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La invitația președintelui Re
publicii Democratice Sudan, ge- 
neral-maior Gaafar Mohamed El 
Numeiri, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu,

împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, va face o vizită ofi
cială în Republica Democratică 
Sudan, la sfirșitul lunii mar
tie a.c.

La invitația președintelui Re
publicii Arabe Egipt și președin
te al Uniunii Socialiste Arabe. 
Anwar Sadat, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România,

Nicolae Ceaușescu, va efectua o 
vizită oficială de partid și de 
stat în Republica Arabă Egipt, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, la începutul lunii a- 
prilie a.c.

Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

în întreprinderi industriale bucureștene
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a fă
cut în cursul dimineții de 
miercuri, 1 martie, o vizită de 
lucru prin unele întreprinderi 
bucureștene.

In această vizită, secretarul 
general al partidului a fost în
soțit de tovarășii Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Dumitru Popa, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului muni
cipal București al P.C.R., pri
marul general al Capitalei, 
precum și de Ioan Avram, 
ministrul industriei construc
țiilor de mașini.

Această nouă întîlnire a con
ducătorului partidului șl sta
tului nostru cu oamenii muncii 
din unități industriale, cu spe
cialiști și cadre de conducere 
din economie este expresia 
practicii permanente de lucru 
a tovarășului Ceaușescu de a 
se consulta cu făuritorii de 
bunuri materiale asupra mo
dului în care se înfăptuiesc 
sarcinile actualului cincinal, 
de a cunoaște, la fața locului, 
munca și problemele care pre
ocupă colectivele de muncitori, 
tehnicieni și ingineri pe linia 
modernizării continue a pro
ducției, ridicării neîncetate a 
eficienței economice a între- , 
prinderilor pe măsura sarcini
lor mereu sporite ale econo
miei noastre naționale, în ritm 
cu perfecționările din știință, 
tehnică, tehnologie. Urmînd la 
scurt timp după Conferința pe 
țară a cadrelor de conducere 
din industrie și construcții, în 
cadrul căreia secretarul gene
ral al partidului a direcționat 
liniile principale pentru pro
gresul neîntrerupt al tuturor 
sectoarelor industriei, pentru

PRINTRE CONSTRUCTORII 
DE UTILAJE CHIMICE 

DE LA „GRIVIȚA ROȘIE
Uzinele de utilaj chimic 

„Grivița Roșie“, reputată cita
delă muncitorească, una din 
marile și modernele întreprin
deri bucureștene, mărturie 
grăitoare a transformărilor 
importante pe care le-a cunos
cut, în anii construcției socia
liste, industria noastră, consti
tuie primul obiectiv al vizitei.

Este cunoscut că din simple
le ateliere destinate reparației 
materialului rulant, „Grivița 
Roșie“, redimensionată „din 
mers“ la alte proporții, 6-a 
transformat radical, fiind as
tăzi o puternică unitate pro
ducătoare de utilaje chimice și

Mari performeri 
în arenele 

sportului de masă
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GRIVIȚA ROȘIE. Aria dialogului vizează practic toate aspectele producției

lichidarea unor lipsuri și ne
ajunsuri, vizita aceasta repre
zintă un nou și puternic fac
tor mobilizator nu numai pen
tru colectivele de muncă bucu
reștene ci și pentru cele din 
întreaga țară, datorită indicați
ilor cu caracter generalizator, 
valabile pentru întreaga indus
trie.

pentru rafinării. Datorită înal
tului nivel tehnic de utilare, 
calificării superioare a cadre
lor, uzina joacă un rol de prim 
rang în opera de industriali
zare socialistă, realizînd in
stalații de mare complexitate 
atît pentru economia noastră 
națională, cît și pentru export. 
Coloanele industriale, înalte, 
atît de frecvente în peisajul 
țării, schimbătoarele de căl
dură, subansamblele pentru in
stalațiile chimice, cazanele de 
aburi, vagoanele cisternă de 
mare capacitate, sînt cîteva 
din produsele de bază ale în
treprinderii, produse care îi 

O NOUĂ INTERVENȚIE

ÎN ANCHETA NOASTRĂ ;

Z//1 CAUZA VOLANULUI
VĂD... ȘOSEAUANU MAL

La recenta sesiune de exami
nare de la Școala de șoferi pro
fesioniști Cîmpulung Muscel, din 
483 de candidați, 340 au căzut la 
proba de conducere auto. Foarte 
bine, vor spune poate unii citi
tori. miliția a dovedit exigență, 
în rîndul șoferilor nu au ce cău

conferă un profil distinct în 
ansamblul industriei construc
toare de mașini.

La intrarea în întreprindere, 
un mare număr de muncitori, 
tehnicieni și ingineri fac se
cretarului general al partidu
lui, celorlalți oaspeți o pri
mire călduroasă.

Prima parte a vizitei. In 
holul noului pavilion tehnico- 
administrativ al uzinelor, di
rectorul general Constantin 
Dumitrache, prezintă etapele 
parcurse de această unitate în 
ultimii ani. Uzina a fost în
tregită cu capacități de pro
ducție noi, iar pe măsura ex
tinderii a crescut dotarea în 
utilaje și instalații dintre cele 
mai moderne, anul acesta în- 
cheindu-se ultimele lucrări 
prevăzute pentru dezvoltarea 
întreprinderii. în prezent, a- 
proximativ 96 la sută din su
prafața întregii întreprinderi 
o constituie suprafețele direct 
productive. Ca urmare a folo
sirii cu eficiență sporită a ma
șinilor, utilajelor și forței de 
muncă, sub deviza „Nici o ma
șină și nici un utilaj sub ran
damentul planificat, nici un 
minut nelucrat“, pînă la 
sfîrșitul actualului plan cin
cinal. prevederea de a se 
dubla producția uzinei, va fi 
realizată, îndecr>ebi pe seama 
creșterii productivității mun
cii. Cu ajutorul unor grafice 
și planuri tehnice sînt eviden

ta elemente nepregătite. In a- 
ceastă profesie nu trebuie să 
existe rebuturi. Termenul de re
but echivalează aici cu accidente. 
Accidente în care își pierd viața 
sau sint schilodiți oameni, acci
dente care provoacă deseori 
mari pagube materiale.

Viate măsurile tehnico-organi- 
zatorice înfăptuite în uzină ca 
urmare a indicațiilor date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu ocazia ultimei vizite de lu
cru întreprinse în această în
treprindere, în noiembrie 1969.

Referitor la preocupările ac
tuale ale colectivului uzinei, 
se arată că pentru ridicarea 
continuă a calității produselor 
au fost introduse o serie de 
procedee moderne de ma
re eficacitate. Se subli
niază eficiența unor me
tode de sudură automată, 
printre care cea în baie 
de zgură, în mediu de argon, 
sudarea unor oțeluri inoxida
bile și înalt aliate. în actualul 
cincinal, aproximativ 54 la 
sută din producția întreprin
derii urmează să fie destinată 
exportului. înțelegînd că com
petitivitatea pe piețele externe 
depinde în prezent în mod ho- 
tărîtar de modernizarea con
tinuă, de ritmul de înnoire a 
produselor exportate, colecti
vul uzinelor manifestă o preo
cupare deosebită pentru îm
bunătățirea activității privind 
cercetarea, proiectarea și asi
milarea de produse noi și mai 
cu seamă pentru introducerea 
rapidă în producție atît a re
zultatelor cercetării proprii cît 
și a licențelor importate. Di
rectorul Centralei industriale 
pentru utilaje chimice și ra
finării, ing. Nicolae Panaite, 

„Cine-i instruiește pe instructorii

școlilor de șoferi ?"
> *

Cum a fost totuși posibil ca 71 
la sută din elevi- să nu reușeas
că la una din probele de bază 
ale examenului ? Pentru edifica
re iată opinia unui examinator 
— maior ing. Grigore Nicolae : 
„Am rămas pur și simplu sur
prins de faptul că marea majori

înfățișează a serie de aspecte 
pozitive ținînd de această 
preocupare majoră citind în
tre altele realizarea coloanelor 
de sinteză după procedeul 
multistrat de înaltă presiu
ne, și altele, datorită că
rora nu numai că s-au însușit 
tehnologii noi, neaplicate pînă 
acum în țară, dar s-au obținut 
și însemnate economii valu
tare. Cercetarea științifică u- 
zinală, chemată să îmbogă
țească portofoliul de tehnici și 
procedee originale, atacă o se
rie de probleme de vîrf în teh
nica contemporană.

Sînt înfățișate și unele im
portante preocupări ținînd de 
domeniul ergonomiei. Cu trei 
luni în urmă, în baza unor a- 
nalize științifice fundamentate, 
s-a trecut la organizarea unor 
brigăzi de muncă mai restrin
se, conduse în marea majori
tate de comuniști cu expe
riență, formații care au im
primat activității în între
prindere un suflu nou, ele 
conducind la o mai bună re
partizare a sarcinilor, la ridi
carea gradului de disciplină. 
Apreciind aceste preocupări, 
faptul că aici există oameni 
cu înalță calificare, secretarul 
general recomandă conducerii 
uzinei, comitetului de partid 
să acorde cea mai mare aten
ție punerii în valoare a boga-

(Continuare în pag. a IlI-a)

tate a elevilor nu puteau practic 
să stăpînească mașina. Pe par
curs procedau pe dos. în sectoa
re de aliniament se deplasau cu 
viteza melcului, iar la viraje, 
din cauza nereducerii vitezei, in
trau pe partea stingă sau incă- 
lecau bordurile. în timpul mer
sului din cauza preocupării ex
cesive pentru comenzile autoca
mionului nu observau sau sesi
zau tîrziu diversele indicatoare 
rutiere care ii obligau să acorde 
prioritate sau ii avertizau asu
pra unor pericole. într-un cu- 
vînt, elevii dovedeau stîngăcie, 
fiind departe de nivelul de pre
gătire cerut de normele de exa-

Colonel BEDA VICTOR

(Continuare în pag. a Il-a)

o Organizat din inițiativa co
mitetului U.T.C. de la C.M.C. 
Bîrsești, între 2 linii de tablă și 
2 de plăci azbo-ciment, concur
sul „Ștafeta semicentenarului“ 
se desfășoară din plin oferind 
inițiatorilor și prilejul unor sa
tisfacții deosebite. O dată cu în
registrarea unei depășiri a pro
ducției pe o zi și jumătate ci
frele planificate, se remarcă o 
reducere a timpului de stațio
nare a mașinilor și o îmbună
tățire a nivelului calitativ.

• Peste 150 de tineri din ca
drul U.R.U.M. Rogojelu au par

ticipat la colectarea de deșeuri 
metalice, strîngînd o cantitate 
de 10 000 kg de fier vechi. Ase
menea acțiuni au fost realizate 
și de către organizațiile U.T.C 
din comuna Căpeni care au rea
lizat 2 000 kg fier vechi, 200 sti
cle și borcane, ca și de cele ale 
tinerilor care lucrează la I.J.I.L. 
Tg. Jiu — 4 000 kg fier vechi, și 
altele.

POMPILIU ANDREIȚĂ

RAID ÎN JUDEȚUL CLUJ

IN PRAGUL 
AGRICOLE DE

„Pregătirile în vederea de
clanșării campaniei agricole 
de primăvară sînt practic 
încheiate — ne declara in
ginerul Flaviu Cira, de la 
Direcția generală agricolă a 
județului Cluj. Cu mici ex
cepții, datorate unor cauze 
obiective, toate compartimen
tele angrenate în lucrările 
specifice primăverii — pre
gătirea și însămînțarea a 
70 000 de hectare — sînt 
gata pentru a se achita de 
obligațiile care le revin. Acea
sta datorită aplicării sistemu
lui de plată în acord global, 
care a cointeresat în cel mai 
înalt grad. Cuvîntarea rostită 
cu ocazia celui de-al II-lea 
Congres al U. N. C. A. P. de 
către secretarul general al 
partidului nostru a impulsio
nat și mai mult preocupările 
pentru o judicioasă organi
zare și desfășurare a însămîn- 
țărilor de primăvară, a ferti
lizărilor, a tuturor lucrărilor 
de îmbunătățiri funciare. 
In această perioadă, foarte 
mulți tineri participă la mun
că“.

Optimismul de la Direcția 
agricolă județeană este în 
cea mai mare parte justificat 
de situația existentă în teren. 
De ce nu în totalitate? La re
pararea tractoarelor, de pildă, 
procentul raportat este de 
sută la sută, cu un corectiv 
însă : aproximativ 70 de trac
toare nu vor putea intra în 
brazdă pentru că, deși trecute 
prin atelierele mecanice, nu 
sînt apte pentru lucru, lip- 
sindu-le o serie de repere care 
le fac practic inutilizabile. Se 
așteapă sosirea acestor piese 
în depozitele de aprovizio
nare, urmînd ca numai după 
aceea să fie „puse pe roate“, 
în stațiunile pentru mecani
zarea agriculturii ale județu
lui lucrează peste 650 de ute- 
ciști, mecanizatori care și-au 
făcut datoria pe deplin în 
cursul campaniei de reparații 
în sensul conștiinciozității și 
volumului de efort depus. La 
unele secții însă — printre 
ele tocmai cele care au trac
toare „incomplete“ — spiritul 
lor de inițiativă pentru recon- 
diționarea și confecționarea 
chiar (unde era posibil) a re
perelor lipsa s-a manifestat 
mai puțin. Acolo unde a exis
tat acest spirit, acel procent 
de 100 la sută este real. „Nici

U.T.C. SEMICENTENAR

Mmm
NOASERE UEVIM EAPEE

• PRIMA BRIGADA de muncă a tineretului din județul 
Neamț a luat naștere ca urmare a inițiativei organizației 
U.T.C. de la Fabrica „8 Martie“. Rezultatele bune obținute 
în producție, eficiența educativă a acțiunilor desfășurate au 
determinat și alte colective de tineri de la U.F.S.-Săvinești, 
Uzina de țevi și întreprinderea mecanică Roman, coopera
tivele meșteșugărești „Arta decorativă“ și „Unirea“ din Tg. 
Neamț să se. constituie în astfel de brigăzi. Sînt în curs de 
înființare noi brigăzi la Bicaz, în șantierele de construcții 
etc.

Planurile brigadierilor cuprind o serie de obiective con
crete. Iată cîteva dintre cele mai semnificative : tinerii de 
la laminorul de 16 țoii al Uzinei de țevi Roman s-au anga
jat să producă suplimentar în acest an 115 tone țea'vă, să 
reducă cheltuielile la 1 000 lei producție-marfă cu 3,60 lei, 
să îmbunătățească indicele calitativ cu 0,3 la sută față de 
cel prevăzut; cei de la U.F.S. Săvinești, secția Melană II. 
și-au propus să livreze 3 tone melană-pală peste prevederile 
inițiale, să sporească indicele de calitate cu un procent; cei 
din cooperația meșteșugărească și-au stabilit să adauge pro
ducției anuale un supliment în valoare de peste 660 mii lei. 
Pe agenda de lucru a brigăzilor se mai află înscrise și alte 
acțiuni : de pregătire profesională a ucenicilor, a noilor an
gajați. întrajutorarea tovărășească, probleme legate de e‘ica 
muncii și a comportării. (C.A.).

• Tinerii organi
zației U.T.C. din 
cadrul platformei 
C.E.I.L. Turnu Se
verin s-au angajat ca 
pînă la data de 15 
martie să contribuie 
prin muncă volun- 
tar-patriotică la rea
lizarea suplimentară 
a unei producții 
marfă in valoare de 
peste 500 000 Iei. A- 
cest angajament a 
fost luat în cadrul 
adunării generale a 
salariaților. S-a ho- 
tărît, tot atunci, ca 
materializarea lui 
să se. facă prin par-

ticiparea tuturor ti
nerilor din cadrul 
fabricilor productive 
ale platformei. Cei 
peste 500 de tineri 
angrenați în această 
acțiune, au raportat 
pînă în prezent, în
deplinirea angaja
mentului în raport 
de peste 85 la sută.

e La Liceul pedago
gic din Tr. Severin s-a 
desfășurat o sesiune 
de comunicări științi
fice. Referatele pre
zentate au tratat tema 
..Responsabilității so
ciale a muncii de edu
catoare“.. Acțiunea ini

CAMPANIEI 
PRIMĂVARĂ 

noi n-am găsit în depozitele 
de aprovizionare toate piesele 
de care avem nevoie — spu
nea Vasile Mureșan — șeful 
secției de mecanizare Panti-

OCTAVIAN MILEA 

(Continuare în pag. a IlI-a) 

Specializare

Treburile profesionale mi-au condus pașii într-un institut 
de matematicâ. De la bun început, un „detaliu" : sobrietatea 
încăperilor, infinit mai decent mobilate decît tot felul de 
birouri vizitate pe la cooperativele meșteșugărești sau aiu
rea (aș zice că există aici un fel de „esențializare" și a mo
bilierului, a decorului). Dar nu despre asta este vorba în 
cele ce urmează...

Am stat de vorbă cu mai mulți matematicieni tineri (oa
meni sub 30 de ani). Pentru toți, matematica reprezintă o... 
profesiune de aproape 15—20 de ani, în primul rînd, dato
rită excelentilor profesori pe care i-au avut la școală, apoi 
datorită faptului că, încă de pe atunci, zilnic, în afara lec
țiilor curente, munceau de bună voie încă 4—5 ore și une
ori chiar 5—6 ore, rezolvînd probleme, ecuații etc. Evi
dent, un adolescent care se dedică, în felul acesta, unei pro
fesiuni, poate să le apară celorlalți, de-o vîrstă cu el, cam... 
posac, retras, închis, deși lucrul nu-i întotdeauna adevărat. 
Una din grijile principale ale acestor tineri dotați a fost 
să nu se rupă deloc de colectivele din care făceau parte, 
să nu se însingureze, deși era deosebit de dificil să împaci 
și pretențiile vîrstei, setea de joacă, de mișcare, cu preten
țiile „profesiunii" pe care o începuseră, cum am mai ară
tat, atît de devreme, dar atît de oportun devreme. Chestiu
nea, indiscutabil, nu-i valabilă exclusiv în domeniul mate
maticii I Și cei care vor să aleagă drumul altor profesiuni, 
simt nevoia — actualmente — să pună accentul pe felul în 
care debutează în lumea muncii (căci și învățătura este, 
pînă la un moment dat, tot muncă). De acest debut, de mo
dul în care se deprinde să muncească de timpuriu, depinde 
întregul itinerar ulterior (matematicienii în cauză participau 
la olimpiade, rezolvau probleme complicate din revistele 
de tineret — adică încercau să-și dirijeze preocupările, ap
titudinile, totul, pe o traiectorie cît mai unică, cît mai relie
fată, ajungînd să se și „joace" de-a matematica).

Dar — au ținut să precizeze tinerii matematicieni, inter
locutorii mei — dacă s-ar fi rezumat doar la domeniul pre
ferat, cine știe dacă astăzi n-ar fi arătat, pe dinăuntru, ca 
niște... computeri, capabili să dea rezultate exacte, însă 
fără „trăiri". De aceea, mai ales de la o anumită vîrstă 
în sus,, au înțeles mai profund că nu trebuie ca dominanta 
profesională să-i împiedice să se formeze cît mai complet, 
multilateral. Și iată-i străduindu-se, ca într-o cursă contra- 
cronometru (căci „criza de timp" a existat, pentru ei, întot
deauna), să. împace cît mai bine știința cu arta, de pildă. 
Dialogul știință-artă nu este însă în stare, după opinia lor,

(Continuare în pag. a IlI-a)

țiată de organizația 
U.T.C. din liceu in 
cinstea sărbătoririi 
semicentenarului a 
reunit peste 200 de ele
ve din liceele pedago
gice Sibiu. R. Vilcea, 
Craiova. Cîmpulung și 
Deva. Conținutul ma
terialelor. al contribu
țiilor realizate, ca și 
discuțiile care le-au 
urmat au exprimat 
dragostea viitorului e- 
ducător față de me
seria aleasă, devota
mentul șl abnegația 
de care sint hotărjte 
să dea dovadă pentru 
transpunerea In viață 
a programului. (ȘT. I.)

• „Dialog pe aceeași scenă“. 
Așa s-a intitulat manifestarea 
cultural-artistică desfășurată de 
curînd pe scena căminului cul
tural din comuna Nicărești. Cei 
peste 300 de tineri artiști ama
tori din satele care formează 
comuna, după ce au audiat o ex
punere intitulată „Pagini din 
istoria U.T.C.“ au angajat un 
viu dialog artistic descoperind 
noi valențe ale valorificării 
creației populare, ale spectaco
lului de amatori.

e Acțiunile politico-educa- 
tive dedicate semicentenarului 
U.T.C. ocupă un loc tot mai im
portant în viața organizațiilor 
U.T.C. La cinematograful Doina 
din Galați, de pildă, s-a desfă
șurat nu de mult o întîlnire a 
tinerilor care participă la șe
dințele de pregătire militară cu 
ofițeri superiori din oraș. Tema, 
„Contribuția organizației U.T.C., 
a comuniștilor la eliberarea pa
triei, la lupta împotriva fascis
mului, la opera de reconstruc
ție,“ s-a bucurat de ample și e- 
locvente exemplificări.

I. CHIRIC

de MIHAI STOIAN
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Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat președintelui 
Republicii Orientale a Uruguayului, JUAN MARIA BORDA- 
BERRY, următoarea telegramă :

Cu ocazia preluării înaltei funcții de președinte al Republicii 
Orientale a Uruguayului, am plăcerea de a vă transmite, Exce
lență. în numele Consiliului de Stat, al poporului român și al 
meu personal .cordiale felicitări și cele mai bune urări de feri
cire personală și de prosperitate pentru poporul uruguayan.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre România și Uru- 
guay vor continua să se dezvolte, în interesul celor două po
poare, al păcii și colaborării internaționale.

„COLOCVII 
ACADEMICE 
ARGEȘENE"

INFORMATICA, PE 
ÎNȚELESUL TUTUROR

Atașatul militar, aero și na
val al R.D. Germane la Bucu
rești, colonelul Horst Beutling, 
a oferit, miercuri seara, în sa
loanele ambasadei, un cocteil 
nivereări'’ a Zilei Armatei Popu
lare Naționale a R.D. Ger
mane.

un cocteil 
prilejul celei de-a 16-a a- 
srsări a Zilei Armatei Popu-

dintre cele mai semnificative 
din punct de vedere istoric și 
artistic, descoperite în Româ
nia și Iugoslavia și colectate, din 
46 de muzee din ambele țări.

în saloanele Muzeului de artă 
din Cluj a avut loc, miercuri la 
amiază, festivitatea inaugurării 
expoziției internaționale știin
țifice „Hiri și daci“, organiza
tă de Muzeul de Istorie a 
Transilvaniei și Muzeul națio
nal din Belgrad. Sînt expuse 
peste 600 de piese arheologice

în Capitală a avut loc 
miercuri la amiază, vernisajul 
expoziției de fotografii artisti
ce, realizate de Marta Redner, 
membră a Uniunii Artiștilor 
Fotografi din Republica Popu
lară Ungară. Expoziția, deschi
să în prezența autoarei reunește 
peste 100 
gru, care 
din viața 
nilor din 
tenă.

de fotografii alb-ne- 
redau aspecte variate 
și preocupările oame- 
țara vecină și prie-

Rezultatele concursului publicistic
CU tema „ECONOMISIREA,
SEMN AL ÎNȚELEPCIUNII“

Poate dintre cele mal fru
moase acțiuni întreprinse de 
către tinerii Argeșului în întîm- 
pinarea semicentenarului U.T.C 
sînt cele organizate în cadrul 
ciclului „Colocvii academice ar-, 
geșene". Dialogul viu. sincer și 
interesant pe care unele dintre 
personalitățile vieții noastre ști
ințifice, culturale le poartă cu 
tinerii din organizații vizează 
în primul rînd orientarea pro
fesională, stimularea autoper- 
fecționării. informarea cu nou
tățile din cele mai diverse do
menii Ieri. în sala casei de cul
tură a sindicatelor din Pitești, 
după o vizită la Liceul „Nicolae 
Bălcescu“, unde a avut un 
schimb de păreri cu viitorii ma
tematicieni — academicianul 
Nicolae Teodorescu și-a dat în
tîlnire cu peste 1 000 de tineri 
din întreDrlnderile și instituțiile 
municipiului Expunerea sa 
„Drumul în știință" a fost com
pletată de numeroasele răspun
suri la întrebările solicitanților 
Cu o zi înainte acad Aurel 
Moga susținea la Curtea de Ar
geș un colocviu similar cu tine
rii din oraș referitor la progre
sai medicinei românești. Dintre 
„colocviile" anterioare mai a- 
mfntim pe cele de la Pitești, cu 
academicienii Miron Nicolescu, 
Mlltiade Filipescu și Mihai Be- 
niuc, la Topoloveni cu acad. 
Dumitru Dumitrescu, tar la 
Cîmpulung Muscel cu binecu 
noscutul sculptor Ion Jalea. Se
ria „colocviilor academice arge- 
șene* continuă în aceeași at
mosferă de interes și compe
tență.

Continuînd seria unor lucrări 
menite să popularizeze principii 
și metode moderne de conduce
re a economiei, Editura didacti
că și pedagogică a scos de sub 
tipar „Sistemul informațional“, 
de prof. dr. C. Purcărete. Auto
rul prezintă, într-un limbaj ac
cesibil, o serie de elemente de 
informatică.

Principalele capitole ale cărții 
se referă la : cibernetică ca ele
ment de fundamentare științifi
că a sistemului informațional și 
de conducere, rolul, sarcinile și 
structura sistemului informațio
nal economic, metodele și mij
loacele utilizate la elaborarea 
unui sistem informațional. Ulti
mele subtitluri ale cărții cu
prind elemente de bază privind 
sistemul informațional ca instru
ment de conducere a întreprin
derilor, informarea conducerii 
întreprinderii și organizarea u- 
nui sistem informațional inte
grat.

Exemplificările folosite de C. 
Purcărete pentru concretizarea 
unor noțiuni la prima vedere 
abstracte permit cititorului o 
cunoaștere și o înțelegere a unui 
domeniu de mare importanță în 
fundamentarea științifică a pla
nurilor, în urmărirea modului de 
desfășurare a activității economi
ce și sociale la toate nivelurile. 
Bibliografia adăugată la sfîrșitul 
lucrării poate constitui o sursă 
bogată de material documentar 
pentru cei care doresc să apro
fundeze cunoștințele privind in
formatica.

te în repertoriul nostru încă din 
secolul trecut, piese din reper
toriul cult clasic și prech 
(„Madrigal* de Hassler și 
lume ce frumoasă ești“ 
Beethoven) pe care le cintăm 
în limbile română șl maghiară 
se asociază cu piese de curînd 
identificate și introduse în re
pertoriul nostru. Aș exemplifi
ca prin „Obiceiurile de căsă
torie“ culeasă și prelucrată de 
folcloristul nostru, profesorul 
Gyula Horoy sau dansurile 
populare românești „Mânioasa“, 
„Oița“, „Ciobănașul“ culese, 
prelucrate și puse în scenă de 
instructorul formației noastre 
coregrafice, Cornel Cornelia, 
muncitor la Cooperativa Teh
nica din comună.

— în afară de cor. dezvol
tăm formația de dansuri care 
are și un mic taraf. Există de 
asemenea, o foarte bună fan
fară, cum însă aceste formații 
pretind din partea membrilor 
lor un nivel artistic ridicat, îm
prospătarea rîndurilor noastre a 
făcut necesar ca încă din școa
la elementară să ne îngrijim de 
pregătirea viitoarelor cadre. 
Funcționează la școală un cor. 
o orchestră, o echipă de dan
suri și o fanfară concepută ca 
o adevărată pepinieră pentru 
secția muzical-artistică a Socie
tății noastre. Vrem să mai înfiin
țăm o secție literar-științifică 
și una de turism și sport. A- 
ceasta din urmă va lua ființă 
chiar 
toare.

în cursul zilelor urmă-

ADINA VELEA

Ieri, a pornit din 10 centre ale județului Maramureș „Ștafeta semi
centenarului“ intitulată .Tineretul maramureșean răspunde prezent“
• La Uzinele „înfrățirea“ din Oradea s-a dat in folosință un cămin 
cu 300 de locuri pentru tinerii veniți recent In uzină « Minerii de la 
Petrlla au extras peste plan 2 000 tone cărbune • Specialiștii Combi
natului siderurgic din Hunedoara au asimilat 2 mărci noi de oțeluri 
necesare fabricării pieselor pentru autoturismul „Dacia 1300“ • Din 
Inițiativa Comitetului orășenesc Hațeg al U.T.C. a luat ființă un ma
gazin al tineretului • „Ziua ucenicului“ instituită la Școala profe
sională din Călan cuprinde acțiuni multiple : tntllnlri cu muncitori 
fruntași, cu inovatori, vizitarea unor obiective industriale etc. > La 
Arad și Timișoara și-au început activitatea birourile de turism pen
tru tineret e Tinerii din Rm. Vilcea și Drăgășani i-au avut ca oas
peți pe doi dintre autorii volumului „File din istoria U.T.C.“ tov. 
N. Tue și C. Bărbulescu • tn cinstea semicentenarului la Liceul eco
nomic din Bistrița s-a organizat medalionul „Nicolae Ceaușescu"
• 130 000 de locuitori din jud. Vilcea au efectuat lucrări de combatere 
a eroziunii solului pe 828 ha, au redat agriculturii 38 ha și au dislocat 
pentru canale 263 000 mc. pămint • In cadrul Inițiativei „In fiecare 
zi din viața de pionier — o faptă demnă de un viitor utecist" membrii 
cercului micii fizicieni de la Școala generală din Vața de Jos (Hune
doara) au construit o stație de radioficare • La clubul „Progresul** 
din Brăila s-a deschis expoziția de grafică „Lupta proletariatului din 
România in perioada anilor 1920—1933“ • Elevii Școlii generale nr. 1 
din comuna Afumați (Ilfov) au făcut o vizită la Uzina „Grivița roșie“ 
din Capitală • La Birlad peste 500 de elevi ai Liceului nr. 3 s-au 
intilnit cu tov. Constantin Horobeț, membru al C.C. al U.T.C., prim 
secretar al Comitetului județean Vaslui al U.T.C. • La Lupeni s-a 
organizat o „Sâptămină a muncit oatriotlce** • La Dej s-a dat tn 
folosință un club al tineretului • Cabinetul de științe sociale și pen
tru răspintlirea cunoștințelor științifice Ia tineri și-a început activitatea 
tn comuna Ținea (Bihor) • tn acest an tinerii din Clmplna au co
lectat 500 tone de fier vechi • Actorii clujeni pregătesc premiera 
spectacolului „Fîntina Blanhuzlel“ de Vasile Alecsandri • Expoziția 
deschisă tn municipiul Gh. Gheorghiu-Dcj este Semnată de Vasile 
Chelaru, elev In anul IV al Liceului industrial-chlmie ; Intre expo
nate se află șl „Bătrinul“ lucrarea distinsă la Expoziția națională a 
tinerilor din școli generale, licee șl ’icee de specialitate • Neculai 
Istudor șl Alexandrei lorga. ucenici la cooperativa „Danublus“ din 
Galați au stins un incendiu izbucnit la dispensarul de copii ; fapta 
lor a fost răsplătită cu mulțumirile colectivului trimise pe adresa 
cooperativei. rDe la coresnondenții noștri : loan Vlad. Thomas Breler, 
Vasile Moroșan, Valerlu Bârgău, Victor Cmeciu. Lorințiu Pavel, loan 
Florea. Bcnone Neagoe, Mortu Eugen, Corvin Alcxe, Costea Marinoiu, 
Mamelia Constantin, Ion Tomescu).

PEINTRUI
TIMPUL 

EV. LIBIER
Cinema

La data de 28 februarie a.c., juriul constituit din repre
zentanți ai ziarelor centrale, locale și C.E.C a stabilit să se 
acorde participant lor la concursul publicistic cu tema 
„Economisirea, semn al înțelepciunii*, organizat de Casa de 
Economii și Consemnațiuni. următoarele premii :

— Inge 
blicată în

V. R.

și Consemnațiuni. următoarele premii :
Premiul II in valoare de 4.000 lei

Ungureanu și Alfred Hatzack, pentru pagina pu- 
ziarul „Hermannsteder Zeitung“ din Sibiu.

Două premii III in valoare de 3.000 lei fiecare

ÎNTREPRINDERE 
ȘCOLARĂ

inspectoratului 
conducerii Li- 
Timișoara și-a

— Vasile Nîcorovici pentru materialul „Apropo de... Gre
ierele și furnica“, publicat în Intormația Bucureștiului ;

— Ion Marina pentru telereportajul „în fiecare ghiozdan*.
Două menfiuni in valoare de 1.500 lei fiecare

gînduil la viitor*,— Petre Dineu pentru materialul „Cu 
publicat în Satul socialist

— Aurel David pentru materialul „Pățania luî moș 
Gheorghe“, publicat în Tribuna lalomiței.

Trei menfiuni in valoare de 1.000 lei fiecare
— Gheorghe I. Negrea pentru materialul Un „abecedar* 

cu semnificații profunde publicat în Drumul socialismului 
— Deva ;

— Victor Domșa pentru reportajul Sînt mulți „economi" 
pe Valea Oltului publicat în Tribuna Sibiului ;

— Okos Gheorghe pentru materialele „Expresie a bună
stării“ și „Mai mult decît o operațiune financiară", publicate 
în ziarul Tgazsag din Cluj.

Juriul nu a acordat premiu) I.

Din inițiativa 
școlar local și a 
ceului nr. 6, la 
început activitatea prima micro- 
întrepriațîere școlară din județ. 
Ea dispune de două secții de 
bază în cadrul cărora au fost or
ganizate ateliere de lăcătușerie. 
electrotehnică, masini-unelte, 
țesătorie. croitorie și gospodărie.

Noua microîntreprindere. care 
și-a înscris ca deviză principiul 
educației socialiste a copiilor 
prin muncă și pentru muncă. își 
propune să-i ajute pe cei mici 
să se deprindă, încă de pe băn
cile școlii, cu problemele produc
ției, să dezvolte aptitudinile și 
înclinațiile 
unor meserii

Colectivul 
din cadrul 
bucură de sprijinul cadrelor di
dactice de specialitate, al pă
rinților și cadrelor de condu ere 
din unități industriale ale ora
șului, numără peste 1 100 elevi.

ăptitudinile și 
elevilor în direcția 
de bază.
microi ntreprlnderii 
liceului, care se

(Urmare din pag. I)
minare și de exigențele actuale 
ale traficului rutier“.

Pare paradoxal, dar marea ma
joritate a celor examinați au 
realizat baremul cerut pentru 
proba de indeminare (parte com
ponentă a probei de conducere 
auto). Observîndu-se insă mai 
atent modul cum elevii execută 
manevrele cerute, s-a constatat, 
de pildă, că el încep să vireze cu 
fața sau cu spatele atunci cînd 
autovehiculul ajunge cu roata 
în dreptul unui anumit punct. 
Puși să execute o manevră si
milară in afara poligonului, a 
„popicelor*, rezultatele au fost 
deplorabile. Ce rezultă de aci ? 
Că profesorii i-au pregătit nu 
pentru a exercita o profesie, ci 
pentru a trece un examen

Situația de la recentul examen 
de la Școala de șoferi Cîmpu- 
lung dezvăluie, de fapt, caren
țe care există din păcate și la 
alte școli. în procesul pregătirii 
nu se insistă asupra unor pro
bleme de importanță vitală pen
tru un conducător auto : cum să 
execute corect o depășire, cum 
să aprecieze distanțele necesare 
pentru dublare in funcție de vi
teza autovehiculului cu care se 
deplasează și a celui dublat, 
care este tehnica acordării prio
rității, cum trebuie să se efec
tueze frînarea autovehiculului și 
modul in care trebuie reglată vi
teza acestuia în funcție de dife
riți factori (starea timpului, a 
drumului, încărcătura)

Pășind în viață, începînd mun
ca în autobază, tînărul șofer, din 
vina instructorilor care îl „în
vață“ doar cum să ia examenul, 
are o imagine deformată despre 
forța motorului autovehiculului 
și despre sistemele de bază 
mașinii, crezînd că ele sînt 
cătoare de minuni“, că pot 
salveze din orice situație.

mai așa se explică procentul 
mare de tineri șoferi care comit 
accidente deosebit de grave în 
primul an de exercitare a pro
fesiei.

tmi amintesc despre un acci
dent tragic petrecut in aprilie 
1971 pe sectorul de drum Brașov- 
Codlea Un tînăr șofer nu a a- 
cordat prioritate la ieșirea de la 
balastieră pe drumul național și 
a intrat în plin într-un autobuz. 
Un pasager și-a pierdut viața 
Tînărul șofer era însă în prima 
zi de muncă după terminarea 
școlii 1

Iată însă că o asemenea ; 
dagogie se aplică nu numai

DIN CAUZA
VOLANULUI

NU NAI VAD
ȘOSEAUA

pe- 
i in

ale 
„fă- 
să-1 
Nu-

ceea ce privește conducerea auto 
ci și la însușirea regulilor de 
circulație. Și aici, în loc să se 
studieze temeinic cu elevii nor
mele rutiere, să fie învățați fo- 
losindu-se toată gama mijloace
lor didactice moderne — diapozi
tive, planșe, machete etc. — cum 
trebuie aplicate aceste reguli, 
unii instructori au drept princi
pală preocupare reconstituirea 
unor chestionare de examen, 
bineînțeles cu răspunsuri exacte, 
și, apoi, se caută a se „băga“ în 
capul elevilor soluții de-a gata, 
bineînțeles tot pentru trecerea 
examenului. Ce se va întimpla 
mai apoi interesează mai puțin.

Nu rare sînt cazurile cînd „mi
raculoasele“ chestionare de exa
men se comercializează.

Numeroasele cazuri de acci
dente care au loc din păcate ne 
drumurile publice ar putea con
stitui o sursă importantă de în
vățăminte pentru tinerii șoferi 
— nefericită, dar totuși o sursă ! 
Analizarea accidentelor, în pri
mul rînd a celor în care au fost 
implicați tinerii șoferi, oferă ne
numărate posibilități de instrui
re, de prezentare convingătoare 
a consecințelor încălcării unor 
norme de circulație și a unor 
norme de tehnica conducerii. To
tuși. rar se folosește în școli a- 
cest mijloc de instruire mai efi
cient decît oricare altul 1

Se 
cazurilor 
monoton 
ce elevii

Pentru 
pentru a 
unor nechemați în rîndul șoferi
lor, nu este nevoie numai de 
exigența comisiilor de examina
re a miliției, ci 
plină de pasiune, 
partea cadrelor 
școlile respective 
menea, nevoie de 
trol și îndrumare din partea ser
viciului de resort din Ministe
rul Transportului și Telecomu
nicațiilor și. poate, chiar de 
schimbarea concepției despre 
pregătirea șoferilor la unii func
ționari din acest serviciu și la 
unele cadre de conducere din 
școli.

Nu contestă nimeni că există 
numeroși profesori și instructori 
foarte buni dar sînt. din păcate, 
destui profesori și instructori 
care procedează în felul arătat 
mai sus, dovedind că nu simt 
răspunderea pentru înalta misiu
ne de a crea cadre bine pregă
tite pentru un sector atît de im
portant al economiei naționale.

I. SIMIONESCU 
„COLȚURI DIN ȚARĂ

Nu demult a apărut în libră
rii — publicată sub îngrijirea tî- 
nărului geograf Călin Dimitriu 
și ilustrată de Vasile Sencu. — 
culegerea de articole din vasta 
operă de popularizare științifică 
a lui Ion Simionescu, intitulată : 
„Colțuri din țară".

O strădanie lăudabilă, închina
tă memoriei celui care a iubit a- 
tit de mult pămîntul și oamenii 
patriei noastre, a descris cu un 
rar întrecut talent literar fru
musețile și bogățiile României, 
îndemnînd mereu tineretul să-și 
cunoască țara.

Parcurgînd textul celor peste 
300 de pagini — bogat ilustrate — 
avem prilejul să ne împrospă
tăm Imaginile văzute de-a lun
gul drumețiilor de altădată, să 
tresărim la recitirea descrierilor 
frumuseților din Carpați, din 
Subcarpați din dealurile și din 
cîmpiile noastre sau din Delta 
Dunării, să revedem aievea mica 
și tainica depresiune intramonta- 
nă a Trascăului ori să simțim 
splendoarea sălbăticiei Cheilor 
Bicaz, prin care pînă acum trel- 
patru decenii nu se putea trece 
decît cu piciorul ori cel mult că
lare.

Calitatea deosebită pe care o 
au paginile scrise de I. Simio
nescu, este aceea că ele se pot 
citi cu egală plăcere și folos a- 
tît de tineret, ca și de cei care 
au fost tineri atunci cînd autorul 
le așternea pe hîrtie. Conținutul 
loi nu obosește, fiind deosebit de 
instructiv si educativ

Prof. I. GUGIUMAN

M. T MARI PERFORMERI
ÎN ARENELE

SPORTULUI DE MASA
SE BUCURA, DIN PARTEA TINERILOR, 
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SOCIETATEA 
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■APovestire de DUMITRU M ION Ilustrații de MIHAI SINZIANU
XII. Drumurile Capitalei 

sînt multe și întortocheate, 
uteciștii le cunosc pe toate ; 
șl pe cele cu o ieșire, cu 
două, sau mai multe, dar și 
pe cele fără scăpare. Pe ace
lea Ie ocolesc. Munca in ile
galitate înseamnă sacrificiu 
gîndit. nu inutil, pueril. Tipo
grafiile, foile ilegale. lipirea 
manifestelor, răspîndirea cu
noștințelor înalte, ale propa
gării marxismului sînt tot 
atttea Îndeletniciri nobile ale 
curajoșilor tineri uteciști.

I
I

• i.
9

I tr
7

recurge la „prelucrarea“ 
întîmplate, citindu-se 
niște circulare. în timp 
dormitează.
a avea șoferi buni, 
împiedica pătrunderea

de o muncă 
de dăruire, din 
didactice din
Este, de ase- 

mai mult con-

S»

fi "

1. (Femei plingtnd In Valea Jiului) :
Jiule ce negru ești / N’-al lumină Ia 

ferești / Că bărbații mor ușor / Șl tu n-al 
lumina lor.

Acțiunea lansată în cinstea Semicentenarului U.T.C., zilele 
trecute, de către organizația U.T.C. și asociația sportivă de la 
Liceul „Gh. Lazăr" din București, se bucură de un ecou favo
rabil în rîndurile tineretului, a unor organisme de stat și 
sportive, Ideea sosirii în mijlocul tinerilor în școli și facultăți, 
în întreprinderi, pe șantiere și la sate, a sportivilor de mare 
performanță ai tarii este îmbrățișată cu mare entuziasm.

Astăzi publicăm alte ecouri primite la redacție.

0 INIȚIATIVĂ

învățătorul Dezideriu Domo- 
kos este director al căminului 
cultural. locțiitor al secretarului 
de partid comunal, conducăto
rul Societății culturale „Mikes 
Kelemen“ și dirijorul corului. 
Rugat să ne explice profilul și 
preocupările societății pe care 
o conduce ne-a spus :

— Scopul nostru este lărgirea 
orizontului de cultură generală 
al locuitorilor, promovarea prin
cipiilor eticii comuniste, culti
varea unei înalte responsabili
tăți sociale și morale a cetățe
nilor, educarea populației în 
spiritul tradiției progresiste a 
frăției dintre oamenii muncii 
români și maghiari, pentru ci
mentarea unității moral-politice 
a tuturor locuitorilor 
mună.

— V-am ruga să ne 
preocupările actuale și 
pectivă.

— Repertoriul corului ne o- 
feră imaginea preocupărilor 
noastre de pînă acum : alături 
de cîntece patriotice ca „Repu
blică măreață vatră“ de Ion 
Chirescu. „Glorios partid“ de 
Mircea Neagu și altele, aflate 
în repertoriul nostru permanent 
noi am acordat și vom acorda 
în continuare o atenție constan
tă valorificării folclorului local. 
Vechi prelucrări de folclor se
cuiesc ca „Mireasma rosmarinu- 
lui“ și „Căsătoria hazlie“ afla-

* *• *

z. • 
• 4*

2 (Un comunist) :
— Au mai fost scoși încă trei inși de 

sub dărlmături. Tovarășii Damian și Vlad 
spun să formăm un comitet de grevă.

— S-au luat măsuri să fie ajutorate 
familiile Îndoliate !

din co-

înfățișați 
de pers-

EXCELENTĂ
In „Scînteia tineretului“ nr. 

7074/14. II 1972 a apărut arti
colul „Mari performeri — în a- 
renele sportului de masă".

Popularizînd acțiunea între
prinsă de Liceul „Gheorghe La
zăr“ din București, de organiza
ția U.T.C și asociația sportivă de 
aici, privind invitarea unor spor
tivi fruntași — campioni olim
pici, mondiali și europeni, foști 
elevi ai liceului, în mijlocul ac- 
tualiloi elevi ai școlii, articolul 
scoate în relief rolul social însem
nat pe care îl are educația fizi
că și activitatea sportivă școlară 
în educarea multilaterală a ele
vilor, aportul pe care îl aduce 
învățămîntul Ia dezvoltarea acti
vității sportive de masă și de 
performanță din țara noastră.

Apreciem că prezența sportivi
lor fruntași în mijlocul elevilor, 
participarea lor efectivă, nemij
locită ca instructori și, în același 
timp, ca sportivi, reîntoarcerea a- 
cestora printre colegii lor mai 
tineri, reprezintă un mijloc efi
cient de educație și propagandă 
sportivă în rîndul tineretului șco
lar. Dacă toate școlile ar benefi
cia de prezența sportivilor de 
performanță doar de cîteva ori pe 
an, eșaloanele celor care practi
că diferite discipline ar crește 
considerabil și de aici și baza 
de masă pentru selecție, pentru 
performanță, ar avea o arie mult 
mai întinsă.

Iată, de ce considerăm că or
ganizarea unor acțiuni asemănă
toare ca cea de la . Lazăr" în cît 
mai multe școli, chiar în facul
tăți, constituie, într-adevăr, un 
imbold pentru intensificarea 
preocupărilor școlii, în direcția 
dezvoltării activității sportive de 
masă în rîndul tineretului școlar, 
pentru crearea unor tradiții spor
tive în școală.

Cu acest prilej, evidențiem u- 
tilitatea publicării, în continuare, 
în coloanele ziarului a unor ac
tivități de educație fizică și sport 
școlar, a manifestărilor prilejuite 
de prezența marilor performeri în 
rîndurile tinerilor.

ALEX FORȚU 
director în Ministerul Educației 

și Invățămîntului

ILIE NÄSTASE, GRUIA, 
VISCOPOLEANU Șl 

IORDÄNESCU

INVITAT! ÎNTRE
TINERII CHIMIȘTI

DE EA
TR. MĂGURELE

Tinerii de la Combinatul 
îngrășăminte chimice de la

de
Tur- 

nu Măgurele au primit cu foarte 
mare bucurie vestea că pot să se 
bucure de prezența, în mijlocul 
lor, a unor sportivi de mare per 
formanță Este, de fapt, o dorin
ță mai veche de a primi vizita 
unor sportivi de performanță — 
glorii ale arenei sportive. Nu o 
dată ei au pomenit numele lui 
Gruia, Ilie Năstase, Viorica Vis- 
copoleanu, lordănescu. Iată, a- 
cum posibilitatea concretă de a 
organiza o întîlnire cu acești 
preferați ai tinerilor de la Com
binatul nostru, după modelul a- 
celeia care a avut loc, recent, la

Liceul „Gheorghe Lazăr“ din 
București.

Prin intermediul ziarului 
„Scînteia tineretului", vrem să-i 
asigurăm, dinainte, pe invitații 
noștri, că aici, la Turnu Măgu
rele, ei au făcut, încă mai de
mult, „victime“. Astăzi, putem 
constata, cu o mare bucurie, că 
zeci, sute de tineri — nu însă în 
măsură suficientă — practică, cu 
tot mai multă regularitate, dife
rite sporturi. Și, după cum e de 
înțeles, ei și-au descoperit aces
te pasiuni datorită rezultatelor, 
succeselor repurtate de marii 
noștri sportivi. Cînd echipa noas
tră națională de handbal a cuce
rit, pentru a treia oară titlul de 
campioană a lumii, in 1970 la 
Paris, tinerii care i-au văzut pe 
Gruia, pe Oțetea, pe Gațu și pe 
ceilalți coechipieri ai acestora 
s-au îndrăgostit de handbal. A- 
cum, de cînd racheta lui 
Năstase cucerește lumea, 
de la noi și-au descoperit pasiu
nea, vocația pentru tenis, 
nu vă vine să credeți dar avem 
deia un mănunchi de vreo 30 de 
tineri care practică zilnic teni
sul, au un campionat intern, și-au 
procurat mingi, rachete, și-au a- 
menajat un teren de tenis cum 
scrie la carte.

Așa că, în încheiere, îi asigur 
pe invitații noștri că vin între 
cunoscuți și că se vor simți foar
te bine.

ION GHERGU 
secretând Comitetului U.T.C. al 

Combinatului de îngrășăminte 
chimice Tr. Măgurele

Ilie 
tinerii

Poate

puterea și adevărul : ru- 
leazâ la Patria (orele 10; 16; 19,45), 
Capitol (orele 9,15; 12,45; 16,15;
19.45), Melodia (orele 9; 12,30; 16;
19.30) , Modem (orele 9; 12,30; 16
19.30) .

12 SCAUNE . rulează la Victoria 
(orele 8,30; 12; 15,45; 19,30).

ANTRACIT : rulează la Lumina 
(orele 9—19.30 tn continuare).

STEAUA SUDULUI . rulează la 
Luceafărul (orele 8,30; 11; 13,30;
16; 18,30; 21), București (orele 8,15; 
10,15 12 30; 14.45; 17; 19.15; 21,15).

VIAȚA DE FAMILIE rulează 
la Floreasca (orele 15,30; 18; 20,30).

MICUL SCALDATOR : rulează 
la Scala (orele 9.15; 11,30; 13,45;
18,15; 18,45, 21,15), Favorit (orele 
9,15- 11.30. 13,45; 16; 18.15; 20.30.

RĂZBOIUL SUBTERAN . rulea
ză la Ura (orele 15,30; 18; 20,15).

OSCEOLA : rulează la Festival 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Feroviar (orele 8,45; 11, 13,30; 16; 
18.30, 20.45), Aurora (orele 9; 11.15; 
13.30; 15,45; 18, 20,15). Flamura (o- 
rele 0; 11.15; 13.30; 16: 18,15; 20.30).

ATUNCI I-AM CONDAMNAT PE 
TOȚI LA MOARTE : rulează la 
Drumul Sării (orele 15.30; 17.45; 
20), Popular (orele 15,30; 18; 20,15). 
LOCOTENENTUL BULLITT ■ ru
lează la Excelsior (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15: 20,45). Gloria (ore
le 9; 11.15; 13,30; 18; 18.15; 20,30).

POVESTE DE DRAGOSTE : ru
lează ia Progresul (orele 15,30; 18;
20.15) .

AVENTURI IN ONTARIO : ru
lează la Tomls (orele 9: 11,15;
13,30; 15.45; 18,15; 20,30). Bucegl
(orele 15,45; 18; 20,15), Doina (ore- , 
le 11,30 13,45; 16; 18,15; 20,30), (la
orele 10 Program pentru copil).

DECOLAREA rulează la Vitan 
(orele 16: 18; 20).

MIRII ANULUI n : rulează la 
Central (orele 9,15; 11.30; 13.45; 16; 
18.15. 20.30). Gluleștl (orele 15.30; 
18: 20,15).

BRIG4DA DIVERSE tN ALER
TĂ ; B.D LA MUNTE ȘI LA 
mare • rulează la Unirea (orele 
15,30: 19)

B. D. LA MUNTE ȘI LA MARE: 
rulează la Munca (orele 10: 15.30; 
18: 20.15)

FARMECUL ȚINUTURILOR 
SĂLBATICE • rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—18.30 tn continuare; 
Program de documentare (orele
20.15) .

ULTIMUL RĂZBOINIC : rulează 
la Grivita (orele 9; 11.15; 13.30: 16; 
18.15: 20.30). Miorița (orele 9; 
11,15: 13,30: 15.45 18: 20.30).

FUGA rulează la Volga (orele 
10.30; 15; 19)

ANNA CELOR O MIE DE ZILE: 
rulează la Moșilor (orele 15.30: 19).

LIVADA DTN STEPA rulează la 
Rahova (orele 15.30; 18: 20.15).

LOVE STORY : rulează la Arta 
(orele 10 30: 15.30; 18: 20.15).

VAGABONDUL : rulează la Bu- 
zeștl (orele 9: 12.30: 16: 19.30).

O DUMTNTCA PIERDUTA ru
lează la înfrățirea (orele 15.30; 
17.45; 20)

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE : 
rulează la Pacea (orele 15.45: 18:
20). Laromet (orele 15.30: 17.30:
19.30) .

TRENUL : rulează la Crtngașt 
(orele 15.30: 18. 20,15).

PE POTECA NEȚĂRMURITEI 
nnîIRT rulează la Ferentari (o- 
rele 15.30: 17.45: 20)

RITMURI SPANIOLE : rulează 
ta Viitorul (orele IR; 18: 20).

COPAm MOR TN PTCTOARE : 
rniooză la Cosmos (orele 15.30: 18: 
20.15).

O FI OARE ST DOI GRĂDINARI: 
rVează la Flacăra (orele 10: 15.30: 
19)

rtARTRAT.ni (orele 10: 12; 14.15) ; 
PARINTT ST COPT! (ora 16.30) ; 
SINGURĂTATEA ALERGĂTORU
LUI DE CURSA LUNGA (orele 
18.45; 21) — rulează la Cinemateca 
„Unlon".
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».Trofeul Carpați" la handbal masculin

x's

REZULTATE ECHILIBRATE
PLOIEȘTI (prin telefon). — 
Ieri după-amlază, In noua sală 

de sport din Ploiești, numită su
gestiv „Victoria", după festivita
tea de deschidere, prilej cu care 
tov. Gheorghe ALECU, primarul 
municipiului, a salutat delegațiile 
de sportivi șl le-a urat succes în 
întreceri, a început cea mal Im
portantă confruntare handbalistică 
dinaintea J.O. de la München, 
încă de la primele întîlnlri s-au 
vădit, pe de o parte tendința e- 
chipelor de a exprima cît mai fi
del stadiul actual al posibilităților 
de joc, Iar pe de alta Interesul 
antrenorilor de a-și studia cît mal 
atent adversarii.

Prima partidă a opus formațiile 
noastre reprezentative, Campioa
na mondială și Tineretul. Fiecare 
Început de repriză a fost marcat 
de un echilibru de forțe, reflec
tat și pe tabela de marcaj, stabi
lit atît de ambiția celor mal tineri, 
cît și de rutina șl de calmul lui 
Gruia și al colegilor săi. Apoi, în 
finalurile de reprize, experiența 
și-a spus cuvtntul. După două ega
lități strfnse la 3—3 șl apoi la 
4—I (mln. 17) handicapul nu mal 
e refăcut pînă la sfîrșitul parti
dei încheiate cu scorul de 24—17 
(13—9) în favoarea primei repre
zentative. Cele mal multe goluri 
au fost marcate de Birtalan — 7 
(5 din 7 m.) Gruia, 6, iar de la 
Tineret, de către Conștantlnescu 
— 8 7 I încă un fapt semnificativ : 
din 8 lovituri de la 7 m. Penu nu 
a apărat decît una 1

Antrenorii au putut folosi Între
gul lot de jucători, au Încercat 
mal multe formule de atac și ală
turi de mai vechil componenți 
Gruia. Gațu, Chicit, Penu, Guneș, 
au apărut în formație, cu inter
mitențe, mai proaspeții titulari
zați : Cosma, Stockl, Tudosle, 
Schöbel, Volnea, Stef. etc. E pre
matur deocamdată să facem apre
cieri mai largi asupra calității e- 
voluțlei tricolorilor, asupra forței 
șl capacității tehnico-tactice a e- 
chipel, tndeosebl pentru că echi
pa de tineret, cunosclnd perfect 
jocul veșnicului ei sparing-parte-

ÌN PRIMA SEARĂ
ner a avut destule arme „secrete“ 
pentru a anihila acțiunile organi
zate de Gațu și colegii săi. Testele 
autentice ni le vor oieri abia ur
mătoarele confruntări antlclpînd 
Intîlnirlle din cadrul turneului o- 
limpic de la München, cu Iugosla
via, Cehoslovacia, Suedia șl R.D.G. 
Deci, să mai așteptăm.

Extrem de dirză — cea de a 
doua partidă a serii : R.D.G. — 
Suedia. Ambele echipe — tehnice, 
solide, combative, cu o bună re
zistență la efort — e numai Înce
putul — au furnizat un spectacol 
de ținută răsplătit cu vil aplauze. 
A fost un meci tn care am văzut 
la toti jucătorii un angajament to
tal șl totuși spiritul de sportivita
te nu a fost amenințat nici o cli
pă. După ce vlcecampionli lumii 
conduc la diferență de 1—4 goluri, 
dovedindu-se pînă spre finalul 
partidei, mal hotărîțl, mal fermi 
în apărare, suedezii, care une
ori ratează ocazii ușoare și o- 
ferlseră, în orice caz, un semicerc 
mai penetrabll, au o revenire sen
zațională și doar cu 6 minute îna
inte de final egalează la 16—16. 
Sfîrșitul partidei se desfășoară în 
tensiune și dramatism. Meciul se 
termină cu un rezultat echitabil, 
de egalitate : 17—17 (9—7). Cei mai 
buni . Rost (4 goluri), Bohme (5), 
portarul Volgt, Iar de la suedezi : 
cunoscutul Internațional Lenart, 
Elcksson (5), Person șl Drott.

Un meci destul de echilibrat (Ia 
pauză 12—12) și spectaculos a fost 
ccl dintre reprezentativele Iugo
slaviei și Cehoslovaciei. Iugoslavii 
n-au mal jucat chiar așa de bine 
cum îl știam, și cum îl anunțau 
ultimele performanțe, ofensiva lor 
a funcționat mal puțtn impecabil 
decît altădată, s-a mizat mult Pe 
greșelile adversarilor (o dovadă : 
cele mai multe goluri au fost În
scrise la capătul acțiunilor de 
contraatac). în schimb, cehoslova
cii, care construiesc de mai multă 
vreme o echipă în vederea J.o. au 
constituit o surpriză plăcută din 
multe puncte de vedere. Partida 
a luat sfîrșlt cu rezultatul just de 
egalitate : 19—19 (12—12).

VASILE CABULEA

JOI, 2 MARTIE 1972
Opera Română : FAUST — ora 

19,30; Teatrul de Operetă : VOIE
VODUL ȚIGANILOR — ora 19,30; 
Teatrul Național „I. L. Caraglale" 
(Sala Comedia) : FANNY — ora 
20, (Sala Studio) : PĂRINȚII TE
RIBILI — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : O SCRISOARE PIERDU) 
TĂ — ora 20; (Sala Studio) t 
VICARUL — ora 20; Teatrul de 
Comedie : CHER ANTOINE — ora 
20; Teatrul „C. I. Nottara" (Sala 
Magheru) : BUNĂ SEARA DOM
NULE WILDE — ora 19,30; (Sala 
Studio): DIALOG-SPECTACOL DE 
POEZIE ROMANEASCA — ora 
18,30; Teatrul Mic : VICLENIILE 
LUI SCAPIN — ora 19,30; Teatrul 
Giulești : MĂSURĂ PENTRU MĂ
SURA — ora 19,30; Teatrul „C. Tă- 
nase“ (Sala Savoy) : BIMBIRICA
— ora 19.30; (Sala Victoria) : 
GROAPA — ora 19,30; Teatrul 
„Ion Vasllescu" : FETELE DIDI- 
NEI — ora 19,30; Teatrul „Ion 
Creangă“ : SNOAVE CU MĂȘTI
— ora 16; N-A FOST ÎN ZADAR
— ora 19,30; Teatrul „Țăndărică“ 
(Sala Victoria) : PETER PAN — 
ora 15; (Sala Academiei) : CAR
TEA CU APOLODOR — ora 17; 
Teatrul Evreiesc : DOUA NUNȚI 
ȘI UN DIVORȚ — ora 19,30; An
samblul „Rapsodia Română : LA 
IZVOARE DE FRUMUSEȚE — 
orele 19,30.

s. (oamenii patronatului) i
— Prieteni mineri, viitorul e al vostru, 

întoarceți-vă la lucru. Morțli cu morțll, 
viii cu viii 1

— Huo (VA URMA)

• IN CADRUL turneului pe 
care-1 întreprinde în Grecia 
echipa de fotbal Rapid Bucu
rești a jucat ieri la Salonic în 
compania echipei locale Paok. 
Fotbaliștii Tomâni au obținut 
victoria cu scorul de 4-2.• MECIURILE din cadrul 
„16“-imilor“ „Cupei României“ la fotbal au început ieri cu o

mars surpriză. La Timișoara e- 
chipa locală Politehnica a reușit 
să învingă cu 2—0 (1—0) pe 
Steaua, deținătoarea trofeului. 
Scorul a fost deschis în minutul 
3 de Bojin. Cel de-al doilea 
punct a fost marcat în minutul 
85 de Maier care a transformat 
o lovitură de Ia 11 m. Celelalte 
jocuri ale competiției sînt pro
gramate duminică.

JOI, 2 MARTIE 1972
PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. 9,05 Ritm, tinerețe, dans 
(reluare). 9,50 Desene animate. 
10,Ob Curs de limba engleză (lecția 
a 5-a). 10,30 Tele-cinemateca :
,, Corabia nebunilor“ (reluare). 
12,55 Telejurnal. 15,30 Lecții TV 
pentru lucrătorii din agricultură. 
16,30—17,00 Curs de limba germa
nă (lecția a 4-a) — reluare. 17,30 
Deschiderea emisiunii de după- 
amlază. 17,35 Emisiune tn lim
ba maghiară. 18,35 Confrun
tări. Complexul cercetare-învă- 
țămtnt-producțle. 19.00 Melodiile 
serii. Muzică ușoară româneas
că în primă audiție, prezentată de 
sextetul Sile Dlnicu. 19,15 Publici
tate. 19,20 1001 de seri : Povestea 
lui Rumcajs (12). 19.30 Telejurnal. 
29,00 Reflector. 20,10 Handbal mas
culin : Românla-Cehosiovacla (re
priza a II-a) tn cadrul turneului 
Internațional dotat cu „Trofeul 
Carpați“. Transmisiune directă din 
Sala sporturilor de la Ploiești. 
20,40 Tinerii despre el înșiși. 21,00 
Pagini de umor :, Antologie 
Charlie Chaplln. 21.40 Mal aveți o 
întrebare ? „Cum a apărut omul 
șl civilizația 7“ 22,30 „24 de ore".

PROGRAMUL H
20,00 Concertul orchestrei simfo

nice a Radiotelevlziunil. în pro
gram : Paul Constantinescu : Con
cert pentru pian și orchestră 
20.30 Cărți și idei. 21,00 Desen ani
mat. 21,10 Agenda. 21,20 Bucureștlul 
necunoscut : Palatele orașului. 
21,45 Melodii nocturne. Emisiune 
de muzică ușoară realizată de 
Televiziunea sovietică. 22,10 Film 
serial „Planeta glganțtlor" (re
luare).
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Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

CAMPANIA AGRICOLĂ
DE PRIMĂVARĂ

in întreprinderi industriale bucureștene

se deîn

Uzina de mașini grele. Conducătorul partidului și statului nostru apreciază preocuparea colectivului de aici pentru calitatea 
produselor

(Urmare din pag. I) tei experiențe a cadrelor ținînd seama de caracterul complex al producției, care solicită d* calitate superioară.Dialogul asupra problemelor de ansamblu ale întreprinderii și centralei industriale este continuat în sectoarele de producție. Mai întîi, în imensa hală a cazangeriei, secție intrată în funcțiune în ultimii ani, acum fiind pe punctul de a produce la întreaga capacitate proi ectată. Este prezentat laboratorul de sudură, laborator luci nd după tehnici din cele mai moderne. Se urmărește apoi procesul de asamblare a unor uriașe utilaje destinate noilor unități chimice aflate în construcție la Slobozia, Rm. Vîlcea, Craio- va. Un scurt popas în fața unor mașini automate de debitat tablă groasă după desen, prilejuiește și aici sublinierea gradului înalt de dotare pe care l-a atins uzina. Se parcurge, de asemenea, linia de fabricație a coloanelor multistrat de mare presiune — 400—450 atm. Totul, în această hală, impresionează. Utilajele, agregatele aflate în proces de execuție flnt de dimensiuni și gabarite puțin obișnuite, după cum tot astfel sînt tehnicile de lucru. Rezultatele obținute în însușirea acestor produse de înaltă tehnicitate sînt remarcabile și nu este de mirare că ele se bucură de aprecierea unanimă a beneficiarilor interni și externi. Oaspeții sînt informați în legătură cu organizarea altei linii moderne de fabricație — celule de electroliză,liniază că pe baza măsurilor de reorganizare a fluxului tehnologic, s-a îmbunătățit calitatea produselor, a sporit continuu productivitatea muncii. Referin- du-se la rezultatele bune obținute în diversificarea producției, tovarășul Ceaușescu arată că specialiștii uzinei și ai centralei trebuie să se preocupe permanent de reducerea consumului de metal. în cazul concret al Uzinelor „Grivița Roșie“, aceasta înseamnă reducerea de metal pe tona de produs.în drum spre secția mecanică, conducătorii de partid și de stat primesc explicații în legătură cu producția de vagoane-dsternă, care, de asemenea, este în continuă creștere. Preocuparea pentru inovare, pentru descoperirea și aplicarea de procedee tehnice și tehnologice noi, pentru valorificarea capacității inventive a muncitorilor și specialiștilor își află o vie întruchipare în rezultatele acțiunii de autodotare. O expoziție pe a- ce-astă temă înfățișează o gamă foarte largă de utilaje realizate în întreprindere prin forțe proprii. Discutînd despre activitatea de autoutilare, sarcină de cea mai mare importanță, specialiștii arată că în

cea deSe sub-

acest an se vor executa utilaje necesare autodotării în valoare de 11 milioane lei, adică de aproximativ 4 ori mai mult decît în anul trecut, urmînd ca valoarea acestora să ajungă în anul 1975 la 25 milioane lei. Secția de autodotare cuprinde și un serviciu propriu de proiectare, care în activitatea sa se orientează după cele mai noi cuceriri ale tehnicii înaintate. în discuția cu specialiștii, tovarășul Ceaușescu arată că ținînd seama de valorosul potențial tehnic și uman al uzinei trebuie luate măsuri pentru producerea într-un ritm pid a unor mașini laje pentru nevoile ale uzinei ale altor unități i pentru export, logului purtat liștii centralei i ai întreprinderii, tori, tehnicieni și ingineri, cu factori de răspundere din ministerul de resort vizează practic toate aspectele producției. Responsabilii uzinelor, specialiștii, muncitorii relevă o bogată arie de preocupări desprinse din lucrările recentei Conferințe pe țară a cadrelor de conducere din industrie și construcții, din ampla expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, exprimînd hotărîrea fermă de a înfăptui sarcinile de cinste și de mare răspundere care le revin.La încheierea vizitei în a- ceastă uzină, secretarul general al partidului felicită călduros pe muncitori, tehnicieni și ingineri, colectivul de conducere al unității pentru rezultatele obținute, recoman- dîndu-le să persevereze în continuare, atît în direcția îmbunătățirii calității produselor, cît și în cea a diversificării gamei de utilaje și instalații corespunzătoare necesităților economiei noastre naționale. între indicațiile de ordin practic formulate de secretarul general se înscriu : folosirea mai judicioasă, mai intensivă a spațiului construit, organizarea unui sistem de transport interuzinal cu grad înalt de mecanizare, apt să contribuie la îmbunătățirea fluxului tehnologic, extinderea atelierului de sculă- rie-matrițerie, o conlucrare mai strînsă cu institutele de specialitate ale chimiei și, în general, cu acele întreprinderi aparținînd Ministerului Industriei Chimice care produc u- tilaj similar. De asemenea, s-a preconizat extinderea uzinei prin redistribuirea spațiului industrial construit în perimetrul căilor ferate. A fost avansată ideea transformării Uzinelor „Grivița Roșie“ într-un mare și puternic centru producător de utilaj chimic în care să-și desfășoare activitatea și institutele de cercetări de specialitate, precum și subunități care prin profilul lor se înscriu în sfera de activitate a uzinei.

mai rasi utî- proprii pentrucît și industriale și Aria dia- cu specia- industriale și cu munci -

necesare echipării aparatelor de radio și televiziune, calculatoarelor electronice și altor aparate de mare finețe tehnică cum sînt elementele de comandă și reglare automată cu aplicație în procesele de producție siderurgice, în instalațiile dispecer pentru calea ferată etc.Secretarul general al partidului, ceilalți oaspeți sînt întâmpinați cu căldură de muncitorii, tehnicienii și inginerii întreprinderii. Amplasată în ambianța naturală de largă respirație a pădurii Băneasa. Uzina se relevă ca o bijuterie arhitectonică. Pavilioanele sînt realizate după o concepție modernă, iar liniile de producție sînt dotate cu instalații de ultimă expresie în materie de concepție și realizare.La unul din obiectivele date recent în folosință, directorul generai al întreprinderii, ing. Lazăr Șandrea, prezintă o seamă de date asupra întreprinderii, în general, asupra preocupărilor actuale.Se subliniază faptul că produsele fabricate la I.P.R.S. sînt comparabile cu cele similare fabricate pe plan mondial. Mai mult, lucrătorii și cercetătorii de aici au conceput și realizat dispozitive și produse noi care pot fi oferite ca licențe. O ultimă realizare este tranzistorul de putere cu multiple apli

cații în electronică și electrotehnică. Secretarul general al partidului se interesează de stadiul lucrărilor de investiții la obiectivele prevăzute a fi înfăptuite în cursul acestui plan cincinal, de activitatea de cercetare, de modul de îmbinare a activității științifice cu realizările unor produse în pas cu cele mai noi cuceriri ale tehnicii contemporane. Responsabilii întreprinderii dau explicațiile solicitate și înfățișează o serie de realizări obținute în cadrul acțiunii de autoutilare, aparatură care, în prezent, constituie, în unele secții, utilajul de bază. între a- cestea se numără mașina de sudat fire Tungsten care realizează un randament de patru oii mai mare decît mașina similară obținută din import. Secretarul general recomandă să se depună eforturi în direcția lărgirii gamei de aplicații, a diversificării producției, a realizării mai rapide a sectoarelor producătoare de materiale și utilaje specifice acestei noi ramuri a industriei electronice.întîlnirea de lucru cu specialiștii de la I.P.R.S.-Băneasa, indicațiile prilejuite au constituit — ca și întîlnirile anterioare cu secretarul general — un sprijin prețios în activitatea viitoare a colectivului din această unitate.
LA MARILE ÎNTREPRINDERI 

SUDDIN ZONA

LA ÎNTREPRINDEREA DE PIESE 
RADIO Șl SEMICONDUCTOR!La altă unitate industrială — întreprinderea de piese radio și semiconductori-Bănea- sa. Aici, spre deosebire de

„Grivița Roșie“ nu se produc utilaje gigant ci elemente miniaturale — tranzistori și diode în numeroase variante,

Dialogul cu constructorii de utilaj chimic, început la „Gri- vița Roșie“, e continuat la noua uzină ridicată recent în zona industrială din sudul Capitalei;Construcția „Uzinelor mecanice de utilaj chimic“ a început în urmă cu doi ani, iar la sfîrșitul anului precedent a început producția prevăzută pentru prima etapă. Tineri, ca și uzina, sînt și cei care lucrează aici. Acestui colectiv entuziast i-a fost încredințată o sarcină deosebit de importantă — realizarea unor utilaje de mare complexitate solicitate de industria noastră chimică și petrochimică în plină dezvoltare.La intrarea în marea hală monobloc, care adăpostește principalele sectoare de producție, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat, sînt întîmpinați de colectivul de conducere al u- zinei, de reprezentanți ai Consiliului oamenilor muncii.La vizita precedentă a secretarului general al partidului în zona industrială Ber- ceni, noii întreprinderi abia i se fixa amplasamentul. A- cum, după numai doi ani, constructorii Trustului București au înălțat aici o uzină modernă, au fost instalate o bună parte din utilaje, producția a putut să la termen.Directorul zinei, ing. Gheorghe prezintă tovarășului Ceaușescu, celorlalți conducători de partid și de stat stadiul actual și planurile de dezvoltare în continuare a zinelor.în completarea gamei utilaje și instalații pentru industria chimică, ce se produc

iar înceapăgeneral al u- Ioniță, Nicolae
vide

la „Grlvița Roșie“ și în alte întreprinderi din țară, aici vor fi realizate utilaje mici, însă de mare complexitate — în marea lor majoritate unicate.Sînt vizitate cîteva din sectoarele de producție — prelucrări mecanice, cazangerie — montaj. Secretarul general al partidului este informat că montarea utilajelor a fost devansată cu opt luni și încă din acest an se va putea realiza o producție mai mare decît cea prevăzută.Sub un volum și o greutate redusă, produsele noii întreprinderi concentrează un procent ridicat de muncă, datorită gradului înalt de tehnicitate, gîndirii tehnice pe care o încorporează. Dotarea modernă, buna calificare a muncitorilor, vor asigura ca, în e- tapa finală — prevăzută pentru 1973 — la fiecare sfert de oră să fie livrat cîte un utilaj — unicat.Tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă conducătorilor uzinei, ai Centralei industriale, să asigure o strictă profilare și specializare a producției, să se scurteze termenul de intrare în funcțiune a întregii uzine, la parametrii proiectați. Totodată, este necesar să se asigure, încă din această etapă, organizarea judicioasă a fluxului tehnologic, folosirea cu maximum de randament a spațiului de producție, a mașinilor și utilajelor.La încheierea citind colectivul pentru noua lor tarul general al urează succese mari în viitor, sfătuiește să se facă totul pentru ca întreprinderea, atît prin construcție și dotare, cît și prin producția realizată, să fie cu adevărat o uzină mo-

demă, mîndrie a industriei noastre socialiste,
★Pe aceeași tînără platformă industrială a Capitalei profilează halele Uzinelor mașini grele București.Este pentru a doua oară,decurs de doi ani, cînd secretarul general al partidului, vizitează această modernă întreprindere. La intrarea în uzină, oaspeții sînt întîmpinați de conducerea întreprinderii, de membrii Comitetului de partid, sindicat și U.T.C., de conducerea Institutului de cercetări și proiectări de echipamente termoenergetice. Aplauze și ovații răsună de pretutindeni. Se ovaționează pentru partid, pentru secretarul general : „CEAUȘESCU-P.C.R.“, „CEAUȘESCU-P.C.R.“.Inginerul Teofil Popovici, directorul Institutului de cercetări și proiectări de echipamente termoenergetice, prezintă o serie de planșe care înfățișează preocupările specialiștilor pentru mărirea numărului de produse noi, pentru creșterea eficienței economice a lucrărilor de cercetare și proiectare. Din anul 1970 pînă acum — spre exemplu — numărul unor produse noi principale, ca turboagregate și cazane, proiectate de institut, s-a dublat, iar al electro- filtrelor s-a împătrit. în același timp, datorită lucrărilor de cercetare și proiectare, numai în cursul anului 1971 s-au realizat importante economii la importuri de utilaje și au fost economisite peste 8 000 tone de metal prin reproiectarea unor agregate. în preocupările actuale ale Institutului intră proiectarea de cazane energetice de diverse tipuri, cazane industriale, cazane pentru încălzit trenuri și a- partamente, electrofiltre, diverse tipuri de turboagregate, ventilatoare de aer, boilere de termoficare, mașini electrice rotative de performanță și altele.Se vizitează apoi hala în care se fabrică turboagregate de la 50 MW, la 330 MW. în atelierul pentru fabricația barelor stator se urmărește procesul tehnologic, caracterizat printr-o înaltă tehnicitate și precizie de execuție. în sectorul de mecanică grea, uriașele mașini care prelucrează părțile componente ale turbinelor, creează o imagine de puternică forță constructivă. Strunguri paralele suportă prelucrează piese de pînă 200 de tone, șlefuindu-le precizii de microni.La intrarea în secție, secretarul general al partidului se oprește în fața unui masiv rotor de turbină, greu de a- proape 100 de tone, care urmează a intra în procesul de prelucrare. Directorul uzinelor, ing. Grecu Tiberiu, arată că, datorită bunei calități a utilajelor, calificării profesionale ridicate a muncitorilor, întreprinderea realizează numai repere de înaltă calitate. Se evidențiază faptul că, pe primele două luni ale acestui an, toți indicatorii de plan au fost îndepliniți și depășiți, succese care se adaugă celor obținute în cursul anului trecut, cînd angajamentele colectivului uzinei au fost realizate cu succes.Se urmărește procesul tehnologic pe parcursul căruia piese grele, abia ieșite din

Și la la

turnare, ae transformă, sub acțiunea mașinilor conduse cu măiestrie de om, în rotoare de joasă presiune, sau înaltă presiune.Se apreciază faptul că întregul colectiv își are înscris, csf o preocupare permanentă, controlul temeinic al calității fiecărei operații în parte, fiecărui reper, mic cît un șurub, sau mare cît o locomotivă.Din acest atelier, se trece într-o zonă a halei aflată încă în construcție. Conducătorii de partid și de stat sînt informați de investițiile realizate concomitent cu procesul de producție efectivă. Pînă a- cum, au intrat parțial în funcțiune suprafețe de producție însumînd circa 70 000 mp, alte zeci de mii de metri patrați de construcții urmînd a fi gata în cursul acestui an. Secretarul general arată că pentru asigurarea eficienței maxime a investițiilor este necesar să se asigure utilajele la termenele stabilite prin contract, să se reducă cheltuielile de construcții montaj. Totodată, se atrage atenția a- supra necesității de a se lua din timp măsurile corespunzătoare pentru a capacitățilorSe parcurge de discuri și care o serie de operații, sudarea diafragmelor, se fac pe mașini realizate în cadrul acțiunii de autoutilare.
★Vizita de lucru în întreprinderi din Capitală ale industriei constructoare de mașini a prilejuit un fructuos dialog al secretarului general al partidului cu colectivele de muncitori, tehnicieni și ingineri — cu factorii responsabili din uzine și centrale din ministerul de resort — în jurul problemelor de bază care stau în fața industriei noastre. Realizarea obiectivelor planului cincinal, înfăptuirea indicațiilor prețioase cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta Conferință pe țară a lucrătorilor din întreprinderi și centrale industriale și construcții preocupă în cea mai mare măsură colectivele întreprinderilor înscrise în itinerariul vizitei de lucru de ieri. Pretutindeni s-a afirmat hotărîrea de a munci neobosit pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de producție, pentru creșterea continuă a productivității muncii, pentru ridicarea gradului de tehnicitate a produselor, pentru reducerea prețului de cost.Angajamentele asumate, ca și rezultatele bune obținute în primele două luni ale a- nului, constituie garanții ferme că activitatea întreprinderilor „Grivița Roșie“, I.P.R.S.- Băneasa, uzinelor din zona sudică a Capitalei, asemenea activității tuturor întreprinderilor din patria noastră va fi încununată de noi și noi succese !

buna folosire de producție, apoi atelierul diafragme, în ca
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(Urmare din pag. I) 
ceu. Asta s-a tntîmplat In fiecare an, și dacă ar fi fost să ne mulțumim așteptînd cu mîinile în sîn pînă cînd ni se vor aduce de la magazie, apoi nu aveam nici acum toate tractoarele terminate. De la bun început însă ne-am gîndit să găsim toate mijloacele și metodele pentru a pune la punct cu forțele noastre piesele necesare. Și am reușit. Dacă mîine se dă semnalul începerii însămînțărilor, vom fi prezenți la capătul tarlalelor cu toate tractoarele și mașinile în cea mai bună stare de funcționare“.Dat fiind specificul pedo-cli- matic al județului pînă la „plinul“ campaniei mai există un interval de timp care trebuie folosit cu chibzuință la verificarea exigentă a lucrărilor de reparații efectuate, la completarea parcului numai cu tractoare și mașini capabile să reziste cu brio „marșului" forțat impus de lucrările agricole aglomerate ale acestor zile.Și în privința asigurării necesarului de semințe se impune un ritm mai alert. Ce este drept, în bazele de recepție se găsește întreaga cantitate ce urmează a fi însămînțată, dar unitățile cooperatiste în- tîrzie nejustificat preluarea lor, transportul cantităților prevăzute pentru schimb. Mai ales că în urma analizelor e- fectuate însemnate cantități au fost respinse (112 tone).Optimismul este total îndreptățit în privința fertilizărilor cu îngrășăminte naturale, din întreaga cantitate planificată de 185.00 tone fiind transportate 165.000 tone. Aportul tinerilor cooperatori conducători de atelaje a fost în cele mai multe cooperative, substanțial, ei mo- bilizînd și pe alții la executarea acestei lucrări. Tinerii din brigada lui Ioan Onaci, de la cooperativa agricolă de producție Recea Cristur, au transportat cea mai mare parte din cele 3.000 tone realizate. Cei din Bobilna, Oroșhel, Maia au transportat și împrăștiat peste 4.500 tone pe o suprafață de 200 hectare. Mai există însă și unități unde capacitatea de transport nu este folosită integral și în consecință realizările sînt sub nivelul cifrelor planificate.Vremea este favorabilă stării unei alte lucrări portante în economiadețului, întreținerea pajiștilor

pre- im- ju-

naturale, efectuată mal ales pină la declanșarea campaniei agricole. „35 la sută din suprafața agricolă a județului nostru este acoperită cu pășuni și finețe — ne declara tovarășul Andrei Emil, directorul întreprinderii județene pentru exploatarea și îmbunătățirea pajiștilor. Anul acesta ne-am propus să executăm lucrări de curățire și nivelare pe 15. 000 hectare, de defrișări arborate pe 300 hectare și de fertilizare pe 6. 000 hectare. Un mare ajutor ni-1 pot da tinerii prin prestarea de cît mai multe ore de muncă voluntar-patri- otică“. Consiliul tineret sătesc al Comitetului județean Cluj al U.T.C. a inclus în planul de activitate și mobilizarea la curățirea a 6 000 hectare de p'ișune șl finețe, revenind aproximativ o jumătate de hectar pe un utecist din mediul rural. Pînă acum acțiuni mai mari au fost organizate la Aghireș, Recea Crisfur, Luna, Vulturcni, Călărași, Panticeu, Apahida șl Tureni. în zilele de duminică la cele 3 cooperative agricole din comuna Aghi- reș participă peste 1 200 de oameni, mai mult de jumătate fiind tineri. „Vrem ca întreaga suprafață de 480 ha pășune să o curățim de mărăcini și arborete. Pînă acum am reușit să facem acest lucru pe 250 hectare. Mobilizarea masivă a tuturor cooperatorilor ne dă certitudinea că pînă cînd vom trece la lucrările cîmpului să avem toate hectarele „aranjate“. Organizațiile U.T-C. de pe raza comunei au reușit să se prezinte cu majoritatea efectivului de uteciști la această acțiune patriotică. Menționez nume ca cele ale lui Ioan Marchi?, Pavel Pont, Ecatcrîna Gliguță, Valeria Bo- boș, Alexandru Gatzela". A- ceste aprecieri, făcute do către inginerul Victor Pop, președintele C.A.P. Aghireș, nu stau încă la îndemâna multor conducători de unități din județ, pentru că nu peste tot tinerii și-au adus întreaga contribuție potențială. Iată de ce forul județean trebuie să urmărească mai îndeaproape modul în care sînt înfăptuite practic angajamentele asumate, existînd certe posibilități pentru depășirea acestora. Numai în unitățile agricole există aproape 7 500 uteciști. Or, la sate sînt și organizații ale elevilor, ale cadrelor didactice, ale salariaților, care pot dubla suprafața prevăzută a fi îngrijită de tineri.
Specializare

(Urmare din pag. I)
sâ-i ofere omului un profil complex, ci numai idealul (cui îi 
ajunge, pe viațâ, exclusiv, idealul profesional), un ideal ma
jor care sâ constituie sensul oricârei activități, un ideal so
cial care te ajutâ, permanent, sâ te verifici în raport cu cei
lalți, cu colectivitatea din care faci parte, astfel îneît sâ nu 
fii un profesionalist de mina întîi și... un om de mina a... 
cipcea. Dupâ opinia absolut întemeiată a matematicienilor, 
profesioniști ai exactității, informația (contrariul acesteia 
fiind nedeterminarea) se raportează atît la ceea ce se cu
vine sâ știi de dinafara tâ, cît și la ceea ce se cuvine 
sâ știi de dinăuntrul tău. Numai cunsocindu-te și cu- 
noseîndu-i pe ceilalți, conjugînd ambele planuri, determinîn- 
du-te total și neîntrerupt în raport cu tine însuți și cu colec
tivitatea, ajungi sâ urmezi un drum drept, rodnic și plin de 
satisfacții. Specializarea n-are de ce să însemne, în nici un 
caz, o îngustare a orizontului, o diminuare a personalității. 
Pentru a atinge treapta multilateralității ar fi, așadar, nece
sar să te cunoști bine, și cît mai devreme, să-ți alegi direc
ția de mers, nu numai profesională, ci „steaua polară" a 
propriei conștiințe, idealul social, general.

Întreprinderea de piese radio fi semiconductori — o bijuterie arhitectonică. Întîlnirea de lucru cu secretarul general al parti
dului a constituit un sprijin prețios pentru act leita tea viitoare a colectivului
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securității europene

• SEMINARUL INTERNATIONAL AL TINERE 
TULUI DE LA LILLEHAMMER

• DECLARAȚIA PLENAREI C.C. AL U.T.L.G.
DIN R. D

OSLO 1 (Agerpres). — In ora
șul norvegian Lillehammer au 
început marți lucrările unui se
minar internațional al tineretu
lui consacrat securității europe
ne. Participă reprezentanți ai 
unor organizații de tineret din 
țările socialiste și din unele state 
occidentale. La lucrări ia parte 
și un reprezentant al Uniunii 
Tineretului Comunist din Româ
nia.

BERLIN 1 (Agerpres). — La 
Berlin a avut loc o plenară a 
Consiliului Central al Uniunii 
Tineretului Liber German din 
R.D.G. Participanții au adoptat 
o declarație care relevă că a

GERMANĂ
sosit timpul pentru pregătirea 
multilaterală nemijlocită a con
ferinței general-europene în pro
blemele securității. Declarația 

reliefează, de asemenea, însem
nătatea fundamentală a docu
mentului adoptat la .Praga — de 
statele participante la Tratatul 
de Ia Varșovia — pentru dez
voltarea în continuare a rela
țiilor pașnice dintre țările eu
ropene.

Plenara a sprijinit, totodată, 
ideea convocării unui forum al 
opiniei publice europene — con
sacrat problemelor securității și 
colaborăî'ii pe continentul nos
tru — in iunie a.c., la Bruxel
les.

La Geneva se desfășoară 
lucrările Comisiei O.N.U. 
pentru condiția femeii. In ca
drul dezbaterilor asupra 
punctului „Programul de ac
țiuni concertate pentru pro
movarea progresului femeii 
și creșterea contribuției fe
meilor la dezvoltarea țărilor 
lor“, reprezentanta României, 
Florica Paula Andrei, a pre
zentat, în numele tării noas
tre, al Franței, Finlandei, Fi- 
lipinelor, Egiptului, Tunisiei 
și Ungariei, un proiect de re
zoluție prin care comisia 
roagă Adunarea Generală a 
O.N.U. să declare anul 1975 
..An internațional al femeii“. 
Rezoluția subliniază impor
tanța sporirii contribuției fe
meilor la dezvoltarea națio
nală și la soluționarea pro
blemelor internaționale ma
jore — pacea, securitatea 
internațională și dezarmarea.

Delegațiile statelor membre 
ale Comisiei s-au declarat în 
favoarea proclamării anului 
1975 ca „An internațional al 
femeii“, rezoluția introdusă 
de delegația română fiind a- 
doptată în unanimitate.

POLONIA : Șantierul unei artere de circulație între centrul Varșoviei și cartierele sudice.

Vizita delegației M.A.N. 
in Cehoslovacia

Miercuri dimineața, membrii 
delegației Marii Adunări Națio
nale, condusă de tovarășul Ște
fan Voitec, au vizitat orașul 
slovac Zvolen.

La Comitetul Național al o- 
rașulul, parlamentarii români șl 
persoanele oficiale cehoslovace 
care îi însoțesc în vizita lor prin 
țară, au fost salutați de preșe
dintele comitetului — Pavel 
Bartik. în numele populației în- 
tregului oraș, el a exprimat și 
cu acest prilej profunda recu
noștință pentru importanta con
tribuție a poporului român la 
luptele pentru eliberarea orașu
lui, a întregii Cehoslovacii, ară- 
tind că oamenii muncii cehi și 
slovaci păstrează întipărită în 
adîncul inimii amintirea celor 
căzuți.

Conducătorul delegației M.A.N. 
a mulțumit pentru cuvintele 
calde adresate poporului român. 
Am venit în orașul-erou Zvolen, 
a spus el, stăpîniți de o justifi

cată emoție pentru că pe străzii« 
lui și pe cîmpiile ce-1 încon
joară, zeci de mii dintre cei 
mai buni fii ai popoarelor ro
mân, sovietic și cehoslovac au 
luptat și au căzut cu arma în. 
mină pentru a asigura un viitor 
fericit poțpoarelor noastre.

Delegația parlamentară ro
mână, Însoțită de reprezentanți 
ai organelor centrale și locale 
de partid și de stat, a depus o 
coroană de flori la monumentul 
comemorativ — un bloc masiv 
de piatră albă, pe care este să
pată inscripția : „Glorie veșnică 
eroilor români căzuți pentru e- 
liberarea Republicii Cehoslovace 
de sub jugul fascist“.

Cu această ocazie, d alegația 
M.A.N. a depus o coroană de 
flori la monumentul eroilor so
vietici și la monumentul parti
zanilor slovaci căzuți pentru 
aceeași cauză comună — înfrîn- 
gerea fascismului, pentru țelul 
nobil al libertății și fericirii po
poarelor.

Mesajul 
președintelui

I.B. Tito
Secretarul federal pentru apă

rarea națională a R.S.F. Iugo
slavia, general de armată Ni- 
kola Liubicici, a dat citire me
sajului adresat de președintele 
Iosip Broz Tito membrilor celei 
de-a doua brigăzi proletare, în 
caidrjil festivității organizate la 
Ceainice cu prilejul aniversării 
a 30 de ani de la crearea aces
teia.

Mesajul dă o înaltă apreciere 
eroismului și spiritului de sacri- 
friciu dovedit de membrii bri
găzii în luptele purtate împo
triva cotropitorilor fasciști. „In 
prezent, — arată președintele 
Tito — se poate constata cu sa
tisfacție că popoarele Iugosla
viei raalizează idealurile spre 
care au năzuit și pentru care 
s-au luptat proletarii... Sînt 
profund convins că fiecare din
tre dv., cu același entuziasm, 
conștiință și hotărîre, se află și 
în prezent în primele rînduri 
ale luptei pentru dezvoltarea 
socialistă pe baza autoconduce- 
rii a Iugoslaviei, pentru unita
tea și suveranitatea tării noas
tre, pentru menținerea și dez
voltarea cuceririlor luptei de 
eliberare și ale revoluției noas
tre... Prin aplicarea sistemului 
de apărare general-populară, al 
cărui nucleau este Armata popu
lară iugoslavă, oamenii muncii 
de la noi se pot împotrivi cu 
succes în orice moment oricărei 
primejdii și oricărei eventuale 
încercări de atac asupra țării 
noastre, indiferent de unde ar 
veni“.

în prima sa declarație pu
blică de la asumarea func
ției de președinte al Ecuado
rului. rostită în localitatea 
Atahualpa, generalul Guil- 
lermo Rodriguez Lara a de
clarat că guvernul său va 
duce la bun sfirșit „un pro
ces revoluționar în favoarea 
claselor deposedate, pentru o 
dezvoltare economică judici
oasă și asigurarea securității 
naționale a țării“. Generalul 
Lara, relevă agenția Prensa 
Latina, a afirmat că venirea 
militarilor la putere în Ecua
dor se justifică prin nevoia 
de a preveni adîncirea haosu
lui economic extins la scară 
națională.

RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRILE CITITORILOR

ORIENTUL APROPIAT
• Bombardament israelian asupra

unor localități siriene
DAMASC 1 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvînt al Comanda
mentului armatei siriene — re
luat de agențiile FRANCE PRE- 
SSE și REUTER — a anunțat 
că artileria, tancurile și mortie- 
rele israeliene au bombardat, 
miercuri dimineața, satele Maa- 
ria, Abdine și Hajala, din su
dul Siriei.

O formațiune de avioane is
raeliene a pătruns pe teritoriul 
Siriei, bombardînd bazele de 
fedaini situate în apropierea lo
calității Deraa, din sudul țării.

Pe de altă parte, un Purtător 
de cuvînt militar de la Damasc, 
citat de agenția Reuter, a anun
țat că avioane siriene au bom
bardat pozițiile din regiunea 
Golan, deținute de forțele de o- 
ctipație israeliene.

TEL AVIV 1 (Agerpres), — Un 
purtător de cuvînt militar israe
lian a confirmat că aviația is
raeliana a pătruns, miercuri di
mineața, pe o adîncime de J5 ki
lometri pe 
bombardînd

teritoriul Siriei, 
bazele de fedaini

in Argentina
Deși 

ilegală 
ore, organizată
Confederației Generale a Mun
cit din Argentina (C.G.T.) în 
semn de protest față de politi
ca social-economică a guvernu
lui. creșterea progresivă a cos
tului vieții și înăsprirea măsu
rilor represive, peste 90 la sută 
dintre muncitori, activînd în di
ferite sectoare economice, au 
participat la această acțiune re
vendicativă. Industria, comerțul 
și aproape toate serviciile de 
transport public au fost în în
tregime paralizate. Guvernul a 
mobilizat unitățile poliției și ale 
armatei pentru a împiedica des
fășurarea unor demonstrații ale 
participanților la grevă. Pe stră
zile orașelor Buenos Aires, La 
Plata și Mercedes, au patrulat 
în permanență blindate ale po
liției.

autoritățile au declarat 
greva generală de 48 de 

la chemarea

Dezvoltarea

la nord de Deraa, iar artileria 
a bombardat localități siriene. 
El a afirmat că bombardamen
tele constituie acțiuni de repre
salii pentru atacurile lansate, în 
ultimele zile, de grupuri de co
mando palestiniene împotriva 
unor obiective israeliene.

BEIRUT 1 (Agerpres). — Bu
letinul cotidian al 
palestiniene — „AL 
care apare la Beirut, 
că 47 de fedaini au 
iar alți 64 răniți, în 
cidentelor care au avut loc, în 
ultimele zile, la frontiera isnae- 
Iiano-libaneză.

BEIRUT 1 (Agerpres). — Ge
neralul Abdel Kader Hassan. 
vicemi,nistru egiptean al apără
rii, aflat într-o vizită Ia Beirut, 
a transmis președintelui Liba
nului. Suleiman Frangieh, un 
mesaj din partea șefului statu
lui egiptean. Anwar Sadat, — 
anunță din Beirut Agenția 
M.E.N. Totodată, el a precizat 
că. la întrevederea dintre Su
leiman Frangieh și Abdel Kader 
Hassan, au participat premie
rul libanez Saeb Salam, coman
dantul armatei libaneze. însăr
cinatul egiptean cu afaceri și 
atașatul militar egiptean la Bei
rut.

rezistenței 
FATAH“, 
a anunțat 
fost uciși, 
cursul in-

cooperării
româno
algeriene

ALGER 1. — Corespon
dentul Agerpres, Constantin 
Benga, transmite : Delegația 
română, condusă de Ion Mo- 
rega, adjunct al ministrului 
Construcțiilor de Mașini, și-a 
încheiat vizita oficială în Al
geria.

în cursul șederii sale în Al
geria delegația română a fost 
primită de Belaid Abdessa- 
lam, ministrul algerian al In
dustriei și Energiei, și de 
Layachi Yaker, ministrul Co
merțului. Cu acest prilej au 
fost discutate probleme pri
vind lărgirea și diversificarea 
relațiilor de cooperare indus
trială și a schimburilor co
merciale româno-algeriene.

DUPĂ SUCCESUL

• GUVERNUL REVOLUȚIO
NAR PROVIZORIU AL REPU
BLICII VIETNAMULUI DE 
SUD și guvernul Republicii 
Mali au convenit să stabilească 
relații diplomatice la nivel de 
ambasadă, — anunță agenția 
de presă „Eliberarea“, citind 
un comunicat al Ministerului 
Afacerilor Externe al Republicii 
Vietnamului de sud.

încheierea sesiunii 
Â.I.E.A.

• MIERCURI S-AU ÎNCHE
IAT LA VIENA lucrările sesiu
nii consiliului guvernatorilor A- 
genției internaționale pentru E- 
nergia Atomică — A.I.E.A. Din 
România, Ia lucrări a participat 
o delegație condusă de prof. 
Ioan Ursu, președintele Comite- 
tului de Stat pentru Energia 
Nucleară, reprezentantul țării 
noastre în acest consiliu. Con
siliul a hotărît extinderea siste
mului internațional de informa
tică nucleară, care va cuprinde 
întreaga documentație ce se va 
publica în domeniul folosirii e- 
nergiei atomice in scopuri paș
nice, a stabilit sarcinile A.I.E.A. 
în legătură cu poluarea mediu
lui natural înconjurător, in 
funcție de specificul organizației 
și a rezolvat, totodată, unele 
sarcini privind activitatea cu
rentă a A.I.E.A.
• GUVERNUL JAPONEZ a 

hotărît să aprobe folosirea cre
ditelor băncii de Import-Export 
pentru finanțarea exporturilor 
în R. P. Chineză. Pînă acum, 
guvernul a refuzat să aprobe a- 
cordarea unor astfel de credite, 
invocînd o promisiune făcută

„DOSARUL ULSTER“ — 
RETROSPECTIVA

MISIUNII „LUNA-20“
După intoarcerea 

sovietice „Luna-20“, 
materiale acestui adevărat eveniment științific. ________ ___
articol, „Izvestia“ din 29 februarie arată că obținerea de rocă 
selenară din zone greu accesibile de pe satelitul natural al 
Pămîntului, demonstrează că operațiunile de proiectare a sta
ției automate „Luna-20“ au fost efectuate ținindu-se cont de 
cei mai optimi parametri.

îndeplinirea sarcinii principale — obținerea de- mostre sele
nare — a depins de buna funcționare a blocului automat desti
nat acestei operațiuni. Blocul, un adevărat complex cibernetic, 
a demonstrat — evidențiază articolul — că este capabil să gîn- 
dească logic, aproape ca un om.

De asemenea, racheta Lună-Pămînt, care a adus pe sol 
mostrele de rocă selenară, aproape că nu seamănă, după aspec
tul exterior, cu binecunoscutele rachete interplanetare. Cu 
toate acestea, în componența ei intră toată aparatura necesară 
unui asemenea zbor : aparat de radio-emisie, sistem de dirijare, 
motor, blocuri automate și surse de energie. Amplasarea unei 
asemenea aparaturi în corpul rachetei nu a fost o treabă ușoară ; 
oamenii de știință sovietici au trebuit să recurgă la soluția 
microminiaturizării instalațiilor, care au permis crearea unor 
scheme automate complexe.

cu succes pe Terra a stației automate 
presa sovietică a consacrat numeroase 

Astfel, într-un

• ••••••••••••••

ciankaișiștilor de fostul premier 
Yoshida.

Comentînd această măsură, 
ziarul „THE JAPAN TIMES“ 
se pronunță pentru schimbarea 
radicală a politicii de angaja
mente față de ciankaișiști.

Sentința în procesul 
de ia Kenitra

REPERE AFRICANE

Progresele Tanzaniei

T
anzania a marcat de curînd a- 
niversarea unui eveniment de 
deosebită importanță în is
toria sa : împlinirea a cinci 
ani de la formularea „Decla
rației de la Arusha".

Era in perioada cind tinărul stat african 
făcea primii pași pe calea unei vieți inde
pendente. Problemele ce trebuiau rezolvate 
se vădeau a fi uriașe. In fond, era vorba 
de o țară dc două ori mai marc decit Fran
ța. populată de 12 milioane de oameni, 
dintre care 96 la sută țărani, cu numai 10 
la sută din suprafață cultivată ; o țară a- 
dăpostind 120 de triburi diferite. Trebuia 
să se lupte simultan împotriva analfabetis
mului. să sc formeze cadre, să se moderni
zeze agricultura, să se creeze o industrie, 
să sc consolideze sentimentul național, să sc 
creeze instituții corespunzătoare cerințelor 
țării.

Declarația de la Arusha, formulată de pre
ședintele Nyerere in februarie 1967 la Con
gresul partidului Uniunea Națională Afri
cană din Tanzania (TANU) a definit ma
rile opțiuni economice și sociale ale țării. 
Printre elementele directoare trebuie sub
liniate proprietatea obștească asupra mij
loacelor de producție precum și prioritatea 
acordată autodezvoliării, ajutorul extern 
fiind considerat doar ca un sprijin supli
mentar. Declarația de la Arusha a fixat ca 
„obiective permanente și principale“ : a- 
părarea și întărirea independenței țării și 
a libertății poporului ; folosirea tuturor re
surselor țării pentru lichidarea mizeriei, 
ignoranței și bolilor ; formarea și statornir 
circa relațiilor cooperatiste ; asigurarea 
unui control efectiv asupra principalelor 
mijloace de producție.
Pe drumul spre înfăptuirea acestor obiective 

au fost făcute eforturi remarcabile. Au

fost luate o serie de măsuri : naționaliza
rea băncilor și a societăților de asigurări, 
a companiilor de import-export, a marilor 
plantații dc sisal, a unor fabrici de prelu
crare a lemnului și a altor bogății ale so
lului și subsolului. Concomitent, guvernul 
tanzanian a preluat prin intermediul Cor
porației Naționale a Dezvoltării 50 la sută 
din acțiunile companiilor străine care ope
rează in țară (îndeosebi în domeniul extrac
ției miniere). In Zanzibar și Pemba, toate 
cele 650 de ferme și plantații au fost 
trecute in patrimoniul statului.

In condițiile specifice țării, autoritățile 
ianzanicne acordă prioritate dezvoltării a- 
griculturii lăsate de vechiul regim colonia
list la un nivel de monocultură și de culturi 
de subzistență. Baza dezvoltării rurale 
tanzaniene o constituie satele „Ujamaa“ — 
așezări țărănești organizate pe principiul 
proprietății cooperatiste și a unirii muncii 
întregii colectivități. Actualmente, numă
rul acestor așezări se ridică la circa 4 000, 
cuprinzind 1 100 000 de oameni reuniți prin 
liber consimțămint. Progresele agricultu
rii sînt, de altfel, vizibile în faptul că su
prafața arabilă a țării s-a extins de Ia 29 
milioane acri în 1964 la 39 milioane acri 
in 1971, producția crescînd, de pildă, de 
la 30 de mii la peste 79 de mii tone bumbac 
și de la 25 mii la 35 mii tone cafea.

Au fost făcute, totodată, eforturi pentru 
dezvoltarea industriei, in special a celei, pre
lucrătoare (fabrici pentru prelucrarea sisa- 
lului, fabrici de ciment, anvelope, în
călțăminte, textile, o rafinărie de petrol 
etc.). Al doilea plan cincinal (1970—1974) 
prevede construirea a 300 obiective indus
triale și pune un accent deosebit pe valori
ficarea resurselor forestiere și pe prospec
tarea și valorificarea unor bogății ale sub
solului (diamante, cărbune, cupru, nichel,

plumb, fosfați, petrol, gaze naturale ; me
rită să fie notat faptul că prospecțiile pen
tru descoperirea zăcămintelor de petrol și 
gaze naturale se intind acum pe o suprafață 
de 5 000 000 hectare).

In ce privește atenția acordată „decoloni
zării“ culturale, dezvoltării învățămintului 
și creșterii cadrelor naționale, este extrem 
de grăitor că mai mult de o cincime din bu
getul național e destinat școlii. Peste 60 la 
sută din copiii de vîrstă școlară sînt deja 
cuprinși în școli și se fac eforturi substan
țiale pentru alfabetizarea și instruirea 
populației adulte.

Statisticile oficiale arată că intre anii 
1964 și 1970 venitul pe cap de locuitor a 
crescut in Tanzania cu 40 la sută. Este 
un indiciu al primelor roade pe drumul spre 
învingerea subdezvoltării, spre o viață 
prosperă.

La cinci ani după „Declarația de la A- 
rusha", Tanzania prezintă tabloul unui ' 
tînăr stat african în plin efort de dezvol
tare. al unei națiuni care-și clădește cu 
luciditate, pornind de la realitățile patriei 
sale, un viitor mai bun.

EM. RUCÄR

• TRIBUNALUL MILITAR 
DIN LOCALITATEA KENITRA 
a pronunțat sentințele în proce
sul intentat unui număr de 
peste 1 000 de persoane acuza
te de a fi fost implicate in 
tentativa de lovitură de stat, 
care a avut loc în Maroc, în 
iulie 1971. După cum relatează 
agențiile France Presse, Asso
ciated Press și United Press In
ternational, au fost pronunțate, 
în total, 74 de condamnări, în
tre care o condamnare la moar
te și trei pedepse la închisoare 
pe viață.

• DUPĂ CUM S-A A- 
NUNȚAT guvernul R. D. 
Germane a luat inițiativa de 
a aplica temporar, încă îna
inte de ratificare, acele re
glementări ce devin operante 
după intrarea in vigoare a a- 
cordului cvadripartit asupra 
Berlinului occidental și a 
convenției dintre R. D. G. și 
Senatul vest-berlinez privind 
circulația vizitatorilor. în a- 
cest context, în vederea sta
bilirii măsurilor tehnice le
gate de vizitele cetățenilor 
vest-berlinezi în R.D.G., a 
avut loc in Berlinul occiden
tal o convorbire între dr. 
Mitdank, șef de secție în Mi
nisterul Afacerilor Externe 
al R.D.G. și consilierul sena
torial Kunze, reprezentant al 
Senatului vest-berlinez, înso
țiți de delegații. Totodată, în 
Berlinul occidental au conti
nuat convorbirile inițiate 
de administrația vamală a 
R.D.G., în cadrul cărora au 
fost discutate problemele 
transportului de tranzit între 
R. F. a Germaniei și Berli
nul occidental.

La redacție ne-au sosit mai multe scrisori printre care cele semnate de Elvira Ionașcu, elevă din București, Va- sile Golotan din Baia Mare, Constantin Pinti- lie, muncitor din Constanța, care solicită publicarea unei retrospective a crizei irlandeze.
n ultimii ani co

if respondenții de 
jg presă, posturile de 
țjl radio și televi- 
jțl ziune transmit în 

-f-sL. mod frecvent vești 
cutremurătoare despre actele 
de violență care au loc pe sce
na Irlandei de Nord în urma 
ciocnirilor dintre cercurile pro
testante și catolice, cu partici
parea trupelor britanice. Sem
nificativ pentru cursul dramatic 
al evenimentelor irlandeze mi 
se pare elocvent faptul că numai 
în ultimele șase luni și-au piei- 
dut viața 180 de oameni iar sute 
de persoane au fost rănite.

în șirul neîntrerupt de știri 
provenind din Irlanda, la mijlo
cul lunii decembrie, agenția 
Reuter aducea la cunoștința lu
mii un fapt zguduitor care ex
prima gradul de tensiune, neîn
credere și nervozitate, parame
tri care caracterizează climatul 
social și politic irlandez. Știrea 
agenției Reuter arăta că arma
ta britanică a recunoscut că 
moartea unui tînăr catolic, în 
vîrstă de 16 ani, ucis de o pa
trulă britanică s-a datorat unei 
erori a soldațjlor. Despre ce 
este vorba ? în momentul cînd 
a fost omorît, tînărul se juca, 
în fapt, cu o inofensivă mitra
lieră din plastic iar soldații cre- 
zîndu-se amenințați au deschis 
focul.

Ce se petrece în realitate în 
Irlanda de Nord ? . Este un 
război religios? Are loc o con
fruntare socială de clasă sau o 
luptă pentru unitatea naționa
lă ? Aș dori să amintesc, că în 
„Bilanțul discuției asupra auto
determinării" Lenin ironiza ps 
aceia care așteptînd o revolu
ție socială pură defăimau răs
coala irlandeză organizată în 
zilele de paști din 1916 și arăta 
că mișcarea națională irlandeză 
are o istorie seculară și a cu
noscut diverse îmbinări de cla
să, ceea ce și-a găsit expresia 
în lupte de stradă ale unei părți 
a muncitorilor și micii bur
ghezii.

Derularea evenimentelor de
monstrează că pe deasupra ele
mentelor secundare, sursa do
minantă a crizei irlandeze o 
constituie asiprația spre liber
tate, pentru garanții civile și 
dreptul la muncă, lupta pentru 
împlinirea acestor țeluri desfă- 
șurîndu-se pe fondul unui con
flict religios și al divizării ță
rii : o parte înglobată în Ma
rea Britanie, alta constituită în 
Republica Irlanda. în fond, este 
vorba de un arc de contradicții 
ale cărui noduri s-au cristali
zat în decursul veacurilor ajun- 
gind de multe ori în puncte ex- 
plosive. Un moment de răs
cruce în viața populației irlan
deze îl constituie victoria obți
nută la Boyne la 1 iulie 1690 
de armata lui Guillaume de 
Orange asupra trupelor condu
se de Jacques Catolicul. De 
multe ori in mod eronat, con
fruntarea armată dintre trupe
le engleze și cele irlandeze a 
fost redusă la un simplu con
flict între protestanți și cato
lici. Faptele demonstrează că 
trupele engleze au urmărit să 
masacreze atît armata irlande
ză cit și preoții (nu întîmplă- 
tor invadatorii aduceau la cu
noștința populației că „oferă 
cinci lire pentru un cap de lup 
sau pentru un cap de preot"). 
Așa cum a reieșit ulterior, en
glezii erau animați nu atît de 
răspîndirea protestantismului, 
cit mai ales erau atrași de te
renurile fertile ale celor șase 
comitate care alcătuiesc In pre
zent Irlanda de Nord sau Ulster 
— după denumirea unei vechi 
provincii irlandeze pe ale cărei 
teritorii în linii mari se întin
de acum partea irlandeză care 
începînd din 15 ianuarie 1922 
face parte din Marea Britanie. 
De altfel, după război aici s-au 
și instalat imediat colonii en
glezi și scoțieni, localnicii a.’înd 
de ales intre a munci pentru 
noii stăpîni sau de a emigra în 
sudul insulei Irlanda, Este bine 
de precizat că dacă în Anglia 
reforma a dus la distrugerea 
structurilor feudale, în Irlanda 
ea a venit sub semnul agre
siunii, ceea ce s-a reflectat în 
adoptarea unui sistem discrimi-
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natoriu de legi ceea ce a dus 
la privarea catolicilor de drep
tul de vot, excluderea lor din 
armată și poliție, din admi
nistrația centrală și locală, din 
magistratură, reducerea pămîn- 
turilor care aparțineau localni
cilor. Au fost încurajate direct 
interesele și dominația coloni- 
lor care, bineînțeles, înainte de 
a fi protestanți. erau englezi 
ori scoțieni. Toate acestea au 
provocat o profundă falie socia
lă,. au generat un absurd anta
gonism. au împărțit populația 
în două, locuitorii de religie 
protestantă bucurindu-se de 
prioritățile învingătorului.

Acționînd în spiritul poziției 
de clasă burghezia, cercurile 
dominante nu fac economii de 
fonduri și eforturi pentru a sti
mula și menține divizarea oa
menilor muncii după criterii 
religioase.

Această luptă seculară, mar
cată de puternice momente de 
încordare, a cunoscut o etapă 
nouă în ultimii ani o dată cu 
crearea, în 1967, a „Mișcării 
pentru drepturi civile“ cu scopul 
proclamat de a reforma struc
tura socială, economică și po
litică din Ulster și pentru a

retragerea imediată a trupelor 
britanice în cazarme, pentru res
pectarea drepturilor democrati
ce ale tuturor locuitorilor Irlan
dei de Nord, pentru obținerea 
unui sistem electoral egalitar, 
pentru începerea discuțiilor între 
guvernul britanic și guvernul 
Republicii Irlanda și reprezen
tanți calificați din Ulster pentru 
a discuta unificarea pașnică a 
Irlandei. Partidul Comunist din 
Irlanda (reprezentat prin unirea 
acurudoi ani a comuniștilor din 
Irlanda de Nord și Republica 
Irlanda) susține, în linii gene
rale, lozincile „Mișcării pentru 
drepturi civile“.

într-o formă concentrată, lo
zincile „Mișcării pentru drepturi 
civile“, pot fi exprimate prin : 
„one man, one house, one vote, 
one job“.

„ONE MAN, ONE JOB". 
Acuitatea acestei revendicări 
este evidentă dacă ținem seama 
că în Ulster șomajul cronic este 
de 8,4 la sută (47 000 șomeri la o 
populație de 1 500 000 de locui
tori) în condițiile existenței a 
peste un milion de șomeri in 
Marea Britanie). Pentru a în
țelege mai bine ce înseamnă 
transferul discriminării chiar și 
în rîndul muncitorilor trebuie să 
adaug că șomajul atinge 30—35 
Ia sută printre oamenii muncii 
catolici și numai 3—4 la sută 
printre cei protestanți.

obține pentru catolici aceleași 
drepturi de care se bucură și 
protestanții. După o perioadă 
relativ mai calmă „Mișcarea 
pentru drepturi civile“ organi
zează în septembrie 1968 prima 
mare manifestație politică la 
Londonderry care a însemnat re
deșteptarea mișcării catolice în 
Irlanda de Nord. Au urmat nu
meroase ciocniri armate provo
cate de cercurile extremiste din 
rîndurile populației protestante 
și catolice.

în acest șir de ciocniri, ultima 
duminică a lunii ianuarie a adus 
un element de mare tragism. în 
această „duminică sîngeroasă“ 
mișcarea pentru drepturile civile 
a organizat la Londonderry — 
principal centru al populației 
catolice — o manifestație de 
protest împotriva arestărilor și 
măsurilor de internare in lagăre, 
întrucît autoritățile au interzis 
manifestația, militarii britanici 
au încercat să împrăștie pe cei 
3 000 de participanți. în urma in
cidentelor dintre militari și de
monstranți, armata britanică a 
deschis focul. Rezultatul : 13
persoane au murit iar 16 au fost 
rănite. Acest bilanț de un tra
gism cutremurător a încins și 
mai mult atmosfera, a alimentat 
adversitățile.

Așezare de 14 000 locuitori din 
care 90 la sută catolici. Newrv, 
un mic port, situat la 5 km ia 
frontiera care separă cele două 
Irlande a intrat in circuitul a- 
gențiilor de presă din întreaga 
lume prin faptul că la o săptă- 
mină după „duminica sîngeroa
să'“, aici s-a desfășurat „un mi
ting al tăcerii“ organizat de că
tre „Mișcarea pentru drepturi 
civile". Deși era interzis — 
ceea ce un elicopter militar 
britanic care zbura la mică 
înălțime reamintea participan
ților. mitingul s-a desfășurat 
în liniște, cele 30 000 de per
soane dînd ascultare cuvî ri
tului de ordine de a evita con
fruntările cu armata. Manifes- 
tanți, printre care se găseau 
principalii lideri ai vieții catoli
ce irlandeze, alte personalități de 
renume printre care actrița Va- 
nessa Redgrave, au cerut abo
lirea imediată a legislației din 
august 1971 care permite poliției 
și armatei să rețină persoane 
după bunul plac, fără judecată 
și pe termen nelimitat, pentru

„ONE MAN, ONE VOTE". 
Este bine de menționat că pînă 
la alegerile din februarie 1969 
votau numai proprietarii și lo
cuitorii cu titlu de proprietate — 
comercianții și industriașii pu
ternici dispuneau chiar de mai 
multe voturi. în cartierele mun
citorești catolice, unde mai mul
te familii locuiau într-o singură 
casă numai proprietarul se 
bucura de dreptul de vot. Ca 
urmare a acestei inegalități, deși 
populația catolică reprezintă 40 
la sută din populație, 39 din cei 
52 de deputați ai Stormontului 
aparțin celor trei partide ale 
populației protestante.

„ONE MAN. ONE HOUSE". 
Compusă din familii numeroase 
— o familie catolică de opt per
soane fiind curentă, lipsa de lo
cuințe este și mai mult resimți
tă de populația catolică.

în mod justificat, guvernul 
britanic este preocupat de găsi
rea unei soluții. De altfel, după 
ce a luat cunoștință de desfă
șurarea pașnică a marșului de la 
Newr.v, de preocuparea organi
zatorilor de a evita tulburări, 
premierul Heath a declarat că 
„minoritatea (catolicii) trebuie 
asigurată de o participare reală 
și însemnată la hotăririle care 
definesc viitorul său“.

în declarația dată de Parti
dul Comunist din Irlanda și 
Partidul Comunist din Marea 
Britanie la 13 aprilie anul 
trecut se arată că „guvernul 
britanic în calitate de reprezen
tant al puterii care a luat în 
1920 inițiativa împărțirii Irlan
dei — cauza fundamentală a 
înapoierii economice și care a 
dat naștere frustrării politice în 
Irlanda — trebuie acum să con
tacteze guvernul Republicii Ir
landa pentru discuții asupra mo
dului cum să se ajungă Ia reu- 
niiicarea țării pe baza auto
determinării poporului din Ir
landa“. Totodată, comuniștii au 
accentuat că numai simpla re- 
unificare — într-o eventuală 
perspectivă — a Irlandei de 
Nord și Republicii Irlanda, nu 
rezolvă problemele, atita timp 
cit nu se iau măsuri multilate
rale, energice, pentru dezvolta
rea economică a țării, pentru a 
se veni in întimpinarea năzuin
țelor clasei muncitoare, a tuturor 
forțelor progresiste, democratice, 
populare.
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