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Tovarășul Nicolae Ceausescu a primit pe 
ministrul sănătății publice al Regatului Maroc

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, a primit, vineri 
după-amiază. pe Abderrahman 
Touhami, ministrul sănătății 
publice al Regatului Maroc, 
care face o vizită în țara noas
tră.

A participat acad. Theodor 
Burghele, ministrul sănătății.

Ministrul marocan a înmînat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un mesaj de prietenie din 
partea Maiestății Sale Regele 
Marocului, Hassan al II-lea, și 
â transmis călduroase urări de

fericire și sănătate. Oaspetele 
a exprimat sentimentele de sti
mă și admirație cu care suve
ranul Marocului, poporul țării 
sale, Urmăresc activitatea neo
bosită a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, atit în domeniul 
construcției interne, al dezvol
tării României, cît și pe plan 
extern, pentru edificarea unui 
climat de pace, înțelegere și 
largă cooperare internațională.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se trans
mită regelui Marocului urările 
saie cele mai cordiale și și-a 
exprimat satisfacția pentru evo

luția favorabilă a raporturilor 
prietenești româno-marocanc, 
precum și dorința ca relațiile 
de colaborare să se dezvolte pe 
mai departe, în diferite dome
nii, în interesul celor două țări 
și popoare.

în cadrul convorbirii, care a 
avut loc cu acest prilej, au 
fost abordate probleme privind 
intensificarea și adîncirea coo
perării româno-marocane. in
clusiv în domeniul sănătății 
publice, apreciindu-se că sînt 
largi posibilități în acest sens.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă cor
dialitate.

ÎNCHEIEREA VIZITEI PREȘEDINTELUI
REPUBLICII DEMOCRATICE SUDAN

NICOLAE CEAUȘESCU : Fârâ îndoială eâ prin dazvoltorac colabo

rării româno-iudaneze servim interesele popoarelor noastre, ți in ace

lași timp, contribuim la cauza colaborării ți păcii în lume

GAAFAR MOHAMMED NIMEIRI : Tntîlnirile pe care le-am avut vor fi 
de mare folos atit poporului meu, cît și cetățenilor țării dumneavoas- 

vor fi de folos dezvoltării economice a ambelor țări.

REPORTERII NOȘTRI TRANSMIT DIN JUDEȚUL OLT

PENTRU RECUPERAREA 
iNTlRZIERILOR Ritm

DIN ACTUALA CAMPANIE 
NU EXISTĂ DEClT

0 SINGURĂ SOLUȚIE intens
si calitatea

_ -angajamentul lor. Iar randa-

(Continuare în pag. a ll-a)

Nicolae
în aparatul de

pe plan

(Continuare în pag. a lU-a) (Continuare în pag. a Ul-a)

prin semnarea 
stadial relații-

București, cît și 
un an. că exista 
sinceritate, de a 
și de stimă re-

mult ac- 
patriei.

Stimate domnule președinte,
Doamnă Nimeiri, 
Draai prieteni și tovarăși,

ceremonia semnării Decla- 
solemne comune au partid

Ceaușescu
Domnule președinte prieten Ceaușescu, 
Doamnă Elena Ceaușescu,
Dragi frați, mari responsabili 
Stat al României,

Cuvîntul președintelui

ireproșabilă

Cuvîntul președintelui

Plecarea din Capitală

R ’ mă -

de ACULIN CAZACU

nostru, este -

(Continuare în pag o IV -a)

i-am rârit fârâ 
acestora cere

Președintele Republicii De
mocratice Sudan, general maior 
Gaafar Mohammed Nime.ri. 
împreună cu soția. Busetna 
Nimeiri, care, la in
președintelui Consfliu’.u 
Stat al Republicii Sc
te România. Nicolae Ceauș* 
și a tovarășei Eiena Ceauș 
'a făcut o vizită ofî< 
în țara noastră, a părăsit, 
neri la amiază. Capitala.

Șeful statului sudanez a 
însoțit in această vizită 
Mansour Khalid, ministrul 
cerilor externe, Ibrahim 
neim Mansour, ministrul 
nomiei naționale. Izz El ___

membru al Biroului 
Uniunii Socialiste 

Aby Bakr Osman 
Jalih. secretar ge- 
președinția repu- 

Malwal. ad-

fost 
de 

afa- 
Mo- 
eco- 
Dien

El Sayed, 
Politic al 
Sudaneze. 
Mohamed 
neral 
blicii, 
junct 
fiilor 
med_______ ________ .
M.A.E. al R.D. Sudan, general 
de brigadă Omar Mohammed 
El Tayeb, Gindeel Ibrahim Gin
deel. adjunct al secretarului ge
neral pentru problemele cabi
netului, de consilieri și experți.

De la reședința rezervată dis
tinșilor oaspeți, într-o mașină 
escortată de motocicliști, preșe
dintele Nicolae Ceaușescu și 
Dreședintele Gaafar Mohammed 
Nimeiri se îndreaptă spre ae
roportul Oțopeni. Numeroși 
bucureștenî, aflați pe traseu, 
salută cu multă căldură pe cel 
doi șefi de stat

la
Bonă

al maistrului informa
și culturii. Gamal Moha-
Ahmed. ambasador in

Pe mari 
inserate in limbile român, 
arabă, urările : ,.Să dezvolte 
și să se întărească prietenia 
dintre poooareje Republicii So
cialiste România și Reoublicii 
Democratice Sudan", „Trăiască 
pacea și prietenia între po
poare !“.

Au venit să-șî ta rămas bun 
de la oaspeți Ilie Verdeț. prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Gheorghe Cioară, pri
marul general al Capitalei. E- 
mil Drăgănescu și Ion Pățan, 
vicepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri, Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.CJt.. Constan
tin Stătescu, secretarul Consi
liului de Stat, George Maco
vescu, ministrul afacerilor ex
terne, membri ai Consiliului 
de stat și ai guvernului, con
ducători de instituții centrale 
și organizații obștești, generali 
și ofițeri superiori.

Erau prezenți Tag Elsir Mo
hamed Abbas, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Republi
cii Democratice Sudan la Bucu
rești, și Florian Stoica, amba
sadorul României la Khartum.

Se aflau de față șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați

(Continuare în pag. a lll~a)

O valoroasă inițiativă 
uteciită iți arată acum 
eficiența. Tractoarele 
nepredate la casare lu
crează excelent

Acum, în plină desfășurare a 
campaniei agricole de primăva
ră, îm revenit in județul Olt 
printre inițiatorii acțiunii: 
„Tractoarele ajunse la rirsta 
casării vor lacra cel puțin încă 
doi ani“. Cum se comportă în 
condițiile dificile ale acestor 
prime zile de campanie? Cine 
lucrează cu ele ți cu ce randa
ment? O primă apreciere asu
pra modului în care sînt folosi
te aceste tractoare am notat-o 
la Tristul județean S.M.A. : ..Cu 
cele mai multe dintre cele 587 
de Tractoare a căror viață pro
ductiva a fost prelungită, ne 
sounea tovarășul ing. Gheorghe 
Mustâțea, lucrează tinerii. Este
mentuT funcționării acestor ma
șini este neașteptat de bun. 
Acolo unde directorii de S.M.A. 
si șefii de secție s-au preocupat, 
tractoarele acestea și-au depă
șit pînă la dublu sarcinile ce le 
reveneau pentru primele 10 zile 

de lucru. Peste 50 de

SEMNAREA DECLARAȚIEI SOLEMNE COMUNE
Vineri 6 aprilie, la Palatul 

Consiliului de Stat, a avut loc 
ceremonia semnării Declarației 
solemne comune a Republicii 
Socialiste România și a Republi
cii Democratice Sudan.

Declarația a fost semnată de 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, și Gaafar

Mohammed Nimeiri, președintele 
Republicii Democratice Sudan. 
Documentul poartă, de asemenea, 
semnăturile miniștrilor afacerilor 
externe ai celor două țări — 
George Macovescu și Mansour 
Khalid.

La
rației

cipat tovarășa Elena Ceaușescu 
și doamna Buseina Nimeiri.

Au fost de față Ilie Verdeț, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Ră- 
dulescu, Gheorghe Cioară, Emil 
Drăgănescu, Dumitru Popescu, 
Ștefan Voitec, Cornel Burtică, 
Ion Ioniță, Ion Păța'n, Ștefan 
Andrei. Constantin Stătescu. se
cretarul Consiliului de Stat,

membri ai guvernului și alte per
soane oficiale române.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Ibrahim Moneim Mansour, mi
nistrul economiei naționale, Izz 
El Dien El Sayed, membru al 
Biroului Politic al Uniunii So
cialiste Sudaneze. Aby Bakr 
Osman Mohamed Jalih. secretar 
general la președinția Republicii,

Bona Malwal, adjunct al minis
trului informațiilor și culturii, 
Gamal Mohamed Ahmed, amba
sador. general de brigadă Omar 
Mohammed El Tayeb, Gindeel 
Ibrahim Gindeel. adjunct al se
cretarului general pentru proble
mele cabinetului, și celelalte per
soane oficiale sudaneze care l-au 
însoțit pe președintele Nimeiri

Gaafar Mohammed Nimeiri
Aș dori să exprim satisfacția mea, a condu

cerii noastre, pentru rezultatele vizitei pe care 
ați efectuat-o în România și pentru semnarea 
Declarației solemne, care pune baze trainice 
colaborării dintre România și Sudan.

In cursul acestor convorbiri, ca și în cursul 
celor pe care le-am avut anul trecut în Sudan, 
am evidențiat posibilități largi de colaborare 
economică, tehnico-științifică între țările noa
stre. Ar» ajuns la concluzia comună de a așeza 
raporturile dintre statele noastre pe baza de-

plinei egalități în drepturi, a respectului inde
pendenței și suveranități’ naționale, a neameste
cului în treburile interne și avantajului re
ciproc.

Aș dori să remarc cu multă bucurie faptul 
că, în același timp, s-ap statornicit relații între 
organizațiile noastre politice — între Partidul 
Comunist Român și Uniunea Socialistă Suda
nezi — că s-a convenit ca in viitor să intensi
ficăm aceste legături politice.

Declarația pe care am semnat-o astăzi cores
punde pe deplin năzuințelor popoarelor noastre

încheiem astăzi convorbirile 
unor documente care confirmă 
lor de prietenie existente intre țările noastre și 
dorința de a le dezvolta in continuare. în toate 
domeniile de activitate. Acestea nu sint niște 
simple documente semnate de noi. Am obser
vat. atit in convorbirile de la 
în cele de la Khartum, acum 
o dorință reciprocă, plină de 
dezvolta relațiile de prietenie

ciprocâ intre popoarele și statele noastre. Ță
rile noastre se aseamănă in foarte multe pro
bleme internaționale ; se aseamănă in foarte 
multe probleme legate de situația internă. îm
preună luptăm impotrisa sărăciei. împreună 
acționăm pentru dezvoltarea progresului : îm
preună luptăm pentru pace ; împreună luptăm 
pentru instaurarea unui climat bun 
mondial.

Dumneavoastră ați început mai de 
tivitatea de dezvoltare economică a 
Aveți o planificare bună. Aveți o activitate in

DISCIPLINA
STUDENȚEASCĂ

Viața universitara se conduce și ea — ca orice loc de munca — după reguli ale unei dis
cipline obligatorii pentru toți cei care compun aceasta viața - studenții. Recenta Conferința a 
U.A.S.C.R., prețuind îndrumările secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a ridicat ștacheta exigenței și in ceea ce privește promovarea unei discipline ferme - vizind 
deopotrivă pregătirea profesională și viața studenților, — întrucit numai astfel se poate asigura 
formarea completa și complexă a viitorului specialist. Citiți în pagina a IV-a raidul nostru 
despre disciplina studențească în Centrul uni versitar lași.

unități agricole au raportat în
cheierea semănatului la cultu
rile de primă urgență, iar arătu
rile de primăvară sînt pe termi
nate ; aproape jumătate din su
prafața de grîu a fost fertiliza
tă și întreținută cu sapa rotativă, 
folosindu-se cu precădere trac
toarele a căror viață producti
vă a fost prelungită, iar acum, 
la discuit și grăpat, acestea 
funcționează din plin. Oricum, 
ideea de a prelungi viața pro
ductivă a tractoarelor ajunse ia 
vîrsta casării se justifică. Și 
înei o precizare : în județul 
Olt toți tinerii mecanizatori se 
remarcă prin hărnicia și com
petența profesională"1.

Laudă 
mecanizatorilor

Am căutat concretul acestor a- 
precieri în cooperativele agrico
le. acolo unde se desfășoară 
șantierul muncii mecanizatori
lor. iar la capătul a două zile 
si jumătate de drum afirmăm 
că realitatea predominantă este 
aceea că peste tot cîmpul este 
împînzit cu tractoare. Lucrează

GH. FECIORII

PRODUSELE

In noua noastră rubrica, publicăm azi:
• „A fi competitiv înseamnă 

sa fabrici produse de cea 
mai bună calitate"

• Producția pentru export — 
obiectiv de seamă al organizației 
U.T.C., al fiecărui utecist

In pagina a 2-a

I 
I

Mediul viu
Se lucrează din plin, în zilele din urmă, la înfrumusețarea 

tuturor localităților. Se plantează pomi și se prefigurează 
ronduri de flori. în iruntea acțiunilor sint tinerii, cei mai inte
resați existențial în regenerarea unui fond natural pe care 
poluarea, dar mai cu seamă nepăsarea il pindiseră adesea 
in mod decisiv.

Reconstrucția naturii este un act de majoră chibzuință. In 
paleta sa de semnificații nu încap doar predicabile estetice, 
ci și etice, toate dictate de apăsarea pe care o resimți într-un 
peisaj lipsit de verde sau în care verdele evoluează spre 
galben bolnav. Sîntem martori și părtași la procese de urba
nizare care se extind și se intensifică deopotrivă. Paradoxal, 
orașul — unitate în care omul vizează un echilibru complex 
pentru sine - crește uneori haotic, înghite cu lăcomie spa
țiile verzi, așează în locul unor tufe de trandafiri o gură de 
canal sau un stilp de înaltă tensiune. Furați de comoditatea 
habitatului modern, am uitat adesea d6 floarea din balcon 
sau de cea de jos. din stradă, de la încheietura trotuarului. Am 
uitat însă și de arbori, i-am scos din rădăcini, 
judecată. Faptul doare, pentru că refacerea 
mult timp și multă răbdare.

Regenerarea naturii prin noi. prin efortul 
mai departe - un act educativ esențial. Dacă îl realizăm 
cum trebuie, cu migală și cu circumstanță, atent și metodic 
el ne redefinește noțiunea de echilibru, ne învață a trăi nu 
doar în acord cu noi înșine, ci și în acord cu mediul natural 
Ne învață că socialul se înalță pe natural^ și îi stă în esență 
a nu-l distruge, ci a-l potența, a-l reliefa. Ne învață, apoi, că 
protecției naturii i se asociază propria noastră protecție, ca 
o permanență ce nu cunoaște, nu poate cunoaște momente 
de cădere. Stau și mă întreb însă : toți cei pe care îi văd 
azi sădind pomi își schimbă mentalitatea nepăsării față de 
natura din jurul blocului ? Nu cumva vor uita mîine că azi 
au lucrat pentru mediul lor și vor călca din nou peste flori,
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PRODUSELE ROMANEȘTI PE MERIDIANELE LUMII

„A fi competitiv înseamnă
să fabrici produse

de cea mai bună
noastră 

di-
Am început discuția 

cu tovarășul Ion Velican, 
rector comercial in Centrala 
industrială de prelucrare a cau
ciucului și mase plalstice por
nind de la două date compara
tive : • pină în 1963 numele an
velopelor românești era prac
tic necunoscut pe piață mon
dială • în 1973 cele două uzi
ne — „Danubiana** București 
și „Victoria" Florești — care 
fabrică produsele asupra că
rora ne-am oprit atenția sint 
prezente în 40 de țări ale lu
mii.

— Consider necesar să men
ționez că printre beneficiarii 
externi cu care avem încheiate 
contracte, beneficiari din Eu
ropa. Asia și Africa, se numă
ră țări cu tradiție in produce
rea anvelopelor cum ar fi Re
publica Federală Germania, 
U.R.S.S. sau Italia. Cu alte cu
vinte „parteneri de afaceri** ex
trem de exigenți, dar care s-au 
convins că „Danubiana" și 
„Victoria** sînt firme serioase 
care oferă garanții depline asu
pra celor 38 de tipodimensiuni 
in 120 de variante constructive, 
din nomenclatorul lor de fa
bricație.

— După cite sintem infor
mați în 1963, an de debut pen
tru cele două uzine in compe
tiția internațională a anvelope- 
. 2 -*--- • oferite

mai re-

Anvelopele produse 
in România întrunesc
această caracteristică

esențială, afirmă
ION VELICAN, director
comercial In Centrala

industrială de prelucrare
a cauciucului

și mast plastice

:
 Anvelope în „repaus". 

Foto: AGERPRES

ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂȚII

lor, gama produselor 
spre vinzare era 
dusă,

— Intr-adevăr, 
dimensiuni în 18 
structive. Deci o r___  ____
de restrinsă dacă avem in ve
dere dimensiunile ofertelor al
tor firme. Dar, o să mă între
bați, este oare atît de importan
tă varietatea sortimentală în 
..cursa" in care sînteți angajați. 
Și am să vă răspund că da, că 
este extrem de importantă. De 
vîndut vinde cel ce pune Ia dis
poziția cumpărătorilor produ
se cit mai diferite, destinația 
anvelopelor fiind și ea extrem 
de diversă. Explicabil așadar de 
ce de la un an la altul in mai 
mare măsură, cunoscind în
deaproape cu cine ne confrun
tăm, preocupările noastre in 
direcția amintită s-au intensi
ficat și vor crește in continuare, 
pină in 1975 adăugind celor 
de tipodimensiuni deja
ncă 7, mărind, pe de altă i 

te. ponderea anvelopelor 
diale — mult solicitate pe 
ța externă — de la 25 la 
in totalul producției din 
la 37 la sută in ultimul an 
cincinalului.

— Desigur. Insă, nu doar can
titatea, evantaiul larg al tipo- 
dimensiunilor și variantelor 
constructive au determinat pre
ferințele beneficiarilor externi 
către „mărfurile" pe care cele 
două unități industriale iși pun 
semnătura.

— B neînțeles. Șt primul din
tre criterii poate fi sintetizat 
intr-un singur cuvtnt : CALITA
TEA. Trebuie să convingi even
tualul cumpărător că ceea ce îi 
livrezi tu este mai bun, mai re
zistent decit ceea ce ar putea 
primi din altă parte. Lucru de
loc lesnicios dacă ținem seama 
că in cazul anvelopelor indice
le de rulaj depinde nu numai de 
calitatea Intrinsecă a lor, ci și 
de calitatea exploatării care 
poate da diferențe de rulaj, de 
la simplu la dublu. Astfel spus 
ss impune
atît 
fără 
probe in care intervin 
independente de tine ca

mult

6 tipo-doar 
variante con- 
paletă destul

38 
create 

par-
pia- 
sută 
1973 

al

sa fabrici produse 
de bune incit să treacă 
poticneli și de dificilele 

situa(ii 
fur-

Grupaj realizat 
de GH. GHIDRIGAN

nizor. „Obstacolele* pe care, mă 
simt obligat să o subliniez, an
velopele românești Ie depășesc 
cu succes, dovadă faptul că pină 
acum nici unul dintre benefi
ciarii externi nu și-au mani
festat dorința de a renunța la 
produsele noastre, dimpotrivă, 
solicitările au crescut. Atitudi
ne firească dacă ne gîndim că 
la ora actuală indicele de rulaj 
la anvelopele pentru turisme a 
ajuns la 45 000 km. competitiv 

. cu oricare din indicii firmelor 
despre care am pomenit mai 
înainte, iar la anvelopele pen
tru camioane, el depășind cu 
10—15 procente indicii realizați 
de Pirellj sau Michelin.

— Făcînd un succint rezumat 
asupra celor discutate putem a- 
precia că, in principal, cîștiga- 
rea de către anvelopele româ
nești a prestigiului pe piața 
mondială nu reprezintă o în- 
tîmplare, ci se datorește efortu-t 
rilor depuse pentru ca „Marca 
fabricii" să întrunească « ’ 
atribute calitative care să 
facă competitive, preferințele 
clienților pentru produsele 
„Danubiana" și „Victoria* fiind- 
indisolubil legate de diversita
tea tipofflmensiunUOr și •-tr
ântele constructive, de J
de rulaj obținuți din 
tare. ~ - -

— Efortari a căror valoare va 
fi și mai bine dimensionată 
dacă adaug ci toate aceste re
zultate au fost obținute in pa
ralel cu creșterea de aproape 
7 ori a numărului de anve
lope fabricate în 1973 față le 
1963. jn vreme ce Ia firmele cu
noscute cu care ne comparăm 
s-a înregistrat doar o dublare 
a producției de acest fel. O di
namică susținută, așadar, di
namică impusă de necesitatea 
acoperirii atît a necesităților in
terne cît și a solicitărilor ex
portului. Pentru că, de ce s» 
n-o spun deschis. nu facem 
export de dragul exportului, ci 
pentru că această modalitate de 
valorificare a produselor noas
tre ne oferă posibilitatea de » 
ne desfășura activitatea în con- 
di-ii de maxinri eficiență eco
nomică. Și ca să fie limpede ce 
înțelegem noi prin acest ter
men am să precizez că în com
ponența prețului de cost al 
produselor la care ne referim 
cheltuielile aferente procurării 
din import a materiilor prime 
au ajuns — înscriindu-se con
stant pe o curbă mereu descen
dentă — să reprezinte doar 20 
de procente, în vreme ce valo
rificarea la export este de 42 
la sută. Așadar, o balanță ex
port-import pozitivă, reflectînd 
avantajele valorificării cu pre
cădere a resurselor indigene

acele 
i le

exploa-

cum ar fi, de pildă, cauciucul 
sintetic, rețelele cord sav ne
grul de fum.

— înainte de a încheia, o ul
timă întrebare : In ce măsură 
și-au onorat cele două între
prinderi în acest prim trimestru 
al anului obligațiile ce le re
veneau ia export prin planu] de 
•tat ?

— Datorită înțelegerii faptu
lui că problema exportului este 
o problemă esențială a tuturor 
salariaților ce concură intr-un 
fel sau altul la producerea an
velopelor. la capătul primelor 
trej luni din 1973, an batăritor 
a| cincinalului, planu! de export 
la aceste produse a fost deDă- 
șit cu 11 procente, numai „Da
nubiana** realizind 1 306 00C lei 
valută suplimentai față de pre
vederile inițiale. Așadar un bi
lanț pozitiv, rezultate ce au 
creai premisele devansării u- 
nor termene contractuale, rezul
tate ce reprezintă alte puncte 
prețioase acumulate pe traseele 
competitivHlțfi și care ne mă
resc cxmtribuția proprie In par
ticiparea tot mai amplă a Ro
mâniei la diviziunea internațio
nală a muncii, la schimbul 
mondial de valori.

calitate

Permanenta
grija fața

de om
dr. MIHAI ALDEA,Interviul nostru cu

adjunct al ministrului sănătății
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Producția pentru
F export-OBIECTIV

DE SEAMA AL ORGANIZAȚIEI
U.T.C AL FIECĂRUI UTECIST

SĂ CUNOAȘTEM LEGEA
Intensificarea și diversificarea schimburilor comerciale a,e 

României cu străinătatea a impus in mod firesc perfecționarea 
corespunzătoare a cadrului organizatoric necesar activității de 
comerț exterior și a cooperării economice si Wmxoo-s 
a țârii noastre cu alte țâri- Reglementare* de *ns**r.c... o Bar- 
meJor generale care asigură desfășurarea activității ae eoere.-ț 
exterior, planificarea și organizarea aces'ew ta tară s. s:râi- 
nătate, precum *?i sarcinile care revin ministerelor, centratelor 
industriale, unităților producătoare și altor erga-e ee-*.ra« ăe 
stat sînt consfințite în Legea nr. I din 1971

Cum cunoașterea normelor pe care se întemeia» activte**** 
de comerț exterior, prezintă « importanță deciibtrA. peesMtăm 
in continuare cîteva.
• Operațiunile de comerț exterior M realizează direct da iâ- 

tre centrale industriale, unități cu statut de centrală 0 *Me 
unități producătoare, prestatoare de servicii sau cars execută 
lucrări — autorizate in acest scop — și de către inttepriaăeri 
specializate de comerț exterior Fiecare întreprindere prodară- 
toare se ocupă nemijlocit șj răspunde de activitatea ăe ta» 
exterior, chiar dacă nu întră direct in reia ți» ce piața sar tară 
ci își realizează această activitate prin mteneediul ;e«tra.e 
sau al unei întreprinderi specializate dt comerț exterior.
• Ministerele, celelalte organe centrale, comitetete executive 

ale consiliilor populare județene si al moaieiptulm B«careM< 
și unitățile producătoare - centrale industriale. nniUți ca statat 
de centrală, fabrici, uzine — sint obligate si asigure aprwTxr©- 
narea ritmică, să organizeze producția I* nivel ictair ridicat 
și să ia măsuri de desfacere integrată a prodasetor Ciclaj de 
producție se consideră iucheiat odată cu valorifica rea produc
ției și încasarea efectivă » contravalorii acesteia.

• Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive 
ale consiliilor populare județene și aJ muakipiuhii București 
și unitățile producătoare trebuis să organizeze cu prioritate 
producția destinată exportului In cazul nerealizâni exporta Iu. 
pe ministere sa».* alte organe — titulare de plaa — sau pe uni
tăți producătoare, din cauza uelivrârii producție» la export, 
chiar daci producția globală a fost indeptiaită, te consideră că 
planul nr a fos» îndeplinit cu valoarea producției uelivrate- 
Pentru znitatea producătoare livrarea produsului destinat ex
portul u; H consideră realizată atunci cind produsul a fost re
cepționat conform reglementărilor legale. In același mod este 
considerată realizarea olanului și pentru unitățile producătoare 
care participă la fabricarea produsului finit destinat exportu
lui cu anumite subansainbie, piese, materii prime si materiale-
• In vederea creșterii competitivității pe piețele externe, 

ministerele, centralele industriale și unitățile cu statut de cen
trală, unitățile producătoare, institutele de cercetări șl proiec
tări sînt obligate să ia măsuri pentru modernizarea și reîn
noirea continuă a produselor destinate exportului, pentru cer
cetarea, proiectarea, asimilarea și introducerea in fabricație de 
producție care să aibă calități tehnice de nivel mondial și să 
se realizeze la costuri de producție scăzute. Unitățile produ
cătoare pot introduce în fabricație numai acele mărfuri pentru 
care este asigurată desfacerea pe piața internă și pe piețele 
externe. Pentru a-și asigura necesarul de comenzi externe, pe 
perioade cît mai lungi, unitățile producătoare trebuie să pros
pecteze sistematic piețele externe, să intre in raporturi de 
cooperare cu întreprinderi și firme din site țări, să adapteze 
producția cererilor de pe piețele străine.

M. O.

Observind îndeaproape pro
cesul de fabricație al anvelope
lor realizate d» uzin* noastrf 
oricine își poate da seama că pe 
tot parcurși*' fluxului tehnologu 
preocupările pentru calitate — 
în general și pentr: calitatea pro
duselor destinate exportului — 
îr mod specia1 reprezint! o ca
racteristică esențiali * muncii 
fiecânr utec»* dn» '*ei aproape 
90C citi numără organizația 
•oastră. Preocupări legitime dacă 
avexn în vedere că încă de la 
«firptul anahri trecut — cînd 
au avut loc dezbaterile sarcinilor 
de pian ce ne wor reveni în 1973, 
ftum câ în ecrt* an hotâritor r! 
rinrmahihii exigențele cu care 
ee vorr confrunta vor crește în 
aapiow. Si *$a «tind lucrurile, 
cwnoacînd faptul ei anvelopele 
o te*
we. feri pe '• 1M parte, îete- 
grati H î’*r*c*rea pe țari „Ttoe- 
rerix’ — Tartor activ în ’ndeptrt- 
rv« anrjaaHhri tn patra ani ri 
jraâtete* — ntrecero in care 
onorarea ex-xnplari a obligații
lor la export constituie un obi
ectiv distinct — era normal si 
nu stăm cn brațele încrucișate. 
Firesc a fost ri este ca a- 
tenta noastră d fie îndreptați 
asupra sectoarelor „cheie" ala 
fabreatie

Să peporirn. bunăoară. în sec
țiile semifabricate, asamblare sau 
vukxnizâre Ce voce remarca 
aia ? Pe mașinile ce sint deser
vite de către doi munaton tineri 
anul dintre ei are o categorie 
superioară de încadrare, celălalt 
se află încă la început de mese
rie. Repartizare întâmplătoare ? 
Nicidecum. Faptul ci Gheorgho 
Hie, Constantin Cojocarii. Ion 
Florian, — pentru a aminti doar 
cîteva nume dintre multe altele 
— lucrează împreună cu cite un 
„debutant” oferii certitudinea e- 
xecu tării în bune condiții a ope
rațiilor ce le revin. Pe de altă 
parte salariile lor fiind interde
pendente, se creează posibilitatea 
unei instruiri temeinice, din mers, 
a noului angajat, instruire ab
solut obligatorie în fața exigen
țelor cu care ne confruntăm. Fi
ind „asigurați" din acest punct 
de vedere am mers mai departe.

Ce înțeleg prin acest „mai de
parte" ? Instaurarea unei ferme 
discipline tn exercitarea atribu
țiilor ce-ți revin, altfel spus, în 
paralel cu controlul exercitat de 
către «erviciul specializat în a- 
ceastă direcție, autocontrolul. 
Procedînd astfel pentru fiecare 
din tinerii noștri muncitori de
vine de la o zi la alta mai mult 
o „a doua natură" ca după ce a 
terminat de executat o operație 
să verifice cu atenție dacă ea în
trunește toate condițiile de acu
ratețe prevăzute în fișele tehno
logice. De altfel țin să precizez, 
noțiunea de autocontrol a fost ex
tinsă. pentru a elimina orice even
tual „accident" și la conducăto
rii locurilor de muncă.

Așadar, preocupare despre 
care vorbeam la începutul aces
tor rinduri se manifestă pe ori- 
eootali p pe verticală. ea repre- 
zer.tând o caracteristică a actriri- 
tlti productive a fiecânn* și a 
tuturor membrilor organizația 
noastre. Or. in aceste condiții — 
am mai putea atașa acestui ca
pitol amplificarea eforturilor prin 
care muncitorii să învețe să-și re
gleze ringuri mașinile, astfel eri- 
trndu-se eventualele discrepante 
între particularitățile utilajului ri 
al tipodiroenriunii care trebuie 
executată pe d — du este de mi
rare jă posibilitatea de a livra 
anvdope care în exploatare să-și 
arate anumite „vicii ascunse" es
te minimi Fapt care, și d, con
tribuie la prestigiul pe care și 
l-au ciștigat produsele cu marca 
„Danubiana”.

De menționat, în același con
text. că așa cum arătam mai îna
inte, uteciștâi. organizația din ca
re fac parte sîn.t integrați organic 
in „bătălia calității" curo o nu
mim aici Angajamentul noștri 
de a realiza 8 000 de anvelope 
— din totalul de 22 000 cît este 
suma angajamentului întregului 
colectiv — peste sarcinile de 
plan fiind o obligație voluntar 
asumată care implică nemijlocit 
atît un ritm alert de muncă cît 
și calitatea.

MARTIN REMUS MARIAN 
secretarul Comitetului U.T.C. 

de la Uzina „Danubiana", 
București

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ

Ritm intens și calitate
(Urmare din one. H 

grupat — pentru a fi mai ușor 
supravegheate tehnic — la arat 
și la pregătitul terenului, la se
mănatul și ia grăpatul suprafe
țelor cultivate cu grîu și a lu- 
cernierelor. Fiecare al treilea 
meeânizator — în total fiind 
vorba de peste 1 500 — este tâ
năr Și lată, deci,, întrebarea t 
cum lucrează tinerii în actuala 
campanie ? cu care ne-am a- 
dresat de-a lungul traseului, 
străbătând ogoarele a cincizeci 
și trr-j de cooperative agricole

— Sînt toți în cfrnp, lucrează 
zl-lumină, ne-a răspuns maistrul 
Constantin Stănescu, secretarul 
comitetului UT.C. de la S.M.A. 
Vișina. Patruzeci și cinci de ti
neri. toți evidențiațl în muncă 
pe primele 3 săptâmîni ale a- 
cestei campanii agricole Trei
zeci și unu din ei lucrează [»♦» 
tractoarele ce nu au fost casate. 
Rine puse la punct, acestea sint 
folosite la grăpat și la discuit, 
în semănatul culturilor furaie- 
re. la împrăștierea îngrășămin
telor Șl rostind numele lui An
ri el Enceanu Petre Ghenea, 
it'arin D'obre. Marin Sîrman, 
S'efan îzbiceanu, Marin Lăcă- 
tușu. Ilia Bălan. Nistor Cizma
rii. ton Nituțoaia am reușit să*1 
evidențiez— fără îndoială doar 
pe o parte dintre ei — pe cel 
mal hunl dintre cei buni. Și lor 
II se datorează faptul că pînă 
~:--rcuri seara se reușise exe

cutarea unei lucrări cv dltcu» 
ori cu grapa reglabilă pe toate 
cele aproape 6 000 hectare, rite 
se vor insâmînța cu culturi de 
primăvară de către unitățile a- 
gricole deservite. S-a lucrat cu 
o viteză încă nerealizată în is
toria stațiunii noastre de mașird 
și tractoare.

La Drăghiceni am ajuns spre 
seară Tn curtea secției încâ nu 
se aliniase nici un tractor. Erau 
în cîmp împreună cu șeful sec
ției. tovarășul Constantin Toma, 
facem un raid acolo unde bă
ieții mai lucrau încă. De 9 ore 
consecutiv struneau volanul 
iraotoarelor lor. Cu ce retul- 
tate ’

— Astăzi am discuit 7 hectare 
și am trecut eu sarca rotativă 
pe luoerniera din spatele zooteh
niei. ne spunea mecanizatorul 
Nicolac Nicolae. După calculele 
m-'te am realizat un plan și ju
mătate..

— Ca și ieri și alaltăieri, eu 
am fost astăzi la semănatul boi- 
Ceagului — intervine Vasile Ba
dea. Mai am de întors de vreo 
5 ori și termin și pe cel de-a) 
30 lea hectar.

— Noi, ceilalți 5, care lucrăm 
pe universalele a căror viață 
productivă a fost prelungită, nA 
Spunea Petr« Cărămidă, am pre
gătit terenul Tot cîmnul aces
ta. pînă în sat și pînă la „Iz
voare" (mai hin« de 100 hectare 
— n a.) l-am discuit și grăpat.

asigurîna front de lucru semă
nătorilor. N-am stat o clipă. 
Dar ce acum mai e timp de 
stat ? '

Secretul vitezei sporite 
și al calității 
ireproșabile :
MUNCA IN 
ACORD GLOBAL

Alături, la cooperativ* agri
colă din Cezieni. șeful secției 
de mecanizare, tovarășul Con
stantin Ghican, răspunde între
bării noastre succint, prin cifre 
comparative.

— Trei sferturi din efectivul 
mecanizatorilor noștri sînt ti
neri. Inutil să mai spun că ei 
constituie principala noastră 
forță de acțiune. Și toți sint 
exemplu de dăruire. Concret t 
dacă în campania agricolă din 
primăvara anului trecut Tud-.»r 
Burcea, spre exemplu, dacă dis
cul* 10 hectare într-o zi. acum 
merge cu 14 și 15 hectare. 
Stelian Dănacu semăna în pri
măvara trecută 6—7 hectare cu 
mazăre, acum nu a coborît sub 
12 hectare la ti.. Ion Nicolae 
lucra cu s*Da rotativă 20 hecta
re s°mănate cu grîu. In primă
vara aceasta mereu a depășit 
30... Nu avem nici un tractorist 
care să nu fi depășit sarcina zil

nică de lucru cu 30—40 ia sută. 
Dar știți prin ce se explică a- 
cest succes ? Prin faptul că toți 
mecanizatorii noștri lucrează în 
acord global și interesul pentru 
rltmu) și calitatea lucrărilor 
executate s-& amplificat consi
derabil. Atitudinea lor, a meca
nizatorilor, mă obligă și pe mine 
să mă frămînt mai mult și să 
organizez bine munca ; îi obli
gă șj pe cei de la cooperativă 
să fie nu ntlmai exigenți cu 
ceet ce fac tractoriștii dar să-i 
și aiute prin aprovizionarea la 
timp cu semințe, prin oamenii 
pe care îi repartizează la îm- 
prastierea îngrășămintelor sau 
să lucreze p$ semănători : prin 
asigurarea în permanență a 
frontului de lucru, ca urmare 
a promptitudinii cu care au și 
intervenit pentru eliminarea ex
cesului de umiditate.

Alte inițiative tinerești 
în cartea de onoare 
a întrecerii

Strădania de a recupera în 
timpul cel mai scurt întârzierile 
la semănat determinate de des- 
primăvărarea tirzie a născut și 
numeroase inițiative menite să 
crească productivitatea. Autorii 
lor — mecanizatorii. Cei care 
deservesc cooperativa agricolă 
din comuna ștefan cel Mare — 
între ei Florian Ostrăcanu, Ște
fan Călinescu și Stan Popa — 
au realizat cuplarea de cite 
două semănători SU-29 cu care 
au semănat mazăre, borceag și 
lucemă ; tractoarele rămas* 
disponibile fiind concentrate la 
pregătirea terenului și la semă
natul sfeclei de zahăr, lucrîhd 
în felul acesta. în mai puțin de 
4 zile au reușit însămînțarea 
culturilor amintite pe întreaga

suprafață repartizată. (Aflînd 
de această inițiativă, mecaniza
torii din Drăgăneștâ au pre
luat-o. generalizînd-o în toa
te secțiile) De asemenea,
mecanizatorii din Grojdibod
au semănat I8C hectare cu
sfeclă de zahăr Intr-o peri
oadă cu 2 zile mai scurtă decit 
se prevăzuse Aceasta ca urma
re a faptului că au lucrat zil
nic cite 2 ore peste programul 
obligatoriu Iar la Vlaici, Stnl- 
cănești. Tanca. Vădastra. Studi- 
nu și Slăveni, prin aceea că se 
lucrează în flux și cu un raport 
bine echilibrat între volumul 
de muncă pretins pe suprafe
țele atacate și forța mecanică — 
element .eșenția* în acțiunea de 
prevenire a deplasărilor în gol 
— zilnic s-a cîștigat pentru fie
care tractor cel puțin o oră pen
tru lucrul efectiv în brazdă Ex- 
tinzînd calculul deducem în fe
lul acesta că la nivelul fiecărei 
secții de mecanizare clștignl 
este echivalent cu volumul de 
lucrări realizate de 1—2 trac-’ 
toare ; la nivelul unul S.M.A 
cu volumul de lucrări realiza
te de 10—15 tractoare. Iar la 
nivelul județului cu realizările 
a peste 300 de tractoare.

Și, totuși, 
in plină campanie 
sute de tractoare 
stau. De ce ?

Pentru că trebuie să spunem 
că în județul Olt cîteva sute de 
tractoare stau încă în secțiile 
de mecanizare. Nu au mecani
zatori sau nu au fost puse la 
punct de-a lungul perioadei a- 
fectate reparațiilor și reviziilor 
de iarnă. La S.M.A. Găneasa. 
spre exemplu, î« tractoare sînt

acum fără tractoriști. Au plecat 
să se califice in alte meserii. 
Tar la Drauovăț 2 tractoare 
stau ; la Piatra 3 tractoare se 
află într-o stare deplorabilă ; 
la secția Găneasa tractoristul 
Gheorghe Călinescu „caută un 
șurub pentru tractorul lui" la 
cele părăsite de Dumitru Mus- 
tățea și Ion Mitrică. Ir cimp, 
numărul de tractoare înjumătățit 
abia de realiza... pe jumătate rit- 
tnul planificat la semănat. Si
tuație similară am îndlnit în 
raza stațiunilor pentru mecani
zare din Balș, Caracal, Corabia, 
în aproape 30 de secții de me
canizare din județul Olt Am 
căutat explicația pentru or ata
re situație. Tovarășul Gheor
ghe Mustățea. directorul Trus
tului județean S.M.A., o expli
că prin „insuficienta preocupa
re a conducerilor stațiunilor 
pentru mecanizare de a evita a- 
cele stări de lucruri menite să 
impieteze nefavorabil atașamen- 
țvl mecanizatorilor. îndepărtîn- 
du-i de munca de tractorist". 
La stațiuni si în secții, cei. in- 
vesțiți cu responsabilitatea con
ducerii treburilor justifică Si
tuația pri-n „avantajele mai 
mări oferite de munca depusă 
în alte sectoare ale economiei’ 
județului". Ne abținem de a 
da dreptate uneia sau alteia din 
părți, cert este, însă, că anul 
acesta în județul* Olt nu s-a 
întreprins nimic în sensul pre
gătirii unui nou eșalon de me
canizatori din rîndul țăranilor 
cooperatori. De asemenea, s-a 
făeut prea puțin pentru asigu
rarea unui front de lucru tn 
perioada premergătoare începe
rii muncilor în cîmp, în felul 
acesta cîștîgul mecanizatorilor 
fiind diminuat șl acum se trag 
consecințele...

Este o realitate faptul că tn

r*

— Sărbătorim în fiecare an. 
la 7 aprilie, „Ziua mondială a 
sănătății". în ce ne privește 
este și un prilej de a releva cu 
mîndrie sprijinul și atenția pe 
care partidul și statul nostru ie 
acordă celui mai de preț bun 
al omului — sănătatea. V-am 
ruga deci să prefațați discuția 
noastră prin relatarea cîtorva 
dintre cele mai semnificative 
succese obținute de țara noas
tră în .importantul domeniu al 
OCrotifii sănătății, ințelegînd 
prin această ultimă noțiune nu 
numai absența bolii ci, mai 
mult decit atît, bunăstare fizi- nerilor 
că și psihică a omului.

■ — Este un lucru binecunoscut 
de noi toți că întreaga ..politică 
a partidului și statului nostru 
are în centrul său grija față de 
om. în deplină concordanță cu 
țelurile majore ale construirii 
societății socialiste multilateral, 
dezvoltate, .Partidul Comunist 
Român a stabflit și. șarpinile 
importante ale ocrotirii sănătă
ții, domeniu în care, datorită

sarcini ce revin sănătății pu
blice, căci în mediul familial 
se formează deprinderile civi
ce, igienice, antiepidemiologica 
ale micilor cetățeni. In țara 
noastră, materializarea acestui 
principiu își. găsește expresia 
în politica economică, socială si 
sanitară profnovată de partidul 
nostru, care ocrotește familia, 
sprijină întărirea și dezvoltarea 

v ei garantează protecția sănătă
ții mamei/copilului și tineretu
lui. Studiile longitudinale ce 
se întreprind din anul 1950 a- 
supra dezvoltării copiilor si ti- & tă 0 îrnbunătățire 
netă a indicilor staturo-ponde- 
rali — înălțime, greutate, peri- 

. metru toracic — ceea ce reflec
tă în ansamblu influența pozi
tivă a until amplu complex de 
factori economici si sociali.

— Sărbătorirea „Zilei sănătă
ții" coincide anul acesta cu 
aniversarea a 25 de ani de la 
înființarea Organizației Mondia
le a Sănătății. In legătură cu 

Y.., s.... ....... ... -----, ---- această ultimă .semnificație a
sprijinului permanent acordat, evenimentului, vă rugăm să re- 
se înregistrează importante — . . .
transformării

Astfel, față de 30 812 paturi 
de spital în 1938 (1.98 paturi la 
1 000 locuitori), prin noile și 
modernele spitale de mare ca
pacitate construite în ultimii ani 
dispunem în prezent de 153 000 
paturi de spital (7,2 paturi la 
1 000 de locuitori). Numărul 
locurilor în creșe a ajuns la 
aproape 36 000 și va crește la 
circa 100 000 în 1975, față de 295 
în 1938. Avem în prezent de 4 
ori mai multe dispensare de 
medicină generală, comparativ 
cu 1938, de 11 ori mai multe 
policlinici, de peste 9 ori mai 
multe paturi în leagăne de co
pii etc. Dispunem în prezent 
de 32 000 medici (1 î 653 locui
tori) față de numai 8 234 în 1938 
(I : 1895 locuitori), iar în 
fiecare an intră în cele 6 
institute de medicină și far
macie 2 400 noi viitori me
dici șî farmaciști. în unitățile 
sanitare lucrează 108 000 cadre 
medii sanitare, din care mai 
mult de jumătate cu pregătirs 
tehnică sanitară postliceală.

Gratuitatea largă a asistenței 
medicale de care beneficiază 
practic întreaga populație a tă
rii. marea accesibilitate la asis
tența medicală prin crearea u- 
Eftâtilor sanitare pfuă !n cele 
mal îndepirtat» colțuri ale țâ
rii. au permis ca !r. 1972 sâ <e 
poată acorda populației 155.5 
milioane consultații și trata 
me-.te. iar !n soitale sâ se poată 
asigur* soita’izarea a 3S4 mi- 
lEwne pacienți. față de numai 
K3M1 In 193*..

— Cum se reflectă acest larg 
complex de măsuri in îmbună
tățirea stării de 'sănătate a 
populației ?

— O serie de boli care înre
gistrau o puternică extindere de 
masă au fost eradicate (mala
ria, tifosul exantematie epide
mic. trahomul. turbarea, holera 
etc.), iar altele, cu gravitate și 
frecvență mare In trecut, se 
prezintă azi doar sub formă de 
caruri snoradice (febră tifoidă, 
poliomielită, tetanos. difterie).

Mortalitatea ger.praiă s-a re
dus la jumătate față de 1938, 
Iar mortalitatea infantilă, în 
continuă scădere, a înregistrat 
în 1972 cel mai coborît nivel 
«tins vreodată în țara noastră.

— Anul acesta, la chemarea 
Organizației Mondiale a Sănă
tății. ziua do 7 aprilie este con
sacrată în întreaga lume unei 
teme de largă rezonantă : „să
nătate» începe în familie". Ce 
a determinat alegerea acestei 
teme ?

— Enunțul „sănătatea încerce 
în familie", atrage atenția asu
pra importanței pe care o are 
această celulă de bază a socie
tății în creșterea și educarea 
„omenirii de mîine" — coDiii. 
A veghea la sănătatea fizică și 
morală a familiei constituie una 
dintre cele mai importante

județul Olt ritmul în care se 
execută lucrările în această pri
măvară este alert. Dar pentru 
ca realizările să reflecte cit mai 
exact posibilitățile de care se 
dispune se cere intervenit ope
rativ pentru asigurarea, pentru

Jatați pe scurt aportul României 
la desfășurarea fructuoasă a 
activității O.M.S. — organism 
internațional de specialitate a) 
O.N.U.

— Este cunoscută pe plan 
mondial participarea activă a 
reprezentanților medicinii româ
nești la vechea comisie pentru 
sănătate a Ligii Națiunilor. 
Cnntinunînd această tradiție, 
afirmarea românească în viata 
medicală internațională, atît în 
cadrul O.M.S., cît și pe planul 
cercetării și practicii medical^ 
mondiale, a înregistrat impor
tante succese.

La adunările generale ale 
O.M.S., în comisiile pentru pro
gram si buget, la manifestările 
Biroului regional pentru Eu
ropa al O.M.S.. în prezidiu© a 
numeroase societăți mediere 
internaționale. reprezentanții 
tsrii noastre au ocunat. în reD?- 
tat° rinduri, funcția d° pre- 
s^dint** sau vicepreședinte, au 
fost aleși membri ai birourilor 
executive. personalități ale 
vieții medicale românești au 
fost coontate' în comisiile de 
experți ale O.M.S. sau angajate 
în funcții superioare de condu
cere ale acestei organizații. Re
curgând la înalta canacitate de 
arcrofundare științifică și de 

-are tehnică a unor insti-. 
tuții medicale specializate din 
te-a noastră. Organizația Mon- 
d aZă a Sănătății a înființat în 
Români* centre de studii si 
stafii pilot șî a încheiat contrac
te de cercetare cu numeroase 
institute de specialitate.

Intensitatea participării țării 
noastre la ansamblul Acestei ac
tivități constituie rezultatul fi
resc al realizărilor §î prestigiu
lui de care se-bucură în lume 
medicina românească. 'Amintim 
atei activitatea unor personali
tăți din. trecut dar și afirmări 
internaționale contemporane a’e 
medicinii românești, ca metoda 
de acțiune multilaterală con
vergentă de eradicare a mala
riei, preconizată de România, 
însușită și recomandată de 
O.M.S. ca model de acțiune 
pentru eradicarea malariei în 
lume ; concepția și inițiativa 
românească de organizare a în- 
vătămîntuluî universitar de spe
cializare si perfecționare a me
dicilor, care constituie nu nu
mai una dintre experiențele 
recunoscute și extinse pe plan 
mondial în acest domeniu, ci 
șf unul dintre primele exem
ple de organizare pe plan statei 
a învătămîntului postuniversi
tar. Merită menționată, de ase
menea, experiența tării noastre 
în formarea de cadre medii cu 
nregătire Dostliceală de 2—3 ani/ 
însușită ca metodă de pregăti
re si ca profil profesional în 
numeroase țări care au adootat 
chiar si denumirea românească 
de „asistentă medicală".

M. SUCIU

fiecare tractor, a unui mecani
zator, pentru repararea și a 
tractoarelor care prezintă încă 
defecțiuni, pentru mai operativa 
aprovizionare a semănătorilor 
cu semințe, eliminîndu-se ast
fel timpii morți.

Utecistul Ion Mitritoaie unul dintre cei mai destoinici meca
nizatori de la S.M.A. Vișina, județu] Olt, lucrind cu un tractor 
a cărui viață productivă a fost prelungită, și-a depășit cu 14 la 

sută sarcinile de pian ce-i reveneau.
Foto : O. PLECAN
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ÎNCHEIEREA VIZITEI PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII DEMOCRATICE SUDAN

INTERVIUL 
acordat presei sudaneze 
de președintele Consiliului 

de Stat al Republicii
Socialiste România,

tovarășul Nicolae Ceaușescu

SEMNAREA DECLARAȚIEI
SOLEMNE COMUNE

Cuvintul președintelui 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)
colabora strins și a edifica, fiecare, o eco

nomie independentă, liberă, de a-și ridica bună
starea și a-și făuri o viață fericită — și, tot
odată, de a dezvolta larg colaborarea cu toate 
celelalte state. Fără îndoială că prin dezvoltarea 
colaborării româno-sudaneze servim interesele 
popoarelor noastre, șj, In același timp, contri
buim la cauza colaborării și păcii în lume.

Aș dori să urez poporului sudanez frate cele 
mai mari succese in activitatea sa de făurire 
a unei economii prospere, in dezvoltarea patriei 
sale libere și independente.

Doresc, de asemenea, să urez întărirea con
tinuă a colaborării și prieteniei dintre popoa
rele noastre, in scopul creșterii bunăstării 
reciproce, al cauzei păcii și progresului. 
(Aplauze).

Cuvintul președintelui
GAAFAR MOHAMMED NIMEIRI

(Urmare din pag. I)
plină desfășurare. Construiți fabrici, uzine, 
ferme. Aveți drumuri noi. Tot ce se vede este 
construit de mina poporului dumneavoastră și 
ne bucurăm că, în același timp, acordați sprijin 
prietenilor, țărilor sărace, care s-au eliberat re
cent de subv dominația colonială.

Sînt sigur, dragi prieteni, că aceste convorbiri 
ale noastre, intîlnirile pe care le-am avut vor 
fi de mare folos atit poporului meu, cit și ce
tățenilor țării dumneavoastră ; vor fi de folos 
dezvoltării economice a ambelor noastre țări, 
ambelor noastre popoare.

înainte de a jncheia aș vrea să vă spun că 
în convorbirile particulare cu domnul pre
ședinte Ceajușescu ne-am înțeles și avem un 
punct de vedere comun în marea majoritate a 
problemelor internaționale. Am discutat uneie

probleme, am discutat cum pot fi soluționate 
altele, pentru cauza progresului popoarelor de 
pe toate continentele, pentru cauza progresului 
omenirii întregi.

Transmit mulțumiri sincere miniștrilor de 
externe, miniștrilor economiei și comerțului, 
miniștrilor petrolului, care au făcut eforturi 
mari in aceste zile, ajungînd la înțelegere in
tr-o serie de probleme. Le doresc mult succes 
și multă sănătate !

Dați-mi voie să vă mulțumesc din inimă, 
domnule președinte Ceaușescu, pentru primirea 
călduroasă pe care poporul dumneavoastră ne-a 
făcut-o ia București, la Brașov, )a Ploiești și 
in toate locurile vizitate, pentru interesul care 
l-ați manifestat de a ne simți bine in fruraoa a 
dumneavoastră țară, al cărei soare a încălzit 
sufletele noastre și pămîntul dumneavoastră in 
aceste zile de primăvară. (Aplauze).

Plecarea din Capitală
(Urmate din pag. I) 

în țara noastră, atașați militari 
și alți membri ai corpului di
plomatic.

Mii de bucureșteni se aflau 
pe platoul din fața salonului o- 
ficial. Ei au venit să-și expri
me. încă o dată, simțămintele 
de stimă și prețuire față de 
înaltul sol al poporului suda
nez prieten, să-și manifeste de
plina aprobare și satisfacție fa
ță de rezultatele fructuoase ale 
vizitei întreprinse în țara noas
tră de președintele Gaafar 
Mohammed Nimeiri. Populația 
Capitalei — întregul nostru po- 
pKji— văd în această vizită o 
noua și pregnantă mărturie a 
bunelor relații româno-sudane- 
ze. a voinței comune a celor 
două tari și popoare de a dez
volta o colaborare rodnică și 
multilaterală, în interesul lor, 
cit si al cauzei nobile a păcii 
și înțelegerii internaționale. 
Cetățenii României socialiste 
iși reafirmă, cu acest prilej 
deosebit, sentimentele de soli
daritate și respect fată de lup
ta poporului sudanez pentru 
consolidarea independentei și 
suveranității naționale, pentru 
dezvoltarea de sine stătătoare 
pe calea progresului.

Locuitorii Capitalei, aflați la 
aeroport, fac o entuziastă pri
mire celor doi șefi de stat.

începe ceremonia oficială : o 
gardă de onoare prezintă ono

Semnarea unui protocol româno-sudanez
Vineri dimineață, la Ministerul 

Comerțului Exterior a avut loc 
semnarea Protocolului privind 
aplicarea Acordului de coope
rare economică și tehnică dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Democratică Sudan, 
încheiat la 1 aprilie 1972. 

Telegramă de la bordul avionului
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Ro

mânia, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea președin
telui Republicii Democratice Sudan, general maior GAAFAR 
MOHAMMED NIMEIRI, următoarea telegramă :

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez dumneavoastră, 
doamnei Elena Ceaușescu și tuturor colegilor dumneavoastră 
din guvern, din partid, sincerele noastre mulțumiri și recunoș
tința pentru primirea și întîmpinarea călduroasă ce ni s-au fă
cut în toate locurile pe care le-am vizitat în marea dumnea
voastră tară. Sintem toți îneîntați de primirea afectuoasă pe 
care ne-au fâcut-o guvernul și partidul dumneavoastră. Ne-au 
impresionat nu numai generozitatea dumneavoastră, dar și sin
ceritatea și seriozitatea modului în care au decurs convorbirile 
noastre Ceea ce am realizat n-ar fi putut fi realizat fără ho- 
tărîrea ambelor părți, de a face din relațiile noastre u.n model 
de prietenie și colaborare între popoarele lumii. încă o dată 
vă mulțumesc, mulțumesc Excelenței Voastre, doamnei Elena 
Ceaușescu și poporului României pentru primirea călduroasă 
șj ospitalitatea cu care ne-au întîmpinat și vă rog să-mi permi
teți să vă asigur de cea mai înaltă considerație din partea mea.

rul. Sînt intonate Imnurile de 
Stat ale Republicii Democratice 
Sudan și Republicii Socialiste 
România. Răsună 21 de salve 
de artilerie.
Președintele Nicolae 

Ceaușescu și președintele Gaa
far Mohammed Nimeiri trec în 
revistă garda de onoare.

Președintele Republicii De
mocratice • Sudan, Gaafar Mo
hammed Nimeiri și soția sa, 
Buseina Nimeiri, își iau, apoi, 
rămas bun de la persoanele o- 
ficiale române, de la membrii 
corpului diplomatic.

Președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, și to
varășa Elena Ceaușescu îi con
duc pe oaspeți la scara avionu
lui.

Tinere în costume naționale 
oferă președintelui, soției sale, 
și celorlalte oficialități sudane
ze buchete de flori.

Luîndu-și rămas bun, cei doi 
șefi de stat își string călduros 
mîinile. se îmbrățișează. Urind 
oaspeților drum bun, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu transmite 
poporului sudanez urările sale 
cele mai sincere de progres, 
prosperitate și pace.

De pe scara avionului, șeful 
statului sudanez și soția sa răs
pund prietenește saluturilor a- 
dresate de cei care au venit 
să-i conducă Ia plecare.

La ora 12.00 avionul prezi
dențial decolează. Pină la fron
tieră, aeronava este escortată

Din partea română documen
tul a fost semnat de Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, iar din partea suda- 
neză de Ibrahim Moneim Man
sour, ministrul economiei națio
nale. 

de o escadrilă a aviației mili
tare române.

După aproape cinci zile de 
convorbiri rodnice cu președin
tele Nicolae Ceaușescu — con- 
tinuîndu-se, astfel, dialogul 
fructuos început la Khartum — 
de contacte directe, nemijloci
te cu realizările țării noastre, 
pentru care a avut cuvinte de 
înaltă apreciere, de intîlniri 
pline de căldură cu colectivele 
unor mari unități industriale, 
președintele Gaafar Mohammed 
Nimeiri și-a încheiat vizita în 
România Ea se înscrie, fără 
îndoială, ca o contribuție de 
importanță majoră la dezvolta
rea relațiilor româno-sudaneze, 
la extinderea și adir.cirea cola
borării și prieteniei dintre cele 
două târî și popoare, reprezen- 
tind, în același timp, un aport 
de seamă la edificarea unui 
climat de pace și cooperare in
ternațională.

★
Ceremonia semnării Declara

ției solemne comune și cere
monia plecării președintelui 
Republicii Democratice Sudan 
au fost transmise de posturile 
noastre de radio și televiziune.

ÎNTREBARE: Ce părere aveți 
dumneavoastră, domnule preșe
dinte, de-spre realizarea integri
tății naționale ?

RĂSPUNS : Apreciez că rea
lizarea integrității naționale 
este deosebit de importantă, că 
asigură dez-- rokarea economică 
socială. Întărirea independenței 
și creșterea bunăstării Între
gului popor.

ÎNTREBARE: Ce părere aveți 
în legătură cu lupta popoarelor 
pentru eliberare națională din 
Africa?

RĂSPUNS : In Africa se des
fășoară lupta de eliberare na
țională a popoare'. ">r din Angola, 
Mozambic. G-:r.eea-Bissa j îm
potriva colonialiștîl'r — și apre
ciez că sînt condiții pentru in
tensificarea acestei lupte, ca sâ 
se pună capăt cu desăvlrșire 
politicii colonialiste.

România acordă un sprijin 
activ tuturor mișcărilor de eli
berare și desfășoară In acest 
sens o largă activi tale politică 
și diplomatică, dezvoltă relații 
de colaborare cu toate mișcările 
de eliberare națională.

ÎNTREBARE Aprecieți. dom- 
mde prered^e, că ezxrtă co*d*f* 
pentrp o «ohțMnr cit mai **• 

j problemei Onewfafas Mij

INTERVIUL 
acordat presei române 

de președintele Republicii 
Democratice Sudan,

Gaafar Mohammed Nimeiri
ÎNTREBARE: Cum apreciați 

domnule președinte rezultatele 
vizitei dumneavoastră in Româ
nia ?

RĂSPUNS: am dorit de mult 
să vizitez România, dorință pe 
care am realizat-o în aceste 
ziie. Am avut diferite convor
biri în multiple domenii. Impre
sia mea este că ele au avut 
succes și vor aduce un mare 
folos Sudanului și României, 
relațiilor dintre țâriie noastre.

In domeniul economic, aceste 
convorbiri au dus la elaborarea 
unor protocoale, pe baza cărora 
România și Sudanul vor realiza, 
în cooperare. multe proiecte. 
Am lărgit acordul comercial 
între România și Sudan, vom 
colabora în domeniile metalur
giei și prospectării petroluluL

în domeniul cultural, am des
chis drumul către schimburi în 
toate domeniile, ca schimbul de 
informații, colaborare în dome
niul învățămîntului, schimburi 
de cărți.publicații. schimburi de 
delegații de tineret, femei etc.

ÎNTREBARE: Ați putea, dom
nule președinte, să vă referiți la 
principiile care stau la baza re

lociu? Cum apreciază acest 
lucru România ?

RĂSPUNS : Apreciez că în 
Orientul Mijlociu trebuie să se 
ajungă la o soluție care să 
pună capăt stării de încordare, 
să ducă la aplicarea rezoluției 
Consiliului de Securitate din 
noiembrie 1967, la retragerea 
trupelor israeliene din terito
riile arabe ocupate, la asigura
rea independenței si suverani
tății tuturor statelor din această 
zonă, și, totodată, să se creeze 
condiții pentru rezolvarea pro
blemei populației palestiniene 
in concordanță cu hotârîrea 
acesteia de a-și asigura o viață 
independentă.

ÎNTREBARE: Ce donți ti 
transmiteți poporului sudanez cu 
ocazia încheiem acestei vizite in 
țara dumneavoastră?

RĂSPUNS: Aș dcTi. taci o 
dată, să remarc cu declină sa
tisfacție rezultatele pozitive ale 
vizitei președintelui Nimeiri în 
România, precum si ale vizitei 
pe care am făcut-o anul trecut 

Im, — prin care »-au pas 
bazele unei largi colaborări 
intre țările noastre.

Doresc să urez poporului su
danez să obțină succese tct mai 
mart in dezvoltarea unei eco
nomii :ndep*ndert* sa prospere, 

verarutâtu. sâ urez o bună o- 
iabcrare Intre popoarele noastre.

lațiilor dintre România și Sudan c
RĂSPUNS: In domeniul poli

tic. am căzut de acord cu pri
vire ia multe principii pe baza 
cărora acționăm, atit România, 
ci: și Sudan 1. Acționăm pentru 
socialism, progresul popoarelor, 
pace și independență. Am căzut 
de acord asupra unui lucru 
important, oare face parte atit 
din politica României, cit și din 
cea a Sudanului • neamestecul 
in treburile interne ale state
lor. respectarea, suveranității și 
dezvoltarea tuturor țărilor. Am 
căzut de acord, de asemenea, 
că metodele pentru aplicarea 
acestor principii sînt stabilite 
de către fiecare stat în parte.

In domeniul politicii externe, 
am căzut de acord, după cum 
am spus. In principalele proble
me ale vieții internaționale. Am 
căzut de acord că există pro
bleme internaționale majore a 
căror rezolvare ne-ar bucura, 
aceasta servind intereselor sta
telor mici. De aceea, este de 
datoria tuturor statelor să în
cerce să rezolve aceste proble
me majore, ca problema Orien
tului Apropiat și problema li
chidării colonialismului mon
dial.

Sectorul de tras geam de la întreprinderea de geamuri Buzău.
Foto: GH. CUCU

ÎN ACTIVITATEA POLITICO-EDUCATIVÂ

MIJLOACELE MODERNE 
SPORESC ATRACTIVITATEA

SI EFICIENTA
J 1

Oră matinali în Sibiu. Ca 
peste tot, in atitea alte orașe 
ale țării, ora muncii. Din toate 
colțurile acestui burg medieval, 
purtind istoria in veșminte 
ir.câ nealterate de vreme, spre 
bulevarde se revarsă șuvoiul 
celor ce se duc, ca în fiecare 
dimineață, să-și ocupe locul de 
muncă. Mulți tineri, incit orașul 
se transformă parcă pentru un 
ceas, intr-im oraș ai tinerilor. 
DirecțiJe Ii trădează : „Uzina 
de piese auto**. ..Flamura 
roșie*. ..Balanța*. ..Independen
ța-. .-Steaua roșie" etc. — locii- 
rde de muncă spre care se în
dreaptă. Refluxul, la ora schim
bului. ii readuce îmbrățișării 
străzii, cu sclipiri de oboseală 
în ochi, dar și de mindrie : 
,.ne-am făcut datoria", par a 
spune privirile lor.

Seara insă, in valurile tulburi 
ale fumului de țigară, in cafe
nele, sau măsurind legănat și 
fără rost lungimea străzilor, 
adunați cite 2—3 la un loc 
intr-o discuție șoptită și cu 
furișe priviri aruncate in jur, 
in spatele cărora citești „aran
jamentele- la marginea legii, ii 
intilnești pe ..ceilalți-. Puțini, 
dar suficienți pentru a zgîria 
peisajul cu indiferența lor. 
Puțini, dar întristători prin în
singurarea lor inconștientă in 
această lume în care flecar.^ 
muncește. Nerostită, întrebarea 
„Cu ce te ocupi dumneata, ti
nere?- flutură pe multe buze.

Un film realizat in toamna 
trecută de amatorii din oraș, 
inregistrind aspecte pe viu, și-a 
luat sarcina sâ pună și deschis 
această întrebare.

Filmul ..Cu ce te ocupi dum
neata. tinere ?" prezentat la 
cinematograful ,.Arta“ din oraș, 
cuplat cu programul normal de 
proiecție și-a atins neașteptat 
de eficient scopul.

..îmi amintesc — relatează 
tovarășa Lucreția Stanciu, 
responsabila cinematografului 
..Arta- și membră a grupului 
de lectori al Comitetului ju
dețean Sibiu al U.T.C. — că in 
săptămina respectivă nu aveam, 
intimplător, programat un film 
de succes. Sala a fost totuși 
plină mereu. Spectatorii veneau 
pentru acest film, prezentat in 
completare și care atingea o 
problemă importantă : parazi
tismul social al unor tineri. Țin 
minte cum, in prima zi. la pri
mul spectacol. s-au prezentat 
„eroii-. în primul rind. Se cre
deau deja vedete. Au venit 
apoi la toate spectacolele și a 
doua zi, pină ce reacția sălii 
i-a silit să renunțe la ..paradă". 
Urmăreau in continuare spec
tacolele, pină la sfirșit. Dar 
tăcuți, ginditori și chiar ruși
nați. începuseră să intre pe 
furiș in sală, după începerea 
spectacolului. Ii știam bine, 
unii fiind ..dienții" noștri cu- 
noscuți prin vînzarea biletelor 
cu supra preț. In scurtă vreme 
nu i-am mai văzut Despre unii, 
care la început au protestat, 
uzind chiar de influența ..cunoș
tințelor- familiei lor. am aflat 
că s-au angaja: pină la urmă. 
Despre alții nu mai știu nimic, 
dar cert este că nu i-am mai 
văzut... Aș dori ca cinemato
graful nostru să găzduiască cit 
mai des asemenea pelicule-.

„Filmul acesta, adresat tine
rilor, avînd un pronunțat ca
racter educativ, realizat de ci- 
neamatorii din oraș la invitația 
Secției de propagandă a Comi
tetului județean Sibiu al P.C.R., 
a constituit și pentru Organiza
ția județeană a U.T.C. o expe
riență utilă — declară acum 
tovarășul Ionel Socobeanu, se
cretar al Comitetului județean 
al U.T.C. Activitatea noastră 
îndreptată în direcția educației 
comuniste a tineretului căpăta 
astfel un nou mijloc de pro
pagandă ce se dovedea a fi 
deosebit de eficient. începutul 
îl făcusem și noi, prin reali
zarea unor fotomontaje și mon
taje audiovizuale. Filmul însă 
deschide posibilitatea unei au
diențe incomparabil lărgite, ți- 
nînd cont și de numărul mare 
de spectatori ce pot viziona o 
peliculă într-un timp scurt. 
Opinia colectivă se manifestă 
astfel mai direct și mai prompt. 
De aceea, odată cu înființarea 
cineclubului pe lingă Casa de 
cultură a tineretului ne-am pro
pus să realizăm un ciclu de 
filme educative care să con

tinue acțiunea de anul trecut. 
Avem în plan, pentru anul a- 
cesta. cinci filme : „Statornicie", 
un film care pune vechi mun
citori ce au lucrat 30—40 de ani 
in aceeași întreprindere cu dra
goste și pasiune, formînd gene
rații întregi de buni meseriași, 
față in față cu „păsările călă
toare" pe care le mai întîlnim 
in unele întreprinderi din ju
deț. Sperăm ca, și prin acest 
film sâ contribuim la reducerea 
fluctuației. Celelalte, ce vor 
urma, 'sint : „Plecați fără adre
să", un film despre cei ce in-

Din experiența

organizațiilor U.T.C.

din județul Sibiu

călcind elementarele obligații 
morale, și-au părăsit familia 
sustrâgindu-se de la plata obli
gațiilor de întreținere ; „Bolnavi 
închipuiți" — luînd atitudine 
împotriva manifestărilor de 
chiul și superficialitate, ascun
se sub paravanul unor pretinse 
boli ; „Absolvenți în derivă" 
— tratind aceeași temă a para
zitismului social al unor tineri 
ce, după absolvirea unor școli 
nu se încadrează nicăieri, sub 
pretextul „pregătirii" pentru 
facultate : în fine, ultimul, „De 
la ofițerul stării civile, la tri
bunal" este o peliculă rezervată 
celor ce fac din actul solemn al 
întemeierii unor familii, un joc 
ușuratic cu consecințe grave 
atit pe plan.social cit și uman".

într-adevăr. planul deosebit 
de cuprinzător, configurează 
tematic elementele unui destin 
exemplar : munca, căsătoria, 
familia... Eliminarea totală a 
unor tare ce mai grevează 
existența unor tineri, recupera
rea acestora pentru societate și 
viață se vădește a fi. scopul 
afișat al acestui program prin 
care Secția de propagandă a Co
mitetului județean Sibiu al 
U.T.C. își propune să realizeze 
o vastă acțiune educativă. Pri
mul film prezentat a demonstrat 
eficacitatea acestei metode.

Producția locală de filme este 
una din. realizările bune ale 
sibienilor în domeniul muncii 
politico-ideologice. în același 
scop, a lărgirii . și amplificării 
dezbaterilor _ettce.-_ al creării 
unui puternic curent - de opinie 
colectivă, muncitorească, bazată 
ir. primul rind pe autoexigență 
in toate domeniile vieții și mun
cii tinerilor, ei au apelat și la 
alte forme și mijloace mult mai 
simple, mai directe și in-același 
timp mai la indemină. Cu mag
netofonul. epidiascopul și stația 
de amplificare au reușit să spo
rească substanțial eficacitatea 
unor forme tradiționale. Spre 

Lucrări în cinstea aniversării 
Revoluției de ia 1848

împlinirea a 125 de ani de la Revoluția din 1848 este marcată, 
pe tarim editorial, prin apariția a numeroase lucrări purtind 
semnătură scriitorilor pașoptiști, precum și de tipărirea unor an- 
tologn de studii și documente.

Editura Minerva semnalează ieșirea de sub tipar a unei ample 
ediții selective din opera lui Nicolae Bâicescu — „Scrieri alese".

o bibliografie despre aceeași marcantă personalitate. întocmită 
de Hona Nestorescu-Bălcești, a fost tipărită recent in Editura 
Enciclopedică. De la prunul articol publicat de Bălcescu in 1844 
(„Puterea armată și arta militară la români") toate edițiile, mo
nografiile, articolele de referință, cronicile și documentele edi
tate de Bălcescu, elementele de iconografie, numismatică, evoca
rea unor momente din viața scriitorului in arta plastică sint con- 
semnate în această amplă lucrare.

Un capitol Însemnat din lucrarea lui Nicolae Petreanu, „Ideea 
de republica la romani" (apărută recent Ia Editura Enciclopedică) 
este rezervat principalilor promotori ai Revoluției de la 1848 
ideologiei lor progresiste. I.a aceeași editură a văzut lumina tipa
rului o monografie „Mihail Kogălniceanu" de Alexandru Zub. 
Cu același prilej, colecția „Studii și documente" a editurii .Mi
nerva inaugurat seria de corespondențe ale cunoscutului pa
triot și om de cultură ardelean George Bariț, sub titlul : „Geor
ge Bariț și contemporanii săi".

Din arta plastică pașoptistă, volumul criticului Dan Grigorescu 
„Trei pictori de la 1848", tipărit de curînd la editura „Meridiane" 
se oprește asupra creației artiștilor C. D. Rosenthal, Ion Ne«u- 
hei și Barbu Iscovescu. Lucrarea insistă asupra caracterului no
vator impus în arta plastică românească — maj aies prin portre
tul și alegoria cu funcție socială — de cei trei artiști ai epocii 
pașoptiste. Un număr de 52 de ilustrații alb-negru întregesc consi
derațiile teoretice ale autorului.

exemplu, ce formă mai .tradi
țională decît adunarea generală? 
Și totuși plecînd de la ideea că 
eficiența și atractivitatea ei pot 
spori, folosind banda de mag
netofon au făcut un experiment 
in organizația U.T.C. „Firul 
Roșu" — Tălmaciu pe tema : 
„Disciplina în muncă și. viața 
de organizație". înregistrarea 
care cuprindea diferite aspecte, 
părerile unor tineri fruntași dar 
mai ales codași, părerea șefului 
de secție, prezentate in aduna
rea generală s-a dovedit a fi 
deosebit de eficientă. Magneto
fonul era o noutate dar. nu aici 
este explicația : faptele fuseseră 
culese direct de la fața locului 
și expuse de cei în câuză ' în 
discuții libere. Utilizarea mag
netofonului la întreprinderea „8 
Mai" din Mediaș s-q dovedit 
salutară și în culegerea de as
pecte necesare redactării unor 
emisiuni pentru tineret la sta
ția de amplificare.

Folosind aceleași fapte de 
viață înregistrate in direct, in 
combinație cu un comperaj bine 
documentat și alternînd cu sce
narii interpretate de membrii 
Studioului de teatru și poezie 
de la Casa de cultură a tinere
tului, s-au realizat o serie, de 
fonomontaje, acoperind o larga 
arie tematică. De la fonomon- 
tajul „Nu le urmați exemplulu 
folosit ca material de discuție 
în cadrul dezbaterilor pe mar
ginea Proiectului de norme ale 
vieții și muncii comuniștilor și 
pină la montaje audovizuale în 
care banda sonoră este combi
nată cu diapozitive, dintre care 
se pot aminti : „Doftana", „File 
din istoria U.T.C.", ..Adunarea 
generală de primire în U.T.C.", 
toate acestea, se constituie ca 
un bogat fond documentar,' ve
nind direct in sprijinul activi
tății politico ideologice. Monta
jul audovizual „Momente din 
istoria P.'C.R." a fost vizionat de 
peste 20 000 de tineri din județ 
iar cel intitulat „Dofțapa" de 
peste 10 000. Pe de altă parte 
montajul audovizual „Adunarea 
generală de primire in U.T.C." 
a intrat direct în programul de 
instruire al activelor ‘U.T.C. 
constituind un prețios îndrumar 
metodic concret.

Preocuparea existentă în ca
drul Comitetului județean Sibiu 
al U.T.C. pentru găsirea unor 
noi forme și mijloace de acțiune 
in domeniul muncii ideologice a 
duș^f ă ră îndoială ^1 a # gbțingțea 
unor rezultate bune. E necesară 
însă mai multă preocupar-e' pen
tru continuitatea unor• asemenea 
acțiuni. Faptul că de la înce
putul lunii, ianuarie și pină în 
prezent formele simple..de care 
vorbeam ,nu și-au mat -găsit lo
cul între la’Ctivitățile înițiafe (cu 
excepția amintitelor instruiri) 
dă un semnal de alarmă asupra 
pericolului restringerii ariilor lor 
de acțiune doar la caracterul 
metodic.

MARIAN GRIGORE

simple..de
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MARIA ZECHERU, 
Clmpina ; N. L. BABENI, 
Vîlcea: STOIAN MIR
CEA, Sălaf; DIDI MO- 
SALĂ, Pitești.

Vă exprimați, deopotri
vă, o obiecție privind a- 
ceastă rubrică. Vă nemul
țumește faptul că acord 
atenție și unor corespon
dențe formullnd întrebări 
naive, imature. Este re
gretul meu de a nu fi iz
butit să vă fac să obser
vați că, pe cît mă țin pu
terile, această atenție 
constă în a răspunde ast
fel îneît să-i descurajeze 
pe cei ce se adresează re
dacției cu fleacuri. Se 
pare însă că destul de 
mulți nu se descurajează 
chiar cu una, cu două. în 
afară de a aștepta zile 
mai bune, vedeți și altă 
cale decît să insist, să 
perseverez în atari răspun
suri ? Vă imaginați că 
simt o adevărată frenezie 
să citesc sute de pagini 
despre „eu ham iubit la 
Răcari și el, nemernicul, 
a plecat cu una din Titu* 
sau despre „ea avînd 
ochi albaștri, iar eu senti
mente curate, ne-am gin- 
dit să ne unim inimile" ? 
Răspunsurile pe care le 
dau, repet: atît cît mă țin 
puterile — au tocmai 
scopul de a stăvili aceas
tă epidemie epistolară de
clanșată (cel puțin) de su
perficialitate și de lipsă de 
pudoare. Dar, pentru că 
tot veni vorba : sînt oare 
pomeniții corespondenți 
vinovați numai ei înșiși 
pentru superficialitatea și 
lipsa lor de pudoare ? Nu 
cumva mai primesc, ca să 
zic așa, și ajutor din 
afară ? Să amintesc aia 
doar de muzica ușoară (tot

e calul de bătaie al mul
tora ; ce mai contează 
bobîmacul meu ?), de acea 
muzică ușoară care ocupă 
un loc atît de confortabil 
în programele radioului, 
televiziunii, caselor de cul
tură ale tineretului etc. și 
a cărei texte într-o zdro
bitoare majoritate, sînt de 
o penurie de idei și de 
sentimente strigătoare la 
cer. Vă întreb : cum ați 
vrea să gîndească, să sim
tă și apoi să scrie niște 
tineri care, cu sau fără 
voia lor, devin diurn ținta 
unui autentic bombarda
ment de elucubrații, pre
cum : „De cînd te-am 
întîlnit, m-am îndrăgos
tit, iar tu cu un să
rut, fericit m-ai fă
cut" ? Din păcate însă, 
pe lingă asemenea muzică 
ușoară, mai avem și ore 
de educație ușoară, și lec
tură ușoară și, pentru unii, 
chiar o viață prea ușoară... 
Vă mulțumesc pentru opi
niile voastre și nădăjdu
iesc să nu vă fi dezolat 
opinia mea.

Ea: „Tu, de ce nu sari ca dF. Altă dată pe stradă: 
,De ce nu md ții de mină ? Ți-e rușine de oameni ?*. 
l-am print mind — cd apoi să aud replica: ..Di-mi dru
mul. Ai miini reci și nici nu vreau sd se uite toți lung 
la noi r Zău, nu mai știu ce să cred. De ce face toate 
astea ?

Dragă Mihai, apucă dic
ționarul și aeschide-1 la 
cu vin tul „capriciu**, plu
ral „capricii". în cazul că 
explicația nu te mulțu
mește mai foiletează pînă 
ajungi la cuvîntul „răzgîia- 
lă", plural „răzgîieli". Din 
păcate, o gravă omisiune 
a dicționarului face să nu 
poți da și de cuvîntul 
„farafastic", plural „fara- 
fastîcuri" făgăduiesc eu 
explicația. . , i lui, cu toate 
sensurile și nuanțele, în 
cazul cînd, citindu-ți rtn-

durile în ziar, fata pe care 
o iubești îți va spune : „A 
venit clipa să ne despăr
țim definitiv. Decizia mea 
a și fost luată. Așa că te 
rog așteaptă-mă astă seară 
U cofetărie, ia pentru 
mine bilete de cinema și 
roagă-te ca poimîine să 
fie frumos, să nu ne stri
ce ploaia plimbarea... 
Adio, nu mai vreau să 
aud în veci de tine și fii 
punctual diseară că altfel 
mă Supăr și-ți spun că te 
iubeac...-.

stic, deoarece — îi redau exact cuvintele — rinteți un 
„sentimental iremediabil". Ei bine, unui „sentimental 
iremediabil" nu mă rușinez sâ-t scriu că uneori cînd vin 
acasă, aștept dteva dips înainte de a deschide ușa, 
a'tultind dacă nu cumva aud pUnsul bebelușului meu... 
N««-t nebună, știu bine cd in casa mea n-are cine să 
plinei (In afară de mine cind md rimt prea singură și 
fără rosti și totuși... C-Y

Nu c-am tnmis această scrisoare pentru ca să-mi dați 
un sfat, ci pur și simplu pentru că hazardul mi-a ales 
un confident in persoana dc. Ce sfat ați putea eă-mi 
dați r Să mai încerc să-l conving pe soțul meu! Asta 
o fac mereu și cu toate armele de care dispune o fe
meie mclurit lacrimile). Să fac un copil împotriva do
rinței sale 9 Nu mi se pare loial. Să mă despart de 
omul pe care îl iubesc? Nu, sfatul ăsta știu că nu mi-l 
veți da ș» dacă, prin absurd, l-aș primi totuși din partea 
dv.. l-aș respinge. Nu-i așa, stimate ^sentimental ire
mediabil", cd rint și rituați» fArd ieșire K.

Da. stimata și consenti- 
mentaia mea c-srespon-

Disciplina 
studențeasca

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

De la OM la OM
de OCTAV PANCU-IA$I

D. G.» București :
„Sînt țesătoare la întreprinderea ..Select" din Calea 

Dudești 186. Acum cîteva zile, o findrd coiegd a srdeni 
un accident. Din fericire nu prea grec. Mai grav este 
că se face totul ca acest accident, provocat de un utilai 
verificat necorespunzător să se musansalizcze. Nu-i pn- 
ma oară cînd ne plingem că controlul utdafuhu se face 
de mîntuială, maiștrii și a/irtnrii lor insărvmați cu areasM 
dovedind nu o dată superficialitate. Dar si tec-.n U re
centul accident. Imediat, tinăra. însoțită de dispecere, 
a fost transportată la policlinică pentru o n-rmt îngri
jiri. Medicul a considerat că, după intervenția sa, f.năra 
ar avea nevoie fi de un scurt concediu medical Tova
rășa dispeceră l-a împiedicat însd »d-l acorde. De ce ? 
Pentru că pe certificatul modicei ar fi trebuit sd figure
ze cuvintele „a&rident de munci" — iar un aeevlent de 
muncă presupune anchetă, descoperirea cinoraților, tra
gerea lor la răspundere. Și. bmrinfrtes. vinovății nu do
resc ața ceva.

Cazul — care s-a mai repetat H cei aproape 10 ani 
de cind lucrez aici — m-a otfnșcf. M-ar fi rnfngnt. vă 
asigur, și dacă nu se petrecea sub ochii mei sau în în
treprinderea mea, ci oriunde în țara asta in cota nu 
obosim opărind adevărul.

Publici nd rindurile mele, poate 'ierți mai mult dedt 
să dovediți că, azi. la noi. nici un adevăr nu poate ri 
nu trebuie să fie ascuns. S-ar putea si deșteptați ori «d 
redeșteptați la unii sentimentul de cinste prpferionaîd—*.

Și adaug eu: nu numai 
profesională 1 Chestiunea 
pe care o ridici depășește
— așa cum singură ai re
marcat — cadrul strict 
profesional în zona căruia 
(din neglijență, din prici
na unui utilaj năbădăios, 
a unui prost instructaj de 
protecție a muncii și din 
alte pricini) se pot ivi ac
cidente. Dacă — din punct 
de vedere tehnic vorbind
— acestea pot fi, 
alocuri doar reduse

pe 
sub-

stanțial și nu definitiv — 
ascunderea lor, mușamali
zarea lor sînt practici care 
se cer eliminate integral 
Adevărul e unic și indi
vizibil. în materie de 
adevăr nu se poate lucra 
nici tub normă si md 
să-ți iei angajamentul că 
îl vei depăși cu nu știu 
cit la sută. Dar tocmai 
în faptul că reprezintă un 
,jtas" intangibil stă me
reu proaspătă, mereu tîni- 
ra, mereu tonica frumuse
țe a adevăruhii-

Ploiești :MIHAI F., student,
„Fata pe care o iubesc (...) este delicată, eu o edu

cație impecabilă. Pe stradă, salută toți cunoscuta cu un 
zlmbet fermecător însoțit de un gest grațios, inussUeibd, 
cunoaște „Codul manierelor elegante" pe dinafară p știe 
să se folosească de el fără a fi ridicolă... Acum trec la 
ce mă interesează pe mine în mod deosebit: simțind ci 
o iubesc, i-am mărfuri rit-o și mi-a rdspsms și ea cd 
nu-i sînt indiferent, apoi eu pierind la taeul*ate. 
București și ea rămtnind la Ploiești, am început td ne 
întîlnim mai rar. Cînd ne întîlnim inad hm pune odșăe 
intrebări-durere! „De ce nu-mi dedici niște rerșuri J". 
„De ce nu-ți lași mustăți (Cind mi-am lăsat și m-a 
văzut, s-a strîmbat: „Parcă erai mai drăguț, fără" Si 
mi-dm ras urgent mustața...). ..Ta na știi si cinti i Cf 
trist!“... „De ce nu porii pantaloni mai araMfi F. La 
ștrand, astă vară, un tînăr a făcut o sărituri de maostfu.

________________________________________________

toria nu numai să învețe 
din sreșeliie lor dar chiar 
U învețt să și greșească 
singuri... Mă străduiesc, 
cu cită minte mi-a fosi 
dată și, eventual, mi-o 
mai pot înzestra eu în
sumi, să mențin acest dia
log „de la om la om“ la 

temperatură propice 
dezbaterilor. Publicîndu-ți 
scrisoarea, mi-am zis că 
ea oferă cu prisosință o 
temă de discuție. De fapt, 
tot ce mi-ai împărtășit 
poate fi condensat într-o 
trază : o soție tînără își 
iubește soțul, dar. ca ori
ce femeie, simte nevoia 
firească de a deveni mamă 
în timp ce soțul, deși și 
el își iubește soția, nu 
vrea să fie tată. Nu-i o- 
bligator ca după această 
frază să urmeze întreba
re* : „cei de făcut Mai 
sînt, slavă domnului, și 
alte întrebări care pot im
pulsiona o discuție utilă, 
cred, la vîrsta cititorilor 
acestei rubrici. Iată dte- 
x a, așa cum le înhață con
deiul. fără a stabili vreo 
ierarhie : A iubi oare nu 
înseamnă în primul rfnd 
a dori să fad feridt pe 
omul căruia îi dăruiești 
acest ales sentiment ? Și 
dacă fericirea femeii pe 
care o iubește se confun
dă la un moment dat cu 
dorința a de a fi mamă, 
ca argumente poți gări în 
a o împiedica să aibă un 
copil — argumente mai 
pateraice d^cit dorința de 
a o ș edea feriertă ? Sau • 
trebuie să suspectăm de 
caducitate căsătoria — in
stituția avînd in mod in
dubitabil și funcția de 
perpetuare a speciei uma
ne — ori ne declarăm de 
acord cu definiția ei în
deobște acceptată, soco
ti nd-o viabilă, de o actua
litate. fără reproș ? <

Să așteptăm convinși că 
aentmae^tald an&i nnlt. 
mai puțin sa i deloc re- 
mediabili au învățat, pre
cum Micul Prinț de Ia 
xulpe. să aștepe și ce 
mai spun alții. .Așa cum 
cunosc eu Hnerii fac un 
pariu pe o zi cu soare, cu 
lalele și cu lăstuni că n-o 
Ji așteptăm mult.

I de industrie ușoară, Cis- 
Mari distracții nu prea găsim in orășe-

sare Cu na regret tar
div sintexn s±ți să consta
tăm că altă, grăbiți să 
ne-o ia laamte as tort în- 
UrciDațî cu treaba arta, 
iar azi tmbd te resimte 
pnoeala ca care au lucrat, 
ca să m-f ugoeac și fă 
spun chiar că au dat ra
sol..

Ai dreptate, nu pot să-ți 
dau md un sfat $i asta 
nu rcnoca rneerene m 
te pui în Jocul meu ri 
imagmlndu-^ can cum aș 
pute» să te coos&ez. ai a- 
jum, prm epuizarea tortu
rer vananteior. ka conclu
zia că tries o sotape n-are 
sorti de «zbindă Am spus 
de nenumărate ori și uite 
că încă n-am ostenit vă 
repet : treaba mea la ru- 
brie* da fată — pentru 
cine face un dt de mic 
efort să priceapă — nu 
este de a da sfaturi. 
Asta fiindcă intr-un nu
măr incalculabil de situa
ții eu însumi am nevoie 
de sfaturile altora și mai 
ales fiindcă, pînă îmi 
da ultima suflare, o 
cred că oamen ? au

ELEVI, Liceul industrial 
nădie. Sibiu: J* *. ** ’ w r __ o___  w____ r_
Iul nostru: un cinematograf. o cofetărie,"un cămin cul
tural... La cofetărie, cc-nducerr/j liceului ne dă voie. 
Nici la cămin nu ne oprește să mergem. Dar cinemato
graful ne este interzis categoric. De ce

N-am idee. Poate 
îmi spuneam pînă 
interesa — pentru 
nematografui din 
die programează 
needucative, nocive 
Interesîndu-mă, aflu că și 
localitatea Cisnădie se gă
sește pe............. * "
noastre și 
știu și eu, 
le de pe 
fac parte 
complex de mijloace ar- 
tlstico-educative- Sâ fiți 
voi oare la cheremul bu
nului plac al cuiva ? Să 
nu existe nici un motiv 
pentru a vă lipsi de plă
cerea de a vedea un film 
si totuși să fiți lipsiți de 
ea ? Bine, dar atunci dc 
ce vă lasă la cofetărie ?
Cei care vă interzic frec-

voi 
să 

da*

a mM 
că ci- 
Cisnă- 

filme 
chiar.

teritoriul țării 
după Cite mai 
cinematografe- 
acest teritoriu 
dintr-un hrs

venUrea cinematografului 
de ce nu vl interzic și 
înghețata de fistic sau ca
taiful ? Nici ele doar nu-a 
nocive... Ah, cîtă lipsă de 
constanță există pe lumea 
asta ! Să oprești elevii de 
a vedea un film, dar în 
același timp să nu le spui 
nici măcar du-te mai în
colo cînd îl vezi înfule- 
cînd pricomigdale... 
zicea cine zicea că 
gogia mai va pînă 
jungă o știință în 
puterea cuvîntului.
atunci, e artă, fraților, artă 
ca toate artele, într-o per- 
Î>etuă animozitate cu ce- 
elalte arte, inclusiv cea 

de a 7-a, dar paradoxal, 
exclusiv cea a maiștrilor 
cofetari !

Pe sîmbăta viitoare !

Bine 
pedft- 
să a- 
toată 
Fină

• l-am întîlnit pe studen
ții anului IV, Facultatea de 
tehnologia construcțiilor de 
mașini, grupa 6 402, în pri
mele ore de laborator. Bine 
dotat cu mașini-unelte i 
strunguri, freze, rabotezC, 
polizoare, laboratorul de teh
nologie oferă o bună bază 
materială pentru confrunta
rea noțiunilor teoretice cu 
latura practică a profesiunii 
alese. încadrați în program, 
toți studenții participă la 
realizarea unor lucrări prac
tice sau la efectuarea unor 
calcule. Dacă însă prezența 
la laborator și calitatea mun
cii depuse aici este bună, 
confruntînd rezultatele gru
pei, obținute la ultima se
siune de examen — 12 inte- 
graliști din 31 — se poate 
ușor sesiza slaba preocupare 
pentru învățătură. Motivele 
acestei situații, propuse de 
Romeo Mierlușcă, șeful gru
pei : „nu am avut pînă acum 
tangențe cu noile cunoștințe, 
au fost cursuri, de exemplu, 
Fluide și Electrotehnică, pre
date cu vacanța de vară la 
mijloc-, nu ni se par con
vingătoare. Mai ales că și la 
baza orelor de laborator stau 
acele cunoștințe teoretice do- 
bîndite la cursuri și semi- 
narii. Și încă un aspect, pe 
care îl considerăm cunos
cut în virtutea cursului de 
protecția muncii : aproape 
toți studenții erau fără sa
lopetă sau haine de protec
ție. Să fi fost așa de ușor 
uitat acest aspect ce ține 
In fond si de disciplina uni
versitară. nu numai de mi
nimul de cunoștințe solici
tate de protecția muncii ?

• Pe viitorii subinginerl de 
la secția de chimie indus
trială, grupa 8113, i-am gă
tit descifrînd schemele lucră
rilor ce trebuiau efectuate la 
electrotehnica generală. Dar 
nu pe toți. Solicităm con
dica șefului de grupă. Du
mitru Olaru. dar prezența 
nu era făcută. Mal mult, la 
cîteva cursuri : electricitate, 
matematică, chimie anor
ganică. punctele ce reprezen
tau prezențele se aliniau fru
mos, dar fără girul repre
zentat de semnătura cadre
lor didactice, „știi cine 
lipsește astăzi „Numai 
studenta Harabagiu, — ne 
spune șeful grupei, — nu 
știu de ce lipsește mereu, 
am intrebat-o, dar nu vrea 
Să-și motiveze absențele re
petate". Afirmația este com
pletată de tovarășul asistent 
Alexandru Nicolae ; ..astăzi 
lipsesc 8 studenți". Șeful 
grupei încă nu aflase a- 
cest eveniment puțin plăcut 
din viața colegilor săi. După 
cum nici prezența noastră 
nu l-a convins să înregistre
ze Cxâct frecvență. De alt
fel, condica, oglinda pre
supus obiectivă a unei im
portante laturi a disciplinei 
universitare conținea destu
le ștersături, iar, după cum 
am văzut, preocuparea aso
ciației era caracterizată de 
indiferență față de una din 
principalele obligații stu
dențești din activitatea pro
fesională. Să fie acesta și 
motivul rezultatelor puțin 
strălucite ale grupei !n tre
cuta sesiune de examene ? 
Fără îndoiala. Fiindcă a în
văța bine, a obține bune re
zultate pe târlm profesional 
presupune în primul rînd 
respectarea normelor de dis
ciplină.

• Grupa 1 102. chimie in
dustrială a fost în schimb
firezentă in totalitate la ore- 
e de laborator, chimie anor

ganică. Frecvența se poate 
deci respecta fără prea mari 
Sacrificii din partea celor 
ce nu au decît sarcina să În
vețe. Totuși, și aici putea fi 
înregistrat un absent poten
țial — Mircea Dumitrescu, 
a cărui ținută era in disto
nantă cu obligațiile de dis
ciplină, și se știe că ținuta 
corectă, decentă, face par
te și ea din disciplina uni
versitară. Am întrebat-o pe 
tovarășa șef de lucrări Elena 
Rotaru de ce permite acest

O grupă fruntașă

lucru avînd în minte exem
plul colegului de la electro
tehnică. Replica puțin con
vingătoare a invocat calita
tea relațiilor cadre didactice- 
studenți, ce nu trebuie afec
tată de asemenea probleme. 
Cu toate acestea, nu credem 
că respectul și înfățișarea ci
vilizată ar presupune dimi
nuarea acestor relații, ci dim
potrivă, ar fi consolidat-o.

• în drum spre laborato
rul de electronică aplicată 
Întîlnim la secretariatul Fa
cultății de științe economice 
o coadă respectabilă, mai bi-_ 
ne-zis, o înghesuială ce pre
fața parcă intrarea la un der
bi de fotbal... Nu atît as
pectul acesteia deranja ci 
faptul că în acea zi secreta
riatul găsise de cuviință să 
sporească numărul absenților 
de la cursuri și seminarii îm
părțind bursele în timpul 
programului de învâțămînt. 
Conducerea facultății și con
siliul A.S.C. știu acest lucru?

• în cadrul orei de labo
rator amintite mai înainte 
prezența tuturor studenților 
nu era o excepție. Frecvența 
era dublată aici la anul III, 
grupa 3 307. de o frumoasă 
performanță profesională : 24 
de integraliști din 24 de stu
denți și o singură notă de 6 
considerată și aceasta drept 
un accident regretabil, în 
cadrul ultimei sesiuni de 
examene, loan Cleju ne măr
turisea că secretul acestei 
performanțe nu este de fapt 
un secret, el fiind la Inde- 
mîna oricărei grupe și re- 
prezentînd îndeplinirea e- 
xemplară a tuturor obligații
lor profesionale : o frecvență 
foarte bună, determinată nu 
de aspectul administrativ al 
sancțiunilor, ci de conștiința 
fiecărui student. Climatul fa
vorabil de muncă, emulația 
generată de competitiv ne
declarată pentru calificative
le maxime nu a afectat cu 
nimic calitatea disciplinei. 
Afirmăm acest lucru deoa
rece în alte cazuri absențele 
erau considerate necesare 
pentru o „mai bună asimi
lare a cursurilor". Dar ex
periența grupei 3 307 atestă, 
O dată mai mult, fragilitatea 
motivelor de acest gen.

• Și acum cîteva cuvinte 
despre practica efectuată de 
studenți la Fabrica de anti
biotice Iași, tn drum spre 
această unitate industriala 
am întîlnit o grupă de stu
denți de la chimie industrială 
care părăsea locul de prac
tică pentru a ține o ședință 
de asociație in frunte cu 
G. Rață, secretarul Consiliu
lui L’.A.S.C. pe institut. Nu 
am mai aflat dacă ședin
ța a mai avut loc sau 
nu și ce își propunea să dis
cute, dar este cert că orarul 
de practică nu este făcut 
pentru a te include în el și 
acțiunile obștești. Sub sem
nul întrebării stă și învoirea 
dată cu deosebită ușurință 
din partea biroului de învă- 
țămlnt al unității de prac

tică. La sediul U.T.C. al fa
bricii aflăm de la tovarășa 
inginer Doina Vasilescu, loc- 
țiitoarea secretarului U.T.C., 
că una din cauzele nerespec- 
tării stricte a programului de 
practică este absența îndru
mătorilor studenților, cadre 
didactice, desemnați de fie
care facultate. Deși această 
activitate este inclusă în o- 
bligațiile didactice, totuși 
este rar respectată. Scuza 0- 
ferită cu deosebită „genero
zitate" de studenți pentru 
absența celor care trebuiau 
să fie alături de ei să-i în
drume în procesul de pro
ducție î „au probabil pro- 
firam, ore de seminar, de 
aborâtor" — este puțin fon

dată.
Deși în acest an. practica 

este mult mal bine organiza
tă ca în alți ani, devesfftd 
mal eficientă In procesul de 
integrare, mai sînt și aspec
te care îi afectează finalita
tea scontată. Preocupările u- 
2inei față de practlcanțl sînt 
traduse mal mult prin o con
tabilizare școlărească a ab
sențelor decît prlntr-o abor
dare fermă a problemelor le 
fond, cum ar fi, de pildă, 
sincronizarea optimă a locu
lui de practică cu profilul 
de specializare al fiecărui 
student, eliminarea timpilor 
morți — aproape două ore în 
fiecare zi, la schimbarea tu
relor — în care studenții stau 
degeaba. ..Dacă răspunderea 
pentru calitatea practicii, ar 
fi o problemă mai legată de 
fiecare secție, în care ne e- 
fectuăm stagiul, atunci și dis
ciplina — atacată uneori de 
nepăsare sau comoditate, 
cum afirma Monica Cijan, 
anul LI, chimie industrială, 
ar fî respectata cu mai multă 
responsabilitate și de stu
denți. Dar așa, organizarea 
nesatisfâcătoare conduce la 
Indisciplină". Adevărat. Dar 
nu numai problemele de or
ganizare justifică indiscipli
na ; să nu-1 scuzăm pe stu
dent-și alunei- cînd n-ar£ 
nici un motiv să piardă vre
mea.

Aspectele întîlhite în ore
le de laborator și de practică 
afirmă necesitatea unei po
ziții mai ferme a asociațiilor 
studențești la nivelul gru
pelor și anilor de studiu, 
față de orice abatere de la 
normele disciplinei univer
sitare. Aceasta se impune, de 
altfel, și prin prisma compe
tențelor sporite conferite a 
sociațiilor, care nu pot fi 
îndeplinite integral decît în 
condițiile unei activități e- 
x^mplare.

Din partea organelor de 
învâțămînt, a conducerilor 
facultăților, a tuturor cadre- 
lor didactice se impune de 
asemenea mai multă atenție 
!n urmărirea a două obiec
tive, care, după cum am vă
zut. determină in ultimă in
stanța rezultatele profesio
nale : frecvența ți calitatfc? 
îndrumării practicii produc
tive.

C. STANCULESCU

Foto: O PLEC AN

film prezintă

^WBOI

o producție a studiourilor engleze 
dupâ cartea de mare succes de Joy Adomsaa 

regia : Jack Couffer 
cu ; Nigel Devenport, Susan Ha-ips'-’t

□ tzj a ca a cu a cs Q a

producție a studiourilor albaneze 
regia : Kristaq Dhamo 

cu : Raoul Poyani, Fatmir Dibra 
Film pentru copii și tineret inspirat din rezistența antifascistă.

o mzs ca i a a £=□ aa a cs czs a a c

SIMPOZION PE TEMA 
COMBATERII POLUĂRII

Poluarea mediului de către au
tovehicule, stabilire* măsurilor 
concrete de prevenire și combate
re a acestui fenomen âu consti
tuit obiectul unei reuniuni orga
nizate vineri, la București, sub e- 
gida Comisiei de specialitate a 
Academiei Republicii Socialiste 
România. în cadrul lucrărilor, la 
care au participat reprezentanți al 
ministerelor transporturilor și te
lecomunicațiilor, industriei con
strucțiilor de mașini grele, indus
triei chimice, sănătății, inspecto
ratului general al miliției și Con
siliului popular al municipiului 
București, au fost supuse discu
ției mai multe referate, în cuprin
sul cărora s-au prezentat, metoda 
de combatere a substanțelor noci
ve emise de motoarele cu arde
re internă.

Și respectarea normelor de protecția muncii In orele de practică... plecat la ședință de 
înseamnă disciplină. asociație ’■■MEDIUL VIU

(Vrmar» din paț. /)

I

creind poteci - bizare scurtâturi de cîțiva metri - acolo 
unde au sâpat și insâmînțat ? Nu-șl vor relua oare culcușul 
cenușiu, in care vegetația este doar amlntitâ prlntr-o repro
ducere cu anemonele lui Luchlan, atirnatâ pe perete ?

Ar fi regretabil și pâgubitor ca o acțiune in care sintem 
vital interesați sâ râmînâ doar o campanie de primâyarâ. Ac
țiunea se cere a fi continuata, în forme variate, antrenînd 
in ea cu precădere copiii, școlarii de toate gradele și chiar 
preșcolarii. Respectul față de naturâ se educă și se cultivă în 
timp, nu ne este înnăscut. El are o creștere simultană cu aceea 
a respectului față de noi înșine și fața de semenii noștri. 
Invers, omul găunos moralmente este găunos și in raportu
rile sale cu natura. El este in stare sa rupă un trandafir din 
parcul public pentru a-l oferi Iubitei sale, cu cel mai firesc

și mai naiv gest de nevinovăție. El distruge în naturâ avînd 
iluzia că edifică în iubire. Iar numărul pereehllor de îndrăgos
tiți este cu siguranță mai mare decît ol tufelor cu flori...

Duminica trecută, ieșind din București am văzut în toate, 
dar absolut în toate localitățile din Ilfov și Teleorman, prin 
care trece șoseaua din Roșiori - Craiova, șiruri lungi de local
nici, majoritatea tineri, lucrind pentru înfrumusețarea naturii 
din jur. Era o zi splendidă de primăvară și soarele le potența 
fapta. Mă gindesc că această zi n-a fost singura în care am 
dovedit naturii că sintem parte dintr-însa. Că ea va fi 
urmată de altele, nenumărate, In care vom îngriji cum se 
cuvine, mai cu seamă la orașe, un mediu revitalizat, sufi
cient de puternic pentru a filtra nocivități care altfel s-ar în
drepta tiptil, spre fotoliul în care ne relaxăm sorblndu-ne 
cafeaua, pătrunzînd, odată cu oxigenul, prin ușa întredes
chisă de la balcon.
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TELEGRAME
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 

România, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea 
președintelui Republicii Socialiste Cehoslovace, tovarășul 
LUDVIK SVOBODA, următoarea telegramă :

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Vă rog să primiți mulțumirile mele cordiale pentru felicită

rile adresate de dumneavoastră în numele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, al poporului român și al 
dumneavoastră personal în legătură cu realegerea mea în 
funcția de președinte al Republicii Socialiste Cehoslovace.

îngăduiți-mi ca, folosind acest prilej, să-mi exprim încrede
rea că și în viitor colaborarea tovărășească dintre Republica 
Socialistă Cehoslovacă și Republica Socialistă România, care 
se întemeiază pe prietenia tradițională dintre popoarele noastre 
și se sprijină întrutotul pe principiile internaționalismului 
socialist, precum și pe interesele comune în cadrul alianței 
Tratatului de la Varșovia, se va dezvolta spre binele popoare
lor noastre, va contribui la întărirea continuă a comunității 
socialiste, a păcii și securității în lume.

Primire la 
Consiliul de Miniștri

Vineri după-amiază. tovarășul 
Ilie Verdeț, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, a 
primit pe Mark Chona și pe 
L. Lishomwa, consilieri perso
nali ai președintelui Zambiei.

La întrevederea care a avut 
loc a asistat, de asemenea. 
Dunstan Weston Kamana, am
basadorul zambian acreditat la 
București.

TMn partea română a fost 
prezent Nieolae Ecobescu, ad

PRIMIREA LA CONSILIUL CENTRAL 
AL U. G. S. R. A MEMBRILOR

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, «ecretar general al Parti
dului Comunist Român, a primit următoarea telegram* :

în numele tuturor responsabililor și militanților Partidului 
African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capu
lui Verde, reprezentanți legitimi ai poporului din Guineea- 
Bissau și Insulele Capului Verde, Comitetul Executiv de luptă 
vă adresează profundele sale mulțumiri pentru condoleanțele 
și sentimentele de simpatie și solidaritate exprimate în legătură 
cu asasinarea lașă și odioasă a iubitului nostru conducător, 
Amltcar Cabrai, fondator și secretar general al partidului nos
tru — crimă săi irșită la 20 ianuarie 1973 de către agenții colo
nialismului portughez.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST RO
MÂN a primit din partea secretarului general al P.C. din Ca
nada, WILLIAM KASHTAN, următoarea telegramă î

Dragi tovarăși.
Comitetul Central Executiv al Partidului Comunist din Ca

nada vă mulțumește călduros pentru mesajul dumneavoastră de 
condoleanțe in legătură cu decesul președintelui Comitetului 
Central al partidului nostru, tovarășul Tim Buck.

Tovarășul Buck a fost un vajnic luptător pentru interesele 
vitale ale clasei muncitoare canadiene, un dîrz internaționalist 
și un marxist-leninisț creator.

BIROULUI UNIUNII 
A SINDICATELOR
Vineri dimineața, tovarășul 

Mihai Dalea, președintele Con
siliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din Româ
nia, a primit pe membrii Bi
roului Uniunii Internationale a 
Sindicatelor din Metalurgie, ca
re s-a întrunit la București în 
zilele de 4 și 5 aprilie.

în numele membrilor Birou
lui U.I.S, din Metalurgie a luat 
cuvîntul Jean Breteau, preșe
dintele Uniunii, care a mulțu
mit pentru condițiile excelente 
create reuniunii, pentru prile
jul de a lua cunoștinți cu une
le din problemele principale 
care stau în momentul de față 
în atenția sindicatelor din Ro
mânia și a subliniat principale
le probleme discutate la sesiu
nea Biroului 

junct al ministrului afacerilor 
externe.

în cursul întrevederii, care 
s-a desfășurat Intr-o atmosferă 
cordială, a fost discutată pro
blema dezvoltării în continuare 
a relațiilor româno-zambiene.

în aceeași zi, cei doi consili
eri ai președintelui Zambiei au 
fost primiți de George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor ex
terne.

(Agerpres)

INTERNAȚIONALE 
DIN METALURGIE

Primire» s-a desfășurat m- 
tr-o atmosferă cordială, tovără
șească.

CRONICA
U. T. C.

Ieri a părăsit Capitala o 
delegație a U.T.C. și a 
U.A.S.C.R. compusă din 
tovarășii Eugen Florescu, 
membru al Biroului C.C. al 
U.T.C., redactor șef al zia
rului „Scânteia tineretului". 
Ioan Bari, secretar al Consi
liului U.A.S.C.R. care va 
participa la Congresul Fe
derației Generale a Tinere
tului din Irak.

La plecare, pe aeroportul 
București—Otopeni, delega
ția a fost salutată de tova
rășul Radu Enache. membru 
ai Biroului C.C. al U.T.C., 
secretar al Consiliului 
U.A.S.C.R., de activiști ai 
C.C. al U.T.C.

Tovarășul Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului ex
terior, a primit, vineri după- 
amiază, pe Eugenio Mendez, se
cretarul comunicațiilor și trans
porturilor din Mexic, care se 
află în vizită în țara noastră.

Au fost abordate probleme 
privind posibilitățile de dezvol
tare a relațiilor comerciale de 
colaborare și cooperare între 
cele două țări.

Vineri după-amiază, a pără
sit Capitala delegația Federa
ției fermierilor din Suedia, 
condusă de Erik Jonsson, pre
ședintele federației, care a fă
cut o vizită în țara noastră. în 
perioada 3—6 aprilie, la invita
ția Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole de Produc
ție.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, oaspeții au fost conduși 
de Aldea Militaru. președintele 
U.N.C.A.P., și de alte persoane 
oficiale.

în timpul șederii în România, 
delegația a avut convorbiri la 
Uniunea Națională a Coopera
tivelor Agricole de Producție și 
a vizitat unități agricole coo
peratiste și unele obiective in
dustriale.

Vineri, în sala Ateneului Ti
neretului din Capitală, a avut 
loc adunarea festivă consacrată 
împlinirii a 15 ani de la înfiin
țarea Clubului Sportiv Școlar 
din București în cuvîntarea 
rostită cu această ocazie, pre* 
ședințele Clubului Sportiv Șco
lar. prof. Teodor Bolea, a subli
niat înaltele calități moral-po- 
litice ale tinerilor sportivi din 
acest club preocupați permanent 
de a-și îndeplini îndatoririle de 
elevi și de a ridica pe trepte su
perioare performanțele sportive.

(Agerpres)

Pentru a deveni destoinici 
comandanți de grupă

(Urmare din pag. I)

20 000 de elevi, din clasele 
VIII—IX și din anul întîi de 
liceu, s-au reunit în 67 de ta
bere unde, timp de citeva zile, 
se vor pregăti pentru a deveni 
comandanți de grupă la ciclul 
întîi al activității de pregătire 
a tineretului pentru apărarea 
patriei Selecționați din rîndu- 
rile celor mat buni utecisti, care 
au dovedit aptitudini și sîrgu- 
ințâ în cadrul centrelor de pre
gătire pentru apărarea patriei, 
cei 20 000 de tineri, in perioada 
«curtă cit vor funcționa aceste 
tabere, beneficiind de excelente 
condiții, vor îndeplini un pro
gram complex de pregătire te
oretică și instrucție practică 
militară, vor desfășura o ga
mă variată de activități educa
tive. patriotice, se vor odihni 
și reconforta, astfel ca, la în
toarcerea în școli, după vacan
ță, să fie în măsură să împăr
tășească din cunoștințele acu
mulate, din experiență dobîndi- 
tă aici, în tabără, în ceea ce 
privește organizarea și desfă
șurarea, în școli, a activităților 
de pregătire pentru apărarea 
patriei, intr-un cuvînt să de
vină destoinici comandanți de 
grupă.

Am fost prezenți, ieri, la fes
tivitatea de deschidere a tabe
rei sectorului IV din Capitală, 
instalată Ia Grupul școlar de 
construcții de pe Șoseaua Mi
hai Bravu. Cei 249 tirîeH, feti4* 
și băieți, s-ay adunat țn -curtea 
școlii, în frumoasele lor uni
forme albastre, pentru ceremo
nia de inaugurare a taberei, 
exprimîndu-și, în mod solemn, 
angajamentul lor de a îndepli
ni exemplar și integral progra
mul de activități. InâUgtfrareh 
taberei a avut loc în prezenta 
tovarășului Ion Traian Ștefă- 
nescu, prim secretar al C.C. al

U.T.C., ministru pentru proble
mele tineretului. De asemenea, 
au mai participat, ca pretutin
deni acolo unde s-a inaugurat 
deschiderea celor 67 de tabere, 
activiști ai U.T.C.. ofițeri ai Mi
nisterului Apărării Naționale, 
cadre didactice, care-și aduc 
contribuția la buna organizare 
și desfășurare a acestei activi
tăți. Elevul Eugen Bădărău, se
cretarul organizației U.T.C. de 
la Grupul școlar de construcții, 
directorul școlii, Constantin Bo
iangiu, comandantul taberei, 
Alexandru Coman. care au luat 
cuvîntul au evidențiat adeziu
nea masei de tineri la activita
tea de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei, anga- 
jîndu-se să sprijine cu devota
ment patriotic, organizarea si 
desfășurarea ei, să facă totul 
pentru a sădi în inimile și con
știința celor mai tineri apără
tori ai patriei dorința și pasiu
nea fierbinte de a se pregăti 
intr-un spirit de înaltă exigen
ță, și. disciplină. -.

în scurta alocuțiune rostită 
cu acest prilej, tovarășul Ion 
Traian Ștefănescu a arătat că 
învestitura acordată de partid 
Uniunii Tineretului Comunist 
de a organiza și desfășura acti
vitatea de pregătire a tineretu
lui pentru apărarea patriei cu 
sprijinul direct, nemijlocit al 
Ministerului Apărării Naționale, 
a altor organe de stat, are dreot 
scop educarea patriotică a ti- 
neretului, iristruireă militară, 
pregătirea fizică generală,- pre
gătirea de specialitate în ca
drul cercurilor tehnico-aplicati- 
ve, astfel incit tinerii să fie in 
măsură să îndeplinească, la ne
voie, misiuni importante în le
gătură cu apărarea patriei.

„Astăzi, cînd întregul nostru 
popor este angajat în făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate — a spus in conti

nuare vorbitorul — cînd oa
menii muncii și alături de ei, 
întregul tineret al țării, înfăp
tuiesc eu succes sarcinile dez
voltării economice si aocial- 
culturale a României socialiste, 
stabilite de Congresul al X-Iea 
și Conferința Națională ale 
partidului, cînd întregul popor 
este atașat trup și suflet ideii 
de a apăra cu orice preț suve
ranitatea. independența țării, 
glia strămoșească, cuceririle re
voluționare si realizările socia
lismului, activitatea de pregăti
re pentru apărarea patriei ca
pătă semnificații noi, o rezonan
ță profund patriotică. Acțiunea, 
ca atare, are o importanță deo
sebită, ea se Încadrează în rîn- 
dul acelor măsuri care au fost 
adoptate în ultimii ani în ve
derea intensificării muncii de 
educare comunistă și patrioti
că a tineretului. Iată de ce 
consider că, atit ținerii car® 
se pregătesc să îndeplinească o 
misiune nobilă, cit și coman
danții lor, achitîndu-se în mod 
exemplar dc obligațiile pe care 
le au, realizind integral pro
gramele de activități, la cotele 
unei înalte exigențe și responsa
bilități sociale, vor contribui șl 
în acest fel la înfăptuirea poli
ticii partidului șl statului nos
tru, vor da viață indicațiilor 
secretarului general ai par
tidului, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu".

Ne exprimăm și noi convin
gerea că tinerii se vor achita 
Cu cinste de înalta îndatorire 
patriotică, și cetățenească, aceea 
de a depune eforturile și năzu
ințele necesare, întreaga ener
gie, de care dispun pentru a 
se pregăti din toate punctele 
de vedere astfel îneît să devină 
apărători de nădejde ai patriei 
noastre socialiste.

VASILE CABULEA

^nemo
COLIER PENTRU IUBITA 

MEA : rulează la Central (orele
10 12: 14; 16 ; 18: 20)

UCîDETÎ OAIA NEAGRA ! rulează la Lumina (orele 13.30; 18: 
18tn ?n 15)

BARIERA : rulează la Lumina 
(orele 9; 11,15).

TARA SALBATICA î ruleazfi ia Scala (orele 8.30: 11: 13.30: 16;
18.30- 2D : București (orele 8.30;
11 13 ■» ; 18 : lft.30 î 21).

ARTICOLUL 420 „ rulează la 
Vitan (orele 10; 16).

NICI UN MOMKNT DE PLIC
TISEALA ■ rulează la Luceafărul 
(orele 8.15: 11; 13.30: 18; 18.30; 
211 : Festiva! (orele 8.45: 11.15:
13.30; 16: 18.30: 2D

CU MTîNIT.r CURATE ; rulea- 
lează la Doina (orele 15.30;
17 45: 20.15) La ora 9.30 program
de desene animate oentru copii.

LAMPA LUT ALADIN : rulează 
la Doina (orele 11; 13; 15).

CnWRny • rule*?* '» Capitol 
(orele 8.30: 11: 13.30: 18; 18.30: ti); 
Feroviar (orele 8.30; li: 13.30; 16: 18.30: 21): Excelsior (orele 8.45; 
li: 13.30: 18: 18.30: 21): Melodia 
(orele 8.30: 11: 13.30: 18: 18.30;
21): Modern (orele 8.30; 11: 13.30: 
18: 18,30: îl).

IAKOV BOGOMOLOV t ruleazl 
la Viitorul (ora 20,15).

FANFAN LA TULTPE • rulează 
la Viitorul (orele 10; 15,30; 18).

PE ARIPILE VTNTULUT ! rulea
ză ta Sala Palatului (orele 15Î 
19.451 : Patria (orele 10: 14.30:
19.15)

ATENTATUL î rulează la Favo
rit (orele 10: 12.30; 15.30; 18: î0,30). 
Gloria (orele 8.45; 11,15: 13.30; 16; 
18.30. 20.45).

O ANCHETA DIFICILA î rulea
ză Ia Ferentari (ora 20.15), Giulești 
(ora 20.30).

CLOVNII : ruiearl la Arta 
(orele 15,30: 18; 20,15).

GRAsuna • rulează la Moșilor 
(orele 18: 20.15).

GENOVEVA DE BRABANT : ru
lează la Moșilor (orele io; 15,30).

organizația : rulează la Gri- 
vita (orele •: 11.18: 13.30: 15.48:
iA i«ț• sm • Vnlea rnrele 0* 11.15* 
13.30: 15.45: 19.15: 20.30): Flamura 
(orele 9: 11.15? 13.30: 16: 18.15:
20.30)

LUPUL MARILOR î RĂZBU
NAREA : rulează la înfrățirea 
(Oj^le 15.30: 19)

COPILUL SĂLBATIC ? rulează 
Ia Mîorlta (orele 9: 11.15: 13.30:
15.45: 18: 20.30).

FATA CARE VTNDE FLORI t 
rulează la Butestl (orele 15.30: 
18; 20.30).

ALFRED CEL MARE ! rulează 
la Aurora (orele 0.15? 11.45? 15.30? 
18: 20.30): Tomls (orele 9.30: 12: 
15.30; 18; 20.30).

LOGODNICA FRUMOSULUI
DRAGON ? rulează la Popular 
(ora 20.15).

PETRECEREA : rulează la Popu
lar (orele 15,30: 18).

PE POTECA NEȚĂRMURITEI 
IUBIRI ■ rulează la Timpuri NOi 
(orele 9-20.15 în continuare).

ZESTREA : rulează la Lira (o- 
reie 15 30: 18: 20.15).

EU NU VAD. TU NU VOR
BEȘTI EL NU AUDE : rulează la 
Dacia (orele 8,30: 11: 13.S0: 16; 
18.30: 20,45).

EXPLOZIA : rulează la Cotro- 
eeni (nrelt 15 30: 18: 20 15).

MARILE VACANTE ' rulează ia 
Ferentari (orele 15,30: 18).

DRUMUL SPRE VEST : rulează 
la Rucegl (orele 16.30; 18; 20,30), 
Drumul Sării (orei® 15.30: 18;
20.15) .

O FLOARE SI DOI GRĂDINARI: 
rulează la Giulești (orele 10; 14.30;
17.30) .

salvarea : rulează la Vitan 
(ora 20).

MARIA STUART ! rulează la 
Pacea (orele 15.30; 18: 20,30).

DRUM TN PENUMBRA ; rulează 
la Rahova (erele 15,30; 18: 20,15).

adio. ARME I i rulează la Flo- 
reasca (orele 15.30; 19).

SĂGEATA CĂPITANULUI ION 7 
rulează la Progresul (orele 15,30; 
18; 20,15).

PESCĂRUȘUL : rulează la Uni
rea (ora 20,15).

VACANTA LA roma : raleatâ 
la Unirea (orele 15,30; 18).

MAREA EVADARE : rulează la 
Cosmos (orele 15.30: 19).

MOARTEA REGELUI NEGRU : 
rulează Ia Munca (orele 15,30; 18;
20.15) .

SURISULUI — ora 19,30; Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia) : CUI I-E FRICA DE 
VIRGINIA WOOLF? — ora 20; 
(Sala Studio) : IADUL ȘI PASĂ
REA — ora 20 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : JOC DE PISICI - ora 20; 
(Sala Studio) : ANUNȚ LA MICA 
PUBLICITATE — ora 20; Teatrul 
„C. I. Nottara" (Sala Magheru) : 
BUNA SEARA, DOMNULE WILDE
— ora 19,30; Teatrul de Comedie : 
DISPARIȚIA LUI GALY GAY - 
ora 20; Teatrul Mic : DUPĂ CĂ
DERE — ora 19,30; Teatrul Giu
lești : ...ESCU — ora 19.30 ; Tea
trul Evreiesc de Stat : UN M.A- 
ZELTOV PE PLACUL TUTUROR
— ora 19,30; Studioul de Teatru 
al l.A.T.C. . ACESTA ESTE SOA
RELE MEU — ora 20, Teatrul 
„C. Tănase- (Sala Savoy) : RE
VISTA ARE CUVÎNTUL — ora 
19,30; (Sala Victoria) : JOS PA- 
LARIA — ora 19,30; Teatrul „Ion 
Vasilescu" : CRIZANTEME MU
ZICALE — ora 19,30; Teatrul „Ion Creangă" t NOTA ZERO LA PUR
TARE — ora 10 și 16; Teatrul 
„Țăndărică** (Sala Victoria) : 
ALIGRA ȘI NINIGRU — ora 10; 
(Sala Academia) : UN BAIAT IS
TEȚ ȘI UN REGE NATAFLEȚ - 
ora 10; Ansamblul „Rapsodia Ro
mână- : LA PORȚILE DORULUI
— ora 19,30; Circul „Globut" : 
FRAȚII LUI FLIPPER — orele
17.30 și 19,30.

DUMINICA. 8 APRILIE 1973
Opera Română : TRAVIATA — 

ora 11; FRUMOASA DIN PĂDU
REA ADORMITA - ora 19; Tea
trul de Operetă : MY FAIR LADY
— ora 10,30; SOARELE LONDREI
— ora 19,30; Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (Sala Comedia) : 
UN FLUTURE PE LAMPA — ora 
10,30- ZODIA TAURULUI — ora15.30 : TRAVESTI — ora 20 ; (Sala
Studio) : PĂRINȚII TERIBILI — 
ora 10,30; A DOUA FAȚA A ME
DALIEI — ora 15,30; JOCUL DE-A 
VACANȚA — ora 20: Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra** (Schitu 
Măgureanu) : O SCRISOARE
PIERDUTA — ora 10: LEONCE 
ȘI LENA - ora 15; JOC DE PI
SICI — ora 20; (Sala Studio) î 
VALENTIN $1 VALENTINA - 
orele 10 și 20; IUBIRE PENTRU 
IUBIRE — ora 15; Teatrul „C. I. 
Nottara- (Sala Magheru) : BUNA 
SEARA. DOMNULE WILDE — ora 
10; ADIO CHARLIE — ora 15,30; 
O, MEMPHIS ! — ora 19,30; (Sala 
Studio) : BĂRBAȚI FĂRĂ NE
VESTE — ora 16: SCHIMBUL — 
ora 20: Teatrul de Comedie? in
teresul GENERAL — ora 10.30: 
NTCNTC — ora 15; CROITORII CEI 
MARI DIN VALAHI A - ora 20: 
Teatrul Mic : simfonie pentru 
DESTINUL MEU — ora 10.30 ; 
DUPĂ CĂDERE - ora 15; DRA
GOSTEA NOASTRĂ — ora 19.30: 
Teatrul GlUleStî : RĂZBUNAREA 
SUFLEURULUT — ora 10: COME- 
DTE CU OLTENI — ora 15: CASA 
CARE A FUGIT PRTN USĂ — ora 
19.30: Teatrul Evreiesc de Stat : 
CULORILE NEMURIRII (RO
SENTHAL) — ora 11: UN MA- 
2ELTOV PE PI,ACUL TUTUROR 
_  ora 19.30: Studioul He Teatru 
al T.A.T.C. : AICI SOARELE
MEU — ora 11 : VÎNATOARE DE 
vnAUTOARE — ora 20: Teatrul 
„C. Tănase" (So?a s^vov) : RE- 
VTSTA ARE CUVÎNTUL — ora 
19.an: (Sala Victoria) ? .TOS PĂ
LĂRIA — orele 11 si m.nn: Teatrul 
..Ton vasilescu- ? DOCTOR FAR ă 
VOTE — orele 10 si 19.30: Teatrul 
„Ton Creangă" î SOLDĂȚELUL DE 
PLUMB — ora 10: NOTA ZERO 
LA PURTARE — ora 16: Teatrul 
„Țăndărică- (Sala Victoria) t O 
POVESTE CU CÎNTEC — ora 11; 
(Sala Academia) : UN BĂIAT T8- 
TET M UN REGE NĂTAFLET — 
ora 11: Ansamblul ..Rapsodia
Română- : PE PLAIURILE MIO
RIȚEI — ora 19.30: Circul 
„GlObut- * FRATTI LUI FLIPPER
— orele 15; 17.30; șl 19,30.

SÎMBĂTĂ, 7 APRILIE 1973

SÎMBĂTĂ, 7 APRILIE 1973
Opera Română : OEDIP — ora 

19; Teatrul de Operetă : ȚARA

PROGRAMUL I

9,00 Curs de limba germană.
9.30 A fost odată ca niciodată...
„Lebede sălbatice" (II). 10,00
Telex. 10.05 Publicitate. 10,10 An
sambluri folclorice. Ansamblul 
„Lîoara- al U.T.C. Oradea. 10,40 
De vorbă cu gospodinele. 11,00 
Film documentar : „Gîndesc oare 
animalele 11,30 Selecțiuni din 
emisiunea „Seară pentru tineret".
12.30 Cărți și Idei. 13.00 Telejurnal. 
16,00 Telex. 16,05 In actualitate, 
școala. 16,20 Moment folcloric.
16.30 Emisiune în limba germană. 
18,15 Ritm, tinerețe, dans — Tele- 
top ’73. 19,00 Ziua sănătății. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. Cin

cinalul înainte de termen — cau
ză a întregului popor. 20,00 Cîn- 
tecul săptămînll : „Țara mea cu 
viers de foc". 20,05 52 de inițiative 
în 52 de alptămîni. 20,20 Tele- 
enciclopedia. 21.00 Film serial : 
„Mannix". 21,50 Gala lunilor. Gala 
lunii martie. Invitata emisiunii — 
Radmila Mlklfi. 22.50 Telelumal. 
23,00 Fotbal : R.D.G.—Albania — 
în cadrul preliminariilor Campio
natului Mondial. În pauză : rezu
matul meciului de hochei pe ghea
ță Suedia—U.R.S.S., din cadrul 
Campionatului Mondial — gru
pa A.
PROGRAMUL n

18.00 Agenda. 10,10 Recital la 
două pian®. 16,35 „Azi șl mtlne". 
18.45 Avanpremieră. 18,55 Publici
tate. 17,00 Cîntece șl jocuri popu
lare. 17,30 Prietenii lui Așchiută. 
18,00 Film artistic: „La porțile 
pămîntuluj**.

DUMINICA, 8 APRILIE 1979

PROGRAMUL I

8,00 Gimnastica pentru toți. 8.10 
Pentru sănătatea dv. 8,20 Crava
tele roșii. 9,50 Viața «atuluî. 11,00 
Emisiune în limba maghiară. 12,30 
De strajă patriei. 13,00 Album du
minical. 14,00 Fotbal : Universita
tea Cluj—A.S.A. Tg. Mureș (Divi
zia A). Transmisie directă de la 
Cluj. 18,10 Film serial pentru ti
neret. Tunelul timpului. Episo
dul I. „întîlnlre cu trecutul". 19.00 
Vetre folclorice. Comuna Straja, 
jud. Suceava. 19,20 1001 de seri. 
19.30 Telejurnal. Săptămîna poli
tică internă și Internațională în 
Imagini. 20,10 Avanpremieră. 20,15 
Reportajul săptămîniî. Chipuri, 
graiuri, pasiuni din Moldova 
Nouă. 20,30 Film artistic. Locote
nentul Bullit. 22,20 Olanda. Re
portaj filmat. 22,40 Telejurnal. 
22 50 Duminica sportivă.
PROGRAMUL II

11,00—13,00 Concertul orchestrei 
simfonice a Filarmonicii „George 
Enescu-. Ciclul „Prin țări șl con
tinente". 20,10 Eroi îndrăgiți de 
copii. Hup șl Hop. 20,40 Caleido
scop cultural-artistic. 21,00 Teatrul 
liric T.V. Selecțiuni din actele III 
și IV ale operei „Nunta lui Fi
garo" de Mozart. 21,50 Telex teh- 
nico-știintific. 22,10 Film serial : 
Mannix (reluare).

Etapa la... 

ultima oră

TACHE MACRI. NOUL ANTRENOR Al RAPIDULUI. DECLARA...
Așa după cum s-a anunțat, de 

joi. Rapid are un nou antrenor 
principal. în persoana fostului 
internațional Tache Macri. La 
ședința de instalare, Macri a 
expus, In fața noilor săi elevi, 
principiile și gîndurtle caro-1 
vor călăuzi attta timp cit va sta 
lâ timona Rapidului. Iată, în 
rezumat, ce le-a spus Macri 
fotbaliștilor de la Rapid 1

„Dorința noastră este comu
ni. Cu toții vrem ca echipa 
Rapid sl joace foarte bine, să 
cîstige și sl urce în ierarhia 
valorici, acolo unde-î este lo
cui. Pentru împlinirea acestor 
deziderate va trebui, însă, să 
depunem eforturi mari, să ne 
antrenăm conform rigorilor și 
cerințelor fotbalului actual. 
Cine nu va face față solicită
rilor impuse de mine, cine nu 
se va sacrifica și nu se va an
gaja la efort — se va elimina 
singur din echipă. Fotbalul nu 
este obligatoriu ! în afara sta
dionului pretind o ținută ire
proșabili**. Antrenamentul care 
a urmat a fost, după cum ne-au 
declarat jucătorii giuleșteni, 
dur. chinuitor.

Și acum despre pregătirile 
pentru meciul de dumini
că. Răducanu, căpitanul e- 
chipei. n-a participat la an
trenamentele de joi și vi
neri, acuzind o pretinsă în
tindere musculară. Poarta Ra
pidului va fi apărată. în meciul 
cu Steaua, de Niculescu despre 
care antrenorul Macri ne-a 
spus că i „este la fel de bun ca 
Răducanu sau, poate chiar mai 
bun". Accidentat în meciul cu 
„U“ Cluj, Boc n-a participat 
nici el la antrenamentele de 
joi si vineri. Folosirea lui în 
partida de mîine este incertă. 
Dumitriu III este refăcut și va

juca cu siguranță împotriva 
fostei sale echipe.

• Dobrin a părăsit, ieri, spi
talul Brîncovenesc din Capitala, 
pierind la Pitești, de unde sâp- 
tămîna viitoare va merge, la 
tratament, într-o stațiune 
balneo-climaterică. Indisponibi
litatea lui se va prelungi pînă 
către sfîrșitul sezonului.

• Dudu Georgescu și Mărcu- 
lescu. ale căror cereri de trans
fer au fost rezolvate favorabil 
de Biroul Federal, vor debuta 
mîine in noile lor echipe i 
C.S.M. Reșița și, respectiv, F.C. 
Constanța.
• Pentru cele 4 posturi • ale 

liniei ofensive a echipei 
Steaua concurează 6 jucători : 
Pantea, Tătaru, Voineâ, Ștefă
nescu, Vlad, Răducanu.

D. V.

PROGRAM COMPETITIONAL

Kraus (Sp. Studențesc) către 
Lucescu (Dinamo).

— Mai știi, proverbul cu bu
turuga mică ? (în toamnă Spor- 
tul Stud— Dinamo 3-0).

M. OPRO1U

MERIDIAN
• în sferturile de finală ale turneului internațional de tenis 

de la Barcelona, campionul român llie Năstase l-a întilnit pe 
jucătorul cehoslovac Jiri Hrebec. După două seturi viu dispu
tate, Ilie Năstase a terminat învingător cu 7—5. 6—4. S-au mai 
calificat pentru semifinale spaniolul Manuel Orante$ (6—4,
6— 0 cu vest-germanul Eisohenbroich) italianul Adriano Pa- 
natta (6—1, 7—6 cu belgianul Hombergen) și francezul Fran
cois Jauffret (4—6, 6—4, 6—1 cu compatriotul său Proisy).
• Tînăra jucătoare româncă Virginia Ruzici s-a calificat în 

sferturile de finală ale turneului internațional de tenis de la 
Nisa. în „optimi", Virginia Ruzici a eliminat-o în două seturi ;
7— 5. 10—8 pe jucătoarea engleză Lindsay Blachford. în urma 
victoriilor obținute în primele două tururi, urmează să susțină 
meciuri în optimile de finală și celelalte trei jucătoare ro
mânce : Florența Mihai. Iudith Gohn și Mariana Simionescu.

• Aseară, ia Sarajevo, in cadrul campionatelor mondiale d? 
tenis de masă, selecționata feminină a României a întilnit echi
pa R. F Germania, de care a dispus cu scorul de 3—0. Rezul
tatele tehnice : Vlalcov-Her.driksen 2—0 : Alexandru-Scholler 
2—0 ; Vlaicov. Alexandru-Scholler, Hendriksen 2—1.

în competiția masculină (categoria a doua), echipa României 
a obținut o nouă victorie. întrecind cu 5—3 echipa Danemarcei, j

FOTBAL. — Duminică are loc 
etapa a XlX-a a diviziei națio
nale A. In Capitală, cele două 
derbiuri interbucureștene sini 
programate în cuplaj, pe sta
dionul „23 August", astfel : Di
namo — Sportul studențesc, ora 
15,30 si Steaua — Rapid. ora 
17,15. în țară : „U" Cluj -
A.S.A, Tg. Mureș, ora 14 (me
ciul va fi televizat în direct): 
F.C. Constanța — F.C, Argeș; 
C.S.M. Reșița — Jiul ; U.T.A.— 
Steagul roșu ; Univ. Craiova— 
S.C. Bacău ; Petrolul — C.F.R. 
Cluj.

VOLEI. — Campionatul repu
blican (masculin și feminin) 
programează ultima etapă. Azi, 
în Capitală pot fi urmărite ur
mătoarele partide : sala Giu
lești : Rapid — Constructorul 
(f), ora 17 și Rapid — Dinamo 
(m). ora 18,30 ; sala Institutului 
pedagogic : Universitatea — Di
namo (f), ora 17 ; sala Fioreas- 
ca : Medicina — I.E.F.S. (f), ora 
18

BASCHET. — Duminică, în 
Capitală, au loc trei partide din 
campionatul feminin al diviziei 
A, programate în sala Construc
torul : Politehnica — Univ, Ti
mișoara, ora 9 ; Constructorul— 
,.U“ Cluj, ora 10.30; I.E.F.S. — 
Voința, ora 11,30.

HANDBAL. — Etapă a XlX-a 
a campionatului republican, fe
minin și masculin, turul III (în 
aer liber) programează dumini
că următoarele jocuri : Mascu
lin. în Capitală : Steaua — In
dependența Sibiu, ora 11, teren 
stadionul Tineretului. In țară i 
Minaur Raia Mare — Voința 
București ; ,.U” Cluj — Univ. 
București ; Dinamo Brasov — 
Trotusul Gh. Gh.-Dej ; Politeh
nica Timișoara— Dinamo Bucu
rești. Feminin, în Capitală • U- 
nivers»tafea București — Rul
mentul Brasov, ora 15.55 «i 
I.E.F.S. — Progresul Bvcurești, 
ora 17 (ambele meciuri în cu
plaj pe stadionul Tineretului), 
în țară : Univ. Timișoara — 
Constructorul Timișoara. Texti
la Buhusi — Rapid București ; 
Voința Odorhei — Mureșul Tg.

TIR. — La poligonul Tunari 
sînt în olină desfășurare între
cerile din cadrul „Cupei primă

verii", Ia care iau parte trăgă
tori din întreaga țâră, seniori 
șj juniori. Azi, de la ora 9 au 
loc întreceri la probele de armă 
liberă calibru redus, 3 poziții 
(seniori), pistol liber 60 focurî 
(seniori și juniori), iar dumini
că, tot de îa ora 9. probele de 
armă standard (toate categorii
le), pistol sport (femei și ju
niori) și talere 100 buc.

POLO. — în divizia A. în Ca
pitală. duminică la bazinul Flo- 
reasca.sint programate partide
le : Dinamo — Voința Cluj, ora 
10 și Progresul — I.E.F.S., 
ora 11.

SCRIMA. — In sala Floreas- 
ca II, azi și mîine, de la ora 
8,30, au loc partide din cadrul 
campionatului național indivi
dual de seniori (zona A) cu 
participarea unor scrimeri din 
orașele Iași, Craiova. Timișoa
ra, Ploiești, Constanța și Bra
șov.

BOX. — Marți, 10 aprilie, are 
loc prima fază din cadrul eta
pei de zonă a campionatului 
național individual de box pen
tru juniori. Reuniunile au loc. 
de la ora 17. în orașele Timi
șoara, Tg. Mures, Galați, Su
ceava. Craiova. Baia Mare. Plo
iești și București. La această 
etapă vor lua parte circa 700— 
780 de boxeri juniori.

ATI.f.tism. — Duminică In 
Caoitală în cadrul „Crosului 
primăverii0 au loc mai multe 
manifestări : Sectorul I. ora 9. 
în Parcul Herăstrău, Sectorul 
VIII, ora 9, stadionul Strău- 
lesti ; în organizarea Clubului 
..Voința", peste 1 000 d° tineri 
din cooperația meșteșugărească 
vor narticipa ne stadionul „Vo 
inta* din Capitală, mîine de la 
ora 9. la o amolă mani’festar'* 
sportivă (alergări, volei, hand
bal. ponice et~) ; C. S. Univer
sitar București organizează pe 
stad’onuV R°nuNicii, azi de la 
ora 18; uri concurg rezervat stu 
denților hucuresteni: duminică, 
pe același stadion, de la orele 
9.30 si 16,30 juniori din toate 
unitățile sportive se vor întrece 
la mai multe probe atletice.

GABRIEL FLOREA

C
e mulți ani au trecut de atunci

In iarna lui 1966—1967, cind am 
jucat pentru prima oară circuitul 
american sau, mai bine-zis, ceea ce 
se numea astfel, am fost imediat 
de acord cu cei care susțineau sus și 

tare că acel circuit este realmente un mare tur 
de forță in sport. Circuitul cuprindea doar unul 
sau două turnee pe teren acoperit; pe urmă se 
intra în partea însorită a America de Nord, con- 
tlnuîndu-se în insule și în America de Sud. Te 
plimbai, astfel de la Miami la San Juan, la Cura
sao în Antilele olandeze, la Ciudad de Mexico, 
apoi coboiai spre Barranquilla, în Columbia, ast
fel îneît la sfîrșitul acestui tur de forță arătai ca 
după două luni de stat la Mamaia, fn genefal, 
turneele se- desfășurau pe lingă marile hoteluri 
de pe platele cu renume. Deci, după terminarea 
concursului (sau, după ieșirea din concurs) nu 
aveai altceva de făcut decît să sări in apa ocea
nului sau, dacă vreți, să te prăjești la soare, pe 
plaja pe care a debarcat clndva Columb.

Dar, odată cu trecerea anilor, s-a schimbat și 
profilul turneelor, astfel îneît promotorii din 
Statele Unite ale Americil n-au întirziat să mo
nopolizeze circuitul de iarnă. E adevărat, premii
le au crescut considerabil, dat fiind faptul că au 
fost organizate tot felul de grand-prix-uri, mini- 
grand-prix-uri, maxi-grand-prix-uri etc., etc. In 
schimbul acestui preț, tenisul a fost zăvorit între 
patru pereți, mai mult de șase luni pe an. Așadar, 
adio soare, adio aer, adio lumină. Lumina soa
relui, alungată, a cedat locul luminii artificiale. 
Suprafața de foc a devenit și ea artificială. în 
ultima vreme, am impresia deseori că attt pu
blicul cît și eu însumi sîntem artificiali. Jocul în 
sine se transformă și el pînă la artificial. Faptul 
Că joci pe teren acoperit te obligă să-ți schimbi 
concepția tactică (iar uneori chiar și tehnica), în 
funcție de calitatea... chimică a suprafeței. Dar, 
mai rău decît toate acestea este lipsa de varia
ție și blocarea oricărei activități în afara tenisu
lui. Toate acestea se adaugă la fondul de mono
tonie al focului propriu-zis. Pentru că, oricît de 
deosebite ar fi sălile din punct de vedere arhi-

tectonic, oricît de frumos ți-a* zîmbi fata care 
bea dintr-o sticlă de Coca-Cola aburită, sălile »ă- 
mîn pînă la urmă patru pereți sufocanți. Iar fap
tul că, în general, locuiești la distanțe enorme, 
ca să nu mai pun la socoteală diferența mare 
între Structura vieții americane și a celei euro
pene, cotribuie imediat la o blocare automată. 
De cele mai multe ori, cînd sosești intr-o loca
litate, prima întrebare este: „Contra cui joc ?“ 
A doua întrebare e la fel de stereotipă : „Cît de 
departe e sala ?“ In general răspunsurile osci
lează între 30 de minute yi o oră, bineînțeles cu 
mașina. Făcînd socoteala celor patru drumuri 
zilnice, plus așteptările de rigoare, yi dificultățile

Olimpice de iarnă, ea nu a primit organizarea 
lor în niri un caz din lipsă de zăpadă. Aproxi
mativ șase luni pe an, grosimea stratului de ză
padă variază aici între 3 și 5 metri, Înainte de 
a fi venit aici, n-am crezut așa ceva, fiind obiș
nuit cu buletinele meteorologice ale unor sta
țiuni ca Saint Moritz, Cortina D’Ampezzo, 
Grenoble, Kitzhuhel, Innsbruck etc.

în ultimii 10 ani, schiul a devenit un sport 
foarte îndrăgit în S.U.A., astfel îneît toate sta
țiunile lor rtnt pline de... picioare rupte. Ameri
canii sînt, în general, oameni foarte vanitoși cînd 
e vorba de sport. Am văzut cu ochii mei indivizi 
fără o pregătire specială, care tncălțaseră schiu-

traficului, ajungi la concluzia că pierzi cel puțin 
patru ore pe zi Cu drumul In afară de asta, 
indoor-uî mai are un aspect, despre care am mai 
vorbit, poate, dar care mă obsedează. Mă gîndesc 
la goana după antrenament, adică la iluzia celor 
32 de jucători, care vor cu tot dinadinsul să îm
partă (mai mult sau mai puțin echitabil) cele 
patru—cinci ore ale antrenamentului de dimi
neață. Șt asta, notați, în condițiile în care toți 
cei 32 vor ți au dreptul, fn fond, să joace pe 
terenul de concurs, pe suprafața respectivă, cu 
mingiile respective, și in ambianța respectivă. 
După cum vedeți, viața noastră, a tenismenilor 
de competiție, nu este teribil de atrăgătoare și 
ușoară.

Dar să revin la Salt Lake City. Revin pentru 
că aici, la Salt Lake City, am participat la un 
turneu deosebit de interesant. Ajuns aici, am 
aflat că stațiunile de iarnă care înconjoară lo
calitatea sînt formidabile în fond, dacă Salt 
Lake City a candidat pentru obținerea Jocurilor

rile de două sau de trei ori, încercînd să coboare 
pe piste profesioniste. Jn aceste condiții e nor
mal ca doctorii să aibă serios de lucru. De altfel, 
cunosc vreo doi osteologi care, odată cu înce
perea sezonului de schi, se mută la munte pen
tru deschiderea cabinetului chiar lingă „locul de 
producție".

Pistele sînt, în general, grele sau chiar foarte 
grele, în comparație cu cele din Europa. Ele 
sînt, însă, atît de multe și atît de vadate, îneît 
este imposibil să nu găsești pista care-ți con
vine. Cea mai apropiată stațiune de Salt Lake 
City este Snotvbird (Pasărea zăpezii). Are circa 
9—10 piste, între 6 și 12 kilometri. (îmi pare 
rău, dar nu am reținut prea bine diferențele de 
nivel exacte). Pe aceste piste am avut și eu vreo 
trei zile de schi cu Hans Kary, campionul de 
tenis al Austriei, cate nu se putea să nu fie și 
schior Cred că acestea au fost cele mai fru
moase trei zile din circuitul meu de tenis. Ca să 
fiu sincer, Salt Lake City a fost — și la capitolul

tenis — cel mai frumos turneu din S.U.A. Am 
jucat pe arena Universității din statul Utah. Eu 
am ajuns în semifîrtflldl la dublu-și^am pierdut 
în sferturi la simplu, împotriva lui Gerkăn, care 
s-a „dus" pînă în finală. Marcu de jucat cil 0 
prea mare discreție. Lovește destul de bine min
gea, dar e încă foarte greoi. La 19 ani... în rest, 
din jjunct de vedere sportiv, nimic de semnalat. 
Doar faptul cd Jim Connors a clșțigat finala 
distrîndu-se.

...Vă rog să-mi permiteți să revin la Calgary. 
Auzisem de numele acestui ora-ș. Pare-mi-se a 
fost și gazda unui C.M. de patinaj artistic. Dar 
nu asta e important. Cînd am ajuns la aeroport, 
ml-a venit să iau primul avion înapoi, spre 
„civilizație". Mi s-a spus că am norOc, tempera
tura nefiind prea scăzută. Erau doar minus 25 
de grade.. Eu sînt brașovean, 0 toată tinerețea 
mi-am petrecut-o pe munte. Cind abia auzisem 
de gheața artificială, noi jucam hochei în oc
tombrie, pornind spre Bîlea sau spre Tușnad, 
unde era mai frig, în căutarea gheții. îmi aduc 
aminte, am jucat la minus 15 grade. Ba mai 
mult, pe la Rădăuți am jucat un campionat în 
jurul lui minui 20. Cert este, însă, că minus 35 
era doar o cifră citită. Așa ce^a nu văzusem și 
nu ...simțisem, E destul să vă spun că specta
torii care veneau la turneul de tenis trebuiau 
să-și lase motoarele de la mașini în funcțiune, 
deoarece altfel nu puteau să le mai urnească 
din loc. Calgary a fost singurul turneu care s-a 
jucat pe ciment. De altfel, cred că a fost cel 
mal bun turneu al meu. Am pterdut în semifi
nală, împotriva lui Ilie Năstase, un meci pe 
care nu trebuia să-l pierd de la un set la zero, 
3—2, și 40—0. Traian Mai cu a jucat contra 
partenerului său de dublu, indianul Sinsh, și a 
pierdut la limită, după un tie-break (6——7).

Stimați cititori, de aici, de la Calgary, după 12 
ore de călătorie, voi ajunge la Salisbury, Dacă 
socotiți că reporterul Țlriac e ceva mai mult 
decît un somnifer, vă rămtn dator cu o nouă 
scrisoare...

SALT LAKE CITY, MARTIE 1973.



de peste hotare
Tineretul olandez așteaptă

CONSTITUIREA
ASOCIAȚIEI

cu deosebită bucurie si interes vizita DE PRIETENIE

președintelui Nicolae Ceausescu"
COREEANO

ROMÂNA R.P. ALBANIA : vedere panoramică a uzinei de superfosfați de la Laț.

Cele citeva zile netrecute in „tara lalelelor", mi-au permis un 
contact direct, nemijlocit cu realitățile olandeze, cu frumusețile 
și punctele de atracție ale acestei țâri, cu viața și activitatea 
tineretului. In aceste zile, premergătoare vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat ăl României socialiste, 
am constatat cu bucurie un mare interes, in rîndurile populației, 
ale tineretului in special, pentru dialogul româno-olandez la 
înalt nivel, interlocutorii mei subliniind ideea câ aceastâ vizită va 
avea o deosebită inrîurire asupra dezvoltării in continuare a re* 
lațiilor dintre cele două țări, a cooperării lor și mai fructuoase 
in viitor, in toate domeniile vieții sociale.

l-am solicitat lui Ruud Dekker, secretarul Federației Tineretu
lui Partidului Muncii, un interviu

— Care este poziția or
ganizației dumneavoastră 
în problema securității 
europene?

pentru „Scinteia tineretului'4.

— V-flm ruga să ne 
prezentați, pe scurt, prin
cipalele probleme cu care 
este confruntat, în mo
mentul de față, tineretul 
olandez.

— Cind intri în politică, in
tri pentru că dorești ceva, lupți 
pentru ceva. Tineretul, se știe, 
se orientează și se adaptează 
mai ușor, luptă pentru înnoirea 
societății, pentru înlăturarea a 
tot ce-i perimat. V-aș da un

— Este viabilă doar acea po
ziție politică a unei țări care nu 
este impusă din afară. Efor
turile țărilor europene de a a- 
sigura securitatea pe continen
tul nostru, sperăm că se vor 
concretiza, în cadrul Conferin
ței general-europene, prin a- 
doptarea unor măsuri accepta
bile pentru toți și care să pună 
la adăpost popoarele Europei 
de amestecul străin in treburi
le lor interne, de amenințări și 
presiuni, și să ofere o bază du
rabilă de conviețuire și coope
rare multilaterală, reciproc a- 
vanta joasă.■■■ • • C • 'J: .... . ..

— Problemele sociale /se în
scriu pe prim plan. Federația 
noastră este preocupată, în spe
cial, de tinerii din fabrici și 
uzine. Rezolvarea problemelor 
calificării profesionale ca și a 
locuințelor pentru tinerel sînt 
obiective de prim ordin aJe 
muncii Federației. Luptăm pen
tru a se crea cămine pentru ti
nerii muncitori. Probleme se
rioase ridică calificarea profe
sională. Pînă la vîrsta de 15 
ani, școala e obligatorie, 
uupă aceea mulți tineri se în
cadrează in muncă. Dacă vor 
să-și continue studiile urmea
ză cursurile serale. Pentru a- 
cestea trebuie să plătească. Ti
neretul luptă pentru cîștiga- 
rea unor zile pe săptMmiriă pen
tru învățătură. Federația noa
stră, Partidul Muncii, luptă 
pentru organizarea de cursuri 
in care tinerii să capete cu
noștințe social-politice, pentru exemplu : în problema Vietna- 
ideea de a se extinde învăță- 
mintul obligatoriu. De ce acest 
lucru ? - Pentru că tinerii care 
se încadrează in cimpul muncii 
la 15 ani sint fii de muncitori, 
vin din familii neînstărite și 
n-au mijloacele* necesare pentru 
a continua pregătirea profesio
nală.

alte orientări și obiective in 
munca sa. Dar asta nu afectea
ză luarea de contacte, coopera
rea reciprocă ; sîntem o organi
zație politică și, ca atare, apre
ciez comunitatea de idei în prin
cipalele probleme care privesc 
cele două organizații de tineret. 
Manifestăm dorința de a lărgi 
și amplifica legăturile cu L'.T.C. 
Federația Tineretului Partidu
lui Muncii din Olanda dorește 
să găsească mijloacele cele mai 
eficiente de apropiere și coo
perare. Ne interesează cum 
trăiește și cum muncește tine
retul din România, deoarece 
România se bucură de un înalt 
prestigiu, datorită politicii sale 
externe, apreciate in întreaga 
lume. Apreciez poziția și con
tribuția României în probleme
le securității europene, efortul 
depus pentru convocarea Con
ferinței general-europene. Apre
ciez in primul rînd acel punct 
de vedere exprimat de România 
care subliniază ca fiecare țară, 
fie ea mare sau mică, indife
rent de regimul politic, să se 
prezinte la această conferință 
cu drepturi absolut egale.

— Și acum, o ultimă 
întrebare: cu ce senti
mente intimpină tineretul 
olandez apropiata vizită a 
președintelui Ni
colae Ceaușescu în O- 
landa ?

La Palatul Culturii din Phe
nian a avut loc adunarea festi- 
xă de constituire a Asociației 
de prietenie coreeano — ro
mână.

In prezidiul adunării au luat 
loc Kim long Nam, membru al 
Comitetului Central, șeful secți
ei internaționale a C.C. al Par
tidului Muncii din Coreea. 
Ciong Du Hwan, membru al 
C.C. al P.M.C., ministrul mun
cii, Kim Ge Bong, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Kim Iăng Sun, vicepreședinte al 
Comitetului de relații culturale 
cu străinătatea, precum și Du
mitru Popa, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în Re
publica Populară Democrată 
Coreeană. Au rostit cuvîntări 
Kim Iăng Sun și ambasadorul 
Dumitru Popa.

A fost aleasă conducerea aso
ciației, al cărei președinte este 
Ciong Du Hwan.

în continuare, a fost prezen
tat filmul documentar in culori 
privind vizita în R.P.D. Core
eană a delegației de partid și 
guvernamentale române. con
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în numele Asociației de prie
tenie coreeano-română. pre
ședintele acesteia, Ciong Du 
Hwan. a oferit un dineu.

Ambasadorul
român primit 

de președintele
Islandei

care 
de 
de 
și

Președintele Republicii Is
landa, Kristjan Eldjarn. l-a 
primit pe ambasadorul 
Gheorghe Ploieșteanu, 
și-a prezentat scrisorile 
acreditare, în calitate 
ambasador extraordinar
plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România în Repu
blica Islanda.

Intre președintele Islandei 
și ambasadorul român a a- 
vut loc o convorbire cordia
lă, în cadrul căreia a fost 
examinată dorința de a se 
dezvolta, in continuare, re
lațiile de colaborare și coo
perare dintre cele două țări.

că aceasta vi* 
la dezvoltarea 

România ți O*

Lucrările Adunării Populare
Supreme a R. P. D. Coreene
Scrisorile adresate parlamentelor ți guverne

lor tuturor țârilor ți Congresului Ș.U.A.
Vineri, au continuat la Phe

nian lucrările Adunării Popu- 
. lare Supreme a R.P.D. Coreene. 

Au fost ’ 
destinată 
vernelor 
scrisoare 
Ș.U.A.

In prima scrisoare, după ce 
sînt țrecute în revistă eforturile 
depuse__de guvernul R.P.D. Co
reene în vederea reunificării 
Coreei, se arată că, in pofida a- 
cordurilor de principiu înche- 

. iate cu partea sud-coreeană, nu 
s-a ajuns încă la rezultate con- 
crete: fapt pentru care este răs
punzătoare, în primul rînd, pre
zența militară a Statelor Unite 
în Coreea de sud. Scrisoarea 
face apel la toate parlamentele 
și guvernele, cerîndu-le să a-

adoptate o scrisoare 
parlamentelor și gu- 
tuturor țărilor și o 
adresată Congresului

— Cum explicați faptul 
că actuala generație de ti
neri vădește un integer 
deosebit pentru politică ?

multii, oficialitățile s-au situat 
pe poziții echivoce. Dar tinere
tul olandez a spus întotdeauna 
un NU răspicat războiului. Cind 
americanii bombardau Vietna
mul, tineretul a organizat de
monstrații de protest si a denun
țat faptul că acolo se bombar
dau. de fapt, școli, case, familii, 
oameni pașnici. Trebuie deci, o 
poziție fermă. Și este una sin
gură : cea impotrha războiului.

— Cum apreciați dez
voltarea relațiilor dintre 
organizația dv. și Uniunea 
Tineretului Comunist din 
România ?

— Menționez. în primul rînd, 
dorința tineretului olandez de a 
stabilj relații, contacte cu orga
nizațiile progresiste ale tinere
tului din întreaga lume, fără 
■ici un fel de excepții y di’cri- 
minâri. Sigur, organizația noa
stră are, poate, alte situații.

— Sint convins 
zită va contribui 
cooperării intre 
landa, la cunoașterea și apro
pierea reciprocă. Președintele 
României socialiste va fi un 
oaspete de seamâ al poporului 
și tineretului din Olanda, fiind 
așteptat și intimpinat cu deose
bită bucurie, cu un viu interes. 
II vom primi cu satisfacție pe 
acest mare om de stat, condu
cător care aduce o remarcabilă 
contribuție la înțelegerea intre 
popoare, la consolidarea păcii 
in lume.

VASILE CABULEA

Amsterdam

MOSCOVA

Manifestare consacrată încheierii 
Festivalului dramaturgiei românești

România la
Tirgul de la Brno

SANTIAGO DE CHILE : de- I 
mo n st rație a tinerilor in spri
jinul guvernului Unității 

Populare.

La Asociația unională a oa
menilor de teatru din capitala 
sovietică a avut Ioc, la 6 apri
lie, o manifestare consacrată 
încheierii festivalului dramatur
giei românești care. în afară de 
spectacolele cu piese de autori 
din țara noastră, a prilejuit șf 
ținerea unui simpozion teatral 
româno?șovietic cu tema „în
truchiparea temelor' contempo
rane pe scena teatrului socia
list", la care au participai, oa
meni de teatr^ț de renume ' dîn 
Români#, și Uniunea. Sovieti/ă:

La manifestarea consacrată’ 
încheierii acestei importante a<S 
țiuni din, relațiile culturale ro- 
mâno-sovietice -au parttcipat 
K.V. Voronkoy, .adjuncf alfcml- 
nistrului culturii ăl U.R.S.S., 
Mihail Ț#rioy,. artist al poporu-

lui al U-R-S.S-, alți artiști ai ’ 
poporului și arușu emeriti ai ; 
U.R.S.S. și dte replicile unio
nale. specialiști în domeniul ar- . 
tei teatrale, actori de frunte so- ; 
iietici/ distribuiți tn piesele * 
românești care au fost prezen- â 
late cu acest prilej.

Au participat, de asemer.aa, 
membrii delegației Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste 
din Republica Socialistă Româ
nia. condusă de tovarășul fon 
Brad, vicepreședinte al Const- 
'liului, prezentă in U.R.S.S. cu - 
prilejul festivalului drâmatur- 
•giei românești.

Vineri după-amiază. delegația 
[română a fost primită de Ekate
rina Furțeva," ministrul culturii' : 
al U.R.S.S.

- Vi&eri inaugurală
festiv. Xaa ce-a patra ediție 
4? prtRMftarâ a Tîrguiui in- 

: oca . de bunuri <e larg 
consum de ia Brr.o. Un nu- 

de peste-T 300 de firme, 
•rrtreprfaidert Industriale m

Reuniunea de la Helsinki
încheierea celei de-a treia etape a 

consultărilor multilaterale
După șase săptămîni de nego- tiripanții au hotărit ca. la înce- 

cieri, vineri s-a -încheiat v cea -putui, celei de-a patra, etape, să 
de-a treia etapă. a;i cons uitărilor- , fit abordată problematica pri- 
multilaterșle de la Hețsin^ t mului qapitol (aspectele politice, 
pentru pregătirea conferinței juridice și militare âle securită- 
general-europene. Lucrările re-' ții), ^'capitolului al treilea — 
uniunii urmenîă sfi- fie teluate coo^raroa cuifura]a _ și să S9 
’tn cuvîntul rostit- la îneheie-' - ^că u,n sc^imb' PPinii în pro- 

rea lucrărilor acestei etape, șe- . ■ plemele tehnice și financiare, 
ful delegației române, ambasa
dorul Mircea Bălănescu, a sub
liniat complexitatea problemelor 
ce trebuie soluționate de p.arti- 
cipanți și răspunderea, ce incum
bă in acest sens .'tuturor delega
țiilor, avînd în vedere marea în
semnătate a acestor probleme 
pentru destindere și pace in Eu
ropa. Dind o apreciere poziti
vă progreselor înregistrate, șe
ful delegației române a enume
rat. în această ordine de idei, 
statuarea unor norme noi de 
conduită la aceste consultări 
paneuropene : principiul egali
tății tuturor statelor, participa
rea tuturor la toate formele de 
activitate, consensul în adop
tarea deciziilor, principiul ro
tației. Grație acestor norme, dia
logul instaurat a permis înfăp
tuirea de pași importanți în în
deplinirea misiunii încredințate. 
Din dezbaterile de pînă acum, 
s-au putut, astfel, contura di
recțiile esențiale in care trebuie 
acționat pentru înfăptuirea de
zideratului instaurării securității 
europene. Perioada care urmea
ză pînă la reluarea lucrărilor, a 
spus în încheiere reprezentantul 
României, va permite delegații
lor să reflecteze asupra moda
lităților de a impulsiona nego
cierile, astfel îneît, în etapa vii
toare, să poată fi elaborat do
cumentul final al consultărilor.

In ultima ședință plenară, par-

. HelsinKy mului qapitol (aspectele politice, 
conferinței juridice și militate ale securită-

■/are t âr < înfruntare comer- 
d«i- 

“«RîR.' fn'râțĂJrt ej anii pre- 
cedeațj, cea mai mare su
prafață. în cinci pavilioane 
ale Tkgului, 14 întreprin
dere de comerț exterior ale 
României socialiste, expun 
o largă gamă de produse 
textile, agricole și industria
le, produse cosmetice 
artizanat 
prezentă, 
uq birou 
printr-un 
cumentar,
succesele obținute în ultimii 
ani de România în dezvol
tarea multilaterală a econo
miei naționale, posibilitățile 
ei de export.

și de 
Tara noastră este 
de asemenea, cu 

de informare care, 
bogat material do- 

face cunoscute

La 1® aprilie încep la Hanovra lucrările 
Congresului Partidului Social-Democrat 
din R.F. Germania. în centrul dezbateri
lor se va afla proiectul „Programului de 
perspectivă*. („Langxeitprogramm*) a| par
tidului elaborat de o comisie specială con
dusă de Helmut Schmidt, vicepreședinte 
al P-S.D. și ministru de finanțe al R.F.G. 
Acest document, dat publicității cu citeva 
săptăminj in urmă, a suscitat încă de la 
apariție vij dispute și controverse in sinul 
P.S.D. Este foarte semnificativ faptul că 
pnactu) de vedere al celor care consideră 
nesatisfăcător textul proiectului s-a impus 
incă înaintea congresului. Documentul va 
ff supus discuției acestuia numai sub de
numirea de ..cadru orientativ pentru anul 
1965”, urm iad ca pe baza sugestiilor și 
propunerilor de la congres, o nouă comi
sie să fie însărcinată cu elaborarea „Pro
gramului de perspectivi”.

Congresul de la Hanoi ra va fi, se pare, 
deosebit de încărcat și agitat. Delegații vor 
trebui să ia in discuție aproape o mie de 
cereri provenite din rindul organizațiilor 
de bază și teritoriale, dintre care aproape 
o treime referitoare la „cadrul orientat 
(SO de cereri privesc politica socială. 46 
problema coparticipării și a regulamente
lor de ordine interioară a întreprinderilor. 
M legislația proprietății funciare, etc.). 
Dar principal* durere de cap pentru con
ducerea P.S.D. nu o formează atît pro
gramul foarte incărcat, cit confruntarea 
cu asaltul pregătit de aripa de stingă a 
partidului. Aceasta, subliniază presa vest- 
germană. este hotărită să-și asume un rol 
mai important in viața partidului după ce, 
timp de mai bine de trei ani. de la consti
tuirea primului guvern Brandt, a fost o- 
bligată. din considerente electorale, să pu
nă surdină cererilor sale. După victoria 
clară a P.S D. in alegerile din noiembrie 
1972 aripa stingă consideră că a venit tim
pul reoriențărilor. Cererile în acest sens

al Turciei

BONN

președinte

Parlamentul turc l-a desem
nat, vineri, pe senatorul Fahri 
Korutiirk ca președinte al Re
publicii Turcia, cu 365 voturi, 
cu 47 mai mult decît minimul 
necesar stipulat de prevederile 
constituționale ; la vot au par
ticipat 557 din cei 634 de de- 
putați.

Născut, în 1903. la Istanbul, 
amiralul Fahri Korutiirk a o- 
cupat, în perioada 1957—1960, 
funcția de comandant al forțe
lor navale * ale Republicii 
Turcia. Ulterior, retrăgindu-se 
din serviciul activ Fahri Koru
tiirk a ocupat o serie de funcții 
în diplomație, iar în anul 1968 
a devenit senator.

PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT

Convorbiri irakiano- 
kuweitiene

Ministrul afacerilor externe al 
Irakului, Murtada Said Abdel 
Baky, aflat în vizită în capita
la Kuweitului, a conferit, vineri, 
cu omologul său kuweitian, sa- 
bah Al-Ahmed Al-Jaber. Con
vorbirile au fost consacrate pro
blemei reglementării diferendu
lui de frontieră dintre cele două 
țări — anunță agențiile REU
TER și ASSOCIATED PRESS.

. Intr-o declarație făcută îna
inte de sosirea ministrului de 
externe irakian — relatează a- 
genția M.E.N. — șeful diploma
ției kuweitiene a anunțat că 
trupele irakiene, care au pă
truns, la 20 martie, în zona pos
tului de frontieră Sameta, au 
început să se regrupeze în ve
derea pregătirii retragerii.

Ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Ban
gui. Gheorghe Popescu, a 
fost primit, la 5 aprilie, de 
președintele Republicii Afri
ca Centrală, Jean Bedel Bo- 
kassa.

In cadrul audienței, ha 
care a fost de față ministrul 
afacerilor externe, Joseph* 
Potolot, ambasadorul român 
a transmis președintelui Re
publicii Africa Centrală un 
mesaj de prietenie din 
partea președintelui Consi
liului . de Stat, Nicolae 
Ceaușescu.

„Declarația 
de la Quito"

ECUAQtr- :• ÎN CAPITALA _____
RULUI au luat sfîrșit lucrările 
celei de-a doua reuniuni con
sultative a miniștrilor energiei

și petrolului din America Lati
nă. Delegațiile celor 21 de țări 
participante au adoptat „Decla
rația de la Quito”, care subli
niază necesitatea apărării bogă
țiilor naturale ale țârilor lati- 
no-americane . și a, dezvoltării 

*5 în continuare a cooperării între 
v slutele, de pe continent. Decla

rația ’ prevede intensificarea co- 
lafodrării. dintre țările Americii 
Latine în domeniul prospectării 
și valorificării resurselor lor e- 
nergetice. în acest scop, s-a ho- 
târît crearea unei, organizații 
latino-americane pentru proble
mele energeticii.
• LUÎND CUVÎNTUL ÎN ȘE

DINȚA COMUNA ă subcomi
siilor pentru problemele Euro
pei- șî «pentru politica economi
că exlernă ale Camerei Repre
zentanților, William Casey, sub» 

.-r secretar de stat al Ș.U.A., pen
tru problemele econorttice. a e- 
vidențîat că îmbunătățirea re
lațiilor Statelor Unite cu țările

Social democrații
la ora

dezbaterilor
vor avea o forță sporită față de congre
sele anterioare, deoarece această grupare 
va fi mult mai bine reprezentată la Hano- 
vr* (aproximativ 40 la sută din delegați) 
și mult mai bine pregătită să poarte bă
tălia pentru program și putere in partid. 
Și intr-adevăr, diversele grupări ale stin- 
gii șocial-democrate vest-germane și-au 
sporit considerabil in ultimii ani forța de 
șoc. Astfel „Tinerii socialiști”. „__
lucru a] membrilor P.S.D. sub 35 de ani, 
se află, incepind din 1969, in 
conflict cu partidul din cauza 
mai radicale înscrise in programul 
intre care se numără socializarea, in per
spectivă. a mijloacelor de producție, con
trolul statului asupra activității marilor 
bănci și a industriilor-ebeie (siderurgie, 
chimie, electronică și electrotehnică, etc.). 
Deși după ultimul lor congres gruparea 
„Stamokap” cu programul cel mai radical, 
a trecut la Partidul Comunist German, 
delegații „tinerilor socialiști” se vor nu
măra printre cei mai activi participanți 
la Congresul de la Hanovra, iar președin-

grupul de
permanent 

cererilor 
lor,

tele organizației, Wolfgang Roth, și-a a- 
nunțat candidatura pentru Comitetul fe
deral al P.S.D. Similar s-au pronunțat in 
perioada premergătoare Congresului și ce
lelalte două mari grupări ale stîngii P.S.D. 
— „Veteranii socialiști” și „Cercul de la 
Tiibingen". Prima a reușit să obțină con
trolul total asupra puternicei organizații 
regionale Hesa-sud de Ia Frankfurt pe 
Main, cea de a doua să-și ralieze, potrivit 
revistei DER SPIEGEL o importantă per
sonalitate guvernamentală — pe ministrul 
cercetărilor și tehnologiei. Horst Ehmke.

Conducerea P.S.D. manifestă neliniște 
in legătură cu intensitatea discuțiilor și 
efervescența ideologică din interiorul par
tidului. Din „motive de sănătate** (DER 
SPIEGEL presupune mai degrabă neînțe
legeri cu cancelarul Brandt), vechiul stra
teg al P.S.D., Herbert Wehner, a hotărit 
să renunțe la funcția de vicepreședinte al 
partidului. Grupările cu profil propriu 
constituite au făcut să renască vechea tea
mă a fracționismului. a scindării partidu
lui. De aceasta se leagă grija pentru po
ziția P.S.D. in rindul electoratului ca par
tid aflat la conducerea statului. Există, de 
asemenea, dorința de a nu da dreptei pri
lejuri de contraatac și de a nu periclita 
programul de colaborare la guvern cu li- 
beral-democrații. Astfel, cancelarul Brandt 
a dat de mai multe ori de înțeles că 
și-ar putea asuma răspunderea pentru 
program care ar contrazice platforma 
care a ciștigat încrederea alegătorilor 
19 noiembrie 1972.

Dacă vor putea fi blocate reorientările 
programatice propuse de aripa stingă, este, 
de data aceasta, incert. Mai probabil este 
insă un compromis care să evite posibile 
repercusiuni electorale negative, dar să nu 
diminueze capacitatea, esențială, de a da 
noi impulsuri dezvoltării sociale.

nu 
un 
cu 
la

BAZIL ȘTEFAN

socialiste a „contribuit la des
tinderea internațională” și „a 
adus un nou element de elas
ticitate" în politica internațio

nală.

Erupția 
vulcanului Hudson

Lansarea navei spa
țiale „Pionneer-11"

Vineri, la ora 2 și 11 mi
nute GMT, la Cape Kennedy 
(Florida—Ș.U.A.) a fost lan
sată nava spațială Pion
neer-11, care va parcurge un 
drum de aproape 1 miliard 
kilometri pînă la Planeta 
Jupiter, în apropierea căreia 
urmează să treacă în decem
brie 1974. Pionneer-11 are 
358 de kilograme și s-a des
prins de de Pămîrrt sub im
pulsul unei rachete Atlas- 
Centăur. Nava spațială, va- 
lorîhd 50 de milioane dolari 
și avînd ca sursă de energie 
4 generatoare nucleare, ur
mează să studieze Planeta 
Jupiter, executînd și trans- 
mițînd fotografii.

• IN NOAPTEA DE 5 SPRE 
6 APRILIE, vulcanul 
care de peste 20 de _ . 
inactiv, a început să erupă: La 
citeva secunde după 
din crater a început să se scur
gă lavă, fiind aruncate, totoda
tă, mari cantități de rocă incan
descentă. Cenușa vulcanică a 
acoperit terenuri agricole pe o 
rază de 40 kilometri c.u un 
strat gros care pe alocuri mă
soară 2 metri. Au fost înregis
trate victime în rindul popu
lației.

Ansamblul „Argeșul" 
la Haga
• MIERCURI SEARA, ÎN 

FAȚA UNUI NUMEROS 
BLIC, ansamblul „Argeșul” 
susținut Un spectacol în Sala 
Congreselor din Haga. Specta-

Hudson, 
anj era
explozie

colul, la care au fost prezenți 
șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați în Olanda, funcțio
nari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, Ministerul 
Culturii și alte ministere olan
deze, s-a bucurat de un succes 
deosebit. Au fost, de asemenea, 
prezenți George Elian, amba
sadorul României în’ Olanda, și 
membrii ambasadeți.

Furtunile de zăpadă, vis
colul și ploaia au 
întreaga Peninsulă 
de la Alpi pînă în _____
In unele din zonele sudice 
ale Italiei, temperaturile au 
scăzut sub zero grade.

Pentru Siciliă, acesta este 
punctul culminant al uneia 
din cele mai grele ierni pe 
care le-a cunoscut insula în 
ultimele decenii. Enna, o lo
calitate de 31 000 de locui
tori din centrul Siciliei. este 
bîntuită, de două zile, de o 
furtună de zăpadă.

cuprins 
Italică, 
Sicilia.

corde atenție situației din Co
reea și să ajute în mod activ la 
înlăturarea obstacolelor din ca
lea reunificării pașnice și inde
pendente a țării.

In scrisoarea adresată Con
gresului S.U.A., se arată că. 
dacă Ș.U.A. doresc cu adevărat 
rezolvarea pașnică a problemei 
coreene, ele nu mai au pentru 
ce să mențină trupe de ocupație 
în Coreea de Sud și să întreți
nă artificial starea de confrun
tare militară cu R.P.D. Coreea
nă, care s-a pronunțat atît de 
clar și hotărit pentru reunifica- 
rea pașnică a țârii. A venit tim
pul — subliniază scrisoarea — 
ca Ș.U.A. să înlăture obstaco
lele din calea reunificării paș
nice, retrăgîndu-și trupele din 
Coreea de Sud și acționînd pen
tru dizolvarea așa-numitei „Co
misii O.N.U. pentru unificarea 
Coreei”. De asemenea, Statele 
Unite trebuie să pună capă* aju
torului militar, furnizării-^ de 
arme și echipament de război 
Coreei de Sud.

Adunarea Populară Supremă 
a R.P.D. Coreene — se spune în 
încheiere — își exprimă speran
ța că Congresul Ș.U.A. își va 
îndrepta atenția asupra acestei 
scrisori și va lua măsurile po
zitive adecvate.

• POTRIVIT UNEI DECLA- 
RAȚII OFICIALE, dată publi
cității vineri, guvernul Suediei 
a hotărit să recunoască R.F.D. 
Coreeană și să stabilească cu 
acest stat, într-un timp scurt, 
relații diplomatice.

Norodom Sianuh 
la Hanoi

Șeful statului cam
bodgian a venit din 
zona eliberată a 

Cambodgiei
• Ministerul de Externe al 

R.D. Vietnam a dat publici
tății un comunicat în care 
se arată că Norodom Sianuk, 
șeful statului cambodgian, 
președintele Frontului Unit 
Național al Cambodgiei, a 
sosit, vineri, la invitația gu
vernului R.D. Vietnam, 
într-o vizită oficială în a- 
ceastă țară, venind din zona 
eliberată a Cambodgiei.

Șeful regimului de la 
Pnom Penh, Lon Noi, a in
stituit joi starea de pericol, 
informează agenția UNITED 
PRESS INTERNATIONAL, 
arătind că aceasta se dato
rează înaintării ferme a 
forțelor de rezistență, aflate 
la ciroa. 30 kilometri în jurul 
Pnom Penhului și lipsei de 
alimente, combustibil și 
muniții, din care au rămas 
rezerve numai pentru citeva 
zile.

• „CONCORDE 001” va zbura 
din Las Palmas (Insulele Ca
nare) la Fort-Lamy (Ciad) pen
tru a permite unei echipe in
ternaționale de astronomi să 
observe, timp de 80 minute, 
eclipsa de Soare a secolului, 
care se va produce la 30 iunie 
a.c. In vederea urmăririi in 
bune condiții a fenomenului 
solar, avionul va avea o viteză 
redusă, de 2 mach. La sol, de pe 
teritoriul Mauritaniei, unde se 
vor afla savanți, tehnicieni și 
specialiști, vor fi făcute, de ase
menea, observații.

• LIDERUL PARTIDULUI 
NOU DEMOCRAT DIN CANA
DA, David Lewis, s-a pronun
țat pentru adoptarea de .măsuri 
energice in vederea reducerii 
pozițiilor deținute de capitalul 
străin, în special american, în 
economia țării. Vorbind în Par
lament, Lewis a menționat că 
•firmele străine controlează în 
prezent 99.5 la sută din indus
tria petrolieră și carboniferă, 
92 la sută din industria cau
ciucului, 80.4 la. sută din indus
tria chimică și 54 la sută din 
întreaga industrie prelucrătoa
re.

• PORTUL LONDREI a fost 
paralizat joi ca urmare a gre
vei declanșate de mai multe 
mii de docheri, care cer îmbu
nătățirea condițiilor de muncă 
și viață. Cîteva zeci de nave au 
fost nevoite să se îndrepte spre 
alte porturi britanice.
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