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socialistă pentru înfăptuirea

cincinalului înainte de termen

INIȚIATIVE,

în Italia, San Marino și la Vatican

V
preună cu 
Ceaușescu, 
Italia, San Marino și la Va
tican, se înscrie ca un mo
ment de o profundă semnifi
cație prin bilanțul său fruc
tuos, prin valoarea deosebită 
a documentelor semnate ca 
și prin posibilitățile pe care 
le creează pentru amplifica
rea în continuare a unor le
gături care și-au dovedit trăi
nicia în încercările timpului. 
Din nou am fost martori o- 
culari ai unor manifestări

izita pe ca
re președintele 
Consiliului de 
Stat, tovară
șul Nicolae
Ceaușescu, im- 
tovarășa Elena 
a efectuat-o în

LA COMITETUL U.T.C.
PE UZINA A SOSIT O

SCRISOARE :

„Uteciștii sînt nădej
dea și mîndria sec

ției noastre"
(In pag. a 3-a)

ANGAJARE, ÎMPLINIRI
La 100 apartamente

construite
unul realizat din

materiale economisite
SECRETARUL ORGANIZAȚIEI U.T.C. DE 
LA ÎNTREPRINDEREA JUDEȚEANĂ DE 
CONSTRUCTII-MONTAJ OLT NE RELA
TEAZĂ CUM AU TRECUT UTECIȘTII DE LA.

ANGAJAMENTE LA FAPTE

A

J»
care reflectă prestigiul Ro
mâniei socialiste, înalta con
siderație acordată conducăto
rului iubit al poporului nos
tru de al cărui nume se lea
gă, indestructibil, politica 
realistă, constructivă, vădind 
o adincă înțelegere a feno
menelor contemporane, pe 
care o promovează cu nea
bătută consecvență țara noas
tră. Reportajele din coloanele 
ziarelor și imaginile pe care 
ni le-au oferit transmisiile 
televiziunii ne-au înfățișat 
sentimentele de prietenie cu 
care conducătorul României a 
fost intîmpinat pretutindeni 
— de la solemnele primiri o- 
ficiale în decorul unor palate 
încărcate de gloria secolelor

și pînă la strîngerile de mină 
ale harnicilor muncitori din 
uzinele vizitate. Numele 
României și al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au fost 
rostite cu admirație și pre
țuire, cu o deosebită căldură 
și amiciție. Primul ministru 
italian Giulio Andreotti de
clara că „organizarea acestei 
vizite a constituit pentru noi 
nu numai o mare plăcere, dar 
și o sarcină dintre cele mai 
ușoare și aceasta deoa
rece președintele Nicolae 
Ceaușescu este o personali
tate politică foarte cunoscută 
și deosebit de apreciată de 
întregul popor italian. Sint 
convins că acest lucru l-a 
putut constata și conducăto-

rul statului român, în urma 
manifestărilor de aleasă prie
tenie și caldă simpatie cu 
care a fost înconjurat pretu
tindeni unde s-a aflat pe pă- 
mîntul Italiei".

S-au evocat în zilele acestei 
vizite afinitățile de limbă și 
cultură, raporturile care s-au 
perpetuat prin veacuri și ale 
căror începuturi sint legate 
de origini comune. Istoria a 
cimentat legăturile româno- 
italiene, le-a dat trăinicie, 
dar popoarele noastre sint 
preocupate de dorința de a

EUGENIU OBREA

(Continuare în pag. a Vl-a)

In prezența tovarășului
Nicolae Ceausescu

9

Gestul tovarășilor mei de 
muncă m-a impresionat mult. 
Eu, Mircea Terlai, am fost ales 
secretarul organizației U.T.C. 
Mi-am luat atunci angajamen
tul să răspund încrederii lor cu 
încredere, să acționez în așa 
fel incit fiecare dintre noi să 
simtă că trăiește și muncește in 
chip comunist

Sună frumos „ca la carte" 
această promisiune a secretaru
lui. A căpătat ea acoperire?

— Cred că da, ne spune Mir
cea Terlai. In proiectul de 
norme ale vieții și muncii co
muniștilor, ale eticii și echității 
socialiste se arată că „fiecare 
comunist trebuie să manifeste 
cea mai mare grijă și răspun
dere pentru sporirea și înflori
rea continuă a avuției naționale, 
să acționeze pentru gospodări
rea cit mai eficientă a mijloa
celor și resurselor societății 
noastre", își amintește secreta
rul comitetului U.T.C. între 

♦ această cerință și realitatea de 
la noi din șantier era o mare 
diferență. Trebuie să vă spun 
că pînă nu demult, la fiecare 
100 de apartamente construite de 
întreprinderea noastră se con
sumau materiale cit pentru 103 
sau chiar 104 apartamente. După 
cîteva zile de calcule și discuții 
cu băieții am hotărît ca, înce- 
pînd cu acest an la fiecare 100 
de apartamente, să realizăm 
unul din materiale economisite. 
Cînd am lansat inițiativa știam 
deja unde trebuie să „căutăm" 
acest apartament, ce canale ale 
risipei să închidem.

Primii care au acționat 
spiritul acestei inițiative 
fost uteciștii de la Șantierul 
instalații. Echipele conduse 
tinerii Emilian Tetea. Ion 
trate, Constantin Barbu 
I. Domitrașcu, aducînd « 
modificări instalațiilor electrice, 
do încălzire și sanitare, au reu
șit să economisească materiale, 
cu care se pot echipa încă trei 
apartamente.

Inițiativa a fost preluată, cu 
rezultate bune, și de uteciștii de 
la Șantierul 4. Să vedem cum 
economisesc ei materialele de construcții pentru apartamentul 
promis.

— în primul rînd trebuie sa 
vă spun că au recondiționat 15 
tone de fier beton, care aștepta 
să fie dus la I.C.M.. ne spune 
inginerul Florin Cioablă, șeful 
lotului. Manipulate cu mai mul
tă grijă cofrajele pot fi refolo- 
site acum de 12 ori, nu doar 
de 9 ca înainte. A crescut inte
resul tinerilor pentru mai buna

IUSTIN MORARU

Ponderea mare a salariați- 
lor. in cadrul întreprinderii de 
transporturi auto Cluj, o re
prezintă tinerii. Ei și-au luat 
angajamentul să realizeze 
economii în coloare de 50 mii 
lei la carburanți și piese de 
schimb care, în întreprinde
rea noastră, reprezintă „ma
teria de bază** pentru ciclul 
de producție. Prin* întreținere 
rațională a autovehiculelor 
din dotare se realizează eco
nomii la piese de schimb și 
prelungirea duratei de ex
ploatare a autovehiculelor. 
Astfel, întrecerea „Tineretul- 
factor activ în îndeplinirea 
cincinalului înainte de ter
men* a fost preluată cu viu 
interes de uteciștii organiza-

ministrului afacerilor externe
României, George Macovescu

avut loc solemnitatea decorării

onora
cuvîntul dat

ției noastre. In 
acest sens toți 
tinerii conducă
tori auto s-au 
angajat la depă
șirea sarcinilor 
de plan cu 
2—3 la sută și

realizarea unor economii la 
carburanți de cite 3—5 litri 
la fiecare sută de km par
curși. 
Cornel 
Albon, 
autobaza marfă Cluj. Condu- 
călători auto de la autobaza 
călători Cluj s-au angajat, la 
rindul lor. să transporte in 
condiții civilizate și la timp 
toți călătorii și totodată să 
realizeze economii la carbu
ranți și lubrifianți. Dintre a- 
ceșiia amintim pe uteciștii 
Nicolae Dascăl, Traian lisa 
și Vasile Păcurar. Numai in 
luna aprilie, conducătorii auto 
amintiți au realizat economii 
de 2 290 lei la carburanți și 
lubrifianți.

Dintre ei amintim pe 
Chioreanu, Ștefan

Partenie Anca de la

Un rol deosebit in activita
tea noastră îl au și meseriașii 
de întreține'e a parcului auto 
care contribuie nemijlocit la 
reducerea prețului de cost și 
reducerea imobilizărilor prin 
buna calitate a reparațiilor pe 
care le prestează. A$a de 
exemplu organizația U.T.C. se 
mindrește cu uteciști ca 
Nicolae Smolea, Ilie Stuparu 
și alții de la atelierele de 
întreținerea autobuzelor, Ni
colae Tarcea, Vasile Rudu de 
la atelierele de întreținere a 
parcului de autocamioane. Ti
nerii din cadrul întreprinderii, 
sub îndrumarea organizațiilor 
de partid și a organizațiilor 
U.T.C., tor depune tot efor
tul pentru realizarea tuturor 
sarcinilor economice și anga
jamentelor luate, astfel ca la 
finele celor 4 ani și jumătate 
să raporteze conducerii de 
partid și de stat că angaja
mentul luat a fost îndeplinit 
și depășit'

DOMINIC MOGOȘ. 
secretarul comitetului U.T.C. 

al I.T.A. Cluj

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, a decorat, 
luni după-amiază, cu ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste 
România” clasa I, pe tovară
șul George Macovescu, mem
bru al Comitetului Central al 
P.C-R., ministrul afacerilor 
externe, pentru îndelungată și 
rodnică activitate în mișcarea 
muncitorească și pentru con
tribuția adusă la înfăptuirea

politicii Partidului Comunist 
Român de construire a socia
lismului, cu prilejul împlinirii 
vîrstei de 60 de ani.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii 
Maurer, 
Gheorghe
Cornel Burtică, Ștefan Andrei, 
Constantin Stătescu, secreta
rul Consiliului de Stat, Nicolae 
Ghenea și Vasile Gliga% ad- 
juncți ai ministrului afacerilor 
externe.

Ion 
Manea
Pană, Ilie Verdeț,

Gheorghe 
Mănescu,

Inmînînd înalta distinc
ție, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a felicitat căl
duros pe sărbătorit.

A luat apoi cuvîntul minis
trul afacerilor externe, care, 
adresîndu-se secretarului ge
neral al Partidului Comunist 
Român, celorlalți tovarăși din 
conducerea de partid și de 
stat, a spus : „Vă mulțumesc 
din adîncul ființei, al conștiin-

(Continuare în pag. a V-a)

(Continuare in pag. a lll-a)

Foto: AGERPRES

In secția de răsucit a Fila
turii de lină pieptănată — 

București.

va face. împreună cu tovarășa Elena 
Republica Federală Germania

Președintele Consiliului de Stat,

La invitația președintelui federal al Republicii Federale Ger
mania, dr. Gustav W. Heinemann, și a doamnei Heinemann, pre
ședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, 
Ceaușescu, o vizită oficiala in 
intre 26 și 29 iunie 1973.

Un spital studențesc

ANCHETA 
NOASTRĂ

tratat cu...
indiferență

fișierului bonurile mult rîvni- 
te, dar salariata care le distri
buie îți răspunde scurt că nu 
mai există. Ce să facem în a- 
cest caz ? Alte policlinici nu ne 
primesc, întrucît se știe peste 
tot că studenții au policlinica 
lor. Să mergem oare la policli
nica cu plată ?“. (D. M., Insti
tutul de construcții).

București.O vizită Ia spitalul studențesc din
Internați destui, unii în saloane, alții sorindu-se 
prin curte, necăjiți ca tocmai acum, cînd se 
apropie focurile sesiunii de examene, sînt ne- 
voiți sa se claustreze aici. Discutăm cu cîțiva

— „La O.R.L. și oftalmologie 
sînt niște cozi de neînchipuit 
Bonurile se epuizează în cîteva 
minute, așa că, dacă nu t.e nu
meri printre primii la rînd, tre-

iar
se

dintre ei. Sint unanimi în aprecierea eforturilor 
medicilor, a capacităților lor profesionale, dar, 
totodată, fiecare mai are cite ceva de spus. Re
luăm cîteva din opiniile pe care le-am notat :

buie să revii 
timp boala ți 
nu o dată se întîmplă să ajungi 
în. fața medicului abia după 
două, trei săptămîni. In vremea

și iar, între 
agravează și

asta pierzi cursuri, pierzi timp, 
îți tocești nervii. Ceea ce mi 
se pare cel puțin șocant e un alt 
fapt, legat de această situație î 

uneori vezi dincolo de ghișeul

— „Sînt mulțumit de solicitu
dinea manifestată de medicii și 
surorile medicale de aici, î 
comportarea personalului 
serviciu e sub orice critică, 
scoală din somn dimineața 
6, ca să înceapă măturatul, 
se vorbește extrem de urît. 
cînd le atragi atenția, a doua 
zi încep represaliile, de pildă

însă 
de 

. Ne 
la 
ni 

iar

DRAGOMIR HOROMNEA

(Continuare în pag. a lV-a)

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Aș dori ca in numele condu
cerii de partid și de stat să 
felicit pe tovarășul Macovescu 
cu prilejul împlinirii vîrstei de 
60 de ani și al înminării aces
tui inalt ordin al Republicii 
Socialiste România.

Desigur, aceasta este o vîrstă 
încă tînără ; dar în acești ani 
tovarășul Macovescu a desfă
șurat o intensă activitate — și 
în ilegalitate, cînd a adus o 
contribuție însemnată ia lupta 
revoluționară din România — 
și apoi in anii de construcție 
socialistă, mai cu seamă in 
domeniul politicii internațio
nale. Deci, prin acordarea a- 
cestei înalte distincții se dă și

o înaltă apreciere activității 
pe care tovarășul MacOvescu 
a depus-o in acești ani.

Dar, așa cum este obiceiul 
să se spună întotdeauna, a- 
cordarea acestei înalte apre
cieri înseamnă și punerea 
unor noi obligații, de viitor, în 
munca pe care o are tovară
șul Macovescu ca ministru de 
externe. Desigur, ținind seama 
de politica internațională a 
țării noastre, de multiplele 
probleme ce se pun pe plan 
internațional se poate preve
dea că și în viitor va fi nece
sară o activitate intensă pen
tru a se înfăptui și in acest 
domeniu, în cit mai bune con-

dițiuni, politica României de 
dezvoltare a relațiilor interna
ționale, de întărire a colaboră
rii cu țările socialiste, cu țările 
în curs de dezvoltare, cu toate 
statele lumii, pentru realizarea 
politicii generale a țării noas
tre de colaborare în Europa, 
de pace în întreaga lume.

Doresc să exprim convinge
rea mea, a conducerii de 
partid și de stat că tovarășul 
Macovescu va desfășura și în 
viitor o activitate bună in a- 
ceastă direcție. îi doresc încă 
o dată deplin succes în acti
vitatea sa, viață îndelungată, 
multă sănătate și fericire.

Festivalul teatrului
de copii și tineret — Piatra Neamț

Am propus discutarea teatrului pentru copii unor oameni, mai 
apropiați sau mai depărtați de ei, din intenția de a descoperi 
preocupări și probleme inspirate de această modalitate.

1. Vă interesează sau nu teatrul pentru copii ? De ce ?
2. Ce modalități de spectacol preferați ? Vă gindiți la forme 

speciale de colaborare cu copiii ?
3. Ce aplicații credeți că ar putea avea aceste experiențe 

asupra limbajului teatral destinat publicului obișnuit ?
Astăzi răspunde la ancheta noastră RADU 

PENCIULESCU (pag. IV).

Intrarea
în cultură

de CONSTANTIN STOICIU

k încercam într-o mai veche anchetă, lucrată chiar pentru , 
k ziarul care găzduiește cu amabilitate această rubrică săptă- , 
\ mînală, să aflu locul ce-l ocupă cultura, înțeleasă atunci și , 
x acum drept mediu.de formare și de referință, ansamblu de ■ 
C răspunsuri la nevoile reale ale unei comunități, „mod de ( 
X viață", de comportament, fapt și nivel de civilizație, în viața ( 
\ cîtorva tineri dintr-o mică și modernă uzină bucureșteană. ( 

Trebuie să recunosc că ancheta nu mi-a reușit, dar de fiecare < 
( dată cînd intru într-o librărie sau mă opresc la un stand cu < 

cărți din apropierea stațiilor de autobuz și văd tineri care-și < 
x plimbă privirea numai în căutarea colecțiilor de aventuri și < 
C de benzi desenate, gîndul mi se întoarce la lunga discuție < 
x purtată în acea uzină cu acei tineri care se plîngeau de căr- ( 
x țile vechi și prăfuite, mai ales așa-zise „romane de dragoste" < 
\ și cărțulii de aventuri din biblioteca uzinei, de acțiunile ste- ( 
x reotipe — simpozioane, conferințe, și iar simpozioane, confe- < 
\ rințe, o singură dată un proces literar eșuat în plictiseală — <
X de la clubul uzinei, de excursiile țintind constant aceeași Vale <
x a Prahovei, sau aceleași meciuri de fotbal etc., etc. N-am in- i
x tenția să refac aci amănuntele discuției, deși, probabil, Iu- <
x crurile s-au schimbat mult de atunci dar chestiunea „intrării < 

? (Continuare în pag. a ll-a)
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Cele 6 facultăți care compun 
institutul asigură printr-o bază 
materială corespunzătoare (8 
cămine cu peste 2 000 locuri, o 
cantină cu 3 100 locuri, zeci de 
laboratoare, terenuri sportive, 
un club), prin prezența la ca
tedră a unui valoros corp pro
fesoral, specializarea în urmă
toarele domenii : agronomie, 
zootehnie, horticultura, medici
nă veterinară, îmbunătățiri 
funciare, economia agriculturii, 
lată acum și cîteva scurte pre
zentări ale fiecărei facultăți.

mie (anorganică ți organică) sau 
Patologie veterinară, la alegere 
— scris și oral ; Zoologie sau 
Anatomia și fiziologia omului, 
la * ’alegere — scris.

se

FACULTATEA DE 
AGRONOMIE

Este cea mai veche ta:ultâ-e 
din cadrul Institutului agrono
mi ? „N icdiae BA1^ie^L^1,muJ 
înființării — 1853. Facultatea
pregăieițte cadre specializate in 
tehnologa culturii planelor a- 
gRtttde. specia citate ia care vor 
activa in LA.S.. C.A P-. stațiuni 
experimentale agricole, lahwa- 
toare județene pentru controlul 
»emiffte!or. învățământul agricol 
de toate gâdele, precum și in 
funcțiile de îndrumare a agri
culturii Județene și republicane. 
Tn acest scop facultatea atfeură 
o pregătire temeinică in știin
țele speciale ale producției ve
getale agricole : Fitotehnie, Cul
turi irigate. Producerea și păs
trarea furajelor. Genetica și a
meliorarea plantelor, Agroteh
nica. Pedologie. Agrochimie, Fi- 
lopatologie. Entomologie, Ma
șini agricole.'

Facultatea dispune de labora
toare spațioase, bogate in ma
terial didactic. Colecțiile cate
drelor de mare valoare științi
fică oferă largi posibilități de 
studiu. Menționăm, in special, 
colecția de soluri, unică prin 
varietatea sa, muzeul plantelor 
de cultură, atelierele catedrei de 
mașini agricole. Facultatea po
sedă la Stațiunea didactică ex
perimentală Băneasa cimpuri 
Didactice și experimentale ale 
diferitelor catedre, unde studen
ții execută diferite lucrări prac
tice specifice. Durata studiilor 
este de 5 ani din care 4 am in- 
vățămint teoretic (inclusiv lu
crările practice de laborator si 
practica anuală) și un an ce 
practică în producție la sfi^t^^l 
-ludiilor teoretice pentru pregă- 
’ .rea și întocmirea lucrării ce 
eiolomă. După susținerea exa- 
M-nului de diplomă facilitat- -a 
a - vdă titlul de inginer agro-

în acest scop fundamentarea cu
noștințelor științifice într-o serie 
de discipline : Biochimie, Ana
tomie, Histologic, Fiziologie a
nimală, Matematici speciale, 
Biofizică, Mașini și instalații 
zootehnice, Pășuni și finețe, in
terior pregătirea studenților
axează pe discipline ca : alimen
tația, reproducția animală, ge
netica șl ameliorarea animalelor 
pe specii : taurine, ovine, bovi
ne, avicultura, serleieujeură, a
nimale de blană și laborator. La 
S.E. Băneasa diferite atedre 
posedă loturi de animale, co
lecții de rase efective cu pl*n de 
producție. Baza materială e 
completată printr-o largă cola
borare cu producția. Durata stu- 
dlS^ este de 5 ani (4 — invăță- 
mint eeoretle. 1 — panică tn 
producție). După absolvire fa
cultatea acordă titlul de inginer 
zootehnist. Adresa : B dul Mă- 
răști nr. 59. telefon 18 2350. Dls- 
c--]pline peotru concis : criKe 
taaorganlcă fi organică) nu 
Zootehnie. ta alegre — scrii fl 
ora! : Zoologie sau Anatomia și 
fiziologia omului, la alegere — 
scris.

FACULTATEA DE 
HORTICULTURA

Absolvenții ei vor activa în ca
drul I.A.S., C.A.P.. stațiunilor 
experimentale, instituțiilor de 
cercetări în domeniul legumicul
torii, pomiculturil, viticulturii. 
Facultatea dispune de 3 pavili
oane, clmpurl didactice proprii 
cu o suprafață dc 55,45 ha., gră
dină botanica, parc dendrologic, 
sere și solarii. Pentru o pregăti
re optimă, studenții participă la 
lucrări de specialitate, experi
mente. zonări de culturi, elabo
rări de standarde, iar in cadrul 
disciplinei de arhitectură peisa- 
geră se realizează proiecte de 
amenajare a unor spații verzi 
care se aplică in producției

Adresa : B-dul Mărăști nr. 59, 
telefon 18.22.30.

Discipline pentru conc^ri : 
Chimie (oganlcă și anorganică) 
sau Hnrtlcukura. la alegere — 
scris si oral ; Botanică — scris.

FACULTATEA DE 
ECONOMIA 

AGRICULTURII
Facultatea pregătește un eco

nomist specializat prin studii 
care să-i asigure calitățile ceru
te de ritmul actual al revoluției 
t ?h!tido-ștltețlfien șl implicațiile 
sale pentru agricultură.

Pregătirea studenților acestei 
facultăți pose accentul pe ur
mătoarele disc-iplin» : economia 
pood F MP—. organizarea 
rnurrii. cuneabdlaaate. finanțe, a- 

rlzvea ș planificarea între- 
prmdenlor agricole. analiza 
ec twosr-c!. Durata etudiEor 
asm de 4 ani. la ; anurile 
de zi și 5 aru. la Cărt frecvență.

Planul de invătămlnt cuprinde 
32 discipline co 1579 oio pre
legeri. 1553 are soninar.i ți 
lucrări Braet-cie 1» ore-oro- 
iecte ee•noraiee. Laboratoarele 
de cercetare șl calcul economie 
sint dotate cu mașini modera
te calcul nlnetrice șl electro
nice.

Absolvenții sînt repartizat: în 
I.A.S.. SM.A direcții generale 
agricole județene, cercetare, în-

ea st planificarea

FACULTATEA DE
ÎMBUNĂTĂȚIRI 

FUNCIA RE
■ne-Făcui tatu pregătește

daliști pentru îndeplinirea Pro
gramului național de imtanltă-

nș. «Mi

In

de examen.
țiri funciare. .
de irigații, desecări, combaterea 
eroziunii solului, îndiguiri, ali
mentări cu apă, stații de pom
pare. valorificarea nisipurilor. 
FacultaiCea are don! secții : in
gineri, 5 ani de studii cu circa 
B0 de jocuri anual si lublnfi- 
neri, 3 ani de studii cu circa 
M locuri anual. Anul trecut a 
început construcția unui local 
specia! destinat facultății al că
rui prim corp va fi dat in folo
sință in anul universitar 
1973 1974. Planul de învățămint 
cuprinde discipline menite să 
pregătească absolvenții pentru 
exploatarea, întreținerea siste
melor de îmbunătățiri funciare.

Laboratorul de izotopi radioactivi utilizat cu 
aparatură modernă, studenții facultăților de zoo
tehnie și medicină veterinară efectuează diverse 

analize și cercetări.
cit și pentru proiectarea și exe
cutarea acestora.

Adresa : B-dul Mărăști nr. 59, 
telefon 18.22.30.

Discipline de concurs — ingl- 
neri : Matematica (algebra, geo- 

i metric plană și in spațiu, trigo
nometrie, elemente de analiză 

i matematică) — scris și oral ; 
Fizică (mecanică, fizica mole
culară și căldură, electricitate) 
sau îmbunătățiri funciare, la a- 
legeee — scris. Sublngineri : 
Matematică (algebră — geome
trie plană, trigonometrie) — 
scris și oral ; Fizică (mecanică, 
electricitate) sau îmbunătățiri 
funciare, la alegere — scris.

C. S. 
Fotografi: O. PLEC AN

privind lucrările

Doina Lobonea. antd I H: 
De la început noi am încheiat 
contracte au întreprinderi din 
Timișoara ți, o spunem cu 
mindrie, de noi cor avea 
nevoie Fabrica de aparate

FETELE

FOILETON

Hotel
317

Numărul cel mal cu ghi
nion, cel mal cu ghinion nu
măr din cite se cunosc răniî- 
ne, pentru mine, 317. Cifre
le acestea, lipite pe ușa ca
merei și gravate, deopotrivă, 
pe brelocul triunghiular din 
plastic al cheii cu care o 
încui șl o descui — bineînțe
les cînd se lasă ea încuiata 
șl descuiată — cifrele aces- 
e*â, zic. fac parte integrantă 
din viața mea de vreo zeoe 
zile bune, de cînd cu onoa
re mă denumesc locatar la 

Tîrgu Jiu.Gorj-Hotel din 
Flotant, desigur.

...In schimb, lumina la 
bale îmi ardea zl șl noapte 
ignorînd butonul întrerupă
tor, chiar dacă-1 țineam de
cuplat și-o sfipt&mînă. Ca și 
pe * * " ................ ‘
na 
ca 
să ,
Trec trei zile. Vine un meș
ter cu șurubelnița, pentru 
lumina din bale. O face. Nu 
mal arde deloc, adică. Baia 
poți s-o folosești însă fiindcă 
apa, la fel de rece prin am
bele guri de robinet, tot 
curge, chiar dacă dușul s-a 
„deșirat" de tot. Curge. Curge

holurile scăldate în lumi- 
zilel, unde becurile ard 
să arate fiecul pe unde 
calce, cînd nu-i noapte.

și din tavan, de deasupra o- 
gllnzil, dc se umple tot ta 
două zile paharul în care țin 
ustensile pentru dantură. 
Prosoapele le atirn de clan
ță, că barele nichelate au 
căzut din perete, de mult, cu 
dlblurl cu tot. Mă rad in ca
meră, am eu o oglinjoară 
nctogonală de buzunar ; mă 
săpunesc în bale. Imposibil 
invers ! Am încercat.

...In schimb, telefonul nu 
merge. Merge, adică, aiurea. 
Merge pe jumătate : tu auzi 
tot, nu te aude deloc che
matul, cu tot efortul corzilor 
vocale. Trec trei zile. Vine 
un meșter cu șurubelnița. 
De la 02. 1! face : acum, deși 
tu auzi tot, nu te aude deloc 
chematul !

...în schimb, veloza, n-are 
ea buton dar' curentează, că 
arde tot timpul.

...In schimb, ascensorul, 
cînd nu stă, e ciudat. Are 
beznă. Pipăi butoanele. Dacă 
al tovarăș de drum glumeț 
în cutie, șl-ți spune „bau 7” 
între etaje, te alegi cu o 
spaimă buna.

...In schimb, am rămas șî-n 
lift cînd mal erau doar 2 
metri pînă la etajul pe ca- 
re-î frecventez, al treilea, a
colo unde pe una din uși 
scrie 317. Dar m-a scos pînă 
Ia urmă, pe burtă, prietenul 
meu electricianul, cel cu șu
rubelnița care mi-a stins dc 
tot lumlna-n bale.

— Meștere, ziceam ieșind 
în patru labe. Să vii mîlne 
iar pe la 317...

— Așa... Domnu' de la 317? 
Vine Gigei ! Cu șurubelnița ! 
Acuma hal ușor și cu picioa
rele alea, că poate cheamă 
cineva liftul la Parter !...

...In schimb, fusel locatar 
la Gorj-Hotel. La .,317". Mă 
simții bine, în schimb...

VIOREL RABA

Intrarea
în cultură •-

• ■
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Elena Bălan, anul I P: Eu 
am venit din Lugoj special 
pentru această școală, știam 
cile ceva despre meseria de 
bobinatoare care mă atrăgea 
la începui, copilărește poate, 
numai pentru că cere o deo
sebită agilitate a degetelor.
Mai tirziu am văzut că do- 
bindirea unei asemenea agi
lități nu e deloc simplă și că 
alături de aceasta ih trebuie 
nenumărate alte deprinderi
fi multiple cunoștințe de teh
nologie, de fizică și ’ ‘ ' 
de desen.

Silvia Bobic, anul 
Voi fi constructor de , 
JLectrice. Școala însă m-a pre
gătii mai o&nplex, am acut 
de-a face cu toate tipurile de 
mioare existente in produc
ție. ceea ce mi-a creat un ori
zont profețim larg. Socotesc 
că Meseria mea este foarte 
potrivită fetetor: ni se soli
cită indemînare, răbdare, spi- 
riiul de ordine, păstrarea rit- 

nuciityti.

(Urmare din pag. 1
in culturâ", pentru câ, la urma urmei, despre asta a fost și 
este vorba va fi mereu actuală pentru cei care vin, ca și pentru 
cei care deocamdată mai sînt în afară. A „intra în cultura* este 
în adevăr o experiență fundamentală de viațâ pe care orice 
tînăr se cuvine și trebuie s-o parcurgă în trecerea sa inevita
bilă spre maturitate) spre deplina implleare și angajare sociala 
prin profesie, prin atitudine politică, estetică, etică. Cultura 
adevărată, cea care interesează aici și care dă personalității 
umane statură morală este un ansamblu coerent și clar de 
valorii confruntarea cu normele acestui mediu, admise și so
cializate, are toate șansele să se desfășoare într-o minunată 
liniște, fiindcă aventura cunoașterii nu este totdeauna măci
nată sau însoțită de îndoieli și patimi, dar în absența unor 
bune și firești îndrumări tranziția spre maturitate, spre mode
lele de comportament „firești", adică spre „convențiile so
ciale", se produce cu dificultăți. „Intrarea în cu^î^l^uaă* apare 
astfel ca un act purificator șl de o supremă emoție șl frumu
sețe in măsura în care cultura, asemenea omenescului care 
cheamă omenescul, creează nevoia de cultură. Sigur câ un 
avid consumator de maculatură polițistă nu va căuta decit 
Intîmplător marea literatură, și nu se știe exact dacă a doua 
oară va mai întîrzia asupra ei, iar un asiduu frecventator al 
spectacolelor de estradă puerile, cu glume neroade șl mo
mente coregrafice stingheritoare, nu va intra cu prea mult 
entuziasm la Ateneu sau într-o galerie de artă. Sigur apoi că. 
beneficiar a unei impresionante cantități de informații care se 
scurg necontenit prin canalele mass-mediei, numeroase din 
aceste informații fiind virtuale fapte de cultură, dar mult mai 
numeroase informații neavind nici o semnificație, tinărui nu 
ajunge mereu fără sprijin delicat, competent și sincer bine
voitor să rețină pentru sine( pentru viața sa complicată șl 
lipsită de timp cu adevărat liber plusul de cunoaștere inte
lectuală care să-l împingă permanent spre formarea temei
nică a conștiinței apartenenței la adevărata cultură a colecti
vității în mijlocul căreia trăiește și acționează, de multe ori, 
din această cauză, el devenind un receptoral pasiv și uniform 
al lumii care, de altfel, este și rămine a lui, un simplu și 
inofensiv însoțitor a cărui voce, a cărui prezență șl atitudine 
se risipește în afara preocupărilor șl intereselor comune. De 
aici se naște probabil și sentimentul de insatisfacție al lipsei 
de participare, dar și indiferența și apatia socială și politică, 
dar și abandonul sîeîleor în subcultură, cum ar spune socio
logii. Fenomenul nu are mare întindere, dar nu poate fi igo- 
norat sau rezolvat prin automatisme sau prin soluții ce și-au 
epuizat de mult utilitatea și interesul. Formarea și îndrumarea, 
calitatea opțiunii șl gustului, conștiința propriei existențe a 
fiecăruia are, normal, bogate implicații etice șl presupune 
răspunderi dintre cele mai diverse. Acțiunea de socializare a 
euleurli. de promovare a acelor valori specifice care ne defi
nesc ca spiritualitate, a afirmării acelor noutăți intrinseci dina
micii firești a reînnoirii culturii nu poate fi, și nici nu este, lă- 
sală la voia întîmplării. Important este însă acum să coborim 
în Stfnșit cu competență in detaliile acestei acțiuni, astfel incit 
emoția și trăinicia interiorizării faptelor de cultură să rămină 
totdeauna autentice.

!

: !pătrund în industria 
constructoare de mașini

• • * m ■
K JJ**

de SEN ALEXANDRU

•î

Adresa : B-dul Mărăștl nr. 59. 
-fon 18.22.30.
Discipline pentru concur- : 

■ -.mie (anorganică și organică) 
>au Agrofitotehnie, Ia alegere — 
- ris și oral ; Botanica — scris.

FACULTATEA DE 
ZOOTEHNIE

A fost înființată pentru! ■
pregăti cadre de -pe-i£lsțli 
centru diferitele sectoare ale 
□ reducției animale în LAjS^ 
C.A.P., institute de cerce- 
tari si stațiuni experim r.tale 
zootehnice. Facultatea asigură

chimie,

FACULTATEA DE 
MEDICINA 

VETERINARA 
Are o veche trad-tm. la

POȘTA 
RUBRICII

•— «•

D-i ia F—

VIATA BAT 

LA UȘĂ!

HI H: 
apra

j

*»•!

MABIETA VIDRAȘCU

Laboratorul de mașini agricol? dotat cu zeci de utilaje este te
renul ideal de aprofundare a cunoștințelor teoretice.

Kar! Max nr. 52 tolef 2.43.24), 
funcționează o secție de con
strucții ânrunâuLcn cu exa
mene de admitere la : fizică 
(oral), mafemat^ră ț^trls și 
orali, desen tehnle. (^<ucraT« 
grafică). Tot proiectam poți 
deveni șl la Cîmpulung Mus
cel (Scada posti: ceală pentru 
industria construcțiilor de 
mașini, str. Negru Vodă nr. 
123 Met 1.44.49). Iar la Pi
tești (Școala pc^lieeală pen
tru eoMtruc■țli. ler, Războ-

icni nr. 35 telef. 1.20.68 _
1 20.87) găsești specialitățile ; 
devize și măsurători în con
strucții. topografie în con
strucții $i sistematizare (mate
matică — scris și oral, fizică 
— oral — pentru devize, la 
fel pentru topografie). Aegln- 
du-ți una din aceste speciali
tăți nece&are economiei națio
nale nu te vei mai simți nici 
neputincios, nici laș și nici nu 
vei mai avea vreo pricină să 
te simți rușina De altfel.

nici acum aceste aspre păreri 
despre sine nu-mi par justi
ficate. Dar cred că îți trebuie 
o profesiune care să te lege de 
cea mai fierbinte actualitate. 
Iar vastul domeniu al con
strucției, fie ea de mașini sau 
de noi orașe, îți va oferi fără 
îndoială un contact perma
nent cu realitatea cea mai 
vie a societății noastre.

Angelica și Adeluța Scutel- 
nlcu — Fălticeni : După cum 
prevede legea, la concursul 
de admitere în invățămintul 
superior universitar, econo
mic. pedagogic, medical, vete
rinar, farmaceutic, 
de educație fizică 
înscrie absolvenții 
ceelor. Greutatea 
numai aceea de a 
mi-e mai greu să-mi spun pă
rerea deoarece nu mi-ati co
municat ce vă place ci nu
mai ce nu vă place.

artistic și 
— se pot 
tuturor 11- 
va fi deci 
alege. Mie
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SERIALUL „SCiNTEII TINERETULUI** • SERIALUL „SCÎNTEII TINERETULUI** • SERIALUL „SCÎNTEII TINERETULUI**

(V)

PE O CĂLDURĂ
DE l^AD..

...Ne aflăm, deci, la Ribeira Preta. Ziua jocului cu Botafogo. 
îl chem pe Comarn după micul dejun ca să mai stăm de vorbă, 
îi cunosc caracterul labil. Știu că are uneori o emotivitate co
pilărească, că traversează perioade de melancolie, și ceea ce e 
mai grav, că nu găsește timp pentru toate aceste lucruri decît 
atunci cînd e în poartă. Ei îndrugă tot timpul că Botafogo e 
o formație tare, că nu poate dormi ca lumea și căldura îl ucide 
pur și simplu. Caut să-i alung temerile, să-l calmez, dar îmi 
dau seama că n-am reușit prea mare lucru și încep să-ml fac 
aspre mustrări că n-am mal luat un portar, pentru orice even
tualitate.

...începem jocul pe o căldură de iad și după prima repriză 
sîntem conduși cu 3—1. La vestiare, atmosfera este explozivă. 

Caut să calmez sp-rlte^e da fără prea mare lueeel. In cele din 
urmă, in disperare de causa oblig întreaga echipă să treacă 
la... dușuri reci. Băieții se mai potolesc — acum pot să mă în
țeleg cu el. Imediat d^pă reluare. Dan Coe reduce scorul 
la o lovitură liberă de la 25 de metri. Speranțele renasc, dar 
Dan, în dorința de a egala, se hazardează in. atac șl, astfel, 
plătim nechlbruința lui cu încă an gol primit. îi schimb pe Dan 
și Gherghell cu Măndoiu rl Dumitrlu III. dar e inutlL Scorul 
e fixat in cele din urmă -a 6—2.

în această partidă. Coman a încasat nu mai puțin de patru 
goluri din LOIHTURI LIBERE executate de fundașul stingă de 
la Botafogo ! E drept, acest jucător se dovedea un „asu în ma
terie, iar arbitrul local eanoscinda-l „specialitatea" le acorda 
cu ușurință ! „Zidul" nostru fiind destul de bine c^mi^ult de 
flecare dată, rămînea să decidă în ultimă instanța, cerberul nos- 
tra„. Dar Coman... Ar fl mai bine să nu-ml mai amintesc:....

Narcis părea alt om, parcă nimeni nu mai reușea să se în
țeleagă cu el. La orice reproș al nostru, dădea din cap automat, 
dar se vedea că nu mal e capabil să rețină nimic din tot ce-i 
spuneam. Căldura U topise, Dr. Șerban Florian, alarmat șl el 
de „toanele** portaralai, pe care Ie atribuie căldurii excesive, 
depune eforturi să-l recuperăm pe Adaznache. Dar inutil. Cu 
fracturile nu e de joacă.

La numai 48 de ore de la „deaastrul Botafogo‘1. sîntem pro
gramați la Perlclcaba, statul Sac Paolo, pentru un joc cu e- 
chlpa „XV Noiembrie", din prima ligă. Așteptam cu îngrijorare 
această partidă, o mărturisesc, mai' ales după ce aflasem că 
echipa locală reușise un joc egal, 1—1, cu Botafogo care ne 
„judecase- la un «cor atit de sever, cu puțin mal înainte M-am 
hotărit să încep jocul cu prudență, cu accent major pe apărare, 
cu următorii componnnțț: Coman — Ivăncescu, Măndoiu, Dan 
Coe, Delnana — Gherghell, Dlncuță — Luc-scu, Grozea, Oble- 
menco și Kallo. „Noutățile" erau Măndoiu pe postul, lui Barbu 
și Dlncuță în locul lui Dumitrlu III.

De astă dată, însă, n-am mai avut prilejul să mă plîng de 
nimic. Marcațl vizibil de „rușinea Botafogo" băieții au început 
relaxați partida, au stat o vreme „la cutie", iar apoi cînd în 
repriza secundă au văzut că pot dicta în teren, s-au dezlănțuit 
într-o snrin de atacuri furioase dar nu lipsite de clarviziune, 
făcîndu-i „k.o." pe apărătorii adveeși! El răzbunau, astfel, în

frângerea de la Botalogo cu o victorie categorică chiar la a- 
celașl scor: 6—2 (2—1). Paț.ecnln au fost înscrise de Laensea (2), 
Oblnmnnco (2), Kallo șl Dumitriu III (care l-a înlocuit in re
priza a Il-a pe Grozea).

Eram bucuros că depășisem atît de rapid „criza" climei bra
ziliene (așteptată, de altfel) care ne tortura pur șl simplu. (Nu 
peste multă vreme, însă, aveam să fac față ..cazului Dan Coe", 
care, la capătul rezistenței psihice, a avut o izbucnire nervoasă, 
somâindu-ne să-i dăm pașaportul să plece pentru că i s-a făcut 
dor de casă și nu mai poate suporta clima. Culmea este însă 
că aenastĂ scenă s-a petrecut la Gura Amazoanelor, în locali
tatea Bnlnm, tocmai cînd susți^ea^.. ultimul meci, din lungul 
nostru turneu, urmînd ca la un interval de titeva zile să por
nim spre casă).

Coman își regăsise, acum, echilibrul, părea mai relaxat șl 
respiram mai ușurați cu toții.

Am rămas în stațiunea bâlnno-cllmâtnrleă San Pedro încă 
vreo două zile șl acest lucru ne-a priit de minune. Băieții au 
avut poslbLl!tatnâ să se mal odihnească și să se bucure de deli
ciile unor salturi spnetaouloâln in apa bazinelor. îmbietoare, ca 
niște oaze în plin deșert.

...Ne despărțim cu regret de această splendită localitate șl 
ne transferăm bagajele în autobuzul care ne poartă către San 
Jose do Rio Pret^o. Același drum monoton prin dnșnreu| de pia
tră. apoi prin stufoasa vegetație a hâelendne. același oameni cu 
capetele protejate de uriașe sombrerouri care culeg cafeaua de 
pe plantații imense. Mi-e dor de casă mal mult ca orlcind și 
încep să-l înțeleg pe toți acești băieți mult mai tineri ca mine, 
care îndură cu stoicism dificultățile istovitoarei expediții in 
inima continentului sud-amerlcan. Lingă mine stă ..Onei" Pir- 
călab care, privind pe fnrnaseră, probabil că e mistuit de aceleași 
gînduri... El și-a pierdut muft din voioșie și exuberanță, mal 
ales după accidentul acela stupid de la Curitiba, care ii face 
indisponibil încă multa vreme... Mocanu e. de asemene^ acci
dentat.

La Rlo Preta ne acomodăm cu terenul, dar organizatorii se 
dovedesc nelnduplecațl atunci cînd vine vorba despre ora de 
joc. O țin mereu pe-a lor: ora 16.30, adică exact cind termo
metrul arată plus 38 de grade. Mă hotărăsc ca aici la Rio Preta 
să arunc în luptă o echipă tînără. păst^ițdul-1 numai pe expe
rimentatul Barbu în centrul apărării. Deci, seabijnse formula: 
Coman — Ivăncescu, Barbu, Măndoiu. Delnana — Dlncuță, Du
mitrlu III — Lucoscu, Grozea, Oblemenco, Kallo... Desfășurarea 
ulterioară a nvenlmnneejor îmi dă convingerea că n-am greșit. 
Tinerii abordează partida la o cotă maximă de ambiție. Grozea 
devine stăpînul terenului și tot el marchează unicul gol. ai vic
toriei, într-un sitil care-i atrage o furtună de aplauze. Spre ju

mătatea reprizei secunde îl simt însă „sufocat" de pe urma ri
sipei de energie și-1 chem pe bancă lnjoculndu-1 cu Sasu. După 
încheierea partidei, mă simt dator să felicit întreaga echipă. 
Privind evoluția ei de pe bancă îmi dădusem seama că fiisenmul 
de joc preconizat prinde viață, că băieții reușesc să aplice cu 
mai - multă conștiinciozitate sarcinile din cadrul liniilor și al for
mației... Masa de seară decurge într-o atmosferă de plină vo
ioșie, eroul el fiind Grozea. Singurul mohorît este Mocanu. N-a 
jucat deloc pînă acum, fiind accidentat la Copacabana.

— Nu-l nimic, mai al timp, îl consolez eu. Altădată să nu 
te mai joci cu puștii pe plajă.

A doua zi o pornim incă din zori gpre Sao Paolo, ca să 
prindem avionul spre Rlo de Janeiro. Pe aeroport dăm cu ochii 
de Zacour șl președintele federației de fotbal Sao Paolo, Falconi. 
care ne anunță programul jocurilor următoare. După un ceas 
de drum cu avionul, ne continuăm expediția cu autobuzul încă 
14 ore, ca să ajungem la Salvadore în Bahia, Sîntem frînțl de 
oboseală. Gazdele ne conduc la un hotel plasat pe malul ocea
nului la zece kilometri de oraș. Mîncăm ceva în grabă șl apoi 
căutăm odihna atit de mult dorită.

A doua zi, împreună cu Onisie șl dr. Florian Șerban, în
tocmim un program de refacere, pentru ca la ora meciului 
băieții să se afle în plnnieudlnnâ forțelor. De astă dată ni se 
dă șl o veste bună: jucăm în nocturnă ! Din mica „documen
tare" pe care ml-am pregătlt-o încă de la București, știu că 
adversara de astă seară — Esporte Club Bahia — se numără 
printre coIo mai bune formații ale acestui stat, ocupind locul 
doi în campionat. Mă gîndesc deci că trebuie să recurg din nou 
la „echipa nr. 1", cu atit mai mult cu cit „Onel" s-a pus pe pi
cioare șl abia așteaptă sa zburde pe teren.

Deci, haideți, „bătrînllor", să vă vedem din nou la lucru, 
alături de cîteva „speranțe". La ora fixată pătrunde in teren 
formația: Coman — Delnana, Barbu, Dan Coe, Măndoiu —Din- 
cuță, Dumitriu III — Pîrcălab, Sasu, Ionescu, Kallo... Cîmpul 
de joc ne surprinde prin lățimea sa exagerată, iar temperatura 

*pe care o bănuiam mai blîndă cu noi, se menține, spre dispe
rarea tuturor, la plus 33 de grade. Asta, repet, la ora 21,30.

Meciul debutează foarte viu, echilibrat, cu execuții tehnice 
care smulg ropote de aplauze. în repriza a doua îl introduc în 
poartă pe Adâmachn, recomandindu-i prudență, și apoi, văzlnd 
că adversarul depune ar-mele, recurg și la alte schimbări: Gro- 
zea ii la locul lui Dumitriu III, iar Ion Ionescu, accidentat, ce
dează postul lui Oblemenco.

Obținem o victorie categorică: 5—2 (3—2) prin punctele 
înscrise de PjrcMab, Ionescu, Oblemenco șl Kallo (2).

Notez în „carnetul" meu: „joc plăcut, spectaculos, adversar 
tehnic, dar ineficace".
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Inițiative, angajare, împliniri Montarea ciocanului perfo
rator nu mai are nici un 
secret pentru lăcătușul Vio
rel Oros de la secția a III-a 
a Uzinei Independența din 
Sibiu. Calitatea produsului 
se verifică și confirmă pe 
deplin în abatajele miniere.

scrisoare: La 100 apartamente
UTECIȘTII SINT

NĂDEJDEA Șl MINDRIA
SECȚIEI NOASTRE

aonsstrui^te 
unul realizat 
din materiale 
economisite

Scrisoarea, foarte scurtă, enumera realizările secției Utilaj 
tehnologic de la Uzinele „23 August*". pe primul trimestru al 
anului (producția globală — 103,33 la sută ; producția marfă — 
102.50 la sută, productivitatea muncii — 102,50 ; economii de 
materiale — peste 46 000 lai) și sublinia faptul că, în cea mai 
mare parte, aceste rezultate aparțin uteciștilor care reprezintă 
70 la sută din totalul muncitorilor secției.

„Rugăm — se încheia scrisoarea — ca odată cu popularizarea

rezultatelor deosebite în muncă, să transmiteți tuturor uteciști- 
lor de la utilaj tehnologic, mulțumirile conducerii secției, comi
tetului de partid și sindicat pentru aportul adus, însoțite de 
convingerea noastră că și pe viitor, acest inimos colectiv tînăr 
nu va precupeți nici un efort pentru a duce la îndeplinire 
dezideratul major al zilelor noastre — cincinalul în patru ani 
și jumătate". Semnează : șeful secție! utilaj tehnologic Nicolae 
Popescu și economistul secției, Ion Macovei.

Depunerea scrisorii la comi
tetul U.T.C., pe întreprindere, 
prilej de mîndrie pentru tinerii 
secției, a fost urmată de orga
nizarea unei festivități. O festi
vitate ..în haine de lucru", după 
terminarea programului, fără 
vreo pregătire deosebită. întreg 
efectivul secției s-a strîns în- 
tr-un atelier, pentru a asista la 
înmînarea unor diplome de 
către tovarășul George Ghe- 
noiu, prim-secretar al Comite
tului municipal al U.T.C. Au 
fost înminate patru diplome — 
organizației U.T.C. a secției u
tilaj tehnologic, brigăzii nr. 1 
de la atelierul modelărie-lemn, 
fruntașă pe secție, . conducăto
rului acestei brigăzi, Gh. Miha- 
lea și utecistului Ion Enache.

— Ău fost momente de neui
tat, ne-a spus tînărul Lazăț 
Dragomir, membru al brigăzii 
evidențiate. Erau de față mun
citorii mai vîrstnici de la care 
am învățat meserie, secretarul 
de partid, președintele sindica
tului, șeful, secției. Toți veniți 
să ne sărbătorească pe noi, cei 
mai tineri I Scrisoarea, prin care 
efortul hostru a fost făcut cu
noscut comitetului municipal, 
al U.T.C. ne-a surprins și ne-a 
emoționat. Dar este de datoria 
noastră să facem o precizare 
— fără ajutorul aeordat de că
tre conducerea secției, organi
zați» de partid și comitetul sin
dicatului, n-am fi reușit să ne 
afirmăm.

Tinerii de la utilaj tehnologic 
au Jkvut intr-adevăr norocul să 
fie Repartizați în mijlocul unui 
colectiv bine sudat, care să-i 
adopte cu dragoste și să se 
străduiască să-i „crească".

— Grija noastră pentru tineri 
este firească, zic eu, așa ar 
trebui să fie peste tot I în plus, 
ea >-a întîlnit, precizează tova
rășii Nicolae Popescu, șeful 
secției, cu un deziderat al uzi
nei — nevoia de muncitori. 
Formați gata — n-avem de 
unde sâ-i luăm, trebuie să-i 
formăm. Ne-am străduit să fa
cem totul, să le placă la noi și 
cred c-am reușit, în ultimii ani 
nu ne-a plecat nici unul.

în ce a constat grija condu- 
• cerii secției pentru tineri ? Mai 
întii, in asigurarea aprovizio
nării tehnieo-materiale. Apoi, 
s-a rezolvat problema, în multe 
locuri spinoasă, a sculelor. Toți 
tinerii au dulapurile lor cu 
scule, cele mai multe de „pro
ducție proprie" , pentru noii 
veniți, cei cu. . vechime au con
struit 80 de dulapuri, bine asor
tate cu sculele necesare.

— I-am ajutat, este drept, 
dar, subliniază tovarășul Ștefan 
Ene, secretarul comitetului de 
partid al secției, meritul este 
în primul rînd al lor Din clipa 
în care a fost lansată întrece
rea steeltta. au luat legătura cu 
organizația de partid și sindicat, 
si-au asumat obiectivele cele 
4k grele La fiecare început de 
lună știu cu precizie care este 
obiectivul predominant al lunii 
în curs și-și concentrează aten
ția asupra sa Rezultatele înre
gistrate de tineri în producție, 
rezultate ce au adus secției ti
tlul de fruntașă pe uzină în anul 
1972, sînt dublate de rezultate 
la fel de spectaculoase ce țin de 
domeniul disciplinei de produc
ție și tehnologice — absențele 
tind vertiginos către zero, (au 
înregistrat o scădere de 24 la 
sută față de perioada similară 
a anului trecut), iar rebuturile 
l-au atins deja : nici un singur 
rebut in primele patru luni ale 
anului !

Festivitatea modestă, în haine 
de lucru, ne-au mărturisit ti
nerii, le vu rămîne în inimi 
pentru multă vreme și va con
stitui un imbold pentru autode- 
pășire. Este -ecsnoaștereu me
ritelor unui colectiv exemplar, 
de către cei mai în drept s-o 
facă — oamenii care i-au 
format.

MONICA ZVIRJINSCHI

Un nou succes
al constructorilor de

autocamioane din Brașov

Autobasculanta
La numai cîteva zile de Ia 

începerea producției bascu
lantei de 27 tone, construc
torii de autocamioane 
Brașov anunță un nou
succes : inaugurarea fabrica
ției de serie a autobasculan
tei de 17 tone, pe care carac
teristicile tehnice o recoman
dă ca fiind una din cele mai 
bune mașini de acest tip. Ea 
este echipată cu motor Die
sel de 215 CP. care dezvoltă 
o viteză de 80 km la oră, are 
12 viteze înainte și 2 înapoi, 
fiind aptă chiar și pentru 
tipurile cele mai grele de 
teren.

Foto î O. PLEC AN

(Urmare din pag. I) 
gospodărire a materialelor 
punctele de lucru.

Despre efectele inițiativei vor
bește destul de convingător or
dinea, spiritul gospodăresc care 
domnesc acuni în șantier. Nu 
mai vezi la tot pasul grămezi cu 
cărămizi sparte, cofraje arun
cate la întîmplare sau fier be
ton amestecat cu moloz.

S-au remarcat în mod special 
echipele de zidari conduse de 
Cornel Ștefănescu și Florea io
nică, echipe formate numai din 
tineri. Dacă anul trecut, pen
tru un metru cub de zidărie 
consumau pînă Ia 500 de cără
mizi, acum pentru același volum 
folosesc doar 435, așa cum pre
văd normele de consum.

— Pînă acum s-au acumulat 
economii de materiale în va
loare de 210 mii lei, ne spune 
secretarul comitetului U.T.C., 
ceea ce presupune trei aparta-

la

O clipă emoționanta: primul secretar al Comitetului municipal București al U.T.C. înmmează 
organizației din secție diploma de onoare.

L
1 â 1 m

mente, adică unul în plus 
fiecare 100 construite, așa cum 
am promis. Prin generalizarea 
inițiativei în toate cele 4 șan
tiere ale întreprinderii, vom 
construi, din economii, pînă li 
sfîrșitul cincinalului, cel puțin 
70 de apartamente confort I, 
cu două camere fiecare. '

Trebuie să menționăm că ini
țiativa prezentată aici nu este 
singura acțiune „cu bătaie lun
gă", de eficiență, a organizației 
U.T.C. Pentru ridicarea nivelu
lui profesional al tinerilor și 
îmbunătățirea calității lucrări
lor în șantier funcționează 
cursuri profesionale, ținute ae 
uteciști, pentru uteciști, pe me

" Pe scurt, viața de organi- 
a început să-și me rite 
nume, activitatea organi- 
U.T.C. se manifestă în 
domeniile de iaitras ale

serii, 
zație 
acest 
zației 
toate _______  ... _____
tinerilor. De unde se vede că 
tinerii n-au greșit cînd l-au ales 
Pe Mircea Terlai secretar.

REZULTATELE IN MUNCĂ

FAPTE DIN ÎNTRECEREA UTECI!5TA

(jNiVESTITH

De la
beneficiar la
constructor

sil invers

ne- 
la

constructo- 
Iosif Vier
ea uze care

Locuitorii comunei Baia, ju
dețul Tulcea trebuiau sâ vadă în 
comuna lor. la sfîrșitul anului 
trecut, clădirile impunătoare ale 
complexului intercooperatist de 
creștere a porcilor. Dar nu s-a 
întimplat așa...

„Cauzele care au dus la 
realizarea acestui obiectiv
termenul stabilit sînt multiple, 
ne spune tovarășul Nicolae Io- 
nescu, șeful biroului investiții 
din cadrul D.G.A.I.A.A. Tulcea. 
în primul rînd s-a făcut o 
proastă amplasare a complexu
lui. Terenul ales este stîncos, 
ceea ce a îngreunat lucrările de 
început, adică săpăturile pentru 
fundații și diferite canale de 
scurgere și aducțiune a apei. A
poi. executantul lucrării — Tru
stul de construcții și montaj mi
nier București — a fost lipsit 
de experiență în lucrări de zoo
tehnie. La toate acestea s-a adă
ugat și o proastă organizare a 
muncii, începînd din trimestrul 
II al anului 1972“.

De cealaltă parte, 
rul, prin șeful de lot 
toris. ne arăta alte
le-au îngreunat munca. „Docu
mentația pentru această lucrare, 
preciza dumnealui, trebuia pre
dată in anul 1970. iar noi am 
primit-o în anul următor, adică 
în 1971. Această situație a atras 
după sine o intirziere de două 
trimestre la începerea lucrării. 
Apoi, documentația realizată de 
I.S.P.C.Z. București — și adap
tată la teren de I.J.P. Constanța 
— nu a prevăzut în deviz toate 
lucrările necesare, multe din ele 
a trebuit să le executăm pe bază 
de notă de comandă. în primele 
patru luni ale acestui an am reu
șit să recuperăm răminerile in 
urmă din anul 1972. însă am a
juns în situația cind chiar azi 
am primit de la bancă adresa cu 
nr. 461/11. V.1973. prin care 
arată că beneficiarul 
ne de 112 000 lei iar 
să le mai executăm 
investiții în valoare
oane lei. Dar cu toate răminerile 
în urmă ne-am propus ca la 
sfîrșitul lunii iulie 1973 să înche
iem complet toate lucrările pre
văzute la acest complex".

ne 
mai dispu- 
noi trebuie 
lucrări de 
de 4 mili-

Sporirea 
producției depinde

ZOOTEHNIE

în primul rînd de oameni.. .
Județul Alba beneficiază de 

condiții favorabile dezvoltării 
sectorului zootehnic, iar in acest 
important sector de producție iși 
desfășoară activitatea 2 500 coo
peratori și lucrători din I.A.S. 
din care peste 600 sînt uteciști. 
Ei desfășoară o vie întrecere. 
Uteciștii de la cooperativa din 
Gîrbova de pildă au reușit în 
primul trimestru al anului, de la 
cele 300 vaci furajate să obțină 
peste plan 6 000 litri lapte. A
ceastă realizare se explică in 
primul rind prin asigurarea ba
zei furajere, respectarea rațiilor, 
supravegherea atentă a loturilor 
de animale și respectarea cu 
strictețe a programului de grajd 
de către fiecare îngrijitor. 
neri ca Gheorghe Comșa,

" ' ‘ ' Cornea și șeful
veterinar 
hotăriți ca pro- 
obținute

____ anului 1973 să 
apară ca producții medii. La fer
ma zootehnică a cooperativei a
gricole din Vințul de Jos tînăra 
ingineră Livia Dicu afirma că 
anul acesta se vor livra peste 
plan 18 tone carne de la un e
fectiv de animale egal cu cel de

Vilcu, Gheorghe 
fermei, medicul 
tor Țăranu. sînt 
ducțiile maxime 
trecut, la finele

TELEORMAN

Ti - 
Ilie

Vic-
anul

anul trecut Această producție e 
realizabilă deoarece incâ din 
luna ianuarie cei 25 de uteciști 
care lucrează in sector au fost 
stimulați prin introducerea acor
dului global, avind asigurat mi
nimum garantat de 1 200 lei 
lunar.

Pentru generalizarea experien
ței bune Comitetul județean 
U.T.C. a întreprins o serie de 
acțiuni intre care pe primul 
plan stă orientarea spre secto
rul zootehnic a unui număr cit 
mai mare de tineri pentru asi
gurarea permanentă cu forță de 
muncă necesară. Consiliul tine
retului sătesc si-a propus or
ganizarea la ferma zootehnică 
a cooperativei agricole Vințul 
de Jos. a unei consfătuiri cu 
tinerii îngrijitori de animale pe 
tema : metode moderne de in- 
grășare a tineretului taurin. Ac
țiunea are ca scop îmbogățirea 
cunoștințelor tinerilor și genera
lizarea experienței pozitive acu
mulată de ferma zootehnică Vin
țul de Jos, fruntașă pe județ. 
Apoi se va continua cu introdu
cerea micii mecanizării in zoo
tehnie la cooperativele din Uni
rea, Cricău, Pianul de Sus, Cră- 
ciunel.

Ae aflăm în perioada con
sumului de legume in stare 
proaspătă. Le găsim in can
tități îndestulătoare pe piețe
le litoralului ? Județul Con
stanța are o mare suprafaiă 
destinată legumicultura. Și, 
este firesc să fie așa, dacă ne 
gindim că-i revine sarcina a
provizionării cu legume 
proaspete a populafiei jude
țului cit și a celor aflăți la 
odihnă. Calculele redau că o 
bună aprovizionare se reu
șește in condițiile asigurării 
a minimum 4 000 tone toma
te, 1000 tone castraveți,
4 500 tone cartofi, 3 200 tone 
fructe și alite 7 000 tone de 
legume diferite. - Și aceste 
cantită[i uriașe de legume se 
cer asigurate eșalonat cel 
puțin nouă luni din an. In 
legătură cu cele două aspec
te ale aprovizionării cu le
gume — cantitatea și eșalo
narea — inginerul Constantin 
Popa, director general al 
D.G.A.I.A.A. din cadrul ju
dețului Constanța, aprecia 
faptul că, spre deosebire de 
anii trecuți, în 1973 a fost 
rezolvată, in cea mai mate 
parte, problema asigurării le
gumelor timpurii și extratim- 
purii. Aceasta prin construi
rea de sere și solarii pe o 
suprafață de 32 hectare. Cit 
privește aprovizionai ea popu
lației cu cartofi, necesarul se 
asigură prin plantarea lor pe 
1961 de hectare. In ce pri
cește ceapa verde și uscată 
se asigură cerințele piefti 
prin plantarea 
hectare. Ar mai 
gat realizarea a 
sută din planul 
timpurii și de cară, 
sfîrfîtul acestei sâpfămîni sâ 
se încheie în întregime plan
tarea lor plus a sortimente
lor de ardei.

AU EFECTE
PE PLANUL CONȘTIINȚEI

a 1195 de 
fi de adău- 
peste 65 ta 
de tomate 

iar la

Grupaj realizat de
O. MARIAN

Au trecut cîteva luni de Ia 
lansarea de către Biroul C.C. al 
L .T.C. a întrecerii „Tineretul — 
factor activ în îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen". 
Primele concluzii conturează 
deja, pregnant, orientarea rea
listă pe care a luat-o angaja
rea tineretului în îndeplnirea a
cestui îndemn. „întrecerea a dat 
un conținut concret muncii noas
tre de organizație — îmi spunea 
Nicolae Grosu, președintele con
siliului tineret muncitoresc în 
cadrul Comitetului județean 
Constanța al U.T.C. — eficiența 
activității noastre căpătînd va
lori direct măsurabile. Cînd vor
bim de angajare acum, ne re
ferim concret la angajamentele 
noastre, iar rezultatele noastre 
au drept etalon nu un califica
tiv abstract, ci atîtea și atîtea 
produse realizate..."

în același timp, cele mai mul
te organizații au înțeles faptul 
că întrecerea nu este un scop în 
sine, finalizat printr-un simplu 
bilanț financiar și economic, ci 
este o întrecere a organizației de 
tineret, în care scopul principal 
rămîne educația comunistă a ti
neretului, în spiritul muncii, al 
respectului și al dragostei față 
de muncă. „Urmați exemplul 
utecistului Mihai Zaiț, care are 
o comportare exemplară în uzi
nă și societate, dînd hină de lună 
producție peste plan și de bună 
calitate I“ ‘
panourile 
„cardane" 
mașini și 
îndemnul 
economic 
lapidar al anunțului, , ,
împletirii armonioase a scopuri
lor economice cu cele ale per
fecționării morale a fiecăruia. 
Tinerii au înțeles. in marea lor

— citeam, pe unul din 
expus în secția

a întreprinderii de 
utilaje din Medgidia, 
etic se Împletea cu cel 
ilustrind, în limbajul 

' principiul

Eforturi susținute pentru

ÎNCHEIEREA INSAMINTARII PORUMBULUI
A A

Calendarul muncilor agricole 
este deosebit de încărcat pentru 
lucrătorii ogoarelor teleormăne- 
ne. deoarece semănatul porum
bului constituie — incâ — o 
problemă de actualitate. Așadar, 
arat, semănat, prășit pe supra
fețele insămințate la timpul 
optim, recoltarea și depozitarea 
primei coase de lucerna. între
ținerea culturilor in grădinile 
de legume — toate trebuie făcu
te in intervale de timp cit mai 
scurte și la parametrii calitativi 
corespunzători. în privința în- 
sâmințărilor. se dă o luptă sus
ținută pentru atingerea unei 
viteze zilnice de lucru cit mai 
ridicate, atit la efectuarea ară
turilor. cit și la pregătirea te
renului. în ajutorul unităților 
rămase in urmă au venit peste 
1 000 de mecanizatori din ju
dețele Mehedinți. Dolj. Ilfov și 
Constanța. Suprafețele cele mai 
mari care nu au primit incâ să- 
mința se află in nordul jude
țului. unde de altfel s-au con
centrat forțe masive. Tătâ- 
răști. de pildă, lucrează aproape 
300 de tractoare. Toți mecaniza
torii — cei mai mulți dintre ei 
fiind tineri — au transformat 
in realitate angajamentul de a

pînă tirziu in noapte, 
a le veni in tprijIa. căn- 

S.MjA-^i^.^ilor și ale
lucra 
Pentru 
ducerile _ .
CA.R-urflor, au luat masurile 
de rigoare pentru «ervirea in 
cimp și a mesei de seară, nentru 
aprovizionarea in brazdă cu 
combustibil a tractoarelor.. Di
rectorul Trustului județean 
S.M.A.. inginerul Puiu Alexan- 
drescu. aflat asci dc relata că 
prin mișcările de mașini si uti
laje. prin prelungirea schimbu
lui de lucru, complexul de lu
crări nece-ar (tint suprafețe 
care fuseseră discuite înainte 
de ultimele ploi căzute. care 
insă acum solicită din nou dis- 
cuiri repetate pentru a deveni 
pat germinativ corespunzător)
va fi efectuat cu o așa viteză 
incit in 4—5 zile și ultimele su
prafețe să fie insămințate. 
Mărturii ale încordării deoseb'- 
te cj care se lucrează ni s-au 
oferit și in alte cooperative a
gricole. la Peretu. Drăgănesti- 
Vlașca. Măldăeni. Troiațu. Iată 
de ce surprinde, in acest peisaj 
facind notă discordantă unele 
manifestări de neglijență, in
disciplină. organizare defectu
oasa . La S.M.A. Odobeasca u- 
niiate ce deservește C.AP.-uri-

9
le cu restanțe apreciabile la 
ml ■> armâna:. sectoru
lui rrosrstu. Badea.
ar e*CMra Ur* ră absolut 
wte WtUaj*4r 1t?r^*izâ dia 
~l ț_ L^u^u inexact pe teren, 
în două cooperative agricole. 
> Sieeni $• Ciurari, am intilnît 
trr-MW? fără mecanizatori sau 
o eTrM de mai multe zile. La 
C.A.P. din Sâeeni. de pildă. Ia 
sediuJ unitiții staționa un trac
tor de doua zile din lipsa me- 
ra2lzat«r^^ilui titular, ixr in

secției de mec^niz^^^e se 
aflau in repaos nu mai puțin 
de patru semănători. L-am 
căutat pe șeful secției. Gbeor- 
ghe SteCan, pentru explicațiile 
oe rigoare, pe timp, unde hănu- 
iam c^ il găsim in aceste zile 
de efort intens. în zadar, pen
tru că se afla in «at. preocupat 
de reaolvarea unor treburi per
sonale. Și la C.A.P. din Ciurari. 
găsim un tractor care, după re
latările interlocutorIlor. staționa 
din lipsă de conducător incâ de 
la începutul campaniei. Con
stantin Olteanu. președintele 
CA^P. NecșeștL are cuvinte de 
laudă despre grupul de meca
nizatori din Mehedinți condus 
de Ion Ghilea, veniți in ajutor.

majoritate, acest sens. „Am nor
mă, pentru acest ax pe care îl 
lucrez acum — îmi spunea Mi
hai Zaiț — 11 minute. Eu 
străduiesc să îl realizez în 
minute. Poate de aceea 
trecut printre fruntași...*

Am stat de vorbă și cu 
Vasile Sucevan, șeful atelierului 
cardane. Doream să aflu părerea 
sa, în calitate de conducător al 
atelierului, cu privire la efectele 
directe ale acestei întreceri a 
tineretului, asupra rezultatelor 
uteciștilor și, implicit, ale secției.

— Cel mai important efect 
este pe planul conștiinței — a 
ținut să sublinieze de la bun în
ceput. De la lansarea întrecerii, 
tinerii s-au simțit personal res
ponsabili de îndeplinirea angaja
mentelor lor. Veniți dimineața, 
înainte de începerea programu
lui, în secție și o să găsiți multi 
tineri, sosiți înainte de ora 7.00, 
pentru a-și pregăti mașinile, 
pentru a-și aranja sculele și ma
terialele. Nimeni, în afară de 
propria lor conștiință de uteciști, 
nu-i obligă la aceasta... Și cum 
majoritatea sînt tineri, atelierul 
în ansamblul său resimte efectele 
acestei atmosfere angajante. Do
vada ? Am ajuns să reducem 
procentul de rebuturi. Eco
nomia de scule, pe de altă par
te. ne-a permis ca o zi pe săptă- 
mînă ’ 
gazia 
că la 
piese 
scule 
înseamnă. Utilizînd cu 
sculele existente, _____ ,____
du-le, refolosind pe cele uzate 
pentru producerea altora de mai 
mici dimensiuni, acestea au fost 
principalele căi pentru economi
sirea lor...

Și de această dată, rezultatul 
angajării uteciștilor în întrecerea 
..Tineretul, factor activ în înde
plinirea cincinalului înainte de 
termen" s-a materializat într-o 
puternică resnonsabilitate a 
fiecăruia în îndeplinirea sarci
nilor ce îi revin. Disciplina, a
cest adevărat barometru al con
științei muncitorești, o disciplină 
multilaterală, interesînd atît co
lectivitatea, cît și individul, a 
înregistrat un salt vizibil, chiar 
dacă nu spectaculos, cu conse
cințe directe și în planul produc
ției.

— încă de la bun început —

mă 
7—8 
m-au

ing.

siâ nu mal apelăm Ia roa
de scule. Și, daca socotim 
producerea unei singure 
folosim aproximativ șase 
diferite, vă dați seama ce 

atenție 
recondiționîn-

arăta Marin Grasu, secreta
rul U.T.C. al organizației — 
ne-am propus obiective care 
solicită din partea noastră 
o totală angajare, o depli
nă responsabilitate. Ați văzut, 
în secție angajarea noastră: 
300 000 lei depășire la producția 
globală, 250 000 lei depășire la 
producția marfă, creșterea indi
celui de utilizare a mașinilor cu 
1 la sută, economisirea a 2 tone 
de metal și a 1 000 kwh energie 
electrică. Aceasta a cerut con- . 
centrarea tuturor resurselor de 
care dispunem, descoperirea 
unor noi căi de economisire și de 
sporire a producției. Atît disci
plina, cît și spiritul de inițiativă 
al uteciștilor au avut de cîștigat. 
Ne-am propus numai lucruri pe 
care le putem realiza și sîntem . 
hotărîți să le realizăm... Sînt o
biectivele noastre, în cadrul în
trecerii noastre".

Am trecut prin secție. Am voi- 
bit cu tinerii. I-am găsit, aple
cați pe mașini, concentrați. Ci
tez, la întîmplare, nume ale u
nora dintre cei care, așa cum 
îmi spunea Mihai Zaiț, gîndesc 
asemenea lui, acționează ca și el, 
putînd fi dați oricînd ca exem
ple: frezorii Ion Năstase, Gema
ledin Omer, Ion Beșchir și Done 
Barbu, găuritorii Mihai Hristu, 
Dumitru Sîrbu, Sagit Elmi șf 
Petre Plrcălăbetcu, rectificatorii 
Gheorghe Mitu, Gheorghe Carp 
si Stefan Briceag, brosorii Ion 
Atanasîu și Marian Ion și multi 
alții- Munca lor de zi cu zi, se
riozitatea și răspunderea cu care 
își îndeplinesc sarcinile, sînt 
consecințe multiple ale întrecerii, 
care a reușit să mobilizeze nu 
numai forța materială a tineri
lor ci și, mai important, pe cea 
spirituală. Conștiința tinerilor in
terline acum mai direct în pro
ducție. Puterea exemplului lor 
personal și atmosfera de întrece
re sînt factorii decisivi, care dau 
adevăratele note ale inițiativei 
uteciste: o competiție în favoa
rea tînărului comunist, o hotă- 
rîre pentru producție. „Obiecti
vele întrecerii sînt obiective
le organizației noastre" — ' 
spunea secretarul organizatei 
U.T.C. Tinerii de la întreprin- ' 
derea de mașini și utilaje din 
Medgidia, prin faptele lor, dau 
vorbelor lui Marin Grasu greu
tatea de aur a împlinirilor.

Despre cei din județ, adică de 
la Smirdioasa. curios, numai 
critici (..Mrn^nlzatori care pierd 
timpul- atit dimineața cit și 
seara la plerare și la întoar
cerea din brazda, indisciplinați, 
re?pectind cu greu indicațiile 
tehnice ale specialiștilor").

în altă parte a județului, la 
Scrioaștea. ni se oferă o mos
tră de proastă organizare. Me
canizatorului Radu Florian i 
s-a defectat unul din cauciucu
rile tractorului. Pentru reme
dierea pene: era remorcat Ia 
secție. De ce se duce tractorul 
ia petec si nu vine petecul la 
tractor ? Și lista unor asemenea 
secvențe poate fi mai lungă. 
Dar ’.ele relat-ate, sînt. credem, 
suficiente pentru a atrage aten
ția specialiștilor unităților, con
ducerilor de C.A.P.-uri. direcți
ei agricole județene pentru in
stituirea unui control mai rigu
ros in aceste ultime zile cînd în 
sfirșit vremea permite atît 
ziua cit și noaptea să se lu
creze cu toate mașinile, la în
treaga capacitate.

OCTAVIAN MILEA

MARIAN GRIGORE

La Șantierul naval din Brăila a

Primul cargou

Cu cîteva clipe înainte de 
lansare am stat de vorbă cu 
tînărul inginer Dinu Amor- 
țilă, unul dintre cei trei 
dispeceri care au urmărit în
tregul proces de construcție 
al cargoului.

— Odată cu această eta
pă. la Șantierul naval din 
Brăila am inclus în produc
ție noi metode de execuție 
maj eficiente și mai econo
mice : lucrăm in flux tehno
logic simultan Ia 4 nave 
același tonaj, am redus
ncle operații intermediare Ia 
asamblarea șl montarea sec
țiilor. Dar cca mai impor
tantă premieră tehnologică 
produsă odată cu lansarea 
cargoului „Codlea", a fost

de 
u-

fost lansat la apă

de 4500 TDW
cală de lansare, actual-noua ,

mente cea mai modernă din 
țară. Conform noii tehnolo
gii, se realizează importante 
economii de timp și de ma
teriale.

în încheierea acestei cores
pondențe, să fac loc unor 
nume de tineri pe care i-am 
intilnit la lansare, tineri des
pre care secretarul U.T.C. 
îmi spunea că vom mai 
auzi : Savu Țăpoca, șef de 
echipă și secretar al Comite
tului U.T.C. al sectorului I 
corp nave, mecanicul Dumi
tru Rondă, țevarul Ion Ti- 
coșan.

EMANUEL ISOPESCU
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Anticipații 
optimiste 

la o sesiune 

a calității
® Peste trei zile — examenele stu
dențești vor înscrie primele rezul
tate • A.S.C. intervine eficient pen
tru menținerea unui ritm de muncă 
susținut • Cuvînt de ordine : cît mai 

mulți integralițti

Cu puține zile înaintea înce
perii sesiunii de examene am 
fost prezenți printre studenții 
Institutului de construcții din. 
București pentru a înregistra 
stadiul pregătirilor pentru exa
mene, anticipațiile asupra unui 
importan: moment al vieții u- 
niversitare, indicator fidel al 
calității muncii depuse intr-un 
semestru. Este știut faptul că 
sesiunea din iarnă nu a fost o 
sesiune a calității, viitorii in
gineri constructori înregistrând 
procente de promovabllitate sub 
media centrului universitar. A- 
ceastă situație a impus o Inten
sificare a muncii politice a 
A.S.C. In scopul mobilizării tu
turor studenților la o temeinica 
însușire a cunoștințelor, pentru 
intervenții operative in căzu] u- 
nor dificultăți legate de pregă
tire, pentru îndeplinirea tuturor 
obligațiilor de presesiune. Ce 
s-a realizat concret, ne spun 
studenții Dan Preda, anul IV, 
Facultatea de instalații pentru 
construcții : „Au avut loc dis
cuții în cadrul unei ședințe cu 
studenții restanțierl. Am aflat 
astfel dificultăți pe care le-am 
putut rezolva și cu sprijinul ca
drelor didactice. Proiectele 
s-au predat în timp pentru a nu 
mai afecta bugetul ae timp ne
cesar Te verificării materiilor. 
S-a stabilit, în semestrul doi, 
un program Intens de consulta
ții La disciplina Mecania fluide
lor, unde s-a înregistrat un nu
măr mare de restanțieri. Am 
rezolvat din semestrul 2, din 
păcate numai în partaj proble
ma supraîncărcării programu
lui, care ducea la absențe și în- 
tîrzieri". Gheorghe Morarii, a- 
nul III. Facultatea de instala
ții : „Activitatea la cercurile
științifice ne ajută mult In pre
gătirea pentru sesiune. Bibliote
cile sînt bine dotate și au un 
program sporit. Totuși, ar fi 
trebuit să se editeze mai multe 
îndrumătoare. Ne gîndim de pe 
acum, nu numai la examene, ci 
și la statutul nostru de subin- 
gineri, insuficient clarificat 
pentru întreprinderi, și la po
sibilitatea continuării studiilor 
încă neregLementatâ".

Laurențiu Olan, președintele 
Consiliului A.S.C., Facultatea de 
instalații : „La lucrările de con
trol și la probele parțiale, In 
urma discuțiilor avute cu stu
denții restanțieri. s-au înregis
trat procente mari de prezenta
re și de promovare. Practica 
fiind mai judicios programată 
nu a mai afectat pregătirea pro
fesională. Calendarul de sesiu
ne a fost stabilit în conformi
tate cu propunerile studenților. 
Pentru perioada sesiunii s-au 
luat măsuri și pentru Îmbunătă
țirea meniurilor de la cantină-. 
Nicolae Trăistaru. anul II Fa
cultatea de căi ferate, drumuri 
și poduri : „Ultimele proiecte au 
fost predate, consultațiile și 
probele parțiale ne-au degrevat 
de părți importante din materii 
ușurîndu-ne pregătirea pentru 
actuala sesiune. Totuși, ar fi

necesară o revizuire a progra
melor analitice pentru o mai 
bună corelare a proiectelor cu 
părțile teoretice din cursuri".

Virgil Iliescu, anul III, pre
ședintele Consiliului A.S.C. Fa
cultatea de utilaje : „în urma 
discuțiilor avute. în grupe, cu 
restanțierii credem că prezența 
va fi bună Însoțită fiind de o 
pregătire corespunzătoare. Pen
tru aceasta am stabilit astfel 
programările pentru a nu se 
împiedica pregătirea celorlalte 
examene. Din 290 de studenți la 
parțiale au promovat 240. Din 
sondajele de opinie a reieșit un 
interes sporit, pentru lucrări și 
verificări ritmice. în vară yom 
avea între 60—65 la sută stu
denți integraliști".

Și angajamentele studenților 
celorlalte facultăți depășesc cu 
mult media rezultatelor din se
siunea trecută. Mărturie realis
mului acestor angajamente stau 
preocupările sporite ale repre
zentanților A.S.C. In senat și 
consilii, ale tuturor activiștilor 
de asociație pentru mobiliza
rea colegilor la o pregătire pro
fesională continuă. Aplicarea u- 
nor măsuri inițiate de A.S.C. în 
semestrul II ca : discutarea săp- 
tămînală a situației profesiona
le în grupe, organizarea dezba
terilor profesionale cu fieca
re an de studiu în prezen
ța cadrelor didactice, redac
tarea unor caiete de eviden
ță cuprinzind la zi situația dis
ciplinei și pregătirii studenților 
(la Facultatea de instalații), 
sprijinirea decanatelor pentru 
antrenarea studenților la lucrări 
de control și consultații, sînt 
premisele unor rezultate supe
rioare în sesiunea de vară, eta
pă importantă In finalizarea 
Dilar.țului profesional — indica
tor principal al întrecerii Iniția
te de Centrul universitar Bucu
rești

Activitatea asociațiilor studen
ților comuniști pe tărîm profe
sional a du» șl Ia cristalizarea 
unor propuneri concrete de îm
bunătățire a procesului de fn- 
vățămlnt obiectiv asumat cu 
responsabilitate încă de la Con
ferința a IN -a a U.A.S.CJL 
Maturitatea acestor propuneri 
din oare cităm : susținerea pro
iectelor cu partea aferentă din 
curs, corelarea bazei teoretice 
cu lucrările de aplicație, pre
darea eșalonată a proiectelor^ 
programarea unui buget de timp 
minim pentru fiecare acțiune 
profesională, eliminarea volu
mului masiv de calcule stereo
tip* la unele proiecte, inițierea 
discuțiilor libere profesor-stu- 
der.t, ritmice și de mare efici
ență In pregătirea examenelor, 
arată capacitatea A.S.C. din In
stitutul de construcții de a con
firma saltul calitativ Înregis
trat în semestru] doi față de 
obiectivul principal al tineretu
lui universitar — pregătirea 
pentru profesiune, pentru o in
tegrare superioară în procesul 
de dinamizare șl dezvoltare a 
întregii vieți sociaJ-politice și 
economice a țârii.

CALIN STANCULESCU

(Urmare din pag. I) 

ți se trîntește găleata la capul 
patului, firește, tot In 2orii zi
lei, stropindu-te cit ești de 
lung". (N. I. Institutul de agro
nomie).

— „Dacă ești imobilizat la 
pat, deseori rămli fără masă, 
fiind pur și simplu uitat". 
(N. V., Institutul de construc
ții).

— „Noi sîntem studenți, și am 
fi interesați să citim o carte, un 
ziar, un curs de la facultate, 
să vizionăm măcar o dată pe 
săptămlnă un program de tele
viziune, dar aici nu există sală 
de lectură, ori ceva asemănă
tor, ca în alte spitale, ci o im
provizație in sala de mese. Se
dentarismul psihic ne face și 
mai rău. Singurul perpetuum 
mobile e jocul de table, pe 
care bolnavii îl practică de di
mineața pînâ seara. zornăind 
cu zarurile pe unde pot, Incit și 
în somn ți se pare că auzi zor
năitul și pficănitul caracteristic. 
Ieșim din spital sfstenizați, nu 
sănătos!. în plus, ne deranjea
ză zarva locatarilor din imobi
lul spitalului, trecerea lor pe 
coridoarele noastre atunci cînd 
le place să vină acasă, chefu
rile lor ocazionale și, la una 
dintre familii, chiar neocazio
nale. Nu știați că In spital lo
cuiesc de-a valma cu noi mai 
multe familii ?" (H.R., Institutul 
de petrol, gaze și geologie).

Cu aceste declarații și cu al
tele, în carnetul de reporter, 
ne^am început investigațiile. 
Sîntem Informați discret de 
niște studenți că, totuși, mai 
există două bonuri pentru 
O.R.L. Solicităm și noi, în 
postură studențească. „Nu. nu 
mai avem", ni se răspunde. 
..Chiar nu mai ave-ți nici unul?1’.

In clasa de grafică a Școlii populare de artă din Oradea. Foto: ST. WEISS

ELEVILOR BRAȘOVENI — 
0 IDEE LĂUDABILĂ, 
DAR ABANDONATĂ

înființată cu mai bine de doi 
ani In urmă, din inițiativa Co
mitetului municipal al U.T.C., 
Societatea literară a elevilor 
brașoveni amintea de o mai ve
che’ tradiție : „Campania lite
rară a junilor români studioși**, 
constituită de Aurel Mureșianu 
la 1862. Totodată, înființarea 
societății literare a elevilor se 
impunea ca o necesitate, avind 
în vedere emulația spirituală 
produsă în rindul elevilor de 
apariția unor reviste lllpra* 
școlare, unele demne de men
ționat prin ținuta lor eiiiîura’S 
s: publici*?!*5!- Ne-am îi -'.tee- 
tat, în acești doi anif ca Socie
tatea literara a elevilor să fi 
devenit un cadru de efervescen
ță literara și spiriț^lâ care -j 
se impună atenției. Dar în a- 
tara unui statut*', cuprinzând 
dreoturile si îndatoririle mem
brilor. modalitățile de lJt*u. 
alcătuirea unui ccuecfiv de con
ducere din rindul membrilor, 
nu am desprins altceva.

Dan Năpar. v iceprcredințele 
asociației, elev in ultimul 
la Liceul industrial de ccr.- 
strucții-mașini ne relatează mo
dul in care a fost cor.--.?r-»ut'.4 
cxjpta-ea tinerelor talent?.

— Fiecare elev trehuie 
participe La 2—3 întUntri y u- 
poi să citea<nâ o lucrare “-o- 
nală, se trecea Ia vot ș- 
devenea membru al Societății 
Apoi. Consiliul de 
citea creațiile elevilor și d<M--r 

' cele care meritau atenție er.«u 
înfățișate tuturor, urmind dis
cuții libere, deosebit dt intere
sante și utile. .Am mai organi
zat si alte acțiuni, o seară .b? 
poezie, discutarea unor articol 
din diferite revista literare eu.

Cam atit despre înceoulul 
promițător al unei idei lăuda
bile. Ce a urmat este mal mult 
decit trist Nici o personali» a- 
te din lumea culturii și artei 
brașovene nu și-a făcut apari
ția la ședințele Societății, ac
tivitatea desfășurată de inimo

șii elevi nedepăsînd un cadru 
intim, contretizindu-se in r- 
dințe ținute cu regularitate din 
două în două sâptâmînl Un si■*.- 
gur profesor și acela de la li
ceul din comuna Feldioara —i 
Emil Neagu (care locuiește de 
altfel In Apața) — alături -_<*• 
muzeograful Mircea Gherman 
asigură, nu fără sacrificii, bu
na îndrumare a elevilor. ><■ 
mai află prezent In ultima ' ??- 
me Ion Suciu, activist al Corni- 
teiului Județean Bra^ . al 
L.T.C.

Răsfoind docarul 
ereațiile rrtifTT r ilor SocâiMăț: 
l e rare a coaiflvtam
că Irtr-ad-T-.^r lipsește i»±*u- 

Versurile sînt ad«wa 
nt-slefiiiț?-, temele abordat in 
proză hint inspirate d_n subiec
te imaginare. Or, ar fi fost de 
așteptat ca o ie ta te iitera-
r--, a elevilor la nivelul unui 
or.=îș cum «?te Brașovul să ai- 

Jn anume profil, să exerci
te influențe Stipra unor 
cercuri mai largi de elevi, să 
ahardeze o tematlri sănătoasă, 
inspira*», din realitatea încon
jurători re.

Ce a făcut însă comitetul mu
nicipal sau județean pentru a 
menține societatea ? Pină la a- 
ceastâ orâ nimic. Există Insă 

. planur- de perspectivă menite 
să irvicreze și să dea un aju
tor competent elevilor. Vor a- 
vej. loc confruntări directe cu 
na Alicul, se vor edita plachete... 

insă in ceea ce privește 
a:?rdarea unui sprijin compe
tent. organizat nu s-a între
prins nimic. Este, dr asemenea, 
demn de subliniat faptul că In
tre Societatea literară a elevi
lor din Brașov, care numără 
doar lâ membri, și cercurile li
terare din școlile municipiului, 
a e cenaclurilor, nu există nici 
*m fel de dialog iar 1a efîrșitul 

an școlar vor mal rămî- 
ne doar— trei membri.

ADINA VELE A

La Casa de cultură a stu
denților din Timișoara, for
mația de teatru de limbă 
germană în timpul unei re

petiții.

Foto: ST. WE1SS

TEAȚRUL^£OȘIBIUTA^ILE 
NELIMITATE ALE COMUNICĂRII

Radu Penciulescu :

1. Vă interesează sau nu teatrul pentru co
pii ? De ce ?

2. Ce modalități de spectacol preferați ? Vâ 
gîndiți la forme speciale de colaborare 
cu copiii ?

3. Ce aplicații credeți că ar putea avea a- 
ceste experiențe asupra limbajului teatral 
destinat publicului obișnuit ?

SPECTATORII MICI —
SEISMOGRAFE ALE

EFICACITĂȚII
LIMBAJULUI TEATRAL

1. Teatrul „pentru copii" fă
cut cum se face „teatrul pentru 
adulți", dar cu texte mai simple 
ca înțeles, mai accesibile ca 
mesaj, mi se pare o stupiditate. 
M-a plictisit îndeajuns cînd 
eram copil și mă plictisește șl 
azi (cînd sint uneori constrîns 
de Împrejurări să-1 frecventez).

Am și încercat, cu toată 
onestitatea, să-1 practic de cî
teva ori. Odată, sint mulți ani 
de atunci, mi s-a încredințat 
sarcina de a realiza un specta
col pe o adaptare după Dikens. 
M-am străduit să pun în scenă 
povestea Micuței Dorrit. E 
drept că n-am reușit, dar nici 
nu m-am putut împăca în rup
tul capului cu simplismul și 
linearitatea înțelesurilor ce se 
desprindeau din poveste. C1OCO- 
tițoarea și pasionata lume a lui 
Dikens fusese, din necesități 
scenice probabil, sacrificată în 
adaptare. Rămăsese o lacrimo
genă istorioară despre bunătate, 
în care cum era unul mai sen
sibil sau mai cinstit, repede 
intra la închisoarea datornici
lor. Sâ mori de rîs. Și-ți tre
buie și o mare doză de neruși
nare, să-i crezi pe copii sufi
cient de stupizi ca să înghită 
hapul. Nici eu, deși m-am stră
duit, n-am putut s-o fac, iar 
repetițiile au fost întrerupte și 
punerea în scenă încredințată 
altui regizor.

Altă dată am reușit mai bine. 
Am pus la Ploiești o piesuță,

tot moralizatoare, dar în care 
invitația la vis era mai mare. 
In plus, personajele, sumare dar 
pline de vervă, au stimulat 
actorii. Visul actorilor a deve
nit gest, expresie, întrecere. Au 
fost cu toții foarte inspirați. Țin 
minte că repetițiile au fost o 
plăcere. Ne-am amuzat copios 
împreună. Rezultatul : capiii 
s-au amuzat și ei (și i-au iubit 
pe actori ca pe niște magicieni, 
ca pe niște conducători de joc).

Poți înțelege din răspunsul 
meu că ma interesează teatrul 
pentru copii ? Poate c& uneori 
mă interesează, dar numai 
atunci cînd nu sînt îndemnat 
să-1 numesc astfel.

2. Regizorii mari și marii 
animatori de teatru se intere
sează însă azi de teatrul pentru 
copii.

In primul rînd Brook, în lupta 
sa împotriva teatrului mortal, 
a teatrului minciunii își caută 
mereu un control în publicul 
format din copii. El consideră 
copiii singurul public necruță
tor și nepervertit. Pentru Brook 
confruntarea unul actor cu pu
blicul de copii înseamnă un. 
examen ; înseamnă obligația de 
a-și trăi momentul de adevăr. 
In primul său an de muncă, la 
Paris, cu grupul de cercetări 
teatrale. îngăduia din cînd în 
cînd intrarea copiilor în atelie
rul său. Organiza acolo mari 
jocuri, mari sărbători comuni
tare pe care ochiul nici unui

ziarist nu le-a văvuî. Șl m 
amintim că multe scene din mi
nunatul său „Vis al unei nopți 
de vară" au fost jucate lntli 
pentru copii și reelaborata 
apoi.

Un alt animator de seamă care 
încearcă acum o experiență tea
trală pentru putdâcul cel mal 
tînăr e Jack Lang, noul direc
tor al Teatrului Național de la 
Palatul Chaillot din Paris. Am 
stat recent citevia ore de vorba» 
Era emoționat pentru că expe
riența pe care o plănuia, urma 
să pornească în această primă
vară în curtea unui castel în. 
periferia pariziana. Lang e dis
ponibil pentru orice subiect, 
pentru orice temă. Mari crea
tori vor veni alături de e|‘ 
Printre ei italianul Roncconî și 
marele regizor de film Jancso. 
Ideea lui e simplă : spectacolele 
pentru copii sînt azi ca o sală 
de baie — ordonate, spălate, 
sterilizate.

Dar despre experiența cea 
mai interesantă cu copiii des-> 
pre care am auzit, am scris prin 
noiembrie un articol In „Lu
ceafărul". e vorba de marile 
happenlng-uri cu toți copiii 
unui cartier sau ai unui sat șî 
care durează trei zile, pe care 
le organizează tînărui regizor 
italian Giuliano Scabia.

Anchetă realizată de 
GEORGE BANG *

„Vrei să-ți explic dumitale per
sonal de o mie de ori ?“ ne taie 
orice speranță tînăra de la fi
șier.

în cabinetul tovarășului dr. 
Mircea Alexandrescu. directo
rul spitalului. ni se prezintă 
un registru cu observațiile pe
riodice făcute personalului de 
la fișier, In urma repetatelor 
sesizări ale pacienților. La un 
moment dat citim și o lungă 
listă cu reguli obligatorii de 
comportare, la sflrșitul cărei i 
se lnșiruie trei semnături de 
luare la cunoștință. Dar rezul
tatul ?

colectivului nostru de medici, 
care, așa cum v-au relatat bol
navii, manifestă multă solicitu
dine în toate situațiile.

Discutăm cu tovarășul dr. A- 
lexandru Bocăneț. locțiitorul 
secretarului biroului organiza
ției de partid. Da, sint . u. ’ v.-u- 
te și aici situațiile relatau de 
studenți.

— Cum se explici existența 
cozilor interminabile pc .:cj 
consultații la O.R.L., ofi_îmn- 
logie, dermatologie ? între
băm. Acum, in preajma ari
nii. e firesc să nu mai îie 
chiar atit de mulți solicitanți,

si examenele medicale de la ad
mitere. de la absolvire, exame
nele periodice de pe tot par
cursul studenției șl, în plus, să 
mai faci față și acțiunilor din 
campaniile profilactice. Avem 
nevoie de cadre, avem nevoie 
de spațiu, avem nevoie de com
pletarea aoaraturîl..

Așadar. încă o dovadă că spi
talul studențesc este cit se poa
te de necesar. Afirmăm acea- 
ta. întruclt, de curînd, în Mi- 

rd-ițeruj Sănătății se făcuse o 
propunere referitoare la des
ființarea sa ca unitate indepen
dentă și incorporarea într-un
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gie, deservite de cite un singur 
om. Tot în cursul anului trecut, 
la spitalul studențesc au fost 
internați 2157 studenți, iar la
boratorul Policlinicii a efectuat 
83 007 analize și 14 074 determi
nări de grupe sanguine. înși
ruirea cifrelor nu se oprește 
insă aici. Precizam că toate a- 
ceste servicii au fost efectuate 
doar de o mină de oameni ini
moși.

Iată ce ne mai declară tova
rășul dr. Mircea Alexandrescu j

— In urmă r« cîțiva ani ni s-a 
desființat fără nici un temei 
secția de chirurgie, care, prin

Un spital studențesc
— Chiar eu personal le-am 

admonestat în repetate rînduri 
pe salariatele de la fișier -- 
ne răspunde dr. Alexandrescu. 
Ca urmare, timp de cîteva zile 
se abțin de la apostrofările ne
cuviincioase, Insă pînâ la urma 
cad în vechea greșeală. Nu e 
mai puțin adevărat că și prin
tre studenții sosiți Ia noi mai 
există unii care ies din limi
tele bunei cuviințe.

— Tovarășe director, unii pa- 
cienți ne-au vorbit despre o a- 
numită duritate in relațiile cu 
bolnavii chiar și din partea 
unor medici, respectiv doctorii 
Neacșu și Petrescu.

— Avem cunoștință de a- 
ceastâ situație. E adevărat, co
legii noștri Neacșu și Petrescu 
sînt mai duri, poate și datori
tă structurii >lor intime, ceea ce 
nu trebuie să-1 determine, to
tuși, să uite că medicul trebuie 
să fie mereu un model de în
țelegere a suferințelor, un mo
del de comportare. Sînt, ori
cum, bine pregătiți profesional. 
Cit privește comportarea cu 
bolnavii, sînt pe cale să se in
tegreze în atmosfera generală a

dar în cursul anului universi
tar, situația este cu totul anor
mală...

— Avem un singur O.R.L.-ist. 
doctorul Nicolae lonescu, cr.re 
consultă, dar și operează amig
dalite. deviații de sept și 
mai departe, rămînind ore în
tregi chiar peste program. E fi
resc ca numărul celor care so
licită consultații să-1 depă
șească. Norma este de IM de 
consultații pe zi, în timp ce el 
face 50—60 de consultații. A Iți 
20—30 de studenți nici nu mai 
apuca bonurile. Pînâ nu prea 
de mult, volumul acesta de lu
cru era acoperit de patru 
O.R.E.-iști. O situație și mai di
ficilă este la serviciile de of
talmologie și dermatovenerolo- 
gie, unde nu avem nici un me
dic al spitalului, lucrîndu-se 
cu detașați șl, uneori, cu pen
sionari. De asemenea, nu a vom 
nici medic endocrinolog. Defi
citare sînt și alte servicii, dacă 
mai ținem seama și de faptul 
că în Centrul universitar Bucu
rești avem 46 000 de studenți. 
cărora trebuie să le asiguri nu 
numai consultațiile la cerere, ci

alt spital. Pe ce rațiuni s-a ba
zat propunerea ? „Argumentele" 
în favoarea unei asemenea mă
suri ar fi acelea că doar 20 000 
de studenți au domiciliul sta
bil în București, iar ei pot fi 
„afiliați*1 la spitalele din mu
nicipiu. Pasami-te, ceilalți 
26 000 de studenți „flotanți", 
(venițî din provincie), ar fi tre
buit să caute medicul ureîndu- 
se în tren cu destinația Vaslui, 
Satu Mare sau Oradea !

O astfel de logică nu ține 
cont, evident, de faptul că nu
mai în cursul anului trecut au 
fost examinați medical 41 502 
candidați la concurs i! de ad
mitere. s-au făcut 26 425 exa
mene de microradi<5-foțografie, 
s-au realizat 5 208 vaccinări și 
4 859 rapeluri antitetanice, s-au 
efectuat 17 728 controale com
plexe la studenții din anii I și 
V și 16 643 examene periodice 
la ceilalți ani de studii. De a- 
semenea, în cabinetele de spe
cialitate din policlinică s-au a- 
cordat 66.449 consultații și 
106.389 tratamente, cele mai a- 
Rlomerate servicii fiind cele de 
dermatologie, O.R.L., neurolo

forța lucrurilor, era în loarte 
strînsă legătură cu serviciile de 
boli interne și chirurgie, toate 
trei condiționîndu-se și aiutîn- 
du-se reciproc. La noi, secția 
respectivă mergea foarte bine. 
Se făceau 1 000—1 200 operații 
pe an. față de circa 800, cîte 
se efectuează, de pildă, la Spi
talul Caritas. E lesne de înțe
les că. In felul acesta, degrevam 
un mare număr de paturi tn ce
lelalte clinici. In prezent, stu
denții sînt trimiși pentru ope
rații în alte spitale, care, fiind 
aglomerate, ni-i „returnează" 
chiar și de cîte 5—6 ori, pier- 
zîndu-se numai pentru interna
re zile întregi. Apoi, urmează 
așteptarea operației, deci alte 
3—4 și chiar 6 zile, astfel că, 
pentru o operație banală de a- 
pendicitâ, studentul rămîne in

ternat și 3 săptămîni.
Comentariile, credem, sint de 

prisos.
Relatam, de asemenea. pe 

parcursul materialului că în 
imobilul spitalului, care și așa 
are un spațiu cu totul insufi
cient, mai locuiesc și cîteva fa
milii fără nici o legătură de 
serviciu cu el. Una dintre clă
diri. care inițial aparținuse 
spitalului, este ocupată in în
tregime, iar In corpul policli
nicii și al spitalului mai locu
iesc încă 4 familii, al căror ac
ces spre „casă" trece prin co
ridoarele acestor instituții, prin 
lifturile pentru bolnavi, iar la 
preventoriul din str. Barbu De- 
lavrancea (unde mai locuiesc 
încă 3 familii) chiar și prin blo
cul alimentar, în totală contra
dicție cu normele de igienă și 
securitate. Ca să nu mai vor
bim de faptul că spitalul stu
dențesc este obligat să mai 
suporte și unele cheltuieli pen
tru „locatarii*- săi (circa 10.000 
lei anual, aproape 150.000 din 
1958). Ceea ce ne surprinde și 
mai mult este însă faptul că â- 
ceastă plîngere durează de foar
te mulți ani. Oare n-au putut 
organele municipale să rezolve 
această situație, de-a dreptul in
tolerabilă, într-o atit de lungă 
perioadă ?

Iată, bolnavii ni s-au plîns 
că n-au o sală de lectură, n-au 
unde viziona un program la te
leviziune. De asemenea, ar fi 
necesar să se extindă spațiul 
de consultații, avînd în vedere 
că această unitate deservește 
46 000 de studenți și nu doar 
pe cei 20 000 cu buletin de Ca
pitala. Toate astea trebuiesc, 
oricum, auzite.

Prin urmare, așa stau lucrurile la Spitalul studențesc din 
București. Aici, circulă, <le un timp, cîteva cuvinte purtînd 
în ele o oarecare ironie I „sîntem spitalul cu mai mulți stăpîni". 
Dintre aceștia, îi amintim pe primii trei — Ministerul Sănătății, 
Ministerul Educației și Invățămîntului și, firește. Consiliul 
Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști. Trei foruri care, 
prin însăși menirea lor, sint datoare să soluționeze cazul in fa
voarea celor care au nevoie de acest spital : studenții.

Gheorghe Duță este strungar 
la Atelierele C.F.R. Triaj din 
București și emisiunea „Tinerii 
despre ei înșiși" a încercat săp- 
tămîna trecută, prin Anca Arion, 
să ni-l apropie pînă la a recu
noaște în el un tînăr model, un 
tînăr grav, un tânăr cu idealuri 
limpezi, un tînăr al zilelor noas
tre, așa cum dorim să fie toți 
tinerii zilelor noastre, chiar dacă 
cei mai mulți dintre ei nu se 
întîlnesc din felurite motive cu 
momentul de fericită excepție 
numit în mod curent televiziune, 

prin exten
sie, programul 
pentru tineret. 
In treacăt rea
mintit, după o 
perioadă lungă 
de sppranțe yi 
așteptări și, e- 
vident, cuviin
cioase comentarii pe marginea 
poate cîndva ambițiosului pro
gram pentru tineret, iată că for
mula acestui program yi-a epui
zat nu numai capacitatea de a 
interesa la un nivel decent, ci și 
posibilitățile de cuprindere a 
„problemelor* tinerei generații, 
excepțiile, consemnate la timpul 
potrivit — o excepție fiind, din- 
tr-un anumit punct de vedere, și 
emisiunea „Colegi de generație* 
în care a fost vorba despre 
Gheorghe Duță —, neavînd ni
mic altceva de a face cu progra
mul propriu-zis decît genericul 
sub care s-au difuzat; deși, ier
tată fie-mi, povestea eu ambiția 
s-a petrecut cum am mai spus 
și altădată doar cu prilejul unei 
ședințe la care fuseseră invitați 
o mulțime de tineri muncitori, 
funcționari, ingineri, artiști plas
tici, studenți, elevi să asculte 
promisiuni și angajamente, șe
dință care, se înțelege lesne de 
ce, nu s-a mai repetat și nici nu 
sint semne deocamdată, în mono
tona alternare a emisiunilor aces
tea specializate, că s-ar intențio
na o altă confruntare bărbăteas
că și cinstită de ambele pdrți, 
din care să se nască în sfîrșit 
mult visatul program pentru ti
neret al televiziunii noastre ; 
dacă, tn adevăr, se gindește de 
către toată lumea, deci și de 
către tineri, că un astfel de pro
gram este util, că un astfel de 
program poate sluji unei mai 
bune cunoașteri a tinerei gene- 
rațir, iar tînăra generație poate 
găsi aci, în afara unor îndrumări 
și sfaturi educative formative, 
5i acele dovezi ce-o definesc și 
de care, să nu ne înșelăm, este 
conștientă. Un sondaj edificator 
și ferit de improvizații sau adău
giri cu acea discreție bătătoare 
la ochi, stereotipă și uniformiza
toare, care să fie făcut public, ar 
putea aduce suficiente lămuriri și 
precizări într-o străduință care 
de multe ori se risipește în gol 
cu o nerăbdare firesc demnă de 
cauze Ui fel de nobile dar mai 
puf in intîmplătoare. Pentru cine 
a trăit experiența ultimei „Seri 
pentru tineret", dominată ames- 

^tecat de o anostă rubrică de

orientare profesională, de necon
tenita și inutila voioșie glumea' 
ță a prezentatorilor, de îndem
narea operatorului pornit xă 
surprindă iar abaterile de la bu
nele maniere și de tin reportaj 
despre un pilot militar pe super
sonice, un bărbat în puterea 
cuvfitului, reportai de altfel cu 
destule calități pentru a face notă 
discordantă cu întreaga emisiune 
—, cred că lucrurile sînt îndea
juns de limpezi ca să nu mai fie 
nevoie de obositoare ironii sau 
de obișnuite regrete pentru banii 

cheltuiți și pen
tru timpul pier
dut în ceea ce 
mă gîndesc to
tuși că ar putea 
fi cîndva — 
cînd ? —, tn a- 
numite condiții 
— care ? — cî

teva ore de adevărată tinerețe.
Reîniordndu-mă la Gheorghe 

Duță : tmărul strungar care a re
fuzat să lucreze in proiectare^? 
care merge seară de seară 1* 
liceu, care își găsește vreme să 
învețe și să citească ce-l intere
sează și sa scrie versuri, care se 
grăbește să câștige tot ce se poate 
cîștiga la vîrsta lui, care vrea să 
studieze filozofia, care iubește 
florile și mărturisește că oferă 
fetelor flori, care crede că poezia 
este pretutindeni, tn strunjitul 
unei piese și în îndepărtarea 
unui tren, care nu știe ce tn- 
seamnă „timp libera, care do
rește ca generozitatea să fie sen- 
timentul ce-i alătură pe oameni. * 
care păstrează în secret titlul 
cărții de poeme afini in sertarele 
unei edituri, care recită o poezie 
despre așteptarea unui Tudor și 
a unui Brâncuși, care își ascunde 
vîrsta cu o cochetărie de ado- - 
le scent timid, care crede despre 
sine că este un tînăr grav etc., 
etc. —, ei bine acesta a fost rină 
rul Gheorghe Duță din portretul 
bogat realizat de Anca Arion 
într-o seară cînd tinerii povestesc 
la televizor despre ei înșiși. Mai 
puțin sigură pe sine ca in (dte 
realizări cu teme spectaculoase 
și interlocutori timorați sau ve
hemenți, Anca Arion s-a lăsat de 
astă dată prinsă cu ușurință emo
tivă în „regula jocului14 pe care 
tînărul poet, strungar, licean 
Gheorghe Duță a avut inteligen
ța să n-o piardă nici o singură 
clipă, nici măcar atunci cînd, fu
rat de sincera lui elocvență și de 
delicata înțelegere a reporteriței. 
s-a grăbit să meargă mai departe 
folosind cele mai uzate cuvinte 
ale limbajului devenit specific, 
datorită telecizitmii, confesiunilor 
foarte diverse. Uneori, după cum 
se vede, se întîmplă și așa ceva, 
și este de presupus că programul 
pentru tineret, indiferent de mo
dificările prin care va trece sau 
nu, va reuși să-și consolideze in
teresul pentru tineri ca Gheorghe H 
Duță. Inteligența nu prisosește 
niciodată.

CONSTANTI1N stoiciu
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Solemnitatea
decorării ministrului

afacerilor externe al României
(Urman din peg. I)

ței mele pentiu că astăzi mA 
aflu aici, în fața dumnea
voastră. Prin dumneavoastră, 
mulțumesc partidului, Partidu
lui Comunist Român, pentru 
că el m-a adus pînă aici. în 
anii aceia din tinerețe, cînd 
am cunoscut partidul, am în
vățat, de atunci, tot timpul, 
să-mi iubesc poporul din care 
m-am născut, să-mi iubesc 
pămîntul din care m-am

80 
sâ

urmez. 
fa a-

născut, M-a învățat iu
besc clasa muroitreret sâ-i 
înțeleg perfect oakd ei re
voluționar și
M-am stt^ră^i^ii;
cest lucru. Uneori am reușit, 
alte ori nu, dar niciodată nu 
s-a stins, nu se va stinge cre
dința în clasa muncitoare, 
credința în partidul meu, cre
dința în conducătorii lui.

Partidul nostru are astăzi o 
politică externă cum nu a a
vut niciodată poporul acesta, 
țara aceasta a noastră. O fa-

cețî dumneavoastră. Noi cei 
care lucrăm în Ministerul de 
Externe trebuie s-o aplicăm 
cu aceeași grijă, cu aceeași 
conștiinciozitate pentru ca ea 
intr-adevăr să aducă poporu
lui român, clasei muncitoare 
din România, partidului nostru 
acea strălucire pe care o me
rită*.

După solemnitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. ceilalți 
conducători de partid și de 
stat s-au întreținut cordial 
cu sărbătoritul.

CRONICA U.T.C
La invitația Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist Ro
mân, luni la amiază a sosit în 
Capitală o delegație a Frontu
lui Patriotic Laoțian (Neo Lao 
Haksat), condusă de Nouhak 
Phoumsavan, memb^ al Co
mitetului Permanent al Comi
tetului Central al F.P.L., care 
va efectua o vizită de priete
nie în Republica Socialista 
România.

La aeroportul Otopeni, dele
gația Frontului Patriotic Lao
țian a fost salutată de tovară
șii Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar 
al C.C. a-1 P.C.R., Cornel Bur
tică, membru supleant al Co- 
Ttietului Executiv, secretar al 
^C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R.. de 
activiști de partid.

Au fost prezenți Nguyen 
Dang Hanh, ambasadorul Re
publicii Demo:crate Vietnam, și 
Lam Van Uuu, ambasadorul 
Republicii Vietnamului de Sud 
la București.

Luni seara a plecat la Varșo
via o delegație a Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
condusă de Dumitru Popescu, 
președintele C.C.E.S., care va 
participa la ronferința miniș
trilor culturii din unele țări so
cialiste.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, se aflau membri ai con
ducerii Cmiliului, precum și 
Jaromir Oobedu■rkrt 
dorul R. P. Polone la București.

Ieri s-a înapoiat în ^pi- 
tală, venind de la Varșovia, 
delegația Uniunii Tineretu
lui Comunist, formata din 
tovarășii Vasile Goga, acti
vist al C.C. al U.T.C., și Ga
briela Cresln, cercetător 
științific la Centrul de Cer
cetări pentru Problemele 
Tineretului, care a partici
pat la Seminarul interna
țional privind protejarea 
mediului înconjurător, orga
nizat în R.P. Polonă.

actualitatea,
Festivalul
primăverii

au trecut pragul acestei 
mani testări cult ural-ar- 
și sportive bucureștene 
30 000 de tinerii invitați

Luni, tovarășul Mihai Dalea. 
președintele Consiliului Central 
al U.G.S.R., a primit delegația 
Sindicatului General al salaria- 
ților din serviciile publice din 
R. A. Egipt, condusă de Abdel 
Mowem Badawi, vicepreședinte 
al Sindicatului, care Ia invita
ția Comitetului Uniunii sindica
telor din instituțiile 
trative de stat și 
populare a făcut o vizită 
studiu în țara noastră.

adminis- 
consiliile 

de

Ltt^!, a sosi-t în Capitală 
del<ecii ........................ .....
dulul C.... ...... . .....
cia, condusă de Bohumil

tio de activiști ai Parti- 
Comunisst clin Cehoslova- 

.... ........................... ~ • ’l Ha- 
nus\ adjunct de șef de secție la 
C.C . al P.C. din Cehoslovacia, 
care, ]a invitația.....~ ’
Central al '* 
Român, va 
schimb de 
noastră.

.Itstla Comitetului 
Partidului Comun^t 
face o vizită de 
experiență în țara

După cum s-a anunțat, între 
21 și 25 mai, a avut loc, Ia 
Haga, Reuniunea europeană a 
Comitetelor naționale UNICEF. 
La reuniune, conducătorul de
legației române, Virgiliu Radu- 
lian, președintele Comitetului 
Național Român pentru 
UNICEF, a fost ales membru în 
Comitetul Consultativ Perma
nent și președintele unui grun 
regional UNICEF din Europa.

Ședinfa 
Comisiei permanente

C.A.E.R. 
pentru construcții

La Mangalia s-au desfășurat 
lucrările celei de-a 35-a ședin
ța a Comisiei permanente 
dț..E.R. pentru construcții, la 
care au luat parte delegațiile 
Bulgariei, Cehoslovaciei, R. D. 
Germane, Mongoliei, Poloniei, 
României, Ungariei și Uniunii 
Sovietice. Pe bara convenției de 
colaborare dintre C.A.E.R. și 
R.S.F. Iugoslavia a luat parte și 
o delegație a Iugoslaviei.

Din partea guvernului Repu
blicii Socialiste România, tova
rășul Gheorghe Radulescu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, reprezentantul permanent 
al României la C.A.E.R.. a adre
sat participanților un salut, re- 
levînd succesele importante pe 
care le-au obținut țările mem
bre ale C.A.E.R. pe linia adîn- 
cirii și perfecționării colaborării 
în domeniul construcțiilor, cît 
și posibilitățile de dezvoltare în 
continuare a colaborării, în con
formitate cu prevederile Progra
mului complex.

Delegația română a fost con
dusă de ministrul construcțiilor 
industriale, ing. Matei Ghigiu.

In cadrul ședinței au fost e
x aminate probleme referitoare 
la sarcinile grupelor permanen
te de lucru ale comisiei în do
meniul coordonării planurilor 
de dezvoltare a oor■traoțiilort 
industriei materialelor de con
strucții, programul de colabo
rare pe termen lung al țârilor 
membre ale C.A.E.R. în domeniul 
construcțiilor de locuințe, pro
bleme privind cooperarea și 
specializarea în producția con
strucțiilor ușoare pentru clădiri 
cu destinații diferite etc., pre
cum și măsuri ce decurg din 
protocoalele sesiunii C.A.E.R. și 
ședințelor Comitetului Execu
tiv al Consiliului. Au fost adop
tate recomandări privind tehno
logia unitară în domeniul pro
ducției unor materiale de con
strucții, perfecționarea produc
ției de mașini pentru construc
ții, precum și în probleme de 
arhitectură.

Participanții la lucrările șe
dinței au luat parte la verni- 

con- 
țara 

______ , __o_____  ___ acest 
scop, au vizionat filme de spe
cialitate și au făcut o vizită la 
poligon^ de prefabricate și pa
nouri mari de locuințe din ora
șul Constanța.

sajul expoziției îlustrînd 
strucția de locuințe în 
noastră, organizată în

Președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România, Ștefan Voitec, a pri
mit luni dimineața, la Palatul 
M.A.N., delegația parlamentară 
din Republica Federală Germa
nia, condusă de Annemarie 
Renger, președinta Bundestagu- 
lui, care face o virită în țara 
noastră.

în cursul dimineții, delegația 
parlamentară din Republica Fe
derală Germania a depus o co
roană de flori la Monumental 
eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, 
socialism.

pentru

¥
Luni, Biroul Marii 

Naționale a oferit un . 
onoarea delegației parlamenta
re din R.F. Germania, condusă 
de Anr.emarie Renger, președin
ta Bundestagului.

Ștefan Voitec și Anne^arie 
Renger au toastat pentru dez
voltarea ascendentă a colaboră
rii dintre România și R. F. 
Germania.

După-amiază, parlamentarii 
din R. F. Germania auTivut o 
întrevedere cu George Maco- 
ve■oat ministrul afacerilor ex
terne.

Adunări 
dejun in

Contlnulndu-fi virila pe cam 
o face în țara noastră, la invi
tația C.C. al P.C.R-, Jan Luyten, 
membru al Biroului Național, 
secretar al P. S. Belgian, a fă
cut o călătorie în județele Con
stanța și Galați, unde s-a în- 
tilnit cu tovarășul Vasile VUcu, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
Constanța al P.C.R., și cu to
varășul Constantin Dăscălescu, 
membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 
Galați al P.C.R.

Delegația Frontului Popular 
Patriotic din Republica Popu
lară Ungară, cond’^ă de Bela 
Molnar, secretar al Consiliului 
Național, care se află in . țara 
noastră, la invitația Conailiului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste, a făcut . viztte în ju
dețele Viîcea și Sibiu.

Delegația culturală din Repu
blica Populară Democrată Co
reeană, condusă de Li Miân 
Sang, membru al Comitetului 
Central al Partidului Muncii 
din Coreea, m-embru al Birou
lui Permanent al Adunării 
Populare Supreme a R.P.D. Co
reene, vicepreședinte al Fede
rației pentru literatura și artă, 
președintele Uniunii Compozi
torilor. ^re se află in țara 
noastră, a făcut duminică și 
luni o călătorie in județul Bra
șov.

La invitația Comitetului Na
țional pentru Apărarea Păcii, 
în perioada 21—28 mai. o dele
gație a Ligii iugoslave pentru 
pace, independență și egalitate 
în drepturi a popoarelor, alcă
tuită din Drago Grvrru■ic. se
cretar general al Ligii, și dr. 
Alexandar Magarașevic. profe
sor de drept internațional la 
Universitatea din Novisad. pre
ședintele Ligii pentru pace a 
provinciei autonome Voivlodinat 
a făcut o vizită în țara noastră.

La Invitația Ministerului Afa
cerilor Externe, luni a sosit în 
Capitală dl. H. A. Anwari, ad
junct al ministrului informați
ilor din Iran, ■ 
vizită oficială

care va • face o 
in țara noastră.

a sosit în Ca-Luni seara, 
pitală Pieter Lieftinck, director 
executiv la Fondul monetar 
internațional, care va face o 
virită în țara noastră.

Luni |a amiază a sosit în Ca
pitală generalul Sir Michael 
Carver, șeful de stat major ge
neral al trupelor de uscat din. 
Marea Britanic. care, la invi
tația generalului colonel Ion 
Gheorghe. prim-adjunct al mi
nistrului apărării naționale și 
șef al Marelui Stat Major, face 
o virită oficială în țara noastră.

Cu prilejul Zilei naționale a 
Republicii Tunisiene — 1 iunie 
— luni a avut loc, în Capi
tală, o seară culturală, organi
zată sub auspiciile Institutului 
român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea.

La invidia ministrului se
cretar de stat in Mtaisterul Co
merțului Exterior, Nicotee M. 
Nicolae, în perioada 24—26 mai 
a.c. Karl Heinz Sohn, secretar 
de stat in Ministerul Federal al 
Coiabo^rii Economice din 
R.F. Germania, a ffcut o vizită 
în Republica Soc ca listă România.

Cu prilejul vizitei, au fost 
examinate posibilitățile de dez
voltare, în continuare, a coope
rării economice, industriale și 
tehnice bilaterale, cît și pe terțe 
piețe.

. Ieri, 
ample 
tistice 
peste __ . ,
din toate sectoarele Capitalei, 
încă de la ora 7,15, tinerii care 
ocupaseră deja tribuna I au 
asistat la finala de fotbal a șco
lilor din sector, disputată între 
formațiile școlii profesionale 
Electroaparata (câștigătoare) și 
Liceului ,,23 August''. Participan- 
ții la finalele sportive ale or
ganizațiilor din întreprinderi și 
școli, detașamente de tineri în
cadrate în activitatea de pregă
tire pentru apărarea patriei au 
defilat, în ritmul marșurilor de 
fanfară, compunînd cu unifor
mele și drapelele purtate o pa
letă multicoloră întregului sta
dion. Au urmărit apoi satisfăcuți 
de nivelul de joc partida Me
talul București — Metalul Plo
pii (2—0), a’ cărei pauză a fost 
„umplută" cu demonstrații de
judo, box, lupte. în același timp, 
pe terenul din preajma com
plexului sportiv, 10 grupe de 
băieți și fete, 10 de la 
centrele de pregătire a tineretu
lui pentru apărarea patriei și-au 
disputat întîietatea în cadrul
semifinalei concursului tehnico- 
aplicativ „Pentru patrie". Cei
mai pregătiți s-au dovedit bă
ieții de Ia Grupul școlar
„Republica-, Liceul nr. 15 și 
F.M.U.A.B., clasați pe primul 
loc, într-o cursă contra crono
metru, de-a lungul căreia au 
fost puși să rezolve diverse mo
mente tactice. Același loc pe 
podium l-au ocupat și fetele de 
la Liceul „2^ August". Tot în 
cadru! „Festivalului primăverii'' 
sectorul 3 și-a stabilit pe cei
lalți finaliști î fotbal băieți, in
dustrie (Uzina de pompe) ; fot
bal fete (FR.B.) ; handbal bă
ieți, industrie (Urina „23 Au
gust-), școli (Școala profesio
nală Eiecjroaprrte j ; handbal 
fete, industrie (F.OM.E.) și școli

(Liceul 15). Probele de cros, cîș- 
tigate de Vasil-ca Neagoe de la 
Grupul școlar „23 August" și 
Gheorghe .............. ’ ’
dirt-trak _ ,
atracție. Cupe, medalii, diplome, 
obiecte au fost oferite primilor 
clasați ca și organizațiilor
U.T.C. cu cea mai bună partici
pare (liceele 38, 29, întreprinde
rile Elec^troaparataj și „23 Au
gust"). Sportivi și spectatori au 
fost răsplătiți apoi din plin prin 
programul artistic prezentat de 
formațiile de dansuri și soliștii 
de la Universal-club și Grupul 
școlar .,23 August", de cei ai 
ansamblului tineretului din Ca
pitală „Doina Bucureștiului''. 
o paradă, căreia i s-au aliniat 
Nicolae Dinică. Trio Caban, Ma
rian Iorga, Cristina Stamate, 
Ion Bănică, O vid Teodorescu, 
Nicu Constantin și Al. Lulescu, 
Duo Panaîtescu și alții.

Miha^he de la 
ca și oonour■al de 
au fost de aceeași

mijloc educațional și de inte
grare a învățămîntuiui în pro
ducție, participarea studenților 
la procesul de educație și in
strucție, învățătura ca formă a 
muncii active, formarea specia
listului multilateral, sistemul de 
îndrumare al studenților con
form aptitudinilor și dorințelor 
de specializare, c^stitu^ea 
cursului universitar, scheme de 
desfășurare îrt învățămîntul su
perior necesare srlicltârllor im
puse de revoluția tehnico-știin- 
țifică. La dezbaterile care au 
clarificat o serie de puncte de 
vedere față de problemele esen
țiale ale locului viitorilor spe
cialiști în societate, față de 
evoluția învățămintuiui superior 
au luat parte conducători de 
institute, activiști ai asociațiilor 
studenților comuniști, reprezen
tanți ai centrelor universitare 
din țară, cercetători, cadre di
dactice, reprezentanți ai mi
nisterelor economice, studenți.

c. s„V. RAVESCU

O prestigioasă 
manifestare

Ieri s-au desfășurat la Casa 
de cultură a studenților din 
Capitală lucrările mesei rotunde 
cu tema „Conceptul de învăță- 
mînt în perioada revoluției 
tehnico-științifice contempora
ne” organizate de Comitetul 
Executiv al U.A.S.C.R. în cola
borare cu Centrul european 
UNESCO pentru învățămîntul 
superior și Ministerul Educației 
și învățămîntuiui. în cadrul lu
crărilor au fost prezentate preo
cupări actuale pe plan național 
și mondial, în domeniul perfec
ționării învățămîntuiui superior, ' 
de către Erik Manfred Ribbing, 
directorul Centrului european 
UNESCO, Dragoș Vaida, direc
tor adjunct, Dumitru Felioian 
Lăzăroiu, director în Ministerul 
Educației și învățămîntuiui, 
Ovidiu Bâdina, direct al Cen
trului de studii pentru proble
mele tineretului. Discuțiile au 
abordat o largă arie de proble
me dintre care cităm : educația 
permanentă, contribuția socială 
a absolventului, cercetarea ca

Ciment și fructe
• Pentru colecționarii de ciu

dățenii oferim următoarea mos
tră : la Blrseștî — Tg. Jiu, exis
tă o fabrică de ciment. Depu
nerea de praf în ronă este de 
3 400 tfcmVan. Gard în gard cu 
fabrica se află și livezile sta
țiunii experimentale pomicole 
Bîrsești.

| ' AGENDĂ V. O. |

• Peste 450 de uteciști de la 
Liceul „Panait Cerna" din mu
nicipiul Brăila au participat la 
simpozionul pe tema „60 de 
ani de la grevele muncitorești 
din orașul Brăia*". Au vorbit 
despre importanța grevei foști 
participanțt și cadre didactice. 
A urmat un program artistic 
care a cuprins un montaj lite
rar închinat partidului și un 
moment poetic în care mem
brii societății literare „Panait 
Istrati" au recitat din compo
zițiile lor pe tema grevei.

• Filatura și finisaje Balotești 
angajează tineri pentru califica
re la locul de muncă pe perioa
da a 5 luni (13 filatoare și 80 
de finisori).

• Fabrica de covoare „Stea
gul Roșu- a întreprinderii de 
industrie locală Giurgiu oferă 
800 de locuri de muncă pentru 
tinerele care vor să deprindă 
meșteșugul covoarelor persane.

Informații suplimentare, la u
nitățile respective, și la Oficiul 
forțelor de muncă din strada 
Negustori 7. București.

CORESPONDENT
AC TUA LITAT 11

TRANSMIT

Amafilm- 
Lupeni '73

La Lupeni s-a desfășurat pri
mul festival al cineaștilor ama
tori, inițiat de membrii oirecla- 
bului Amafilm din localitate. 
Au participat filme, creații ale 
tinerilor cineamatori din orașe
le : Caransebeș, Hunedoara, Lu- 
peni, Lugoj, Oțelul Roșu, Petro
șani, Reșița și Timișoara. Z __ 
impus atenției publicului cîteva 
din recentele creații ale 
cineclaburi recunoscute 
„Siderurgistul* — Reșița, „ 
mafilm" — Lupeni, „Gaudeamst" 
— Timișoara, „Lugoj tex- — Lu
goj și altele. P. PAVEL

S-au
unor 

ca : 
„A-

• La Timișoara 39 de con
curente, reprezentînd pe cele 
mai bine pregătite eleve din 
10 grupuri școlare din țară, a
parținătoare Ministerului In- 
dusriei Ușoare și-au disputat

□
cunoștințele în cadrul celor
două ' probe, practică și teo
retică, finalistele acestui an do- 
vedindu-se superior pregătite 
colegelor lor din anii prece
dența 
confecționer îmbrăcăminte 
tricotaje, Anișoara ’' 
(Grupul școlar M.I.U. 
rești). iar la meseria 
tioner îmbrăcăminte din țesă
turi, Rodica Sțanciu, (Grupul 
școlar M.I.U. Timișoara).

I. DANCEA

Cîștigătoare la meseria 
..................... din 

Marin, 
Bucu- 

confec-

Paradă la Brăila
în sala clubului Progresul 

din Brăila, a avut loc Parada 
modei pentru tineret, organiza
tă de comitetul județean. U.T.C., 
în colaborare cu cooperativa 
meșteșugărească „Viitorul''. în 
descindere invitații și organiza
torii au dezbătut tema „Pre
zențe și antiteze în moda tine
retului". Apoi, 30 de tineri și 
tinere din întreprinderile muni
cipiului au prezentat modele ori
ginale create de croitorii brăi- 
leni pentru tineri. Concomitent 
cu prezentarea au fost anunțate 
și unitățile unde aceste modele 
vor fi de găsit. încheiat cu un 
program de muzică ușoară și 
cu o tombolă (la care obiectele 
cîștigate au constituit micro- 
modele prezentate), această ma
nifestare s-a bucurat de un. real 
interes și de o participare ma
sivă din partea tinerilor brăileni.

• 22 de tineri, muncitori, e
levi, studenți salariați în diver
se întreprinderi tîrg-mureșene 
au primit atestatul de ghiri tu
ristici, aceasta fiind prima pro
moție de ghiri ai ediției din 
anul curent. Odată cu aceasta 
li s-a Inmînat și brevetul și in
signa de participant La con
cursul „Floarea de colț", gradul 
II. La festivitatea acordării le
gitimațiilor și insignelor, au 
fost prerenți tovarășul Aurel 
Cornea, vicepreședinte al B.T.T. 
și Mircea Burenciu, prim secre
tar al Comitetului județean 
Mureș al U.T.C. (M. BORDA).

Apreciind valoroasa victorie
_ v v

$4 CALCULAM, LUCID,
ȘANSELE DE CALIFICARE.

eirnî se sfirșește cu bine, spune un dicton A
- — • ------ - i tumiM1.. Sm Încheiat,

Totul e bine eiM se sfirșeițte cu bine, spune un dicton A 
fost . greu, a luat cs» emoțiit acum ■-« termina*.. S-i 
tînrii'--țeles o etapă. Cu succes l Cu o victoie tonică. Vk^oria 
speranțelor noastre îndreptățită. Lucid, realist și logic vorbind 
șansele noastre au, de acum, o bază reală. Transcriem, pentru 
cititorii noștri, păreri, opinii. pronosticuri autorizate :

Atacăm...
avut ocazia. La acea^ oră
șansele sint absolut egale.
X ’om căuta să ni le apropiem, 
în . meciul de Ia 26 septembrie. 
Știm, in deplasare, va 
să jucăm și mai * ' 
vem încă multe 
punct. Mai ales 
omogenitatea, 
mecanismului, în ....___ _
in ta re, pentru a-i spori gradul 
de incisivitate ș eficientă. Ră
gazul pe care-l avem îl vom 
valorifica din plin''.

GEORG BUSCHNER. antre
norul echipei R. D. Germane : 
-Au ciștigat, pe merit, româ
nii. Au fost mai buni, au jucat 
mai ofensiv. Sînt conștient, 
după această înfringere misiu
nea noastră a devenit mai di
ficilă. Nouă ne rămine șansa 
ca să anulăm acest rezultat la 
Leipzig. Bineînțeles, dacă 
cludem vreun accident la 
rana sau Helsinki”.

P. DUCKE, jucător al echi
pei R. D. Germane : „Cred în 
jocul de la Leipzig, așa că șan
sele noastre răm^, în conti
nuare, intacte, în ciuda eșecu
lui de la București''.

WOLFGANG HARTWIG, re
dactor la cotidianul . Junge 
WelC-Berlin : „Românii au 
fost, in acest joc, mai buni și 
au ciștigat pe merit. Dar jocul 
decisiv are Ioc la Leipzig...*

care s-ar putea întîmpla la 
Tirana sau Helsinki, ci pe 
propriile sale puteri și șan
se In partida de la Leipzig. 
Misiunea ei nu este deloc u- 
șoarâ. Ba dimpotrivă. Selec
ționata R. D. Germane, s-a 
văzut, este o echipă bine 
sudată, cu o mare putere de 
luptă, care știe să-și joace 
cartea și să lupte botârît
pentru obiectivul pe care 
și-l propune. Sperăm, însă, 
că acest meci va fi pregătit 
incă de acum, cu seriozitate, 
cu răspundere maximă, 
către toți factorii.

V. CABULEA

după 
două

ex- 
Ti-

că 
greu, meciul 
jucat încă, 
trebuie să 

„accidentele”

a-

Atacam...

11 11

Prof. ANGELO NfCULESCU : 
„Meciul a fost bun. Echipa 
noastră a avut, în majoritatea 
timpului, inițiativa. Acțiunile 
s-au derulat aproape intr-un 
singur sens : spre poarta lui 
B^hu-Uz, Jocul a devenit mai 
dinamic, mai spectaculos după 
marcarea golului, cind oaspeții 
au trecut de la defensivă la o
fensivă. Scorul nu arată fidel 
realita^a. Ar fi trebuit să ob
ținem victoria la o diferență 
mai mare. Radu Nunweiller — 
cind a trimis mingea in portar 
— Marcu, Dobrin. Dumitrache 
au ratat ocazii foarte clare, pe 
cind oaspeții au avui golul o 
singură dată, cind a blocat ma
gistral Râducanu la P. Ducke. 
După factura tehnică, 
ceea ce au arătat cele __ _
formații cred în șansele de ca
lificare ale naționalei Români
ei.

CORNEL DRAGUȘIN, antre
norul reprezentativei de tine
ret : „Romania a realizat un 
joc mai precis decît R. D. Ger
mană, decit ceea ce știam noi 
despre adversari, * 
că aplică un sistem 
ne organizat, bazat 
mecanisme, fără să 
stereotip. Naționala _
contracarat foarte bine ; 
formației adverse printr-o 
culație susținută a mingii 
jucătorilor pe teren care 
scos din acel stereotip pe 
cătorii germani, evitînd la

și anume 
de joc bi- 
pe niște 
iasă din 

noastră a 
jocul 
cir- 
,Și î-a 
ju- 

tna-

ximum cu adversarii
unde ar fi avat ciștig de cauză 
aceștia, prin gabarit «' forță. 
Despre șanse ? Nici nu mai stau 
să mă gindesc : acord șanse 
maxime de calificare echipei 
noastre pe baza valorii jucăto
rilor și a naționalei nodre și 
a jocului lor bun, întotdeauna, 
în deplasare. Ca să nu mai 
vorbesc că echipa R. D. Ger
mane poate să capoteze la Ti
rana si Helsinki".

DUMITRU IVAN, președinte
le C.J.E.F S.'-Cmjsianța : „Mai 
întîi aș vrea să arăt că s-a pus 
pe piciMre o echipă națională 
care a știut să contracareze 
ambele tactici ale echipei ad
verse : defensiva din prima re
priză și ofensiva din partea a 
doua a meciului”.

ION VOICA, antrenor fede
ral : „Ne vom califica. Nu pun 
calificarea pe conținutul jocu
lui acesta. Pentru că fotbalul o
feră atîtea prilejuri de a juca 
bine sau prost. Noi ne califi
căm datorită programărilor 
presupunînd că este mai ușor 
să obții 3 puncte din ', decit 
6 din 6 și pe deasupra din care 
4 în deplasare r*

VALENTIN STANESCU, an
trenorul prim al naționalei i 
„Mi-a plăcut echipa cum a 
mers. A respectat indicațiile 
tactice. Din punct de vedere 
fizic jucătorii au fost la nive
lul cerințelor. îmi pare râu că 
n-am finalizat mai mult. Am fi

. trebui
bine. Mai 

de pus 
în ce privește 
perfecționarea 
specia! la ina-

Dincolo de aceste opinii, 
unele conținînd bucurii, al
tele regrete, cert este 
meciul cel mai 
decisiv, nu s-a 
Echipa noastră 
mireze nu pe

Toate ziarele apărute luni In 
capitala R. D. Germane publi
ci cronici despre meciul de 
fotbal disputat duminică la 
București intre selecționatele 
României șj R. D. Germane. 
Cronicarii sint in unanimitate 
de acord că victoria fotbaliști
lor iomâni a fost meritata. 
Astfel. in ziarul „Neues 
Deutschland" se scrie pri nlre 
altele : „Succesul la limită a 
gazdelor a fost meritat1-, iar 
comentatorul ziarului „Berliner 
Zeitung- apreciază că „în ceea 
ce privește tehnica si forța de 
pătrundere. românii au fo«t 
superiori". în articolul din 
„Jur.ge Weltu se arată că 
„Succesul echipei României 
este meritat. Echipa română a 
jucat în anumite perioade un 
fotbal mai bun. mai plin de 
idei și mai tehnic". In sfîrșit, golul binemeritat.

VASILE RANGA

KZZIZZZIZJ
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ELIBERAREA (seriile IV—V) c 
Grădina Select (ora M.'ab

ULTIMUL CARTUȘ : Patria (o
rele 10; 12,15; 1'.30; 16.45; 19: 21,15), 
Modern (orele 9: 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20,30). Grădina Modern 
(ora 21).

FATA BATRINA : Popular (ore
le 15,3^: 18; 20,15).

CLPRIAN PORUMBESCU : Capi
tol (orele 9,30; 12,30; 16,13; 19,13), 
Grădina Capitol (ora 20).

OMUL NU E SINGUR ; Lumina 
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18.30; 
20.45).

ROND DE NOAPTE : Sala Pala
tului (orele 17,13; 20,15), Scala (o
rele 9; 11,15; 19,30; 16,15; 18,45; 
21,15^, București (orele 9; 11,15:
13,30; 16,30; 18,45; 21), Stadionul 
Dinamo (ora 20,15), Grădina Bucu
rești (ora 20,15).

BALADA PENTRU MARIUCA : 
Timpuri Noi (orele 0—20,15 în con
tinuare).

COPIU CĂPITANULUI GRANT ; 
Festival (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,3); 21), Favorit (orele 9.15; 11,30; 
13,*3: 16; 18.13; 20,30), Melodia (o
rele 9; 11.15; 13,30; 16: 16,30; 20t'3)t 
Buzești (orele 9; 11.15: 13..30; 16: 
18,15; 20,30), Grădina Festival (ova

20). Grădina Buzești (ora 20,15). 
AMINTIRI DIN COPILĂRIE î

Doina (orele 9,30; 11,30), 
DOMNULUI PROFESOR,

DRAGOSTE : Doina (orele 
15,30; 18; 20,30).

PE ARIPILE VINTULUI : 
ceafărul (orele 10; 14,30; 19), Gra
dina Luceafărul (ora 20). Arenele 
Hrmarc (ora 20).

CLASA MUNCITOARE MERGE 
IN PARADIS : Central (orele 
12,30; 15; 17,30; 2U,1S).

CÎND LEGENDELE MOR : 
celsior (orele 9; 11,16; 13,30.
18,15; 20,30). Gloria (orele 8.30; 
12.30: 18; 18,30; 20.45).

CEAȚA î Bucegi (orele 15,45: 18; 
20,3U), Miorița (orele 9; 11,15; 13,30; 
13,'3; 18; 20 15), Grădina Bucegi 
(ora 20).

GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI î 
Grivlta (orele 9; —“ •* —'
Lira (orele 15,30;
(ora 20).

DRUMURILE
Drumul Sării
20.15) .

ȚARA SALBATICA : înfrățirea 
(erele 15.30; 18: 20,15'), Moșilor (o
rele 15,30; 18; 20,13), Grădina Mo
șilor (ora 20).

CU MIINILE CURATE : Viitorul 
(orele 16: 18; 20,18).

CE SE INTÎMPLA DOCTORE ? : 
volga (orele 9: 11.15: .3,30 r ' ' 
18: 20,1
20.15) , <

VT.t^C
18: 20)
18; 20).

PROGRAMUL

10;

Ex- 
16; 
11;

12.30; 16: 19,30).
19), Grădina Lira

BĂRBAȚILOR : 
(orele 15,30. 18;

....... . ... 15.45;
Arta (orele 15,30: 18;

'«dina Arta (ora 20,30). 
.CA : Cotroceni (orele lfl; 

.’regresul (orele 9; 16;

9.00 TelesoralS. Biologie, Mate
matică, Limba română. 10,00 Te
lex. 10.15 Tele-eroioirpcdia. 10,55 
Teieoinemateoa pentru tineret : 
„Strălucește steaua mea". 12,20 
Pe-un picior de plai. 12.45 52 de 
inițiative în 52 de săptămîni. 13,00 
Telejurnal. 17,30 Curs de limba 
rusă. 18,10 Steaua polară — emi
siune de orientare școlară și pro
fesională. 18,40 Universitatea TV. : 
Istoria civilizațiilor. Dicționar Po
litic : U.N.I.C.E.F. Știință. 19.20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. Cin
cinalul înainte de termen. 1973 — 
an hotăritor. 20,00 Cmecu) săptă- 
mînii : „Primul loc de pe pămînt''. 
20.05 Reflector. 20,20 Seară de tea
tru : „Singurul martor1' de A. sl 
P. Tur. 22,10 24 de ore : Contraste 
în lumea capitalului. 22,30 Gala 
maeștrilor : Nicolae Scoăreara.
PROGRAMUL II

Seară pentru tineret. 20,00 
tualitatea pentru tineret. 
„Laureații" 20,30 Melodii la
rerea dv. uu Mihaela Mihai, 
Demarcsyk. George Răpcău, 
xandra GMață, Cliff Răchard. .
Dialog între generații. 21,00 In a- 
terția școlii — cerințele economiei.

21,15 Tineri muzicieni. 21,30 Rubri
că sportivă. 22,00 Ceiaidosorp teh- 
nicOlStlintific. 22,10 „Stilul e o
mul- — mic „tratat" de compor
tare comentat de .Sanda Faur. 22,20 
Drumul tinărului spre muncă — 
rubrică de orientare profesională. 
22,48 „Invitație la Ploieștii" — pro
gram de muzică ușoară și popu
lară susținut de tineri interpret! 
din Municipiul Ploiești.

• Echipa de fotbal Jiul Pe
troșani. aflată în turneu în 
U.R.S.S., a jucat la Karaganda 
cu formația locală Șahtior. " ” 
toria a revenit gazdelor cu 
rul de 2-1 (2-1).

Vie-
SCO-

• In cadrul turneului .. 
care-1 întreprinde în Polonia, 
echipa masculină de volei Trac
torul Brașov a susținut două 
rartide la Mielec cu formația 
locală Stal. în ambele meciuri, 
victoria a revenit gazdelor cu 
Scorul de 3-0 15-3, 15-5, 15-12) 
și respectiv cu 3-1 (1-15, 15-13, 
15-10, 16-1').

pe

Ac- 
20,15 
ce- 

Eva 
Ru- 

20,45

Opera Română : TURANDOT — 
ora 19,30: Teatrul „Lucia Sturdra 
Bulandra'4 (Schitu Măgureanu) : A 
XII-A NOAPTE — ora 20: Teatrul 
de Comedie : PREȘUL — ora 20: 
Teatrul Glulești : COMEDIE CU 
OITENI — ora 20; Teatrul 
„Ton Vasilescu44 : MITICA PO
PESCU — ora 19,30: Teatrul „C. 
Tănase- (Sala Savoy) : REVISTA 
ARE CUVÎNTUL — ora 18.30; (Sa
la Victoria) : JOS PALĂRTA — ora 
19,30: Teatrul „Ion Creangă*' :
NOTA ZERO LA PURTARE — ora 
9: Teatrul ,Tăndârică'4 (Sala Vic
toria) : NINIGRA ȘI ALTGRU — 
(ora 17); (Sala Academia) : UN 
BĂIAT ISTEȚ SI UN REGE NA- 
TAFLET — ora 15; Circul Globus : 
ARENA ’73 (spectacol internațio
nal) — ora 19.30: SPECTACOL DE 
SUNET $1 LUMINA : POEZIA 
FLORILOR la Expo-FIora — Par
cul Herăstrău — orele 20,30; 21,15).

• Din cauza timpului ploios, 
luni, pe terenurile de la „Ro
land Garros" din Paris a fost 
programată o singură partidă 
în cadrul campionatelor inter
naționale de tenis ale , Franței. 
Italianul Panatta l-a învins cu 
6—4, 6—4, 6—1 pe chilianul 
Fillol. Restul partidelor au fost 
amînate pentru astăzi. în pro
gram figurează și Ilie Năstase 
care-1 va întîlni pe francezul 
Jauffret.

nă continentală a revenit for
mației Scoției. învingătoare în 
finala susținută cu selecționata 
Elveției. Pe locurile următoare 
s-au clasat R.F. Germania, Ita
lia, Spania și Belgia.

Turneul individual a fost do
minat de . luptătorii francezi, 
care s-au situat pe primul loc 
la toate cele patru categorii i 
Paschy (ușoară), Halifax (mij
locie), Petitdemange (grea) și 
Didier (toate categoriile).

• In cadrul concursului inter
național atletic, desfășurat în 
aer liber la Los Angeles, spor
tivul american Rick Wolhuter 
a stabilit un nou record mon
dial în proba de 880 yarzi cu 
timpul de 1’44” 6/10. Cunoscu
tul campion belgian Emile 
Pultemar■ a cîștigat cursa de 
două mile cu 8’26”6/I0 (cel mai 
bun rezultat mondial al sezo
nului).

• Timp de trei rile, la Va
lencia s-au desfășurat întrece
rile celei de-a opt ediții a 
campionatelor europene de ka
rate, competiție la care au 
participat sportivi din 12 țări.

Pe echipe, titlul de campioa-

• Peste 40 000 de spectatori 
au urmărit competiția interna
țională de automobilism „Cursa 
de 1 000 kv de la Nurburgring", 
cea de-a șaptea probă a cam
pionatului mondial al cons+ru"- 
torilor.. La capătul unei dispu
te pasionante, victoria a reve
nit echipajului Jacky Ickx (Bel
gia) — Brian Redman (Anglia) 
pe „Ferrari", cronometrat cu 
timpul de 5h 36’43” 4/10 — me
die orară de 178,900 km.



VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
iN ITALIA, SAN MARINO Șl LA VATICAN

O vizită fructuoasă, 
un moment de o profundă 

sem^iiFii^i^lție în viața 
internațională

de peste hotare
(Vrmara din pag.

ridica prietenia lor tradițio
nală pe o treaptă superioară, 
de a-i da noi dimensiuni, po
trivit imperativelor prezen
tului, de a-i făuri un viitor 
pe măsura aspirațiilor comu
ne. Vizita președintelui
Nicolae Ceaușescu — prima 
vizită a unui șef de stat ro
mân în Italia — a permis a
firmarea clară, concludentă, 
a dorinței de a aprofunda pe 
toate planurile relațiile din
tre România și Italia. Con
vorbirile dintre conducătorii 
români și italieni au permis 
un examen atit al raportu
rilor bilaterale, cit și al rea
lității internaționale. Schim
bul de păreri, desfășurat sub 
auspiciile cordialității și în
țelegerii reciproce, a eviden
țiat cursul ascendent al rela
țiilor româno-italiene și po
sibilitățile existente pentru 
lărgirea și diversificarea co
laborării in toate domeniile. 
In acest sens s-a decis să se 
acționeze in continuare pen
tru amplificarea schimburilor 
comerciale prin diversificarea 
structurii acestora, lărgirea 
cooperării economice și teh
nice. Semnarea acordului de 
colaborare economică, in
dustrială și tehnică pe ter
men lung ca și ridicarea re
prezentării în cadrul Comi
siei mixte la nivel guverna
mental, sint de natură să con
fere stabilitate și perspectivă 
schimburilor economice ro
mâno-italiene, să le impulsio
neze. Convorbirile președin
telui Nicolae Ceaușescu cu 
reprezentanții întreprinderi
lor industriale, ai cercurilor 
de afaceri, au permis să se 
evidențieze perspectivele unei 
cooperări reciproc avantajoa
se. Comunicatul comun pu
blicat la încheierea vizitei 
relevă hotărirea celor două 
părți de a lărgi colaborarea 
și pe alte planuri — cultură, 
știință și tehnică etc. In acest 
context, cele două părți s-au 
declarat gata să favorizeze 
contactele dintre organizații
le de tineret din România și 
Italia.

Un moment de r^aximă im
portanță în desfășurarea vi
zitei în Italia l-a constituit 
semnarea Declarației solem
ne comune — document de 
semnificație majoră pentru 
lărgirea pe mai departe a le
găturilor româno-italiene, 
pentru situarea acestor legă
turi bilaterale pe un funda
ment trainic, ca și pentru sti
mularea eforturilor in vede
rea aprofundării procesului 
destinderii pe continent, pen
tru promovarea unor princi
pii noi, democratice, în rela
țiile dintre toate statele, in
diferent de dimensiunile lor. 
Declarația solemnă comună 
reflectă, deci, dorința celor 
două popoare și guverne de 
a extinde și în viitor coope
rarea lor multilaterală și, în 
același timp, înscrie principii 
și angajamente ale popoare
lor și guvernelor noastre de 
a face totul pentru o colabo
rare largă între toate națiu
nile lumii, de a milita pentru 
ca atit relațiile lor reciproce, 
cit și relațiile eu toate cele
lalte state să se bazeze pe 
normele dreptului internațio
nal, pe prevederile Cartei 
O.N.U. : dreptul sacru al fie
cărui stat la existență, inde
pendență, libertate și suvera
nitate națională; egalitatea 
în drepturi a tuturor state
lor și, prin urmare, dreptul

■ Pentru obținerea deplinei
independențe politice in Africa 

Rezoluții ale reuniunii O. U. A.
Participanții la cea de-a 10-a reuniune la nivel înalt a Orga

- nizației Unității Africane au adoptat ansamblul rezoluțiilor 
asupra problemelor politice, redactate de Comitetul Ministerial.

Elementul central al acestor 
«rezoluții îl reprezintă hotărirea 
statelor membre ale O.U.A. de 
â-și intensifica sprijinul acordat 
luptei pentru obținerea deplinei 
independențe politice a conti
nentului african.

Rezoluția cu privire La Rho
desia condamnă regimul ilegal 
al lui Ian Smith pentru refuzul 
său de a pune capăt politicii de 
discriminare rasială. Documen
tul denunță, în același timp, 
țările care nu respectă sancțiu
nile economice impuse de 
O.N.U. împotriva Rhodesiei, 
pronunțîndu-se pentru acțiuni 
hotărîte împotriva regimului ra
sist minoritar de la Salisbury.

Două rezoluții adoptate în 
legătură cu insulele Seychelle 
(aflate sub dominație britanică), 
Insulele Comore și teritoriul 
Afar și Issa (sub dominație 
franceză) cer statelor membre 
ale organizației să sprijine vpe 
plan financiar, material, rnarai 
si diplomatic" mișcările pentru 
independență din regiunile res
pective.

O alta rezoluție, referitoare la 
situația din Sahara spaniolă, re
comandă organizarea sub egida 
O.N.U. a unui referendum care 
să permită populațiilor autoh
tone sa-și exprime în mod liber 
voința cu privire la viitorul lor 
politic.

Participanții la Conferința de 
la Addis Abeba și-au exprimat 
satisfacția față de succesele do- 
bîndite de forțele patriotice ce 
acționează în coloniile portu

fiecărui stat de a participa Ia 
examinarea și soluționarea 
problemelor internaționale 
care ii privesc ; dreptul ina
lienabil al tuturor popoarelor 
de a-și hotărî singure soarta 
și de a-și alege și dezvolta 
liber sistemul lor politic, e
conomic și social, conform 
voinței și intereselor proprii, 
fără nici un amestec, presiu
ne sau constringere externă ; 
abținerea de a recurge la a
menințarea sau la folosirea 
forței : îndatorirea statelor de 
a reglementa toate diferen
dele lor internaționale nu
mai prin mijloace pașnice ; 
dreptul și îndatorirea state
lor, indiferent de sistemul lor 
social sau politic, de a coo
pera între ele în scopul men
ținerii păcii și securității și 
de a favoriza progresul eco
nomic șl social al tuturor 
națiunilor : neamestecul sub 
nici un pretext în problemele 
care țin de competența na
țională a unui stat. Docu
mentul subliniază că în in
terpretarea și aplicarea lor, 
aceste principii fundamen
tale ale dreptului internațio
nal sint legate intre ele și 
fiecare principiu trebuie in
terpretat în contextul celor
lalte principii. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublima : 
„Sintem țări cu orînduiri so- 
cial-politice diferite ; dar a
ceasta nu constituie o pie
dică — și nu trebuie să con
stituie o piedică — pen
tru dezvoltarea unei largi 
colaborări în toate dome
niile de activitate. De alt
fel, trăim o asemenea epocă 
a istoriei omenirii cind se 
pune cu putere la ordinea zi
lei asigurarea unor noi rela
ții între popoare, bazate pe 
deplina egalitate în drepturi, 
pe respectul independenței 
și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile 
interne, pe respectarea drep
tului fiecărei națiuni de a-și 
alege calea dezvoltării așa
cum o dorește".

Convorbirile româno-ita
liene au reliefat importante 
puncte de apropiere și de în
țelegere în principalele pro
bleme interna.ționale actua
le de interes comun și îndeo
sebi cele privind securitatea 
și cooperarea în Europa.

Cu o deosebită căldură și 
cordialitate, sub semnul do
rinței aprofundării cunoașv 
terii reciproce, al conlucrării 
fertile, a fost intimpinat pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
in cursul vizitei pe care a in- 
treprins-o în San Marino. 
Desfășurarea vizitei in a
ceastă republică a evidențiat 
evoluția pozitivă a relațiilor 
româno-sanmarineze care se 
întemeiază pe vechi tradiții, 
determinate atit de originea 
latină comună, de afinitățile 
de limbă și cultură, cit și pe 
interesele și idealurile comu
ne de progres și pace ce ani
mă popoarele român și san- 
marinez. Convorbirile din 
San Marino au evidențiat 
convingerea celor două părți 
că pentru accentuarea cursu
lui nou, pozitiv, ce se con
turează în viața internațio
nală, este necesară participa
rea tuturor statelor — mici, 
mijlocii și mari — fără nici o 
deosebire și pe bază de de
plină egalitate, la dezbaterea 
și soluționarea problemelor 
care confruntă întreaga ome

gheze din Africa ! Guineea-Bis- 
sau și Insulele Capului Verde, 
Angola, Mozambic. Ei și-au fă
cut cunoscută hotărirea de a 
intensifica sprijinul pe care îl 
acordă mișcărilor de eliberare 
respective, in vederea accele
rării procesului de cîștigare a 
independenței lor politice.

O altă rezoluție adoptată în 
cadrul conferinței la nivel înalt 
de Ia Addis Abeba exprimă 
sprijinul pe care Africa se an
gajează sâ-1 acprde statelor 
arabe, pentru soluționarea si
tuației din Orientul Apropiat

Participanții la reuniunea la 
nivel înalt a O.U.A. au adoptat, 
totodată, declarația de indepen
dență economică a continentului 

„SKYLAB" : OPT ORE DE SOMN
Astronauții Conrad. Kerwin și Weitz au început, luni, în 

jurul orei 14.00 (ora Bucureștiului) cea de-a patra zi spațială, 
după ce au petrecut. pentru prima data în timpul acestei 
misiuni, cele opt ore de somn la bordul stației spațiale „Skylab". 
După cum s-a mai anunțat, in urma aplicării unui strat pro
tector împotriva razelor solare in zona avariată a stației, tem
peratura a scăzut pină la 32 grade Celsius, specialiști ai 
N.A.S.A. sperînd că ea se va stabili, in viitoarele zile, la 23 de 
grade.

După primul dejun servit la bordul MSkylab"-ului, cei trei 
astronauți au început, luni, un program de experiențe medi
cale.

La ora 19.00, ora Bucureștiului, Conrad, Kerwin și Weitz au 
participat la o conferință de presă.

Incepind de luni, echipajul stației spațiale va utiliza tele
scopul „Apollo". cel mai puternic aparat de acest fel lansat 
pînă acum în spațiu, in vederea studierii Soarelui și a altor 
aștri mai îndepărtați.

nire. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia : „Con
stituie o realitate că in lu
mea contemporană există 
țări mari — și unele din ele 
foarte mari — țări mijlocii 
și mici, unele foarte mici. 
Noi considerăm că în abor
darea relațiilor internațio
nale trebuie să se pornească 
de la această realitate, de la 
necesitatea de a se asigura 
participarea activă, în condi
țiile deplinei egalități in 
drepturi a tuturor statelor, la 
soluționarea problemelor vie
ții contemporane, la rezolva
rea lor in spiritul păcii și in 
conformitate cu interesele 
popoarelor de a se dezvolta 
libere și independente".

La rindul său, căpitanul re
gent, Francesco Maria Fran- 
cini, referindu-se la vizita șe
fului statului român in anti
ca republică, arăta că aceasta 
reprezintă „mărturia validi
tății unui principiu in care 
San Marino a crezut dintot- 
deauna, și anume eă relațiile 
intre state diferite, între po
poare diferite nu sint condi
ționate de raporturi de forță 
sau de mărime, ci ele își 
construiesc temeliile pe va
lori umane și ideale, cind a
cestea sint sprijinite de o 
comună și profundă năzuință 
de pace, de respectul reci
proc. de prietenia și înțele
gerea între popoarele lumii".

Comunicatul comun expri
mă dorința de a consolida în 
continuare legăturile de 
prietenie dintre România și 
San Marino, de a întări con
tribuția celor două țări la 
cauza păcii și securității in
ternaționale și la dezvoltarea 
cooperării intre toate sta
tele.

Un eveniment deosebit l-a 
reprezentat și vizita solemnă 
a președintelui Nicolae 
Ceaușescu Ia Vatican. Con
vorbirea care a avut loc în
tre conducătorul poporului 
român și Papa Paul al Vl-lea 
a prilejuit examinarea unor 
probleme esențiale ale vie
ții internaționale, probleme 
care preocupă opinia publică. 
In acest cadru s-a subliniat 
în mod deosebit necesitatea 
intensificării eforturilor pen
tru instaurarea și dezvolta
rea între toate statele a unor 
relații bazate pe colaborare 
și încredere reciprocă, pentru 
consolidarea păcii și secu
rității în lume.

Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu in Italia, San Ma
rino și la Vatican se înscrie 
ca un moment de seamă în 
actualitatea internațională, 
ca o mărturie a posibilități
lor tuturor statelor, indife
rent de orinduirea lor social- 
politică, de a-și conjuga e
forturile pentru a contribui 
la făurirea unei lumi a păcii 
și ințelegerii, in care fiecare 
popor să se dezvolte potrivit 
voinței sale. Rezultatele a
cestei vizite, perspectivele 
pe care Ie deschid. relevă 
spiritul constructiv al politi
cii externe românești, dina
mismul acestei politici, con
tribuția activă pe care Româ
nia socialistă, conducătorul 
ei stimat, o aduc la promo
varea unor noi raporturi in
tre state, la statornicirea 
unui climat care să favori
zeze destinderea, coopera
rea și bunâvecinâtatea pe 
continentul nostru și in în
treaga lume.

GUINEEA-BISSAU : 
SUCCESE ALE 

FORȚELOR 
PATRIOTICE

Luis Cabrai, membru al Co
misiei Permanente a Partidu
lui African al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde, a adresat șefu
lui statului nigerian, Yakuba Go- 
won, care conduce lucrările ce
lei de-a 10-a conferințe la nivel 
înalt a Organizației Unității A
fricane. de la Addis Abeba, un 
mesaj prin care îl informează 
că patrioții guineezi au ocupat, 
la 25 mai, tabăra de la Gui- 
ledje — una din cele mai im
portante poziții strategice ale 
trupelor colonialiste portugheze 
— transmite agenția France 
Presse. Mesajul, dat publicității 
la Dakar, relevă că ocuparea 
taberei — care a fost denumiră 
„Operațiunea Amilcar Cabral“, 
în memoria tnflăcăratului luptă
tor pentru eliberarea Guineei- 
Bissau — a avut loc după patru 
zile de încercuire și de atacuri 
susținute împotriva pozițiilor 
inamicului. Se subliniază, de a
semenea, că patrioții au captu
rat blindate, arme, material de 
lupta și importante documente 
militare.

DELEGAȚIA
ROMÂNA PRIMITĂ
DE PREȘEDINTELE 

ARGENTINEI
Președintele Argentinei, dr. 

Hector Campora, a primit luni, 
la Palatul prezidențial Casa 
Rosada, pe Miron Constanti- 
nescu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, conducătorul 
delegației române, care a parti
cipat la ceremoniile de instala
re a noului șef al statului ar
gentinian.

Cu acest prilej, conducătorul 
delegației române a transmis 
președintelui Hector Campora 
un mesaj cordial de salut din 
partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România. Mulțumind, 
președintele Hector Campora a 
transmis, la rîndul său, un sa
lut cordial tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România.

în cursul convorbirii, pre
ședintele Hector Campora a 
subliniat faptul că în Argenti
na este cunoscută și se bucură 
de o înaltă apreciere activitatea 
conducătorului României, con
sacrată apărării suveranității, 
independenței și egalității in 
drepturi a tuturor statelor.

IRAN. - O frumoasă construcție in stil persan la Isfahan.

Pentru a doua oară în mai puțin de șase 
luni, Universitatea Witwatersrand din Johan
nesburg și-a suspendat cursurile ca urmare a 
frămîntărilor studențești. Incidentele au în
ceput atunci cînd studenții de la facultatea de 
drept au organizat un simpozion pe teme an- 
tirasiste, manifestare Ic i care au participat cir
ca 400 de studenți din toate cele noua facul- 
tați ale Universității.
Rectoratul și apoi autoritățile 

au reacționat prin interzicerea 
manifestării. Poliția a intervenit 
pentru a evacua tiner^ii din 
marele amfiteatru unde se des
fășura simpozionul. Atacului 
brutal al polițiștilor și arestării 
temporare a 12 dintre colegii 
lor, studenții i-au ripostat prin- 
tr-o grevă demonstrativă. A ur
mat decizia ministerului instruc
țiunii de a suspenda cursurile 
Universității pe două sâptămini, 
împreună cu avertismentul că se 
va proceda La exmatricularea 
imediată a tuturor studenților 
care participă la manifestă ri
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• LA 28 MAI A.C., Ahti Kar- 
jalainen, ministrul afacerilor 
externe al Finlandei, a oferit 
un dejun cu prilejul plecării 
definitive din Finlanda a dr. 
Mircea Bălănescu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
la Helsinki.

Amnistie în Argentina
• PREȘEDINTELE ARGEN

TINEI, Hector Campora. a pro
mulgat legea privind amnistia 
generală a deținuților politici, 
adoptată anterior de cele două 
Camere ale Congresului Națio
nal.

• ARGENTINA Șl CUBA au 
restabilit, luni, în mod oficial,

Râsfoind «din nou paginile re
vistei „FESTIVAL" numărul 4 
care ne-a parvenit de la Berlin 
în aceste zile aduce noi amă
nunte privind pregătirile în ve
derea manifestării pe care ca
pitala R. D. Germane o va găz
dui în această vară.

C
ele opt pagini ale revistei ne 
poarta pe diferite continente, 
ilustrînd amploarea pregc^tiirilor 
pentru Festival. Dar înainte de 
a parcurge distanțele, privim 
cu atenție chipul unui tinâr 

muncitor berlii^ez : Manfred Klemm. Tinârul 
cu o casca metalică care ne pnivește zîm- 
bitor dintr-o fotografie este unul din sutele 
de mii de tineri din R.D. Germană care 
muncesc pentru ca oaspeții veniți din nume
roase părți ale lumii să simtă căldura ospi
talității gazdelor.

Revista publica articole și inte^rviuri pri
vind apropiatul eveniment. Nguyen Van Vy, 
șef adjunct al Comitetului național de pre
gătire din R.D. Vietnam, relevă faptul că in 
legătură cu Festivalul s-au lansat o serie 
de inițiative. Membrii delegației R.D. Viet
nam vor fi desemnați dintre tinerii care au 
obținut cele mai bune rezultate în întrecerea 
socialistă care se desfășoară. Delegația va 
fi compusă din eroi ai armatei populare, 
eroi ai miliției populare și eroi ai muncii. 
Nguyen Van Vy sublimează că solii tineretu
lui vietnamez vor exprima recunoștința față 
de tinerii de pretutindeni care au susținut 
cauza dreaptă a eroicului Vietnam. „Noi 
sintem convinși că Festivalul va fi de ase
menea o expresie a întăririi solidarității cu 
lupta noastră în noua etapă — declara 
Nguyen Van Vy. Trebuie să luptăm pentru 
respectarea și aplicarea scrupuloasă a acor-

Din cronica

Festivalului
Mondial

dului de la Paris asupra Vietnamului, pen
tru menținerea păcii și pentru a progresa 
în reconstrucția pașnică a țării*1.

Intr-un amplu articol, Ghenadi lanayev, 
președintele Comitetului sovietic de pregă
tire pentru Festival, relatează activitatea 
intensă pe care organizațiile comsomoliste 
din întreaga țară o desfășoară in vederea 
intilnirii tinerești de la Berlin. O amplă în
trecere se desfășoară in uzine, iar cei mal 
harnici tineri muncitori iși vor obține — prin 
rezultatele dobindite in producție — locul 
in delegația la Festival. Au loc pregătiri și 
pe plan cultural, sportiv etc.

In prima pagină a revistei se află, de 
asemenea, un salut adresat de M.P. Naic— 
ker, membru al conducerii Congresului Na
țional African din Africa de sud, care a 
adresat urarea ca Festivalul să contribuie la 
întărirea unității tinerilor din lumea întreagă 
în lupta împotriva imperialismului, colonia
lismului și neocoioniaiismului.

Informații din diferite țări refecta pregâ- 
tirii«e ce se desfășoară potrivit condițiilor 
specifice. In Uruguay se organizează un 
festival al cîntecului pentru tineret. In capi
tala cubaneză s-a deschis „Expo-Festival"- 
expoziție dedicată manifestării de la Berlin. 
Congresul național al Uniunii Tineretului
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Amfiteatre goale
Ia Witwatersrand

Un nou episod al opoziției 
studenților din R. S. A. 

față de apartheid

„contrare ordinii publice' (for
mula prin care se subînțeleg 
manifestările anti-apartheid) in 
incinta facultăților. In aceiași 
timp premierul Vorster s-a gră
bit să declare in parlamentul 
de la Pretoria că „poliția va 
continua să asigure liniștea ne
cesară în toate universiiâțiie'.

Duriiatea și încercările de in
timidare la care au recurs auto
ritățile rasiste ca reacție la sim
pozionul organizat de studenții 
de la Witwatersrand poate pă
rea surprinzătoare. Ea reflectă, 
însă, iriiarea promotorilor apar
theidului in fața opoziției mereu 

relațiile diplomatice — infor
mează agenția Prensa Latina. 
Hotărirea a fost luată in cursul 
întrevederii de la Palatul pre
zidențial Casa Rosada din 
Buenos Aires dintre președin
tele Argentinei, Hector Cam
pora. și președintele Cubei. 
Osvaldo Dorticos Torrado.

Tratativele 
cehoslovaco- 
vest-germane
• LA BONN a continuat, luni 

cea de-a doua rundă a convorbi
rilor dintre R. S. Cehoslovacă și 
R. F. Germania consacrată nor
malizării relațiilor reciproce. 

mai ferme și mai organizate 
întîmpinate de politica rasistă 
în masa studenților.

De o bună bucată de vreme, 
guvernul Vorster se preocupă 
cu o străduință demnă de o 
cauză mai bună să facă „or
dine* in universități, unul din 
principalele centre de opoziție 
ale populației albe față de re
gimul de apartheid, Atunci 
cînd, in primele zile ale actua
lului an universitar, studenții 
din toate cele cinci centre uni
versitare au organizat un șir de 
manifestări antirasiste, autorită
țile au reacționat cu duritate. 
Zeci de studenți au fost exma
triculați, mai multe facultăți 
(din Pretoria, Johannesburg, 
Durban) au fost închise pe ter
mene variind între o sâptâmînă 
și o lună. în februarie o decizie 
a ministerului de resort stipula 
că nici un student nu va mai 
putea beneficia de bursă de 
stat sau de credite de stat pen
tru continuarea studiilor daca 
nu va semna un angajament de 
neparticipare la orice activități 
„care contravin stabilității struc
turilor sociale și politice din 
R.S.A.' (citește : menținerii regi-

Delegațiile celor două țări sint 
conduse de Jiri Goetz, adjunct 
al ministrului afacerilor externe 
al R.S.C. și respectiv de Paul 
Frank, secretar de stat in 
M.A.E. al R.F.G. Potrivit unei 
declarații a șefului delegației 
cehoslovace, convorbirile se 
desfășoară într-o atmosferă 
constructivă, de lucru. Pe baza 
rezultatelor obținute în timpul 
convorbirilor de săptămîna tre
cută, cele două delegații vor 
continua discutarea acelor pro
bleme asupra cărora nu există 
incă o concordanța de păreri.
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X*Fesfival Mondial 
de la Jeunesse etdes Etudiants
Berlin capitale de la RDA

Row io solidarite onti-imperbiisle 
Inpqowlom.tx

Democrat din Liban s-a pronunțat pentru o 
participare activă la Festival. In insula 
Mauriciu au avut loc manifestări sportive 
consacrate Festivalului. La rubrica „Telexul 
Festivalului anunță" citim despre faptul câ 
13 noi cintece pentru tineret au fost scris® 
de compozitorii români cu prilejul Festiva» 
lului.

In sfîrșit, revista „Festival" informează eă 
In cadrul unei reuniuni a Comisiei perma
nente s-a discutat proiectul programului 
Festivalului, că experții culturali s-au întîlnif 
pentru a îmbogăți capitolul cultural-artistia 
al acestui program și că, de asemeneai 
alte domenii au format obiectul unei con« 
sfătui ri și consultări intre comitetele națio» 
nale de pregătire a Festivalului Mondial.

M. RAMURA

Reuniunea de la Helsinki
In ședința de luni, grupul de 

lucru pentru cooperarea cultu
rală a adoptat documentul cu- 
prinzînd instrucțiunile pentru 
organismul conferinței europene 
ce se va ocupa, în faza a doua, 
de dezvoltarea contactelor uma
ne. A continuat, de asemenea, 
activitatea de redactare a dife
ritelor documente în problemele 
cooperării economice și tehnico- 
științifice și alte domenii ale re
lațiilor dintre state.

După adoptarea baremului pri
vind repartizarea între țările par
ticipante a cheltuielilor legate de 
desfășurarea conferinței, grupul 
pentru problemele financiare a 
trecut la elaborarea sistemului de 
finanțare.

Intr-un interviu acordat ziaru
lui „Le Figaro", ministrul aface
rilor externe al Iugoslaviei, 
Miloș Minici. a declarat. între 
altele : „Cred că concepția unei

mului de apartheid). Totodată, 
instrucțiuni trimise decanatelor 
avertizau câ subvențiile acorda
te de la bugetul de stat facul
tăților vor fi reduse sau chiar 
retrase total dacă autoritățile 
universitare nu vor lua măsuri 
pentru interzicerea acțiunilor 
antirasiste.

Valul de măsuri restrictive a 
culminat prin veritabilul „pa
chet" de „ordine de internare 
la domiciliu" emise în martie— 
aprilie împotriva liderilor princi
palelor organizații studențești. 
Prin fixarea „domiciliului forțat* 
unui număr de 21 de conducă
tori ai studenților albi și afri
cani se urmărea, evident, para
lizarea organizațiilor studenți- 
mii, frinarea amplei mișcări 
antirasiste a tineretului studios.

Cum era de așteptat, șirul de 
măsuri represive a primit o ri
postă viguroasă din partea stu
denților și universitarilor. Demi- 
sia-protest a profesorului Stewart 
Porter, rectorul Universității din 
Durban, unul din cei mai cu- 
noscuți juriști din R.S.A., a con
stituit una din reacțiile semnifi
cative. Aceeași stare de spirit a

• LA UZINA de preparare 
a minereului complex — 
DOONA — construită în 
Iran de către I.S.C.E. Geo
min, pe t za unui proiect 
elaborat de I P R O M I N, 
s-a atins în ultimele zile ca
pacitatea proiectată. Uzina se 
compune din secțiile : con- 
casare, măcinare, flotare. fil
trare, preparare și dozare. 
Capacitatea de prelucrare a 
minereului de galenă. ceru- 
zită și blinda se ridică la 250 
tone/zi, obținînd un concen
trat plumbos de 65—68 la 
sută. întregul echipament in
dustrial al acestei uzine este 
de fabricație românească. 

Europe fără Nocun și fără coA 
fruntări îngrijorătoare consti
tuie tocmai domeniul în care 
punctele de vedere iugoslav și 
francez sint foarte apropiate. 
Noi am constatat aceasta în pe
rioada consultărilo reciproce a
supra pregătirii viitoarei confe
rințe pentru securitate și coope
rare în Europa. In același sens, 
trebuie . încurajate și întărite 
tendințele pozitive, pentru ca ele 
să devină o caracteristică a re
lațiilor în Europa. Același spirit 
trebuie să fie prezent peste tot 
în lume, acolo unde pacea ar 
putea fi amenințată1'. Referin
du-se, în continuare, la rolul ta
rilor mici și mijlocii în viața po
litică internațională, ministrul 
de externe iugoslav a spus : „In 
același timp, cred că țărilor mici 
și mijlocii, fie că aparțin sau 
nu blocurilor sau că sint neali
niate sau neutre, le revine res
ponsabilitatea deosebită de a 
confirma, prin angajamentul lor 
activ, faptul că lumea aparține 
intr-adevăr tuturor".

fost oglindită și în scrisoarea 
deschisă adresată premierului 
Vorster de 16 profesori univer
sitari din Johannesburg în care 
se arată că măsurile restrictive 
luate de autorități constituie 
„o negare flagrantă a libertât^îi 
de exprimare și o răfuială cu 
acei studenți și universitari care 
nu aprobă politica rasială a Aa 
vernului". ™

Ultimele două luni au fost 
marcate de o și mai fățișă a
firmare a opoziției studenților 
față de apartheid, opoziție care 
s-a manifestat prin adunări în 
care se cere ridicarea regimului 
„domiciliului forțat" aplicat li
derilor organizațiilor studen
țești, ca și prin asemenea tribu
ne de critică ascuțită la adresa 
structurilor rasiste cum a fost 
simpozionul organizat la uni
versitatea Witwatersrand,

Este cert că amenințările, o- 
restările, exmatriculările și sus
pendarea cursurilor universitare 
au toate șansele să întărească 
și mai mult mișcarea antirasistă 
studențească în R.S.A.

E. R.

• LA WASHINGTON a avut 
Ioc prima sesiune a grupului 
mixt de lucru sovieto-american 
Pentru combaterea poluării me
diului marin cu reziduuri pe
troliere produse de nave. După 
cum anunță agenția T.A.S.S., cu 
acest prilej a fost elaborat un 
program de colaborare a specia
liștilor celor două țări în dome
niul menționat.

• MAREA BRITANIE ȘI SI
RIA au hotărit să reia relațiile 
diplomatice. întrerupte din 
timpul conflictului arabo-israe- 
lian din iunie 1967 — a anunțat 
duminică un purtător de cuvînt 
al Foreign Office.

)
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