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«MARILE ȘANTIERE

Intilnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

cu Richard Andriamanjato, președintele Partidului Congresul 
pentru Independenta Madagascarului — 1L F. M.

Joi după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge- 
-eral al Partidului Comu-ist 
Roma-, s-a î-til-it cu Richard 
Andriama-jato. președtatele 
Partidului Co-gresul pe-tru 
I-dape-de^a Madagascarului 
— A.K.F.M. — di- Republica 
Malgașă. și Raha-tax'dclo-a R. 
A-driama-jato. președl-tă a 
Secției A.K.F.M. di- orașul 
Ta-a-arKe, care fac o vizită do 
priete-ie ta țara -oastră, la i-- 
vltația C.C. al P.C.R.

La tatîl-ire au participat to
varășii Gheorghe Pa-â, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Perma-e-t, secretar 
al C.C. al P.C.R.. și Ștefa- A-- 
drei, secretar al C.C. al P.C.R.

î- cadrul convorbirii a fost 
realizat u- schimb de i-forma- 
ții cu privire la pri-cipalele 
preocupări actuale ale Partidu
lui Comu-ist Româ- și ale 
Partidului Co-gresul Pe-tru 
I-depe-de-ța Madagascarului, 
precum și u- schimb de ve
deri î- probleme de l-tei es 
comm di- sfera politicii l-ter- 
națlcnale, a luptei popoarelor 
împotriva imperialismului, co- 
lcniali«mului și neocolcnlalis- 
mulul. pe-tru libertate, tade- 
pe-de-ță -ațio-ală și progres, 
pe-tru pace și î-țelegere î-tre 
popoare.

Cu acest prilej, a fost re
afirmată dort-ța celor două 
Partide de a dezvolta și diver
sifica raporturile de co-lu- 
crare priete-ească si solidarita
te dt-tre P.C.R. si A.K.F.M., î- 
tate-sul popoarelor româ- și 
malgaș, al î-tăririi u-ltății tu
turor forțelor a-tHmper'anste-

Secretarul gmeral al P.C.R 
si președi-tele A.K.F.M. au 
co-sem-at cu satisfacție per- 
sp-ectiveîe exti-derii relațiilor 
de colaborare di-tre Repu
blica Socialistă Româ-ia și
Republica Malgașă și au re
levat hotârlrea comu-ă de
a milita activ pe-’ru lărgirea 
ș; diversificarea acestor rapor 
turi. pe-tru traducerea l- fapt 
a prevederilor acordurilor de
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de colectiv fruntaș
și autorii înaltei performanțe

««Vi «T- mul. c J ; W car V «- 
tor-ee'. viza •; d- ortHTtJ «tudcrț 
răspu-de ci 4» oEI la pamtl ternari 
de j-de ber.? miantc taxan-amie 
cta'txs— i- ra^cr ur
cu cele de ja Gru«l<«^ T» 
trala Rog- e. u. poart f»erai-te 
tic* a țâri: Ti^cn» brigadieri 
pe șa-tura Mum. importa- 
mic. ai'.t aproape aceiași ca 
wap: pe care Rr»io>i*îu l 
e-ergetic -ațio-al : 1720. 
patru detașamente. 1T brigăzi ș; 57 
Fostul sătuc de- la Rogojelu -u văzuse

glga-ții cu care s-a -.-veci-a» și -ici forfota 
specifică. marilor șa-tiere. Mași-i e-iorme cară 
fără ostoirc scheie'e apar ma; multe și mai sus. 
Jdte -oapte oame-:; m.iyu-ă preocupați i- 
toate directive. A' trebui privit de u-deva de 
««■O araot mlHmt tar hMh WaaRa aceasta s-ar 
f: tmnvpUr abcrrwu pr La arota p-zu’-.ii. c- 

AaaiuX n tahtao4 via ai -latformei 
MOfUrr-a ar L K»-Xai — n-aș putea spune 
exart pnn re — mataul»!: in sala clubului 
ajîz- ‘nrw- • taat drr-—«• steagul de șantier 
Crurta* pe Cart la ar » tatei de construcțn- 
SW*â’ ' î>»e -• Isdmmig-a ■rxui sâ-și inchîp*X.e

colaborare româ-o-malgașe, î- 
i-teresul celor două țări și 
popoare, al cauzei păcii, coope 
rării și securității i-ter-ațio-ale.

î- cursul î-tîl-irii, a fost 
subli-iată -ecesitatea de a se 
acțio-a cu co-secve-ță pe-tr u 
î-tărirea co-ti-uă a cooperării 
și u-ității forțelor revoluțio- 
-are, a-tiimperialiste, î- lupta 
co-tra politicii de forță, dictat 
și agresiu-e dusă de cercurile 
imperialiste, pe-tru lichidarea 
politicii colo-laliste și -eocolo- 
-ialiste a imperialismului, pe-- 
tru curpiarea oricărei forme de 
domi-ație șl spoliere a altor 
popoare.

î- depli- co-se-s, cele două 
partide au evide-țiat -eceslta- 
tea depunerii î- co-tl-uare de 
eforturi pe-tru statornicirea 
u-or raporturi -ol î-tre state, 
ca-e să se bazeze pe egalitatea 
I- drepturi, pe respectarea i-- 
dep-e-:d^țăi și suvera-ltății -a- 
ț:o-.aJe, pe -erecurgerea la forță

șl ame-l-țarea cu forța ta ra
porturile i-terstatale, pe res
pectarea dreptului fiecărui po
por de a fi stăptaul bogățiilor 
-ațio-ale, de a-și hotărî liber 
calea dezvoltării soclal-eco-o- 
mice și politice, fără -ici u- 
amestec di- afară.

Relevtad rolul î-sem-at pe 
care îl dețta î- viața politică 
co-tempora-ă țările care au 
pășit pe calea u-ei dezvoltări 
i-depende-te, cele două părți 
au evide-țiat marea însemna- 
tate pe care o are î-tărirea 
u-ității fqrțelor politice și so
ciale progresiste, patriotice dl- 
fiecare țară, î- vederea reali
zării u-el i-dene-de-țe politice 
și eco-omice depltae, pe-tru o 
societate bazată pe egalita'e șl 
dreptate socială, pe-tru pro
gres șl prosperitate.

Ambele partide au exprimat 
ș: cu acest prilej sprijmul de- 
plta față de cauza dreaDtă a 
popoarelor aflate tacă sub ju

gul colo-al, care luptă pe-trij 
î-făptuirea idealurilor libertății 
șl i-depe-de-țel -ațlo-ale.

Ambele părți au exprimat 
co-vl-gerea lor că i-staurarea 
imul climat de pace, co-lucra- 
re pozitivă î-tre state șl secul 
ritate i-ter-ațlcnală reclam* 
cu -ecesitate lichidarea focare
lor de î-cordare si război carț 
mal persistă î- u-ele zo-e ale 
lumii, soluțio-area tuturor pro
blemelor litigioase pe calea -e- 
gocierilor.

Cele două partide au arăt-t 
î-sem-ătatea pe care o prezt-- 
tă tafăptuirea u-ui regim de 
securitate șl colaborare- euro- 
pea-ă pe-tru popoarele dm 
Europa și î-treaga lume, pe-- 
tru asigurarea păcii mo-dlale, 
și s-au pro-u-țat pe-tru co-vo- 
carea Co-feri-ței europe-e î- 
perioada imediat următoare, cit 
mal repede posibil.

î-tîl-irea a decurs tatr-o am- 
bia-ță de priete-ie frățească.

LOTRU

va intra cu patru luni

Primiri la tovarășul

mai devreme în funcțiune
BRAILA : Pe șantier 
munca e aspră, dar 
satisfacțiile ei sînt mari.
Foto : GH. CUCI

Nicolae Ceaușescu
Ambasadorul R. P. Chineze

Ne vorbește PETRU SCURTU, comandantul 
șantierului național al tineretului

Sus ta mu-țil Lo
trului, acolo u-de 
temerarii făurari de 
lumtaă î-alță cea 
mal mare hidrocm- 
trală de pe apele i-- 
terioare ale Româ- 
-iei, își desfășoară 
activitatea peste 3 000 
de brigadieri care — 
prta mu-ca lor pa- 
sia-a-tă — co-feră 
șantieruIul -atlo-al 
al ttaeretulul o -otă 
dl-amică, pll-ă de 
farmec, de patos șl 
roma-tlsm revoluțlo- 
-ar. tatrecerea l-t- 
țiată de Biroul C.C.

al U.T.C. sub deviza: 
„Ti-eretul — factor 
activ ta î-depli-irea 
ci-ci-alului î- patru 
a-l și jumătate" a gă
sit aici im viu răsu- 
-et. Tocmai ta jurul 
problemelor legate 
de obiectivele și des
fășurarea î-treceril 
uteciste a gravitat 
discuția pe care am 
purtat-o ieri cu tova
rășul Petru Scurtu, 
coma-da-tul Șa-tle- 
rului -ațic-al al ti- 
-eretulul de pe Lo
tru.

— Am urmărit î- 
ultima vreme cîteva 
dl- formațiile de lu
cru ale santierulul 
națic-al al tineretu
lui. Mi s-a părut că 
deslușesc î- activita
tea lor productivă u- 
puls -ou. u- ritm 
mai susți-ut. Care 
este sem-tflcația a
cestei nci etape di- 
actlvltatea tt-erllor 
brigadieri ai Lotru
lui ?

DORU MOȚOC

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar ge-eral al Partidului 
C-omu-lst Româ-, p^edi-tele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste Româ-la, a prt- 
mit la 10 mal pe ambasadorul

extraordt-ar și ple-ipot-e-țiar 
al Republicii Populare Chtaeze 
la București, Cia- Hal-Fu-. i- 
legătură cu plecarea sa defi-i- 
tivă dt- țara -oastră.

La prtmtre a fost de față

George Macovescu, mtalstrul
afacerilor exter-e.

Cu acest prilej, a avut loc o 
co-vorblre, care s-a desfășurat 
î-tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

Tovarășul Mario Zagari

(Continuare în pag. a Il-a)

EI VISAU IA UN VIITOR 
ÎNFĂPTUIT azi

{Din cfonica pionierieij

PIONIERI CU BERETĂ 
DE MARINAR

De aproape 6 ani sînt marto
rul unei frumoase tradiții pio
nierești, născute din această dra
goste față de mare și marinărie : 
crearea unei trainice legături în
tre pionierii dintr-o unitate și 
membrii echipajului unei nave, 
comerciale din flota noastră, în 
cadrul acțiunii „Tricolorul româ
nesc pe mările și oceanele lumii14. 
De aceea, nu m-a mira^t, cu citea 
timp în urmă, inițiativa unor co
pii cu cravată roșie, de a-și crea 
un adevărat club al „micilor ma
rinari4, cu secții și cercuri.

■ Astăzi, cl^ubul pionierilor mari
nari cu peste 1 500 membri din 
Constanța este o realitate. Apar- 
ținînd Casei pionierilor, sub înal
tul patronaj al Marinei Militare, 
Direcției Navigației civile, al 
șantierului naval și Muzeului 
Marinei Române, clubul cuprin
de secții de pionieri navigatori, 
pionieri acvanauți, mici construc
tori de nave, care, la rtndul lor, 
sînt împărțite in cercuri cu pro
file și preocupări bine precizate. 
Amintesc dintre acestea, cerc^t- 
rile de studiu al navigației, mici 
ofițeri de punte, de biologie și 
arheologie submarină, de geo
grafia reliefului mării, de cano
taj, precum și cele ale micilor 
navomodeliști care-și încep uce
nicia în construcții navale minia
turale cu profiluri de nave trafo
raje și o termină prin construirea 
Unei ambarcații de 1—3 per-

Îmi amintesc de „marele 
concurs" al n^ivomodeliștilor 
finalizat în fiecare început 

prof. TOMA MAREȘ 
președl-tele Co-sillului jude- 
țea- al orga-izației pto-iertlor 

— Cc-stanța.
(Continuare î- pag. a H-+)

Revoluția di- 1848. eve-tme-t 
pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu il aprecia la miti-gul 
comemorativ de la Iași drept 
,.o piatră de hotar pe drumul 
cuceririi libertății sociale și 
națlcnale a poporului romi-, 
a progresului și civilizației 
patriei -oastre”, a cupri-s 
1- tore-tul revoluțic-ar toa
te cele trei provl-cil româ- 
-eștl — Moldova. Tra-silva-ia 
și Tara Romă-ească — desfă- 
șurtadu-se umtar și abordî-d 
pe steagul său de luptă aceleași 
î-alte deziderate : ema-clparea 
socială și eliberarea -ațlona]a.

Străvechi leagă- de cultură și 
trăire rcmânească, Tra-silva- 
ma s-a î-cadrat ta șuvoiul re- 
vcluțic-ar ca u- eleme-t deose
bit de activ șl di-amic, î-scriind 
î- marea carte a istoriei patriei 
-oastre' -epieritoare pagim de 
eroism revcluționar. Românll 
dl- Tra-silva-ia, ca și frații 
lor moldove-l — s-au ridicat la

luptă î-că dl- martie 1848. dar 
sem-ele prevestitoare ale marii 
acțiuni revoluțlo-are erau cu 
mult mai vechi. Pe păm tatul 
udat cu stagele u-or î-tregi 
ge-erațit de iluștri luptători, pe 
pămî-tul lui Ia-cu de Hu-e- 
doara, al lut-Doja și Horea, pe 
pămî-tul u-de șl-au zămis.lt 
spera-țele spre dreptate șl um- 
tate corifeii Școlii ardele-e, 
sem-alul eliberator de la 1848, 
care zguduise Europa, î-spăi- 
mi-ttad puternice dar, anacrc- 
-.ice imperii absolutiste, -u 
putea avea decît tm ecou favo
rabil.

Determi-ate de profu-de 
cauze i-teme, de starea de 
crtace-ă exploatare a poporu
lui de către nemțșimea maghia
ră și de depe^e-ță față de 
putreda mo-arhie habsburglcă, 
eve-tme-tele revcluționare di- 
Tra-stlva-ia îșl legitimau pe 
depli- sorgl-tea î- voi-ța -e- 
strămutată a rcmâ-ilor de a-șl

croi o ncuă soartă, de a trăi 
I-tr-o țară care sâ fie a lor. a 
tra-silva-ilor, a moldove-ilor 
șl munte-ilcr, o țară liberă, 
u-itară și i-depe-de-tă. î- 
care să dcm-?ască dreptatea, 
ta care co-dilla fu-dame-tală 
de txis*rnță -țatîrnatâ a popo
rului sâ fie legiferată și res-

Acestor scopuri le-au fost 
circumscrise ta perioada de 
presă-tre a luptei revoluțicn•-e 
toate acțlu-ile desfășurate de 
intelectuall*tatea progresistă a 
Tra-silva-iei — -umeroasele 
ma-lfeste râspî-dlte pî-ă î- 
cele mal l-depărtai colțuri ale 
principatului. campa-lile pri- 
presa romi—"a5ca („i^<azeta de 
Tra-sllva-ia*. ^Foaie pe-tru 
mlr.te. mimă și literatură”, 
„Drago-ul luml-ării•^)t î-tru-l-

V. NICULAE

f^o^^nuare î- pag. a 11^)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar ge-eral al Partidului 
Comu-lst Româ-, președi-telt 
Co-slliulul de Stat, a primit, 
joi, pe tovarășul Mario Zagart, 
membru a! Direcțlu-tt Part.du- 
lui Socialist Italia-, aflat î- 
vt2ttă ta țara -oastră, la i-vl- 
tațla Comitetului Ce-tral al 
Partidului Comu-ist Româ-.

La î-trevedere a a participat 
tovarășii Cor-el Rurti'ă- mem
bru suplea-t al Comitetului 
Executiv. șerretar al C.C. ?t 
P.C.R.. Ștefa- A-drel, secretar 
al C.C. al P.C.R.

A fost de fața A-to-im 
Restivo. ambasadorul Italiei la 
București.

î- cursul î-tîlnlrtl. s-a reali
zat u- schimb de păreri cu pri
vire la dezvoltarea relațiilor 
di-tre Partidul Comu-ist Ro- 
mâ- si Partidul Socialist Ita
lia-, di-tre Republica Socialistă 
Româ-ia șl Republica Italia-*

și asupra u-or probleme ale si
tuației dl- Europa, ale vieții 
i-ternațlo-ale.

Cu acest prilej, oaspetele a 
adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu u- cordial salut dl- 
partea tovarășului Fra-cisco 
de Marti-o, secretar ge-eral al 
Partidului Socialist Italia-.

Mulțuml-d, tovară'ul Nicolae 
Ceau^.tu a tra-smls cele mai 
hu-e urări secretarului ge-eral 
al P.S.I.. tovarășul Fra-cesc-o 
de Martl-o.

î- cursul î-trevederli, s-a 
exprimat satisfacția pe-tru 
bunele raporturi de prlete-le 
si colaborare existe-te î-tre 
Partidul Comu-ist Româ- șl 
Partidul Socialist Italia-, pe-- 
tru relațiile stator-iclte î-tre 
Româ-la șl Italia. Aprecllrdu- 
se pozitiv evoluția raporturilor 
româ:-L'-itallme, s-a subll-lat 
i-teresul comu- pe-tru ampli
ficarea co-ti-uă a legăturilor

de prlete-le tradlțlu-ală di-tre 
Româ-ia și Italia, a raporturi
lor ta dome-lile politic, eco-o- 
mic, teh-lco-stllnțlflc, cultural, 
spre btaele ambelor țări șl po
poare. al cauzei păcii șl tațe- 
legerit t-ter-atlo-ale.

î- acest co-text, oaspetele a 
evîde-țtat importata deosebită 
a apropiatei vizite a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu ta Italia, 
moment remarcabil al relațiilor 
de colaborare multilaterală 
di-tre cele două țări și po
poare.

î- cursul co-vorblrli, s-a ex
primat hotărîrea comimă de a 
dezvolta legăturile dl-tre Parti
dul Comu-ist Româ- și Parti
dul Socialist Italia-. î- t-tere- 
sul celor două țări și popoare, 
al tuturor forțelor muncitorești, 
a-tiimperiallste.

Convorbirea s-a desfășurat 
î-tr-o ambia-ță de cordialitate.

soane.

ARO - 80 000
ta cei aproape 16 a-i care 

au trecut de la data fabricării 
primului IMS-57, Uzl-a meca-i- 
că „Muscel- di- Cimpulu-g a 
realizat cel de-al 80 005-1-3 
autoturism de tere-, producția 
zll-ică a fabricii aju-gl-d î- 
preze-t, la peste 60 de auto
turisme. I

I

Ascuns după degetul cu care

arată pe • alții „Comu-istul trebuie să fie cmsti* si-cer, să -u tolereze mi-ciu-a, falsitatea, 
ipocrizia, sâ combată incercările de i-ducere t- eroare a orga-elor supe
rioare, a tovarășilor de mu-că, sustragerea de la răspu-deri si î-datoriri*. 

(DIN PROIECTUL DE NORMF ALE VIEȚII 
SI MUNCII COMUNIȘTILOR)
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Amplitudinea cunoașterii ;■ 
de EDMOND NICOLAU ?

Iată, i-tr-adevăr, 
m prtaclplu fu-da- 
mmtal pe-tru exis- 
te-ța fiecăruia dl-tre 
ncl, o -orTOă după 
care avem datoria 
să -e co-ducem ta 
viața de toate zilele. 
Și m -umal pe-tru 
că -e-o cer -omiele 
eticii și echități so
cialiste, cl pe-tru că 
dreptatea șl ctastea 
au fost și stat dl-tot-

deau-a trăsăturile de 
mare profu-zlme ale 
poporului -ostru. 
Proiectul de -orme 
pe care -l-^1 î-sușlm 
ta preze-t cu toții, 
ca pe u- cod moral 
ce trebuie respectat 
-eabătut, este tocmai 
rezultatul u-ei expe- 
rie-țe seculare a po
porului. î-cu-u-area 
dorințelcr și aspira
țiilor sale de a -u

mai tolera mtac'ima, 
falsitatea, ipocrizia.

Era, prta urmare, 
-u mimai firesc, ci 
o chestiu-e de echi
tate pe-tru -ol î-- 
și-e, să răspu-de^m 
cu promptitudl-e u- 
-el scrisori sosite 
di- Călmățuiul de 
Sus, județul Tele- 
crman. U- tî-ăr, A- 
lexa-dru Neațu, -e 
dezvăluia faptul că

fusese scos di- pos
tul de șofer al coo
perativei agricole di- 
ură perscnală, fă- 
ctadu-l-se o mare 
-edreptate, î- afară 
de aceasta, -e dez
văluia î-să și alte 
-eregull șl abuzuri 
săvârșite î- coopera
tiva sa, cerî-d vehe- 
me-t să se aaăă 
dreptate pe tcatie

pla-urlle. „Numai 
trei persoa-e dacă ar 
pieri — -e asigura 
corespondentul — 
vă gara-tez că treaba 
se va schimba, pe-- 
tru că ta orice mo- 
me-t își urmăresc 
-umai tateresele lor 
perso-ale*

Verificările făcute 
la fața locului au 
adeverit realitatea 
multora dl- -eregu-

I Iile sem-alate. S-au 
I luat totodată și mă- 

surlle -ecesare, pe-- 
I tru ca -ormele eticii 
i și echității, care gu
I vemează î-tr^ga 

-oastră societate, să 
fie repuse ta drep
turile lor și la coo
perativa agricolă dl- 
Călmățul. Dar ace
leași verificări au 
scos la iveală și alte 
situații, caie pu- sub

u- mare sem- de 
tatrebare tocmai
„cl-stea", „corecti- 
tudi-ea* și „l-tole
rante' î- -umele că
rora -e scrisese Ale- 
xa-dru Neațu. Fap
tul cel mai pufta ex
plicabil dta toate

AL. DOBRE

(Contiiuu^r^
în pag. a 11+)

Omul ccntempc^an este dem- de acest -ume -umai ta 
măsura ta care el reușește să se tategreze î- di-amica socie
tății moder-e, t- măsura t- care el reușește să-și înccrporezc 
valorile pe care epoca sa i le oferă.

Di- pu-ct de vedere cibernetic, explicația este simplă : 
importa-te pe-tru om sî-t î- special programele pe care le 
poate mampula - programe pe care și le tasușește pri- 
educația primită î- școală, i- familie, ta societate. Dar dacă 
omul s-ar reduce mmai la dime-siu-ea educației primite ta 
școală, ar fi foarte puți-. Specifică omului este, mai ales, 
cceastă posibilitate a sa de a crea si-gur mereu -oi programe, 
te-di-ța sa t- permanență de a atinge u- optim. Este ceea 
ce cibernetica -umește o optimizare. î- cazul omului, optimi
zarea se poate realiza -umai î- societate.

Să a-aUzăm fie și sumar aspectele ese-țiale ale evoluției 
omului. La -aștere omul dispu-e de u- mtalm de programe 
î-scrise î- sistemul său nervcs și care permit desfășurarea 
activităților fiziologice. Noul -ăscut respiră și suge. El are u- 
taceput de viață afectivă, reactivitatea sistemului său -ervos 
fii-d demo-strată experime-tal pe-tru chiar șl viața de di- 
-atate de -aștere.

Dar aceasta este extrem de puți- î- comparație cu ceea ce 
este capabil să efectueze u- adult -ormal educat î- societate. 
Această difere-ță uriașă î-tre omul -eeducat și omul educat 
se datorează vieții sociale. Omul s-a creat prta viață socialo 
și fără viață socială -u ar fi existat -tmic dm ceea ce -umim

(Continuare în nag a Ul-a,
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ȘTIINȚA 

ALIMENTAȚIEI ZAHĂRUL Ion Sângereanu
• Cu taxă

nu-i întotdeauna dulce! inversă
Editura Dacia, 1973

Sîntem cu toții de acord : cel mai de preț bun al omului este 
sănătatea. Dar facem noi oare totul pentru a o păstra și apăra? 
Ni s-a spus, am învățat și din proprie experiență, că excesul 
de alcool, țigări, cafea, tensiunea nervoasă prelungită, activi
tatea dezordonată sînt tot atiția dușmani ai sănătății noastre. 
Dar cum procedăm dacă avem de-a face cu un inamic aparent 
inofensiv, ba chiar atrăgător și... dulce ? Cum să ne apărăm 
de el ? Sigur, zahărul — căci despre el este vorba — are multe 
calități pe care nu încercăm cîtuși de puțin să le negăm : se 
digeră și se absoarbe ușor, e puternic calorigen, are mare va
loare nutritivă, un gust foarte agreabil. Și totuși... Despre acest 
„totuși", deloc neglijabil, ne va vorbi, în rindurile ce urmează, 
conf. dr. PARASCHIVA ȘUȚESCU, de la catedra de alimen
tație a Institutului medico-farmaceutic București.

— Consumate în cantități ce 
depășesc nevoile normale de 
nutriție ale organismului, za- 
harurile rafinate și produsele 
corespunzătoare zaharoase de
vin dușmani ai sănătății noa
stre. Ele contribuie, de exem
plu, la creșterea colesterolului, 
iar între colesterol, infarct 
miocardic și hemoragie cere
brală există, după cum se știe, 
o strînsă legătură. De aproape 
un deceniu s-a demonstrat, de 
asemenea, paralelismul dintre 
gravitatea aterosclerozei și ali
mentația hiperzaharata. A- 
cecași alimentație, suprasolici
tând funcția pancreasului, duce, 
tară ocolișuri, la diabet, a că
rui frecvență în lume este în
grijorătoare (2,6 la sută din to
talul populației). în sfîrșiț, de- 
oarece sint puternic calorigene, 
produsele zaharoase, consumate 
in mod abuziv, expun la obe- 
ziiaus. Țin să subliniez incă o 
dată că îngrășarea excesivă nu 
înseamnă, așa cum mai cred 
desiui oameni, sănătate. Chiar 
Ură să ajungă la obezitate, 
supraponderea constituie pre
ludiul unor boli cronice dege
nerative.

— Spuneți-mi, totuși, este 
oare zahărul singurul factor 
incriminat în procesul de apa
riție al bolilor pe care dumnea
voastră le-ați trecut în re
vistă ?

— Nu, nu e singurul. In ge
neral sedentarismul, stressul, 
alimentația nerațională stau la 
baza apariției cu violență m 
actualitate a bolilor mai sus 
enumerate. Insist, totuși, asu- 
ora ultimului factor, deoarece 
depinde de noi și numai de noi 
sA ne corectăm proastele de- 
xinderi de alimentație care, 
iacă se repetă în timp, pot»-a- 
Laca și distruge chiar și o sa- 
naiate de fier.

— Mai precis ?
— Ne-am obișnuit, de pildă, 

să consumăm zdravăn gră- 
■ imi, mai ales animale, pro- 
luse rafinate și semirafinate, 
ntre care pe primul loc 
se află zahărul, să acumulăm 
i ..-i cantități mari de calorii. 
Musul caloric, rezultat al dis
proporției dintre consumul de 
alimente și cheltuiala de energie 
'îzică, este principala sursă a 
maladiilor amintite. Știți, de 
?i!dă, că în epoca noastră se 
consumă de 25 de ori mai mult 
tahăr decît în secolul trecut ?

— Cred că, revenind la a- 
:est subiect, ar putea intra în 
iiscuție și binecunoscuta afir
mație „dulciurile strică din
ii".

— Sigur, consumul exagerat 
ie dulciuri favorizează și apa- 
■iția cariei dentare. După răs- 
jîndirea zahărului ca produs 
il'.mentar (prima jumătate a 
ecolului trecut), coeficientul 
ie incidență al cariei dentare

crescut vertiginos. Pe cînd 
n secolul al XVIII-lea numai 
0—20 % din persoanele peste 
!1 de ani aveau carii, în a 
loua jumătate a secolului tre- 
ut acest procent s-a ridicat la 
0—75 la sută, pentru ca azi să 
ijungă la 90—95 la sută. Și tre- 
>uie să vă spun că lista con- 
ecințelor nefaste ale abuzului 
le zaharuri rafinate nu s-a în- 
heiat încă. Un alt mare ne- 
juns este că, necesitînd pen- 
ru metabolizare o cantitate 
nare de vitamină Bl, pe care

nu o are în conținutul său, za
hărul, repet, consumat excesiv, 
provoacă o serie de tulburări 
ca : sensibilitate crescută față 
de zgopiot, incapacitate dc 
concentrare, slăbirea memoriei, 
insomnie, deprimare, apatie — 
pe scurt, nevroză.

— Să tragem din cele spuse 
de dv. concluzia că trebuie să 
eliminăm zahărul, dulciurile in 
general, din alimentația doastră 
cotidiană ?

— în nici un caz. Menționez 
din nou că ele trebuie consu
mate doar într-o proporție mai 
limitată, care să nu dezechili
breze dieta rațională. Organis
mul are nevoie și de proteine, 
săruri minerale, vitamine — 
care lipsesc cu desăvîrșire za- 
harurile rafinate și produselor 
corespunzătoare. Nu trebuie să 
uităm niciodată că echilibrul

este legea de aur a unei vieți 
armonioase.

— Și atunci, cît zahăr putem 
consuma fără nici o teamă ?

— Limitele superioare sînt 
următoarele : la adulți trebuie 
să fie proporțional cu efortul 
fizic prestat : de la 35 g (1 500 
calorii) pînă la cel mult 75 g 
(3 500 calorii). La copii cantită
țile indicate diferă in funcție 
de vîrstă : 1—3 ani : 25 g pe zi: 
4—6 ani : 30 g ; 7—9 ani : 40 g.; 
10—12 ani : 50 g. Băieții intre 
13—15 ani pot consuma 60 g., 
între 15—20 ani — 70 g., iar fe
tele între 13 și 20 de ani — 
65 g.

Stă. așadar, în. puterea noa
stră să nu transformăm zahă
rul, printr-un consum exage
rat și nerațional, într-un duș
man de temut al propriei noa
stre sănătăți.

Tin să atrag atenția încă o 
dată că m-am referit în indica
țiile date la zaharurile rafina
te și produsele zaharoase cores
punzătoare. Nu aș vrea să se 
înțeleagă aici plinea, făinoase
le, cartofii sau fructele. Deser
tul nostru obișnuit se poate în
cadra și el foarte bine în limi
tele mai sus prevăzute. Ceea ce 
am vrut să subliniez deci tn 
discuția noastră a fost necesi
tatea evitării consumului mare 
de zaharuri în mod constant, 
deoarece excesul în acest do
meniu poate avea consecințe 
grave asupra sănătății.

M. SL’CIU

Ion Sângereanu și-a întîrziat 
cu cîțiva ani buni apariția pri
mei sale cărți, dacă ne gindim 
că el semna cu o oarecare 
frecvență acum vreo șase sau 
șapte ani prin revistele litera
re. Această întirziere dă cărții 
sale însă o notă aparte. Poezia 
sa destul de limpede, cu un 
desen delicat al imaginilor, tg- 
norînd stridențele care în ulti
ma vreme sint un fel de mone
dă curentă a volumelor de de
but, amintește de acei ani cind 
tinerii poeți scriau o 
mai directă și parcă 
nească. Poți cita de 
poezii închegate, de 
sentimentalism, fără 
ții, poezii confesive 
sentimentul nu este alungat de 
dragul cine știe cărei poticneli 
imagistice. Transpare din ele 
un univers ardelenesc afectiv, 
fie în poezia Alba Iulia, sau în 
Horea, fie în alte elegii despre 
vremuri și priveliști. In mulți
mea altor volume de acum, in 
parada de teorii funambulești, 
complicate pînă la sațietate, ne 
amintim că nu am mai citit de- 
cît in vechi, foarte vechi anto
logii, o poezie despre un cal ! 
Singereanu ne aduce aminte că 
se poate scrie și o poezie despre 
un cal chiar dacă aceasta este 
menită de la bun Început pen
tru o soartă mai modestă decit, 
să spunem, acele poezii înțesate 
de concepte. Iată așadar Tîrgul 
de vineri : „La tîrgul de vineri, 
el, calul orb sosi / miresme de 
sudoare li străluceau pe spate / 
părea-ntre oamenii aceia vii / 
o lacrimă-n singurătate... / în

poezie 
mai ome- 

oriunde 
un vag 

complica- 
din care

in producția sa de cîțiva ani, 
reușind să alcătuiască un volum 
in bună parte închegat. Pe a- 
locuri insă cîteva naivități tră
dează ciudățenia, care la vre
mea ei a avut și ea o Istorie, 
de a personifica tot ielul de 
lucruri înconjurătoare, sau de a 
înzestra necuvântătoarele cu 
bizare „deznădejdi" filozofice. 
Ex. „Șerpii sînt mereu deznă
dăjduit / De colbul drumului 
întins, / Că verdele pădurii 
nu-i absoarbe / Și soarele-i 
prea mare și încins". Cu o re
zervă in plus față de titlul a- 
les — tehnicist și economicos 
— cartea recomandă un poet.

Dumitru Velea
• Lucifera

Editura Cartea Românească, 
1973

Stela Vinițchi
• Dincolo

de alb
Editura Cartea Românească, 

1973
Criticii au început să obser

ve rafinamentul exagerat 
care-1 profesează 
timp poeții tineri, 
insă a specifica 
distincție. Poezia 
«ine este o poezie __
ce. întrucît asemenea poezie se 
creează cu grijă deosebită și 
numai atunci cind există în fi
ința poetului acea înzestrare 
?entru lucrul de fină calitate, 

iisă acei poeți orfevri care 
sint minați de un snobism al 
distincției cu orice preț, tac 
din această poezie rafinată de 
obicei un loc unde se decolo
rează și se veștejesc toate vir
tuțile cuvintului. Așadar de vi
talizarea poeziei nu trebuie 
identificată cu adevărata poe-

Introducerea a- 
întrucît 

apare 
reacția 

volu- 
prematur

-------- pe 
în ultimul 
Se cuvine 
următoarea 

rafinată in 
care ne pla-

ACCENTE : J

Frumos
și obișnuit

La fișierul Bibliotecii Universitare din Iași
Foto: O. PLEC AN

Cu MARÎLE ȘANTIERE in
ROGOJELU

(Unnare din pag. I)

ă pe platforma termocentralei 
e la Rogojelu se muncește in- 
ens, se luptă neîmpăcat cu
mpul, se merge „agățat" de
rafice. Dar totuși ceva trebuie 
ă fi prevalat, ceva trebuie să 

fost mai bine aici dacă toc- 
iai ei, gorjenii, au fost aceia 
are au ocupat locui intr-o în- 
*ecere serioasă cu colegii lor 
in Brăila, Govora, Brazi și 
lte mari șantiere. Iată-1, „des- 
onspirat", in cîteva puncte pe 
cest ceva...
• Șeful de echipă Petre Dia 
băieții săi, cei care croiesc

erul beton pentru cofraje, au 
mdit că jumătatea răzleață de 
ară ce rămlnea la fiecare cro
ită ar putea fi lesne su- 
ată cu jumătatea următoare, 
fu trebuie să fii tare la mate
matica pentru a putea face ci- 
îva simple înmulțiri și a de- 
îrmina exact reducerea consu
lului de materiale.
• Brigada mixtă, de 300 de 
neri, condusă de Ian Dițescu,

terminat cel de-al treilea 
îrn de răcire cu 60 de zile 
îainte de termen. Glisarea co- 
i, operația cea mai delicată, 
întrunit notele maxime la e- 

amenui CTC. Greu de stabi- 
t un clasament in cadrul aces- 
îi brigăzi : Gionea, Preduț, 
ădoi, Pal. Ghițoi sau Văduva 
ierită locul 1 ?
• Dacă și coșul de fum nu- 

lărul 2, înalt de 220 m, a fost 
u*minat înainte de termen în

seamnă că oamenii tineri care 
muncesc la Rogojelu știu să-și 
organizeze științific producția. 
Brigada ing. Marcetl Tamaș s-a 
orientat asupra asigurării 
schimbului II și generalizării 
celui de-al treilea. ..Media ora
ră" obținută a fost constantă și 
astfel toate recordurile în-ma
terie au căzut... Serpentinele de 
pe cazane, cu labirintul lor de 
țevi sudate și gamate au ce
rut eforturi sporite echipelor 
de cazangii în care lucrează 
Gheorghe Rusu și Marin Rădoi. 
Au fost zile cind tinerii aceș
tia nu au întrerupt lucrul cite 
16 ore !

® Constructorii au refolosit 
cofrajele de Ia sala mașinilor 
de la etajul I și pentru aceeași 
operație necesară cu un etaj 
mai sus. Ce poate fi mai con
vingător decit acest mănunchi 
de fapte că tinerii de la Ro
gojelu merită cu prisosință dra
pelul și diploma ce le-au fost 
acordate ieri ?

★
Și totuși cui i se cuvine mai 

mult să păstreze înaltul în
semn : colectivului de construc
tori sau celui de montori ? Pu
teți soluționa dilema ?... După 
o scurtă deliberare comitetul 
U.T.C. al acestui șantier na
țional al tineretului a hotărît : 
drapelul va fi păstrat, alterna
tiv, cite 2 luni de fiecare „par
te".'La Rogojelu, de ieri, lingă 
drapelul de șantier național al 
tineretului, se află și drapelul 
de șantier fruntaș pe țară. Mii- 
nile pricepute ale tinerilor bri
gadieri îl vor purta și pe aces
ta cu cinste !

P.S. La entuziasta adunare 
ce a avut loc a fost adoptată, 
cu acest prilej, o telegramă, a-

dresată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in care se mențio
nează :

„...Angajamentele noastre se 
vor concretiza în realizarea la 
sfirșitul anului 1973 a unei pro
ducții suplimentare in valoare 
de 24 milioane lei la lucrările 
de construcții și 32 milioane lei 
la lucrările de montaj, ceea ce 
va permite obținerea, peste an
gajamentul inițial, a unui vo
lum de 22 milioane lei la tota
lul investițiilor. Vă încredin
țăm, scumpe tovarășe Nico-lae 
Ceaușescu, că vom răspunde 
grijii și încrederii ce ne-o i- 
cordați prin intensificarea efor
turilor noastre prezente și vii
toare, pentru a transpune in 
viață grandiosul program ela
borat de partid, menit să ridice 
scumpa noastră patrie pe cul
mile semețe ale civilizației so
cialiste".

LOTRU
(Urmare din pag. I)

—- Este vorba de două lucruri 
care au de fapt aceeași finali
tate. în primul rînd chemarea 
Biroului C.C. al U.T.C. a dat 
un impuls viu muncii brigadie
rilor. Pe de altă parte, tinerii 
noștri au ținut să aniverseze 
cum se cuvine cu rezultate su
perioare, împlinirea unui pătrar 
de veac de la constituirea pri
melor șantiere ale tineretului. 
De altfel perioada în care „Șta
feta brigadierilor'- — pornită de 
la Rogojelu pe un itinerar ce

Un poet cu savantă și rafina
tă predilecție pentru paieta de 
imagini. Dumitru Velea. De .'a 
început pînă la ultima filă, car
tea este un sigur poem, o des- 
clntare șoptită, care din demo
nismul luciferic împrumută nu
mai sentimentul unei atracții 
spre miracol. Cîntecul din a- 
ceastă carte pulverizează dea
supra cuvintelor irealul de o 
clipă.

După cite înțeleg, Dumitru 
_      _ Velea are un simț real pentru 
întunericul pupilei lui / umblau acel soi de lirism nematerial 
cu toți de-a valma șl strigau / al imnului. In această direcție 
ciocneau, bani numărau, tră- ar fi necesară insă mai multă 
iau / în întunericul pupilei prudență, căci în numeroase 
lui... / stătea legat de stiloul locuri se strecoară strindențe 
stingherit / cu hamul ros de-a- car® distonează vizibil față de 
«ta îndoială ' suflarea lui mă cursivitatea firească pe care 
aburea cumplit / și mă-ncâlzea trebuie să o aibă o asemenea 
ca niște cărți d« școală / un nu poezie. Lirismul acesta, cel mai 
știu cine mai tirziu îl trase / cu abstract, care îl Incintă pe au- 
scurte smucituri în drumul lui / tor, trebuie să perpetueze o 
și ca o-mnotrivire de pe oase-1/ frumusețe mai simplă, trasă 
cădea lumină-n zarea colbului*, dintr-o metaforă nealchimiza- 
Se mai purta pe atunci o cum- tă. Iar versul trebuie sâ curgă, 
plită dușmănie împotriva mltu- sâ nu se poticnească de un con- 
riîor, perioadei de .xiemitizări- sonantism bolovănos (Ex. „du- 
plătindu-i tribut de fapt aprea- nele pe care doar două urme 
pe o generație întreagă de au trecut"). închinate lui Apo- 
poeți. Autorul ne prezintă șt el llon, printr-un frumos cita* 
lamentația unui L'lysse (sici) minescian — Candela 
înșelat de necuvioasa șa Pene- de-argint icoană / A lui Apo- 
lOpă. „S'a «MV» • « W «v —
în rin / Printre bărbații nein- 
cinși cu săbii / Cind eu încu
metam să mă mai tin / Drept.
intre sfărimatele corăbii" — și înainte asupra 
alte profanări ? Sângereanu a J--.------,i ™
selectat cu destulâ u -.1— - - ----------

e- 
ștersei.

versurile 
ale unui

desfrîna: Penă’/'oa Hon zeului meu — 
din această carte sint _ 
ooet sensibil. Vegherea sa tre
buie să se împartă de acum 

unor mai nu- 
_____  _ me roase și mai variate intre- 
severitate bări pe care le ridică poezia.

zie delicată, 
ceasta este necesară, 
cartea Stelei Vinițchi 
într-un moment cind 
noastră de respingere a 
melor aflate la un 
stadiu de manierism, se mani
festă cu destulâ hotărire. Din
colo de alb este o carte a nu
anțelor. surprinzînd printr-o 
reală candoare, care se face 
cunoscută prin virtuțile unui 
lirism plin de sugestivitate. 
„Noapte cu sloiuri mari de Pi- 
mină, / plutitoare spre negrul 
ochiului / line ninsori, apuse 
palmele / de fierbinte crescu
te, luminile / noastre de stră
vezie sudoare. // $i dincolo co
pilăroase spaime / și dincolo 
imenșii noștri sori ; / urca-vom, 
urca-vom pe-un perete / noi 
iarba și dulcea ei umbră / 
pe-un perete in zori, // o, car
nea noastră ca de aur /, o tru
pul verde coridor**. Există o 
extază perpetuă in aceste poe
zii cu o frumoasă și convingă
toare deschidere spre 
sore ___ L __ ... __ __ ...
ziua, flutur înalt, / aripi fier
binți aduc de departe / pămtn- 
tul ; primăvară 
noastre cintă prelung, subțire. 
/ subțire flutură timpul // și 
nu știi ninsă, ninsă fruntea / 
sau scuturate vechile grădini, / 
sub clooote, sub mări adinei 
de ceară. / nu ne clintim, nu 
ne clintim / uriașe clipe surpă 
veșnicia. / lumina — ca o apa 
ne sealdâ / ochit vii". Levlta- 
ția solară de aici ne aduce a- 
minte de Magda Isanos, cu care 
de altfel această nouă poeți 
se aseamănă si prin latura u- 
nri senzualități voalate a ima- 
g’nilor Inutil să mai adăugăm 
că volumul oe care-1 prezentăm 
este o reușită,

DINU FLAM1ND

lumini, 
daruri „Din ape crește

și oasele /

—

un viitor Înfăptuit azi
(Urmare din pag. Z) 

rile organizate la Brașov, Cluj, 
Tg. Mureș, Sibiu. Mediaș. Iar 
țărănimea, covirșitoarea majo
ritate a poporului, ca răspuns 
la îndemnurile inflăcăraților 
patrioți, se ridică la luptă cerînd 
desființarea iobăgiei și Împro
prietărirea cu pămînt

Treptat, in mințile și inimile 
tuturor românilor se înfiripă 
ideea convocării unei adunări a 
reprezentanților întregii popu
lații românești din Transilvania, 
cu misiunea de a formula in 
termeni clari programul politic 
al revoluției, de a cere recu
noașterea existenței națiunii 
române ca națiune de sine stă
tătoare. Un prim pas în această 
direcție s-a făcut ia 30 aprilie 
1848, cînd a avut loc prima adu
nare de la Blaj, în prezența a 
peste 4 000 de persoane, țărani, 
români din numeroase sațe 
transilvănene, cu „tribunii" în 
frunte, precum și reprezentanți 
ai sașilor și ai iobagilor maghiari. 
„A venit timpul ca iobăgia să 
se șteargă și românii încă să se 
pună în drepturile lor ce li se 
cuvin ca unei națiuni", spunea 
cu acel prilej Simion Bărnuțiu, 
sintetizînd programul social și 
național al revoluției din 1848 
și prefigurînd <*erintele funda
mentale ale marii adunări de la

Blaj din 3—5 / 15—17 mai 1848.
Moment de adevărat apogeu 

al revoluției în Transilvania, 
adunarea de ia Blaj din mai 
1848 a strîns la un loc pe cim- 
pia libertății peste 40 000 de 
români — de la Sibiu și de pe 
Someș, de la Brașov și Năsăud, 
de pe Mureș și TImave, din 
Apusenii In care faima eroici
lor moți nu se stinsese și n-avea 
să se stingă vreodată. A fost 
o adevărată revărsare de ener
gii și avinturi înnoitoare, o am
plă manifestare de curaj și de
votament pentru cauza revolu
ției. La Blaj și-au dat mîinile 
Intru realizarea unor scnmpe 
deziderate zecile de mii de 
transilvăneni cu reprezentanții 
Moldovei și ai Munteniei Pen
tru câ alături de corifeii revo
luționari ai Transilvaniei — 
Avram Iancu. Simior. Bărnuțiu, 
August Treboniu Laurian. Ge - 
orge Bariț. pe Cimpia libertății 
se aflau Alecu Russo, Iancu și 
Vasile Alecsandri. Costache 
Negri. Al. L Cuza. Dimitrie 
Brătianu și alți români de la 
sud si est de Carpați. Pătruns 
de însemnătatea adunării, în
suși marele democrat-revo- 
luționar Nicolae Bălcescu a în
cercat să ajungă la Blaj, dar i 
s-a refuzat intrarea In Tran
silvania.

legătură directă
include toate șantierele națio
nale ale tineretului — a poposit 
pe Lotru, a fost marcată de ac
țiuni tinerești deosebite. Aș a- 
minti îndeosebi inițiativa tine
rilor brigadieri de la Haneș, 
care în afara orelor de lucru au 
betonat prin muncă patriotică o 
întreagă lamelă. De altfel și pe 
alte loturi și șantiere tinerii 
și-au propus și au realizat per
formanțe asemănătoare.

— Ați putea evidenția cîteva 
din acțiunile productive care

v-au polarizat în aceste zile a- 
tenția ?

— După cum știți, punerea In 
funcțiune a Hidroagregatului nr. 
2 din Centrala subterană de la 
Ciunget trebuia să aibă loc în 
trimestrul IV. Constructorii au 
hotărît însă să realizeze prima 
rotire a turbinei în cinstea zilei 
d<> 23 August, devansînd astfel 
cu 4 luni termenul planificat 
inițial. Toate eforturile noastre, 
ale tinerilor, converg către rea
lizarea acestui obiectiv.

In entuziasmul imensei mul
țimi ce umplea pînă la refuz 
locul adunării, a fost adoptată 
„Petițiunea națională**, progra
mul revoluționar al românilor 
din Transilvania, ce cuprindea 
principalele obiective a’e luptei 
românilor din această provin
cie — desființarea iobăgiei, fără 
nici o despăgubire din partea 
țăranilor, drepturi și libertăți 
democratice, precum și inde
pendența națională.

Adunarea națională de la 
Blaj a fixat programul revolu
ției române din Transilvania - 
In viitoarea căreia au murit 
peste 40 000 de oameni și au fost 
distruse circa 230 de sate. Te
lurile ei au fost aceleași ca și 
în Moldova și Tara Româneas
că : eliberarea și independența 
națională, dezrobirea socială.

Datorită complexității situa
ției social-naționale locale, re
voluția din Transilvania nu și-a 
valorificat toate potentele. 
Refuzul guvernului revoluționar 
maghiar de a recunoaște drep
tul românilor la autodetermi
nare și de a colabora, pe aceas
tă bază, cu conducătorii revo
luției române din TransPvania 
a înlesnit manevrele curții im
periale de la Viena, 
daune considerabile 
revoluții.

Cu toate că a fost 
revoluția română din 
var. ia. prir. forța ei, a dus la 
înlăturarea iobăgiei și a avut 
urmări bune pentru cauza na
țională.

Visul revoluționarilor români 
din IMS se împlinește astăzi, 
cînd, datorită politicii înțelepte 
a partidului nostru comunist, 
uniți toți cei ce trăim în a- 
ceastâ țara, români, maghiari, 
germani și de altă naționalita
te. muncim înfrățiți pentru 
propășirea patriei comune.

► De o parte și de
• alta a șoselei care
► traversează Filiașul, 
J prelungindu-l spre
• Craiova și Drobeta 
J — Turnu Severin,
• au apărut în ultimii 

ani, cu regularitate
' aș zice, mereu alte 
J edificii noi, simbo

luri concrete ale u- 
; nor permanente e- 

forturi și aspirații
; deschise către pro

gres. Faptul nu mai 
are de multă vie- 
me nimic surprin
zător și inedit, dacă 
îl raportăm la sca
ră națională, unde 
asemenea eveni
mente se consumă 
cotidian; chiar și 
clișeele gazetărești 
au renunțat in bună 
măsură să mai a- 
precieze spirala e- 
volutivă a unei lo
calități numai după 
numărul construc
țiilor răsărite în
tr-un an sau în trei.

M-am oprit însd, 
la un moment dat, 
in fața clădirii unei 
școli generale, cu 
senzația că ultima 
dată cînd trecusem 
prin Filiași pe lo
cul acela nu era de
cit un spațiu gol. 
Jntlmpldtor aveam 
dreptate, chiar da
că localul, nou pen
tru mine, pentru lo
calnici devenise 
deja de cttva timp 
un element pe de
plin integrat in 
peisajul obișnuit. 
Nici clădirea nu 
era de fapt, cel pu
țin la prima vede
re, mai deosebită 
decît altele: ace
leași două etaje 
străpunse de feres
tre late, aceeași cu
loare pastelată, cu 
intenția de a oferi 
privirilor un punct 
de sprijin odihni
tor.

înăuntru, condus 
cu amabilitate și 
discreție de gazdr, 
am trecut pe rînd 
prin săli 
cu nimic 
jos decît 
Iul oferit 
sală de

de clasă 
mai pre- 
spectaco- 
de orice 

■ uc clasă: a-
Ă celeași bănci încă

a-

nescrijelite de bri- 
cege, aceeași ordi
ne desăvîrșită a fie
cărui amănunt. Am 
trecut prin cabine
tul de literatură, cu 
aceleași portrete ale 
clasicilor agățate în
tr-un colț și cu o 
gazetă de perete, e 
drept, cu gust și 
pricepere întocmită. 
Am fost poftit și in 
cabinetul de științe 
sociale, apoi și în 
laborator, pentru a 
trece în revistă, ca 
într-o expoziție, o- 
biectele care în lu
mea aceea de elevi 
■și profesori erau de 
fapt instrumente de 
luciu curente.

Priveam și apre
ciam, bineînțeles, 
la invitațiile la fel 
de discrete ale în
soțitorilor mei, cîte 
un colț de coridor 
pe lîngă care altfel 
aș fi trecut fără să 
observ un panou 
oarecare, sau ta
blourile executate 
de unul din profe
sori cu cercul său 
de pictori amatori. 
Priveam și apre
ciam, la rîndul meu, 
cu aceeași politețe 
cu care mi se ară
ta, fără să-mi pot 
stăpîni gîndul că 
nwi văzusem și în 
alte părți lucruri tot 
atît de frumoase și 
obișnuite, Mă stră
duiam doar să nu 
arăt că exclamațiile 
mele de aprobare 
sînt de un interes 
indiferent sau că 
dau glas numai u- 
nei bunăvoințe ex
terioare. înțelegeam 
că școala aceasta, 
frumoasă și obișnu
ită, este locul lor 
de muncă de fieca
re zi, ceea ce ex
plica pe de-a între
gul nuanțele de 
mîndrie și satisfac
ție care se întreză
reau în gesturi.

După aceea, trep
tat, am început să 
înțeleg mai mult. 
Mi-am dat seama 
că școala prin care 
mă plimbam nu 
este doar un loc de 
muncă, ci însăși

munca transfigura
tă într-un obiect 
sau altul. Ceea ce 
vedeam eu era nu
mai rezultatul fi
nal, încremenit. în 
dimensiunile exac
te ale lucrului în
chegat, el însă, pro
fesorii de lîngă mi
ne, „vedeau" în
tregul proces al de
venirii care aduse
se construcția pînă 
aici. în timp ce îmi 
vorbeau și îmi ară
tau, ei 'se gîndeau. 
desigur, și la zilele 
de muncă patrioti
că făcute cu elevii, 
la orele pe care le 
dăruiseră nu pentru 
a urmări cum 
înalță școala, 
centru a ajuta 
înălțarea ei. 
blourile de pe 
reți nu mai 
niște simple peisa
je înrămate, ci re
zultatul unui efort 
îndelung, al multor 
renunțări și reve
niri de nuanțe, 
pentru a-și merita 
locurile în care se 
aflau acum. Oame
nii aceștia își zidi
seră în fiecare din 
clasele și coridoare
le care erau astăzi 
gata fapte și înttrn- 
plări din propria lor 
viață, o părticică 
din sufletul lor, 
așa cum a făcut și 
meșterul Manole» 
Mîndiia și satisfac
ția cu care arătau 
totul unui străin 
deveneau astfel și 
mai justificate.

Ieșind de acolo, 
m-am gîndvt că nu 
o dată trecem prea 
în fugă pe lîngă 
cite o nouă realiza- 
re, apreciind-o tot 
în fugă, de ’ 
terior, drept 
moașă" sau 
nuită", fără 
mai atenți la mun
ca și orele de dă
ruire topite în ea, 
la urmele mîinilor 
unor oameni care 
au făcut din ea un 
lucru durabil.

se 
ci 
la

Ta
pe- 

erau

la ex-

să fim

D. MATALA

PIONIERI CU BERETĂ
DE MARINAR

aducind 
ambelor

înfrîntă, 
Transil-

(Urmare din pag. I)
de vară prin pasionantele între
ceri din cadrul „Mitingului avia
tic și nautic al pionierilor și șco
larilor—Mamaia" (patru ediții), 
de expedițiile nautice pe Dună>e 
și în Deltă ale ^echipajelor de 
canotori „Speranța" ele 4 la 
număr avind bogate „jurnale de 
bord"), de activitatea desfășurată 
de pionierii navigatori pe nava- 
școală , Mircea", alături de ma
rinari. de strădaniile de a învăța 
tainele înotului și filmatului sub
acvatic ale micilor acvanauți, 
precum yi de repetatele lor în- 
tîlniri cu cercetători. în cadrul 
Muzeului Marinei Române. Am 
de asemenea în față frumosul 
proiect al „Casei-vapor", ea va 
fi ridicată cu sprijinul iubitorilor 
pionieriei — din ce în ce mai 
numeroși la noi — pe malul

Degetul cu care
La închiderea ediției

BRIGADIERII IN LUPTA CU TORENȚII
Asearâ, tirziu, trimisul nostru pe șantierul național al tinere

tului de la Lotru a transmis telefonic un post-scriptum la cores
pondența sa :

Aici, la Lotru, a plouat toată 
noaptea, plouă și acum, cîțiva 
torenți și-au ieșit din matcă, a- 
poi cupele Lotrului și ale celor
lalte rîuri au început să se um
fle. Pe alocuri s-au pornit ava
lanșe, s-au produs alunecări de 
teren care au blocat unele căi 
de acces. Drumul Ciunget-Pe- 
trimanu a devenit în unele părți 
impracticabil. Pe șantierele de 
la Jidoaia și Ciunget, dar mai 
ales în zona captărilor-sud, la 
Petrimanu și Galbenii au apă
rut serioase dificultăți. Totuși 
munca continuă fără întrerupe
re. Mobilizați de comuniști, con
structorii, brigadierii șantierului 
național al tineretului au trecut 
de îndată la acțiune. S-au con
stituit comandamente operative,

formațiile de intervenție au 
trecut la evacuarea cîtorva o- 
biective izolate, care ar putea 
fi periclitate, precum și la sal
varea bunurilor materiale, s-au 
întreprins toate măsurile pentru 
prevenirea urmărilor ’ 
țiilor. La Malaia, în

inunda- 
,____ ___ ________, ... preajma
gurii din aval, galeria de debu- 
șare, unde apele au afectat un 
dig, s-a trecut neîntîrziat la 
refacerea și consolidarea aces
tuia. Se acționează cu calm, cu 
spirit metodic și perseverență. 
Pretutindeni s-au luat măsuri 
de preîntîmpinare a eventualelor 
surprize. La Vidra barajul e su
pravegheat în permanență. în
trucît au apărut surplusuri de 
apă în lacul de acumulare, s-a 
luat măsura deschiderii vane
lor.

(Urmare din pag. Z)

cîte le-am aflat este 
acela că tînărul care 
ne-a scris cunoștea 
faptele pe care acum 
le incrimina’ (pe bu
nă dreptate) de foar
te multă vreme. “ 
ce a lăsat el să 
că, totuși, 
timp ?

Pe scurt, 
lumina lor 
adevărată, 
stau în felul 
tor : Alexandru Nea- 
țu era șofer pe „ga
zul" cooperativei; 
soția lui este conta- 
bil-șef tot acolo. Cu 
mașina, omul își mai 
făcea și treburile de 
pe lingă propria-i

De 
trea- 
atîta

dar 
cea 
lucrurile 

I urmă-

în 
mai

casă, sau pe 
ale rudelor. Ba 
primea și plata pen
tru treburile aces
tea. Nu odată re
fuza să plece în 
cursă atunci cînd i 
se cerea, așa cum re
fuza să și lucreze a- 
lături de ceilalți coo
peratori. Cît timp 
tăcuseră „cei lai ți “ — 
tăcuse și el... Strîns 
cu ușa (de fapt nu 
de către autorii pa
gubelor semnalate de 
el, ci de cooperatorii 
care n-au mai vrut 
să accepte nici o fap
tă de acest fel) și-a 
adus aminte că în
deplinirea obligației 
de a nu tolera abu
zurile îi poate fi, a- 
cum, de folos. Cum 
s-ar zice, echitate de

ocazie întoarsă
spre buzunarul pro
priu. Cazul în spelă 
seamănă tot cu o ho
ție. Și atunci cînd 
nu a mai rentat și-a 
adus aminte de cin
ste. Ceea ce n-ar fi 
fost totuși rău dacă 
atunci, insul respec
tiv, și-ar fi adus a- 
minte și de el și ar 
fi recunoscut ca tre
buie să treacă alături 
de cei ce ca și el 
abuzau și frustrau iu 
înțelegere. II ajutăm, 
noi, acum, amintin- 
du-i că normele și 
principiile u, 
care guvernează 
cietatea noastră 
pol fi folosite drept 
paravan sub care să 
se ascundă cei care 
abdică de la ele.

IvAC ȘJ 
moralei 

so- 
nu

lacului Tăbăcăriei, lîngă baza 
nautică a parcului pionierilor și 
v-a străjui cu prova sa întin
derea acestei mici „mări a pio
nierilor constănțeni" pe care ei 
își fac zi de zi, ucenicia. Căci 
„Casa-vapor" va deveni sediul 
clubului pionierilor-marinari, na
va lor amiral, o împărăție a uni
versului preocupărilor tuturor co
piilor, băieți și fete, care se vi
sează încă de la această fragedă 
vîrstă călători vestiți, cercetători 
subacvatici, constructori ai coloși
lor mărilor, din viitoarele cinci- 
naluri.

Micii marinari ai Constan
ței, încurajați de încrederea 
ce li s-a acordat începînd cu pri- 
mul-secretar al Comitetului ju
dețean de partid — care le-a 
acordat cinstea de a primi să 
facă parte din comandamentul 
de onoare al clubului lor — și 
Comandamentul Marinei Milita
re, au trecut la treabă. Ei și-au 
organizat în sistem marinăresc 
clubul, secțiile și cercurile, și-au 
ales comandanții pionieri și au 
alcătuit programele de activitate 
pe secții și cercuri, în perspecti
va primilor doi-trei ani, por
nind — în funcție de profilul 
secției și al cercului — de la în
sușirea primelor deprinderi prac
tice și cunoștințe teoretice. 
Susținuți de specialiști recru
tați din rîndul adulților, ofi
țeri, cercetători, cadre didactice, 
părinți — copiii și-au dat frîu 
liber fanteziei.

Acvanauții biologi studiază ro
cile și algele marine, învață mî- 
nuirea camerelor subacvatice de 
luat vederi, tainele scufundărilor 
autonome. Geografii acvanauți 
își însușesc în laborator și muzeu 
particularitățile reliefului subma
rin al litoralului românesc, ur- 
mînd ca la primele lor scufundări 
din vară să confrunte deocamda
tă studiul teoretic cu realitatea, 
iar arheologii scufundători își 
însușesc deprinderile practice 
necesare salvării și aducerii la 
suprafață în bune condițiuni a 
vestigiilor trecutului nostru mile
nar.

Este așteptată vacanța de 
vară, cind fiecare va începe să-și 
vadă realizarea speranțelor, a vi
surilor pentru care a muncit cu 
pasiune.
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RĂSPLATĂ
MUNCII

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis Maiestății Sale Re
gelui Laosului SRI SAVANG VATTHANA, următoarea tele
gramă :

Cu ocazia sărbătorii naționale a Reiatului Laos, adresez, in 
numele Consiliului de Stat al Republicii Socialista România si 
al meu personal, felicitări cordiale și cele mai bune urări de 
fericire Maiestății Voastre și de prooperia-te poporului laoțian.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea împăra
tului HAILE SELASSIE, următoarea telegramă :

Mulțumim Excelenței Voastre în modul cel mai sincer oert-u 
mesajul pe care ni l-ați trimis cu prilejul aniversării zilei vic
toriei Etiopiei. Răspunzînd călduros bunelor dumneavoastră 
urări, dorim Excelenței Voastre multă sănătate personală, pre
cum și progres continuu poporului prieten român. Dorim, de 
asemenea, să ne exprimăm încrederea în dezvoltarea pe mal 
departe a bunelor relații existente între cele două țări ale 
noastre, atît în interesul popoarelor noastre cît și al cauzei pă
cii în lume.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit .din partea preșe
dintelui Consiliului Prezidențial al Republicii D oc ,ice
Populare a Yemenului, SALEM ROBAYA ALI, 
legramă :

Democraliee 
următoarea te-

Am primit cu adinei recunoștință telegrama dv. de condo-
AK.ie;e... c—pcf.- :!■■. tați de noi și

poporul yemenit. V4 dorim dumneavoastră și poporului dv. pri
eten progres ți prosperitate in continuare.

leanțe. Apreciem In mod deosebit simpatia dv.

După Combinatul siderurgic, o 
nouă întreprindere hunedoreană 
fruntașă este răsplătită pentru 
rezultatele valoroase obținute în 
muncă. Este vorba de îrt-ep-in- 
derea de construcții siderurgi
ce, care a primit joi, într-un 
cadru festiv, Steagul Roșu si 
Diploma de fruntașe pe țară, 
pentru locul I, în întrecerea 
socialistă Pe anul 1072.

Bilanțul succeselor pentru 
care acest harnic colectiv a fost 
răsplătit, la scurt timp după 
decernarea Ordinului Muncii 
clasa I. este edificator.

Steagul Roșu și Diploma de 
onoare au fost înmînate repre
zentanților acestui colectiv 
fruntaș de tovarășul Constantin 
Mlndreanu, secretar al Consiliu
lui Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor.

Partidoanțil la festivitate au 
adresat o telegramă C.C. al 
P.C.Rl. tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. in care în nu
mele miilor de muncitori, teh
nicieni și ingineri de pe șantie
rele întreprinderii, exprimă fer
ma hotărîre de a munci cu și 
mai mult elan pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor de pian 
și a angajamentelor, pentru e
xecutarea si finalizarea noilor 
construcții într-un timn mai 
scurt și cu cheltuieli reduse.

actualitatea
Fruntașii nu se dezmint

Stimulată de distincția acor
dată de către C.C. al U.T.C. 
pentru locul al III-lea. obținută 
anul trecut la acțiunile de mun
că patriotică din silvicultură, or
ganizația județeană Suceava lși 
intensifică activitatea la acest 
obiectiv. Zilnic, circa 4 000 ae 
tineri suceveni iși aduc aportul 
la refacerea patrimoniului fores
tier in cadrul celor 40 de șan
tiere <e muncă patriotică, a că
ror suprafață totalizează 600 
hectare. Pînă în prezent s-au 
plantat, pe mai bine de 400 
hectare, peste 1700 000 puieți. 
Fruntașe in această activitate : 
organizațiile U.T.C. ale școlii 
generale nr. I și nr. 2 din Va
tra Doimei, liceele Cimpulung și 
Moldovița, din comunele Cîrll- 
baba. Iacobeni. Broșteni. de la 
I.C.I.L. Vatra Do mei si altele. 
(C. CIOBOTARU).

□

Tovarășul Ilie Verdeț, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, a primit, joi la amiază, 
pe Kjell Olof Feldt. ministrul 
comerțului al Suediei, care se 
află într-o vizită in țara noas
tră.

în timpul întrevederii au fost 
examinate probleme privind 
dezvoltarea și diversificarea re
lațiilor comerciale și a cooperă
rii dintre România și Suedia-

Joi s-a semnat la Ministerul 
Comerțului Exterior Acordul 
comercial pe termen lung, 1973 
—1077, dintre România fi Sue
dia.

Joi dimineață s-au deschis 
la Cluj lucrările slmpozlonulR 
național „Fizic patologia spli- 
nel-. a-^ar.izac de Academia de 
Științe medicale șl Inefcutul de 
sănă^te publică si ^rcetArl 
medicale.

Constituirea Asociației de prietenie

Pentru a 18-a oară conse
cutiv România fl prezentă, 
intre 13 șl 2U mai la tradiționa
lul Tlrg internațional de carte 
de la \a-sovlal In vastul Palat 
al culturii și științei, din capi
tala Poloniei, alături de firme 
din toate colțurile lumii, editu
rile românești vor participa cu 

500 de titlun. reo-ezen- 
tind producția de carte din 1972 
și din primul trimestru al aces
tui an-

L'n loc deosebit In cadrul 
standului mmane&c II vor ocu
pa volumele I—VII ale opșelcr 
tAvarășului N-c^ae C^ușetru 
— 'Rcmâni* pe drumul cgo- 
lîrui-ii s^<e^țil mui-
tiiiieral dervoliate- — edtat* 
fa -cm.trn»i• și la -Smbe ce Ur-

Muncitori și 
în activități

studonfi
comune
mai strlnie 

muncRori. A-

româno-itaiiene
Joi după-amiază a avut loc 

în Capitală adunarea festivă de 
constituire a Asociației de prie
tenie româno-italiene. organiza
tă sub auspiciile Institutului 
român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea.

Au participat Corneliu Mă- 
nescu, vicepreședinte al Consi
liului Național al Frontului 
Unității Socialiste, Theodor 
Burghele, ministrul «* sănătății, 
Nîcolae Ecobescu. adjunct al 
ministrului afacerilor externe. 
Ion Dodu^Bălan, vicepreședinta 
al Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, personalități 
ale vieții noastre științific, 
culturale și artistice, reprezen
tanți ai unor instituții centra
le șl organizații de masă și ob
ștești, ziariști, studenți și elevi, 
numeroși invitați.

t Au fost prezenți Antonino 
Restivo, ambasadorul Italiei la 
București, și membri ai amba
sadei

Cuvlntul de deschidere a fost 
rostit de Andrei Vela, vicepre
ședinte al I.R.R.C.S.

A fost constituit, apoi, comi
tetul de conducere al Asocia
ției de prietenie româno-italiene, 
al cărui președinte este acad, 
prof. Theodor Burghele. Din 
rîndul membrilor comitetului 
de conducere au fost desemnați 
ca vicepreședinți Zoe Dumitres- 

'cu-Bușulenga, Profesor univer
sitar, vicepreședinte al Acade
miei de științe sociale și politi
ce, Ilie Cîșu, ministru secretar 
de stat la Ministerul Industriei 
Chimice, Virgil Vătășianu, 
membru corespondent al Aca
demiei Republicii Socialiste 
România, Ion Mărgineanu, di
rector general al Agerpres, 
deputat în Marea Adunare Na
țională, membru al Grupului 
parlamentar de prietenie 
România-Italia, Octavian Paler, 
redactor șef al ziarului „Româ
nia liberă*-.

Luînd cuvîntul, acad. prof. 
Theodtar Burghele a mulțumit 
pentru cinstea acordată de a 
fi ales în funcția de președinte 
al asociației și și-a exprimat 
convingerea că aceasta va de
pune toate eforturile. în scopul 
unei rodnice activități, consa
crate cunoașterii reciproce, 
dezvoltării și întăririi pe mai 
departe a relațiilor de priete
nie și colaborare dintre Româ
nia și Italia, în interesul celor 
dcuă popoare, al Muzei păcii 
și înțelegerii.

A vorbit, apoi. 
Restivo, ambasadorul 

^bucurești, care a 
profunda satisfacție 
constituirea asociației, 
activitate va aduce o
ție de preț Ia întărirea legătu
rilor de amiciție dintre cele 
două popoare cu adinei rădăcini 
.în istoria lor, subliniind că a
Teste legături sînt ridicate as
tăzi la un plan superior. Vor
bitorul a relevat importanța

deosebită a vizitei pe cara ur
mează s-o întreprindă în Ita
lia președintele Con^-ulu^ de 
Stat al Republicii Socialiste
România, secretarul ger' al 
Partidului Comunist Român. 
Nîcolae Ceausescu. tare va pe-- 
rnițe dezvoltarea In rradui ce] 
mai luminos a legăturilor ?e 
multiple planuri dii^’u^ Ita’ia și 
România. Aritind că pope-’"-
italian asteaDtP cu mare inte
res și dragoste --.rIlns-ea eu 
conducătorul Românie:, pe eare 
11 va In timp: aa cu toată afec
țiunea, vorbitorul a arătat 
Italia dorește ca vizita pre
ședintelui Nîcolae Ceausescu sâ 
contribuie la o colaborare și
mai fructuoasă între cele două 
țări, care, prin politica lor, ac
ționează pentru o Europă în 
cars statele să se bucure de li
bertate, independență, să-și în
temeieze relațiile pe respect 
reciproc.

în Încheierea adunării, parii- 
cipanții au adresat o telegramă 
Asociației de prietenie Italia- 
România.

Antonino 
Italiei la 
exprimat 

pentru 
a cărei 
contribu-

Premiile U. A. P
pe anul 1972

La sediul Uniunii Artiștilor 
Plastici din Capitală a avut loc 
joi dimineața festivitatea decer
nării premiilor acordate pentru 
activitatea de creație desfășu
rată în anul 1972.

Marele Premiu al Uniunii a 
fost acordat sculptoriței Millța 
Petrașcu, pentru întreaga sa 
activitate de creație, desfășura
tă timp de jumătate de veac. 
Fictură — Pavel Ilie; sculptură 
— Vasile Gorduz; grafică —- 
Dumitru Cioaca; artă decorativă 

Coste] Badea; artă monu
mentală — Zoltan Kovacs; sce
nografie — Dan Nemțeanu; cri
tică — Nîcolae Argintescu- 
Am»: „Premiul Tineretului — 
Ion G-1gc-nscu; „Premiul Pro
totip" — Monica Damian Scurtu; 
..Premiul revistei „Arta" — 
Horia Bernea; „Premiul criticii"

Mircea Spătaru; „Premiul 
pentru creația populară a meș
terilor nopulari" — Nieolse 
Popa din Tî-oești. județul 
Neamț; și Andras Balint din 
comuna Calnic, județul Co- 
vasna.

în vederea unor 
legături cu tinerii . 
soeiația Studenților Comuniști a 
Facultății de drept din Cluj 
și-a propus o serie de activități 
comune cu organizațiile U.T C. 
din 1rtrep-irderil Un prim pas 
l-au coutituit „seile-, organ.i- 
zate la fabrica „Clujana- și Ia 
facultate, urmate de un concur 
de creație originală, din care au 
fost selecționate pânt^j _-ui-1s- 
tul s^^l^srt. gazeta Fa^ltâț i 
de d-■ept. eeie ma: reușite poe
ți ale ureriI0- muncit»-l și 
’•ude-ți. (VICTOR OCTA5TAN 
NTTU stedeetv

■tafcSei

dramatari-
â-~

ieri. a părMr CwâtaX W- 
p« prim dele-

Ml T^wr n.
iUJ-Pj ata Fraxu. 

condus- de Jean Paul F aatenu, 
președinte național ai UJ-P. 
care. Ia invjiatîa Instkuruiui 
român centru relații culturale 
cu străinătatea, a efectuat o 
vizită In țara noastră.

de Cruce Rcsie 
Socialistă R: mă-

I

So cetatea 
din Republica 
nia a trimis Socirtâțllor ce Șe- 

.................. si 
in 

pături

milună Roșie din Algeria 
Tunisia, ajutoare, cortstind 
medicamente, alimente, , 
și corturi pentru a veni In spri
jinul populației afectate de i
nundațiile produse in aceste 
țări.

lor „Grigore Preoteaia" din 
București, vineri, „ziua teatru
lui" oferă vizionarea sotctaco- 
lelor cu piesele „Treziți-vă în 
fiecare dimlneatP-, „Unde-s ma
rile iubiri" și „Om de omenie".

• „Studioul 181“ al Casei de 
cultură a studenților brașoveni, 
O-ezlntă vineri seara, în avan
premieră, „Pasiune plus rațiu
ne" sau „Temă de luptă" de Al. 
Mirodan.

• La Clubul T 4 București va 
avea loc astăzi la ora 15,00 un 
colocviu pe tema : „Șantierele 
naționale ale tire-etului — școli 
de călire în activitatea o•a-ticj- 
01rțlIor la -ealila-ea mărețelor 
cunlt-ucțli ale socialismului In 
patria roalt-ă“. Participă vete
rani ai șantierelor.

• Universal-Club găzduiește 
concursul pe meserii, la nivelul 
sectorului, „Olimpiada strunga
rului". urmat de o seară de 
teatru cu piesele, „Și Ia stingă 
trei ciocane" de Paul Everac, 
..Idee" de Petre Bă-bulescu. 
întreaga zi de vineri casa de 
cultură din Bacău este pusă 
la dispoziția tlre-iIor de la Fa
brica „Proletarur, care organ^- 
zează o „zi complexă", cuorln- 
zind o dimineață de basme pen
tru copiii muncitorilor, vizita
rea unei expoziții cu aspecte 
din activitatea de inovații a u- 
ntățli ; dezbateri pe teme de 
politică, economie, investiții, 
discioliră ; o seară cultural- 
dist-actlvă. Tot vineri are loc 
deschiderea unei expoziții de 
carte politică cu tema : ..Rolul 
sf importanța cărții soclal-poli- 
tice in educarea tlre-etului“'

desfășurate la Grupul școlar 
„Met^otehnica" din Tg. Mureș, 
concurenții și-au desemnat cîș- 
tigătorii. locul I Gheorghe O
prea, locul II Endre Ilyes (am
bii de la Grupul școlar „Meta- 
lo-tehnica" Tg. Mureș), locul 
trei Alexandru Belica (Școala 
0-ofesiunaIă M1U. Cluj).

Programul artistic ce a încu
nunat acest act al „predării 
șta^f^ețte-' a subliniat stima și re
cunoștința tinerilor față de cei 
care, în decursul anilor, au în
drumat cu atenție multe gene
rații pe calea desăvîrșirii profe
sionale

capacitatea cu 50 de căsuțe. • 
La Băile Bălța, barul și grădina 
sînt în curs de «amenajare și 
modernizare.

BENONE NEAGOE

MIRCEA BORDA

Viitorii mineri în 
competiția măiestriei 

profesionale
Timp de două zile s-a des

fășurat la Baia Mare concursul 
pe meserii și specialități ale 
elevilor din liceele industriale 
miniere și școli profesionale. 
Au participat 140 de elevi din 
18 centre școlare din Baia Mare, 
Zlatna, Deva, Petroșeni. Anina, 
Lupeni, Pitești, Cîmpina, Tîrgo- 
viște, Moldova Nouă. dr. Petru 
Groza și altele. Probele practi
ce au avut loc în unitățile pro
ductive ale combinatului minier 
din Baia Mare. Din cei 7 000 de 
elevi antrenați in acest concurs, 
pe cele 10 meserii și speciali
tăți : mineri, lăcătuși, mecanici, 
electricieni, preparatori, topo- 
grafi etc., au fost premiați 63 
de elevi.

Fenomen meteo
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întrecerea i-a 
desemnat pe cei mai 

buni
Ieri s-a inchetat faza final 

a concursului pe meaerii pen
tru elevii din sscdile profesio
nale i■bordcnate M.LU„ la •oe- 
ciă^-tatea st^^ngar^ In urma 
Oro•b■n^l•- teoretice și practice,

Ugămint de utecisl lingă Monumentul Eroilor

Un frânt de 
a pătruns 
Nord — Vest 

atmosferice, a 
dimineața o 

bruscă de temperatură

aer rece, care 
din " '

în
dlrecțla 

straturP 
produs 

dlferen-
Ie 
joi 
tă _____ . _____
în estul Transilvaniei, Mun
tenia și Moldova. Fenomenul 
a gere-at ploi abundente, 
descărcăm electțice, o-*cum 
și irterliflci-i ale vintului, 
care — pe alocuri — a atins 
o viteză de 60 km. pe oră. 
La munte a nins și a că
zut lapoviță. Aversele puter
nice de ploaie șl vîntul au 
provocat oenu-bații tempo
rare ale circulației rutiere in 
Capitală și în alte luc^lltâți, 
datorit- ruperii unor arbori 
și apei abundente depuse to
rențial pe strălll In Bucu- 
reștL intervenția o-omotă a 
organelor de miliție și echi
pelor LT’R. -■lui, a avut ea 
■ nnare restabilirea foarte o- 
0er*4hă a irafic■lul'

Potrivit aprecierilor art-P- 
roteenhn 4e serviciu — lașa 
ScănceKU — fenomenul x a 
sUM ia 11—1^ rnoidl 
*ar «w de așteptat a se re
peta spre s^rsiml acestei 
in^. ea-ecterlzatP. in geae- 
rai. ca foarte instabil—

Prodaroa ștafetei

Joi după-amiază. la Ateneul 
Tineretului, uteclștll de la Uzi
na Automatica din Capitală au 
omagiat Intr-un cadru festiv ac
tivitatea a trei dintre cei mai 
vechi salarlați ai uzinei cu oca
zia pensionării lor : inginerul 
Alexandru Vasile. tehnicianul 
Csutl Emeric și ajustorul $tefă- 
neșcu VfrglL

Brdila
Campionatul național de juniori

BOXACTIVIȘTI VOLUNTARI
9

ENTUZIAȘTII „FĂRĂ
După-amlazâ de mijloc de 

săptămînă pe stadionul „Tine- 
retului‘< din Oradea. Animație, 
ca la un mare derby fotbalistic. 
Tribune oIlnn'

— Toată Oradea știe de acest
campionat tradițional la care 
participă, ca jucători, sau spec- 
latc-i, toți tinerii din uzina 
rcaltră — ne relatează Olimpiu 
Șerban, J___ ________
sportive a uzinelor l,Infrăi-t'app' 
In ziua finalei se o-garlIea7ă 
o adevărată serbare c1monneas- 
că. îmi amintesc, în urmă cu 
20 de ani, eram doar o mină de 
inimoși. Cu timpul ni s-au ală
turat șl alții. I-am format din 
mers. Am reușit să creăm, cu 
sprijinul lor, în colectivul tînăr 
al uzinei, o mentalitate sănă
toasă o-ivird o-actica-na regu
lată a sportului.

. Pe pista de atletism alătu
rată se antrena o grupă de 
atlețî avînd pe treninguri ini
țialele I.C.O. Exerciții de aler
gare. bucăți cronometrate, 
schimburi de ștafetă, starturi 
— un antrenament în toată re
gula. Antrenorul, în trening, cu 
cronometrul. cu creionul și hîr- 
tla în mînă, dădea sfaturi, se 
agita, spunea timpii interme- 
dla-l.

— Sîntem secția de atletism a 
asociației soc-tive I.C.O. Nume
le meu este Ștefan Zablowsky, 
de meserie impiegat de mișcare. 
Mă ocup, de cițiva ani buni, 
în timpul liber, de artreramnr- 
tele atInțiIcr' Nu aș putea alt
fel. Mi-e drag atletismul șl mi-e 
mal drag să-i văd pe cei tineri 
indrăgi^nd^i^-I.

Inițialele I.C'O. ne-au re
amintit că întreprinderea are o 
echipă de popice în prima di
vizie a țării. La arena de po
pice maestrul sportului Ludovic 
Sereș șl colegul său, strungarul 
Iosif Lang, exersau „prima 
bilă“' O dată, de două ori, de 
multe ori pînă cînd la „pline" 
nu mal rămînea nimic în plclca- 
re. Art-eroruI secției, lăcătușul 
Paul Pojar, de cînd se știe în 
1rtrno-irdern este sufletul sec
ției de ocplcn' Se ocupă de 
toate : art-eramerte, echipa
ment, selecție, ccncursu-i.

— Arena este pentru mine o 
mare pasiune. Succesele echipei 
de popice constituie mindria

președintele asociației

rr
întreprinderi. Ne men- 

onorabil în divizia na-

VRSTA

Potaissa 73

Scrisori" către 
tineri

In seria „Atitudini" a Editu
rii Albatros, o nouă carto des
tinată tineretului. Este vorba 
de „Un bătrîn către un bătrîn 
cărturar", semnată de academi
cianul Mihai Beniuc. poet și 
psiholog, care, apelînd la moda
litatea clasică a scrisorilor a
dresate unui presupus interlo
cutor, oferă un răspuns detaliat, 
plin de semnificații etice, des
pre formarea personalității in
telectualului.

V. B.

în Editura științifica

[

ALEXANDRU VIANU : 
Istoria Statelor Unite ale 
Americii

PETER MAAS: 
Mafia și mafioții

DAN DUȚESCU, LILIA
NA MAREȘ :
Manual de conversație în 
limba engleză

p. BANARESCU, N. BOȘ- 
CAIU :
Biogeografie

TUWWtl ""|

Noutăți clujene
• Lp numai cițlva kilometri 

de Cluj, intr-un splendid deco
natural, pe malul lacului de p- 
cumulare de La Gllău. a 
dat in folosință un nou ... ... 
prevăzut cu 55 de camere (fie
care cu -cite 2 paturi), un ele
gant restaurant și o braserie. 
Condițiile de cazare sl confort 
la nou] motel sin- dintre cele 
m^al □un* • Hotelu] „Transil.

»e pe strada Doja. a 
f^s modernizap. • La cabana 
Someșul Rece se lucrează intens 
la reparatul și amenajarea te
rase, or. • Campingul din pă
durea Făget iși va mări șl el

tost 
motel

întregii 
ținem 
(ionelă de popice deși nu avem 
un salariat special afectat pen
tru secție. Ne sprijină condu
cerea și ur^anizația U.T.C. dar 
sufletul secției sîntem noi, oa
menii mai tineri, mai bătrîni, 
toți cei care cu mare dragoste, 
sintem pentru mișcare, pentru 
sport.

Toate realizările sportive de 
la I.C.O. le-am reintilnit grupa
te pe panoul de la intrare. Stă
teau alături nume și fotografii 
de atleți (Felicia Bulzan și An- 
tcancta Gherasim), nume de

iN ARENELE
SPORTULUI
DE MASĂ

fotbaliști, nume de 
voluntari (Florian

popicari, 
activiști 
Begher. Victor Popescu).

La Fabrica de confecții Ora
dea, în holul noului pavilion, 
panoul evidențiatilor în activi
tatea sou-tivă ne reține atenția. 
O micrubiugrafin nu scapă pri
virilor : Ladislau Stever, cu 
toți cei peste 50 de ani al săi, 
campion al asociației sportive 
la o-iertarn turistică este, în 
același timp, arbitru șl coordo
nator’ al secției de mal bine de 
30 de ani. Datorită ’ ' 
guiarltate, duminica 
cută de majoritatea 
excursii organizate.

Lingă mine se oprește o ti
nă ră. Este din Suceava, a ter
minat facultatea la Iași șl lu
crează ca inginer la KCO Se 
numește Victoria Cosman.

— „T-lurghluI“ dv. — Su
ceava, Iași, Oradea — are latu
rile cam lurgl.''

— La început m-am simțit, 
într-adevăr, departe de casă. 
Dacă stau să mă gîndesc, apro
pierea de colectivul meu de 
muncă se datorează șl oartlcl-

lui, cu re- 
este petre- 
tinerilor în

pării la activitățile comune or
ganizate de U.T.C. și asociația 
sportivă.

îmi arată o fotografie. Iosif 
Munteanu, președinte al asocia
ției sportive F.C.O. și finalist 
al campionatului național de 
șah. Extrem de volubil în dis
cuție, el se „demască" imediat i 
este un mare iubitor al mișcării 
sportive. I se aprind ochii 
atunci cînd vorbește despre aso
ciația sportivă. „Nu avem sec
ție de fotbal, cum probabil vă 
așteptați, dar mijloacele mate
riale de care dispunem le folo
sim pentru o activitate serioa
să, susținută, în celelalte 5 
secții (handbal, orientare turis
tică, șah, tenis de masă, tir — 
n.n.) care cuprind majoritatea 
tirerilo-. Nu lipsim de la nici o 
acțiune pe plan municipal ; or
ganizăm excursii, drumeții, seri 
distractive. Mulți tineri se oferă 
voluntar să ne ajute pentru 
reușita activităților. In rest e 
simplu...".

Să fie oare așa de simplu ? 
înclinăm să credem că da, de
vreme ce — faptele o arată — 
practicarea unei ramuri sporti
ve a intrat în cotidian la 
F.C.O., înfrățirea. I.C.O. și alte 
mari întreprinderi orădene. Și 
dacă acest lucru a devenit o 
realitate atunci o mare parte 
de merit revine acestor mari 
îndrăgostiți de sport — ACTI
VIȘTII OBȘTEȘTI — pe care 
am avut prilejul să-i cunoaș
tem.

In actualul consens al cerin
țelor hotărîrii privind linia
orientativă a dezvoltării activi
tății sportive, existența activiș
tilor voluntari facilitează 
lizarea obiectivelor 
Perenitatea acestor
..fără 
timp 
reală, 
lor și 
salariați, . ,
practicării unei ramuri sportive 
nu neapărat în vederea obține
rii performanțelor de răsunet. 
Este necesar ca acești oameni 
să fie stimați și sprijiniți în 
^mîntările lor. Pasiunea lor 
este sinceră și, să recunoaștem, 
avem mare nevoie de ea.

rea- 
propuse.

.............. entuziaști 
vîrstă" poate asigura în 
participarea numeroasă, 

la nivelul întreprinderi- 
instituțiilor, a tinerilor 
“ crearea obișnuinței

GH. FODOREANU

Timp de 10 zile pe scene, la 
cluburi bșl cinematografe, pe te
renurile de sport și In locurile 
de agrement ale municipiului 
Turda s-a desfășurat o suită de 
ample și atractive manifestări 
cultural-educative și sportive în 
cadrul festivității intitulată 
„Pota-ssa ’73". De o largă parti
cipară a publicului turdean și 
clujean, sosit la festivități, s-au 
bucurat spectacolele folclorice 
susținute de ansamblurile Ța
rina și Arieșanca, festivalul de 
muzică ușoară „Armonii de pri
măvară", spectacolul formațiilor 
artistice și programele sportive 
susținute de elevii din liceele 
orașului, ca și cel al colectivu
lui de actori de la Teatrul de 
Stat din Turda.

B. N.

Diplome pentru 
„Ecran 8"

în biroul primului secretar al 
Comitetului județean Vrancea al 
UZ^C., se află un nuu și prețios 
trofeu. Este premiul pe care Cl- 
neclubul „Ecran 8“ al Comite
tului județean al U.T.C. (aflat 
In cel de-al doilea an de acti
vitate) l-a obținut la Huși, la 
Festivalul pe țară al filmului 
de amatori „Moldocamrap“' pen
tru „Căutări cinematografice șl 
realizarea experimentală a fil
melor prezentate". El încunu
nează roadele unei largi 
mișcări cinematografice de a- 
mâtori cu un palmares bogat. 
La Focșani „Gala filmului de 
amatori" a d^ec^nrt ace1ula$i 
. .„Ecran 8“ diploma pentru fil
mul „Soarele orb". Un succes 
pe toată linia, glndlndu-ne că 
George Alexe a primit diploma 
onrt-u imaginea acestui film, 
iar Tony Lupu, din cadrul cine- 
clubului „Unirea", diploma pen
tru scenariu. Munca șl viața 
tinerilor, la apusul soarelui — 
lată tema filmului. ..Cojiroduc- 
ția" „Ecranului I- și „Unirii" 
de la F.C.F., intitulată ..Sau
nele- a foat distinsă de aseme
nea eu diplomă.

P. LIDIA

Rubrlcă realizată 
de VASILE RAVESCU

Amplitudinea cunoașterii
(Urmare din pag. I) 

astăzi știință, literaturâ, artă plastică - cu termeni sirtetici 
nu am fi avut nici cultura și nici cultură materială.

Desigur, cele două aspecte ale culturii nu slnt seoa-abile. 
Artistul plastic este in oe-marerțâ beneficiarul produselor pe 
care tehnica i le pune la dispoziție. Filozoful ao-ofurdeală 
sersu-lle descoperirilor efectuate cu noile mij^oce de investi
gare produse, in bună parte, cu ceea ce oferă tehnica. La 
rîndul el tehnica nu se mai poate dezvolta fără aportul științei.

Nu știu daca în alte epoci exista o ruptură totală între 
știința și tehnică. Atunci cînd toate efoiturile noastre se în
dreaptă spre stăoîrirea tot mai deplină a realității, spre cu
noașterea legilor cantitative care guvernează întreaga ^^ali- 
tate - natură, societate, om - această irterdeoerderță ne 
apare profundă.

Dacă ne referim la omul de știință de astăzi, creatorul, 
prin excelență, al cunoașterii raționale, este evident că el nu 
mai luptă singur, sau formulat mai plastic, nu mai desfășoară 
o activitate singuratică. Caracteristic climatului nostru spiri
tual este tocmai acest stil de muncă în colectiv, care deschide 
perspective cu totul noi fiecărui creator din domeniul științei. 
Cercetătorul din patria noastră dispune de o informație sub
stanțială privind activitatea mondială și, în același timp! are 
la dispoziție o bază materială coresourlătoa-e. In aceste 
condiții, apare în mod firesc necesitatea ca fiecare om de 
știință să fie in oermarert contact cu realitatea, să aplice 
cunoștințele sale, ca și ideile sale irroitoa-e, în economie 
sau in activitatea social-culturalo. Pentru că, la fel ca Anteu, 
despre care mitologia afirma că își reirroia puterile în con
tact cu pamîntul, omul de știință capătă o forță nouă atunci 
cînd se adapă la izvorul nesecat al realității, al practicii în
țeleasă in sens larg. Acest contact permanent cu realitatea 
are implicații multiple.

Ceea ce marchează însă dimensiunea umană, este, fără 
îndoială, capacitatea fiecărui om de a analiza singur datele 
de care dispune, capacitatea de a elabora noi programe care 
să ii asigure o cunoaștere mai bună.

Acest plus de cunoaștere, care în permanență alimentează 
omenirea, ca urmare a efortului conștient spre cunoaștere, ne 
arată că în permanență amplitudinea cunoașterii umane 
crește. Șl tocmai această creștere ne face mai apți pentru o 
cunoaștere mai profundă, mol eficientă, care trebuie să fie 
pusă in slujba progresului omenirii.

evoluția tinerilor bo- 
impresie deosebită au

ION BALAURE

Institutul de marină Conștiința

ANUNȚĂ

MUnchen,

suferă al 
propriu în 
fost între- 
Argentinel

Prima semifinală a Campio
natului național de juniori la 
box, ediția 1073. s-a desfășurat 
miercuri seara In frumoasa a
renă Progresul din Brăila care 
s-a dovedi* a fi relrcăoătoare : 
peste 2 500 de spectatori. Deși 
gala a început pe un timp fru
mos, cu mult soare, cu meciuri 
de bună factură tehnică și arbi
traje competente, desfășurarea 
partidelor a fost întreruptă 
după 11 partide din cele 24 pro
gramate din cauza unui nor ca
re s-a descărcat furtunos asu
pra arenei. Din acest motiv gala 
a fost suspendată și programată 
azi (n.n. ieri) orele 10 diminea
ța în Sala sporturilor, care a 
fost plină pină la refuz. In ce

privește 
xerl o , ________ __
lăsat Căpriceanu Paul (Craiova), 
Bocanu Hari (Constanța). Hai
na' Karol (Bihor), Plesa Andrei 
(Caras-Severin), Să rd ul eseu
Mircea (Argeș) etc., care au a
rătat frumoase calități pentru 
..nobila artă" și o mare ambiție 
și dirzenie. făcind. astfel, prin 
calificarea lor în finală, un pas 
hotărî tor in dstigarea mult râv
nitului titlu de campioni. Tre
buie menționat efortul făcut de 
organizatorii brăileni care au a
sigurat condiții excelente pentru 
desfășurarea campionatului 
juniori.

• Tenlsmanul român 
Năstase s-a calificat în semi
finalele turneului internațional 
de la Bournemouth. concurs 
contînd pentru „Marele Premiu 
F.T.L.T".

In sferturile de finală. Ilie 
Năstase l-a intîlnit pe austra
lianul Geoff Masters, pe care 
l-a învins cu 6—1, 8—6. Pe
rerhea Ilie Năstase (România), 
Juan Gisbert (Spania) a învins 
cu 6—2. 9—8 cuplul englez 
Curtis, Stilwell.

• Comentînd meciul de fotbal
Iugoslavia — R. F. Germania, 
ciștigat de jucătorii iugoslavi cu 
scorul de 1—0 (0—0), corespon
denții agențiilor irterrațloraIe 
de presă subliniază faptul că e- 
chioa vest-germană * ” *
doilea eșec pe teren 
acest an, după ce a 
cută de selecționata 
cu 3—2.

în partida de la ,
gazdele, deși au dominat insis
tent în repriza secundă, nu a 
reușit să străpungă apărarea e- 
chipel iugoslave în care au ex
celat portarul Măriei, fundașii 
Stooanovici și Holțer. Unicul 
gol al partidei a fost înscris de 
Eajevlcl în minutul 77. din lo
vitură de la 11 m. Echipa vest- 
germană a beneficiat la rindul 
său de un penalty, ratat însă 
de Mflller.
• După etapa „prolog", des

fășurată cunt-ac-urumet-u la 
Praga, cea de-a 26-a ediție a

tradiționalei competiții cicliste 
„Cursa Păcii", a continuat cu 
prima etapă, disputată pe tra
seul Nehvizdy—Pardubice (88 
km). La capătul unei curse ex
trem de rapide. în care s-a 
realizat o medie orară excelen
tă, de aproape 48 km, victoria 
a revenit la sprint rutierului 
sovietic Valeri Lihaciov. Dintre 
cicliștii români, o comportare 
remarcabilă a avut Teodor Ya- 
sile. care a sosit in același timp 
cu învingătorul, fiind clasat pe 
locul 9.

In clasamentul general conti
nuă să conducă polonezul 
Ryszard Szurkowski. '

• In zilele de 12 și 13 mai. 
se vor desfășura la Grenoble 
campionatele europene masculi
ne de gimnastică. La întreceri 
și-au anunțat participarea spor
tivi din 22 de țări, printre care 
și România. Pe lista concurenți- 
lor figurează numele unor apre- 
ciați campioni ca Andrianov, 
Klimenko (U.R.S.S.). Metusil 
(Cehoslovacia). Koeste (R. D. 
Germană), Szajna (Polonia), 
Dan Grecu (România), Boerlo 
(Franța) și alții.

• Peste 45 000 de spectatori 
au urmărit aseară, la Liverpool, 
prima „manșă" a finalei „Cu
pei U.E.F.A.", disputată între 
echina F. C. Liverpool și for
mația vest-germană Borussia 
Moenchengladbach. Fotbaliștii 
englezi au obținut victoria cu 
scorul de 3—0 (2—0).

Institutul de Marină din Constanța anunță că între 15 aprilie 
— 26 iunie 1973 se primesc îrscrin-l pentru concursul de admi
tere din sesiunea iulie 1973, la secțiile :

• NAVIGAȚIE cu specialitatea :
— transport maritim :
— Pescuit Oceanic.
ELECTROMECANICA NAVALA cu spnCIalliățiie•

— ofițeri mecanici maritimi ;
— ofițeri electricieni maritimi.

La concurs se pot înscrie absolvenți de liceu cu diplomă de 
bacalaureat la secția reală sau alte școli echivalente, bărbați, 
născuți după 31 decembrie 1948 și absolvenți de la secția uma
nistă, care au un stagiu de cel puțin un an in specialitatea 
marină).

Dosarul de înscriere care se depune la secretariatul institu
tului din strada Unirii nr. 22 A Constanța, sau se trimite prin 
poștă, trebuie să cuprindă următoarele acte ;

— cerere unde se va menționa secția și specialitatea pentru 
care optează Candidații care optează pentru secția electrome
canică navală, vor menționa tipul de navă — navă de transport 
sau navă de pescuit oceanic.

— copie legalizată de pe certificatul de naștere ;
— diplomă de bacalaureat în original. Elevii din ultimul an 

de liceu vor prezenta o adeverință care atestă această calitate, 
urmind ca la data concursului să prezinte diploma în original ;

— 3 fotografii 2/3.
Lămuriri detaliate tn legătură cu probleme de concurs sînt 

cuprinse în broșura „Admiterea în încățămîntul superior" ediția 
1973 sau se vor obține de la Secretariatul Institutului telefon 2.23.33.
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de peste hotare
Consultările multilaterale

de la Helsinki
TINERETUL LUMII

Cuvîntul șefului delegației României
Reprezentanții statelor participante la reuniunea multilaterală 

de la Helsinki pentru pregătirea Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa s-au întrunit joi în ședință plenară. Cu a
cest prilej au fost discutate probleme ale organizării activității 
în perioada următoare, avind în 
pregătirilor pentru conferință.

vedere necesitatea urgentării

R. D. Vietnam : congresul

Noo acțiuni

ale patrloților

cambolgieni

Luînd cuvîntul, șeful delega
ției României, ambasadorul Mir
cea Bălănescu, a relevat faptul 
că, în ultima perioadă, consultă
rile au cunoscut un rItmT acce
lerat, ceea ce a permis să se în
registreze o serie de progrese 
în cadrul dezbaterilor fiecărui 
grup de probleme aflate în fața 
reuniunii. Dovada cea mai con
cludentă în acest sens o consti
tuie multitudinea formelor de 
activitate la care participă zilnic 
experții delegațiilor. Exprimin- 
du-și speranța că intr-un timp 
cit mai apropiat, va fi posibilă 
convocarea conferinței generale 
și că ea s-a fi bine pregătită, 
astfel încît să răspundă aspira
țiilor de securitate și cooperare 
ale popoarelor europene, el a 
declarat că delegația română 
este gata să-și aducă, în conti
nuare, întreaga contribuție, ală
turi de celelalte delegații, pentru 
atingerea acestor

Devine evident
scopuri.
— a spus re-

prezentantul țării noastre — că 
soluționarea, în perioada care 
a mai rămas, a tuturor chestiu
nilor legate de pregătirea con
ferinței, presupune o intensifi
care a eforturilor, creșterea con
tribuției tuturor delegațiilor la 
desfășurarea cu succes a consul
tărilor.

Plenara a hotării. prin con
sens, constituirea unu* grup de 
lucru însărcinat cu definitivare 
regulilor de procedură pentru 
conferință. Grupul respectiv tyi 
va începe activitatea sây>-m-» 
viitoare.

Io aceeași zi. s-au 
oegarierlle in 
dactare pentru 
țiilor culturale 
mane. precum _ , _
rarea economică. tehairo-3tt«Uți- 
fi că și in domeniul pr-otețâni și 
ameliorării mediului înconjură
tor, și au avut loc întâlniri de 
lucru ale unor grupuri care se 
ocupă de diversele aspecte ale
securității europene.

jntzuat 
-âe de re- 

probiemeie rea- 
și contactelor u- 
$i pentru coope-

Pentru promovarea exporturilor 
țărilor în curs de dezvoltare
Sesiunea Consiilului U. N. C. T. A. D.

Luînd cuvîntul în cadrul lu
crărilor sesiunii a 12-a o Con
siliului UNCTAD, care și-a 
reluat activitățile la Geneva, în 
legătură cu punctul de pe or
dinea de zi care tratează acți
unile Națiunilor Unite pentru 
promovarea exporturilor, re
prezentantul României, Mircea 
Petrescu, ministru consilier, o 
subliniat, printre altele, necesi
tatea amplificării, prin măsuri 
concrete, o sprijinului interna
țional în vederea promovării 
exporturilor țărilor în curs de 
dezvoltare, în primul rînd prin 
produsele realizate în prezeht 
de aceste țări și diversificării 
acestor exporturi. El s-a referit, 
de asemenea, la necesitatea u
nei conjugări a promovării ex
porturilor cu măsuri în vede
rea asigurării unui mai mare 
acces al țărilor în curt de dez
voltare pe piața mondială. Re
prezentantul român o apreciat 
pozitiv realizările Centrului ln-

ternațional de comerț GATT— 
UNCTAD, ale PNUD, FAO și 
altor organisme. El a arătat, 
apoi, că, în ceea ce privește ac
tivitatea comisiilor regionale 
ale Națiunilor Unite, România, 
ca țară europeană, speră ca și 
Comisia Ecopomică pentru Eu
ropa să acorde o atenție sporită 
problemelor privind promovarea 
exporturilor țărilor europene în 
curs de dezvoltare.

participanților la 
Mișcarea celor t rei pregătiri44

La sediul Adunării Națio
nale 1 R. D. Vietnam s-au 
deschis, joi. lucrările primu
lui Congres a| po^tiripao«i- 
ler la «Mișcarea celor trei 
pregătit r:“.

.Mișcarea celor tre: pregă
tiri* a luat naștere ia sinul 
tineretului din R. D. \ iernam 

lMt riad tara tre- 
ripoueae agresiunii 

Lo chemarea preșe- 
Ho Și Mia. sute de 

j tinere din 
au

buia să 
străine 
dintelui 
mii de tineri _ 
capitala R. D. Vietnam 
declarat, atunci, ră sint pre
gătiți slujească patria
oriunde va fi nevoie, să-si 
jertfească viața in lupta 
pentru libertate și indepen
dență și să întărească țara 
printr-o mancă plină de ab
negație și prin învățătură. In 
prezent, această mișcare a 
cuprins peste 4 milioane de 
tineri, reprezentați la ~ 
greș de 50o delegați.

Luind cuvîntul in 
pârtiei pan ți lor. Ton

• PRILEJUITA de apropiata 
vizită oficială pe care o va face 
în Italia președintele Consiliu
lui de Stat al României, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. joi 
seara a fost inaugurată, în săli
le de expoziții ale Bibliotecii 
române din Roma, o amplă ex
poziție fotografică — * Româ
nia văzută de Mariapia Vecchl", 
Expoziția artistei italiene, pre- 
zentind peste 300 de fotografii 
și diapozitive, este rodul unui 
șir de călătorii ale autoarei în 
țara noastră.

R.P.D. COREEANA — Pe ogoarele cooperativei agricole din Chongchon, ținutul Yonan.

In cursul nopții de miercuri 
spre joi, unități ale forțelor pa
triotice cambodgiene au lansat, 
prin surprindere, puternice ac
țiuni ofensive împotriva pozițiilor 
deținute de trupele lonnoliste in 
regiunea orașului Kampot, cel 
mai important port maritim al 
litoralului cambodgian, aflat la 
130 kilometri sud-vest de Unom 
Penh. Atacul forțelor patriotice a 
agravat considerabil situația gar
nizoanei din Kampot. oraș care 
este aproape izolat de restul te
ritoriului controlat de forțele re
gimului de la Pnom Penh și al 
cărui aeroport este accesibil tiru
lui cu armament de artilerie și 
rachete al - patrioțjlor khmeri.

Patriota cambodgian și-au îh- 
te.HÎficat. de asemenea, presiu
nea asupra garnizoanei lonnolis
te din capitala provincială Takeo, 
atacind perimetrul de apărare 
dm sudul orașului, Totodată, foi
țele patriotice au angajat lupte 
violente cu unitățile lonnoliste în 
zona șoselei nr, 5, de importanță 
strategică.

Alte atacuri ale patrioților s-au 
piodus în imediata vecinătate a 
Pnom Penhului, unde bombar
darea pozițiilor lonnoliste din 
centura de apărare a orașului s-a 
soldat, pentru unitățile regimului 
de la Pnom Penh, cu pierderi 
grele în oameni și materiale de 
luptă.

s

sThang. președintele R. D. 
Vietnam. a relevat succesele 
obținute de „Mișurea dor 
trei rrejătirri* ia aali de 
luptă impetrh a inters enț^i 
străine și rOotribațla Mișcă
rii |a victoria poporului viet
namez. E| a urat niembfiior 
Mișcării noi succese ia mun
că sj învățătură, in i; mnTtrmc- 
ția socialismului și iu mlâ- 
rirea patriei.

Raportul prezentat. apeu 
de Vu Qnang. priro-secYctar 
al Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Muaci- 
tor „Ho Și Mia*, a subliniau 
de asemenea, semnihraiia 
victoriilor tineretului vietna
mez pe fronturile de luptă 
și ale construcției pașnice. 
El a arătat, totodată, că ti
neretul din R. D. Vietnam 
este hotărit să întărească so
lidaritatea militantă cu tine
retul din țările socialiste și 
tineretul progresist din în
treaga lume.

îI
Liban

Situația revine la normal7

• AUSTRALIA ȘI NOUA 
ZEELANDA au cerut Curții 
Internaționale de Justiție de 
la Haga să se pronunțe a
supra legalității experiențe
lor nucleare efectuate de 
Franța in Oceanul Pacific. 
In cererea sa. Australia a
preciază că aceste experien
țe violează dreptul interna
țional $i Carta Națiunilor 
Unite. Ca o măsură interi
mară. guvernul australian 
reclamă interzicerea expe
riențelor pe perioada in care 
această problemă sc află in 
dezbaterea Curții. La rîndul 
său, guvernul de la Welling
ton cere instanței să declare 
că experiențele nucleare 
franceze. generlnd căderi 
radioactive, constituie o vio
lare a drepturilor internație- 
nale ale Noii Zeelande.

Potrivit poziției guvernului 
francez, menționează agenția 
France Presse, Curtea de la 
Haga nu ar dispune „de 
competență" în chestiunea 
de față.

orașului Beirut patrulează uni
tăți ale armatei și care de luptă, 
iar militarii continuă să ocupe 
principalele puncte strategice 
din jurul taberelor palestiniene 
din împrejurimile capitalei. Pos
tul de radio Beirut a difuzat, 
joi, un ordin al Comandamen
tului suprem al armatei, în ba
za căruia toți rezerviștii au fost 
chemați să se prezinte la uni
tățile lor.

Totuși, potrivit unui comuni
cat militar difuzat de postul de 
radio Beirut, joi, au fost sem
nalate, în unele regiuni ale Li
banului, o serie de incidente în
tre armata libaneză și forțe pa
lestiniene.

La Beirut continuă să se des
fășoare o intensă activitate me
nită să ducă la generalizarea a
plicării acordului intervenit în
tre autorități și organizațiile pa
lestiniene, iar, pe de altă parte, 
la soluționarea crizei provocate 
de demisia premierului Amin 
Hafez.

Joi, în cea de-a noua 
2i de Ia declanșarea inci
dentelor dintre armata li
baneză și organizațiile 
rezistenței palestiniene, 
Beirutul a cunoscut, pen
tru prima dată, o perioa
dă mai îndelungată de li
niște ca urmare a respec
tării de către cele două 
părți a clauzelor acordu
lui de încetare a focului.

Comandamentul militar a ri
dicat de două ori, în cursul zi
lei, interdicțiile de circulație — 
între prele 0,7—10,00 diminea
ța și 14,00—19,00 (ora locală), 
măsură care a fost extinsă și la 
alte orașe principale din țară. 
Comunicatul difuzat de postul 
de radio atrage atenția că ră- 
mîn în vigoare interdicțiile cu 
privire la organizarea de adu
nări și manifestații.

Autoritățile libaneze au adop
tat o serie de măsuri pentru a 
preveni reizbucnirea incidente
lor. Pe arterele principale ale

II
I

Con-

fața 
Duc

După cum a declarat recent ministrul indian al edncațlel, 
guvernul acestei țări va aloca, în cursul următorilor cinci 
ani, suma de 11 miliarde rupii pentru dezvoltarea învăță* 
mîntulul. Un program special elaborat in acest sena, va per
mite tuturor copiilor între 6 și 11 ani să beneficieze de _ ln- 
struire școlară. Guvernul indian a aprobat, de asemenea, 
un proiect care prevede lichidarea analfabetismului in ria
dul tinerilor in vlrstă de 15—25 de ani.

• DLFA CUM ANUNȚA * a- 
gențllle de presă, in capitala 
Austriei a fost difuzată știrea 
că reprezentanții celor 19 state 
care * participă la reuniunea de 
la Viena consacrată reducerii 
trupelor șl a armamentelor in 
Europa centrală, începute la 31 
ianuarie 1973, vor avea o ședin
ță plenară la 14 mai 1973.

Noi presiuni asupra dolarului
Devenite evidente 

la sfîrșitul zilei de 
marți, presiunile 
asupra dolarului s-au 
accentuat miercuri
pe principalele piețe 
vest-europene. Ca și 
in trecut, momentul 
de început al actua
lei tendințe l-a con
stituit 
cursului 
R.F.G., _ .
parte zvonurilor pri
vind o posibilă re
evaluare a monedei 
vest-germane. care 
circulau cu insistență 
în cercurile financia
re în cursul zilei da 
miercuri.

La Frankfurt pe 
Main, dolarul a oier- 
dut teren considera
bil față de paritatea 
pe care a avut-o in 
raport cu marea 
R.F.G. la începutnl

întărirea 
mărcii 

datorată in

săptămlnll. După ce 
luni fusese cotată la 
2,8525 mărci, deviza 
S.U.A. a coborit
marți la 2.8415 mărci, 
pentru a atinge 
cursul dimineții d* 
miercuri 
mărci. O tendință 
similară a fost înre
gistrată la Paris, 
unde dolarul corner* 
cial a fost cotat la 
4.54—4.5418 franci 
(față de 4.5525 franci 
in ajun). Rata finan
ciară a monedei 
americane (accesibilă 
turiștilor, speculato
rilor etc.) a oscilat 
miercuri intre 4-5375 
si 4.5425 franci. 
Cursuri sensibil mai 
scăzute a avut dosa
rul și la Zurich. 
Bruxelles, Milano, 
sau. mai ales. Lon
dra. unde lira ster-

lină a urcat la 
256415 dolari — cea 
mai ridicată paritate 
a sa in raport cu 
monede americană 
din ultimul aa.

Pe acest fundal de 
slăbiciune a devizei 
S.L.A., cursul auru
lui a continuat să 
înregistreze valori 
ridicate. La Londra, 
principala piață a
metalului galben, 
prețui aurului a 
atins, joi dimineața, 
un nivel record — 
M.M dolari 
cu numai 
cenți sub 
dul absolut 
gistrat la 27 
ax. Tendința 
creștere 
metalului 
manifestă ____ _

' toate celelalte burse 
ocridentale.

war».
44 de
recor- 
îore- 

martie 
. de 

a prețului 
galben se 
m m !•
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Ambasadorul român 
în Suedia ți-a prezentat 
scrisorile de acreditare

• JOI, ambasadorul Republi
cii Sariallst« România in Sue
dia, Dumitru Lazăr. a prezentat 
scrisorile de acreditare prinț u- 
luj moștenitor al Suediei, Carol 
Gustaf. Io cursul convorbirii 
cordiale care a avut loc, cu a
cest prilej, ambasadorul roman 
a transmis, din partea preșe
dintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, urări de să
nătate regelui Suediei, Gustaf 
al VI-lea Adolf, și de prosperi
tate poporului suedez. Prințul 
moștenitor a adresat, la rindul 
său, urările suveranului Suedi
ei, ale sale personal, președin
telui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România.

• PREȘEDINTELE RICHARD 
NIXON a numit, joi. pe James 
Schlesinger in funcția de mi
nistru al rli. Titularul a-
cestul portofoliu a fost, piuă de 
curlnd. Elliot Richardson, care 
a preluat recent funcția de mi
nistru al justiției.

Pină în prezent- James 
Schlesinger a fost șeful Agen
ției Centrale de Investigații 
(CIA,.).

In funcția de director al A
genției Centrale de Investigații 
(C.I.A.) a fost numit William 
Colby, care, anterior, ocupase 
postul de director adjunct.

Pe de altă parte, purtătorul 
de cuvint al Casei Albe, Ro
nald Ziegler, a informat câ 
John Connally. fost ministru al 
finanțelor în timpul primului 
mandat al președintelui Nixon, 
a fost numit consilier special 
prezidențial.

Convorbirile 
intercoreene
• ri KTATORIL L DE CUVINT 

al delegației de Cruce
Roșie a R-P.D. Coreene parti
cipantă la cea de-a 4-a ședință 
a con sorbirilor pe Hnie de cru
ce roșie Nord-Sud, desfășura
tă la Seul iu zilele de 9 si 18 
mai. a anunțat câ cele două 
părți au conțlnuai discutarea 
primului punct al agendei de 
lucru, privind problema desco
peririi adreselor familiilor și 
rudelor dispersate in Nord și 
in Sud și comunicarea rezul
tatelor acestor reraetări-

La convorbiri — a relet at 
purtătorul de cuvlnt al delega
ției din R.P.D. Coreeană — 
partea nord-coreeană a făcut 
noi propuneri echitabile.

CIPRIAN PORUMBESCU î ru
lează la Patria (orele 10: 12.30; 17: 
20.30).

CEAȚA i rulează la Scala (orele 
9,15; 11,30: 14; 16.15; 18,30; 20,45); 
Gri Vița (orele 8; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30).

MISTERUL DIN INSULA BAL- 
FE ; rulează la scala (orele 9,15; 
11,30; 13.45, 18.15), Morița (orele 
8.45: 11, 13.15. 15.30; 18: 20.30).

FATA BATRINA : rulează la 
Sala Palatului (orele 17,15: 20,15), 
Flamura (orele 9; 11,15. 13.30: 16; 
18 15. . 20,30) Capitol (orele 9,30; 
11,45: 14, 16.15: 18,30; 20,45).

FRONTUL NOMAD : rulează la 
Lumina (orele 9: ll,t5; 13,30: 15; 
18.30. 20.45).

RAPORTUL AGENTULUI ÎS î 
rulează la Doina (orele 17 45; 20,15).

URSUL YOGI rulează la Doina 
(orele 9.30; 11,30. 19,30).

VERONICA rulează ia Central 
(orele 9: 11.18: 13.30: 15,45: 18; 
20,15). Volga (orele 9.90: 11,30; 
13.30: 15 30, 17.45: 20); Arta (orele 
16: 18: 20).

PE ARIPILE VINTULU1 l rulea
ză la Luceafărul (orele 10; 14,xu;
18). Fesuval (orele v.30; 14; n845), 
Favorit (orele 10; 14,3^; 19).

PADUREA PIERDUTA ; rulează 
la Timpun Noi (orele 9—20,16 in 
aaotlou«re),

ACEA PISICA BLESTEMATA 1 
rulează la București (orele 8,30; 
11. 13,30; 16, 18,30; 21).

ADIO. PETERSBUKG : rulează 
la Viitorul (orele 15,30, 18; 20,15)-

TECUMSEH : rulează la Lira (o- 
reie 15.3^; 18; 20,15). Bucegi (orele 
15,30; 18; 20,30).

CE SE ÎNTIMPLA DOCTORE ? î 
rulează la Melodia (orele 9, 11,15; 
13,30, 1S; 18,30; 20,45). Modern 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) . Buzeștl (orele 9; 11,15; 13.30;
16; 18,15, 20,30),

ASTA SEARA DANSAM ÎN FA
MILIE : rulează la înfrățirea (ore
le 15,30; 18; 20,15),

GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI î 
rulează la Excelsior (orele 9; 12,30; 
16; 19.30), Gloria (orele 9.30; 12,30; 
16,15; 19,15). Aurora (orele 9: 12,30; 
1fi * 19.15),

NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR i ru
lează la Dacia (orele 9; 12,30; 16;
19.30) ,

COWBOY i rulează la Unirea 
(orele 15.30; 18: 20,15), Floreasea 
(orele 15,30; 18: 20.15).

ZESTREA : rulează la Ferentari 
(orele 15,30; 18; 20,15).

• APARATUL AUTOMAT 
sovietic „Lunohod-2", plasat pe 
Lună la 16 ianuarie a.c., des
fășoară programul de activitate 
prevăzut pentru cea de-a cincea 
zi selenară.

După ce, în decembrie trecut, au fost oprite 
studiile pentru racheta „Europa-3", s-a anunțat 
la 27 aprilie în-cadrul lucrărilor celui de al 
64-lea Consiliu al E.L.D.O., , ,
că programul de lansare a rachetelor „Eu- 
ropa-2' va fi abandonat. Decizia a fost 
luată de Franța și Republica Federală Germa
nia — principalele țări care au finanțat ope
rațiunea.

ținut la Paris, El DO a abandonat...
• Eșecurile unui program spațial vest-european • Ce se va întimpla 

cu potențialul tehnic acumu^t și cu cei 300 specialiști deveniți șomeri ?

H
otărirea luată pune 
astfel capăt unui 
prag-om început in 
urmă cu zece ani- 
ln ani 1192-1963, 
au fost c/eate. 

aproape simultan, două orgoni— 
vest-earopene : 

(Organizația 
de cercetă ‘i

de a con- 
sateliți și 
(Organizo- 

pentm pre- 
apa ratelor

zotii spațiale 
C.ER.S.-E.S.RO. 
vest-europeană 
spațiale) cu scopul 
stru: rachete și
CECL.E.S.-E.LD,O. 
ția vest-europeonă 
golirea și lansorea 
spațiale) care se ocupa de pu
nerea la punct și lansarea ra
chetelor.

Pogromu E.S.R.O., finanțat de 
R F. Ge-—o*-s. Anglia. Be I gio, 
D"? -narea. Spania. Franța, 
O'fdo. Italia. Suedia și Elve
ția a cuprins pină acum șase

lonsân r»u5:te iar din iunie 1971 
și-o asumat răspunderea de a 
se ocupa și de programul sate- 
liț ior numiți „de aplicație", mai 
exact, de cercetări in domeniul 
meteorologiei, ol comunicațiilor 
și al navigației aeriene. E.S.R.O, 
iși continuă activitatea, avind o 
stroctum care ii permite să-și 
gireze convenabil atît proble
mele financiare cit și progra
mul de cercetare. Chiar acum 
citeva zile s-a anunțat că 
ES R.O. a hotărit construirea 
o'tor doi sateliți pentru cerce
tări științifice.

E.L.D.O., in momentul înființâ- 
rw sale, avea șapte țări membre: 
R.F, Germania, Franța, Anglia, 
Belgia. Italia, Olanda și Austra
lia. Această organizație nu avea 
decit un rol de gestiune a pro
gramului spațial „Europe" de-

oarteâ fiecare din cele trei 
trepte âle unei rachete erau 
construite de țări diferite. în 
anul 1969, ca urmare a creșterii 
costului - evaluat acum la 3,5 
millarda de franci pe perioada 
de zece ani în care a funcționat 
- precum și a eșecurilor înre
gistrate, Anglia și Italia s-au re
tras. Programul fixat inițial pre
vedea trei etape de lansare a 
rachetelor „Europa" în zece ahi. 
Prima etapă a cupiins trei lan
sări efectuate cu succes în anii 
1964--1965. Pentru cea de a 
doua etapă (1966-1967), au fost 
programate patru lansării din 
care au reușit să fie plasați pe 
orbită doi sateliți. In cea de-a 
treia etapă (1968-1973) trebu
iau să fie realizate sase lansări, 
inclusiv cea prevăzută pentru 
12 octombrie 1973, care nu va

mai avea loc din cauza întreru
perii programului. Celelalte cinci 
lansări ale etapei au fost ratate: 
trei rachete nu s-au ridicat de 
la sol, la una s-a renunțat, iar 
racheta lansată la 5 noiembrie 
1971, care figura ca penultima 
din program, a explodat după 
două minute de zbor.

Decizia anunțată la Consiliul 
de la Paris, la 27 aprilie, nu a 
surprins decit în măsura în care 
s-a aflat că se renunță la ulti
ma lansare prevăzută în toamna 
aceasta. Organizația E.L.D.O. 
anunțase deja din decembrie 
1972 că nu-și continuă activita
tea, atunci cînd au fost oprite 
lucrările de studiu și proiecta
re a unui viitor program spațial 
„Europa — 3"-

In momentul de față sint

avansate o serie de presupuneri 
în legătură cu ceea ce se va 
întimpla cu întreg potențialul 
tehnic acumulat în cei zece ani 
de activitate. In comunicatul 
oficial prin care s-a anunțat de
cizia de abandonare a progra
mului, nu se face oIcI o preci
zare în acest sens. Nici despre 
cele 300 de persoane cu o înal
tă calificare, care au rămas fără 
lucru, nu s-a spus nimic. Franța 
și R.F. Germania au făcut, însă, 
cunoscut că își vor îndrepta de 
acum atenția spre realizarea 
noului proiect de lansare a sa
teliților spațiali numit „L-3S". In 
plus, Franța participă cu un 
procentaj fix de 10 la sută la 
programul spațial american post
Apollo.

RODICA ȚEPEȘ

R.F. POLONA - Macheta viitorului aeroport al orașului Gdansk. 
Noul aeroport, care va avea o capacitate de două miileane de 
călători pe an, se află in construcție șl urmează să fie dat in 
folosință in cursul anului 1974.

Program antiinflaționisî [ 
la Bonn

• GUVERNUL VEST-GER- I 
MAN a anunțat, joi, un pro
gram «ntiiofl«țlooi.st. Printre 
măsurile anunțate figurează 
instituirea unei taxe de 11 la 
sută asupra noilor iovestițli, a 
unei suprataxe de 10 la sută pe 
veniturile medii, reducerea cu 
5 la sută a tuturor cheituiell- 
lor federal0, cu excepția relar 
asumate in baza tratatelor in
ternaționale, liberalizarea im- 
țiorturilor, îndeosebi a celor 
din Europa de sud-est și Afri
ca. De asemenea, guvernul a 
hotărit sâ blocheze 2 000 de 
posturi rămase vacante și sâ 
amine scumpirea tarifelor la 
convorbirile telefonice și servi
ciile poștale.

„Skylab“: a început 
U U t • vnumaratoarea inversa

La Cape Kennedy a început numărătoarea inversă in vederea 
lansării, la 14 mai, a Laboratorului spațial (..Skylab“), și, în ziua 
uimătoare. a cabinei, de tip „Apollo“, avind la bord primul 
echipaj din cadrul programului.

Racheta „Saturn 5“, care va plasa pe orbită laboratorul (con
siderat cea mai mare navă spațială americană construită pină 
acum), se află instalată pe rampa de lansare 39 A. in timp ce 
racheta , purtătoare a cabinei echipajului („Saturn 1 B“), mal 
redusă ca dimensiuni, ocupă complexul 39 B, utilizat ultima 
dată în 1969 cu prilejul misiunii „Apollo 10“-

Cei trei astronauțl — Charles Conrad, Joseph Kerwin și 
Pau] Weitz — se apropie de sfîrșitul programului lor de pre
gătire. desfășurat la centrul spațial de la Houston. El urmează 
să sosească la Cape Kennedy în cursul zilei de duminică, în 
ajunul lansării laboratorului.

A doua misiune din cadrul proiectului „Skylab" va începe 
la 12 iunie, iar ultima — la 8 august.
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NICI UN MOMENT DE PLICTI
SEALA : rulează la Tomjs (orele 
9; 11,15: 13.30; 15.45: 18,15 : 20,3^).

EXPLOZIA : rulează la Pacea 
(orele 15.45; 18; 20.15).

EU NU VAD, TU NU VOR
BEȘTI. BL NU AUDE i rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30; 18;
20 16).

TARA SALBATICA : rulează la 
Giulești (orele 15,30; 18; 20.15).

DRUMUL SPRE VEST ; rulează 
la Gotroceal (orele 15.30; 18; 20.15).

ATUNCI l-AM CONDAMNAT 
PE TOȚI LA MOARTE , rulează 
la VHan (orele 15.30: 18 : 20.15).

ATENTATUL : rulează la Raho
va (orele 15.30; 18 20.15),

LUPUL MARILOR — RĂZBU
NAREA : rulează la Moșilor (oreie 
15,31; 19),

COPILUL SĂLBATIC : rulează 
la Popular (orele 15.30; 18; 20,15).

UCrDETI OAIA NEAGRA î ru
lează la Progresul (ora 20,15).

SECERA VLNTUL SĂLBATIC : 
rulează la Progresul (orele 15.30; 
18).

DOMNULUI PROFESOR CU 
DRAGOSTE i rulează la Munca 
(orele 15.38; 18; 20,15).

ALFRED CEL MARE : rulează, 
la Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

GRĂDINI CINEMATOGRAF
PE ARIPILE VINTULUI î ru

lează la Grădina Festival (ora
19.45) . Grădina Luceafărul (ora
19.45) ,

CEAȚA : rulează la Grădina Se
lect (ora 18,30).

ACEA PISICA BLESTEMATA : 
rulează Ia Grădina București (ora 
20). Arenele Romane (ora 19,30).

FATA BATRINA ; rulează la 
Grădina Capitol (ora 19,38).

GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI : 
rulează la Grădina Aurora (ora 
19,30).

CE SE ÎNTIMPLA DOCTORE ? : 
rulează la Grădina Buzeștl (ora 
20). Grădina Modern (ora 19,45).

TECUMSEH : rulează la Grădina 
Lira (ora 19,30). Grădina Bucegl 
(ora 19,30).

COWBOY : rulează la Grădina 
Unirea (ora 19,30).

LUPUL MARILOR: RĂZBUNA
REA : rulează la Grădina Moților (ora 18.30),

NICI UN MOMENT DE PLICTI
SEALA rulează la Grădina To
mis (ora 19.30).

VERONICA - rulează la Grădi
na Arta (ora 19,30),

FILIERA : rulează la Grădina 
Vtan (ora 19,30),

si?-:

Opera Română : ALBERT HER
RING — ora 19,30; Teatrul de O
peretă : MY FAIR LADY — ora 
19-30; Teatrul Național „I, L, Ca- 
raglale" (Sala Comedia) : DULCEA 
PASARE A TINEREȚII — ora 20; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandaa* 
(Schitu Măgureanu): D-ALE CAR
NAVALULUI — ora 20; Teatrul 
„C, I, Nottara“ (Sala Magheru) ; 
ADIO CHARLIE — ora 19,30; (Sala 
Studio) • BĂRBAȚI FARA NE
VESTE — ora 20; Teatrul de Co
medie : BUFFALO BILL ȘI IN
DIENII — ora 20: Teatrul Mic: 
DUPĂ CĂDERE — ora 19,30; 
Teatrul Giulești : VASSA ZELEZ- 
NOVA — ora 19.30; Teatrul „Ion 
Vasilescu0 : DOCTOR FĂRĂ VOIE

— era 19,30; Teatrul „C, Tănase" 
(Sala Savoy) : REVISTA ARE 
CUVÎNTUL — ora 19,30; (Sala 
Comedia) : JOS PĂLĂRIA — ora 
19,30; Teatrul ,,Țănclăiaăâ" (Sala 
Victoria) : NINIGRA $1 ALIGRU
— ora 17; (Sala Academia) : UN 
BĂIAT ISTEȚ ș‘ UN REGE NA- 
TĂFLEȚ — orele 15 șl 17 ; Ansam
blul Rapsodia Română : PE PLA
IURILE MIORIȚEI — ora 19,30.

PROGRAMUL I
1 9,00 Curs de limbă rusă, 9,30 
O viață pentru o idee : Dr, Con
stantin istrati. 10,00 Telex, 10,05 
Publicitate, 10,10 Biblioteca pentru 
toți : George Topîrceanu. 10,50 De
sene animate : „Cirtița grădinar" 
— producție cehă, 11,00 Istoria fil
mului sonor, „Pe aripile... filmu
lui “ 12,30 Moment falc'laria cu Io
nela Prodan și Tlta Bărbulescu. 
12,40 M^i^l^t^lpal^ltatea răspunde 
burureșteanulul. 13,00 Telejurnal. 
16,00—17,00 Teleșcoală, Chimie : 
Zaharide. Istoria României : Ridi
carea la luptă pentru dreptate și 
frăție (Anul revoluționar 1848 în 
Țările Române), 17,30 Curs de

limbă engleză. 18,15 Atenție la.., 
neatenție. 18,35 La volan.' 18,50 Te- 
leaoafeaință de presă. Balanța de 
plăți — indicator al eficacității in 
relațiile economice externe. 19,20 
1001 de seri, 19,30 Telejurnal, Cin
cinalul Înainte de termen — cauză 
a întregului popor. 20,00— Clnterul 
săptăminii : „Viața-l frumoasă'* 
20,05 In cronica ta, țară — emi
siune de versuri șl ciatere, dedi
cată aniversării a 125 de ani de la 
Revoluția din 1848, 20,35 Film ar
tistic : ,,O partidă de pescuit". 
Producție a studiourilor cinemato
grafice franceze, 22,15 24 de ore, 
22,40 Teleglob, Itinerar polonez ; 
Poznan intre două tirguzl,
PROGRAMUL H

18-00 Telex, 18,05 TeIeainem«te- 
ca pentru copil : „Detașamentul 
lui Trubaciov". 19,30 Telejurnal.
Cincinalul înainte de termen — 
cauză a întregului popor, 20,10 An
sambluri folclorice — „Floare bă- 
nătenăă", 20,40 Revista economică 
TV, 21,10 Desene animate : „Ideea" 
— producție a studiourilor din 
R. P. Polonă, 21,20 Omul și muzica 
lui : Carl Nielsen, 22,00 Telerama. 
22,30 Cărți și idei, Discuție asupra 
volumului „Omul, societatea, so- 
ci«lism:lulr. de Constantin Lonesru. 
Rubrica „Cărți despre care se 
vorbește'*.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: București, Piața ..SaloȘeii•, Tel 17.60.10, 17.60.20 Abonamentele se fac la oflaille poștale șl dlfuroril din întreprinderi șl instituții. — Tiparul: Combinatul poligrafic „Casa Scînteil"*. 
Cititorii din străinătate pot face abonamente prin „ROMPRESFILATELIA" — Serviciul Import-Export Presă — București — Calea Grlvițel nr. 64—66, P.O,B — 2001-


