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la ședința comună a Consiliilor oamenilor muncii
de naționalitate maghiară și germană

Stimate tovarășa șl stimați to
varăși,

I
Aș dori să încep prin a vă a- 

dresa tuturor, in numele condu
cerii de partid și de stat, precum 
ți al meu personal, un salut căl
duros. (Aplauze puternice).

Plenarele consiliilor oamenilor 
muncii de naționalitate maghia
ră și germană au loc in anul 
cînd sărbătorim a 30-a aniversa- 

, re a răsturnării dictaturii mili- 
W taro-fasciste ți eliberării țării 

de sub dominația fascistă, trei 
decenii de cind poporul nostru a 
pășit pe o cale nouă, de uriașe 
transformări democratice, revo
luționare. Această aniversare 
prilejuiește bilanțul schimbărilor 
profunde, radicale, produse în 
realitatea economică și social- 
politică a României postbelice.

Sint cunoscute mărețele reali
zări obținute în dezvoltarea for
țelor de producție, în progresul 
industriei și agriculturii, în în
florirea științei și culturii, in 
ridicarea generală a nivelului de 
trai al oamenilor muncii. La în
făptuirea acestor mărețe victorii 
au participat, într-o deplină u- 
nitate. sub conducerea partidului 
comunist, toți oamenii muncii — 
români, maghiari, germani, sîrbl 
și de altă naționalitate — apli- 
cind neabătut politica internă și 
externă a partidului, pe deplin 
corespunzătoare intereselor vita
le' și năzuințelor întregului nos
tru popor. (Aplauze prelungite).

Se poate spune că în înfăptui
rea transformărilor istorice din 
România, care au dus la lichi
darea deplină și definitivă a ex
ploatării capitaliste și moșierești, 
a inegalităților de tot felul, in
clusiv a inegalității naționale, 
la înflorirea patriei și bunăsta
rea poporului, un rol esențial a 
avut preocuparea constantă de 
a asigura dezvoltarea tuturor zo
nelor țării, a întregului terito
riu al patriei, amplasarea rațio
nală a forțelor de producție. Mai 
cu seamă reorganizarea admi
nistrativă din 1967 a asigurat 
dezvoltarea economică armoni
oasă a țării, industrializarea tu
turor județelor patriei. Au apă
rut noi centre industriale pretu
tindeni, inclusiv în regiunile lo
cuite de populație de naționali
tate maghiară, geamănă, sirbă șl 
de alte naționalități. Aș ilustra 
cele spuse doar prin faptul că 
Tg. Mureș a devenit un puternic 
centru chimic al României, că in 
Harghita, devenită județ, s-au 
construit în cîțiva ani un în
semnat număr de întreprin
deri din diferite domenii, 
inclusiv al construcțiilor de 
mașini, că județul Covasna a cu- 

■>' noscut o puternică dezvoltare 
industrială. Județele pe care 
le-am citat s-au dezvoltat în a- 
celași fel ca și Vasluiul, Botoșa
nii, Suceava. După cum vedeți, 
mă refer la județele care au fost 
mai puțin dezvoltate din punct 
de vedere industrial. Dezvolta
rea economică a unor județe ca 
Sibiul, Aradul, Argeșul, care a- 
veau și înainte un nivel mai ri
dicat, creșterea rolului indus
triei in aceste Județe este, ca să 
spun așa, un fenomen mai na
tural. Dezvoltarea celorlalte ju
dețe, rămase mai in urmă, ara
tă însă preocuparea constantă a 
partidului, conducerii sale, de a 
asigura așezarea cit mai raționa
lă a forțelor de producție pe te
ritoriul țării. Acesta este un ele
ment hotărîtor pentru progresul 
general al societății noastre, 
pentru ridicarea bunăstării tutu
ror oamenilor muncii. Aceasta 
constituie, pină la urmă, facto
rul determinant al realizării de
plinei egalități în drepturi între 
toți oamenii muncii, fără deose
bire de naționalitate. Subliniez 
aceasta deoarece îmi face impre
sia că nu în suficientă măsură 
se înțelege faptul că în realiza
rea politicii marxist-leniniste a 
partidului nostru in problema 
națională trebuie să pornim, în
totdeauna. de la factorul deter
minant al progresului societății, 
al orinduirii noastre socialiste — 
dezvoltarea forțelor de produc
ție. asigurarea repartiției lor ra
ționale pe întreg teritoriul țării. 
Numai acționînd cu consecvență 
în această direcție vom crea con
diții reale pentru manifestarea 
deplinei egalități în drepturi a 
tuturor oamenilor muncii.

Aș dori să subliniez, de ase
menea, preocuparea constantă a 
partidului și statului nostru pen
tru realizarea in viață a princi
piilor socialiste de dreptate și e- 
chitate socială de repartiție a 
venitului național, de retribuție 
a tuturor oamenilor muncii în 
raport cu activitatea pe care o 
depun, eu cantitatea și calitatea 
muncii, cu contribuția adusă la 
dezvoltarea societății. înfăptui
rea principiului socialist — pen
tru care am luptat întotdeauna 
— al retribuției egale Ia muncă 
egală a tuturor cetățenilor, fără 
deosebire de naționalitate, sex 
sau virstă, constituie, de aseme
nea. una din marile realizări ale 
noii orinduiri făurite în patria 
noastră, un factor de deosebită 
importanță pentru realizarea de

plinei egalități ta 
dreptorl ta ••- 
eietatea noastră.
Vorbind de
cesele obținute timp 
de 3d de aai, 
de realizările do- 
bindite in dezvol
tare* multilateral* 
a societății noas
tre. trebuie u 
menționăm, la loc 
de frunte, rezol
varea marxist-le- 
ninistă a proble
mei naționale. A- 
ceasta este o 
mare victorie, o 
realitate cu care 
partidul nostru se 
poate mindri. At- 
ționind consecvent 
în spiritul coa- 
cepției materialist- 
dialectiee, patern 
spune că am fă
cut și facem to
tul pentru a so
luționa problem* 
națională, proble
mele naționalități
lor conlocuitoare, 
in concordantă cu 
principiile socia
liste. asigurind în
tărirea continuă a 
solidarității tuturor 
celor ce muncesc 
in lupta pentru 
făurirea' unui vii
tor nou — viitorul 
socialist și comu
nist al patriei 
noastre. (Aplauze 
puternice).

Am pornit și 
pornim întotdea
una de la reali
tățile istorice ale 
României, de la 
faptul că pe u- 
nele teritorii tră
iesc, de mult timp, 
laolaltă, alături de 
români și oameni 
ai muncii de di
ferite naționalități, 
în lupta împotri
va asupririi, a 
claselor dominante, 
cind oamenii mun
cii au acționat in 
strinsă unitate, ei 
au obținut suc
cese, și-au putut 
asigura condiții de 
viață și de muncă 
mai demne. Nu
este locul să facem acum isto
rie, dar trebuie spus că și in 
condițiunile ilegalității, partidul 
nostru a acordat o atenție deo
sebită realizării acestei colabo
rări și unități, ridicindu-se. în
totdeauna. cu întreaga forță. îm
potriva oricărei discriminări 
naționale, pentru egalitate in 
drepturi intre toți oamenii 
muncii. Tocmai aceasta a deter
minat unirea, sub conducerea 
partidului comunist, a celor mai 
înaintate forte sociale. — atit 
în rindul românilor, cit și al 
maghiarilor și germanilor — a 
tuturor oamenilor progresiști 
din România. Așa a fost posi
bil ca, în condițiile fascismului, 
românii, maghiarii, germanii să 
se ridice. împreună, împotriva 
Dictatului de la Viena, pentru 
apărarea independenței și inte
grității teritoriale a României. 
(Aplauze puternice).

Tot așa, după 33 August, după 
victoria insurecției naționale 
amiiasciste și antiimpenanste 
iu nomania, oamenii rauuui ue 
oilerite naționalități au acționat 
in strinsă unitate pentru tlioe- 
rarea deplina a teritoriului pa
triei, pentru transiormarca de
mocratică a țarii, infnngind re
zistența elementelor reacționare 
— atu romane, cil și maghiare 
și germane. Li au înțeles ca tre
buie făcut toiul pentru a se 
pune capat dominației străine, 
pentru lichidarea claselor ex
ploatatoare, pentru trecerea pu
terii politice in miimie oameni
lor muncii, fără deosebire de 
naționâiilaie. (Aplauze puterni
ce). Viața a demonstrat pe de
plin și in această direcție jus
tețea politicii partidului nostru.

Desigur, in anii care au tre
cut, pe lingă succese am avut 
și unele lipsuri, s-au tăcut și 
greșeli, s-au comis și abuzuri, 
de efectul cărora au suferit și 
oamenii muncii români și cei 
din rindul naționalităților con
locuitoare ; ar fi greu de spus 
care din ei au fost mai mult 
loviți pe nedrept. Desigur, cind 
se comite o nedreptate la adre
sa unui cetățean aparținind na
ționalităților conlocuitoare, el 
poate considera că aceasta este 
legată și de faptul că are altă 
naționalitate. Dar, in fond, fie 
că este îndreptată împotriva ro
mânului, germanului sau ma
ghiarului, nedreptatea tot ne
dreptate este, abuzul tot abuz 
rămine ! Nu trebuie privite gre
șelile și abuzurile din trecut in 
raport cu o naționalitate sau 
alta ; ele trebuie apreciate ca 
stări de lucruri contrare con
cepției partidului nostru despre 
viată, despre organizarea rela

țiilor sociale. Este adevărat, 
s-au comis si abuzări, c* să zăr 
asa. specifice. Mă refer mai 
cu seamă la cele săvirșiie. ta 
un moment dit. fală de ger
mani. Dar ele aparțin liecnln- 
lui .au fost lichidate de mult — 
si avem deplina convingere si 
garanție eă nu se iw mai re
peta niciodată in România. 
(Aplauze puternice).

După Congresul al X-lea U 
Conferința Națională, țara noas
tră a intrat, după cum se șue. 
intr-o nouă etapă a dezvoltam 
sale economico-sociale — etapa 
infăptuirii societății social, sie 
multilateral dezvoltate'. Pe pri
mul loc continuă să se afle dez
voltarea forțelor de producție, 
industrializarea in ritm intens 
a țării, dezvoltarea agriculturii ; 
aceștia sint factori determinant! 
ai dezvoltării generale a socie
tății noastre. Cunoașteți reali- 
zările. Tot ceea ce s-a înfăptuit 
este rodul muncii unite a între
gului popor, a tuturor oameni
lor muncii, fără deosebire de 
naționalitate. Faptul că in eei 
trei ani ai cincinalului am ob
ținut o depășire importantă a 
sarcinilor planului, creează con
dițiile pentru înfăptuirea mai 
devreme a cincinalului, pentru 
realizarea angajamentelor luate 
de organizațiile de partid din 
toate județele țării, de toate co
lectivele de oameni ai muncii 
din România. Pe baza acestor 
rezultate am putut adopta re
centele hotăriri privind sporirea 
mai accentuată a veniturilor oa
menilor muncii, creșterea mai 
marc decit prevăzusem inițial a 
veniturilor miei, hotăriri ce a- 
sigură ca la sfârșitul cincinalu
lui să se ridice substanțial bu
năstarea întregului popor. In a- 
nul 1975 se va aplica o re
tribuție mai echitabilă, ținin- 
du-se seama atit de cantitatea 
și calitatea muncii, cit și satis
facerea in condiții cit mai bune 
a necesităților oamenilor muncii, 
de realizarea unei proporții ra
ționale intre veniturile mici și 
cele mari. Repartizarea mijloace
lor de care dispune societate* in 
condițiuni cit mai echitabile, va 
uni și mai puternic eforturile în
tregului popor in înflorirea so
cialistă a patriei. Grija perma
nentă pentru creșterea bunăstării 
intreguiui popor, constituie una 
din caracteristicile esențiale ale 
întregii noastre activități din ul
timii ani. Ea va fi și in viitor 
preocuparea noastră centrală ; 
vom face totul ca rezultatele ob
ținute in dezvoltarea forțelor de 
producție, creșterea bogăției na
ționale. să se reflecte cit mai

M ai mMH *u oaa* ate •

li răii este sxrias legate 4e pro
grese! geaeral al terteter *e

general de nvăuaue trn tar* 
noastră. Nti ta atasar* m

Sper eă ia stelar se Ta arordta

valâmintol. șuiul* 
trecut, ro—a vieți.
slut, part «dai n astro s-a pero 
cu pat de dezvnllarca rapid* a

țările care *■ introdus invăgă- 
mintul obiigatocu de li aai —
el se va generaliza in armato
rii doi ani in întreaga țară, u

printre țările in care ini atârn io
tul liceal și universitar a
cut o dezvoltare foarte puter
nică. Asigurăm pregătirea tutu
ror cadrelor de care au nevoie 
economia, știința și cultura, re-

PENTRU NOI 
REALIZĂRI ÎN 
ÎNTRECEREA 
SOCIALISTĂ

EXPLOATAREA MINIERĂ ILBA:

'! ©anele de tineri ai patriei și-au prevăzut 
pentru zilele libere și orele de după program, 
ample acțiuni de muncă patriotică pentru în
frumusețarea orașelor și satelor, pentru impă- 
dnriri si activități in agricultură, pentru con- 
strueșâa și amenajarea de baze sportive și obiec
tive social-eulturale. După rezultatele bune 
înregistra le in trimestrul precedent toate efor
turile sint concentrate acum în direcția înde
plinirii sarcinilor prevăzute pentru trimestrul 
dot trimestru hotărîtor In realizarea obiectivelor 
stabilite pentru anul in curs.

Minereu in contul anului viitor

la r--iT fc Mile Il

la eete de estate peoeraL ei șâ 
te cehe ee prieeae o nirmoihtltr 
sate «JU. la arvteS* pervinșa ar

nașa «a — o «tai ales de too

tari arata. te ănveșe araba ? 
Trrioae MOrl-l că iu general a 
arata o a!t* tauM este astăzi o

aa esae de asemenea o aeeesita- 
te. Dacă cineva vrea sa fie si
derurgia esae evident eă ei tre
buie te meargă te lucreze la 
Hunedoara, te Galau. Na putem 
face siderurgie in fiecare jude ț ! 
Dară rtari» vrea să tuereze iu- 
tr-o centrate atomseâ. chiar dări 

stata — avem aceasta ia vedere 
Io perspertivă — lot va trebui 

să vorbească acute o singur* 
I nta Nu putem organiza l«- 
erol ia taboo eu translatori. 
V reau să fiu bine înțeles. Am 
mai v orbit despre aceasta, dar 
icni face impresia eă unii tova
răși. pornind de la bune intenții, 
rămin încă prizonierii unor 
mentalități vechi, rezultat ai ve
chilor stări de lucruri de inega
litate. Ei nu înțeleg eă s-a tran
sformat ceva, ci se transformă

(Continuare in pag. « lll-a)

tui en noi corn începe : 
*d dim produefie in ; 
contai anului 1976 afa !
cum i-is ongcțăt co- 
rarhrfu. uteeiftii, toți I 
Mteriafri noftri.

Succesul a fost ob(i- ) 
nat prm introducerea 
v.yr -ne-cae de ex
ploatare de mare ran

dament, prin organi 
zarea judicioasă a mun 
cii în subteran fi men 
ținerea unui ritm con 
rtant de produefie îi 
toate abatajele fi sec 
toatele minei.

R. LAI*

Toate resursele

folosite la irigații!
o Boc. cficși in vccanțâ, au lucrat la amenajarea de noi 
«uprerete peeriu irigații, o Sint săpate puțuri de adîncime și 
iaattcte borcia in vederea creșterii posibilităților de irigare, 
o Co cutocis'eme și butoaie apa este cărată in plantațiile 
»c oo vie o Meseriași din întreprinderile industriale lucrează 

la repararea utilajului necesar la irigații.

Pe ogoarele țării, ieri s-a lu
crat. Mecanizatorii au continuat 
cu semănatul porumbului și al 
ze.ir.aiie ij.iur.. iar coopera- 
wru — sprijiniți de către ele
vii aflai: in vacanță și de tine
ri. navetiști, și-au dat intllnire 
!n v.mp. acolo unde, prin ame
najări pot determina crearea 
CMMfiȘiilor folosirii pentru iri- 
gz:.: și a celor mai neînsemnate 
resortc de apă. Oamenii, sub 
îndrumarea specialiștilor dau 

t.trs-.e; existente — in- 
suficiența apei in sol determi
nată prin lipsa de precipitații. 

ai termele de irigații, ce în
mânează peste un milion trei 
sute de mii de hectare, s-a 
lucrat la decolmatarea canale
lor. la revizuirea stațiilor de 
pompare, la transportul in cîmp 
■ motopompelor și conductelor, 
în cea mai mare parte a acestor 
sisteme udările au început încă 
de săptăminile trecute, iar în 
următoarele două-trei zile — cu 
aproape două luni mai devre
me în comparație cu anii tre- 
caȘi — pe toate aceste supra
fețe v» trebui declanșată cam
pania udărilor. Totodată, s-a 
«vmllnuat activitatea la execu
tarea amenajărilor simple în 
vederea transferării la rădăcina 
ftankteor chiar și a celor mai 

.... ■- • - apă.
Au fost forate puțuri la adin- 
cune in vederea folosirii apei

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a IlI-a)
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ȘANTIERELE 
MUNCII

PATRIOTICE
O TIRGOVIȘTE : 41 000 ore 
în registrul muncii voluntar- 
patriotice
o TIMIȘ : Un șantier ce 
măsoară 59 610 hectare

Școlare:

•ÎNCEPÎND DIN VIITORUL AN ȘCOLAR
TOȚI PROMOVAȚI! CLASEI A VIII-A 
VOR FI CUPRINȘI IN PRIMA TREAPTĂ 
DE LICEU

•CUM SE VA DESFĂȘURA 
BACALAUREATUL ?

PRIMA TREAPTA 
DE LICEU

Plenara C.C. al 
P.C.R. din iunie 
1973, elaborînd un 
amplu program de 
perfecționare a în- 
vățămîntului româ
nesc, prevede ca

una din măsurile 
de mare însemnă
tate, cuprinderea 
intr-un învățămint 
obligatoriu, unitar, 
de zece ani, a în
tregii generații de 
elevi. Prin noile 
reglementări se

stabilesc măsurile 
concrete privind 
realizarea acestei 
prevederi, cum se

L. L.

(Continuare In 
pag. a 2-a)

ÎN SLUJBA PÎINII!
Solidaritatea din cadrul comunității 

noastre naționale, pe care aș numi-o cafi- 
•c’ea numărul unu a poporului român, an
gajat pe calea ce duce la comunism, este 
ce ccum binecunoscută. E fapt trăit de toți, 
i clipele de bucurie - cele mai multe -, 

dc' ș in ocaziile mai dificile, existente și 
ele uneori, in singele nostru, al tuturor, 
c.'ge vinul tare al angajării comune la în- 
•ăptuîreo a ceea ce ne propunem. Acum, 
'■ aceste z e frumoase nu traversăm o si- 
-.c’e complicată, dimpotrivă, treburile ne 
merg bme: în martie în întrea
ga economie a țării s-a lucrat 
ca intr-o uzină bine pusă la 
punct. Sîntem, deci, 
-■i c.c. e și dornici de mai — 
b -e. N ște nori care se pre-
- — - - pc cer fără a lăsa în urma lor 
:: -c și necesara apă a pămîntului în
ccesț anotimp ne pun însă niște semne de 
-‘rebare. Sterilitatea acestor nori amenință 

să de. nă un atac împotriva firului de iarbă 
și-o firului de griu, împotriva pomului și-a 
• o- care trebuie să apară și să rodească. 
-- a‘oc mpotriva cimpului, a plinii noi, 
cc'e ‘rebu e să sosească în toamnă pe me
se e ■'o-asire. Faptul a fost sesizat la scară 
’ ■ v duală și în același timp națională. 
Semne . l-a dat, cum era firesc, chiar zilele 
trecute conducerea partidului și a statului, 
■c ca* e Președintelui republicii fiind de a 

proceda ca niște adevărați gospodari, lu-

înd toate măsurile, pentru a preîntîmpina 
oflee situație. Sigur, ploaia poate să vină 

aproape normal să
ofice situație. Sigur,
și mîine și poimîine. _ _r___ ________ __
vină. Dar dacă nu ? Atenție, deci, la sis
temele de irigații : e totul în regulă ? Mai 
este vreme ca acolo unde încă n-a fost des
chis drum apei, să se deschidă. Mijloace 
moderne pot duce pe ogoare apa lacuri
lor, sau pot scoate apa din adînc. Avem 
apoi sute de rîuri, e drept acum și ele cu 
apă mai puțină, dar suficientă. Să le răs- 
pîndim undele stîmpărînd setea brazdei.

Sîntem cu toții douăzeci și una 
.......... de milioane și nu e cazul să

susă la p| ipp». 1 pi f\pEcrk| t neglijăm că asta poate însem- 
solidari CUOCIN iLUKloUU na aproape douăzeci și una de

găleți ! Mai ales 
brațele sînt tinere 
Dealtfel, replica, 
națională în a- 

zgîrcenia norilor 
a și început să se dea. în foarte multe 
locuri, ieri, duminică, acel sentiment comu
nitar de solidaritate a fost din nou vizibil 
și cu efecte remarcabile, iar în zilele care 
urmează vom fi, sînt sigur, cu toții la dato
rie, începînd cu elevii aflați în vacanță și 
terminind cu muncitorii, după orele de pro
gram.

Fiindcă avem, cum spunea tovarășul 
Ceaușescu, absolut toți mari obligații față 
de agricultură. Adică față de propria pîine.

milioane de 
acolo unde 

și energiile nesecate, 
la scară individuală și 
cdași timp, față de
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DIAGRAMA ETAPEI

El SINT CAMPIONII EDIȚIEI
CATEGORIA PIONIERI ; Lenuta Brădățan (Hunedoara), Octa
vian Tutu (Mehedinți) ; CATEGORIA ELEVI : luliana Orza (Ti
miș), Anton Forgaci (Satu Mare ; CATEGORIA COOPERAȚIE : 
Kiara Kovacs Sala! , Constantin I. Tabocu Bucureștii ; CATE
GORIA SINDICATE : Ecaterina Botoș Satu More , Dorel Dumi
trescu iDc'j ; CATEGORIA MEDiUL R'JRAL; loc na Serdinescu 
(Buzău,, Ștefan Szucs Satu Mare; ; CATEGORIA STUDENȚI : 

Cornelia Wetzer (Timiș), Gerhard Nagy (Cluj).
POLITEHNICA IAȘI-STEAUA 

1—1 (1—0). Profitind de o dega
jare defectuoasă a portarului 
Coman, in min. 10 Marica a 
deschis scorul, iar după pauză, 
la o greșeală a apărătorilor e- 
chipei ieșene, Năstase a 
egalarea (min. 69).

S.C. BACAU-A.S.A. TG. 
REȘ 4—2 (1—1). După o 
de

adus

MU- 
suită 

acțiuni spectaculoase, oasneții 
au înscris prin Mureșan (min. 
10). Băluță a egalat în min. 19. 
La reluare, A.S.A. preia din nou 
conducerea, marcind tot prin 
Mureșan (min. 65). A urmat o 
cursă indirjită a băcăoanilor. 
care au reușit să înscrie de trei 
ori prin Catargiu (min. 70). 
Munteanu (min. 80) și Florea 
(min. 89). S.C. Bacău a predat, 
din nou, „lanterna" studenților 
ieșeni. RAPID-C.F.R. Cluj : 1—1 
(0—1). Ambele goluri au (ost 
înscrise de fundașii echipei 
giuleștene — Niță, autogol, in 
prima repriză, și Pop (min. 69) : 
STEAGUL ROȘU-DINAMO : 
O—O, după un meci viu dispu
tat și in care dinamoviștii au 
obținut un punct prețios. in 
cursa de urmărire a liderului ; 
F.C. CDNSx’ANȚA-C.S.M. Re- 
ȘI+'A : 1—0 (1—0). Gazdele au 
obținut o victorie la limită, prin 
golul semnat ue Mărcuiescu in 
min. 15. De subliniat ca reși- 
țenii au dat o replică dirză. a- 
vi.nd în primele minute citeva 
situații favorabile de a înscrie; 
„U" CLUJ-POLITEHNICA ”* 
MIȘOARA : 2—1) (2—0). 
denții clujeni au practicat 
joc superior. Cele două goluri 
au fost marcate de Mureșan in 
min. 9 și in min. 23 : U.T.A.- 
PETROLUL : 1—0 (0—0). Domi-

de a înscris golul victoriei ară
denilor in min. 72. F.C. ARGES- 
JIUL : 0—2 (0—1). Piteș'.enii 
candidează la titlul de campioni 
ai capriciilor : punctele ciștiga- 
te în două partide susținute in 
denlasare. le-au cedat pe teren 
propriu. Cele două goluri 
oaspeților le-au marcat 
teseu (min. 15) și Suriu
90) : SPORTUL STUDENTESC- 
UN1VERSIT IȚEA CR MOV \ : 
1—0 (0—0). Unicul gol l-a 
scris Cassai in min. 79.

Clasament

TI- 
Stu- 

un

ale 
Mul- 
(min.

to-

Cnir. Cndova 23 14 4 S 49—34 tt
Dinamo 23 11 C 9 ** 99 31
F.C. Constanța 23 11 4 9 39—29 29
U.T A. 23 11 4 9 n—39 31
St. Roșa 23 lt 3 1 25—U 25
F.C. Argef 23 11 3 9 M—M 25
Steaua 23 9 4 1 2»—23 24
Jiul 23 9 S 9 39—29 23
,.U- Cluj 23 9 S 9 22—29 23
C.S.M. Reșița 0 71 9 29—27 22
,.PoIi“ Tim. 23 7 9 9 24—27 22
A.S A. T< M 23 9 4 19 29—» 22
Sp. Studențesc 23 9 3 11 22—29 21
Rapid 23 7 7 9 32—27 21
C.F.R. Cluj 23 7 9 19 34—M 29
Petrolul 23 7 5 11 12-28 19
S C. Bacău 23 7 4 12 25—35 19
„Poli“ Ia$i 23 T 3 13 24—X 17

Etapa viitoare

REZULTATELE

(28 aprilie)
Universitatea Craiova-Rapid. 

Dinamo-Politehniea Iași. Steaua- 
Steagul roșu Brașov. C.F.R. 
C'.uj-F.C. Constanța. Poiitebniei 
Timișoara-Petrolul Ploiești ; Jiul 
Petroșani-Snortul stcdențese. 
C.S.M. Reșița-U.T.A„ F. C. Ar
geș — S.C. Baedn și A-S.A. Tirgn 
Mureș-„C“ Cluj.

DIVIZIEI 8
SERIA I

Minerul Plopeni—Progresul
Brăila 0—0 ; Constructorul
Galați—Oțelul Galați 0—3 :
Victoria Roman—C.F.R. Pașrati 
1—1 ; Viitorul Vaslui—Cara.r 
nul Bușteni 2—0 : Știința Ba
cău—Petrolul Moinești 2—2 :
C.S.U. Galați— F.C. Galați 1—2; 
Ceahlăul P, Neamț—Gloria Bj- 
zău 0—0 : C.S.M. Suceava—Ce
luloza Călărași 4—1 ; Minerul 
Mija—S.C. Tulcea 0—0.

SERIA II
Dinamo Slatina—Metrorr. Bra

șov 3—0 ; Progresul Buc.—A ;to- 
buzul Buc. 1—0; Gaz Metan 
Mediaș—C.S. Rm. Vilcea 0—1 : 
Dunărea Giurgiu—Electroputere 
Craiova 1—0 ; Metalul B; — 
Șoimii Sibiu 0—1 ; Tractorul 
Brașov—Carpați Brașov 1—5 :
C.S. Tîrgoviște—Flacăra Moreni 
0—1 : S.N. Oltenița—Metalul
Drobeta 1—0 : Nitramonia 
găraș—Minerul Motru 0—1.

Fă-

SERIA III
Mureșul Deva—Minerul Cav- 

nic 2—1 ; Metalurgistul 
Victoria Cărei 3—0 : 
Odorhei—F.C. Bihor
Unirea Arad—Minerul 
3—0 : Corvinul Hunedoara—
U.M. Timișoara 3—1 : Olimp a 
Oradea—Gloria Bistrița 1—0 : 
Ind. Sirmei C. Turzii—Minerul 
B. Mare 1—0 : C.F.R. Timișoa
ra—Arieșul Turda 1—0 : Vulturii 
Lugoj—Olimpia Satu Mare 0—1.

Cugir— 
Textila 

î—o: 
Anina

B 
B
B
B

El 
B 
B 
B 
B
B

nse. in cere patru săli de 
ort ale Ploieștiului devenîse- 
adevărate furnicare, cei oes- 
500 de Analiști — campioni 
fazelor precedente pe județe 
municipiul București, băieți 

fete, grupați pe șase categorii 
ofesionale — i-au desemnat 

campionii „Cupei tineretu- 
i“ la tenis de masă. Startul

rile

masa de joc. Un campion a avut 
de susținut un minim de 6 par
tide, ceea ce. in două zile, sub 
aspectul consumului nervos, n-a 
însemnat pnțin lucru.

Cei mai buni, firește, au în
vins, la capătul unor intreceri 
de bun nivel tehnic, după eum 
chiar tehnicienii F.R.T.M. au 
fost unanimi in a recunoaște. 
Despre organizare se cuvin nu
mai cuvinte de laudă. Gazdele 
noastre de la Ploiești s-au a- 
chitat excelent de dificila sar
cină, plasind destul de sus șta
cheta acestei prime ediții a în
trecerilor la tenis de masă fina
lizate pe țară in cadrul „Cupei 
tineretului”.

Spectatorii, au acordat 
maxime partidelor 
categoriilor elevi 
băieți) și studer.ți 
gate la mare luptă 
nul Anton Fargaci 
Gerhard Nagy 
Centru’ ’ 
este și 
ticipanții ____ ____
Adrian Popa (Vaslui). Gheorghe 
Kotores (Brașzv), Alexandrina 
Papa (București) — si-.t deciși 
să abordeze, in continuare, teni
sul de masă de performanță. 
Sport in care țara noastră s-a 
Sc-jt de mult cunoscută pe me-

note 
din cadrul 
(15—19 ani. 

(băieți) ciști- 
de sătmărea- 
și. respectiv, 

reprezentant ai 
lui universitar Cluj. Cum 

firesc, malți dintre par
ia finale — Intre care

eoni

VIOREL RABA

• CROSUL TINERETULUI

Baza sportivă

Inimos succes au 
•rile de cros des- 
nina trecută. în- 
sărbâto-easeă. pe 
_Sub Arini” din 

participat 
și elevi, 

trse’or de 
desfășurate pe cate 

de virată, s-sv remarcat : 
ferica Ml-cneami {Școala nr. 

arta Honmbă (Iuc~u! a- 
i t..-.erj I'm Moises, 
zto-. (Liceu! Gri 
tm Hada (Școala sa-

^Cizeșonx* TiliuZ de naas.t ys 
poate cea așez aitrnU denu
mire pe cere putea tă o capete 
beze tp^rthi a pinmeriiet fi țm- 
larilor secto-ului 8 el CapUclei. 
primai în da- odată ca sosirea 
vacnței de primăvară

Dvpd sute de mii de ore de 
aruncă patriotici, prin eforturile 
reunite ți avind ca suport mate
rial economiile realizate de ma
joritatea it'reprin-'erilor sectoru
lui. fostul Pare al Copilu’ui a de
venit un puternic ți real loc de 
start in sportul de performanți, 
punind la dispoziția micilor a- 
matori o multitudine de tere
nuri yi amenajări

l-a o succintă enumerare baza 
dispune de un teren de mini- 
fotbal două terenuri de tenis, 
două de volei, două de baschet, 
unul de handbal, la care se a- 
daugă o arenă de popice acope- 
ri‘ă, mese de tenis ți țah în aer 
liber, piste de atletism yi ciclism, 
poetice de gimnastică, ring de 
box ți bineînțeles instalația sa
nitară adecvată.

Apoi, baza mai dispune d- un 
mare număr de leagăne, toboga
ne. balansoare ți alte asemenea 
amenajări pentru elevii în „de
venire", cărora li s-a rezervat ți 
surpriza unui minibazin de înot

orar 
o-rxc mtcdor bevrfi

saU de lectu-â.
O frumoasă ți generoasă ini

țiativă care vine să definitiveze 
o metamorfoză de un sfert de 
veac. A feri un drum parcurs, 
da-~ă v~eț.. de la o carte '„Groa
pa") la altă carie (jCirețsriP) 
pentru ci fosta denumire a ac
tualei baze sporiive, era. cu 2â 
d* ani în urmă. „Groapa lui 
Ciriaridn", descrisă în cunosru- 
tul roman al lui Eugen Bcrbn. 
metamorfozată treptat pini la 
actuala înfățișare.

robe’e de alțrgăn 
doua etapă a „Cros«lui tineretu
lui”. Cursele feminine au fost 
dominate de Maria Chirica. Ma
na Ghimbu (Școala nr. 6). Paula 
Cenar-J (Liceu! nr. 1). iar la bă
ieți pe primele locuri s-eu cla
cat Mirt ea Pascal fȘcoala nr. 
5). Ni-oiae Ursu (Școala nr. 8) 
și E. F.eșca (Liceul nr. 1).

S. SPIREA

S. UXGUREANU

P. S. Mai rămine de rezolvat 
o problemă ceva mai simpli, dar 
deloc de neglijat: întreținerea ți 
păstrarea în bune condiții a do
tărilor yi stabilirea exactă ți e- 

. chitabila a modului de exploa
tare, intrucit zeci de copii s-au 
ji adunat pe la intrare în dorin
ța de a beneficia de amenajă
rile bazei. La aceasta, un cu- 
cîîit de spus, trebuie să-l aibă ți 
utecițtii!

• Brăila. întrecerile d". eta
pa municipală a „Crosului tine
retului” au prilejuit dispute 
dirze. scoțind in evidență buna 
pregătire a elevilor de la școlile 
generale nr 2 și nr. 19. ca și de 
la Liceul pedagogic, care au 
dominat majoritatea probelor. 
Concursurile s-au desfășurat pe 
un tra‘eu din centrul orașului, 
fiind urmărite cu interes de un 
număr mare de spectatori. Din
tre cei aproape 2 500 de partici- 
panți s-au remarcat Mariana 
Turcu. Mariana Mantea. Ani- 
șoara Cristescu. tinerii Nicolae 
Giurtu, George Ilie. iar la se
niori. pe primul loc s-a clasat 
Nicolae Petroianu de la Uzinele 
„Progresul".

T. ENACHE

RUGBI : Steaua victorioasă in derbiul cu Farul
Prima etapă a returului, a programat ieri, in Capitală, pe te

renul Ghencea, doua partide deosebit de interesante, care au 
atras in tribunele stadionului un număr record de spectatori. 
Astfel, Dinamo a întâlnit puternica echipă a Sportului studen
țesc, mtr-o întrecere dirză, cu faze de joc spectaculoase. Alai 
siguri pe ei, dinamoviștii reușesc prin Nica să fructifice o lovi
tură de pedeapsă și o încercare, scorul de 7—0 consfințind •> 
victorie meritată și... dorită de dinamoviști. Este de fapt reve
nirea ia jocul bun pe care Dinamo știe să-l facă, și care spe
răm ca sub conducerea tehnică a lui Țuțuianu, noul antrenor 
al dinamoviștâlor, să auzim in continuare cuvinte de buaă apre
ciere. Bun arbitrajul lui Th. VViting.

Derbiul cupiajuiui dintre Steaua șt Farul, început sub o notă 
de mare interes a debutat intr-o aiura de mare joc. Fiecare 
echipă și-a construit atacurile cu multă grijă, lupta Pentru 
balon atingînd pe tot parcursul partidei cote maxime. La prima 
greșeală a constănțenilor, Durbac inscrie printr-o lovitură de 
pedeapsă (3—9 pentru Steaua), ca apoi Bucos să egaleze : 3—3 
(lovitură de pedeapsă). In continuare Florescu cu doua lovituri 
de pedeapsă obține conducerea pentru constau,eni : 3—9. Iu 
final, Steaua obține totuși o victorie meritată la scorul de 13—9 
printr-o încercare realizată de R. lonescu și două lovituri de 
pedeapsă : Corneliu și Durbac. Bun arbitrajul lui P. D’Eclesis.

Alte rezultate : Gloria-Știința Petroșeni 7—1 și C.S.M. Sibiu- 
Universitatea Timișoara 6—6.

Două evenimente rugbistice mai importante în această săp- 
iămină :

• Participarea juniorilor țării noastre la cea de-a Vl-a ediție 
a turneului F.I.R.A., care are loc in R.F. Germania, la Heidel
berg. Prima întilnire a jucătorilor noștri va avea loc pe data 
de 11 aprilie în compania echipei Iugoslaviei.

• Un alt eveniment rugbistic pe care-1 consemnăm este cea 
de-a treia partidă din cadrul campionatului F.I.R.A. pentru se
niori, dintre România și Polonia, partidă care va avea loc du
minică 14 aprilie, pe stadionul Dinamo, de la ora 15 (întâlnirea 
va fi televizată in direct).

GABRIEL FLOREA

HANDBAL : Start în „Cupa țărilor latine"
• Azi, meciul România-Argentina. Nouă formații, din mai 

multe colturi ale lumii, se prezintă, astăzi, la startul noii ediții 
a competiției internaționale de handbal „Cupa țărilor latine", 
întrecere rezervată tinerelor speranțe olimpice. Respectiv, vor 
evolua echipele de tineret ale României, ciștigătoarea edițiilor 
precedente, Franței, Italiei, Spaniei, Marocului, Portugaliei, 
Braziliei, Argentinei și Canadei, care participă pentru prima 
oară la această competiție aflată la a 6-a ediție. Echipa Româ
niei. care face parte din prima grupă, va juca astăzi cu selec
ționata Argentinei, iar miercuri cu formația Braziliei. Jocurile 
se dispută in localitatea italiană Teramo. Lotul nostru, condus 
de antrenorul emerit Eugen Trofin, cuprinde 16 jucători, prin
tre care se numără Cezar Drăgăniță, W. Stockl, D. Jenea, Ște
fan Deacu, M. Gabrovschi, I. Vărăgălici și Sorin Buican.

• în a doua etapă a diviziei A de handbal, la București, Di
namo a făcut o partidă spectaculoasă, insă, a avut un adversar 
modest, în noua promovată A.S.A. Tirgu Mureș, de care a dis
pus cu scorul de 21—7 (10—3). In derbiul feminin. Rapid—Uni
versitatea Timișoara, victoria a revenit studentelor la scorul de 
17—10. Handbalistele de la Confecția București au dispus, cu 
13—9, de Rulmentul Brașov. Alte rezultate tehnice din campio
natul feminin : Mureșul Tg .Mureș-I.E.F.S. 8—13, Voința Odor- 
hei-Universitatea București 14—19, Constructorul Timișoara- 
C.S.M. Sibiu 8—5.

M. LERESCU
CICLISM : Turneul de primăvară — un edificator 

test cu caracter internațional
în cursul lunii aprilie vor avea loc citeva confruntări serioase 

care vor constitui un edificator criteriu de apreciere asupra sta
diului de pregătire a rutierilor noștri, in general, și, in special, 
a grupului care se antrenează pentru „Cursa Păcii". Este vorba 
de trei tradiționale concursuri de primăvară : „Cupa Steaua", 
„Cupa — Metalul-Plopeni" și „Cupa federației române de ci
clism” — trei competiții la startul cărora vor fi prezenți nume- 
rcși fondiș.i de valoare din Cehoslovacia, Bulgaria și Ungaria.

Astfel, in zilele de 13 și 14 aprilie, se va consuma, la Bucu
ri».......Cupa Steaua”, constând dintr-o probă de contratimp in
dividual și una de fond pe 120 km. Urmează „Cupa Metalul" : 
in prima zi. 16 aprilie, la Plopeni, c cursă de fond de 120 km, 
cu r.umeroase urcușuri, iar a doua zi, 17 aprilie, un criterium 
(prooâ de circuit) in centrul orașului Ploiești. întrecerea pe 
arcuit va totaliza 60 km.

„Ttiroeui de primăvară" — căci astfel poate fi denumită suita 
de c.spute cu caracter internațional — se încheie la București 
cu desfășurarea concursului dotat cu ..Cupa F.R.C.” care numără 
trei etaoe. 5. anume : 19 aprilie. 110 km pe șoseaua Olteniței. 
20 aprilie. 115 km pe șoseaua Ploiești, iar duminică 21 aprilie, 
in cursul dimineții, o probă de circuit (criterium) pe strada 
Cimpîna. unde bucureștenii, iubitori ai sportului cu pedale, ii 
vor putea vedea evoluind pe protagoniștii „turneului de primă
vară” (români și străini), precum și pe noile „speranțe” ale 
cinismului nostru de fond : elementele tinere care se vor afirma 
cu prilejul acestor trei competiții tradiționale.

EM. I.
BASCHET : Teste tardive

Inițiativa Federației de baschet, de a include un complex de 
teste in programul jucătorilor din prima divizie este, in sine, 
salutară. Din păcate, ca și alte idei bune care au traversat mica 
..’.urne" a baschetului nostru, ea a fost deja ratată, datorită mo
dului defectuos de aplicare in practică. Testele la care au fost 
supuși sportivii au păcătuit prin elasticitate excesivă, prin lipsă 
de exigență, in special probele fizice. Altfel nu se explică deloc 
cum jucători și mai ales jucătoare care abia iși trag sufletul 
după o repriză de baschet au trecut cu brio de sus-amintitele 
probe, ba mai mult, unii dintre ei s-au situat chiar printre 
fruntași. Sau să fi operat cumva „mica înțelegere”, cu cei de
semnați să arbitreze testarea, dintre care puțini aveau compe
tenta necesară ’ Printre viciile organizatorice se poate r jmăre, 
ce altfel, ș; absența a numeroși dintre așa-zișii arbitri ai tes
telor.

Revenind la probele amintite, ele au relevat, așa lipsite de 
exigență cum au fost, slaba pregătire fizică a multor divizio
nari, in special dintre cei tineri. Nici precizia nu a strălucit, 
deși aruncările la coș nu au fost executate in condiții de joc.

Concluziile se impun, credem, de la sme. Testările, deși au 
aruncat • oarecare lumină asupra stadiului actual de pregătire 
a jucătorilor fruntași, au fost inoperante prin modul de desfă
șurare și, de asemenea, prin momentul ales pentru susținerea 
lor. în fond, cui a servit cu adevărat această verificare efec
tuată nu cum ar fi fost logic, la începutul campionatului, ci 
spre sfirșitul lui î

P. OVIDIU

a reprezentanților președintelui
Republicii Socialiste România

Reprezentanții președintelui 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
ceremonia de doliu in memoria 
președintelui Franței, Georges 
Pompidou — tovarășii Manea 
Mănescu, prim-ministru al gu
vernului, Ștefan Voitec, vice
președinte al Consiliului de 
Stat, Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
s-au înapoiat duminică în Ca
pitală.

Pe aeroportul Otopeni, au 
fost prezenți tovarășii Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Radulescu, Miron Constantines- 
cu, Ion Pățan. Gheorghe Oprea, 
Constantin Stătescu, secre
tarul Consiliului de Stat, Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

Era de față Francis Levasseur, 
ambasadorul Franței la Bucu
rești.

La plecare, pe aeroportul 
Orly, reprezentanții șefului sta
tului român au fost salutați da 
ministrul Michael Poniatowski. 
Erau de față ambasadorul 
României Ia Paris, Constantin 
Flitan, și membri ai ambasadei.

CRONICA 
U.T.C.

Simbătă, a părăsii Capi
tala, plecînd spre Waremme 
(Belgia), o delegație a U.T.C., 
condusă de tovarășul Nicolae 
Croitoru, secretar al C.C. al 
U.T.C., care va participa la 
Congresul Tinerilor Socia
liști Valoni din Belgia.

Atribuirea numelui lui Dimitrie Cantemir 
comunei Hurdugi, județul Vaslui

Simbătă locuitorii comunei 
Hurdugi. din județul Vaslui, au 
trăit un emoționant eveniment, 
prilejuit de atribuirea numelui 
lui Dimitrie Cantemir, așezării 
lor — cinstire adusă eminentului 
istoric, filozof, geograf, om po
litic și de stat, născut pe aceste 
meleaguri.

Alături de locuitorii comunei, 
la adunarea populară, care a a- 
vut loc cu această ocazie, au 
participat reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat, 
ai unor instituții de cultură, 
cadre didactice universitare de
legați ai județelor Iași, Galați și 
Brăila. Despre viața și activi
tatea distinsului cărturar-voie- 
vod și despre momentele sem
nificative din istoria acestor 
locuri moldave au vorbit Gheor
ghe Tăr.ase. orim-secretar al 
Comitetului ludetean de nartid 
și prof, univ Mihai Berza. di
rectorul Institutului de studii 
sud-est euronene.

Cuvinte pline de simțire la a- 
dresa marelui cărturar au mai 
rostit țăranul cooperator Gheor
ghe Rhiban și profesoara Anica 
Andronic.

în cadrul festivității a fost 
dezvelit un bust al voievodului 
Dimitrie Cantemir, opera sculp
torului Iftimie Bîrleanu.

Locuitorii comunei Hurdugi, 
împreună cu invitații la această 
manifestare, au adoptat textul 
unei telegrame adresate Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, personal tovară
șului Nicolae Ceaușescu. In car» 
se spune, printre altele :

Festivitatea noastră reprezintă 
încă o dovadă a grijii și atenției 
manifestate de dumneavoastră, 
stimate tovarășe secretar gene
ral, pentru glorificarea celor 
care de-a lungul veacurilor au^ 
purtat sus steagul luptei pentru’ 
libertate, neatârnare și progres, 
pentru propășirea neîncetată a 
poporului român.

Manifestările la care am fost 
martori astăzi vor ține peste 
timp trează conștiința generații
lor prezente și viitoare, de pe 
meleagurile pe care a trăit fa
milia cantemiriștilor, asupra 
continuității poporului nostru 
pe aceste pămînturi. asupra uni
tății sale din toate ținuturile lo
cuite de români. (Agerpres).

ȘCOLARE
(Urmare din pag. I) 
va organiza prima 
treaptă a învăță- 
mintului liceal.

Potrivit acestei 
hotăriri, incepind 
cu anul școlar 
1974—1975 întregul 
efectiv al promova- 
ților clasei a VIII-a 
a școlii generale va 
fi cuprinsă in in- 
vățămintul liceal, 
pe prima treaptă, 
devenită obligato
rie. Prima treantă 
a liceului se desfă
șoară pe parcursul 
a doi ani de stu
diu. învățămintul 
pe această treaptă 
este organizat di
versificat. pe ti
puri de liceu, 
avind opt profile : 
real, umanist, in
dustrial, economic, 
agricol și silvie, 
sanitar, pedagogic 
și de artă.

Cititorul nostru 
va fi informat in 
următoarele zile a- 
supra unor amă
nunte referitoare 
la traducerea în 
viață a măsurilor 
de generalizare a 
primei trepte li
ceale.
BACALAUREAT - 

1974
Peste doar o 

lună de la reluarea

cursurilor școlare, 
la 25 mai, elevii 
ultimului an de 
studiu din învăță- 
mintul liceal vor 
deveni absolvenți, 
urmind să susțină 
examenul de baca
laureat. Deținem 
informația că, în a- 
cest an bacalaurea
tul se va organiza 
și desfășura în 
condiții similare 
ediției din anul 
școlar trecut, pro
gramele analitice 
urmind a fi publi
cate in jurul datei 
de 15 aprilie. Vom 
reveni și în acest 
sens cu amănunte.

OLIM»(ADELE 
SCOt.ARE - FAZA 

REPUBLICANA
începînd de ieri, 

peste 2000 dintre 
cei mai buni elevi 
— dUDă ce, îm
preună cu alți ci
teva zeci de mii de 
colegi — s-au tre
cui prin fazele 
școlare și județene 
ale concursurilor, 
pe obiecte, detașin- 
du-se drept cîștigă- 
tori ai acestor eta
pe — s-au întâlnit 
in confruntarea fi
nală, care va dura 
pînă in 13 aprilie.

La Timișoara, 
și-au dat întilnire 
finaliștii la limba 
și literatura româ
nă ; la Cluj, fina
liștii la limba și 
literatura maghia
ră ; Ia Sighișoara, 
cei de la limba 
și literatura ger
mană. La Bucu
rești, s-au reunit 
matematicieni, fizi
cieni și chimiști. 
La Ploiești, se în
trec elevii care au 
intrat în finala 
concursului de e- 
conomie politică, 
iar la Jibou-Sălaj, 
biologii.

Zilele de concurs, 
— cuprinzînd la dis
ciplinele de profil 
specifice și probe 
practice — sînt al
ternate cu discuții 
între participanții 
la olimpiade, cu 
intîlniri-dialog in
tre elevi și specia
liști, cu vizite prin 
localitățile gazdă, 
precum șl cu alte 
manifestări tine
rești, de vacanță. 
Ne va face plăcere, 
în final, să-i cu
noaștem și să vi-i 
facem cunoscuțl pe 
cei care s-au deta
șat ca premianțl 
printre 2 000 de 
premianți.

MUZEUL DE ISTORIE
AL TRANSILVANIEI 

DIN CLUJ, 
anunță concurs 
pentru ocuparea 
următorului post:

Cercetător științific principal gr. III, specia- 
itatea istorie contemporană.

La concurs se pot înscrie candidați avînd 
buletin de identitate din municipiul Cluj și în
deplinind condițiile prevăzute în art. 20 din 
Statutul pentru organizarea activității și pro
movarea personalului de cercetare, aprobat 
prin Decretul nr. 689/1973.

Candidații vor depune actele prevăzute din 
art. 22 din sus-menționatul Decret la secreta
riatul Muzeului de istorie al Transilvaniei, Str 
Emil Isac nr. 2, telefon 2 26 77, Cluj.

Termenul de înscriere la concurs este de 30 
de zile de la data publicării lui.
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România=film prezintă

filmul de aventuri pentru copii 
producție a studiourilor iugoslave 
regia: Obrad Gluscevic 

cu : Slavko Stimac, Zeljko Mataija, Ivan Stimac
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ANUNȚ
✓

întreprinderea de difuzarea materialelor 
sportive, cu sediul în str. Batiștei nr. 11, pentru 
unitățile sale din București, în condițiile legii 
nr. 12/1971 și legii nr. 22/1969, angajează ur
mătoarele categorii de salariați :

ȘEF DEPOZIT ARTICOLE SPORTIVE 
CAMPING-TURISM ;
LUCRĂTORI GESTIONARI DE MAGA
ZINE PIESE SCHIMB AUTO-MOTO ;
PRIMITOR-DISTRIBUITOR ARTICOLE 
SPORTIVE ;
TEHNICIAN PRINCIPAL PENTRU AUTOj 
REVIZORI TEHNICI AUTO ;
MECANICI AUTO ;
ȘOFERI ;
PAZNICI ;
MUNCITORI NECALIFICAȚI;
CONTABILI.

■
■
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B 
■

B

B

B

film polițist cehoslovac 
regia: Dusan Klein 

cu : Eduard Cupâk, Otakar Brousek, Blanka Waleskâ
Prezentarea zilnic între orele 8-15, la sediul 

întreprinderii pentru angajare.
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Cuvintarea tovarășului Mesaje de felicitare

NICOLAE CEAUSESCU adresate președintelui României,

la ședința comună a Consiliilor oamenilor muncii
de naționalitate maghiară și germană

(Urmare din pag. I)
aceasta.continuu ceva în țara 

Preocuparea pentru condițiuni 
de învățătură in limba proprie 
nu trebuie să ducă la împiedica
rea tinerilor să invețe limba ro
mână care, realmente, le dă po
sibilitatea să lucreze in orice do
meniu de activitate. Așa cum nu 
trebuie să împiedice pe tineri 
să invețe in plus, una sau două 
limbi de circulație internaționa
lă. Nu înseamnă aceasta nici o 
lezare a sentimentului național ! 
Dimpotrivă, este o necesitate a 
dezvoltării forțelor de producție, 
a dezvoltării științei, culturii, a 
relațiilor internaționale. Trebuie 
să pornim de la noile realități 
fn care trăim ! Asigurind eondi- 
țiuni de învățătură in lim
ba maternă, nu trebuie să 
alunecăm pe panta greșită 
— și unii mai au Încă • 
asemenea concepție — că esen
țial este limba în care 
Nu am 
ționar, 
nu am 
acestei 
cutăm 
Nu servește nimănui 
clarificăm lucrurile pini la ca
păt. Datoria Consiliilor, a eo- 

a revoluționarilor 
lămuri clar aceste

invețt 
judeca in spirit revolu- 

nu am fi comuniști dacă 
atrage atenția asupra 
greșeli. Doresc să dis- 
lucrurile foarte deschis, 

dacă nu

muniștiior.
^.este de a lamuri ciar aceri:- 
”probleme! Am fost informatei 

s-au adus 
ce-și trimit 
mânește. Ce e rău in 
Sint împotriva oricăror 
cari de a obliga pe cineva 
se înscrie la o școală 
nească, maghiară sau germana. 
Sint pentru libertatea deplină 
a părinților si copiilor de a 
alege școala. Acesta este un 
principiu umanist raționai, este 
principiul socialist si comunist 
după care ne conducem ! Avem 
obligația și facem totul in 
acest sens, de a asigura cadrul 
corespunzător pentru ca loji 
copiii, tineretul să poată în
văța in limba in care 
Aceasta este una din 
mele asupra căreia 
discutat de cileva ori.
pra căreia am dorit "și doresc 
să insist și la această intilnire. 
în acest cadru.

In domeniul activității edu
cative generale, dispunem de o 
bogată rețea de instituții artis
tice pentru naționalitățile con
locuitoare. Apar numeroase 
opere de literatură în limba ma
ternă. Avem o puternică 
presă a naționalităților. In 
limba maghiară presa are pes
te 508 000 de exemplare și în 
limba germană — peste 100 000 
— la o apariție. Aceasta în
seamnă că la circa 3 oameni la 
o apariție există un ziar sau o 
revistă. Este un lucru destul 
de bun. S-au dat aici date pri
vind tirajele importante in 
care apar diferite cărți de lite
ratură. S-au adus insă și unele 
critici, privind literatura teh
nică. Desigur, mai sint lucruri 
de îmbunătățit. Dar trebuie «ă 
analizăm, să vedem in ce mă
sură unele lucrări tehnice pot 
fi scoase intr-o limbă sau alta. 
Cei din edituri, nu mai spun 
de tehnicieni, știu că a scoate 
o lucrare tehnică într-o limbă 
sau alta nu-i deloc ușor. Sînt 
lucrări pe care pe pian natio
nal le avem numai în engleză, 
in rusă, in franceză sau ger
mană. Trebuie să înțelegem că 
dorința — de înțeles — de a 
edita lucrări științifice și teh
nice in limbile naționalităților, 
se poate realiza numai într-o 

“ănuniilâ măsură. Nu traducem 
nici in româneștp unele lucrări 
de foarte mare importanță, a- 
tunci cînd nu se justifică : pre
ferăm să I» cumpărăm in lim
bile in care au fost editate. 
Acest lucru trebuie șă-l avem 
în vedere In ce privește pro
blema hîrtiei. Eu nu știu pe 
cine sa ascult mai intiî : pe cei 
de naționalitate maghiară 
germană sau pe români, 
toti cer hîrtie mai multă, 
buie inteles că hîrtia nu 
problemă de limbă, ci o 
blemă economică și trebuie «ă 
o tratăm in mod corespunză
tor. tinind seama de situația 
existentă astăzi pe piața inter
națională. Noi importăm hîrtie 
— cei mai multi cunosc 
lucru, cel puțin aceia care 
crează în acest domeniu, 
piața internațională hîrtia 
oferă la asemenea prețuri 
cit ar impune să scumpim 
citcva ori ziarele șl revistele. 
Cred că nimeni nu ar dori

critici unor părinți 
copiii să învețe ro- 

Ce e rău in asta î 
inver

să 
româ-

pentru ca 
poată 

dorește, 
proble- 

am mai 
și asB-

sau 
căci 

Tre- 
e o 
pro-

ai est 
lu- 
Pe 
se 

în
de

TIRGOVIȘTE : 41 000
ore în registrul 
muncii voluntar- 

patriotice
Un calcul făcut împreună cu 

primul secretar al Comitetului 
municipal Tîrgoviște al U.T.C,. 
ne arată că peste 90 la sută din 
numărul tinerilor tîrgovișteni 
sînt prezenți în această primă
vară pe șantierele muncii pa
triotice.

La Casa științei și tehnicii 
pentru tineret, obiectiv ce va fi 
dat ici folosință la 23 August, 
cu aproape un an mai devreme, 
într-una din zilele săptămînii, 
de fiecare dată cîte 6 ore con
secutiv, pot fi întîlniți printre 
sutele de tineri muncitori, elevi 
și funcționari la stivuirea cără- 
midei, dezangajarea de moloz și 
transportul materialelor, toți ac
tiviștii Comitetului județean 
Dîmbovița al U.T.C. și ai muni
cipiului Tîrgoviște. „Exemplul 
nostru, ne declară tovarășul Ion

inte- 
eare 

aalK.aal. 
de materii 

și tairtia

acest lucru Deci, trebuie 
les că sint și probleme 
depășesc specificul 
care tiu de criza i 
prime îd care intri
Dar nu doresc să mă opresc 
acum asupra acestei problem». 
Am atras numai 
soluționarea unor 
cate aici, irebuie 
nu de situația 
de la 
ducem 
birlic, 
labilă 
altfel.
Iar tirajele au «al ia general 
prea mici. Nimeni aa se poate 
plinge că lucrările bane. ce
rute de puMie apar latr-aa ti
raj prea mic- Desigur, tăriile 
neutra maghiari, oeetra cer
ni ani. adresinda-te aaui aewiâr 
mai mic de cititori, u |i «1 
tiraj mai mie. Poale ei au tre
buie să se meargă la an raport 
automat ca numărul populației 
Să analizăm ți să ținem sea
ma de acest lucru.

Este un fapt bine cuaascut 
că oamenii muncii maghiari, 
germani si de altă națienali- 
tate. la fel ea tot' ceilalți ce
tățeni. participă activ la rea
ducerea întregii activități eeo- 
nomico-seeiale. Cadrul urgui- 
zatorie creat prin cernitul» ri 
comitetele oamenilor muncii, 
prin alte organisme in care 
cei re muncesc participă ne
mijlocit la dezbaterea si adop
tarea boUririlor. asigură dez
voltarea continuă a dem 
tiei socialiste, participarea 
turor cetățenilor la condnrerca 
stalului. Numai ia csmtiile 
populare sint aproape 13 W* de 
deputați de naționalitate ma
ghiară care participă activ la 
rezolvarea problemelor comu
nelor, orașelor și județelor res
pective. Sini peste 3 *M de de
putat! de naționalitate germa
nă : de asemenea, sint deputați 
și de alte naționalități. Deci si 
din punct de vedere politic, m- 
ccpind de la romană. piuă la 
Marea Adunare Xslmoili. 
pini la Consiliul de Stat. Co
mitetul Centra! al 
Comitetul 
muncii de 
mană 
zenți. 
activă 
melor

S-au

ateatia ea in 
cerințe ridi- 

generalâ. Este 
sine înțeles că dacă re- 

censumnl general de 
această măsură este va- 
pentru toată lumea De 
tipărim destul de mult.

n- 
ta-

pnrtidnîni. 
Executiv, aun-nu 
naționalitate gre

și maghiară sint pre- 
Ei iși aduc contribuția 
la soluționarea proble- 
societății noastre.
ridicat și uDeie proble

me legate de activitatea consi
liilor. Sper că se va ține 
ma de aceste critici, 
intr-adevăr, necesar ca, 
puțin odată pe an. consiliile 
să sc întrunească, să discute 
problemele activității lor. Este, 
de asemenea, necesar să asigu
răm buna funcționare a consi
liilor județene, acolo unde exis
tă. Trebuie să reflectăm in ce 
măsură propunerea de a se crea 
noi consilii la 
și comune este 
M-aș întreba : 
Miercurea Ciuc, 
silii aie oamenilor muncii ma
ghiari să mai facem, cind în
suși consiliul popular este for
mat, in proporție de 90 la sută, 
din maghiari ? Poate s-ar putea 
spune ca in Harghita să creem 
un consiliu al românilor ? ! (A- 
nimatie in sală). Să nu credeți 
că glumesc. Mi-au fost trimise 
scrisori în acest sens — am să 
vi le trimit la consiliu să le ci
tiți. Desigur, ar fi absurd. La 
fel. în Odorheiul Secuiesc, in 
Gheorghieni ? Sau în comunele 
din acele județe unde consiliile 
populare sint formate in mare 
majoritate de oameni ai muncii 
maghiari, germani sau de altă 
naționalitate ? Ce ar face, ce ar 
trebui să facă un consiliu spe
cial ? Nu ar insemna să creăm 
un nou organism, care să se o- 
ctipe de aceleași lucruri de care 
sc ocupă astăzi consiliile popu
lare ? Trebuie «ă vedem ca. din 
dorința de a crea consilii speci
ale, să nu ajungem la forme to
tal inutile, lipsite de rațiune, la 
paralelisme dăunătoare, cbiar la 
absurd. Să judecăm lucrurile cu 
spirit de răspundere : preocu- 
pîndu-ne de solutionarea unor 
probleme specifice să nu cădem 
în absurd. Aceasta nu ar fi in 
folosul soluționării problemei 
naționale. Dimpotrivă, nu ar fi 
decit în detrimentul unei bune 
activități.

Va trebui să asigurăm crearea 
unui asemenea cadru de mani
festare a oamenilor muncii, d» 
participare a lor Ia conducerea 
societății incit, cu timpul, nici 
să nu se mai pună problema că

•>ea- 
Este, 

cel

municipii. orașe 
sau nu justă, 
de exemplu, la 
ce fel de con-

temere»
Va treha să acordam aaa» 

■altă aicasae ataca eesoce. 
acuauătu rfeaâaoc* de tarteate

Utarlt de rtesara dia B71 a 
sptrital direciivewr Ciaioula 
al X-lea. Aia aMiaat anele re
zultate. insă mai aveai mult de 
făcut- As ciori să remarc ca 
multă satisfacție faptul că. ia 
cut intui lor. multi tovarăși s-aa 
referit la necesitatea intensiii- 
cării activității poiiiico-educauve 
de tormare a omului nou. de 
dezvoltare a conștiinței socia
liste. Nu trebuie sa uităm nici 
un moment că se mai fac sim
țite concepții vechi, mistice, re
trograde. că ne diferite căi se 
mai răspindesc mentalități stră
ine gindirii socialiste, nrincinii- 
lor noi ale dezvoltării sociale, 
ale relațiilor dintre oameni, in 
general se pune problema edu
cării oamenilor in spiritul cvn- 
ceDtiei materialist-diaiectire. a 
intensificării activității de răs- 
pindire a cunoștințelor științi
fice. Tinind seama de felul in 
care se nune această nrob'emi 
intr-o parte sau alta a tării, 
esențial este să ne preocupam 
de ea in mod constant. N-as fi 
deloc împotrivă ca si Consiliul 
naționalității germane sau ma
ghiare să se ocupe de această 
latură ceva mai atent. Desigur 
să nu lezăm credința cuiva, să 
nu ingradim activitatea religi
oasă. dar. avind in vedere con
cepția noastră, să nu uităm de 
răspunderea de a asigura răs
pândirea cunoștințelor, științifi
ce. de a educa oamenii muncii 
intr-un spirit înaintat de a 
lupta pentru crearea omului 
nou. constructor al socialismului 
și comunismului. Cei mai in 
virstă știm bine că de aceste 
probleme ne-am ocunat si in 
ilegalitate, citeodată chiar mai 
ferm decit o facem acum.

Formarea conștiinței socialiste 
presupune înarmarea omului cu 
concepția înaintată despre lume 
a proletariatului. Această oro- 
blemă e necesar să fie dezbă
tută in birourile celor două 
consilii sau chiar orcanizindu-se 
o ședință specială a consiliilor 
cu participarea președinților de 
consilii județene.

De altfel, această problemă nu 
se pune numai pentru aceste 
două consilii : am pus-o foarte 
ferm si foarte ascutit. 
in urmă. Ia ședința 
lui Central al Uniunii 
lui Comunist. Miine 
dintă cu secretarii 
ganda si cu nrimii secretari ai

cu o lună 
Comitetu- 
Tineretu- 
va fi se- 

cu propa-

a

is-

Bl •

ea.

re)

ârofâ «wSțaye.

■arter jmerwtaawte- «e ara»

«ai *<saa»u — latre sări. •- 
te*nase ar ie iaert rrowae. a* 
neanr«er aa Ut iagerae.
Numai așa *r paate asc*ca 
triumfai anei huni mai 
și mai bune. care să asâ«zre 
tuturor pupeareiac drepc«: ta 
a dezvaliare liberi, campe*- 
zâteare voinței «> aiiaiațriar 
iar. (Aplauze pai

Iată, lavarfei. cileva dîa pn- 
biemeie pe care am derit să le 
ridic in fața dunacn easuă. eu 
ecavingerea că cansitiîte aame- 
uilar muncii de uațianilitaăe 
maghiară și germana, ca dr 
altfel toate organismele was- 
tre sociale $> peHtire. var ac
ționa pentru a asigura solutio
narea ier in cele mai bune 
eaudiținuL

Trebuie să facem totul peo- 
tru a asigura participarea ac
tivi a tuturor cetățenilor Pa
lmei. fără deosebire de națio
nalitate. la eoodoeerea societă
ții, Ia rezolvarea tuturor pro
blemelor. la întărirea unității 
și forței națiunii noastre soHx- 
liste. a întregului nostru po
por ! Aceasta constituie garan
ția succesului in înfăptuirea 
programului elaborat de Con
gresul al X-lea. a pro r ram ui ui 
pe care it va elibora. in uees* 
an Congresul al XI-iea al par
tidului. aceasta este garaw.n 
mersului înainte spre o «neie- 
tale in care toti oamenii mun
cii. fără nici o deosebire, «ne 
fi pe deplin slăpini pe destinul 
lor. spre societatea comunistă ! 
(Aplauze puternice. iniieicn- 
gat^.

In încheiere, doresc să vi 
urez tuturor succes in activita
tea pe care o desfășttrațL Vă 
rog să transmiteți in județele 
dumneavoastră tuturor — și 
maghiarilor și românilor si 
germanilor — un salut căldu
ros și urări de succes in în
treaga lor activitate !

Multă sănătate și fericire ! 
(Aplauze puternice. Îndelun
gate : cei prezenți scandează : 
...Ceaușescu — P.C.R.". ovațio
nează îndelung pentru Parti
dul Comunist Român, pen
tru Comitetul Central, pentru se
cretarul genera! al partidului și 
președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

PE ȘANTIERELE MUNCII PATRIOTICE
1

Bărbieru, prim secretar al Co
mitetului municipal al U.T.C., 
trebuie să fie nu numai la mo
bilizare și coordonare, ci și di
rect la lopată". Urmarea : valoa
rea lucrărilor efectuate aici pînă 
în prezent, trece de 60 000 lei.

Pe versantul Mînăstirii Dea
lul, unde se amenajează o bază 
turistică și sportivă, în cele 3 
zile de Ia deschiderea șantieru
lui, au fost plantați nuci pe 40 
hectare, s-au defrișat 20 hectare 
de mărăcinișuri și s-au curățit 
crengi dintr-o plantație cu meri, 
peri și pruni de 30 hectare. 
Printre tinerii care își dau aici 
punct de întîlnire în afara ore
lor de program, cei mai mulți 
sînt de la Termocentrala Doi- 
cești, Grupul școlar metalurgic 
și Grupul școlar de petrol din 
Tîrgoviște.

Comitetul municipal Tîrgo
viște al U.T.C. a înregistrat ieri 
a 41.000-a oră în registrul muti
cii patriotice.

N. COȘOVEANU

TIMIȘ : Un șantier
ce masoara

59 610 hectare
O bună parte a unora dintre 

cele mai roditoare cimpii ale 
țării, cea din vestul țării, se a- 
flă, din punct de vedere al al
titudinii, sub nivelul mării. Tot
odată, o întinsă suprafață situa
tă in nord-vestul județului este 
frecvent supusă inundațiilor ca 
urmare a revărsării riurilor 
Bega. Timiș și a afluenților a- 
cestora. Din această pricină. _în 
ultimii ani în întreg 
miș au fost începute 
tinuă încă — ample 
desecări, îndiguiri și 
sub influența excesului de umi
ditate. Este semnificativ în a- 
cest sens faptul că numai din 
fondurile de stat în acpst cin
cinal volumul lucrărilor se ri
dică la 120 640 000 m.c. in sis
temele mari. Adăugind și cele

județul Ti-
— și con
lucrări de 
scoateri de

75 șantiere locale, suprafața de- 
secată se va ridica la 40 280 hec
tare. iar cea îndiguită la alte 
19 330 hectare.

Pentru a afla care sint rezul
tatele obținute numai în acest 
an, ne-am adresat tovarășului 
inginer Petre Văcaru, directorul 
Oficiului pentru Îmbunătățiri 
funciare Timiș.

— Din totalul lucrărilor pla
nificate a se realiza în acest cin
cinal, 36 000 hectare se vor reda 
circuitului agricol în cadrul a- 
menajărilor locale, ceea ce în
seamnă lucrări efectuate prin 
acțiuni de muncă voluntar-pa- 
triotică. Cele 6 467 hectare pre
văzute a fi scoase în acest an 
de sub influența excesului de 
umiditate ne vor da posibilita
tea ca cincinalul să fie realizat 
în numai 4 ani.

— La ce vă gîndiți cînd fa
ceți această afirmație ?

— In primul rînd la amploa
rea fără precedent pe care au 
luat-o acțiunile de muncă vo- 
luntar-patriotică. Anual, numă
rul participanților s-a ridicat la 
300 000 ceea ce înseamnă că fie
care al doilea locuitor al jude-
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Excelentei Sale NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialista România 
BUCUREȘTI

Stimate domnul» Președinte.
Vă rog «ă primiți felicitările mele eu ocazia preluării funcției 
Președinte al Republicii Socialiste România
Am convingerea că relații!» noastre vor continua să se dezvolte 

tn spiritul pozitiv al discuțiilor noastre din timpul vizitei făcute de 
dumneavoastră aici, tn decembrie 1973

Cu sinceritate.
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C” ocazia s’egeri! Excelentei Voastre fn funcția de Președinte 
a! Republicii Socialist» România. în numele DODulației. al Frontului 
Nattana! de Hibei ar», al Guvernului Revoluționar Provizoriu al 
Repub' - V r--- : • d» Sud si In numele nostru personal, adre
săm Excelentei Voastre călduroase felicitări.

Cri— Excelenței Voastre noi succese în înalta dumneavoastră 
miFur.e

Fte ea prietenia ft aoMarttatea combatantă dintre populația din 
Vietnamul de Sad fi poporul român 
volte tot c>* mult oe zi ee trece.
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Președintele Guvernului 

Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud

PREȘEDINTELUI

REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

NICOLAE CEAUȘESCU
K”

mire o'ăcere că ați fost ales președinte al Repu- 
Rnmănia.
felicitările noastre rele mai călduroase.

SIGURD OMANN
Preș»dntele Partidului Socialist Popular 

din Danemarca
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V

tree: re la irigații. a fost con
tinuată acri-jnea de amenajare 
a barajelor fi de săpare a iazu
rilor.

• Iu județul Vilcea. in lunca 
Otadri, dooă mii trei sute de ti
neri au lucrat, ieri, la punerea 
tn «are de funcționare a siste
mului de ingațu in suprafață 
de 1M9 hectare aparțimnd 
cooperativelor agricole Voicești, 
Ziâtăreu ------
Această 
sprijinită 
către elevii veniți in vacanță și 
de tinerii navetiști. Ei au de- 
colmatat canalele pe ultimele 
sute de metri, au transportat in 
cimp conductele și au instalat 
motopompele. După-amiazâ. 25 
de motopocnpe funcționau, ploa
ia artificială acoperind aproape 
200 de hectare. Concomitent, 
mecanizatorii și alți tineri ai 
satului au participat la acțiunile 
de tedare 
suprafețe, 
corectarea 
pîraie, prin 
drumuri inutile și executarea de 
arături, 60 hectare vor putea fi

Siefăneșli și Șutești, 
amplă acțiune a fost 

in mod deosebit de

agriculturii de noi 
Prin defrișări 
cursurilor 

desțelenirea

»i 
unor 
unor

țului ți-a adus o activă contri
buție in realizarea acestor o-
biective. Mă mai gindesc că
pină la sfirșitul celei de a doua 
decade a lunii martie, 
talul 
m.c. 
rele, 
nilor 
tică.
tea zilei de 1 Mai să trecem de 
jumătatea sarcinilor anuale. A- 
ceastă hotărire s-a înfăptuit 
mult mai devreme. (La 25 mar
tie lucrările s-au efectuat în 
proporție de 55.4 la sută — n.n.). 
De asemenea, am in vedere și 
faptul că la ora actuală 3 
mune : Brestovăț. Margina 
Traian Vuia și-au terminat 
tegral sarcinile anuale, iar 
31 au efectuat intre 50—90 
sută din volumul total de 
crări. în sfirșit. convingerea 
noastră este susținută și de fap
tul că in acest an organizarea 
lucrărilor a fost ireproșabilă, 
ceea ce a permis participanților 
la acțiunile de muncă voluntar- 
patriotică să lucreze cu bune re
zultate. In acest sens aș vrea să 
amintesc șantierele de Ia Sîn- 
mihaiul Român și Sacoșul Tur
cesc unde, alături de localnici, 
au muncit în zilele de dumini
că sute de tineri muncitori din 
întreprinderi, elevi și studenți.

I. DANCEA

semănate încă din această pri
măvară cu culturi cerealiere.

• De la Buzău, sintem infor
mați că elevii veniți in vacanță 
au sprijinit acțiunea de plantare 
a viilor la Breaza. Sudiți, Pu

ști și Vispești. Nu numai că
au participat la pichetarea 
și săparea gropilor pe 93 de 
hectare, dar au participat direct 
la plantarea butașilor de viță și 
la deservirea celor 5 
camioane cisterne și 
laje dotate 
transportat 
udării viei 
vagoane de 
rită activității 
plantație de vie.

• Tn județul Tulcea, la Topo- 
logu, zeci de oameni au conti
nuat activitatea la înălțarea ba
rajului ce va permite realizarea 
unei acumulări de peste un mi
lion de metri cubi de apă cu 
folosire complexă : irigații șl 
piscicultura. Tînărul inginer 
Gelu Olteanu de la O.J.C.O.T. 
Tulcea a proiectat și urmărit 
executarea acestei complexe lu
crări ce va permite irigarea a 
peste 500 de hectare ale coope
rativei agricole din Topologu și 
a altor 400 de hectare proprie
tate a unităților agricole din 
Simbăta și Făgărașu. Terenuri 
in pantă vor primi apa binefăcă-

deservirea celor 5 auto
cisterne și 5 ate- 

cu butoaie ce au 
apa în vederea 

plantate. Peste zece 
■ apă au udat, dato- 

tinerilor, noua

din to- 
realizărilor de 1 511 972 

dislocați pe toate șantie- 
45,9 la sută aparțin acțiu- 
de muncă voluntar-patrio- 
Ne-am propus ca in cins-

Ministrul afacerilor externe al Republicii Singapore. S Rajarat
nam, a trimis ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste 
România. George Macovescu. următoarea telegramă :
_ ..Doresc să transmit prin dv Excelentei Sale Domnului Nicolae 

felicitările mele cele mal cordiale și sincerele mele urări 
alegerii sale ca președinte al Republicii Socialiste

Ceaușescu 
cu ocazia 
Romania.

Pietro Nenni, președintele Partidului Socialist Italian, a trans
mis tovarășului Nicolae Ceausescu prin intermediul ambasadei române 
la Roma, cele mai bune uiări și felirifări cordiale pentru alegerea 
sa în înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România 

A transmis, de asemenea, felicitări, cu același prilej, domnul 
Pablo Simon De Aerschnt. expert în turism B T.T./O.N.U,

DE APĂ
și plantațiilor de vii și

IRIGAȚIE!
toare încă de la sfirșitul acestei 
săptămini. Pentru aceasta, zil
nic, lucrează aici — alături de 
mecanizatori și cooperatori — 
peste 300 de elevi aflați în va
canță și de tineri cu alte ocu
pații din sat. Iar rezultatul 
muncii lor, al unui efort fără 
precedent în comună se va 
oglindi în realizarea de produc
ții agricole superioare ; prin 
plan cooperatorii și-au prevăzut 
încă din acest an obținerea a 
peste 6 000 kg porumb boabe și 
2 500 kg floarea-soarelui la hec
tar.

• Apa. folosirea rațională a 
fiecărui piriiaș au constituit, ieri, 
obiectiv al muncii patriotice 
desfășurate și pentru tinerii 
bihoreni. Tovarășul Ion Vultu- 
rar, prim-secretar al Comitetu
lui județean Bihor al U.T.C., ne 
transmitea știrea că peste 10 000 
tineri din comunele Valea lui 
Mihai, Sînnicolau Român, Salon- 
ta. Diosig, Buntești, Finiș și 
Tileagd au participat la săparea 
canalelor în vederea transferă
rii la rădăcina plantelor a ape
lor din acumulările create in 
văi și din piraiele apropiate. 
De asemenea, au fost realizate 
amenajări care să permită folo
sirea direct din sursă a apelor 
unor pîraie în vederea irigării, 
prin aspersiune, a grădinilor de

legume 
pomi.

a In 
sîmbătă 
puse în 
ționare 
săpate 
aproape 
mânate 
lșgume, 
ogoarelor 
cu porumb. O sută douăzeci de 
tineri mecanizatori 
S.M.A.-ul din localitate 
seriași ai cooperativei 
au sprijinit activitatea 
rilor ce au ca plan realizarea in 
următoarele două săptămini a 
altor 10 puțuri de adîncime. 
Efortul depus vizează' grăbirea 
acțiunii, crearea tuturor condi
țiilor în vederea folosirii apei 
la irigarea culturilor încă din 
această săptămină.

• In județul Ilfov, la Vedea, 
Pmineiu, Mihăilești, Buturu- 
geni, Butimanu și trăisem s-a 
lucrat la amenajarea de noi 
suprafețe pentru irigații. Șapte
zeci și șase de hectare au fost 
recepționate ; această suprafață 
puțind fi udată încă de astăzi. 
Totodată, peste 1 000 de meca
nizatori și alți 3 000 de tineri 
din unitățile industriale ale 
Capitalei, Giurgiului și Olteni
ței s-au deplasat in cadrul 
cooperativelor agricole spriji- 
nindu-le în efortul de a revizui 
și pune la punct motopompele, 
aspersoarele și aripile de ploaie. 
Bilanțul zilei înseamnă crearea 
unor condiții optime 
a circa trei sute de 
24 de ore.

★
Firește, acțiunile 

desfășurate ieri in țara au vi
zat executarea și a altor lucrări 
stringente ale campaniei. Ne-am 
oprit, în grupajul de față, asu
pra acelora care urmăresc folo
sirea oeplină a apei la irigat 
pentru că lipsa de umiditate a 
solului preocupă in cel mai 
inalt grad pe toți lucrătorii 
ogoarelor. De aceea subliniem 
ideea și invităm la generalizarea 
peste tot a experienței bune 
care dovedește că atunci cînd 
există preocupare și cele mai 
neînsemnate surse de apă pot 
deveni mijloc eficace de spo
rire a producțiilor agricole. Și, 
posibilități există. Faptul că 
pină acum doar 10 la sută din 
suprafețele prevăzute a fi ame
najate cu posibilități locale au 
fost recepționate — deși primă
vara a fost excepțională pentru 
executarea acestui gen de lu
crări, trebuie apreciat ca un 
semnal de alarmă iar acțiunile 
din zilele următoare să fie di- 
recționate îndeosebi către su
prafețele 
deja schițe simple de amenaja
re. E vorba de peste 300 000 de 
hectare... De asemenea se im
pune urmărirea mai îndeaproa
pe a modului în care sistemele 
mari de irigații sint puse în 
stare de funcționare. Peste tot 
udările trebuie să se desfășoare 
după un program normal luni
lor de vară.

Bărăgan. la Gîrbovi, 
și duminică au fost 

perfectă stare de func- 
cele optzeci de fintini 
în scopul irigării a 
o mie de hectare se

cii sfleclă de zahăr și 
de lucerniere și a 

ce vor fi semănate

de la 
și me- 

agricole 
fintina-

de irigare 
hectare in

patriotice

pentru care există



Pimintui privit prin
ferestrele cerului (ii)

Șeful guvernului român 
a avut o întrevedere cu

primul ministru al Franței
Reprezentanții președintelui Republicii Socialiste 
România la ceremonia de doliu în memoria pre
ședintelui Franței au depus o coroană de flori la 

mormintul lui Georges Pompidou
Tovarășul Manea Mănescu, 

prim-ministru al guvernului 
Republicii Socialiste România, a 
avut, cu prilejul prezenței sale la 
Paris, o întrevedere cu Pierre 
Messmer, prim-ministru al 
Franței.

în cursul convorbirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, au fost abordate unele 
aspecte ale colaborării și coo
perării româno-franceze.

La întrevedere au luat parte

ambasadorul României la 
Constantin Flitan.

Paris,

repre- 
Repu- 
la ce- 

memoria

Duminică dimineața, 
zentanții președintelui 
blicii Socialiste România 
remonia de doliu în 
președintelui Franței, au depus o
coroană de flori la mormintul 
lui Georges Pompidou, în ci
mitirul din localitatea Orvil- 
liers, departamentul Yvelins.

Coroana poartă inscripția: 
„Din partea președintelui Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu".

5 %

Aspect din timpul unei recente demonstrații o 
vendiccritor

Scrisoare din S.U-A. de la NEAGU UDRQIU

Consens asupra celor mai delicate
probleme ale programului viitorului

cabinet belgian
L. Tindemans a declarat că noul guvern bipartit 

ar putea fi format în interval de cîteva zile

regele Baudouin 
cu formarea 
a declarat că 

un consens

al 
noului 
s-a a- 
asupra 
delica-

ternă și problemele sociale, 
după care se va trece la re
dactarea declarației guverna
mentale.

Comitetul special al O.N.U. 
pentru decolonizare a cerut 
țărilor membre ale N.A.T.O. 
să respingă categoric ofer
tele Portugaliei de a permi
te instalarea unor baze mi
litare in Insulele 
Verde. Comitetul 
de asemenea, membrilor a- 
lianței nord-atiantice să ex
plice Portugaliei „zădărni
cia războaielor sale colo
niale In Africa". El a con
damnat totodată „dominația 
portugheză de tip colonialist 
asupra Insulelor Capului 
Verde și Indiferența totală a 
guvernului de la Lisabona 
față de suferințele populației 
lovite de secetă din 
teritoriu"..

Aceste idei au fost 
porate într-o rezoluție 
tată prin consens de 
tet. din care fac parte 24 de 
state, inclusiv o țară mem
bră a N.A.T.O. — Danemar
ca.

Capului 
a cerut.

acest

încor- 
adop- 
Comi-

Eforturi pentru asigurarea
unitătn

>
mișcării sindicale
italiene

Lucrârile reuniunii de la Rimini a Federației
sindicale C.G.I.L • C.I.S.L. ■ U.I.L

Simbătă. au înțepai Ia Bl mi ni 
lucrările primei AAuări națio
nale unitare a săraeterfler te 
bază ale Federației sindicale 
UGIL-CISL-ITL.

Eveniment de o deosebită în
semnătate pentru întreaga miș
care sindicală și pentru toate 
forțele democrat.ee italiene. reu
niunea. la care participă peste 
3 500 de muncitori șt lucrători 
din întreaga țară, are drept 
principal scop să relanseze pro

După șapte zile de consul
tări intense cu delegațiile par
tidelor social-creștin și socia
list, Leo Tindemans, desem
nat de 
Belgiei 
guvern, 
juns la
problemelor celor mai 
te ale programului viitorului 
cabinet, inclusiv problema re- 
gionalizării.

Un guvern bipartit, social- 
creștin — socialist, dispunînd 
de 
ale 
ar 
de 
demans.

Negocierile vor continua 
pentru a se ajunge la un punct 
de vedere comun și asupra ce
lorlalte capitole 
mului, cum ar

Tip și Tap
131 din cele 212 mandate 
Camerei Reprezentanților, 

putea fi format în interval 
cîteva zile, a precizat Tin-

ale progra- 
fi politica ex-

DE StMBATA, 
ceasurile au

• TNCEPÎND 
în Spania, toate 
fost date înainte cu o oră. în 
vederea introducerii orarului de 
vară. Această măsură hotărită 
de guvern are drept scop 
nomisirea energiei electrice 
închiderea mai devreme a 
minatului public. Totodată,
vernul a decis. în principiu, a- 
dnntarea ulterioară a unor li
mitări ale vitezei de circulație 
rutieră, urmînd să fie exami
nată și problema restructurării 
programelor de activitate în 
diferite domenii.

Cu aproximativ două 
luni înaintea fluierului i- 
naugural' al turneului fi
nal al celui de al X-lea 
campionat mondial de 
fotbal, Tip și Tap au de
venit unele din cele mai 
populare personaje din 
țara gazdă — Republica 
Federală Germania.

nevrat de Comitetul de organi
zare al W.M. care funcționează 
pe lingă Federația vest-germanâ 
de fotbal. „Deși n-au jucat nici 
un singur meci — spunea zia
riștilor. cu un zimbet pe buze.

eco- 
prin 
ilu- 
gu-

Tip și Tap, două păpuși cu a- 
lură veselă, imbrăeate in tri
courile tradiționale ale echipei 
naționale de fotbal a R.F.G. re
prezintă mascota-simbol, toarte 
îndrăgită, a lui .,Fussball Welt- 
meisterschaft 1974“ (campiona
tul mondial de fotbal 1974) 
sau, prescurtat W.M. 1974.

La ora actuală Tip și Tap se 
află sub cele uai diferite forme ; 
bibelouri, embleme, ecusoane in 
mai toate casele din R.F.G. 
Realitate care se reflectă, de 
altfel, foarte încurajator la ru
brica „încasări" a bugetului ma-

Tip și Top : „mai muiți bani 
decit o echipă întreagă de 

celebrități"...
or-președintele Comitetului de 

ganizare. Hermann Neuberger 
— Tip și Tap au adus in casă 
mai muiți bani deeit o intreagă 
echipă de celebrități". De pe a- 
cum a fost realizată de pe urma

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT........ ■. ■

• LA VIENTIANE a avut loc 
ceremonia depunerii jurămintu- 
lui de către membrii Guvernu
lui Provizoriu de Uniune Na
țională și ai Consiliului Politic 
de Coaliție Națională din Laos 
— organisme conduse de primul 
ministru Suvanna Fuma și, res
pectiv. președintele Sufanuvong.

VENEZUELA : Hotărîre 
privind naționalizarea 
industriei petroliere

• CAMERA DEPUTAȚILOR 
a Congresului Național al Ve- 
nczuelei a încheiat dezbaterile 
cu privire la naționalizarea in
dustriei petroliere aflată în 
prezent. în mare parte, sub con

trolul monopolurilor nord-ame- 
ricane. Reprezentanții tuturor 
partidelor politice s-au pronun
țat ferm pentru naționalizarea 
industriei petroliere și trecerea 
ei in proprietatea statului.

• CREȘTEREA schimburilor 
comerciale ale Elveției cu țările 
socialiste a depășit anul trecut 
sporul înregistrat pe ansamblul 
comerțului exterior al acestei 
țări. Volumul exportului elve
țian in țările socialiste a cres
cut. în 1973. cu 27,4 Ia sută — 
ceea ce depășește de aproape 
două ori sporul realizat la ex
portul global al Elveției — in 
timp ce importul a sporit cu 
24.3 la sută.

• PLOILE TORENȚIALE 
care s-au abătut de peste 
trei săptămîni asupra statelor 
din sudul Braziliei continuă 

să provoace inundații, care 
devastează zone întinse de 
culturi agricole și determină 
emigrarea ,a noi grupuri de 
persoane din localitățile a- 
fectate.

După cum a declarat mi
nistrul brazilian de interne, 
Mauricio* Rangel Reis, 30 000 
de locuitori din statele Piaui 
și Maranhao și-au abandonat 
casele distruse.

Autoritățile apreciază 'că 
peste 500 de persoane și-au 
pierdut viața în cursul aces
tor calamități, iar ale 100 000 
au rămas fără locuințe. Pre
sa locală estimează însă că 
numărul celor morți ar trece 
de 1 500.
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UN COMISAR ACUZA : Patria 
(orele 9; 12; 15; 18, 21). București 
(orele 8,30; 11; 13.45; 16: 18,30; 21). 
Favorit (orele 9.15; 11,30; 13.45; 16; 
18 15; 20.30) Modern (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20.30).

SECRETUL LUI BUDHA : Lu
ceafărul (orele 9; 11.15; 13.30: 16; 
18.15; 20.30)

LUPUL SINGURATIC : Doina
(orele 12,45; 15; 17.30).

PROGRAM DE DESENE ANI
MATE PENTRU COPII : Doina 
(orele 9.45; 11.15).

PROGRAM DE DOCUMENTA
RE : Doina (ora 19,45).

CE DRUM SA ALEGI : Scala 
(orele 9: 11.15; 13,45; 16.15; 18.45; 
21 15) Capitol (orele 9; 11.15;
13 30; 16; 18.30: 21).

ROMEO ȘI JULIETA : Lumina 
(orele 9; 12.30: 16: 19.30).

RIO LOBO : Festival (orele 9;
11 15: 13 30. 16: 18,30: 21). Excel
sior (orele 9; 11,15; 13.30; 16: 18.30; 
21) Melodia (orele 9: 11.15: 13.30: 
16: 18.30: 20.45).

PACALA : Sala Palatului (orele 
17; 20.15) Volga (orele 11.45: 14,30; 
17,30; 20,15). Moșilor (orele 9;
12 30: 16; 19.30), Flacăra (orele 9: 
11.45; 14.30: 16.15: 20).

LE-MANS r Victoria (orele 8.30; 
11: 13.30: 16: 18,30: 21), Buzești 
(orele 9; 11.15; 13.30; 16; 18.15;

Proiectul ears privește direct 
Păm intui, ea ,,pămint al oame
nilor" a fost numit EREP (Earth 
Resources Experiments Parka
ge). Se avea in vedere setul de 
cercetări privind rezervele solu
lui și subsolului. Comportindu-se 
asemeni aparatului de fotogra
fiat. -Skylab* a prins pe retină 
tot ee i-a stat in cale, de la 
focurile pădurilor nord-vestice 
la inundațiile fluviului Missi
ssippi. Astronauții an scrutat pă- 
mintarile vestului îndepărtat, 
realizind o utilă ridicare de te
ren eu poziția apelor geoterma- 
le. susceptibile de pus la treabă 
acum, eind arde buza mai mult 
ea niciodată după energia de 
orice feL Vara trecută. ..Skylab 
I" a scrutat cu aparatele sale ni
sipurile arzinde ale Africii pen
tru descoperirea izvoarelor de 
apă subterane. La frontiera 
Texas-Mexic. astronauții a-au a- 
lăturat fermierilor in acțiunea 
contra Insectelor, a incendiilor, 
prezentind fotografii ale locuri
lor unde trebuiau presărați a- 
genții chimiei, unde ae Ivea pe
ricolul de foc. Studiind Marea 
Caraibilor, apariția virtejurilor 
de apă s-a constatat prezența u- 
nor bogate resurse de pește, 
poate cele mai bogate bancuri 
din lume. Laboratorul extra
terestru a putut studia forma
rea uraganelor. Gulf-Streamul a 
constituit la rindu-i obiect de 
studiu. Vtilizind fotografiile 
executate de „Skylab" geologii 
cunosc acum zăcăminte noi a- 
flate Ia suprafața solului, este 
cazul suprafețelor din Nevada, 
iufirmind părerile anterioare ți 
oferind sugestii pentru exploa
tarea imediată.

Experiențe speciale, multe la 
număr, s-au desfășurat in spa
țiul laboratorului. Nu vom in
sista asupra lor, multe fiind de 
excesivă specializare. Vom a- 
minti că in cabina de cercetări, 
alături de astronauți, au trăit in 
acest timp o seamă de viețui
toare — păianjeni, peștișori, o- 
țetari. Unul din păianjeni, igno- 
rind dificultatea locului, și-a 
văzut de treabă țesîndu-și obiș
nuita pinză. S-a constatat că ea 
era mai fină decit cea normală. 
Explicația este foarte simplă : 
păianjenul folosește greutatea 
proprie pentru a stabili grosi
mea firelor. Interesante revela
ții a adus in scenă urmărirea 
celor 1000 de ouă de fluturi de 
noapte. Veniți în America cu 
multă vreme in urmă aceștia a- 
tacă stejarul și alți copaci de 
esență tare. Anul trecut au de
vastat un milion de hectare de 
pădure în nord-estul S.U.A. în 
condițiile interzicerii DTT-ului, 
specialiștii consideră drept prin
cipal mijloc de luptă contra in
sectelor împrăștierea unei ma
sive populații de masculi steri
lizați. Problema care apare se 
leagă de timpul foarte lung de 
care e nevoie, datorită ciclului 
lent de creștere al fluturilor. 
Starea de imponderabilitate a 
stîrnit senzație : timpul de in
cubație poate fi redus la jumă
tate ! Va fi aceasta soluția : să 
punem in spațiu capsule spe
ciale in apărarea pădurilor ?

• Va accepta Soarele 
să vină mai aproape ?

Speranțe legate de folosirea 
energiei solare dau tircoale sa
vanelor nu de azi de ieri. în e- 
poca crizei de energie presupu
neri de acest fel fac nesomnul 
multnra. Cite ceva s-a reușit in 
sensul acesta deși lucrurile se 
află in faza tatonării. Că ne-am 
pel ea iucălzi casele eu torța a- 
prinsă din soare părerea e una
nimi dar eind vom face asta 
nimeni n-a cutezat un răspuns. 
Ce se încearcă este, se pare. în 
primul rând, sondarea terenului. 
Dar operația se dovedește difi
cilă și aduce in bună măsură, 
de ce să n-o spunem. eu_ a în
cerca marea cn deretnl. Rache
tele expediate in Cosmos par a 
aduce uncie clarificări. ..Sky- 
lab" a încercat să-ci aducă obo
lul cit de rit pe acest drum. în 
primul find căntind să afle ce 
se intimplă in Soare. Ce pot să 
însemne acele limbi de foc. ex
ploziile solare detectate, cele 
mai spectaculoase si proemi
nente din 1MT încoace, dar ne
lămurite încă ? Dar baloanele 
uriașe, de mii de ori mai mari 
decit globul nostru, care aleargă 
eu viteze fantastice d- milioane 
de kilometri pe oră? Ele au 
fost focalizate in teleseoaoele de 
pe „Skvlab" si supuse atenției. 
Cu toate că fenomenele respec
tive au loc la circa 13» milioa
ne de kilometri distantă de Pă- 
mint. înțelegerea Inc ar ușura 
exact ee snuneam mai înainte : 
eantarea și controlul energiei 
solare la noi acasă. Se știe că 
atit Statele Unite, cit și Uniu
nea Sovietică, au urmărit să 
faeă aceasta. în containere an- 
timațrnetirv s-a obținut plasma, 
considerată a patra stare a ma
teriei. Ce mi este ineâ rezolvat 
tine de stabilitatea plasmei in 
fază de laborator durata ■’<> 
existentă redueindu-se la mili- 
secunde întrebarea este dară a- 
eeastă existentă se va putea 
prelungi in stare experimentală. 
Ce a reușit „Skvlab" pină acum 
a fost doar să ofere fizicienilor 
actul te premieră al suprave
gherii pe o lungă perioadă de 
timp a fenomenelor in propria 
„grădină" pe Soare. Focurile in
termitente de pe suprafața so

lară sint tn măsură să spună 
ceva in plus despre plasmă. Ex
ploziile fantastice ce se produc 
acolo, din care se nasc nori u- 
riași de particule improșcați in 
sistemul solar, pot fi interpreta
te ca o variantă a fulgerelor. 
Circulă acum opinia că flăcă
rile respective își au originea 
in zone mari din adincul globu
lui solar, iufirmîndu-se ceea ce 
se credea inainte și anume că 
ele pot fi taxate drept masive 
descărcări electrice. Fotografiile 
luate fără întrerupere de „Sky- 
lab" vor forța multe uși și sint 
considerate, prin bogăția infor
mațională, mai valoroase decît 
tot ce s-a putut culege pînă la 
această oră in materie. A stîrnit 
senzație, de pildă, constatarea că 
suprafața Soarelui prezintă „ciu
pituri minuscule", pete străluci
toare, fiecare de mărimea teri
toriului Statelor Unite ! Sint 
identificate aproape 15 000 de a- 
semenea „boabe de linte" — 
după unele păreri, focare ale 
activității magnetice. Ceva mai 
sus, deasupra sistemului de pete 
remarcat, se află craterul unde 
temperatura atmosferei solare 
Înregistrează un salt fantastic, 
neașteptat, de la 20 000 la 2 mi
lioane de grade Farenheit. Oa
menii de știință au încercat o 
conexiune între acest din urmă 
fenomen și modificarea pulsa- 
torie a „petelor" amintite, apre
ciind că ele pot reprezenta o 
pompă pe bază de șocuri pulsa- 
torii la îndemnul cărora tempe
ratura crește foarte mult.

O obsesie a savanților specia
lizați in această arie de cerce
tare este studiul coronei, a ha
loului solar, aglomerare gazoasă 
incandescentă, perceptibilă doar 
in timpul eclipselor. Investiga
țiile ultimului echipaj american 
au remarcat haloul întrerupt de 
caverne. Cu ajutorul unui apa
rat special, coronograf, astro
nauții au provocat însă o eclip
să artificială de soare ceea ce

te pentru el avea Ioc aproape ea 
și pe Pămint. Unele dificultăți 
în mersul pe jos s-au observat 
la sfirșitul zborului dar, in mai 
puțin de două săptămîni, totul 
părea remediat. Dacă aceste pri
me 28 de zile de existență spa
țială a lui „Skylab" puteau și nu 
puteau fi suficiente, ele au sen
sibilizat deopotrivă pe subiecți 
și medici, făcindu-i să fie mai 
atenți la ce se va intimplă de 
acum încolo. Pentru orice even
tualitate, fiecare membru al e- 
chipajului avea acum să facă 
cel puțin o oră de antrenament 
pe zi. în săptămina inaugurală 
n-a scăpat nimeni de amețeli, 
după care insă a apărut imuni
tatea. La încheierea a 30 de zile 
— adaptare evidentă, pierderea 
în greutate anulată, pedalare u- 
șoară și muncă mai eficientă.

Ce ne va spune noul „Skylab 
3" la capătul celor 84 de zile și 
34,5 milioane de mile petrecute 
in spațiu,?

Avem a aștepta pină eind spe
cialiștii se vor decide să des
chidă ușa noutăților pentru 
marele public.

Ceea ce știm deocamdată este 
că astronauții, imediat după co- 
borîre, au fost supuși unui com
plet control medical. Doctorii 
au declarat că Gerald Carr, 
William Pogue și Edward Gib
son erau in dispoziție mai bună 
chiar decit se suspecta și s-au 
reobișnuit repede să trăiască in 
cimpul gravitațional. S-a anun
țat, de asemenea, că cei aproape 
trei centimetri „cîștigați" In 
spațiul laboratorului au fost ex
trem de repede pierduți Ia re
venirea pe Pămint. Curioasa a- 
lungire este explicată prin ex- 
pandarea cartiiagiilor coloanei 
vertebrale și anulată apoi de 
efectul gravitațional. Unele cu
riozități sint semnalate în com
portamentul astronauților care 
conservă deprinderi din activi
tatea în stare de imponderabili
tate. Carr, obișnuit ca lucrurile

cesul unității sindicale, prin ge
neralizarea consiliilor de dele
gați la locurile de muncă și a 
crasil-.nor de zonă în exteriorul 
acestora.

După mai muiți ani. In care 
procesul de înfăptuire a unității 
sindicale s-a limitat in mare 
parte Ia realizarea unei platfor
me comune, la nivel național, 
intre conducerile celor trei prin- 
cipale or^mizații sindicale, di- 
reețitmea Federației CGIL- 
CISL-UTL. pornind de la ex
periența acumulată pină In pre
zent. a hotărî* in luna februarie 
a acestui an să treacă la reali
zarea efectivă a unității organi
ce a mișcării sindicale, prin ex- 
tinderea ei la structurile de 
bază, care urmează a fi tocmai 

île de delegați și consi- 
e zonă.
ările au fost deschise de 
to Ravenna, secretarul 

federal al UIL. care a subli- 
itatea muncitorilor 
ondiție indispensa- 
ealizarea obiective- 

sre și reînnoire 
lene. în conti- 
Lama. secretar 
a prezentat Tă

iatului CGIL- 
d o amplă ana- 
rituați: politice 
i țară, vorbit'»- 
revistă oteecti- 

i ale organizațiilor 
dicale. îndreptate spre in- 

me'.or in dome- 
u construcțiilor, 
publice spre ri- 
îlor din Jîezzo- 

apărarea și crește- 
forței de muncă, 

spre susținerea veniturilor ce
lor mai scăzute. Secr“*zru! ge
nerai al CGIL s-a referit, apoi, 
la structurile unitare de bază. Ia 

trebuie să le re
in făurirea tmi- 
a mișcării sindi-

PANIMMIf
punerii in cireulaiie a lapte
lui" • sumă de trei uri aaai mare 
deeit luate încasările abținute 
prin difuzarea mascatei Olim
piadei de la Muncben. câțelixsul 
Waldi. Se așteaptă ea venituri
lor actuale cifrate la C milioane 
de mărci să li se adauge cel 
puțin ineâ 4 milioane de pe 
urma unei masive eantitâti de 
eșarfe, baticuri și bluze, sbor- 
turi cu imprimeuri Tip-Tap 
precum și a unei număr de 
500 OM de monezi speciale avi nd 
gravate cele două populare per
sonaje. ..Dacă lucrurile merg 
bine — remarcă dl. Neuberger 
— atunci Tip și Tap ne vor a- 
juta să acoperim cel puțin un 
sfert din cheltuielile campiona
tului".
.între timp simpaticii și entu

ziaștii Tip și Tap zimbesc din 
toate vitrinele pregătind o at
mosferă veselă lui W.M. 1974.

P. N.

Greva personalului 
tehnic al agenției U.P.I.

• ÎN STATELE UNITE con
tinuă greva personalului tehnic 
al ageuției United Press Inter
national. declanșată in urmă cu 
trei săptămîni. odată cu începe
rea negocierilor privind înche
ierea noilor contracte colective 
de muncă. Pină în prezent, con
ducerea agenției a refuzat să 
satisfacă integral revendicările 
reprezentanților sindicali, • o 
nouă rundă de convorbiri intre 
cele două părți, desfășurată vi
neri. neso!dîndu-se cu nici un 
rezultat. Greva nu afectează o- 
perațiunile internaționale ale 
agenției.

terea ■

importanța ce 
vină 
tatii 
cale.

Pe
ceput dezbaterile. în cursul zilei 
de duminică, lucrările Adunării 
continuă pe comisii.

acestora 
organice

rr.areinea raportuluî an în-

• UN COMUNICAT dat pu
blicității la Brazzaville de orga
nizația Mișcarea Populară de 
Eliberare a Angolei informează 
că forțele de eliberare au scos 
din luptă 51 de soldați portu
ghezi, in zona nordică a regi
unii Cabinda, in zilele de 25 și 
26 martie.

• SECRETARUL GENERAL 
al Ligii Arabe. Mahmud Riad, 
a adresat miniștrilor arabi de 
externe și ai apărării, precum 
și șefilor de Stat Major ai ar
matelor din țările membre ale 
organizației invitația de a parti
cipa la reuniunea Consiliului 
Apărării ai Ligii Arabe, ale că
rei lucrări se vor desfășura ia 
20 mai. in loc de 16 aprilie, 
cum fusese stabilit anterior.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

20 30). Aurora (orele 9: 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20.15).

TARUL IVAN ÎȘI SCHIMBA 
PROFESIA : Bucegi (orele 15.45; 
18: 20.15).

PORȚILE ALBASTRE ALE 
ORAȘULUI : Cotroceni (orele 14: 
16: 18: 20). Central (orele 9.15: 
11.30; 13.45: 16; 18,15; 20.30)

CEA MAI FRUMOASA SEARA 
DIN VIATA MEA : Grivița (orele 
9: 11 15: 13 30; 16; 18.15: 20.30).

BĂRBAȚI FĂRĂ OCUPAȚIE î 
Rahova (orele 15.30; 18; 20,15).

CIDUL : Gloria (orele 9; 12.30;
16.15; 19,45). Flamura (orele 9; 
12.30: 16; 19.30).

VARA TÎRZIE : Ferentari (orele 
15.30: 18: 20.15).

FANTASTICA AVENTURA A 
LUI .NEPTUN" : Dacia (orele 9; 
11.15: 13.30; 16; 18.15; 20.30). Lira 
(ora 15.30).

CEATA : Lira (orele 18; 20.15).
CINTECUL NORVEGIEI : Dru

mul Sării (orele 15.30; 19).
DINCOLO DE NISIPURI : Pro

gresul (orele 15.30: 18: 20.15).
AURUL NEGRU DIN OKLAHO

MA : Unirea (orele 15.45: 18;
20.15) .

AL ȘAPTELEA CARTUȘ : Pa
cea (orele 16; 18; 20), Floreasca 
(orele 15.30: 18; 20.15)

JOE KIDD : Cringașl (orele 16;
18.15) .

CĂLĂREȚUL FARA CAP : Giu- 
lești (orele 15.30; 18; 20.15).

MARELE VALS : Popular (orele 
15.30; 19).

PROPRIETARII : Cosmos (orele 
15,30; 18: 20.15).

JUCĂTORUL : Viitorul (ora 
20.15).

DOI PE UN BALANSOAR : 
Viitorul (orele 15.30; 18).

PRINȚUL BOB : Vitan (orele 
15 30: 18; 20.15).

CHEMAREA STRĂBUNILOR : 
Munca (orele 15.30; 18: 20.15).

CERUL : înfrățirea (orele 15.30; 
18: 20.15).

O FLOARE SI DOI GRĂDI
NARI : Arta (orele 11: 15.3®; 19)

IN NOAPTEA DE ANUL NOU 
(ora 14 30) ; DIES IRAE (ora 16.^0): 
FEMEIA DIN VITRINA (ora 
18.45); SAMURAIUL (ora 20.45). 
rulează la Cinemateca ..Union*.

Teatral Național (Saia Come
dia) ; TREI FRAȚI GEMENI VE- 
NEȚTENT — ora 20: Teatrul ..Lu
cia Sturdza Bulandra- (Schitu 
Măgureanu) : PYGMALION — ora 
20; Teatrul Giulești (Sala Stud:o 
74) : NAP ASTA — ora 19.30: Tea
trul „C. Tănase* (Saia Savoy) : 
PARDON... SCUZAȚI— BONSOAR 
— ora 19.30.

PROGRAMUL III

zilei. 22.35 Vedete ale muzica 
ușoare 23.15 Poetica. ..Primăva
ră...*. 23.20 Fragmente din opere
ta ..Clopotele din Comerilie*. 
23.55—24.00 Uium ele știn.

9.00 Știri 9.05 Incognito — pro
gram de varietăți muzicale. 9,55 
Melodia zilei : ..Tara mea-i. țară 
frumoasă* de V. Herman. 10 00 
Clubul adolescenților. Vacanța pe 
cărările.. primăverii ! (I). 11.CO 
Cronica ideilor. 11 10 Profil pe 
portativ —Mia Bra:a. 11.30 An
tract muzical. 12.00 Știri. 12.05 
Invitație în fonotecă. 12.55 Melo
dia zilei. 13.00 închiderea emisiu
ni:. 17.00 Știrile după-amiezîi. 
17.05 Alo Radio ! — muzică 
ușoară ia cererea ascultătorilor 
18.00 Șapte zile, șapte arte. Lite
ratură. 18.10 EteromorCe de Ște
fan Nicu’escu . ..Pe o plajă ja- 
poneză*. 18^5 Melodia zilei. 19.00 
în direct... de La întreprinderea 
..Electroaparataj* din București.
19.30 Știri. 19.35 Casa de discuri 
..Philips* 20.80 Munca — Izvor de 
bucurie ș: împliniri. O excursie 
în eter. 28.30 Pagini din opere. 
21.00 Radi o-fon o-ram a. Astă seară 
interpret! români de muzică 
ușoară. 22.00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic. Sport. 22.30 Melodia

PROGRAMUL I

16.30 Ern st ane în h mba maghia
ră 19.0® Bună seara, vacantă ! 
Copiii de pe strada noastră. Se
rial realiza» de Studiourile de 
televiziune pGfoneze ; 19-20 1001 
de ser:. 10.3® THeiaraaL 20 0® 
Ancheta TV. Marea pro-o emă a— 
problemelor mărunte. 38-88 Aven
turi In epoca de piatră îl.25 Pu
blicitate *1.30 Revista fierar-ar
tistică TV : Șezătoare ia Suceava. 
22 15 24 de ore.

PROGRAMUL D

17 30 Telex. 17 JS Album eoraL 
17.45 Film a rustic : PASAREA 
LIBERA — premieră TV. 19.20 
1001 de seri. 19.3® Telejurnal. 38.80 
Film serial pentru copii : CO
MOARA DIN 13 CASE (reluare). 
38.3® Viața economică a Capitalei. 
20.5® Sol:ști de muzică populară 
din diferite zone ale țării 21.10 
Dialog t Societatea post-industria- 
lă. 21.35 Anul muzicii cehe. Con
certul Orchestrei Filarmonice 
cehe.

• CONVORBIRILE care au 
avut loc intre președintele Re
publicii Arabe Egipt. Anwar 
Sadat. și regele Iordaniei. 
Hussein, au cuprins întreg an
samblul problemelor privind 
evoluția situației din Orientul 
Apropiat in perspectiva soluțio
nării ei pe cale politică, men
ționează comunicatul comun dat 
publicității la încheierea vizitei 
intreprinse la Cairo de suvera
nul hașemit, relatează agenția 
M.E.N.

REDACTIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București Piața „Sclnteii". Tel : 17 60 10 17 60 20. Abonamentele se fac ta oficiile poștale șl difuzoril din întreprinderi șl Instituții 
Cititorii din străinătate pot (ace abonamente prin „ROMPRESFILATELIA" — Serviciul Import Export Presă — București — Calea Griviței nr. 64-^6 P.O.B. _ 2001.

le-a permis să urmărească di
namica haloului mai multă vre
me. Concluzia — intensitatea 
cimpului magnetic stă la baza 
dilatării coroanei. Zonele unde 
cimpul magnetic e mai puțin 
intens formează locurile de 
scurgere a haloului, „de fugă" 
fn afară. Aceste caverne ar pu
tea explica. în primul rînd, sur
sa vinturilor solare. Cauze în- 
timplătoare izbesc corona ase
meni unei lovituri de ciocan și 
imprimă cimpului magnetic o 
altă formă.

Ca și in alte sectoare satis
facția de a fi in posesia unui 
atit de valoros volum de infor
mații este inhibată de chinurile 
așteptării. Prelucrarea datelor 
durează.™

• Putem ciștiga centi
metri pe verticală!

Mă înforc la Adalbert de 
Chammiso, la complexele erou
lui său pus pe gînduri de pier
derea umbrei. în spațiul extra
terestru ne putem rătăci greu
tatea cit râminem acolo. Știm 
asta, ne-au spus-o fizicienii de 
multă vreme. Abia acum aflăm, 
insă, că iucă un complex al pă- 
mintuiui, tel de statură, se cla
tină. imponderabilitatea adaugă 
centimetri I

S-au ridicat, inaintea plecării 
primului om in cosmos, nume
roase întrebări privind adapta
rea organismului uman, reac
țiile sale ulterioare. Optimiștii 
predominau. Dar n-au lipsit ri
dicările din umeri și chiar pre
viziuni sumbre. Oamenii de ști
ință. parte dintre ei, au schițat 
consecințe din cele mai neplă
cute pentru condiția fizică și 
mentală a pasagerilor cosmici 
după o excesivă ședere in stare 
de imponderabilitate. „Skylab" 
urma să aducă noi amănunte. 
Au existat temeri că în camera de 
acum spațioasă a laboratorului, 
astronauții ar avea amețeli, 
pierzindu-și simțul orientării. 
Dacă se va proba ipoteza slăbi
rii inimii Și mușchilor în atare 
condiții, nu va deveni periculos 
pentru membrii echipajului mo
mentul revenirii la sol ? Din 
fericire, presupunerile s-au clă
tinat de la prima experiență: 
eind echipajul condus de Pete 
Conrad a pătruns in incinta la
boratorului nu s-a ivit dificulta
tea autoreperării. în fotoliile 
lor rotative, astronauții au de
venit imuni la amețeli iar pe- 
dalarea bicicletei special monta

să plutească în spațiu, a lăsat 
liberă o fiolă cu probe pentru 
analiza medicală, reușind s-o 
prindă eind era gata să se 
spargă pe pămint. Unul din ei 
a încercat o săritură din pat 
după tipicul „lansării" în cabi
nă dar... s-a trezit pe covor. 
Pentru orice eventualitate, în 
noaptea următoare, doctorii au 
făcut de serviciu în dormitorul 
celor țrci, gata să intervină în 
cazul eind, trezindu-se, ar fi de
zorientați.

Luat Ia întrebări imediat după 
încheierea misiunii, dr. Charles 
A. Berry, director medical in 
cadrul NASA a reconfirmat ceea 
ce se știa deja și a adus noi in
formații referitoare Ia compor
tamentul echipajului. Datele 
prelucrate pînă acum converg a 
sublinia capacitatea omului de 
adaptare la condiții de imponde
rabilitate. O seamă de parame
trii suportă perturbații. schim
bări în sistemul cardiovascular 
și hormonal, numărul de glo
bule roșii, musculatură, calcifie- 
re — dar in timp ele revin la 
normal. Sint aceste fluctuații 
nocive pentru organism ? Nu, 
afirmă răspicat dr. Berry, în 
consens cu parte din colegii săi, 
bazat pe ce se știe pină acum, 
în „Skylab" au lucrat păminteni 
normali care au funcționat ca 
niște non-gravitaționali nor
mali. Sint lucruri nerezolvate 
încă, referitor la exercițiul muș- 
chiular de exemplu. Bicicleta 
citată s-a dovedit utilă dar va 
trebui căutată totuși soluția ca, 
similar condițiilor gravitaționale 
eind mușchii lucrează 24 de ore 
in imponderabilitate să fie ți
nute sub tensiune toate grupele 
musculare.

Ca obiect special de cercetare, 
meniurile au oferit la rindul lor 
pretexte de meditație. Astronau- 
ții au reclamat lipsa de gust a 
mîncării. ob!igîndu-i să serveas
că mai multă sare și zarzava
turi, să dorească dulciuri și să 
se plingă de efectul demoraliza
tor provocat de lipsa de gust a 
meselor. Ei au propus pentru 
viitor ceva mai mult divertis
ment — filme, programe de 
televiziune — adăugind că vehi
culul spațial necesită mai multe 
ferestre. Sint menționate deta
lii. unele amuzante: aparatul de 
ras potrivit special pentru non- 
gravitațîe nu a mers cum tre
buie : în viitor astronauții vor 
trebui echipați cu seturi mai 
numeroase de... rufe curate, iar 
despre calitatea săpunului utili
zat la duș Pogue spunea : „a- 
casă nu l-aș fi folosit nici ca 
să-mi spăl cățelul".

CONTRIBUȚIA FOȘTILOR NOMAZI 
LA PROGRESUL ECONOMIC AL ALGERIEI

Ir. apropiere de Ouargla, reședința administrativă a întinsului 
nlaiat Oasis din Sahara algeriană, a luat ființă primul sat lo
cui: in întregime de persoane care au dus o viață nomadă din 
extrema sudică a țârii. Hassi Ben Abdallah, cum este denumită 
noua localitate, grupează 251 de familii, care, beneficiind de re
voluția agrară, și-au reunit cele 650 hectare de teren primite 
in folosința intr-o cooperativă agricolă de producție. Alte gru- 
puri de nomazi din Sahara algeriană, beneficiari ai unor terc- 
nuri agriede atribuite în cadrul revoluției agrare, s-au stabi- 

1 •’ asemenea, m localitățile existente în această zonă, lu- 
cnnd m cele 18 cooperative agricole de producție și în 22 coo- 
perative polivalente de servicii create pină în prezent în vila- 
mtul saharian Oasis. Ea își aduce astfel contribuția, alături de 
ceilalți felahi, la înnoirile frecvente de pe meleagurile alge-
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