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Gruoul de șantiere pentru construcții forestiere Buzău

a avut loc ședința comună a consiliilor oamenilor
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prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a 
avut loc, vineri, 5 aprilie, șe
dința comună a consiliilor oa
menilor muncii de naționali
tate maghiară și germană.

Participanții au făcut to
varășului Nicolae Ceaușescu 
o caldă primire, o manifes
tare însuflețită în care și-au 
găsit o nouă și vibrantă ex
presie sentimentele de pro
fundă satisfacție și mîndrie 
patriotică ale tuturor cetățe
nilor țării, indiferent de na
ționalitate, față de alegerea sa 
ca președinte al României so
cialiste, încrederea lor nețăr
murită în Partidul Comunist 
Român, în secretarul său ge
neral, care conduce, în mod 
strălucit, destinele poporului 
și ale patriei pe calea lumi
noasă a socialismului și co
munismului.

In aplauzele puternice ale

celor prezenți, în prezidii 
dinței iau loc tovarășii Ni 
Ceaușescu, Emil Bodnaraș, 
Manea Mănescu, Janos Fa- 
zekas, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Dumitru Po
pescu, Cornel Burtică, Miron 
Constantinescu, Mihai Gere, 
Richard Winter, prim-secre- 
tar al Comitetului județean 
Sibiu al P.C.R., Ludovic Fa- 
zekas, prim-secretar al Comi
tetului județean Harghita al 
P.C.R., Ștefan Peterfi, pre
ședintele Consiliului oameni
lor muncii de naționalitate 
maghiară, Eduard Eisenbur- 
ger, președintele Consiliului 
oamenilor muncii de naționa
litate germană.

In sală se aflau conducă
tori ai unor instituții centrale 
și organizații obștești, repre
zentanți ai consiliilor oameni
lor muncii de naționalitate 
sîrbă din județele Timiș și 
Caraș-Severin și ai consiliilor 
oamenilor muncii de naționa
litate ucraineană din județele

Marzmu-rr și 
tați di- rvghvrnâ germani, 
ucraineană din ddmu ș> din Capitali.

La începutul șediatei 
mtme. au foot iatâtzșate 
tezele lucrărilor 
contdidor f«wi 
de naționalitate 
germană, care s- 
joi 4 aprilie, aciad la 
nea ăe zr vrezentere 
dezbaterea dărilor de rea-i 
asupra activității derifurzte 
pînă acum, precwa și iasbw 
nătățirea componenței bi
rourilor consiliilor și aieeerea 
delegaților la ~ 
FUS.

In acest sens, 
vîntul tovarășii 
terfi fi Eduard Eisenburger.

Au vorbit, apoi, tovarăși 
Domokoș Geza, direct on.'. 
Editurii ,JCriterion“, Antin 
Breitenhofer, vicepreședinte al 
Consiliului oamenilor munca

CongreMl

Nu vă comunicăm o noutate, știm, dar 
face plăcere să repetăm o informație 
bucură peste patru milioane de copii și ado
lescenți : A început, de azi, vacanța ! O va
canță mică dar cu proiecte mari. Spre cinstea 
școlărimii, la loc de frunte între aceste pro
iecte - angajament, stă munca. Elevii își doresc 
să străbată o primăvară a muncii, așa cum 
este această primăvară pentru întregul popor. 
Numărul celor care se constituie în brigăzi ti
nerești de muncă se ridică la sute de mii ; nu
mărul orelor pe care le vor consacra șantie
rului, înfrumusețării orașelor, satelor, școlii, ac
tivității in agricultură se ridică la milioane, 
beneficiul va fi nemăsurabil - un beneficiu 
"oral : tinerii noștri s-au obișnuit să dedice 
vr'antele muncii, țării.

Există, de bună seamă, un spațiu - vacanță 
și pentru odihnă, pentru excursii, pentru ta- 
’ ere, pentru cluburi, pentru concursuri. Cîteva 
mii dintre cei mai buni elevi își finalizează, 
tot în această vacanță, întrecerea bunei pre
gătiri școlare ia olimpiadă.

O urare de succes in realizarea proiectelor 
și, așa cum vă doriți fiecare, vacanță cit mai 
plăcută.

km fi« '

an

Dragi tovarăși,îmi este plăcut să vă adresez un călduros salut și cordiale felicitări eu prilejul Conferinței pe țară și al împlinirii a 70 de asi de la crearea primei asociații automobilistice din Rom&nia, ale cărei frumoase tradiții le continuă astăzi „Automobil Clubul Român'.în condițiile dezvoltării generale a țării, ale sporirii și perfec- tionării producției industriale — a industriei naționale de autoturisme in special — și ale înfăptuirii programului partidului de ridicare a nivelului de viață și de civilizație al întregului popor, mișcarea automobilistică din România va cunoaște o tot mai mare amploare. Aceasta pune sarcini deosebite în fața asociației dumneavoastră, chemată să desfășoare o largă activitate edacasrtă ia rindul automobiliștilor, să contribuie, printr-o strîn-, să coaloczare eu organele de stat, la mai buna cunoaștere a normelor de conducere auto și la respectarea regulilor de cîrcu- -ei rriâuiui de siguranță rutieră, să dezvolte spi- nral șospodăre-sc pentru utilizarea cit mai rațională a combusti- Htalai si htârifianților.Sat convins că asociația dumneavoastră va face totul pentru a-«i iadepiini ia condiții cit mai bune aceste sarcini, incadrîn- dw >« astfel in eforturile generale ale întregului nostru popor, Mărit să intimpine cea de-a 30-a aniversare a eliberării patriei W Coagresal al XI-lea al partidului cu realizări cît mai însem- ite în toate domeniile de activitate.Urez ta tores celor peste 100 000 de membri ai asociației dum- i!". s si satisfacții tot mai mari în activitatea deȘi in viața personală, multă sănătate și fericire !
NICOLAE CEAUSESCU

FIECARE TRACTOR
FOLOSIT LA MAXIMUM

deviză care trebuie să devină
o realitate in toate secțiile de mecanizare

• Se-.îce-troctor - o inițiativă care trebuie urmată pentru viabilitatea
• Deși se vorbește de aprovizionarea cu carburanți în cîmp, la 
Top'd sar uactoarele lucrează doar cît ține motorina dintr-un rezervorCrvp«aă agricoli din primări ere campan-a mecanizatorii». De munca lor, de buna f-mr-ținaare și exploatare a uti- iaieior, depind in măsură hotărâtoare atât ritmul cît și calitatea lucrărilor executate. Rezultatele înregistrate pînă în prezent, de mecanizatorii constănțeni — în- sămințarea a peste 13 000 hectare și pregătirea patului germinativ pe majoritatea ogoarelor de toamnă — vin să confirme eficiența unei preocupări susținute pentru folosirea intensă a timpului de lucru, a mașinilor. O serie de măsuri de ordin organizatoric luate pe plan județean conferă un cadru propice creșterii eficienței fiecărei ore pe care mecanizatorul o petrece la volan. Tovarășul inginer Marin Purtarea, directorul Trustului județean S.M.A„ ne-a vorbit, de pildă, despre extinderea sistemului de ..service-tractor", numărul echipelor specializate ajun- gmd acum in cadrul județului,

la 46. Avantajele sînt incontestabile. mărindu-se astfel timpul de lucru efectiv petrecut în brazdă, asigutîndu-se o bună funcționare a tractoarelor și prelungirea vieții lor productive. Numai că prin acest număr restrîns de echipe service se pot îngriji doar aproximativ 1000 de tractoare, ceea ce reprezintă doar o treime din numărul total existent în stațiunile pentru mecanizarea agriculturii din județ. Evident, generalizarea acestora în interval cît mai scurt, va avea consecințe favorabile în activitatea tuturor unităților.Efectuăm raidul nostru într-o zi în care toate cadrele de conducere din unitățile agricole, de la șefi de secție și pînă la președinți sau directori de S.M.A. și I.A.S., participau la o consfătuire la Constanța. Prilej de a verifica modul cum lucrează mecanizatorul în lipsa „șefilor". Primul popas — la secția de mecanizare nr. 1 Cumpăna. Din

cele 28 de tractoare ale secției numai 21 sînt plecate la lucru, iar ocupate direct în lucrări aferente campaniei de însămîn- țări, 15. Era cazul să se treacă la odihnă 7 tractoare, din moment ce semănate fuseseră doar 100 hectare din cele 300 planificate pentru floarea-soarelui, iar lucrările de pregătire pentru porumb și soia nu erau încă încheiate ? Firește că nu. Mergem
OCTAVIAN MILEA

(Continuare în pag. a Ill-a)

monoton
A ÎNDEPLINIT sarcinile de 

PLAN DIN ACTUALUL CINCINAL„ Ct>>r..-2 c~ muncă a! grupului de șantiere pentru construcții amrtâere Buzău, care iși desfășoară activitatea pe teritoriul mar -uitor județe ale țârii, a îndeplinit sarcinile de plan din actualul n-cinaLî« Mag— adresată cu acest prilej C.C. al P.C.R., tovarăși® NICOLAE CEAUȘESCU, se spune printre altele:Dorit Meeesu! nostru să constituie un omagiu închinat e- verr meatrinr de excepțională importanță pe care le trăiește anul : —alegerea cumnttMStcfi in înalta funcție de preșttot al Republicii Socialiste România, cea de-a XXX-a Ofinente a rHhrrărit patriei de sub jugul fascist și Congresul al Xl-îea al Partidului Comunist Român.

de ACULIN CAZACU

să fie și cin tec!

• O anchetă la Brașov privind preocuparea

organizațiilor U.T.C. penfru promovarea

cintecului patriotic, de mată, in rindul

tinerilor

seczvtxml cooutetnlui U.T.C Ia o asaEză a activității din ultimele șapte zde, începe și se in- cheâe festiv ca cântece îndrăgite și bâte canascate de toți.Astfel, odată ca pătrunderea în Întreprinderea de autocamioane si în celelalte întreprinderi care își recrutează forța de muncă calificată din această adevărată pepinieră de muncitori, se transmit in rindul tinerilor din

colectivele de muncă respective 
si dntecele noi și tradiția de a cânta împreună, de a face din cântec un nedespărțit tovarăș al tinereții, al elanului.Ni se semnalează însă, în ce privește împrospătarea continuă a repertoriului, unele dificultăți, atit la Crupul școlar al întreprinderii de autocamioane cît și în alte colective pe care le-am vizitat cu prilejul acestei anchete.— In ultimul timp ni s-au pus la dispoziție foarte puține culegeri de cîntece patriotice tinerești, pionierești, ostășeștși, marșuri, cîntece de drumeție, deși am fi niște consumatori entuziaști ai unor asemenea publicații — ne spunea profesoara Ecaterina Biro, de la Școala .ge-

ADINA VELEA

(Continuare în pag. a IV-a)

Atacam, de curind, in însemnările din această pagină, anonimatul de circumstanță, decodificindu-1 ca un refugiu periculos în refacere și comoditate. Cineva, citind cele scrise, mi-a zis că, probabil, anonimatul este un produs al monotoniei care a- pasă pe existența multor colective, in care nu se intim- plă nimic și zilele curg, una după alta, sub semnul faptelor rutiniere și mașinale. Că probabil, „stress"-ul vieții contemporane, impactul coercitiv al evenimentelor a- supra psihologiei individuale și de grup conduce la o a- nurae anihilare a pornirii de voință și de inițiativă.Astfel pusă problema, a- nonimatul ar apare ca o stare fatală, căreia nu ne putem nicidecum sustrage. Mă intreb : oare trebuie să căutăm, cu tot dinadinsul și oriunde, extraordinarul ? De ce vorbesc unii de „stress" doar cu referire Ia sistemul obligațiilor de muncă, profesionale ? Nu cumva aceștia sint cei care savurează cu nesaț „loisir“-ul, căutîndu-1 oriunde și prelungindu-i ne- jusțificat aria in spațiul sarcinii de a face ceva util ? De unde atita capacitate defensivă în fața „stress“-ului sperietoare, cind este abandonată capacitatea luptei cu inerția ?„Stress“-ul monoton este o invenție a mentalității capi- tulației. Este o formulă cum ar vroi să desemneze cit de puternică este coercițiunea faptelor obiective acolo unde resursele subiective se ob- staculează pe ele insele, că- zind in neputință și ostentație laxă.Faptele deosebite nu apar ca Minerva din Capul lui Jupiier, fără o tenace și responsabilă punere în mișcare a energiilor, fără materializarea constantă a ideii de dăruire și sacrificiu. Așteptarea lor comodă este c regresie la infinit a seriei tie comportamente voit anonime și leneșe. îmi amintesc
(Continuare în pag o V-a)
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ȘEDINȚA COMUNĂ A CONSILIILOR OAMENILOR MUNCII
DE NAȚIONALITATE MAGHIARĂ Șl GERMANĂ

Cuvîntul tovarășului
Ștefan PeterfiExprimînd din adincul ființei noastre adeziunea deplină la ho- tărirea istorică din 28 martie 1974. zi înscrisă cu litere de aur in istoria României socialiste, cind prin voința suverană a poporului ați fost ales ca președinte al Republicii Socialiste România. permiteți-ne, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. să vă adresăm din inimă cele mai calde și sincere felicitări.Ne exprimăm sentimentele de adincă stimă și dragoste față (/’ dumneavoastră, față de munca neobosită pe care o desfășurați pentru înfăptuirea celor mai de seamă năzuințe de prosperitate și progres ale tuturor oamenilor muncii din țara noastră, fără deosebire de naționalitate.S-a întipărit în conștiința noastră faptul că activitatea teoretică ți practică, grija dumneavoastră permanentă au contribuit in mod hotăritor la rezolvarea mar- xist-leninistă a problemei naționale din țara noastră.Oamenii muncii aparținînd naționalităților conlocuitoare sint profund impresionați de faptul că in cuvîntarea rostită cu ocazia supremei dumneavoastră învestituri ați reafirmat hotărârea partidului și statului nostru de a milita in continuare pentru întărirea prieteniei și frăției dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare pe baza asigurării egalității depline a tuturor cetățenilor țării.Ecoul zilei memorabile în care ați fost proclamat, stimate tovarășe secretar general, președinte al Republicii Socialiste România s-a regăsit și în atmosfera de puternic entuziasm, de dragoste și devotament față de politica partidului, față de dumneavoastră personal, în care s-au desfășurat lucrările plenarei Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară.în această atmosferă plină de elan a consfătuirii noastre au luat cuvintul tovarășii Szucs Sandor. Takacs Lajos, Pongracz Maria. Portik Bela. Szekely Zoltan, Szasz Janos. Ujvari Er- zsebet, Hamar Marton. Szteklacs Laszlo. Gall Erno. Bisztrai Maria. Suto Andras. Fazekas Imre, Galfalvi Zsolt. Soos Endre. Lo- rincz Laszlo, Toro Tibor. Szabo Sandor. Kazinczy Jeno. Balogh Sandor, Bodor Pal.In darea de seamă, precum și în cuvîntul participanților la discuții, a spus vorbitorul, s-au reliefat bogatele evenimente politice. cu adinei semnificații in viața poporului nostru, care au avut loc in perioada ce a trecut de la plenara precedentă a consiliului.S-a dat o înaltă apreciere documentelor Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român, care a analizat rezultatele obținute în munca avintată a întregului popor pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și a conturat in imagini cutezătoare viitorul, perspectiva luminoasă a României socialiste.Exprimindu-și deplina adeziune, plenara noastră a subliniat rolul ți importanța politicii partidului de înflorire a națiunii socialiste române, de dezvoltare echilibrată a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, de consolidare a unității și frăției tuturor oamenilor muncii, de adinci- re și lărgire a democrației socialiste. Plenara ți-a exprimat satisfacția față de politica externă a partidului, care este intr-o unitate dialectică cu politica noastră internă, față de prestigiul crescînd al României pe plan internațional.Ca o latură esențială privind asigurarea egalității in drepturi a tuturor cetățenilor, s-a evidențiat orientarea partidului, eforturile și rezultatele in domeniul creșterii industriei, modernizării agriculturii, creării unei baze puternice economice, științifice și culturale in toate județele țării.In cadrul plenarei s-a examinat pe larg. în spiritul hotă- ririlor Conferinței Naționale a partidului și a cuvîntării rostite de tovarășul secretar general la plenara Consiliului nostru din 1971. activitatea politico-ideologică și cultural-educativă. în rindul populației de naționalitate maghiară.Referirile cu privire la orientarea și conținutul muncii poli- tico-ideologice au evidențiat : preocupările pentru informarea oamenilor muncii maghiari asupra sensurilor și semnificațiilor politicii interne și externe a partidului, a direcțiilor dezvoltării economico-sociale contemporane. pentru Însușirea și aplicarea principiilor eticii și echității socialiste : dezvoltarea conștiinței socialiste, a patriotismului socialist și a internaționalismului, întărirea frăției dintre oamenii muncii români ți cei aparținind naționalităților conlocuitoare, promovarea consecventă a spiritului revoluționar, a concepției marxiste a partidului despre lume și viată, în domeniul muncii cultural- educative. a spus în continuare vorbitorul, au fost subliniate, pe baza a numeroase fapte și e- xemple. rezultatele privind activitatea de răspindire a științei, amploarea mișcării artistice de amatori, promovarea folclorului specific, organizarea de festivaluri, aniversări și comemorări.S-a constatat cu satisfacție că în țara noastră se desfășoară o largă activitate publicistică în limba maghiară, că ziarele și revistele publicate în această limbă dispun de aceleași condiții ca și cele in limba română, avind cele mai largi posibilități să militeze pentru înfăptuirea politicii partidului, pentru dezvoltarea conștiinței socialiste și a vieții spirituale noi a maselor de oameni ai muncii. De asemenea. au fost mult apreciate

succesele emisiunilor de radio șl televiziune în limba maghiară, precum și alte aspecte ale muncii politico-ideologice și cultural-educative.în același timp, plenara a discutat Și unele rămineri in urmă, făcindu-se propuneri în vederea stimulării în continuare a muncii și creșterii nivelului acțiunilor și activităților. Propunerile s-au referit în principal la dezvoltarea in continuare a muncii poiitico- cultural-educa- maternă, rindul

— că dezideratele epocii contemporane ne obligă ca și pe viitor, aplicind consecvent indicațiile dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, tezele cuvintărilor dumneavoastră programatice — tot ati- tea izvoare dătătoare de energie și entuziasm —. să contribuim și mai eficient la rezolvarea noilor probleme pe'care viața le ridică mereu în procesul dialectic al edificării societății socialiste multilateral dezvoltate. In acest spirit, vă asigurăm de participarea activă și organică a oamenilor muncii de naționalitate maghiară la avîntul

constructiv al întregului popor închinat transpunerii în viață a hotărârilor Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale. întîmpinind cu noi înfăptuiri cea de-a 30-a aniversare a eliberării patriei de sub jugul fascist și Congresul al XI-lea al partidului. Vom cinsti acest an strălucitor, al istoriei patriei noastre prin slujirea consecventă a înfloririi patriei comune — printr-o activitate creatoare, exprimînd astfel profunda noastră încredere și adeziune fată de dumneavoastră, conducătorul partidului, primul președinte al Republicii Socialiste România.

re au fost soluționate o seamă de aspecte care privesc populația de naționalitate germană din țara noastră. Sîntem conștienți că rezolvarea acestora, cit și a celor pe care viața le ridică in viitor, se datorește aplicării neabătute a politicii naționale, grijii permanente pe care o poartă partidul și statul nostru pentru toți fiii țării, indiferent de naționalitate.In numele consiliului, al tuturor oamenilor muncii de naționalitate germană din țara noastră, dorim să exprimăm și cu acest prilej mulțumirile noas

tre Comitetului Central al psril- Uului. dumneavoastră personal, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. pentru înalta principialitate și consecvență cu care partidul aplică in practică politica sa națională marxist-le- ninisfă și să vă asigurăm că, împreună cu intregul popor, ca fii ai aceleiași patrii, nu vom precupeți nici un efort pentru a ne îndeplini cu cinste sarcinile ce ne revin in vasta operă de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate in patria noastră iubită — Republica Socialistă România.

Cuvîntul tovarășului

ideologice și tive in limba tensificarea în in- tu-turor cetățenilor a muncii pentru întărirea unității si frăției dintre oamenii muncii români și cei aparținînd naționalităților conlocuitoare : asigurarea materialelor necesare activității de răspindire a științei si de repertoriu pentru formațiile artistice de amatori : mai buna dotare cu cărți a bibliotecilor : îmbunătățirea activității universităților populare si a muzeelor : sporirea preocupării pentru recrutarea. promovarea si instruirea cadrelor de naționalitate maghiară în domeniul culturii. De asemenea, s-a propus ca în cadrul perfecționării conținutului. a formelor si metodelor activității politice si cultural-educative să se acorde atenție. în continuare, atit localităților cu populație compactă maghiară cit si celor cu populație mixtă.Rezultate remarcabile au fost constatate și în domeniul creației literare si artistice. Condițiile de care dispun creatorii de artă maghiari sint bine valorificate. ceea ce reiese din amploarea și conținutul activității de creație. Dacă ne referim, de pildă, la creația literară, putem aprecia, fără exagerare, că în România s-a format un adevărat șantier literar maghiar care îmbogățește tezaurul literaturii noastre socialiste nu numai cu o culoare specifică, ci si cu valori autentice. Cele 183 de titluri de cărți beletristice publicate în limba maghiară anul trecut. într-un tirai de peste 1 milion 800 de mii de exemplare. dovedesc din nou că autorii lor. formind o unitate frățească cu scriitorii români si cu cei anartinînd celorlalte naționalități conlocuitoare, folosind tot talentul lor. se angajează ferm în uriașa muncă d» transpunere in viată a politicii partidului.Abordind aspectele publicării cărților in limba maghiară, plenara a accentuat în mod deosebit importanta restructurării tematice din ultimii ani. avind in vedere fgntnl că timn îndelungat beletristica domina aproape în exclusivitate activitatea editorială in limba maghiară. Ca urmare a acestei evoluții s-a petrecut o mutatie sensibilă în direcția modernizării activității editoriale in limba maternă.Totodată, rezultă că editurile cu profil beletristic acordă o a- tepție deosebită traducerii din literatura română clasică și contemporană. fiind profund convinse de faptul că traducerile dintr-o limbă intr-alta contribuie la o cunoaștere reciprocă mat bună, la o stimă mutuală temeinică. «Plenara Consiliului — a spus vorbitorul — a accentuat necesitatea continuei îndrumări ideologice a activității : stimularea traducerilor din limba română în limba maghiară și invers ; asigurarea unor cadre competente la toate editurile care publică cărți și în limbile naționalităților conlocuitoare : îmbunătățirea pe. mai departe a structurii producției editoriale; sporirea eforturilor in vederea acoperirii necesarului de literatură obligatorie prevăzută în programa școlară și altele.Examinind rețeaua școlară, constatăm că ea a urmat. în linii generale, modificările intervenite in structura de ansamblua rețelei școlare din țara noastră : s-a dezvoltat rețeaua în- vățămîntului preșcolar, s-a consolidat rețeaua școlilor generale, iar raportul dintre liceele real- umaniste și de specialitate s-a modificat în favoarea ultimelor. Vorbitorii au constatat cu satisfacție că multiplele aspecte legate de îmbunătățirea conținutului, a nivelului general al în- vățămîntului în limba maghiară au preocupat conducerea ministerului. Au fost luate măsuri pentru elaborarea de noi manuale și îmbunătățirea unora dintre cele existente, s-au depus eforturi pentru dotarea școlilor cu material didactic, s-a acționat pentru perfecționarea predării limbii și literaturii materne și așezarea pe o concepție nouă, modernă și eficace a predării și însușirii limbii române.în continuare, vorbitorul s-a referit la o serie de aprecieri, sugestii și propuneri concrete, făcute în cadrul discuțiilor din plenară. Astfel, a spus el. rețin atentia o serie de propuneri, printre care cele referitoare laîntărirea și lărgirea educației politice și profesionale a maselor țărănimii db naționalitate maghiară, prin dezvoltarea si îmbunătățirea revistei Falvak D^smzo NenA.Unii vorbitori s-au referitla necesitatea desfășurării unei activități teoretice mai largi și a unor cercetări sociologice privind aspectele rezolvării problemei naționale, in spiritul orientărilor date de secretarul general al partidului. S-a relevat, de asemenea, necesitatea acordării în continuare unei atenții corespunzătoare față de respectarea prevederilor legale privind folosirea limbii materne în administrația de stat, precum și față de asigurarea cadrelor în zonele cu populație mixtă din rindul naționalităților conlocuitoare.Sîntem conștienți de faptul — a spus in încheiere vorbitorul
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Lucrările plenarei Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană — a spus vorbitorul — s-au desfășurat sub semnul evenimentului de importantă istorică care a avut loc in aceste zile, și care va rămine inscris cu litere de aur în istoria poporului român : alegerea dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, in înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România. Participanții la plenara noastră, toți oamenii muncii de naționalitate germană. alături de întregul popor, văd in alegerea dumneavoastră ca primul președinte al României socialiste garanția fermă a înfăptuirii cu succes pe mai departe a întregii politici interne și externe a partidului și statului nostru. Ea ne oferă, totodată, minunatul prilej de a ne exprima incă o dată sentimentele de adincă stimă, prețuire și dragoste față de dumneavoastră, fiul cel mai iubit al poporului' nostru, patriot neînfricat, eminent om politic și de stat, strălucit internaționalist, de al cărui nume sînt legate marile prefaceri revoluționare pe care le-a cunoscut patria noastră pe drumul edificării noii orânduiri. prestigiul internațional de care se bucură România azi în lume. Principialității dumneavoastră, partidului. datorăm aplicarea consecventă în țara noastră a politicii marxist-leniniste in problema națională, realizarea egalității reale și depline in drepturi a tuturor cetățenilor țării, asigurarea cadrului social și politic pentru afirmarea nestingherită și liberă a tu"j- ror oamenilor de pe acest pă- mint.Adresindu-vă încă o dată. în numele tuturor oamenilor muncii de naționalitate germană, cele mai calde și sincere felicitări pentru înalta misiune ce v-au incredințat-o partidul, statul și poporul, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. de hotărârea fermă a consiliului nostru, parte integrantă a Frontului Unității Socialiste, de a sluji fără preget înaltele idealuri ale construcției socialismului șt comunismului pe pămintul drag al patriei noastre comune.Analizind apoi modul in care se traduc in viață principalele probleme rezultate la plenara precedentă, în lumina indicațiilor secretarului general al partidului, plenara a subliniat cu satisfacție că majoritatea propunerilor și observațiilor făcute au găsit o rezolvare a- tentă și corespunzătoare. în conformitate cu linia generală a partidului nostru, participanții la lucrări exprimînd mulțumirile lor Comitetului Central al partidului, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu. pentru solicitudinea și preocuparea constantă in soluționarea problemelor specifice ale naționalităților conlocuitoare. pentru înalta principialitate și consecvență cu care partidul nostru aplică in practică politica sa națională mar- xist-leninistă.Vă raportăm că lucrările din prima zi a plenarei consiliului nostru au constituit o expresie a conștiinței patriotice a membrilor săi, a înaltei lor exigențe față de activitatea proprie. a spiritului critic și autocritic, a atașamentului față de politica partidului. însuși numărul mare de participanți la dezbatere a atestat acest lucru.Au luat cuvîntul : ing. Emil Speli din Brașov, dr. Peter Lamoth din Timișoara, Jakob Neumann din București, dr. doc. Cari Gollner din Sibiu, Nikolaus Pilly din Călan, dr. Johann Wolf din Timișoara. Andreas Weingartner din Bistrița, Ernst Hauler din Satu Mare. Margarete Kraus din Codlea. Hans Wellmann din Sighișoara, Johann Maldet din Reșița, * Franz Marx din Arad, Hedwig Hauser din București, Erich Pfaff din Timișoara, Ewalt Zweier din Sibiu. Reinhold Schneider din Rișnov Și Josef Spann din Blaj.Dezvoltarea armonioasă și proporțională a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, dezvoltarea în continuare a ■ culturii, învățămîntului. ridicarea nivelului de pregătire profesională și politică a tuturoroamenilor muncii. indiferentde naționalitate. intensificarea muncii de educație patriotică,participarea activă, împreunăcu întregul popor, la viața politică și social-economică a țării, a relevat vorbitorul, au cimentat și mai mult unitatea frățească a tuturor cetățenilor patriei noastre socialiste, unitatea întregului popor în jurul partidului în lupta pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate. Subliniind că organele de partid și de stat, diferite ministere și instituții centrale au manifestat și în a- ceastă perioadă o deosebită a- tenție și preocupare pentru soluționarea pozitivă a multor probleme specifice care privesc viața și activitatea populației de naționalitate germană din țara noastră, vorbitorul a relevat că pe baza indicațiilor conducerii de partid au fost luate noi măsuri de perfecțio

nare a cadrului instituțional chemat să ajute in mod special la studierea și rezolvarea acestor probleme.Paiticipanții la plenară au subliniat cu multă satisfacție grija manifestată de organele de partid și de stat pentru desfășurarea activității politico- educative și cultural-artistice in rindul populației de naționalitate germană. Numeroși activiști de partid, oameni de știință și cultură de naționalitate germană fac parte din grupurile de lectori și propagandiști care țin în limba germană expuneri despre politica internă și externă a partidului și statului nostru, despre realizările obținute de poporul român, despre politica națională a P.C.R., expuneri menite să contribuie la cimentarea frăției, unității și prieteniei dintre poporul român și oamenii muncii aparținind naționalităților conlocuitoare.Consiliul Culturii și Educației Socialiste, organele județene de cultură au creat condiții mai bune pentru participarea activă a oamenilor muncii de naționalitate germană la întreaga viață cultural-artistică. la cultivarea și promovarea datinilor strămoșești și tradițiilor progresiste ale acestora. In acest sens s-a a- mintit câ in ultimii doi ani mai multe formații și ansambluri artistice de amatori, ca Teatrul German de Stat din Timișoara, fanfara reunită Rișnov-Cristian, formația tie dansuri săsești din Sura Mica și altele au purtat faima mișcării artistice din patria noastră și peste hotarele țării.Pe bună dreptate a fost criticată activitatea nesațisfacătoare din ultimii ani a Casei de cultură ..Friedrich Schiller- din Capitală, ceea ce a determin»; Comitetul municipal de partid București să stabilească o serie de măsuri in vederea îmbunătățirii muncii politico-educatre din acest important lăcaș de cultură.Abordind problema creației literare in limbile naționalităților conlocuitoare. E. Eisenburger a subliniat că aceasta a cunoscut o dezvoltare in continuare, contribuind la imbogățirea tezaurului culturii socialiste a patriei noastre. Conținutul producției tie carte in limba germană, a spus el, a fost in general bine orientat, corespunzind liniei politicii culturale a partidului, necesităților spirituale ale cititorilor. în această ordine de idei, vorbitorul a evidențiat crearea noilor edituri „Dacia“ din Cluj și ,,Facla" din Timișoara, înființarea unor noi centre de difuzare a cărții care au avut o influență pozitivă atit asupra editării, cit și aprovizionării cu carte in limba germană. De asemenea, in atenția editurilor, indeosebi a editurii „Krite- rion“, a stat stimularea creației originale autohtone, mijlocirea cunoașterii reciproce a creației literare române și germane.Politica marxist-leninistă a partidului și statului nostru în problema națională, asigurarea deplinei egalități în drepturi a naționalităților conlocuitoare din România, a continuat vorbitorul, își găsește o vie reflectare și in politica educației și învățămîn- tului, de asigurare a condițiilor ca fiii acestora să se poată instrui in limba maternă, concomitent cu însușirea cit mai temeinică a limbii române. Plenara noastră a subliniat cu satisfacție sprijinul permanent acordat de conducerea partidului' pentru asigurarea organizării și funcționării în bune condițiuni a invățămintului da cultură generală cu predarea în limba germană, soluționării problemelor legate de buna desfășurare a procesului instructiv-educativ. Astfel, în ultimii ani au fost înființate — Ia indicația personală a secretarului general al partidului — noi licee de cultură generală cu predarea in limba germană, au fost create. în funcție de cerințe și necesități, noi clase și secții in limba maternă la ciclurile inferioare, iar în acest an școlar, elevii și cadrele didactice ale Liceului nr. 21 din București și-au început activitatea în noua și frumoasa clădire construită în centrul Capitalei. Pentru îmbunătățirea conținutului și traducerilor manualelor școlare au fost organizate de minister consfătuiri cu autori și traducători tie manuale, editîn- du-se totodată, pe lingă manualele cerute de programa școlară, o serie de manuale și culegeri în sprijinul elevilor și cadrelor didactice.Plenara, a spus apoi vorbitorul, a adus critici la adresa Biroului Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană, care, in perioada care a trecut Ue la ultima plenară, a desfășurat o activitate inegală, nu a antrenat toți membrii biroului și in mai mică măsură membrii Consiliului. Această situație s-a îmbunătățit, simțitor în ultimul an datorită sprijinului prețios primit din partea conducerii de partid.în încheiere, vorbitorul a subliniat : Am prezentat succint principalele probleme dezbătute în plenara noastră, modul în ca

Cu o profundă emoție și mare bucurie, a spus vorbitorul. îmi alătur glasul cuvintelor membrilor Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară. care, di-.d ascultare îndemnului conștiinței lor. au a- dus de la această ftibună Un vibrant omagiu primului președinte al Republicii Socialiste Romania : și-au exprimatnețărmurita incredere in virtuțile dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu. de patriot, de militant internaționalist, de om de stat.Ca membru al E roului Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară, a spus in continuare vorbitorul, am participat la toate lucrările acestui organ colectiv, am avut posibilitatea să-mi exprim părerea in toate problemele puse in discuție. in condițiile unei depline libertăți de opinie. Am putut face aprecieri, formula obiecții. Înainta propuneri, fără teama de a fi greșit ințeles. Cu convingerea că dacă am dreptate, dacă argumentele mele sint valabile, idrile pe care le imoărtășesc raționale, ele vor fi luate in seamă. Iar dacă eventual greșesc in ceva, voi fi îndreptat In mod principial, cu incredere și grijă tovărășească. îmi exprim întreaga mea recunoștință Secretariatului Comitetului Central pentru îndrumarea atentă a activității Biroului nostru, datorită căreia munca noastră, așa cum s-a desprins și din darea de seamă prezentată in Plenara Consiliului, s-a caracterizat. în ultimele opt luni, printr-o remarcabilă continuitate și o evidentă strădanie de finalitate. Consider că. pornind de la ea-j rasterul consultativ al btrostbai. este necesar să pem.anen-Jăm bunul obicei de a aduce la cunoștința membrilor acestui organ ales hotărârile adaptate in urma propunerilor noastre ; prin aceasta vom fi și mai puternic stimulați să participăm activ, cu convingerea uri li tării, la studierea problemelor puse in discuție, la căutarea unor sugestii.In continuare. vorbitorul a relevat necesitatea perfecționării activității Conciliului, in spiritul politicii partidului nostru și a hotărârilor sale, necesitatea de a contribui și mai activ la progresul general ai societății noastre. Ia cultivarea patriotismului socialist și la ridicarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii de naționalitate maghiară, ma- nifestind. totodată, o maximă e- xigență pTitică si ideologică. Neuitind nici o clipă că problema națională a fost rezolvată definitiv in țara noastră — a a- rătat vorbitorul —, trebuie să

ținem seama că activitatea noastră practică nu se poate sustrage perfecționărilor cerute de viață. Un singur lucru poate servi drept călăuză de gindire politică și moralitate in această privință : încrederea in partid, în conducera sa. incredere m valoarea cinstei și conștiinței comuniste, incredere in forța de autoperfecționare a societății noastre socialiste.Partidul Comunist Român nu a privit, niciodată, nici in ilegalitate, nici in calitatea sa de partid de guvernămint. problema națională — ca dealtfel nici una din problemele construirii socialismului in mod static, abstract, ci in spiritul viu. concret al programului său revoluționar. Partidul a tratat și tratează problema națională ca una din problemele de bază ale construirii societății socialiste și comuniste.Pentru noi. cei de față, ca și pentru cei pe care îi reprezentăm. a spus in continuare vorbitorul. actul eliberării de acum 30 de ani. rezultatele construcției socialiste, perspectivele civilizației materiale și spirituale care ni se deschid ne-au oferit posibilitatea de a fi generația care a făurit profund și ireversibil unitatea tuturor fiilor a- cestui pămint, fie ei români, maghiari, germani, sirbi. ucrai- nieni. sau de altă naționalitate.în această măreață operă, a sous in încheiere vorbitorul, vor fi un indemn și un memento solemn cuvintele rostite de dumneavoastră. tovarășe președinte, in fața intregului popor, in momentul istoric cind ați fost proclamat președinte al Republicii Socialiste România :„Pornind de la faptul că în țara no-stră locuiesc, de veacuri, și cetățeni de altă naționalitate, am militat neabătut pentru realizarea in cadrul societății a deplinei egalități in drepturi și a frăției in muncă și luptă a tuturor oamenilor muncii. fără deosebire de naționalitate. Am avut permanent in minte învățămintele istoriei, care atestă cu putere de lege că numai in strânsă unitate, in condiții de deplină egalitate in drepturi, oamenii muncii pot infringe exploatarea și pot cuceri libertatea și independența patriei, pot infringe orice greutăți, pot asigura progresul societății, pot da viată idealului de libertate și dreptate socială, pot înălța edificiul socialismului in patria noastră-.Vom urma cu credință această chemare. Vom fi demni de cinstea de a păși alături de dumneavoastră. tovarășe Nicolae Ceaușescu !

AntalfiVibrează viu în sufletul întregului nostru popor — a subliniat vorbitorul — emoția generată de marele eveniment de importanță istorică al alegerii tovarășului Nicolae Ceaușescu In cea mai înaltă și de răspundere funcțiune de stat, cea de președinte al Republicii. Sîntem adine impresionați de semnificația acestui act politic, mărturie vie a dragostei și încrederii pe care intregul nostru popor îl nutrește față de conducătorul partidului și statului nostru. Constituie, totodată, și actul de voință unanimă a tuturor oamenilor muncii, români, maghiari, germani. Este de netăgăduit că marile realizări obținute de poporul nostru sub conducerea partidului, în acești ani. poartă efigia de neșters a personalității deosebit de marcante a tovarășului • Nicolae Ceaușescu, definită prin omenie. prin identificarea domniei sale cu cele mai nobile năzuințe ale poporului. Pe drept cuvînt, putem afirma că primul președinte al Republicii este stegarul viitorului luminos al poporului. Permiteți-mi să adaug la gindurile și sentimentele de recunoștință și dragoste ale fiecărui cetățean al patriei și modestul meu prinos de omagiu și admirație președintelui României !Pe orbita realizărilor patriei noastre, sub conducerea Partidului Comunist Român, a spus in continuare vorbitorul, se înscrie ferm și statornic asigurarea deplinei egalități în drepturi a naționalităților conlocuitoare. Mă simt îndreptățit să afirm cu mindrie că drepturile, obligațiile și șansele egale ale naționalităților conlocuitoare sînt o realitate socială omniprezentă în viața de toate zilele. Argumente dintre cele mai grăitoare în acest sens ne oferă și rezultatele frumoase obținute în dezvoltarea economico-socială a județului Mureș. în mod firesc, oamenii muncii din acest județ, români. maghiari și germani, însuflețiți de rezultatele obținute. s-au angajat cu însuflețire patriotică să realizeze obiectivele planului cincinal actual într-o perioadă mai scurtă decit cea prevăzută inițial.Munca desfășurată de consiliile oamenilor muncii de naționalitate maghiară. în perioada scursă de la precedenta plenară, a spus vorbitorul, a confirmat pe deplin eficiența practică a hotărârii Comitetului Central privind inființarea din inițiativa secretarului general al partidului al acestor Consilii. Totodată, ele au dovedit cu

Andrasprisosință justețea măsurilor adopta^ de partid în vederea perfecționării formelor și metodelor de antrenare a maselor de oameni ai muncii, fără deosebire de naționalitate, la soluționarea problemelor de intere* general și particular.Ca membru al Biroului Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară aș dorî să dau glas ^mulțumirii și recunoștinței noastre pentru grijs» și preocuparea conducerii partidului față de activitatea Biroului Consiliului. Constatăm cui satisfacție că sint create toate condițiile pentru discutarea temeinică, sinceră și deschisă, îrt spiritul principialității partinice. a tuturor problemelor da importanță majoră care vizează viața și activitatea naționalității maghiare din România. Simțim permanent atenția, interesul și solicitudinea care se îndreaptă spre noi, și cunoaștem, tovarășe secretar general, că sinteți totdeauna la curent cu preocupările noastre. Astfel, problemele ridicate în birou și-au găsit soluționare justă și echitabilă.. Ar fi de dorit ca acest stil de muncă, promovat cu consecvență pe plan central, să se manifeste tot mai pregnant și în munca consiliilor județene ale oamenilor muncii din rindul naționalităților conlocuitoare. în acest sens, doresc să propun Secretariatului Comitetului Central al partidului organizarea unui schimb de experiență cu președinții și secretarii consiliilor județene, la care să participe și tovarășii secretari al comitetelor județene de partid care răspund de activitatea consiliilor oamenilor muncii ai naționalităților conlocuitoare.Doresc să asigur Comitetul Central al Partidului Cbmunist Român, a sous în încheiere, vorbitorul, că toți oamenii muncii de naționalitate maghiară din România, alături de întregul popor, nu precupețesc nici un efort pentru a-și aduce contribuția la ridicarea României socialiste ne noi culmi ale bunăstării și civilizației, pentru a întimnina cu noi succese cea d"-a XXX-a aniversare a eliberării patriei și cel de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român. Totodată, exprim în numele tuturor oamenilor muncii de natiopal’tate ..maghiară f“rma noastră adeziune. Ta politica partidului, sentjmente’e cele mai profunde si sincere de patriotism, stima și dragostea noastră nemărginită față de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Cuvîntul tovarășului 

Heinrich Sitzler

Cuvîntul tovarășului 
Anton BreitenhoferEste pentru noi o mare cinste și bucurie că vă aflați, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, și de această dată in mijlocul nostru, a relevat vorbitorul. Prezența dumneavoastră la această in- tilnire constituie, prin ea însăși, o expresie elocventă a e- galității depline de care se bucură naționalitățile conlocuitoare în patria noastră, a rezolvară depline și exemplare a problemei naționale in România socialistă.Lucrările plenarei Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană din patria noastră se desfășoară la numai ci- teva zile de la actul istoric al învestiturii secretarului general al partidului in inalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România. Am ascultat cu mare emoție și profundă recunoștință cuvîntarea de valoare programatică a președintelui României, care a a- rătat din nou că prin munca și lupta înfrățită a tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate. că numai in strânsă unitate, în condiții de deplină egalitate in drepturi, oamenii muncii au putut infringe exploatarea și au putut cuceri libertatea și independența patriei. că numai astfel ei pot înfrânge orice greutăți, pot asigura progresul societății, pot da viață idealului de libertate și dreptate socială, pot înălța edificiul socialismului în patria noastră.Raportul biroului nostru, prezentat in ședința de joi a Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană reflectă, după părerea mea, in chip realist, problemele care, corespunzător dinamicii dezvoltării sociale, se ridică in mod inevitabil în. fața consiliului nostru, la fiecare etapă a înaintării noastre pe drumul societății socialiste multilateral dezvoltate. Constat, de asemenea, cu satisfacție, că biroul nostru a lucrat în ultima vreme mai ritmic, mai eficient. Aș putea spune că multe probleme importante care privesc populația de naționalitate germană din țara noastră au fost analizate ' in ședințele biroului, propunîndu- se și realizîndu-se măsuri corespunzătoare.Referindu-se fn continuare la instituția la care lucrează, la

ziarul ..Neuer Weg", de la a cărui apariție s-au împlinit luna trecută 25 de ani. vorbitorul a spus : Acest jubileu a fost marcat in mod solemn, ziarului „Neuer Weg~ fiindu-i conferit înaltul ordin „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I.Colectivul nostru redacțional se angajează in fața dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. să răspundă acestei cinstiri in chip comunist, printr-o muncă și mai hotărâtă, pentru scoaterea unui ziar care să servească și mai eficient cauza partidului și a patriei.In preajma aniversării amintite. am avut un număr însemnat de intilniri de lucru cu cititori ai ziarului, aparținind tuturor categoriilor sociale. Au fost făcute cu acest prilej numeroase propuneri de îmbunătățire a conținutului și profilului ziarului, pentru o ancorare mai adincă a ziarului în realitățile vieții economice și sociale. S-a manifestat și cu a- ceastă ocazie recunoștința fierbinte pe care oamenii muncii de naționalitate germană o poartă conducătorului partidului și statului nostru pentru contribuția de cea mai mare importanță, teoretică și practică. pe care dumneavoastră, stimate tovarășe Ceaușescu, ați adus-o la asigurarea egalității, a prieteniei și a frăției dintre toți cei ce trăiesc și muncesc în România socialistă.Consider necesar să relev faptul că tineretul de naționalitate germană din țara noastră continuă tradiția moștenită din părinți, răspunde chemării partidului, muncind cu sirguință, dindu-și toată silința pentru a deveni cadre calificate, folositoare economiei patriei. Ei sint promovați în muncă și în viața politică.In încheiere, vorbitorul a spus : Vă rugăm să fiți încredințat, tovarășe secretar general, că cetățenii de naționalitate germană din această țară vor fi la înălțimea încrederii de care se bucură, că alături și in strinsă prietenie și frăție cu întregul popor își vor aduce contribuția la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră scumpă — Republica Socialistă România.

Oamenii muncii de naționalitate germană din județul Sibiu — a spus vorbitorul —. alături de toți oamenii muncii din județul nostru, de întregul popor, animați de sentimentele de dragoste. înaltă recunoștință și aleasă prețuire ce vi le purtăm. vă adresează, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai fierbinți și entuziaste felicitări cu prilejul alegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste România.Doresc pe această cale să vă asigur, în numele Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană din județul Sibiu, de adeziunea și atașamentul deplin la politica internă și externă a partidului și statului nostru, de hotărîrea noastră fermă de a milita neabătut pentru transpunerea in viață a hotăririlor Congresului al X- lea și ale Conferinței Naționale ale partidului, pentru realizarea cincinalului înainte de termen.Politica partidului și statului nostru în problema națională asigură toate condițiile ca oamenii muncii. indiferent de naționalitate, să se manifeste liber și nestingherit în întreaga viață de stat politică și economică. in știință, invățămint, artă și cultură.Astăzi naționalitățile conlocuitoare sint reprezentate în toate organismele vieții sociale. inclusiv in forurile supreme ale țării, iar în județul nostru, în consiliile populare — județene, municipale, orășenești și comunale — numărul depu taților de naționalitate germană se ridică la circa 800. De asemenea. în conducerile unităților economice, instituțiilor de învățămînt, știință și cultură sînt prezenți tovarăși de naționalitate germană.Referindu-se la activitatea desfășurată de Consiliul județean al oamenilor muncii de naționalitate germană, vorbitorul a arătat că ea a fost orientată spre înfăptuirea programului partidului de dezvoltare a economiei și de ridicare a bunăstării materiale și spirituale a oamenilor muncii.în centrul atenției noastre, a spus el, a stat și activitatea educativă și culturală a oamenilor muncii de naționalitate germană. Pe baza hotărârilor plenarei Comitetului Central din noiembrie 1971, consiliul și-a concentrat eforturile în munca educativă pentru formarea omului nou, pentru lărgirea orizontului general de cunoaștere a’ populației de naționalitate germană din județul nostru.Vorbitorul a relevat apoi faptul că viața culturală a localităților județului a cunoscut o vie emulație, organizîndu-se numeroase manifestări tradiționale cu larg ecou în rindul populației. In căminele culturale și case de cultură activează 25 formații corale, 16 fanfare, 53 echipe de dansuri, numeroase echipe de teatru, brigăzi artistice de agitație ale populației de naționalitate germană,

care prin activitatea lor !și a- duc contribuția la viața cultural-artistică a întregului județ.Referindu-se în continuare la activitatea Consiliului național, vorbitorul a spus : S-au obținut rezultate bune, după aprecierea mea. dar aș dori să mă refer la unele probleme de stil de muncă al consiliului nostru.Este vorba de aportul membrilor consiliului la realizarea unor sarcini, la rezolvarea unor probleme. Consider că ne-am întilnit prea rar în ultimii ani ; de asemenea, se prezintă la plenarele noastre rapoarte privind întreaga activitate, fără a se analiza în profunzime anumite probleme care preocupă consiliul.Pentru cunoașterea mai temeinică a realităților din județe. a problemelor care preocupă populația de naționali țațe germană, pentru a le putea rezolva mai operativ în cadrul legăturilor stabilite cu instituțiile centrale, cred că este necesar ca activiștii să se deola- seze mai mult în județe. Aceasta ar oferi și o posibilitate in plus de a cunoaște mai bine, la fața locului, activitatea consiliilor județene, iar experiența pozitivă s-ar putea astfel generaliza.O altă' problemă la care aș dori să mă refer, a continuat vorbitorul, este conținutul activității cultural-artistice. care a cunoscut, în urma aplicării in practică a hotăririlor plenarei C.C. al P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971, o îmbunătățire cantitativă și calitativă. Cu toate acestea, și în prezent, datorită unor situații nesatisfăcătoare a creațiilor artistice pentru activitatea culturală de masă, numeroase formații artistice prezintă programe depășite.In prezent, activitatea consiliului nostru este orientată spre intensificarea muncii politico- ideologice și cultural-educative, spre mobilizarea oamenilor muncii de naționalitate germană, astfel ca să întimpinăm cea de-a XXX-a aniversare a eliberării țării de sub jugul fascist și Congresul-al XI-lea al P.C.R. cu noi și însemnate fapte de muncă.In atenția noastră va sta și in continuare formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii de naționalitate germană, educarea patriotică a acestora, promovarea normelor eticii și echității socialiste, sădirea în conștiința lor a atașamentului neclintit față de partid și a dragostei față de patria socialistă. Asigurăm Comitetul Central, pe dumneavoastră tovarășe secretar general, că și in continuare Consiliul oamenilor muncii de naționalitate germană din județul Sibiu va depune toate eforturile pentru ca, alături de celelalte organizații care fac parte din Frontul Unității Socialiste, să-și aducă o contribuție sporită la realizarea mărețelor sarcini din etapa actuală pe care o parcurge țar# noastră.



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 3 SlMBĂTĂ 6 APRILIE 1974

CINSTIRE 
MUNCII I.M.E. Pitești—de la serviciile tehnice la benzile de montaj
Altor colective de muncă li s au 
inmînat Steagul Roșu și Diploma 

de fruntaș în întrecerea socialistă 
pe anul 1973

• Institutul „Proiect" BucureștiREALIZAT ÎN 1873• Proiecte pentru 27 312 apartamente.• 6 570 locuri in creșe și grădinițe.• 10 400 locuri în cămine pentru tineret.• 47 complexe comerciale.

PREVEDERI PENTRU 1974• Proiecte pentru 15 W0 apartamente.• 10 500 locuri ia creșe și grădinițe.• 300 săli de elasă• 80 000 m.p. spatii eaaaer- eiale.
N

u poți trece pe lingă opere ale arhitecturii noastre moderne cum sînt hotelul Intercontinental. Teatrul Național sau miile de blocuri de locuințe din Capitală fără să încerci un sentiment de admirație față de cei ce le-au creat. Autorii lor sînt arhitecții, inginerii și proiectanții Institutului „Proiect" București. Pentru realizările remarcabile obținute anul trecut, colectivul său a fost distins cu Ordinul Muncii clasa I-a înmîntndu-i-se totodată Steagul Roșu și Diploma de unitate fruntașă în întrecerea socialistă între institutele de proiectări locale pe 1973. La festivitatea prilejuită de decernarea înaltelor distincții, directorul institutului spunea printre altele : ..în i^ădrul sarcinilor fizice am pre- uat proiecte de execuție pentru 27 312 apartamente, pentru complexe comerciale în 42 partere de blocuri și 5 cmnplexe comerciale independente, 6 570 locuri în creșe și grădinițe, 163 săli de clasă, 10 400 locuri in cămine de nefamiliști, la care se adaugă proiectele pentru un volum important de lucrări edilitare, drumuri și spații verzi, pasaje, detalii de sistematizare, lucrări de topografie și geotehnică necesare elaborării documentațiilor și altele. în vederea predării anticipate a documentațiilor elaborate, am realizat 5 700 zile scurtare față de termenele contractuale reușind să predăm beneficiarilor Întreaga documentație pentru investițiile ce se vor da in folosință in 1974, pînă la 30 mai 1973“.L-am întrebat pe arhitectul Alin Negoescu, secretarul comitetului U.T.C. pe institut, căre este contribuția uteciștilor la realizările amintite.„Avem peste 240 de arhitecți, proiectanți, ingineri, desenatori uteciști, precum și un mare număr de tineri care au depășit vîrsta utecistă și care dețin o pondere însemnată în toate realizările noastre. Preocuparea de seamă a organizației U.T.C. este aceea ca fiecare tînăr să-și rea

lizeze sarcinile trasat» la on m- vel calitativ maxim, să se pe— cupe in permanentă de găsirea celor mai economicoase —tatii tehnice, să se integreze total ia efortul colectivului".întreaga dezvoltare urbanistică a orașului București este gmdi- tă ți de lucrător-., acestui prestigios institut. Pentru anul a- cesta sarcinile lor sint ți mai mobilizatoare ca pină acum. Peste 35 tM apartamente. 115— locuri in crețe ți grădinițe. 3M săli de elasă. peste MtM m.p. spații comerciale. importante lucrări edilitare, de drumuri, spații verzi etc. se află pe planșetele proiectant ilor. Colectivul institutului a lansat la începutul acestui an chemarea la întrecere socialistă către toate institutele de proiectare județene și comuniștii, uteciștii. toți saiaria- ții se străduiesc să fie și pe mai departe cei dinții care dau expresie angajamentelor lor. Și cel mai grăitor este faptul că planul pe trimestrul I a fost realizat Ia toți indicatorii, iar angajamente cu termene scadente în primele trei luni ale anului au fost de asemenea integral realizate.în telegrama adresată Comitetului Central al Partidului, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, cu prilejul inmi- nării distincțiilor, se spune printre altele : „Animați de ho- tărirea întregului popor de a face din anul 1974 — anul celei de a XXX-a aniversări a eliberării patriei noastre și a Congresului al XI-lea al partidului — o etapă de sporite realizări și de noi succese în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, ne angajăm față de dv. ca prin intensificarea străduințelor noastre, a inițiativei și inventivității creatoare să realizăm proiecte din ce in ce mai corespunzătoare cerințelor actuale". Este un angajament în îndeplinirea căruia întregul colectiv este angajat cu toate puterile sale.
ROMULUS LAL

FIECARE TRACTORFOLOSIT
(Urmare din pag. I)

• Institutul de cercetări si
proiectări pentru industria lemnuluiInstitutului de cercetări și proiectări pentru industria lemnului, decorat recent cu Ordinul Meritul Științific clasa I, i s-a decernat, vineri după-amiază. Steagul roșu și Diploma de unitate fruntașă pe țară pentru locul I ocupat in întrecerea socialistă desfășurată în cursul anului trecut.Distincțiile au fost înmînate de Pavel Ștefan, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R.Colectivul institutului a fost felicitat de Ion Rimbu. adjunct al ministrului economiei fores- Sfeere și materialelor de construcții, loan Olteanu, secretar al Comitetului de partid al sectorului II, George Filipaș. de la Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie.în încheierea festivității, par- iicipanții au adoptat textul unei

telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, în care se spune printre altele : Ne alăturăm, iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, întregului popor pentru a ne exprima și cu acest prilej sentimentele de profundă mindrie patriotică și bucurie pentru alegerea dumneavoastră în funcția de înaltă răspundere de președinte al Republicii Socialiste România și vă urăm multă sănătate, viață îndelungată și putere de muncă spre binele patriei și fericirea națiunii române, asigurindu-vă totodată că nu vom precupeți nici un efort pentru perfecționarea muncii noastre și ridicarea eficienței acesteia, pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor încredințate de partid și de stat.
• Întreprinderea de comerț
exterior „Metalimportexport"Colectivul întreprinderii de comerț exterior „Metalimport- export" din București, distins recent cu Ordinul Muncii clasa I, a trăit vineri, cu prilejul decernării Steagului roșu și a Diplomei de întreprindere fruntașă pe țară, pentru locul I în întrecerea socialistă pe anul 1973, o nouă și îndreptățită bucurie.Steagul roșu și Diploma de Întreprindere fruntașă au fost înminate de tovarășa Larisa Munteanu, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R., care a urat noi succese colectivului fruntaș.Onorați de înalta apreoierecare vine să răsplătească efor

turile colectivului nostru in îndeplinirea angajamentelor asumate in întrecerea socialistă pe anul 1973, se spune in telegrama adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, de participanții la adunarea festivă, vă asigurăm, tovarășe secretar general, că vom acționa și in viitor cu înaltă răspundere patriotică. hotăriți fiind să depășim planul pe a- cest an cu peste 40 milioane lei valută, cinstind în acest fel cu noi succese cea de-a XXX-a aniversare a eliberării patriei și cel de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român.

MAXIMUM
pe ctmp. La una din ferme,și pe ctmp. La una din ferme, cele două semănători (mecanizatori Gheorgbe Bălan și Ion Boancă), au început lucrul la o oră destul de tîrzie. Se motivează că este prima zi de semănat.La secția nr. 1 a S.M.A. Topraisar găsim doar pe Vasile Bălănescu. mecanic de întreține- re. Majoritatea tractoarelor sînt în cîmp. De ce majoritatea și nu toate ? Pentru că trei au rămas fără mecanizatori, iar la al patrulea a plecat conducătorul în concediu. Speranțe de a se găsi mecanizatori nu prea sînt. Această „dezertare" a celor trei tineri mecanizatori i-a luat prin surprindere pe cei de aici. De- abia în luna mai vor sosi doi înlocuitori care termină cursurile de calificare de opt luni. Facem și o comparație între ceea ce e trecut în programul de lucrări pentru ziua respectivă și situația de pe teren, 7 tractoare la discuit — 7 prezente. Două la tăvălugit — două lucrează. Două la aplicarea îngrășămintelor — în cîmp doar unul, unul la gră- pat lucemă — absent în cîmp, altul la combinator, de asemenea absent. Deci respectarea doar parțială a indicațiilor inginerului șef...în cîmp stăm de vorbă cu cei 7 care execută lucrări de discuit. „Avem aici o solă de 50 de hectare pentru porumb, ne spune

mecanizatorul Dumitru Pastra- mă. Pînă pe la două o dări gata, iar după aceea mergem în alt loc și lucrăm pînă ne ajunge motorina".— Cum adică ? întrebăm.— Adică lucrăm cît ne ajunge motorina din rezervor. Ieri chiar am fost cam suparăți că a trebuit să ne întoarcem din cîmp pe la cinci după-amiază. Cind sînt lucrări mai ușoare un rezervor ajunge 10 ore, dar cind sînt mai grele doar 7—8 ore.— De cp nu sînteți aprovizionați în cîmp cu carburanți, așa cum s-a stabilit ?— Asta întrebați-i pe șefii noștri...Pentru că posibilitatea de a-i întreba direct nu am avut-o, o facem acum prin aceste rinduri.Și la secțiile ce deservesc cooperativele agricole din Amza- cea, Dulcești, Tuzla, am găsit foarte multe tractoare parcate în curtea secțiilor. Se motivează prin faptul că semănatul la floarea-soarelui încă nu s-a declanșat din cauza temperaturii scăzute a solului și că, deci, nu este nevoie de o antrenare a tuturor mașinilor în cîmp. Sînt, însă, și alte lucrări de făcut și în fiecare cooperativă agricolă trebuie să se profite de această scurtă pauză pentru a evita din timp aglomerarea care va interveni cu siguranță în următoarele zile.
eri, aproape 700 de elevi gorjeni de la 
liceele teoretice și industriale, școli ge
nerale din Tg. Jiu, Novaci, Țideni, Tg. 
Cărbunești, Bîltleni, au venit într-o 
excursie in Capitală, organizată de Co
mitetul județean Gorj al U.T.C., In

spectoratul școlar și OJ.T. — avind drept obiec
tiv principal vizitarea Muzeului de istorie a 
partidului comunist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România, i Intre obiective reți
nem și vizitarea Muzeului Doftana, precum și a 
Muzeului de istorie națională).

Cu acest prilej, ei au solicitat lectorilor mu
zeului explicații ample și amănunțite despre in
surecția națională antifascistă armată, despre an
gajarea tinerei generații, a uteciștilor în special, in această eroică acțiune organizată sub condu
cerea Partidului Comunist Român. Tinerii din 
fiecare județ și-au programat asemenea vizite 
mai ales in zilele libere. (Media vizitatorilor: 
800). Ele sint, de obicei, corelate cu ceremonia
lul înmînării carnetelor U.T.C. sau a cravatelor 
roșii, intilniri cu militanți ai mișcării comuniste, 
proiecții de filme, ilustrând aspecte referitoare la 
lupta comuniștilor, sau vizite ale secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în țară și peste hotare etc.

Alte acțiuni sint organizate pentru tinerii din 
unitățile militare in urma depunerii jurământului.

V. RAVESCU 
Foto : O. PLECAM

AMPLĂ ACȚIUNE PENTRU

la R.'-esi. E oocoe r.elivrat eează greu-

EXAMENELE...
El este unul

din autorii celui 
mai recent record 

Lotrude la
Cind a venit la Lo

tru, în 1966, ingine
rul miner Liviu Tă
băcaru încă nu ter
minase perioada de 
stagiatură. Tînărul in
giner, avea să dea, 
însă, pe Lotru un 
adevărat examen al 
muncii, să înfrunte 
asprele condiții ale 
începutului pe un 
șantier deosebit ca cel 
de aici, din țara... 
munților neumblați 
pînă atunci. Lotru a 
însemnat pentru ingi
nerul Liviu Tăbăca
ru un prilej de ve
rificare a cunoștințe
lor acumulate în am
fiteatrele facultății, o 
școală a exigențelor 
profesionale, în care 
tînărul inginer s-a că
lit ca om. După 8 
ani de producție pe 
șantierele de ctitorie 
a grandioasei cetăți 
de lumină din Mun
ții Lotrului, schim-

«

bînd doar locurile de 
muncă, inginerul Li
viu Tăbăcaru urcă cu 
consecvență și pasiu
ne pe podiumul rea
lizărilor treaptă 
treaptă, trecând fie
care 
bogățindu-și 
riența.

Realizările 
velor de muncă 
care a lucrat Liviu 
Tăbăcaru și pe care 
le-a condus sînt din 
cele cu adevărat re
marcabile. Ca ingi
ner miner și-a pus 
semnătura pe execu
tarea galeriei accesu
lui principal în cen
trala subterană a U- 
zinei electrice de la 
Ciunget, la conducta 
forțată a aceleiași u- 
zine, la aducțiunea 
principală Baraj Vi- 
dra-uzină. Inginerul 
Liviu Tăbăcaru este 
autorul unui record, 
de 130 m.l., excavați

cu

im-examen și 
expe-

colecti-
în

Cauzele nerealizării ritmice a sarcinilor de plan trebuiesc pri- vite in cazul nostru prin două aspecte. Mi voi opri mai intii la cele care nu ne aparțin, care M au depins efectiv de noi. Am in vedere aprovizionarea cu materiale atit din import cit și din țară. Este adevărat că pe 1 lunii, mai exact către ei. situația s-a redresat , dar restanțele marila care se ajunsese nu s-au putut recupera. Nu numai materia primă ne-a lipsit insă. Parral de seule, dispozitive și veri- fieaioare na l-am putut completa aeaviad otelul necesar. Abia ia martie am primit ceva oțel ea care putem acoperi doar nevoile urgente. La turnătorie, lipsa unor pompe ee au intirziat u ne vină din import a determinat stagnări la mașinile de turnat sub presiune.In al doilea rind au fost sl motive ce ne aparțin, situații pe care nu le-am prevăzut Ia timpul potrivit. Să amintesc aici de nefuneționarea Ia parametri stabiliți a cuptorului de recoptȘANTIERULUI

în 1969 într-o gale
rie la profil de 24 
m.p., iar la betonare 
subterană el a reali
zat în anul următor 
196 m.l.

Recent, șeful lotu
lui Voineșița Nord, 
Liviu Tăbăcaru, a 
obținut cea mai bună 
realizare la excavații 
subterane: 327 metri 
pe luna martie, de
pășind vechiul record

stabilit tot pe Lotru, 
de 304,5 m.

Galeria Voineșifa 
Nord-Uria, va purta 
apele spre lacul de 
la Jidoaia și va vor
bi, prin consemnarea 
acestui record. în e- 
popeea Lotrului, des
pre încă un înalt e- 
xamen al inginerului 
Liviu Tăbăcaru.

Foto-text: 
PAVEL TĂNJALA

statoarele de la motoarele pentru frigidere, cuptor sosit din import și pe care nici reprezentantul firmei nu a reușit să-l a- ducă la parametrii normali. Cit privește rămînerile în urmă de la secția de motoare fracționare, unde se execută și cele destinate fabricării mașinilor de calcul, vina aparține in primul rind secției, care avind restanțe mai vechi a fost greu să le recupereze. iar in al doilea rind, serviciilor tehnice care nu au acționat operativ in eliminarea unor neajunsuri privind tehnologia de montaj.Precizam mai sus că și în luna martie s-au înregistrat restanțe. Dar, cele pentru februarie au fost lichidate. Așa după cum ne asigura inginerul șef al întreprinderii, pînă la sfîrșitul lunii mai situația se va redresa și înainte de întii iunie întreprinderea va fi cu planul de producție la zi. Pentru aceasta s-au luat o serie de măsuri de a căror utilitate nu ne îndoim. Să amintim faptul că s-a constituit o grupă de tehnologi cu experiență practică, grupă ce a fost deplasată de la serviciul tehnologic direct în secția de producție. Urmarea ? în cursul lunii martie multe din punctele nevralgice ale montajului au fost depistate și remediate. Totodată — ne spunea tehnicianul Ion Paraschiv, secretarul comitetului U.T.C. — s-a luat inițiativa întăririi benzii de montaj cu cadre bine pregătite, cunoscătoare a procesului tehnologic. Aș vrea să rețineți că majoritatea celor ce au trecut să lucreze la benzi sint tineri de la serviciile tehnice care in- țelegind situația delicată prin care trece secția au răspuns cu multă căldură chemării de a lucra temporar aici".Am mai consemnat în timpul documentării la întreprinderea din Pitești și faptul că în ultimele zile a crescut considerabil exigența controlului de calitate pe fluxul de fabricație. Tinerii U.T.G.-iști sînt hotăriți ca nici unul dintre reperele necorespunzătoare calitativ să nu pătrundă in montaje. Dealtfel, la secția de motoare fracționare tinerii muncitori și maistrul Teodor Ionescu cu care am stat de vorbă, au ținut să ne spună că îi putem asigura pe beneficiarii produselor executate de ei că în lunile aprilie și mai vor lichida toate restanțele și vor începe să livreze ritmic cantitățile contractate. Și aceasta, fără nici un rabat de la calitate. Mai mult chiar, muncitorii, inginerii și tehnicienii întreprinderii de motoare electrice Pitești sint hotăriți ca procentul rebuturilor să se reducă zi de zi. Hotărîre pe care sintem convinși că o vor traduce in fapte. Măsurile luate de conducerea întreprinderii, intervențiile rapide ale organizației de partid și U.T.C. în eliminarea unor lipsuri și a- bateri de la disciplină se vor finaliza desigur cu rezultatele promise.
IOAN VOICU

• întreprinderea 
de exploatare 
Suceavaîn cadrul unei festivități care a avut loc vineri după-amiază, întreprinderii forestiere de exploatare și transporturi-Suceava i-au fost decernate Steagul roșu și Diploma de unitate fruntașă pe țară, pentru locul I în Întrecerea socialistă pe 1973.Distincțiile au fost înmînate de Arpad Orban, membru al Comitetului Executiv al U.G.S.R.Tovarășii Mihai Suder, ministru secretar de stat la Ministe- ul Economiei Forestiere și Ma- trialelor de Construcții, și Miu tbrescu, prim-secretar al Cotețului județean Suceava al ’.R., au adresat calde felici- acestui colectiv fruntaș, ca ■lorlalți lucrători din unită- 'orestiere sucevene de ex-

forestieră 
și transporturi-

ploatare și transporturi. Pariici- paații la adunare au adresat o telegramă C.C. al P.C.R., tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, în care se spune, printre altele : „Avem mandatul tuturor forestierilor suceveni de a ne exprima, în acest moment de sărbătoare pentru colectivul nostru, atașamentul față de politica înțeleaptă internă și externă a partidului și statului nostru, pe care o fundamentați cu clarviziunea dumneavoastră și de a ne reînnoi angajamentul pe care ni l-am asumat de a întimpina cea de-a XXX-a aniversare a eliberării patriei de sub jugul fascist și cel de-al XI-lea Congres al partidului cu succese deosebite. (Agerpres)

18 cluburi de vacanțăPentru elevii județului Olt, vacanța de primăvară înseamnă :Peste 25 000 de elevi din școlile generale, licee de cultură generală și de specialitate, școli profesionale vor lucra în perioada 5—21 aprilie pe șantierele locale sau județene de muncă patriotică, în industrie. construcții sau agricultură. Propria școală va sta în mod deosebit în atenție. Vor fi petrecute multe ore de vacanță Ia executarea lucrărilor pentru darea în folosință în cel mai scurt timp a internatelor și cantinelor, atelierelor. pentru amenajarea, întreținerea, înfrumusețarea școlilor, a bazelor .sportive, a terenurilor de joc, a străzilor și a parcurilor din împrejurimile școlii.' Elevii, care-și vor petrece vacanța în comunele natale vor participa a- lături de părinți, de ceilalți

membri ai C.A.P. la săpatul și decolmat'area canalelor, la curățirea pășunilor, plantării în fondul forestier, la efectuarea lucrărilor agricole specifice sezonului.La loc de frunte sînt programate acțiuni sportive prin organizarea unor întreceri interclase și interșcoli cu caracter de masă La fotbal, volei, handbal, tenis de masă și de cîmp, șah, crps . etc. Un număr de 5 500 de elevi vor merge in excursii și drumeții la diferite obiective economice, istorice. social-culturale ; vor vizita printre altele Muzeul R.S.R., Muzeul de istorie a P.C.R. și a mișcării democratice din România, Muzeul Doftana și altele.Cele 18 cluburi de vacanță cu activitate permanentă, și-au întocmit un program și un calendar pe baza consultărilor largi a tuturor elevilor din școală.
ELENA REBELI

• In județul Argeș, pionierii școlii din Pădureni au plantat 11 brazi, simbol pentru al XI-lea Congres al partidului, 30 pomi fructiferi, unui pentru fiecare an al patriei eliberate • „Cartea Oltului" va avea filele deschise pentru pionierii din județul Brașov și din toate județele străbătute de a- cest mare rin. în , aceste „file" se vor îmbină manifestările cultural-artistice, tehnice, sportive și turistice, cartea răminind deschisă și pentru vacanța de vară, a- vînd aceiași eroi • La acțiunea pionierilor din județul Buzău. ..Chemarea trandafirilor", vor răspunde toți pionierii ; angajamentul lor sună astfel: „vom planta 150 000 trandafiri", județul devenind, prin copii, și un județ al trandafirilor, in a- mintirea sărbătorii organizației lor. Tot in acest județ,

CUM NUMESC COPIII ACȚIUNILE LOR
tot prin meritul copiilor vor apare 80 de răsadnițe de flori • ,.In fiecare zi. flori proaspete la monumente* — iată ce au decis pionierii dimbovițeni. în timp ce. pionierii din Caraș Severin au adunat toate acțiunile lor Intr-un concurs cuprinzind și obiective de muncă patriotică. care poartă numele ..Fiii mindrei Românii" • Con- stănțenii realizează o expoziție de flori și plante ornamentale numită „O floare pentru a XXV-a aniversare*; Parcul Pionierilor din Constanța găzduiește manifestarea ..Trec in marș detașamentele" — o trecere in re

vistă a acțiunilor de muncă patriotică ; șantierele școlarilor pentru plantări de potCL sădire de fiori. îngrijire de spații verzi se vor stabili pe faleza de lingă plaja -Modem* și tabăra Năvodari ; IU milioane lei — realizați prin muncă patul pionieresc • In zeee comune din judelui Mureș se amenajează ..Livezile prieteniei*. S-au luat măsuri pentru amenajarea pepinierelor necesare producerii de material săditor: nuci. duzi, meri. peri, coacăz: și tei. Se va realiza și un ..Parc al frăției* • Din Moldova, de

la Iași, vine vestea că pur- Lăiom cravatei roșii air.e?.a-
arbori și arbușii. Tot ei a-Tnecajedzâ drumuri na—țîonale și 12 drumuri județene. la intrarea in județ, după proiecte concepute de pionieri și aprobate de consiliul popular județean Se vor organiza marșuri ale pionierilor spre 25 de coline din județ pur. 1.nd genericul „Luminile prieteniei*, unde vor avea loc evocări. manifestări cultural-artistice și spor- t'.v-turistice • In Dumbrava Sibiului, pionierii sibieni vor amenaja o Dumbravă minu-

DE MUNCA
nată care să fie numai a copiilor. Iar 20 km pe șoseaua Sibiu-Ocna Sibiului, se va chema Magistrala pionierilor, pentru că va avea 2 000 pomi fructiferi plantați de pionieri • Ambiția pionierilor din Tulcea este să amenajeze un complex turistic și sportiv; la Războieni, Ho- ria și Vistema se constituie șantiere pentru plantarea de stejari și nuci • Pionierii școlii generale nr. 6 din Botoșani au in plan să realizeze o pepinieră cu pomi ornamentali pe o suprafață de 4 000 metri pătrați și o răsadniță de flori necesare a- provizionării cartierelor ora

șului • Cele 211 unități ale Capitalei vor planta, fiecare, 25 de arbori, virsta organizației, iar cele 3 000 detașamente vor sădi 30 flori. Prin această acțiune, fiecare școală va avea o alee a pionierilor și cite un rond de flori numărjnd anii Eliberării.Azi a început vacanța. Pentru pionieri ea are o semnificație anume, premer- ge aniversarea organizației lor comuniste și ei sînt deciși să o transforme intr-o vacanță a celor mai frumoase acțiuni de muncă, a celor mai merituoase rezultate. Incit, de azi au pornit la treabă. Observați străzile o- rașelor și ulițele satelor : pionierii inaugurează chiar din această primă zi ieșirea la acțiune,' marșurile cravatelor roșii care-i conduc spre locuri de muncă, de recree- re, spre terenurile de sport, in excursii, la concursuri.
LUCREȚIA LUSTIG
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Otilia P.

Să fii tu însuți muncitor, 
să ai un copil care e mun
citor și totuși să privești 
cu dispreț un muncitor, 
asta, tovarășe redactor, e 
cu totul de neînțeles pen
tru mine, o fată de 
17 ani!"

LUDOVICA DINU, 
elevă, București:

„Nu vă scriu o poveste 
din viața mea. O tînără 
de 23 de ani,
este profesoară de limba 
română. A absolvit anul 
trecut facultatea cu o me
die foarte mare, dacă nu 
mă înșel cu cea mai mare 
medie. Are un prieten cu 
care intenționează 
căsătorească, între 
tind de mai mult 
dragoste frumoasă, 
legere deplină. 
Otiliei se opun însă 
înverșunare acestei 
goste, făcind tot ce le stă în putere să n-o vadă împlinită prin întemeierea 
unui cămin. Motivul ? Cel 
care ar urma să le devină 
ginere este strungar ți 
nici n-are de gînd, deși a 
absolvit liceul, să urmeze 
o facultate. Și acum să vă 
spun care e culmea : pă
rinții Otiliei sint ei ințiți 
muncitori ți mai au un fiu 
care, ce meserie credeți că 
are ? Greșiți dacă vă aș
teptați să spun: profesor 
universitar. E strungar...

Aș scăpa prea ușor răspunzîndu-ți că asta, tovarășă Ludovica, e cu totul de neînțeles și pentru nune, adxă de un' bărbat care nu mai are demult 17 ani ! Dar, vorba gînditorului antic : „Tocmai ceea ce e mai •le neînțeles merită efortul de a fi în primul rîn.l ■' .- țeles !“ încerc, cu puținele puteri, să fac acest efort Nu-i suficient să fii muncitor, ca în mod automat să devii posesorul unei conștiințe de muncitor, rccte >ă meditezi și să acționezi în spiritul clasei care n-a avut de pierdut numai lanțurile, ci și o gîndire dogma:.:». Ncizbutind să descopăr în atitudinea părinților Otinei nici un dram de conștiință muncitorească, mi-e gre i să-i socotesc muncitori, numai pentru faptul că un anume nomenclator al profesiilor îi încadrează ir. această categorie. Cînd citesc, de pildă, că trnărul muncitor cutare a făcut o găinăne și a fost dus de guler la miliție, eu îmi șterg din memorie cuvintele „tînăr muncitor", așezind în locul ior cavîctul „găinar singurul capabil să oglindească cLteciiv fapta sa. Nutrind speranța că, măcar cit dc c'r r.m reușit să-ți fac mat de înțeles ceea ce ți se pare de neînțeles, aș trai zăbovi puțin asupra unui alt aspect propus de scrise area ta. Spui că Olimpia are 23 de ani și e profesoară. Ei bine, ajuns la această vîr-tâ și după o asemenea pregătire — presupun că nu doar teoretică, ci și de i'iață — un om atinge un grad acceptabil de maturitate, care așa cum îl face să nu s- mai teamă de bau-bau, tot așa trebuie să-l conducă în a hra singer o hotărâre privind un act important, precum căsătoria, punctul de vedeie al părinților jvcm-'l aici rolul ce dorește să i-1 acorzi. îndeobște, oamenii maturi preferă să gîndească cu propria lor minte și să-și asume îăspundcrile integral, — părinților, prietenilor, rudelor și altor persoane acordindu-le un grad onorabil de consilieri, dar nimic mai mult. în cazul că dialogul cu mine nu te-a plictisit încă, iți propun spre lectură scrisoarea următoare :

să se 
ei exis- 
timp o 
o înțe- 
Părinții 

cu 
dra-

buie să fac față unui bom
bardament de întrebări:

— De ce vrei să te faci 
de rușine ?

— De ce te gîndești să 
crești un copil care nu-i 
al tău ?

— De ce nu-ți asculți

Nu vă cer să-mi spuneți 
ceva categoric, mu vă cer 
un sfat, o explicație. Știu 
singur că după terminarea 
facultății, adică ttn vară, o 
să mă căsătorește cu fata 
pe care o iubește și mi-ar 
face plăcere să vă invit la

jac de prin aprilie pînă în 
octombrie, iama trimițîn- 
du-i „în concediu" la pă
rinți. Fiind un bun cu
noscător al situației acestor 
copii și profund mișcat că 
asemenea lucruri se mai 
pot petrece, fostul director

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

i, să beti

LA 
OM
IA
OM

F

al Școlii generale din lo
calitate a făcut o cerere 
organelor în drept — ce
rere care s-a aprobat — ca 
măcar unul dintre acești 
copii nefericiți să fie găz
duit intr-un cămin al sta
tului. Trebuia, desigur, 
consimțămintul părinților. 
Conrimțămînt pe care ei 
nu și l-au dat, influențați 
de „patronii" in slujba că
rora copiii muncesc ca 
niște robi. Ne întrebăm — 
pluralul se datorează fap
tului că cele relatate 
poartă semnătura unui 
grup de oameni — ce pu
tem face pentru acești co
pii ? Să na mai spunem 
că rezultatele lor la învă
țătură reflectă fidel situa
ția de acasă și de la „pa
troni". Repetă de două 
trei ori aceeași dosi (—) 
Deoarece autoritățile lo
cale. sesizate de arab* 
ori, nu s-eu invrednirii 
încă si ia O măsuri, ne 
adresăm dc. cu sprrenga 
ci scrisoarea noastră *•

raci*

fe-wi cr-w jm. o* <*rva ori zx lung dec? ne «năp
care — c.-verse «fcesn miere*aste.

Pfo- CONSTANTIN rtedit, Ceâcz P* cart rimf
mn; 39 ** secoia să '.v-l p.'i asfeie
Efor : După ce La re»ew*-Tf pa

-Ass erne la a rubrică de băsețtL asadical a spsss •
e-re d a SW-i Jiss că **ă*tșrifi .Ar* «

in t ir 79 *«. eider. «sed fdc*c* Fe-
- '2 -■dttrvMer rw* • aseia s-a za-.unacJt: Ja-

C* 1

meniu
ALBASTRE ALE O- 
Central (orele 9,15; 

16; 18,15; 20.30); Volga 
13.30; 15.45; 18;

ACUZĂ! Patria 
18: 21); Gloria 
13,30; 15,45; 18.15: 
(orele 8.30: 11:

PORTELE 
RAȘULUI: 
11,30; 13,45; 
(orele 9; 11.15;

COMISAR 
9; u: 15;

mă ’ 
ci»r*

„Mă numesc F (...) 
A (...) și sint student în 
anul V al Facultății de 
medicină din Timișoara. 
Nu mă pricep la formulele 
de început ale unei co
respondențe, așa că o să 
intru direct în subiect. Am 
cunoscut o fată — o chea
mă Elisabeta — în vara 
anului 1972. M-am înțeles 
bine cu ea, ne-am împrie
tenit, am început să ne 
iubim... dar, cind eram în culmea fericirii, cind sim
țeam că nimic nu ne-ar 
putea întuneca viața, am 
aflat că ea are un copil, 
rod al unei legături cu un 
bărbat cu care urma să se 
căsătorească, însă, n-are 
importanță de ce, relația

dintre ei s-a deri-imst. 
lubind-o pe Elaabeta. rus 
mi-am schimbat atitudinea 
fată de ea, nu n-vi cobo- 
rit pină acolo incit să-i fac 
reproșuri, să mă port «Mi 
rece. Nimic, mi-am spus, 
nu mă poate opri si do
resc in continuare ti mi 
însor cu ea. De ce să mi 
deranjeze un copil 
nu-i al meu, dar 
poate deveni al meu 
grija mea față de el, 
educația pe care i-o 
da (...) Au intervenit 
părinții mei. Ei au 
mentalitate. Pentru

Pentru un miliard
de oameni

• Douăzeci de ani în intimitatea unui fir de nisip
paciente B. G. s-a internat cu diagnosticul de litiază renală cu -x maudarea intervenției chirurgicale la rinichiul drept. La 
13 nmic s-a început tratamentul cu preparatul „Dr. Covaliu". 
La î iute pacienta elimină un calcul voluminos iar pe 5 iulie 
al dcslea caicul pentru care se propusese intervenția chirurgicală. 
Dut>i :^ie~:ul efectuat, fără scoatere din producție, pacienta 
asta coasphct adnâtMsâ" (din foaia de observație medicală).

litiază, se 
ea*să nu se vorbească a r-â din populația >*eă circ* un mHi- nem. suferă de litiază. : populari i se spune rinichi sau piatră la

ajute mai mult. Deși medicamentul se aplică in spital din 1963. a fost brevetat, a primit aviz de necesitate, de netoxici- tate și de administrare la om, nici după 12 ani nu se află pe piață. Avizul administrativ de comercializare pe care trebuia să-l dea Ministerul fost mereu aminat. putut ciștiga mult rea lui la export și .țarea Ia importul unor paleative.

șiți cu o crustă de calciu. I le-am arătat și pacientului. „Seamănă — zice el — cu caza- nele mele, pe care le curăț din cind in cînd.“ Era energetician și avea în supraveghere caza- nele înalte ale unei termocentrale. „Și cu ce le curățați ?“ — îl întreb eu. „Cu schimbători de ioni“ îmi răspunde pacientul. Era idee-a care avea să-mi deschidă drumul.
Și, în continuare ?

feți

Sănătății a Statul ar fi prin vinza- prin renun-
Cind ați început să ceree- această boală 7Eram studentă în ultimul la Facultatea de chimie mama s-a îmbolnăvit grav

care 
cart 
prm prin coi bt*d 
sită 

ei
faptul că vreau sd mă că
sătoresc cu o femeie care 
are m copil este egal cu 
a-mi distruge viata.

- -

£0.15).
UN

(orele .................
(orele 8.45; U.15;
80.30) ; București ___
13 15; 16; 18.30; 21); Casa Filmu
lui (orele 15; 17,30; 20).

LE MANS: —‘
11.15; 13,30; 16: 
dern (orela 9; 
18.15: 20,30;.

TARUL IVAN ÎȘI 
PROFESIUNEA: Victoria (orele »; 
1115: 13.30; 16; 18,15: 20,30)

bărbați fără ocupație t 
Lumina (orele 9; 11.15; 13.30; 14; 
18.15 : 20,30).

ClDUL: Scala (orele 9; 12.45;
16 30; 20,15); Melodia (orele 8: 
„'30; 16; 19.30); Excelsior (orele 
8.- 12.30: 16: 19,30).

PĂCALĂ ; Capitol (orele 9.36 : 
12.30: 17; 20): Aurora (ore;e
9: 1130; 14; 16.45; 19,45); Buzestl 
(orele 9: 12.30: 16; 19,30).

RIO LOBO: Luceafărul (orele
6 30: 11; 13,30-, 16: 18.30: 21); Fes
tival (orele 8.30: 11; 13.30: 16; 18.30; 
21); Favorit (orele 9; 11.15; 13.30; 
15 45; 18.15: 20.45).

al șaptelea cartuș: Uni
rea (orele 15.45; 18: 20.15); Moși
lor (orele 9; 11.15: 13,30; 16: 18.15:
20.30) .

CEA MAI FRUMOASA SEARA 
DIN VIATA MEA: Flamura (orele 
9; 11.15; 13.30; 16: 18,15: 20,30).

ÎNTOARCEREA LUI MAGEL
LAN: Drumul Sării (orele 16: 18; 
2")

CHEMAREA STRĂBUNILOR 5 
Doina (orele 12,45; 15; 17,30; 19,45); 
Lira (orele 15 30; 18; 20,15).

PROGRAM DE DESENE ANI
MATE: Doina (orele 9,45: 11.15).

PROPRIETARII: Munea (orele
16; 18; 20).

MOARA CU NOROC: Viitorul 
(orele 15 30: 18; 20.15).

CÎNTECUL NORVEGIEI: Bucegl 
(orele 16; 19.15).

NU TRIȘA, DRAGA: Crîngașl 
(orele 16; 18 15).

AURUL NEGRU DIN OKLA
HOMA: Dacia (orele 9; 11.15:
13,30; 16; 18.15; 20,30).

PRINȚUL BOB: Popular (orele 
15 30: 18: 20 15).

FANTASTICA
LUI
15.30;
11.15,

CA:
(orefe

Grlvița (orele 9: 
18,15; 20.30); Mo- 
11.15; 13 30: 16;

SCHIMBĂ

AVENTURA A 
„NEPTUN*: Giulești (orale 

18; 20 13): Flacăra (orele 9; 
13 30; 15 «5; 18; 
'.RETUt FĂRĂ 
15.30: 18, 20,15)

20.15).
CAP: Arta

Aici, în de diverse
Spitalului află labo- dr. Tina retorte $i tnă-

— Z vrrba mai exact de do-ă 
desecp^-.ri_ Ambele, fundamer.- 
tale. Prima : explicarea cauzei 
care determină formarea eal- 
eolflor P a doua : preparatul 
meti’rzmen:*s care inii tură pia
tra deja formată, dar ți cauza1* etajul 7 al P.T.T. București se ratoevl cercetătoarei Covaliu.eurnbeterimi se prepară medicamentul descoperit de ea. se fee a- r-alize. încercări. E în același timp cabinet de lucru ți de consultații. Alături slut saloanele eu boînavi. Aici am gzsit-o s; am stat de vorbă. Puțin. pectru că din minut în minut fca-e cineva 1* usâ_ Doctor Co- vaim e rbematâ ba sâ vadă un boiaav. ba să consult* tm patent de-abia eorit ba să răe- p_-dă !a telefon. Clipele ei s9a* Închinate sănătății oamenilor. Nu-i place popularitatea, e tacă puțin eunoeeutâ deți a făcut una dm cele mai importante descoperiri medicale. S-a scria despre ee si rezultatele cercetărilor sale în presa de specialitate din țari ți străinătate. în R.F.G. i s-a acordat ți o trarsâ. a fost invitată la numeroase congrese ți simpozioane internaționale. Ceea ce o nemulțumește încă este lipsa de Înțelegere a unor oameni care ar trebui ți ar putea s-o

■n ci.-.d— povestește dr. Tina Covaliu. Medicii au dat diagnosticul de neoplasm la ficat. Am refuzat să cred pentru că din cite Învățasem eu simptomele nu corespundeau acestui diagnostic. Am făcut citeva analize in laboratorul facultății și presupunerea mea s-a confirmat. Nu era vorba de nici o tumoare canceroasă. Am cerut chirurgilor s-o opereze pe răspunderea mea. Cind au deschis-o au văzut spre consternarea lor. că mama avea o piatră la ficat cit un ou de giscă. La inceput fusese, desigur, cit un fir de nisip, luind insă in timp proporții grave. Aceasta era „tumoarea*. De atunci am început să mă ocup de litiaze. Era prin 1952.După zece ani de muncă și căutări pasionante dar și istovitoare. tînăra cercetătoare făcea o descoperire senzațională : piatra Ia rinichi și la ficat se formează In urma perturbării echilibrului ionic în organism. Era o noutate absolută. Urmează cercetări și observații pe nu mai puțin de 5 000 urma cărora Tina damer.tează teoria tiazei. eu care iși tr. itiintă. Teza ei a făcut vilvă. Dar problema nu era încheiată. Bolnavii nu puteau fi consolați ca o expunere teoretică. Trebuia descoperit antidotul.— Am încercat să administrez pacienților ionii care constatam la analize că le lipsește din organism — reia cercetătoarea — dar n-a dus la nici un rezultat Le-am dat apă minerală in compoziția căreia se aflau ionii lipsă, dar tot în zadar. într-o zi, se internează in clinică un inginer de la Timișoara. I-am văzut radiografia rinichilor. Am rămas toți uimiți. Prezentau un aspect foarte curios. Erau amindoi căptu-

de cazuri în Covaliu fun- ionică a lila doctoratul

>

MARELE VALS: Terectart 
rele 16; 1S.15).

DINCOLO DE NISIPURI: Vttan 
(orele 1S.W: 18: 29.1».

TORA. TORA. TOBA: Cctreceais 
(oreie ÎS; 1»).

MISTERIOASA PRĂBUȘIRE . 
Cosmos (oreie 15.1»; 18; 2*. 151: 
Progresul (orei* tSJ9: 18: *J5i.

INSULA âHSTERIOASA: F.o-
reasca (orei* 13.38: 11: M151-

O FLOARE Șl DOI GRĂDI
NARI: Pacea (ore!* 11: 15.38: IM.

FLUTURII SINT LIBERI: Raho
va (orele 15J»: 18: 2S.151.

CEAȚA : înfrățirea (orei* 15.38; 
18: 28.15).

MANHATTAN (orele 14.39: 
16.30): BELLISSIMA (ora M-«): 
SAMURAIUL (ora 20.45). rulează 
la Cinemateca ..Union".

SDIBAlA. 8 APRILIE 1974

Opera Română: DOAMNA
CHIAJNA _ ora 19: Teatrul de 
Operetă: MĂTUȘA MEA FAUS
TINA — ora 19.30; Teatrul Natio
nal (Sala Mare): UN FLUTURE 
PE LAMPĂ — ora 19.30: (Sala Co
media) : PRIZONIERUL DIN
MANHATAN — ora 20: Teatrul 
..Lucia Sturdza Buîandra- (Schitu 
Măgureanu): PYGMALION — ora 
15; CHITIMIA — ora 20: (Sala Stu
dio) : NOILE SUFERINȚE ALE Tî- 
NABULUI . W“ _ ora 20; Teatrul

C. I. Nottara): HOTELUL ASTE
NICILOR — ora 19,30: (Sala Stu
dio)- GAIȚELE — ora 20: Teatrul 
de Comedie: O NOAPTE FURTU
NOASA — ora 20: Teatrul Mie: 
VREȚI SA JUCAȚI CU NOI? — 
ora 15.30; SUBIECTUL ERA 
TRANDAFIRII _ ora 19.30: Tea
trul Ciulești: MĂSURA PENTRU 
MĂSURA — ora 19.30; Teatrul E- 
vrelesc de Stat: AU FOST ODA
TĂ UN BĂIAT ȘI O FATA — ora 
19,30; Teatrul ..Ion Vasilescu": O 
FATĂ IMPOSIBILĂ — ora 19.30 ; 
(la Sala Palatului): CADOURI 
MUZICALE — ora 19.30; Teatrul 
„C. Tănase* (Sala Savoy): PAR
DON... SCUZAȚI.. BONSOAR — 
ora 19,30: (Sala Victoria): VINO 
SĂ NE VEZI DISEARA _ ora 
19.30; Teatrul ..Ion Creangă* (la 
Sala Studio a Teatrului National): 
NOTA ZERO LA PURTARE — ora 
10; Studioul de teatru al I.A.TC.: 
BUCĂTĂRIA — ora 20 : An
samblul „Rapsodia Română" : 
MUGUREL DE CÎNTEC RO
MANESC (ediția a 18-a) — ora
19.30: Circul Globus: ÎNTÎLNIRE 
LA CIRC 
cartierul 
TRACȚII 
țional —

SW — Șhs: SJ8 — îneegntre — 
pr aeram de varietăți muzical* : 
S 5S — UelaLl zGe FRUMOS E 
cmn. la constanta _ de 
Petre FtrXeacu: — Torisa-
eluti: II* — Profil pe portar.'.-. 
Rada Paladi: 11.2» — Din fonote
ca (nstttutmu: *e emogoafie sl 
folclor; U.W — Știri; 12.85 — In
vitat: e In fonotecă _ muncă u- 
goară: 12*3 — Melodia del: 13.4*
— închiderea emis.unii: 17.88 — 
Știrile dupâ-amiezu: 17.85 — Ale. 
Radio • — muncă ușoară ia ce
rere: 18.98 — Șapte zile. șapte arte: 
Manca; 18.18 — Ascultătorii ne 
propun: 18.55 — Melodia zilei: 19.10
— Carnavalul primăverii — diver
tisment radiofonic; 21.89 — Topul 
reviste! ..Flacăra-: 21.3» — Shnbă- 
tă seara dans: 22.9* — Radiojur
nal. Buletin meteorologic. Sport; 
U.M — Melodia zilei; 22.35 — Ve
dete ale muzicii ușoare: 23.15 
Poetica. Ileana Mălăncioiu:
— Pagini din opera Evgheni One- 
ghin; 13,55—24.40 — Ultimele știr-

11.48 — Matineu simfonic: 
Concertul Orchestrei Filarmonicii 
de Sta: ..George Enescu-: 24.00 — 
Film serial pentru cop:;: GEORGE 
— Episodul ..Michelle din Gene
va: 21.25 — Mai aveți o Întreba
re ? Omul în cosmos: 21.0S — For
mați! gt ansambluri bicurețtene ;
21.15 — Film serial: COLUMBO.

Mariana Rafila și-a ales o meserie migăloasă, dcr pasionantă. Precizia muncii sale este inclusă în 
produsele Fabricii de ceasuri „Victoria" din Arad.

— M-am gîndit să dau șobolanilor schimbători de ioni c« să văd cum se comportă. Știți ce s-a întîmplat ? Le-au fost absorbite toate metalele și calciul din. organism. Atunci, mi-am. zis să prepar eu schimbători de ioni, care să conțină numai elementele ce intră în compoziția pietrei respective. Dificultatea abia urma. Am început cu experimentările pe cîțiva șobolani, completînd. mo- dificind. de sute, de mii de ori preparatul. Către al o mielea șobolan obținusem rețeta optimă. Preparatul meu se adresa de-acum exclusiv pietrei de la rinichi. Organismul nu numai că nu avea nimic dar iși completa ionii lipsă pină la refacerea completă a echilibrului deranjat.— Ce se întimplă cu piatra ? F— Se macerează și apoi este eliminată.— Adică, tocmai ce doreați să obțineți.— într-adevăr. aici trebuia să ajung. Dar experimentarea nu era încheiată. Nu administrasem încă nici unui om, preparatul meu. Am fost primi care am înghițit medicamentul. M-am ..autotratat" o perioadă corespunzătoare și, așa cum mă așteptasem, totul era în ordine. Nici un efect toxic, nici un fenomen secundar.— Dar dumneavoastră nu a- veați litiază.— Nu aveam. însă de acum 11 puteam administra fără nici o emoție, bolnavilor. Lucram sub îndrumarea profesorului Theodor Burghele și am primit avizul administrării lui în clinică. De la prima , încercare, medicamentul ți-a dovedit eficacitatea. în 1967 revista ..Der Urologe" din R.F.G. publica. sub semnătura academicianului Th. Burghele și a subsemnatei, un articol amplu, in care făceam cunoscută descoperirea.— A armat apoi, desigur, brevetarea.— înainte vizitat pe Coandă ca sfaturi. Prima întrevedere m-a surprins cu totul, despre ce-i vorba, cu atenție citeva m-a întrebat pe ..Spune-mi te rog principiul al doilea al termodinamicii ?“ Am roșit pină in virful urechilor. întrebarea era pentru un student începător. Am răspuns. Apoi, au urmat alte zece întrebări de dificultate crescindă. Am răspuns la fiecare cum am știut mai bine. După care îmi spune : „Acum, putem sta de vorbă în continuare. Ce zici că ai descoperit t" Savantul Coandă a început să mă ajute de atunci în permanență. m-a . îndrumat spre alte cercetări, îmi urmărea cu pa-^ ziune fiecare nou rezultat.în 1971, la 15 decembrie, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci înmina doctorului Tina Covaliu și colaboratorului său brevetele de invenție pentru : „Produs medicamentos pentru profilaxia., tratamentul și ehe- moiiza calculiior biliari și urinari și procedeul de obținere a acestuia" și, al doilea brevet, pentru : „Produs medicamentos pentru profilaxia și tratamentul litiazelor ți procedeul de obținere a acestuia". încununarea deplină a douăzeci de ani de cercetări.

de suferit

de brevetare l-am savantul Henri să-i cer anumiteI-am spus m-a ascultat clipe, apoi neașteptate : care este

Foto : ȘT. WEISS

n.» V.“
ROMULUS LAL

(Urmare din pag. 1)

— orele 16 și 19.30: (in 
Drumul Taberei): A- 

’74 — spectacol Interna- 
orele 16 și 19,30.

SIMBATA, * APRILIE 1»‘«

PROGRAMUL I

4.00 — o viată pentru • Ide* : 
Ludovic Mrazee (reluare); 9 30 — 
Film serial: ENEIDA: 10.30 —Ti
neri soliști din județul Olt; 10,45 
_ Teleeinemateca (reluare); 15.30
— Fotbal: SPORT CLUB BACĂU
— A.S.A. TG. MURES (divizia A)
— transmisiune directă de la Ba
cău; 18,15 — Familia; 18.45 —
Studioul de poezie. Din suflet poți 
cînta de țară — spectacol literar 
muzical-coregrafic; 19.24 — 1001
de seri: 19,30 — Telejurnal: 20.00
— Ctnteeul săptămînii: Prieteni,
de Laurențiu Profeta; 20,05 —
Teleenciclopedia; 20,45 — Publi
citate; 20 50 — Film serial: CO
LUMBO — Gloanțe și flori: 22.00
— TRURLI — seară cu glumele 
și melodiile lui Vasile Vasilache; 
22,15 — Telejurnal. Sport.

DUMINICA. 7 APRILIE 1974

PROGRAMUL I

8.30 — Deschiderea emisiunii ; 
8.40 Cravatele roșii; 9.35 —
Film'- serial pentru copii: CO
MOARA DIN 13 CASE — episo
dul X: 10.00 — Viata satului; 11,15
— Documentar TV Mtintle: 11.35
— Publicitare; 11.40 — Bucuriile 
muzicii. Beethoven și „Concertul 
de soliști''; 12.30 — De strajă pa-

nerală nr. 5 din Brașov. Avem la dispoziție ediții vechi sau reeditări ale unor melodii și texte pe care din oauza vechimii lor copiii nu le agreează cu adevărat. Noi, profesorii de muzică, învățătorii din școală, încercăm de multe ori, cu destulă trudă și chiar fără rezultate, să descifrăm partitura muzicală și textul unor cîntece noi transmise la radio sau Ia televizor. Astfel, de pildă, ne chinuim, la propriu, de zile întregi să „prindem" de la radio cîntecul „Răsună trompeta" care ne place foarte mult, pe care am vrea să-l știe toată școala, dar nu reușim să obținem partitura pe nici o altă cale. Concursurile corale de la televiziune au adus prin repertoriul lor numeroase surprize extrem de plăcute pentru urechile noastre și odată cu aceasta dorința de a cunoaște și noi cîntecele respective recent lansate. Ce-i drept, în acest an noi încercăm să îmbogățim și singuri repertoriul corului prin crearea unui marș al școlii pe versurile elevei Mihaela Tatu din clasa a VI-a- D, și pe o melodie pe care în prezent colectivul clasei o creează cu mare entuziasm și

SĂ FIE SI CÎNTEC!
5tenacitate sub îndrumarea mea. Dar un singur cîntec nou nu ne ajunge și nici nu sintem atit de infatuați încît să renunțăm Ia creațiile altora, de pildă, ale compozitorilor mai tineri care se cam lasă rugați, deși în acest domeniu tinerețea, ar trebui să-și spună din plin cuvintul.Iată părerile unei profesoare de muzică, tînără, foarte entuziastă și activă, care a reușit să-i facă pe elevii școlii niște adevărați pasionați ai muzicii. Tînăra profesoară ne semnala, de asemenea, dorința elevilor de a învăța cîntece ostășești, de a cunoaște mai multe marșuri vesele, potrivite pentru drumeție, de a avea la dispoziție mai multe melodii, și teme inspirate din viața nouă a pionierilor și elevilor, din istoria patriei. De asemenea, ni s-a vorbit despre o lucrare intitulată „Să învățăm pionierii să cînte cu trompeta" pe care Consiliul Municipal al pionierilor, înceaică să o editeze de ani de zile, dar neavînd mijloace proprii și fiind refuzat de

edituri, nu reușește. Și totuși, ce plăcere ar fi pentru sute de pionieri să învețe în anii de școală mînuirea acestui instrument specific.De la cei care mîine vor deprinde pe micii elevi să iubească pe lingă slove și cîntecul, adică de la elevii Liceului pedagogic din Brașov, am reținut, de asemenea, puncte de vedere interesante.— în școala nastră viața muzicală este foarte dezvoltată —• ne spunea profesoara Veronica Dan, îndrumătoare U.T.C. Avem un profesor de muzică foarte priceput, care a organizat un cor de 200 de eleve pentru cîntece patriotice și populare și un cor de cameră din 35 de eleve, în toți cei cinci ani de liceu, cîntecul patriotic, constituie un subiect tratat cu multă seriozitate în orele de teorie și de muzică a predării și dirijării. Pe lingă partea muzicală elevele analizează și textele legate de sentimentele patriotice, de evocări istorice' pentru a le da in-

terpretarea cea mai justă în fața viitorilor școlari. Toate acțiunile organizației de tineret din școală sint însoțite de cîntec.Iată trei exemple care demonstrează fără echivoc că acolo unde există pasiune, promovarea cintecului tineresc se face cu succes. Din păcate însă, putem vorbi doar de exemple și nu de o firească stare generală.Prea puțin se face în acest sens în anumite cluburi muncitorești și chiar în școli profesionale, iar Comitetul județean și municipal U.T.C. s-au mulțumit, deocamdată să difuzeze citeva discuri și o carte tipărită sub egida Comitetului județean cu texte și melodii de 2__-J-l „i majoritateegida U.T.C.cîntece, dealtfel încunoscute. Nu s-a organizat în întreprinderi coruri de cîntece patriotice, fără pretenții deosebite, în ceea ce privește nivelul interpretării dar foarte educative și plăcute. Serile și după-amie* zile petrecute în Casele de cultură și cluburile tinerilor de pe lingă întreprind ri nu asocia?” fi,

programul lor, pe lingă acțiuni culturale-educative, pe ltngă dans și cîntecul colectiv.în multe organizații U.T.C. dacă feineva încearcă să intoneze un cîntec, mulți uteciști nu pot cînta corect nici măcar o strofă, necunoscînd bine nici melodia și nici textul. S-ar părea ca, deși mijloacele modeme de reproducere grafică sint prezente m toate întreprinderile brașovene, nu s-a făcut încă nici un pas ca ele să fie utilizate și pentru multiplicarea măcar a textelor unor cîntece de largă popularitate pe care fiecare tinăr ar trebui să le știe pe dinafară, romtnd Ia muncă patriotică, în excursii, la spectacole, la manifestări sportive, la pregfltirije pentru apărarea patriei, coloanele de tineri ar trebui să facă să răsune străzile Orașului de cîntecele lor pline de optimism și frumusețe. Azi încă, Brașovul nu se poate lăuda cu așa ceva și , credem că este de datoria organizațiilor de tineret, ca răs- punzînd unei cerințe a tinereții să schimbe urgent această nefirească situație. Unde-i tiner ; \ să fie și cîntec I
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Mesaje de felicitare
adresate președintelui României,

NICOLAE CEAUSESCU
Excelenței Sale 

Domnului NICOLAE CEAUSESCU 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTICu ocazia alegerii dumneavoastră ea pregediate al BeRakBcfi Socialiste România, am plăcerea sâ exprim, in mamele poftoruln: Republicii Arabe Egipt și in numele mea pemoari. cele mat cordiale felicitări și să vă urez succea in reaBiarea mpia0B>r țării dumneavoastră.Doresc sâ reafirm ți cu acest prilej ră legâterJe de afect.jr.e și de prietenie statornicite intre cele dană târî ai» noaatre ■■ vor dezvolta și mai mult, in interesul popoareâac* BHSn ți spre binele lor comun.împreună cu sincerele mele omagu pr- r. Vias**â.vă transmit cele mai bune urări de deplină sănâtz*» « x personală, precum ți pentru măreția, pnonid fi IbIVw iii poporului român.
Excelenței SaleDomnul NICOLAE CEAUSESCU Președintele Republicii Socialiste Ran

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU Președintele Republicii Socialiste România Excelentă.în nuinsie partidului, guvernului și Întregului popor al Zam- bs®. doresc sâ foimetr acest prilej pentru a feEdta in modul tel mat sincer pe Excelenta Vaastră pentru alegerea in funcția ce pregrdinte ai Re nubile :: Socaliste Romania.Coesader că alegerea Exee!e-;e» Voastre reprezintă o dovadă a rw-rtd*.’ : pe care popocul P.vmâ-.te: v-a acordat-o dumnea- '■câsar mțeiept șt devatae.tat.ua ca rSajn'e cordiale F- prietenești dintre cele două1 care Excelenta Voastră a adus • contribuție deosebită, var roct~sa să se dervolte și in vtrtor.Vâ dorea: am melt: R multă sănătate.Ai rtr 1*1111 aaszră rr—

Plecarea reprezentanților președintelui
Republicii Socialiste România la ceremonia
de doliu în memoria, președintelui Franței,

Georges PompidouRepublicii Soeia- tovarășul Nicolae fi reprezenta* la

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Republicii Islamice Pakistan, FAZAL ELAHI CHAUDRY, următoarea telegramă :In numele poporului Pakistanului și în numele meu personal mulțumesc Excelenței Voastre pentru* căldurosul mesaj de felicitări pe care mi l-ați transmis cu prilejul Zilei Pakistanului, împărtășesc pe deplin sentimentele dumneavoastră amabile. Fie ca relațiile prietenești și colaborarea reciprocă dintre Pakistan și România să se dezvolte in continuare, in anii care vor urma.Primiți bunele mele urări pentru sănătatea și fericirea Excelenței-Voastre, pentru progresul și prosperitatea poporului prieten al României.Tovarășul Manea Mănescu, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a primit, cu prilejul alegerii sale in această funcție, telegrame de felicitare din partea primului ministru al Marii Britanii. Harold Wilson, primului ministru al Republicii Franceze, Pierre Messmer, primului ministru al Republicii Islamice Pakistan, ZuKîkar Aii Bhutto, primului ministru al Republicii Turcia. Bulent Ecevit. vicepreședintelui Consiliului de Miniștri al R. P. Polone. președintele Comisiei de planificare de pe imgâ Consiliul de Miniștri. Mie- czvjjaw Jagielsxi. președintelui Consiliului Național al Patronatului Francez. George* Villiers, președintelui Comitetului Eco- 3001.: Belgian pentru România, •in cadrai Asociației belgiene ce dezvoltare a relațiilor eco- Heissen.

Vineri seara s-a înapoiat de la Moscova delegația Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Emil Drăgănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat al Planificării, care a participat la ședința Comitetului C.A.E.R. pentru colaborare in domeniul activității de planificare.Președintele liste România, Ceaușescu. va ceremonia de doliu ia memoria președintelui Franței. Georges Pompidou, de tovarășii : Manea Mănescu. președintele Consiliului de Miniștri. Ștefan Voilec. vicepreședinte al Consiliului de Stat. Vâsle Gliga. adjuact al ministrului afacerilor externe, ți Constantin FLtax. ambasadorul României Ia Parj.Vineri la amiază la niec de pe aeropertu.

în cursul vizitei pe care o întreprinde in țara noastră, delegația partidului Uniunea pentru Progres Național — UPRONA — din Republica Burundi a a- vut intilniri la Consiliul Central al U.G.S.R.. la C.C. al U.T.C., la Consiliul Legislativ și la U.N.C.A.P. Totodată, delegația a avut o intilnire la Comitetul județean Vîlcea al P.C.R. și la Consiliul popular municipal Pitești.
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„Vinătorul de zestre0 „Stress"-ui

Domnule președinte, scump și mare prieten.Cu ocazia investirii dumneavoastră de către Marea Adnaare Națională, la 28 martie 1974. ca președinte ai TTijad» rfi fiar a liste România, îndeplinesc cu o deoaetată bocarie. pâăm datorire de-a adresa Excelenței Voastre ia —naefie paj centrafrican. al partidului său national unic — MESAN. mele guvernului și al meu personal cele mai cfidnraaaa țări și cele mai sincere urări de fericire și saeceae m dumneavoastră funcții, de înaltă responsabii.tate.In această strălucită victorie, noi vedem o mărtorie ■ derii pe care v-a acordat-o întotdeauna poporal reaăa.Mă bucur de această ferirită iasprejurare. cate se va mite să menținem și să dezvoltăm tot mai malt lății pe care le întreținem act pe plan persana!
Ca cea mai iaxhâ d

Excelentei Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU Președintele Republicii Socialiste RomâniaExcelenței Voastre, cu cea mai înaltă eocsidersnur■». și felicitările mele cordiale. împreună cu urârS» de noile funcții de mare responsabuitate ce v-au fost in-Exprimsalutările succes in credințate.Reînnoiesc urările mele de prosperitate per.tru țara dueaea- voastrâ, pentru bunăstarea și fericirea âminMWtri personală
General GUILLERMO RODRIGUEZ LARA 

Președintele Republicii Eraiăw

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUSESCU 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIExcelență,Cu ocazia alegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste România, îmi este plăcut să vă adresez sincerele mei- felicitări și să vă prezint cele mai bune urări de sănătate ș: succes în îndeplinirea misiunii dumneavoastră.Doresc, de asemenea, să folosesc acest prilej pentru a vă exprima speranța că, in cursul anilor următori, relațiile dintre rele două popoare ale noastre vor continua să se întărească in toate domeniile.
JULES LEGER

Guvernator general al Canadei
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CONFERINȚA PE ȚARĂ A A.C.R CRONICA

so»: -• u-L a primit, cupnâcjEt aSecerzi sale m aceastădin partea pre-sevtr’ei tâm*. PotxilareSapceoe a R.4-4

dimineața. George Ma- ministrul afacerilor ex- primit in audiență pe Prre-Henri Aubaret, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Confederației elvețiene in Republica Socialistă România, in legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor sale ce acreditare.

Astăzi, întrecerile finale la tenis de masă

Vineri, s-a deschis la Brașov Conferința pe țară a Automobil Clubului Român (A.C.R.) Delegații la această manifestare, re- prezentind pe cei 100 000 de membri ai A.C.R.. au ascultat Cu profundă emoție Mesajul adresat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, Automobil Clubului Român, cu prilejul Conferinței pe țară și împlinirii a 70 de ani de laW crearea primei asociații a au- ^'tomobiTiștilor din România, vii ceiMesajul a fost și îndelungi prezenți.Exprimind sentimentele nespusă bucurie ale membrilor asociației, pentru gindurile adresate lor de tovarășul Nicolae Ceaușescu, mîndria de
subliniat cu aplauze de

a fi contemporani evenimentului istoric ai alegeri: sale tn înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România, ministrul turismului. Ion Cos- ma. președintele A.C.R.. a spus : Este firească satisfacția noastră de a ști că avem in fruntea țârii un om care a străbătut ți a cunoscut aproape toate orașe'.e patriei, care muncește neobosit in fruntea partidului, a întregului popor pentru necontenita înflorire a patriei noastre tru afirmarea a României in statelor lumii.Avintul deosebit de pe care l-a cunoscut economie a țării, creșterea continuă a nivelului material ți

socialiste, pen- liberă st demnă tuturorriadul

u. ceer

*-a:e
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jueătvrilor stabilește greu, ■te avem I Eș le pal. Ce-i oui im- eind ia rind. să r—crema — mama «M ? Poate ți faptul l ■ecimile ■aiemațio- 
m <tn*. spectacole de gală- ci daar premiere, iar e-

rt petițiiApare evidentă diferența de a ciasa ia stabilirea importante, t^ectacolulni și a fastului di'alar de culoare. E timpul m competiția noastră in drepturi ! La Bra- sav si București două meciuri rare pat reține respirația. Lumea vrea senzații și crede in lupta pentru titlu. Dinamo i- naacureazâ stadionul ..Muni- ripaf după ee ..stegarii** au t trei puncte afară. Proba-

m grrirar țacaioriloc. ■art ea șacal e făcut Ptputrțțn cei care ârriii-t ultimii, vor ții scoată din „intirziere" eoiegilir de branșăClaj. mai pu,ia încrezători salvare, anul acesta.Piiestenii și constânțenii meciuri liniștite cu Jiul și respectiv C.S.M. Reșița. Sint oaspeți care mizează de pe acum pe agoniseala de acasă.Petrolul joacă la Arad pentru puncte, împotriva „bătrinei doamne* care nu cunoaște rău- ta.ea. Arâdanii știu să evite lapta. Domide și Broșovschi sânt tăcuți pentru vals... Se camă frumos... pe sus, iar Kun este cel mai bun atacant al țării la ora actuală. Vor marca sigur..VS.A. Tg. Mureș pleacă la Barau regretind că fără pierderi inutile putea fi in față. Este acum o echipă echilibrată. La Bacău lucrurile nu stau chiar bine. Bineînțeles, eă vor face totul pentru a ciștiga. Să nu se fi refăcut încă bătrinul urs al buturilor locale ?Ultima intilnire intre studenți, cea de la Cluj, va fi o ciocnire de orgolii. „Poli** a scos puncte la Craiova și Constanța iar „U“ a cedat două liderului.Nu o va face insă și miine. In final, o rugăminte : nu jurați după anticipările mele la Pronosport. Doar mama a câștigat la acest joc din toată familia. Și țineți cont : era in 1955 intr-un concurs numai cu jocuri din campionatul italian — divizia B.Fotbalul nostru rămine încă imprevizibil.

tesda eompesi '.issală sportivă de masă mai este „datoare** n care a treret ea e finală pe tară, la tenis de masă, una priaerpateie discipline prevăzute in calendarul „Cupei time. la Ploiești, ultima secvență a acestei verita- ■arataa. începută in toamna anului trecut cu fa- fenii. ateliere, secții, instituții, sate și grupe stu- teazâ simultan in patru săli. Lesne de Închipuit că antmiratării finalei — care ne-au informat că acum, cu 24 de are ini rotea rtirtnlci. toate amănuntele sint puse la punct— aa avat suficiente probleme dificile de rezolvat, mai ales ia ceea ce privește alcătuirea seriilor ținind cont de criteriile : grape de virstă. categorii de tineri (după profesie), băieți și fete. Conform regulamentului, toate jocurile se desfășoară după sistemul două seturi ciștigate din trei și numai la proba individuală. Dar, iată citeva din principalele repere ale programului finalelor :SIMBATA. 6 APRILIE — orele 8.00-13.00 și 15,00-18,00. „Victoria* — elevi, tineri din întreprinderi și instituții, din perația meșteșugărească și mediul rural (toți 15-19 ani) și pa tinerilor din mediul rural, pină la 30 de ani : Casa de
3. sir.di ate’. — tineri din întreprinderi, instituții și perația meșteșugărească, pină la 30 de ani : Sala Liceului nr. 2— pionieri și școlari (11-14 ani) ; Sala I.P.G. — studenți. pină la 30 de ani. Seara, in Sala „Victoria**, are loc festivitatea oficială de deschidere, incepind cu orele 19,00 urmată de un spectacol sportiv care se anunță plin de promisiuni (vor evolua, între alții, gimnastele Anca Grigoraș. Elisabeta Turcu. Cristina Sima, formația de gimnastică acrobatică a I.E.F.S., judokani din lotul de juniori).DUMINICA, 7 APRILIE: între orele 8,00-10.00 continuarea desfășurării întrecerilor pe categorii. de tineri, in cele 4 săli ; orele 10,00-12,00 in Sala „Victoria1* turneele pentru locurile 1—4 la toate categoriile de virstă și profesii. în jurul orelor 13,00 ii vom cunoaște pe campionii ediției!

în ziarul nostru a apărut, 
numărul din 9 februarie a.c., 
ticolul ..Vînătorul de zestre** 
care, dintr-o eroare documentară 
a redactorului care a semnat a- 
cest articol, au fost criticate u- 
nele atitudini ate inginerului 
Avram Hoban, salariat la Oficiul 
județean Maramureș pentru con
strucția și vînzarea locuințelor. 
Ulterior, la sesizarea acestuia, 
ziarul a întreprins o anchetă și 
a constatat că acuzațiile de ..pa
razit cu serviciu, bețiv notoriu, 
bătăuș. celebritate de circiumă, 
imoralitate crasă, chefuri nesfîr- 
șite". nu au fost întemeiate. Ple- 
dînd pentru " "
nînd cum se 
lipsită de 
redactorului 
rem cuvenitele 
care rugăm să ia act atît ingi
nerul Avram Hoban cit și colec
tivul de muncă în care lucrează.

adevâr șl sancțio- 
cuvine atitudinea 
responsabilitate 
respectiv, ne 

scuze, fapt

500 000 spectatori din Capitală PA CALAau văzut în numai 20 de zile

Un film de GEO SAIZESCU
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UN SUCCES EXCEPȚIONAL! întreprinderea de turism, hoteluri
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noul film românesc PRIMĂVARA
Baladă comică inspirată din cele 

mai frumoase snoave populare.

OCTAVIAN 
CIORANU

In rolurile principale : SEBASTIAN 
PAPAIANI, MARIELLA PETRESCU, 
ȘTEFAN MIHĂILESCU-BRĂILA, VA- 
SiLICA TASTAMAN, 
COTESCU, AUREL
COSMA BRAȘOVEANU, ION BE 
SOIU, ȘTEFAN BĂNICA.

ROMANIAFILM prezintă în conți 
nuare pe ecranele cinematografelor 
din Capitală și din țară marele 
succes PĂCALĂ. O producție a Ca
sai de Filme 5

cu prilejul zilei de 1 MAI, pe cele 
mai variate și interesante trasee 

turistice
Valea Jiului
Valea Prahovei 
Valea Oltului
Nordul Olteniei, Banat, Tran
silvania
La mănăstirile din Moldova și 
Oltenia
în stațiunile : Borsec, Călimâ- 
nești, Tusnad, Herculane etc. 
Pe LITORAL etc.

Durata excursiilor : 2.1/2—5 zile, 
cu plecări începînd din 27 aprilie 

1974

I

INFORMAȚII SI ÎNSCRIERI LA FILIALA DE TURISM DIN CAL VICTORIEI 
nr. 100 Șl B-DUL REPUBLICII nr. 68.

(Urmare din pag. I) că un tinâr constructor, părtaș la epopeile citorva șantiere naționale, relata — intr-un interviu — despre neliniștea pe care o purta mereu in sine pină vedea, ieșind de sub mina sa și a altora, „ceva nou pe harta țării**. Minunată formulă! A- cest tînăr purta în sine, în neliniștea sa, tot un „stress'* venit din afară, dar venit din comanda de a face. Neliniștea sa era stenică și mobilizatoare. „Stress“-ul său era funciarmente antimono- ton, era alcătuit din zile si nopți de frămintare și dăruire pentru meserie și pentru facere. Iar bucuria de a vedea ridicată schela la care strinsese și el un șurub era, poate, cea mai autentică premisă a destinderii prin „loisir" binemeritat.Nu vreau ca aceste rin- duri să fie sau să pară excesiv moralizatoare, dar sint convins că nu există bucurie mai mare decit aceea de a pipăi, cu miinile tale, propriul tău produs, in care ai turnat nu numai cite 8 ore zilnic cu „magnifică** monotonie pe bandă rulantă, ci și oarecare pasiune, dăruire, renunțare, voință, modestie, dirzenie. In fața unei astfel de bucurii, invocarea monotoniei pălește și se chircește ca frunza sub acid.Să ne gindim bine : abandonarea luptei cu inerția nu are doar efecte sociale abstracte, care nu privesc pe unul sau pe altul. Ea are și efecte individuale, unele patologice. Ea duce la forme ale manifestărilor astenice, Ia blazare, la plafonare, la boli ale singurătății, Ia obsesii... In mediile vivace, dinamice, puse pe treabă, pe facere și traversate de patosul muncii, nifestări sînt excepții care la după care conservare poate fi depășit și satisfăcut prin conștiința superioară a funcțiilor regeneratoare, vitale ale muncii. Ale munci zate și muncă sine, Muncă _____nizat și dirijat, făcut ca "finalitate, ghidat de obiective clare și mereu mai înalte.Iată de ce cred că „stress**- ului și monotoniei. adesea invocate de unii tineri prematur impăcați cu ei înșiși și cu propriile lor iluzii, nu le putem prescrie o medica- mentație buerlicitinică. Antidotul radical al acestor infecții psiho-sociale este, necondiționat, munca.

•&«

asemenea mail raritate. Sint confirmă regu- instinctul de bio-psihologică
unei organizate, raționali- planificate. Pentru că nu înseamnă efort in nelimitat și haotic, înseamnă efort orga-

tat.ua


CONFERINȚA PENTRU SECURITATE

Șl COOPERARE iN EUROPA

Pentru realizarea 
unei destinderi militare

pe continentîn contextul accelerării muncii de redactare în toate organele de lucru, participanții la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa au intensificat eforturile de evidențiere a elementelor care pot contribui la realizarea unei destinderi militare pe continentAstfel, alături de notificarea marilor manevre și mișcări militare și schimbul de observatori la manevre, s-a examinat posibilitatea extinderii măsurilor de creștere a încrederii și întărire 
a securității prin prevederea abținerii de la amplasarea de arme nucleare pe teritoriul altor state, evitarea acțiunilor care ar putea duce la tensiune, organizarea de schimburi de delegații militare, publicarea de date privind bugetele militare.De asemenea, s-a discutat stabilirea unor considerente de care să se țină seama în negocierile asupra slăbirii cursei înarmărilor și a dezarmării : legătura dintre aspectele politice și cele militare ale securității, precum și intre securitatea europeană și securitatea In lume, nediminuarea securității nici unui stat. S-a conturat un anumit acord, spre a se prevedea ca statele participante să

East-River-ul, zona 
new-yorkezâ unde Se 
află situate principalele 
clădiri ale Națiunilor U- 
nite, cunoaște în aceste 
zile forfota obișnuită u- 
nor mari evenimente. La 
9 aprilie va avea loc des
chiderea sesiunii extraor
dinare a Adunării Gene
rale a O.N.U. Pe ordi
nea de zi se află înscrisă' 
problema energiei, ma
teriilor prime și dezvol
tării.

D
upă cum se știe, in ianuarie, Franța a propus organizarea unei conferințe energetice mondiale sub auspiciile O.N.U. La puțin timp, in februarie,. Algeria, răspunzind unei inițiative formulate de mai multe state nealiniate, a solicitat convocarea unej sesiuni extraordinare a Organizației Națiunilor Unite extinzind aria dezbaterilor propuse de Franța și la alte probleme — de deosebită importanță pentru întreaga comunitate internațională — și anume a materiilor prime, dezvoltării, în general. In scrisoarea adresată de președintele Algeriei, Houari Boumediene, secretarului general al O.N.U., Kurt Waldheim, subliniindu-se rolul care revine Organizației Națiunilor Unite în „stabilirea con

Tn „țara celor un mi
lion de elefanți" s-a des
chis un nou capitol al 
unei frămîntate istorii, o- 
datâ cu instalarea nou
lui guvern de unitate 
națională și a consiliului 
politic de coaliție națio
nală.

C
eremonia de pe aeroportul din Vientiane semnifică reușita procesului re- cohcilerii naționale. După zece ani, prinții Suvanna Fuma și Sufanu- vong s-au reintilnit. Au fost ani dificili pentru Laos, anii unui conflict distrugător pe care reporterii l-au etichetat „războiul uitat" și care a adus micului regat asiatic nenumărate suferințe. In fond, Laosul nu era dccît o prețioasă poziție strategică într-o confruntare mai aan- plă. Bombele au transformat așezările în ruine, oamenii s-au refugiat în grote, Valea Ulcioa- relor a devenit un imens mor- mint iar frontul, cu nenumăratele lui ramificații, a mutilat trupul țării. Dar locuitorii acestei țări de dimensiuni modeste, ale căror interese ie-a afirmat consecvent Frontul Patriotic, au știut să-și apere ființa națională, independența. Vitalitatea forțelor patriotice, prestigiul de care se bucură Frontul Patriotic Laoțian au ieșit în evidență prin întregul curs al evenimentelor și în primul rînd prin evoluția situației militare. Intervenția străină s-a soldat cu un eșec. Nici „consilierii" cu și fără u- niformă care împînziseră Vientiane, nici mercenarii angajați de C.I.A., nici livrările de armament perfecționat n-au putut modifica realitățile laoțiene. „Războiul uitat" a adus pe promotorii lui în impas. A urmat o lungă și complicată negociere, al cărei final pozitiv il cunoaștem. Fără îndoială, revenirea la pace In Laos a fost favorizată și de acordul de la_ Paris care a pus capăt războiului din Vietnam. Elementul esențial l-a reprezentat, însă, lupta plină de sacrificiu a patrioților laoțlenl, faptul că Frontul Patriotic a abordat situația din țară prin prisma Intereselor vi

facă tot ce depinde de ele pentru negocierea in continuare > unor măsuri îndreptate spre încetarea cursei înarmărilor și dezarmare, sub un control internațional strict și efectiv.Prezentind poziția țării noastre, reprezentantul român, Romulus Neagu, a argumentat necesitatea examinării, intr-un for general european, cu participarea tuturor statelor ce iau parte la conferință, a întregii problematici a dezangajării militare și dezarmării în Europa. In acest sens, a spus vorbitorul, s-ar putea elabora un program complex și corespunzător de măsuri, atît pe întregul continent, cit și în diferite zone ale sale. Desigur, a continuat el, pe prim plan ar trebui să se situeze interzicerea armelor nucleare și a tuturor celorlalte arme de distrugere in masă, reducerea și, in ultimă instanță, eliminarea lor totală din arsenalele militare.
Moment important 

la O.N.U.dițiilor democratizării relațiilor internaționale în diferite domenii", relevind voința țărilor in curs de dezvoltare de a fi create condiții internaționale ' in măsură a „substitui raporturilor de dominație existente, raporturi de justiție bazate pe egalitate și pe respectul suveranității statelor", se propunea o sesiune extraordinară a Adunării Generale în dorința de „a dezbate în mod util problemele dezvoltării, precum și cele ale relațiilor economice Internaționale sub toate aspectele, in vederea stabilirii unui nou sistem de raporturi, bazate pe egalitate și pe interesul comun al tuturor statelor". In conformitate cu procedura obișnuită, secretarul general al O.N.U. a supus propunerea algeriană atenției statelor membre, propunerea bucurindu-se de un larg interes. La 13 februarie, România — prin intermediul reprezentantului său permanent — aducea la cunoștință acordul său in legătură cu convocarea sesiunii extraordinare a Adunării Generale. In răspuns se sublinia că, potrivit concepției guvernului român, această reuniune reprezintă un prim pas pe care comunitatea internațională îl întreprinde în direcția examinării și soluționării unor probleme majore privind sursele de energie, materiile prime și dezvoltarea.Pregătirile s-au desfășurat într-un ritm alert. Sint in curs de redactare mai multe proiecte de documente. Potrivit consultărilor preliminare, un loc aparte il ocupă „Declarația de principii privind cooperarea internațională in domeniul materiilor prime și dezvoltării" și „Programul de acțiune". Observatorii prezenți Ia O.N.U. apreciază că aceste documente, con
Laos: reușita 

reconcilierii naționaletale ale națiunii laoțiene, ale necesității asigurării unității și independenței ei, a dreptului de a-și decide singură soarta. Dialogul dintre cele două părți n-a fost lipsit de asperități. Dreapta laoțiană a recurs la periculoase manene. Totuși obstacolele au putut fi depășite printr-o remarcabilă dorință de înțelegere, printr-un spirit constructiv, de reconciliere națională. Drumul parcurs din momentul in care, in februarie 1973, s-au așternut semnăturile factorilor autorizați la capătul textului acordului de la Vientiane ne ingăduie să măsurăm nu numai amploarea eforturilor ce s-au dovedit a fi necesare, ci și dorința reciprocă de a asigura Laosului o pace durabilă. Etapă cu etapă, cu tenacitate, s-au înlăturat dificultățile, s-au realizat termenii înțelegerilor fixate, s-au deschis larg porțile încrederii și conlucrării. S-a a- juns, astfel, la neutralizarea o- rașelor Vientiane și Luang Pra- bang, creîndu-se forțe de poliție și de apărare mixte (in care au intrat unități ale Neo Lao Haksat). In sfirșit, a devenit posibilă formarea organismelor unificate — guvernul provizoriu de uniune națională și consiliul politic de coaliție națională. Definitivarea componenței celor două organisme reflectă acordul la care s-a ajuns. Guvernul este condus de prințul Suvanna Fuma și are in componență un număr egal de miniștri aparținind celor două părți. Vice-prim ministru și ministru de externe este Fuml Vongvicit, reprezentant al forțelor patriotice. Exponenți ai a- cestor forțe dețin portofoliile e- conomiei și planului, lucrărilor publice șl transporturilor, informațiilor, turismului și propagandei. In același timp, s-a format Consiliul politic de coaliție națională, prezidat de prințul Sufanuvong, în a cărui alcătuire intră 16 reprezentanți ai forțelor patriotice, un număr egal de reprezentanți al părții de la Vientiane precum șt 18 neutri desemnați de comun a- 

încheierea vizitei 
delegației U.G.S.R. 
în Republica Arabă 

SirianăEa -5 aprilie, delegația Uniunii Generale a Sindicatelor din România, condusă de Mihai Dalea, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al U.G.S.R. care a întreprins o vizită oficială in Republica Arabă Siriană la invitația Federației Generale a Sindicatelor Muncitorilor din Siria. a părăsit Damascul.La plecare. delegația U.G.S.R. a fost condusă de Mahmoud Hadid, președintele Federației Generale a Sindicatelor Muncitorilor din Siria. Izeddine Nasser. secretarul general al acestei federații. Aii Askani. secretar pentru relații internaționale.Era de față Fathi Nagib, președintele Federației Sindicatelor din Palestina.

siderate a avea o însemnătate cardinală pentru viitorul relațiilor economice internaționale, vor trebui să stabilească atit bazele viitoarei cooperări internaționale, cit și consecințele practice, măsurile concrete pentru transpunerea în viață a declarației de principii. Printre ideile enunțate se află garantarea unei corelări echitabile între prețurile materiilor prime, resurselor energetice și petrolului și prețurile produselor industriale ; dreptul fiecărui popor de a dispune de bogățiile sale naționale : necesitatea depistării unor căi și modalități eficiente în vederea reducerii și lichidării decalajelor ce separă țările in curs de dezvoltare de cele Industrializate.Sesiunea va aborda și alte aspecte cum sint utilizarea economică și rațională a materiilor prime, cooperarea internațională pentru descoperirea de noi surse de energie, accesul liber al tuturor statelor la descoperirile în domeniul resurselor energetice și materiilor prime, situația monetară internațională, problema finanțării schimburilor comerciale etc.Prezență activă in viața internațională, România iși aduce contribuția la reușita deplină a acestei sesiuni extraordinare. In acest sens se subliniază eforturile consecvente ale țării noastre pentru promovarea principiului potrivit căruia problemele fundamentale ale omenirii se pot soluționa eficient numai cu participarea tuturor statelor in>- diferent de mărime. Organizației Națiunilor Unite revenindu-i un rol crescînd în democratizarea vieții internaționale, in consolidarea păcii, în dezvoltarea colaborării intre state pe toate planurile.
IOAN TIMOFTE

cord de cele două părți. Consiliul — după cum sublinia agenția FRANCE PRESSE — are drept misiune de a discuta și prezenta guvernului opiniile sale privind toate problemele de politică internă și externă. Guvernul trebuie — potrivit înțelegerilor la care s-a ajuns — să examineze și să ia în considerație in mod riguros recomandările consiliului politic. Guvernul și consiliul politic sint două organisme independente dar in cazul unor probleme extrem de importante pot să ia decizii in comun.Agenția FRANCE PRESSE semnala că guvernul de uniune națională este al treilea din cronica ultimelor decenii. In 1957 și 1962 s-au făcut tentative infructuoase de a se restabili înțelegerea națională. Aceste tentative n-au fost încununate de succes din cauza intervenției străine. In prezent, condițiile sint mai favorabile ca oricind împlinirii dezideratelor pașnice ale poporului laoțian. Pe aeroportul din Vientiane, aclamat de mulțimea care l-a intimpi- nat, prințul Sufanuvong sublinia că formarea organismelor unificate reprezintă „un eveniment important" in evoluția politică a Laosului. menționind că pe drumul păcii și concordiei naționale au mai rămas obstacole.Viitorul pașnic al țării depinde de atitudinea dreptei laoțiene, de modul în care va Înțelege să se comporte și de încetam definitivă și sub orice formă a imixtiunilor străine. Prințul Sufanuvong exprima ho- tărirea forțelor patriotice de a face toiul pentru a realiza un Laos pașnic, independent, democratic. neutru, unificat și prosper. Optimismul care domnește in aceste zile la Vientiane reflectă speranța larg răspindită că Laosul va putea să redobin- dească pe deplin liniștea, că „țara celor un milion de elefanți" nu va mai cunoaște dramele cimpului de luptă. E.O.

1

Reuniunea Comitetului internațional
al opiniei publice pentru securitate 

și cooperare in EuropaVineri, la Bruxelles, au început lucrările reuniunii Comitetului internațional al opiniei publice pentru securitate și cooperare in Europa.Intilnirea. La care participă reprezentanți ai opiniei publice din numeroase țări, este consacrată realizării unui schimb de informări privind activitatea desfășurată pe tărimul înțelegerii. securității și cooperării pe continentul nostru de factorii de opinie publică, precum și a- nalizării obiectivelor imediate și de perspectivă. în contextul politic actual, care stau în fața tuturor militanților pentru pace,
ȘEDINȚA CONSILIULUI 

DE MINIȘTRI AL 
FRANȚEIVineri dimineața, s-a desfășurat. la Palatul Elysee, o ședință a Consiliului de Miniștri al Franței. Ședința a fost condusă de Alain Poher, președintele Senatului, care potrivit Constituției. asigură interimatul președinției ReDublicii Franceze.Consiliul de Miniștri a hotărit ca alegerile prezidențiale pentru desemnarea succesorului lui Georges Pompidou să se desfășoare la 5 mai. In eventualitatea că nici unul dintre candi- dații la președinție nu va obține atunci majoritatea absolută a sufragiilor, s-a hotărit ca. un al doilea tur de scrutin, să se țină la 19 mai.Pînă în prezent, și-au anunțat oficial candidatura la președinția Franței două personalități. Este vorba, după cum se știe, de Jacques Chaban Delmas, fost prim-ministru, și de Edgar Faure, președintele Adunării Naționale a Franței. Candidaturile pentru alegerile prezidențiale vor putea fi depuse pină la 16 aprilie, ora 23,00 G.M.T.

Convorbiri egipteano-iordanieneDupă o intilnire preliminară care a vut Ioc joi noaptea, imediat după sosirea sa la Cairo, pentru o vizită oficială, regele Iordaniei, Hussein, a inceput, vineri, convorbirile oficiale cu șeful sta- tului-gazdă, Anwar Sadat.Principalele puncte de referință ale acestor convorbiri — scrie ziarul „Al Ahram" — reluat de agenția M.E.N. — sint
Deziceri de 
administrația 

lonnolistăAlte două înalte personalități care au făcut parte din administrația de la Pnom Penh au dat publicității, la Paris, declarații separate, prin care se raliază programului politic al F.U.N.C. și condamnă, acțiunile antinaționale ale regimului lonno- list. Este vorba de Tiev Kasem, șeful direcției tehnice a Departamentului pentru construcții civile, și Uk Someth, director în Ministerul Lucrărilor Publice.Numele celor doi înalți funcționari de stat sc adaugă Ia lunga listă a personalităților politice care, după ce și-au dat seama de faptul că administrația lui Lon Noi nu are nimic comun cu aspirațiile poporului cambodgian, au denunțat regimul. alăturindu-se forțelor populare conduse de F.U.N.C.
PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

LA ȘANTIERUL naval al firmei „Ishikawajima-Hari- ma Heavy Industries", din localitatea Aioi. a avut loc, vineri, ceremonia semnării documentelor de predare a tancului petrolier „Dacia", cu un deplasament de 86 094 tone, primul din seria celor patru vase de mare tonaj construite pentru țara noastră la acest șantier, cu asistența unei echipe de specialiști români.
• CONSILIUL COMANDAMENTULUI Revoluției din Irak a hotărit numirea a trei guvernatori kurzi in cele trei governorate din provincia nordică irakiană Kurdistan — a anunțat, joi, agenția irakiană de presă.• GUVERNUL COSTARICAN a preluat controlul asupra singurei rafinării nord-americane. care activa in țară, aparținind firmei „Allied Chemicals", după mai multe luni de negocieri — informează agenția Prensa La
PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

bună înțelegere și respect între state, din Europa.In cadrul lucrărilor din prima zi a intilnirii au luat cuvin- tul participant din numeroase țări.Din partea delegației române a vorbit prof. univ. Jean Lives- cu. președintele Comisiei naționale a Republicii Socialiste România pentru UNESCO, șeful delegației.Lucrările reuniunii continuă.
Interviu al 

premierului Finlandei In cadrul unui interviu acordat unor corespondenți sovietici de presă, primul ministru al Finlandei. Kalevi Sorsa. a abordat unele probleme ale politicii externe finlandeze. Referindu-se. intre altele, la preocupările guvernului său pentru întărirea securității europene, premierul finlandez a spus : ..Finlanda a avansat o serie de propuneri menite să contribuie la întărirea păcii pe continentul nostru. In această direcție, aș dori. îndeosebi. să amintesc propunerea avansată de președintele Urho Kekkonen. în 1963, cu privire la crearea unei zone denuclearizate in nordul Europei. Un alt exemplu il constituie activitatea Finlandei in folosul Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa". ..Sper, a declarat Kalevi Sorsa. că cea de-a doua fază a Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa se va încheia cu succes. Vreau sâ cred — și guvernul finlandez lucrează in acest sens — că cea de-a doua fază a Conferinței de la Geneva va fi dusă la capăt, fără tergiversări, și că cea de-a treia etapă — dacă va fi posibil, la nivel înalt — va fi organizată la Helsinki, în luna iulie a acestui an“.
problemele privind „Conjunctura arabă actuală, adoptarea unei poziții arabe comune, in cursul viitoarei etape a conferinței de la Geneva pentru pace in Orientul Apropiat", precum și raporturile dintre guvernul iordanian și Organizația pentru Eliberarea Palestinei.In cursul convorbirilor avute cu suveranul hașemit — arată agenția — președintele Sadat a reafirmat că ..Dezangajarea forțelor pe frontul egiptean nu reprezintă decit un prim pas pe calea aplicării rezoluțiilor Consiliului de Securitate al O.N.U., ce preconizează retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate". Președintele Sadat a reafirmat, de asemenea, intenția categorică a Egiptului de a nu participa la conferința de la Geneva decit în cazul in care la lucrările acesteia vor lua parte Siria. Iordania și reprezentanți ai poporului palestinian.
INCIDENTE SIRIANO- 

ISRAELIENEDAMASC 5 (Agerpres). —Potrivit unor comunicate ale Comandamentului militar de la Damasc, pe înălțimile Golan s-au înregistrat, vineri, noi incidente între trupele siriene și israeliene. „Forțele noastre — menționează unul dintre comunicate — și-au concentrat focul asupra pozițiilor israeliene de la linia frontului și asupra unor baterii de artilerie".TEL AVIV 5 (Agerpres). — Comandamentul militar de la Tel Aviv a confirmat, vineri, izbucnirea unor noi incidente între trupele israeliene și siriene de la linia de încetare a focului de pe înălțimile Golan.
tina. Noua întreprindere incorporată in patrimoniul național a fost trecută sub controlul societății de stat. „Refineria costa- rrieense de petroleo"—Recope.• JOI SEARA A AVUT LOC Ia hotelul Matignon. din Paris, o reuniune a liderilor Uniunii Democraților pentru Republică (U.D.R.), prezidată de premierul Pierre Messmer. Au fost examinate perspectivele politice ale partidului, determinate de viitoarele alegeri prezidențiale. Nici unul dintre participanții la reuniune nu au făcut declarații presei.

Sindicatul național al studenților britanici (N.U.S.), al cărui congres anual s-a întrunit Ia Liverpool, a hotărit să inițieze, in cadrul activității viitoare a membrilor săi, acțiuni militante împotriva manifestărilor de discriminare rasială și a celor pe care le vâ considera că au un caracter fascist. Sindicatul cuprinde aproximativ 660 000 de membri.

Pămîntul privit prin 
terestrele cerului
Scrisoare din S.U.A. de la NEAGU UDROIU

Cind ajungi aici, primul și cel 
mai greu lucru de făcut este să 
te debarasezi de complexul pe 
care televiziunea mai ales și pre
sa te-au ajutat să-l solidifici an 
de an. Transmisiile „Apollo" au 
creat un mit al programului de 
lansare bătînd de departe concu
rența plajelor de la Miami 
Locurile sint trecute în arhiva 
a milioane de oameni, operațiile, 
pas cu pas, de asemenea, re
zonanța lor are accente stranii. 
Aici au fost montate, bucată cu 
bucată, rachetele, pe verticala 
blocului-tum ce pare pustiu și 
trist, copleșit, poate, de reveriile 
trecutului. Cu platforma de a- 
colo, spinare de omidă panta
gruelică înghițind centimetri cu 
pas de melc, se transportau spre 
rampă, iar ce se vede, cale de 
doi kilometri, în briza oceanului, 
e rampa însăși — schelărie me
talică singuratică, stînjenită în 
înălțimea ei. fără funcționalitate 
astăzi. Ca și la Houston, mo
mente culminante preferă isto
ria. Camerele de luat vederi de 
atunci n-au acum cine știe ce 
de făcut. Este mai ușor, in a- 
ceste condiții, să scuturi lucru
rile de aura legendei și să le 
pui la loc în haina lor normală. 
Cind porneau lansările „Apollo" 
camera de control devenise cen
trul universului. Pare azi un spa
țiu oarecare, lipsit de valoare, 
umplut pînă la refuz cu mașini 
electronice de calcul. „Mercu
ry" ? „Gemini" ? Nimeni sau 
nimic nu-ți mai amintește de ele. 
Pînă și spectaculosul „Apollo" 
s-a refugiat în trecut reamintind 
doar în ramele panourilor co
memorative și în incinta magazi
nului cu suveniruri de unde te 
poți îmbrăca de sus și pînă jos 
în costumație cosmică — șapcă 
„Neil Armstrong", tricou cu chi
purile astronauților din ultimul 
echipaj, butoni cu alura modu
lului lunar, ac de cravată în for
ma de LEM, aplice cu emblema 
fiecărei misiuni în parte. Doar 
aici, în epicentrul comercial al 
Centrului spațial. Lumea are pe 
cap alte griji, și pe post de mi
reasă acum este mai puțin agi
tatul dar, la fel de importantul 
„Skylab". Pe halatele tuturor se 
răsfață, încă, efigia acestui că
răuș modest, în tăriile cerului, 
care ne-a urmărit zi și noapte 
cîteva zeci de zile la rînd. Ce 
reprezintă, prin urmare, Skylab ?

• 4,3,2,1... OUT!„Skylab" a fost proiectat ca misiune cosmică cu echipaj la bord, care să ne ajute să știm mai mult despre viața pe Terra. In primul rind cu scopul de a evalua mai precis resursele de care dispune globul terestru. Telescoapele au țintit să lărgească sfera datelor despre Soare, dar și influența fenomenelor care au loc asupra Pămintului. Experiențele medicale de la bordul lui „Skylab" s-au desfășurat sub semnul autoprospectării ființei umane, cercetării capacității de adaptare a omului la condițiile de imponderabilitate. Procesele industriale trecute pc lista de experimentări ne vor aduce explicații și recomandări in această direcție.Trei echipaje, fiecare alcătuite din trei cosmonauți au luat parte la acest voiaj spațial, cel mai ambițios în ce privește durata în spațiul cosmic. Misiunea „Skylab" a fost clădită in mare măsură pe fundațiile și cu cărămizile lui „Apollo". U- nul din obiective era chiar a- cesta — exploatarea cît mai a- vansată a ceea ce programul anterior oferea, ca avantaje deosebite, pentru costul noii întreprinderi.Graficul desfășurător e cunoscut. A fost pusă pe orbită „în cer" întîi stația de cercetări, laboratorul spațial (sky- cer. lab-laborator). Echipajele, trei la număr, au fost lansate și programate să rămînă in Cosmos durate diferite : 28 zile prima fază, 56 — a doua și ultima deplasare. „Skylab 3“ (in evidențele N.A.S.A. numărătoarea incepe cu stația orbitali, cele pilotate fiind 2, 3 respectiv 4) și-a prelungit activitatea in spațiu cu incă o lună. In interiorul cabinei s-a urmărit efectuarea a peste 270 de experiențe tehnico-științifice cu ajutorul celor 54 de aparate cu care a fost înzestrat laboratorul spațial. Investigațiile au fost prevăzute să îmbrățișeze o extrem de largă arie tematică, practie orice disciplină considerată susceptibilă să fie pusă In operă, în interiorul laborato
• A 22-A SESIUNE a Consiliului ministerial al Organizației Unității Africane (O.U.A.), care s-a ținut la Kampala, și-a încheiat. vineri seara, lucrările. In cadrul sesiunii, a fost adoptat bugetul O.U.A. pe perioada 1974-1975 și un program de a- jutor pentru Republica Gul- neea-Bissau, care, recent, a devenit cel de-al 42-lea membru al organizației. 

rului, care să poată exploata a- vantajele oferite de „Skylab" : vedere largă asupra Pămîntu- lui, starea de imponderabilitate și posibilitatea dc a măsura spectrul solar și interastral. Pentru toate acestea circa 1000 de specialiști au intrat in scenă în așteptarea experiențelor.Atît sateliții tehnologici pentru resursele terestre cit și programul de cercetare de pe „Skylab" urmăresc să demonstreze posibilitatea folosirii pozițiilor spațiale in vederea studierii mediului înconjurător o- mului pe Pămînt, evaluării resurselor de care dispune Terra, creșterii populației. In particular, „Skylab" și-a propus aproape 150 de teme privind 46 de subiecte. Medical, programul a fost construit pe urmărirea e- fectelor asupra funcțiilor fiziologice în condițiile prelungirii stării de imponderabilitate. S-a pornit cu ideea de a urmări reacțiile in somn, colectarea probelor sanguine, toate acestea în scopul de a netezi în viitor încrederea în comportarea organismului uman la durate poate mai mari în afara atmosferei terestre (nu este exclusă de unii comentatori posibilitatea suprâ- viețuirii echipajelor cosmice în drum spre Marte, de exemplu). Adițional se contează pe date suplimentare pentru înțelegerea sistemului fiziologic al omului in împrejurări normale și folosirea instrumentației medicale de pe „Skylab" în diagnoză și 

In drum spre punctul de instalare în fotoliile racheteitratament in clinicile de la sol. Avind prilejul de a se afla mai aproape de Soare, stația orbitală a urmărit prin telescop comportarea acestuia, îndeosebi in regiunea ultravioletelor și razelor X, lucru cu neputință de făcut de la sol. Cu aparatură deosebit de sensibilă a devenit posibilă cercetarea multora dintre fenomenele solare, la care sateliții n-au putut găsi răspuns, în particular urmărirea lor de către astronaut repre- zentind un mare avantaj. Esențial este ca pe baza rezultatelor ce vor fi disecate în viitorul a- propiat să se extindă răspunsul la extrem de delicata întrebare a controlului fuziunii atomice, sursa energiei solare, poartă prin care am putea procura uriașe cantități de energie pe Pămint. Se cunoaște, totodată, corelația dintre activitatea solară și temperatură, variația densității in straturile superioare ale atmosferei. Este de înțeles că pătrunderea energiei in atmosfera Pămintului, a particulelor sclare, influențează fenomenele legate de starea vremii. Oricum, zeci de astronomi și fizicieni au stat în așteptarea elementelor furnizate de „Skylab" pentru a încerca, să obțină pe baza interpretării lor, răspunsul cel mai puțin evaziv. Observații speciale au fost făcute în ce privește razele cosmice, măsurarea radiației reflectate de praful cosmic în spațiul interstelar, studierea surselor stelare vizibile și invizibile.Certificatul de naștere al lui „Skylab", ca idee, nu este chiar așa de nou cum s-ar crede. Propunerea folosirii interiorului u- nei trepte de rachetă, în speță „Saturn" ca laborator, a apărut prin 1962. In cadrul proiectelor de extindere a misiunii „Apollo", N.A.S.A. a luat în considerație, în 1965, eventualitatea câ după golirea de conținut. S-IV B, segment din racheta „Saturn", să poată servi drept „culcuș" spațial cercetătorului științific. Entuziasmul stirnit de succesul celor zece zboruri „Gemini", ca punte către „Apollo", a încurajat ideea ca atare. Au urmat apropierea de Lună și alunizările. Zborurile orbitale au fost prevestite cît de curind după consumarea actului „Apollo". Deducțiile de
Camera Reprezentanților a Congresului S.U.A. a respins, cu 177 voturi contra 154, un amendament care preconiza o sporire substanțială, in actualul exercițiu financiar, a asistenței cu caracter militar acordate regimului de la Saigon. 

ordin tehnic și științific privind potențele diferitelor elemente din programul lunar s-au cristalizat în februarie 1970 cind. sub numele de „Skylab", programul de aplicații „Apollo" a fost adus in pragul exercițiului.
• „Un bulgăre

de zăpadă murdar"Misiunea „Skylab", ne aducem aminte, a început cu lansarea rachetei „Saturn V" în poligonul complexului 39 A al Centrului spațial „J. F. Kennedy" — Florida. Era un vehicul de peste 100 de metri Înălțime și în greutate de 2,8 tone. înălțimea de punere pe orbită — 435 kilometri pe o traiectorie quasi-cir- culară, înclinată la 50 de grade față de ecuator. In etapa următoare s-a realizat punerea sub presiune a laboratorului, al cărui volum este de circa 390 metri cubi. Aerul cabinei conține amestec de oxigen-azot, potrivit condițiilor de existență a lucrătorilor spațiali. Așezate mal întii pe orbită intermediară, e- ehipajele de pe „Skylab" au ajuns in interiorul cabinei care, pentru durata staționării in Cosmos, a devenit casă și spațiu de lucru.O surpriză de ultimă oră a provocat încărcarea programului ultimului team de pe „Skylab": reperarea cometei Kohoutek.

Traiectoria ei s-a constatat, Ia vremea respectivă, prezintă a- vantajoase condiții pentru urmărire și cercetare atentă. Tre- cind aproape de Pămint, in noiembrie 1973, Kohoutek călătorea prin sistemul solar in vremea cind „Skylab" și „Mariner" se aflau in exercițiul funcțiunii, deschizind speranțe pentru o mai profundă cunoaștere a originii cometelor. In varianta dr. Fred L. Whiple, Kohoutek nu este altceva decit „un bulgăre de zăpadă murdar" — nucleul său grupind laolaltă gheață, metan, amoniac, și particule de praf. In vecinătatea Soarelui, Kohoutek se incălzește, gheața se vaporizează și sub loviturile radiației solare materialele se sparg. Aceste „molCcule-fiice" și praful cosmic se răspindesc in spațiu alimentind coada cometei.Cometa pusă în evidență primăvara trecută de către dr. Lu- bos Kohoutek, de la Observatorul astronomic din Hamburg, a stirnit pe „Skylab" preparative speciale. Oamenii de știință au pregătit o cameră de luat vederi similare celor din dotarea lui „Apollo 16", montată de astă dată la bordul stației orbitale, gata să fotografieze norii enormei formații ia apropierea cometei de Soare. Respectivii nori strălucesc în gama ultravioletă în lungimi de undă care nu pot fi observate de la sol din pricina filtrului format de atmosfera terestră. Atenția plătită cometei Kohoutek nu s-a rezumat doar la atîta — „Mariner 10", lansat în noiembrie 1973, avind la rindu-i misiunea de a o fotografia din diferite unghiuri, observatorul astronomic orbital Copernicus, observatorul solar O.S.O.-7, iar nenumărate alte puncte de urmărire științifică de pe glob țintind în aceeași direcție. „Skylab", însă, a avut șansa unică de a putea studia cometa timp îndelungat și de a furniza detalii dintre cele mai importante. Din citc știu surprize apărute in viteza de deplasare a cometei au infirmat întrucitva optimismul cercetărilor, posibilitățile de fotografiere redueîndu-se substanțial. Un răspuns definitiv nu vom afla, insă, decit atunci cind toate sertarele „Skylab" vor fi fost scoase la suprafață și cercetate la microscop.
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• PRIN SEMNAREA decă're junta de guvernămint și membrii Cabinetului întrunit in nlen. noua Constituție a Republicii Nicaragua a intrat in vigoare. Ea, va permite generalului Anastasie Somoza să candideze pentru a doua oară la funcția de șef al statului, cu prilejul alegerilor care urmează să aibă loc la 1 septembrie — informează agenția PRENSA LATINA.
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