice dintre cele două țări.

La Pekin *f03t ,emnat un pro
tocol comercial pe anul 1973 Intre 
R. P. Chineză și Cuba, informează 
agenția China Nouă.

Alegerea președintelui &- 
dunării Naționale a Repu
blicii Populare Bangladesh 
va avea loc la 9 aprilie, ln cadrul 
sesiunii parlamentului — s-a anun
țat oficial la Dacca.

ReprezentanH guverna
mentali din noua țări ale

Europei occidentale
Marea Brîtanie, Danemarca. 
R. F. Germania, Republica 
Norvegia, Olanda și Suedia)
minat, timp de două săptămîni. la 
Londra, în cadrul unei conferințe 
specializate, probleme privind mă
surile care urmează a fi luate ln 
vederea evitării fenomenelor de po
luare ce pot rezulta din operațiunile 
de forare submarină în zona de nord- 
vest a Europei.

prealabil avizat de președintele Mî- 
sael Pastrana Borrero. Totodată, au 
fost acordate împuterniciri extra
ordinare guvernului de la Bogota, 
pentru reglementarea, printr-un sta
tut special, a activității capitalurilor 
străine in economia Columbiei.

La Koln, »-au Încheiat lucrările 
unei conferințe științifice soviete— 
vest-germane, ai cărei participanți au 
examinat probleme privind dezvolta
rea, în continuare, a colaborării e- 
conomice. comerciale și tehnico-știin- 
țifice dintre Uniunea Sovietică și 
R. F. Germania — relatează agen
ția T.A.S.S.

Camera Reprezentanților 
din Congresul Național co
lumbian * aProbat proiectul de 
aderare a tării la Pactul Andin. In

Comisia O.N.U. pentru 
drepturile omului e^inează, 
ln prezent, un proiect de rezoluție 
prezentat de tarile africane. In ter
menii căruia guvernele tuturdr ță
rilor membre ar urma să se angajeze 
într-o luptă efectivă împotriva 
apartheidului. Acest proiect obligă 
toate statele semnatare să urmă
rească. pe teritoriile lor. persoanele 
acuzate de a fi comis , „crima de 
apartheid — crimă de război si îm
potriva umanității".

La Novi Sad s-au desfășurat 
lucrările celei de-a 5-a sesiuni a 
Grupului mixt iugoslavo-ungar de 
coordonare în domeniul industriei 
petroliere și a gazelor, informează 
agenția Taniug.

Există In țările occi
dentale o categorie de 
„telefoniști" de o fac
tură cu totul deosebită, 
un fel de duhovnici a- 
nonimi de Ia care se 
pretinde, în primul 
rînd, răbdare, tact, 
multă compasiune și 
putere de convingere. 
Sînt „salvatorii deznă- 
dăjduiților", ai celor 
care, ajunși In pragul 
disperării, vor să-și 
pună capăt zilelor, dar, 
înainte de a face su
premul gest, doresc să 
se spovedească unui 
semen gata să-i as
culte, să-i înțeleagă, 
să-i convingă, poate, 
să renunțe la sinuci
dere.

Primele organizații 
de „confesori prin te
lefon" au apărut incă 
in urmă 
cenii în 
numărul 
a crescut 
ginos îneît an de an 
5-au creat noi servicii 
telefonice de salvare, 
Iar „terapeutica sufle
tului" s-a perfecționat 
necontenit. Canada are, 
de pildă. 80 posturi te
lefonice de salvare. 
Noua Zeelandă — 6, 
Australia — 20, Sta
tele Unite — 1 000 !
La Singapore, „telefo- 
niștii" sînt capabili să

cu două de- 
Anglia, dar 
solicitanților 

atît de verti-

poarte convorbiri In 14 
limbi diferite. 
Bolzano (Italia), Bru
xelles (Belgia) și în 
alte locuri, bilingvis
mul este una din con
dițiile de acceptare a 
candidaturii in aceas
tă deosebit de dificilă 
misiune.

Societatea „Miinilor 
Întinse" din mica El
veție a folosit anul 
trecut serviciile a 580 
de „telefoniști" și a 
răspuns, în acest sin
gur an. la 70 000 de a- 
pelurî disperate. Ciți 
oameni din țările în 
care funcționează ase
menea servicii sînt 
stăpîniți de ideea si
nuciderii se poate de
duce ușor dacă por
nim de la faptul că 
azi totalul „telefoniș- 
tilor" depășește 20 000! 
Desigur, nu toți cei 
care intenționează să-și 
pună capăt zilelor re
curg, în prealabil, la 
destăinuiri, și nu toți 
cei care apelează la 
serviciile amintite a- 
bandonează ideea si
nuciderii. Oricum, însă, 
organizatorii 
servicii sînt 
de utilitatea 
mai mult, de 
tea extinderii 
ților 
acest scop.

La

acestor 
convinși 
lor. ba. 

necesita- 
activită- 

respective. în 
organiza

țiile din diferite țări 
s-au constituit într-o 
Federație internațio
nală a serviciilor de 
salvare prin telefon 
(IFOTES) care, în 
aprilie anul acesta, se 
va întruni la Geneva 
într-un congres, cu 
participarea a 20 de 
țări. Teme principale 
In dezbatere - —
celor mai 
tehnici menite să fa
vorizeze „dialogul" te
lefonic. precum și a 
mijloacelor de colabo
rare între telefoniștii 
din echipele de ajutor 
de urgență și consi
lierii specialiști (me
dici, psihoterapeuți, ju
riști) care-i sprijină 
și contribuie la pregă
tirea profesională a 
primilor.

Fără îndoială că țe
lul propus este lău
dabil. dar lupta împo
triva sinuciderilor nu 
atacă înseși cauzele 
generatoare ale acestui 
fenomen cu caracter 
social, cauze ce rezidă 
în înseși relațiile exis
tente in societatea ca
pitalistă. în alienarea 
individului, in nedrep
tățile 
toare 
hice.

SUPERSONICUL TU-144 
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INDIENII DIN S.U.A

• DE PRETUTINDENI • OE PRETUTINDENI »DE PRETUTINDENI • DE PRETUTINDENI •

Agenți! patogeni pot fi transmiși 
și printr-o bucată de săpun. In-

(5,4 
Da- 

55
In-

COPIII SCENOGRAFI

Potrivit unor estimări statistic® 
recente, publicate în săptăminalul a- 
merican „U.S. News and World 
Report", din aproximativ 30 mili
oane de indieni răspîndiți în cele 
două Americi, circa 800 000 locu

iesc pe teritoriul Statelor Unite (în 
1900 — 237 000). ~ ' ..........
decit 0,4 la sută 
lație a S.U.A., 
state indienii se 
ție destul de 
Mexico (7,2 la 
la sută), Alaska (5,4 la sută), 
kota de Sud (4.9 la sută), 
la sută din numărul total al 
dienilor trăiesc tn zonele rurale, 
cei mai mulți in cele 300 de rezer
vații ;. în marile așezări urbane — 
20 la sută, restul de 25 la sută tră
iesc în zone suburbane sau In o- 
rașe mai mici. Cele mai cunoscute 
triburi sînt: Navajos (131 380), 
Oklahoma Cherekees (21410), Cre
eks (15 180), Oglala Sioux (11 350) 
și Oklahoma Choctaws (10 850).

Deși nu reprezintă 
din întreaga popu- 
într-un număr de 
află într-o propor- 
însemnată — New 
sută). Arizona

Reglzorul Teatrului de stat din 
Kassel (R. F. Germania) în colabo
rare cu pictorul scenograf au în
credințat unor copii de 5—6 ani e- 
laborarea schițelor de decoruri 
pentru opera „Freischiitz" de We
ber. Copiii au vizionat spectacolul 
după ce în prealabil li s-a expli
cat subiectul. Apoi li s-a spus să 
se apuce de lucru. în timp ce pic
tau, se executa muzică de Weber. 
Desenele rezultate au vădit vizi
unea optimistă a micuților artiști 
asupra intîmplărilor dramatice 
opera lui Weber.

După premieră toate schițele 
forma obiețtul unei expoziții.

CÎT DE CURATA
E 0 MÎNĂ... CURATĂ 0 NOUĂ METODĂ 

DE COMBATERE A 
„MAREELOR NEGRE

AUTOMATUL 
DE CHIBRITURI

...a fost realizat, de curlnd, 
Franța. Principiul de funcționare : 
apăsînd pe un buton, chibritul iese 
automat afară și se aprinde prin 
contactul cu o bandă abrazivă. „în
cărcarea" automatului se face cu 
chibriturile obișnuite care se găsesc 
In comerț.

Tot pentru fumători o firmă vest- 
germană a pus la punct o brichetă

Un colectiv de la Combinatul 
petrochimic din Schwedt (R. D. 
Germană) a pus la punct o nouă 
metodă de combatere a poluării 
apelor 
petrol, 
folosirea
noscut sub denumirea de plasta- 
por, care-și găsește utilizare și 
in construcții ca izolator termic 
și fonic. Sub formă de granule — 
cu un diametru Intre 1 și 5 mm — 
acest materia] are o putere de ab
sorbție foarte mare. Experiențele 
efectuate demonstrează că el este 
capabil să absoarbă, în 3—5 minute 
aproximativ 90 la 'sută din'canti
tatea de păcură sau petrol ce po
luează suprafața unei ape. cu con
diția ca stratul poluant să nu albă 
o grosime mai mare de 3 mm.
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