
în ziarul nostru
de mîine

Un amplu repor
taj fotografic

INVITAȚIE 
LA MUZEUL 
NATIONAL

Ziarele de ieri au adus vestea inaugurării, 
în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a Muzeului de istorie al Republicii Socialiste 
România. Dorind să ofere cititorilor o ima- 
g’ne a uriașului fond de valori muzeistice, 
a rolului educativ al muzeului, redacția noa
stră s*a adresat specialiștilor spre a le fi 
ghid calificat tinerilor în cunocșterea celor 
două milenii de istorie a poporului român.

Cititorul va găsi, astfel, în numărpl no
stru de mîine, realizată la dimensiunea a 
două pagini de ziar, o amplă carte de vizită 
a acestei instituții de înaltă ținută științifică.

ÎMBUNĂTĂȚIREA VREMH FACE

POSIBILĂ Șl IMPUNE

Proletari din toate țările, uniți-vâ! Convorbiri intre delegația 
Partidului Comunist Român condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
delegația Partidului Muncii din Olanda 

condusă de Andre van der louw
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ȘEDINȚA COMITETULUI 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

în ziua de 9 mai 1972, a avut loc ședința Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român.

Au participat, ca invitați, miniștri și alți conducători ai unor 
organe centrale.

Comitetul Executiv a dezbătut și adoptat „Programul de 
măsuri privind dezvoltarea schimburilor comerciale și coope
rării economice și tehnico - științifice a Republicii Socialiste 
România cu țările din Africa", elaborat pe baza hotărîrii Ple
narei C.C. al P.C.R. din 18 aprilie 1972.

în continuare a fost analizată activitatea desfășurată de 
Ministerul de Interne pentru combaterea infracțiunilor în dauna 
avutului obștesc. Comitetul Executiv a dat o apreciere pozitivă 
activității organelor Ministerului de Interne, procuraturii și jus
tiției în domeniul prevenirii și combaterii acestor infracțiuni. Au 
fost stabilite măsuri în vederea îmbunătățirii continue a muncii 
lucrătorilor acestor organe, a pregătirii politice și profesio
nale, a educării lor în spiritul respectării neabătute a cerințelor 
legalității socialiste. Au fost stabilite, de asemenea, măsuri 
pentru întărirea controlului de partid asupra activității judi
ciare, precum și pentru perfecționarea legislației în vigoare.

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a adoptat „Hotărirea 
privind sărbătorirea a 25 de ani de la proclamarea Republi
cii Populare Române", care prevede ca această dată impor

tantă din istoria contemporană a patriei să fie întîmpinată cu 
o susținută muncă politică și educativă pentru mobilizarea 
oamenilor muncii la înfăptuirea obiectivelor pianului econo
mic, a sarcinilor social-culturole pe acest an și pregătirea 
înfăptuirii în bune condițiuni a planului pe anul 1973, pentru 
transpunerea în viață a vastului program de activitate ideo- 
logică-politică de educație comunistă adoptat de plenara C.C. 
al P.C.R. din noiembrie 1971.

Acestei aniversări îi vor fi dedicate lucrări privind istoria 
patriei și a Partidului Comunist Român, lucrări literare, muzi
cale, cinematografice și de artă plastică ; se vor organiza 
ample manifestări cultural-artistice, o sesiune științifică, expo
ziții jubiliare și alte activități menite să redea semnificația isto
rică pentru destinele poporului român, a actului revoluționar 
din decembrie 1947, profundele transformări petrecute în viata 
poporului nostru în cei 25 de ani de la proclamarea Republicii. 
Hotărirea prevede ca întreaga activitate politico-educativă 
care va avea loc să se desfășoare sub semnul pregătirii Con
ferinței Naționale a Partidului Comunist Român și a înfăptuirii 
hotărîrilor sale.

Comitetul Executiv a examinat și aprobat propunerile cu pri
vire la realizarea unor lucrări de investiții prevăzute a fi puse 
în funcțiune în actualul cincinal și a soluționat probleme ale 
activității curente.

Marti, după-amiază. au avut loc 
convorbiri între delegația Partidului 
Comunist Român, condusa de tovară
șul Nicolae Ceaușescu. secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, și 
delegația Partidului Muncii din Olan
da, condusă de Andre van der Louw, 
președintele partidului.

Din partea olandeză au participat 
Joop den Uyl, șeful grupului parla
mentar al partidului. Relus ter Beek, 
membru al Comitetului executiv, se
cretar cu problemele internaționale, 
Hans Kombrink și Jan Nagel, mem
bri ai Comitetului executiv. Hans 
Ouwerkerk, secretar cu probleme or
ganizatorice, Harry van den Bergh, 
adjunct al secretarului cu probleme 
internaționale, iar din partea română 
au luat parte tovarășii Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., Emil Drăgănescu 
și Ștefan Voitec, membri ai Comite

tului Executiv al C.C. al P.C.R., Iosif 
Banc, membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Miron Constantinescu și Mi
hai Dalea, membri supleanți ai Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R.. Ște
fan Andrei, secretar al C.C. al‘'P.C.R., 
Constantin Vasiliu. adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

Convorbirile desfășurate într-o am
biantă de cordialitate s-au referit la 
unele ' probleme de interes comun 
privind situația politică din Europa 
și din lume, mișcarea muncitorească 
internațională. Totodată, s-au făcut 
informări reciproce privind activita
tea P.C.R. și P.M.O., reliefîndu-se 
deopotrivă dorința de a dezvolta re
lațiile amicale dintre cele două Par
tide, corespunzător intereselor po
poarelor român și olandez, cauzei în
țelegerii, cooperării și securității in
ternaționale.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A PRIMIT
PE DEPUTATUL JAPONEZ HIDEJI KAWASAKI

Marți, 9 mai 1972, în cursul dimi
neții, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist

Român, președintele Consiliului de 
Stat, a primit pe deputatul Hideji 
Kawasaki, președintele grupului par
lamentar pentru relațiile de prietenie 
Japonia—România, care face o vizită 
în țara noastră.

In cadrul întrevederii, au fost discu
tate probleme ale relațiilor dintre 
România și Japonia, subliniindu-se 
rolul parlamentarilor din cele două 
țări în adîncirea și extinderea acestor 
relații, pentru mai buna cunoaștere 
reciprocă dintre popoarele român și 
japonez.

-întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate.

Mîine sosește in tara 
noastră delegația de 

partid și guvernamentală 
a R. B. Germane

Vizita oficială de prietenie a dele
gației de partid și guvernamentale a 
Republicii Democrate Germane în Re
publica Socialistă România, condusă 
de tovarășii Erich Honecker, prim-se- 
cretar al C.C. al P.S.U.G., și Willi 
Stephs membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. D. Germane, a- 
nunțată anterior, va avea loc în zilele 
de 11 și 12 mai a.c.

Cu acest prilej, va fi semnat Tratatul 
de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală între Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Democrată Ger
mană.

EFECTUAREA 
LUCRĂRILOR
DE
ÎNTREȚINERE

Cîmpul, înviorat de ploile 
care au căzut în toate zo
nele țării, solicită acum, la 
revenirea timpului cald, 
toată forța și priceperea oa
menilor, întreaga capacita
te a mașinilor și utilajelor 
agricole. După cum se a- 
preciază la nivelul Ministe
rului Agriculturii, Indus
triei Alimentare și Apelor, 
pentru că ploile au echili
brat deficitul de umiditate, 
se impune terminarea se
mănăturilor restante (acolo 
unde este cazul) dar mai 
ales aplicarea cu cea mai 
mare operativitate a între
gii game a lucrărilor de în
treținere. Culturile prăși- 
toare se situează, în acest 
context, pe prim planul a- 
gendei de lucru imediate a 
lucrătorilor din toate uni
tățile agricole. Dar ploile 
au impulsionat nu numai 
creșterea plantelor de cul
tură ci, lucru știut, și a bu
ruienilor. Căldura a acce
lerat ritmul de creștere a

acestora și de aceea nu se 
mai admite nici un ceas de 
întîrziere de la efectuarea 
prașilelor mecanice și ma
nuale. Exceptînd județele 
Teleorman, Buzău, Ialomi
ța, Tulcea, Olt, unde ase
menea lucrări se situează 
la un nivel corespunzător, 
în celelalte județe, deși sta
diul de vegetație o impu
nea, nu s-a efectuat între
ținerea decît pe suprafețe 
reduse. Condițiile au deve
nit acum deosebit de priel
nice.

în județul Dolj, în marea ma
joritate a cooperativelor agri
cole de prodiucție cîmpul este 
plin de oameni care prășesc sau 
răresc floarea-soarelui, sfecla 
de zahăr și porumbul. Mai sînt 
însă necesare cîteva zile de lu
cru intens pentru ca prașila, a- 
tît cea manuală cît și cea me
canică, să se încheie în toate

OCTAVIAN MILEA

(Continuare în pag. a U-a)

„PORȚILE DE FIER
și minunata metamorfoza

Cetatea luminii de la Porțile de Fier — gran
dioasă expresie a colaborării dintre două po
poare vecine, prietene. Cîțiva pași mai încolo 
în amonte, locul unde frumoasa Ada-Kaleh 
a fost jertfită în schimbul apariției acestei mo

numentale probe de creație a omului.
Fotografiile: GH. CUCU

a frumoasei ADA-KALEH“
Cuvintele puse în titlul acestei scrisori nu-mi aparțin. Le-am 

cules de pe frontispiciul poemului dedicat fostei insule de pe 
Dunăre, de către un prieten venit la noi în ospeție tocmai de 
pe malurile fluviului roșu : poetul vjetnamez Xuan Hoang. Era 
acum 4 veri. L-am întovărășit în călătoria de la Simian pînă 
la Orșova și rezultatul acestei investigații a fost, din partea mea, 
un reportaj în care vesteam cititorilor că „Insula Ada-Kaleh 
își numără, calm, ultimele 250000 de secunde" iar din partea 
lui un ciclu de poeme printre care ji cel amintit mai sus, pe 
care l-am citit chiar acolo în insula, lîngă un smochin firav 
și tremurător. L-am întrebat: „De ce socotești minunată a- 
ceastă scufundare, prietene Xuan Hoang ?". Mi-a răspuns : 
„Pentru că este o jertfă în numele creației și mai binelui. Voi 
aveți o legendă superbă despre un meșter care și-a zidit soția 
în peretele construcției, ca să dea trăinicie clădirii. De ce nu 
am zice, metaforic, că această insulă Ada-Kaleh seamănă cu 
o Ană a lui Manole zidită în perete de val ?".

cum arată Dunărea fără insula 
noastră".

Intr-adevăr, cum arată Dună
rea fără Ada-Kaleh ? Dar, mai 
întîi, cum să știm exact unde, se 
află fosta insulă, cîtă vreme 
„peretele de val" a acoperit to
tal, nivelînd perspectiva și des- 
chizînd privirii un cîmp care se 
pierde departe, în aburul 
zării ?...

Există totuși un reper scris. O 
tăbliță albastră, amplasată la 
marginea șoselei nu departe de

PETRE DRAGU
(Continuare în pag. a Ii-a)

DECLARAȚIA 
guvernului Republicii Socialiste 
România în legătură cu noile acte 
de război ale S.U.A. împotriva 
Republicii Democrate Vietnam

...Mai 1972. Evoc amintirea 
suavului poet vietnamez, în vre
me ce străbat — a cîta oară în 
acești ani ? — traseul Orșova, 
Gura Văii... Cu patru ani în 
urmă, aici era un drum crîncen 
zdruncinat, șerpuind imprevizibil 
între apă și munte, înscriind sim
fonia grea, aspră a marilor ma
șini cărătoare între țipetele as
cuțite ale locomotivelor și sem
nalele grave ale navelor. In tot a- 
cel vuiet Ada-Kaleh, frumusețe 
veche și ofilită, își numără cli
pele în tăcere și îmi răsare din 
memorie o vorbă a primarului 
de pe atunci al insulei: „Știți, 
oamenii noștri s-au obișnuit cu 
gîndul strămutării, iar în ce pri
vește soarta lor de acum încolo, 
totul este aranjat limpede. Cu 
toți au însă o curiozitate pe 
care n-aș ști cum s-o numesc: 
vor să vadă cum arată peisajul,

r
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ÎN NUMĂRUL DE AZI

Secretarul U.T.C. în 

oamenilor muncii :

Comitetul

REPREZEN

GiNDIRE, 

INIȚIATIVA, ACTIVITATE CON

TINUA.

TARE = EFORT DE

A trecut o jumătate de an de la

expirarea termenului contrac

tual dar • ••

CĂMINUL NEFAMILIȘTILOR 

AȘTEAPTĂ ÎNCĂ ZIDARII...

LINIA MODEL A TINERETULUI.
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Guvernul Republicii Socialiste 
România, întregul popor român 
au luat cunoștință cu sentimente 
de profundă îngrijorare și indig
nare de noile acte de război ale 
Statelor Unite ale Americii îm
potriva poporului vietnamez ; 
minarea porturilor, extinderea 
bombardamentelor și celelalte 
măsuri îndreptate împotriva te
ritoriului R. D. Vietnam pun în 
pericol vasele statelor care în
trețin relații și schimburi cu a- 
ceastă țară, constituie o nouă și 
primejdioasă intensificare a 
războiului din Indochina.

Guvernul și poporul român 
condamnă cu toată hotărirea a- 
ceste măsuri ale S.U.A., care 
reprezintă o gravă încălcare a 
dreptului internațional, o violare 
a principiilor și normelor înscrise 
în Carta Organizației Națiunilor 
Unite, punînd în pericol pacea 
și securitatea internațională.

Poporul român își reafirmă 
deplina solidaritate și întregul 
sprijin față de lupta dreaptă a 
poporului vietnamez care își 
apără cu eroism libertatea și in
dependența națională, dreptul de 
a decide singur asupra destine
lor sale. Guvernul Republicii So
cialiste România susține cu

hotărîre propunerile Republicii 
Democrate Vietnam și ale Gu
vernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de 
Sud ca bază de reglementare 
pașnică a problemei vietnameze 
și cere să se depună toate efor
turile pentru reluarea tratati
velor cvadripartite de la Paris, 
în vederea rezolvării politice a 
războiului din această zonă, cu 
respectarea drepturilor naționale 
ale popoarelor indochineze.

Guvernul și poporul român 
cer cu fermitate anularea ime
diată a întregului ansamblu de 
măsuri de escaladare a agresiu
nii, încetarea fără întîrziere a 
tuturor acțiunilor militare în
dreptate împotriva Republicii 
Democrate Vietnam, retragerea 
totală a trupelor americane, res
pectarea dreptului popoarelor 
vietnamez, cambodgian și laoțian 
de a-și hotărî singure propria 
dezvoltare, fără amestec din a- 
fară.

Guvernul Republicii Socialiste 
România, poporul român consi
deră că aceasta este singura cale 
care corespunde intereselor tu
turor popoarelor, inclusiv celor 
ale poporului american, cauzei 
păcii și securității în întreaga 
lume.
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NTOFOC
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti

dului Comunist Român, a adresat tovarășului MARC DRU- 
MAUX, președintele Partidului Comunist din Belgia, următoarea 
telegramă :

Draga tovarășe Drumaux,
îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, cu prilejul celei 

de-a 50-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, cele mai 
calde felicitări și urări de sănătate din partea comuniștilor 
români și a mea personal. Vă doresc noi succese în activitatea 
neobosită ce o desfășurați în fruntea Partidului Comunist din 
Belgia, pentru apărarea intereselor fundamentale ale celor ce 
muncesc, ale poporului belgian, pentru triumful cauzei păcii, 
democrației și socialismului.

Sînt încredințat că relațiile de colaborare și solidaritate in
ternationalists. statornicite între Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Belgia se vor dezvolta continuu, in inte
resul ambelor noastre partide și popoare, al unității și coeziunii 
mișcării comuniste și muncitorești internaționale.

Cu prilejul Zilei de 9 Mai

DEPUNERI DE COROANE
Aniversarea Zilei Independen

ței de Stat a României și îm
plinirea a 27 de ani de la vic
toria asupra fascismului au fost 
marcate, marți dimineața, de 
solemnitățile depunerii unor co
roane de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru 
soc.aiism, la Monumentul eroi
lor patriei și la Monumentul e- 
roilor sovietici din Capitală.

La solemnități au luat parte 
tovarășii Gheorghe Pană, Ilie 
Verdet, Gheorghe Cioară, Cor
nel Burtică. Mihai Dalea, Con
stantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, ai Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste.

în acordurile solemne ale im
nului dedicat celor ce și-au 
jertfit viata pentru patrie, la 
Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism, au fost 
depuse coroane de flori din 
partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist . Român, 
Consiliului de Stat și Consi
liului de Miniștri ; Corpu
lui diplomatic; Ministerului 
Forțelor Armate și Ministerului 
de Interne ; Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindi
catelor din România ; Consiliu
lui Național al Femeilor ; Co
mitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist și Consi
liului U.A.S.R. ; Comitetului 
municipal București al P.C.R. 
și Consiliului popular munici
pal ; Comitetului foștilor luptă
tori antifasciști din România ; 
Comitetului organizatoric al 
veteranilor din războiul antifas
cist ; Uzinelor constructoare de 
mașini „23 August" ; întreprin
derii textile „Dacia", precum și 
jerbe din partea organizațiilor 
de pionieri.

La Monumentul eroilor pa
triei și la Monumentul eroilor 
sovietici au fost depuse co
roane de flori din partea Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliului 
de Stat și Consiliului de Mi
niștri ; Corpului diplomatic ; Mi
nisterului Forțelor Armate și 
Ministerului de Interne ; Comi
tetului municipal București al 
P.C.R. și Consiliului popular 
municipal ; Comitetului organi
zatoric al veteranilor din răz
boiul antifascist : Uzinelor con
structoare de mașini „Vulcan" ; 
Fabricii de confecții și trico
taj e-București ; Combinatului 
poligrafic „Casa Scînteii" ; Uzi
nei de țevi „Republica", pre
cum și jerbe din partea pionie
rilor.

I>a Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism și la 
Monumentul eroilor patriei a 
fost intonat Imnul de stat al 
Republicii Socialiste România, 
iar la Monumentul eroilor so
vietici au fost intonate imnu
rile de stat al Uniunii Sovietice 
și al Republicii Socialiste Româ
nia.

La solemnitatea depunerii de 
coroane de flori la Cimitirul

militarilor britanici, căzuți pe 
teritoriul României, în lupta 
împotriva fascismului, au luat 
parte Mihai Marinescu, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Theodor Bur ghele, Florea Duț 
mitrescu, Ion Ursu — membri 
ai guvernului

O companie militară a pre
zentat onorul. După intonarea 
imnurilor de stat al Marii Bri
tanii și al Republicii Socialiste 
România au fost depuse coroane 
de flori din partea Consiliului 
de Stat și Consiliului de Miniș
tri ale Republicii Socialiste 
România : Corpului diplomatic ; 
Ministerului Forțelor Armate ; 
Consiliului popular al județului 
Ilfov.

Asistența a primit apoi defi
larea Companiei de onoare.

★
Cu prilejul Zilei de 9 Mai au 

fost depuse, de asemenea, co
roane de flori la mormintele e- 
roilor români de la Cimitirul 
militar Ghencea din Capitală, 
la cimitirele și monumentele 
eroilor români din întreaga 
țară.

Cu același prilej au fost de
puse coroane de flori și în cimi
tire ale ostașilor sovietici, că- 
zuți pe teritoriul României în 
lupta împotriva fascismului, de 
la Jilava, Herăstrău și din alte 
localități ale țării.

★
Cu prilejul celei de-a 27-a 

aniversări a victoriei asupra 
fascismului, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Uniunii So
vietice la București, V. S. _ Ti- 
kunov, a depus marți dimi
neața o coroană de flori la 
Monumentul eroilor sovietici 
din București.

Marți a avut loc în Capitală o 
sesiune științifică consacrată 
luptei pentru independența de 
stat a României și contribuției 
țării noastre la victoria asupra 
fascismului.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. Miron Nicolescu, 
care a relevat dubla semnifica
ție a zilei de 9 Mai : împlinirea 
a 95 de ani de la proclamarea 
independenței de stat a Româ
niei și a 27 de ani de la victoria 
asupra fascismului.

în încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul prof. univ. Miron Con
stantine seu.

Cu prilejul sărbătorii națio
nale a R.S. Cehoslovace, Ziua 
eliberării de sub jugul fascist, 
marți dimineață, Miroslav Su- 
lek, ambasadorul acestei țări la 
București, și membri ai amba
sadei au depus coroane de flori 
la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a 
patriei, pentru socialism, și la 
Monumentul eroilor sovietici 
din Capitală.

★
Cu prilejul Zilei naționale a 

R.S. Cehoslovace, ambasadorul 
acestei țări la București, Mi
roslav Sulek, a oferit, marți 
la amiază, o recepție.

VOR DISPARE 
ARHIVELE ?

Cine a intrat o singură 
dată într-o arhivă și-a dat 
seama cită muncă se depu
ne nu numai pentru găsirea 
unui act sau document ci și 
pentru întreținerea balotu
rilor cu dosare, curățirea și 
verificarea periodică. Pe de 
altă parte, dulapurile și raf
turile ocupă un spațiu exa
gerat de mare căruia ar pu
tea să i se dea utilizări mult 
mai raționale și mai avanta
joase. In sfirșit, un incen
diu izbucnit într-o astfel de 
bază de depozitare, mistuie 
totul, nici un document ne- 
avînd vreo șansă de supra
viețuire. Și totuși arhivele 
rămîn și astăzi la modă. Dar 
pentru cit timp ?

Ne punem o asemenea în
trebare pentru că se pare că 
nu peste mulți ani, arhivele 
vor rămîne de domeniul... 
arhivisticii. Specialiștii au

apelat la o descoperire a se
colului XVIII dar ignorată 
pînă astăzi în acest dome
niu : microfilmul. Este cea 
mai bună metodă de con
servare a documentelor. 
Materialul depozitat într-o 
sală imensă poate fi fil
mat și conservat fără nici 
un risc intr-un dulăpior me
talic.

Firma Rank Xerox a pro
iectat și realizat un sistem 
complex de înregistrare pe 
film sau pe cartele fotogra
fice a documentelor de orice 
fel. Aparatele folosite în 
acest scop sînt mici și ușor 
de manevrat puțind filma 
documente cu suprafețe ce 
depășesc o jumătate de me
tru pătrat. în cazul că tre
buie văzui un document, apa
ratele realizate de aceeași 
firmă, copiază microfilmul 
pe hîrtie obișnuită, cu o vi
teză de lucru de 7 copii pe 
minut.

I. VOICU

• TENISMANII români Ilie Năs- 
tase și Ion Tiriac au debutat cu 
victorii în turneul internațional de 
la Bournemouth (Anglia), unde 
vremea s-a îmbunătățit și partide
le de marți s-au putut disputa în 
condiții optime. Ilie Năstase l-a 
învins cu 6—0, 6—4, 6—4 pe fran
cezul Pierre Dominguez iar Ion 
Țiriac l-a eliminat cu 7—5, 6—4, 
4—6, 6—3 pe italianul T. Berna- 
sconi.
• COMPETIȚIA ciclistă „Cursa

Păcii" a continuat cu etapa a 5-a, 
Erfurt—Gera (151 km), cîștigată 
de Klein Heinz Oberfranz (R. D. 
Germană) în 3h 47’ 05”. Primul
dintre cicliștii români a sosit 
Nicolae Andronache cu plutonul 
doi la 1* față de învingător. în 
grosul plutonului se aflau, de ase
menea, Alexandru Sofronle șl 
Ștefan Suciu. Vasile Selejan a 
ocupat locul 86 Iar Mircea Virgil 
a abandonat.

Pe echipe conduce R. D. Germa
nă urmată de U.R.S.S. și Polonia. 
Formația României ocupă locul 11.

Fotbaliștii tricolori in decorul Snagovului.

Corpade Angela Cucoaneș Tatiana Avram Viorica Iteanu Alina Grigore Elena

Petrache Cornel Andruh Marius Stănescu Dorin Nesfîntu Iftimie Lăcrinceanu Nicolae

Finali,știi olimpiadei 
de chimie și-au

Componenți 

ai lotului 

național de fotbal 
declară i

Vom lupta cu sportivitate 
pentru realizarea așteptăriloi 

publicului nostru

VICTORIA, 
CALIFICAREA

Marți la amiază a avut loc la 
București vernisajul Expoziției 
bienale de pictură și sculptură 
— 1972. Eveniment de seamă în 
viața artistică a țării, ea prile
juiește o cuprinzătoare trecere 
în revistă a creațiilor realizate 
recent în cele două importante 
domenii ale artei noastre plas
tice. Sînt prezenți în expoziție 
artiști din întreaga țară, care 
expun — la sala Dalles și la sala• • • • • 
PORȚILE

(Urmare din pag. I) 

o elegantă tonetă de dulciuri și 
răcoritoare, tăbliță pe care scrie : 
VIADUCTUL ADA-KALEH. 
Atît: un nume de lucrare rutieră 
de artă scris cu aceleași carac
tere cu care sînt scrise toate 
celelalte tăblițe indicatoare de pe 
acest traseu: Tufări, Valea lui 
Stan, Alion, Eroilor, Boșneagului, 
Ada-Kaleh, Palangei, Tîrziului, 
Labalon, Jupolnic, Tarovăț, Bah
na și așa mai departe.

Stăruim o clipă lingă .viaduc
tul Ada-Kaleh. Numai o clipă, 
numai cit să prindem pe peli
culă peisajul, dar este o con
semnare mai mult sentimentală 
pentru că locurile așa cum arată 
ele acum nu oferă nici un reper 
de insulă. Ca și în amonte, ca 
și în aval, numai apă, apă lată, 
masivă, tihnită, urmîndu-și 
cursul fără să dezvăluie nimic

Pornim, așadar, în pas cu flu
viul către hidrocentrală. Trecem 
viaductul și tunelul Bahna, po
durile de peste apa Hodiței și 
de peste gara Vîrciorovei, tre
cem de Padina Ursoanei, depă
șim Slătinicul Mare și Slătinicul 
Mic, notăm în fugă alte nume 
de Padini, tunele și viaducte — 
Cireșului, Vir, Băii, Ungureanu
lui, Scarpei, Baba, Cîrligului, 
Gardului, Moșului — și, firesc, 
peisajul fundației preschimbat de 
mina omului ne impune cîteva 
evocări cifrice. Punem față in

de marmură a Casei Scînteii — 
circa 500 de lucrări, selecționate 
dintr-uin număr de peste 2 000.

A Vl-a Conferință regională 
a comisiilor naționale europene 
pentru U.N.E.S.C.O., la care 
au participat reprezentanți din 
31 ae țări europene, și obser
vatori din numeroase alte țări, 
și-a încheiat marți lucrările la 
București.• ••••• 
DE FIER

față frumoasa, dar totuși mă
runta jertfire a insulei, cu uria
șul efort constructiv depus în 
acest defileu, unde au trecut 
prin mâna oamenilor peste 2 mi
lioane metri cubi de pămînt pen
tru terasament, peste 530 000 
m.c. betoane, unde, spre a se 
lărgi patul Dunării au fost mu
tate o cale ferată și o șosea, lu
crări uriașe, dar înscrise în ra
poarte statistice simplu și lapi
dar : s-au construit 21 de poduri 
și viaducte și 137 de podețe, au 
fost străpunse 7 tunele și au fost 
înălțate ziduri de sprijin pe o 
distanță de 14 kilometri.

...Pe Ungă un asemenea zid, 
ajungem lingă viaductul Gardu
lui, privim fantastica deschidere 
a hidrocentralei. Construcția pare 
un paloș de argint, culcat cu 
lama pe brîul fluviului, iar ele
mentele ei de relief — turnurile 
de comandă, porțile ecluzelor, 
macaralele și pilonii din aval ai 
fostelor funiculare — par niște 
pietre prețioase încastrate într-o 
lucrare realizată de un orfevru 
gigant. Dar despre hidrocentrală 
vom vorbi în scrisoarea de mîine. 
Azi stăruim cîteva clipe lingă 
bătrînul cu halat alb și fes roșu 
care ne-a răsărit surprinzător în 
cale, la marginea șoselei, îmbiin- 
du-ne cu „dulciuri de Ada-Ka
leh" ambalate în elegante cutii 
dreptunghiulare ale căror capace 
sînt cărți poștale ilustrate cu ima
gini din această parte a Dunării.

Finala olimpiadei de chimie a 
reunit la București, pe parcursul 
a trei zile de concurs, 280 de elevi 
din licee teoretice, licee de spe
cialitate și școli profesionale din 
țară. Erau prezenți cei mai buni 
din 24 000 de elevi care au parti
cipat la faza inaugurală a con
cursului, faza pe școală. Pasionați! 
valențelor și reacțiilor chimice, 
virtualii specialiști ai transformă
rilor materiei în bunuri de preț 
ale economiei naționale nu și-au 
dezmințit nici în zilele de concurs 
dragostea pentru una dintre im
portantele ramuri ale științei și 
tehnicii. Lupta pentru cotele ma
xime de punctaj — corespondente 
ideale, nu numai ale unei bune 
pregătiri profesionale dar și ale 
rodului muncii profesorilor de chi
mie — a pus nu de puține ori în 
dificultate juriul.

Prima participare a elevilor din 
anul 1. ultima prezență a celor 
din ultima clasă de liceu a fost 
dublată la această ediție a finalei 
chimiștilor și de o frumoasă ma
nifestare cu caracter teoretic : se
siunea de comunicări soldată la 
rîndu-i cu premii. (Șerban Donea, 
liceul „V. Alecsandri" — Galați; 
premiul I pentru lucrarea „Cris
tale și cristalografii"; Petru Inea, 
liceul „Papiu Ilarian"—Tg. Mureș, 
premiul II pentru lucrarea „Sta
rea aromatică" și Nesfîntu Iftimie, 
Liceul nr. 1 — Bacău, premiul III 
pentru lucrarea „Aspecte ale chi
miei în lumina materialismului 
dialectic").

Pe lingă seriozitatea documen
tării și originalitatea punctelor de 
vedere exprimate de participant 
la această sesiune, olimpiada de 
chimie a mai subliniat faptul re
marcabil privind calitatea pregă
tirii reprezentanților din liceele 
teoretice, de specialitate și din 
școlile profesionale aflate în lo
calități cu puternice tradiții ale 
Industriei chimice : Bacău, Baia 
Mare, Iași, Ploiești, Craiova. De 
asemenea, elevilor care au repre
zentat liceul „Gheorghe Șincai" 
din Baia Mare le revine primul 
Ioc într-un clasament sul-generis 
alcătuit pe baza numărului de pre
mii și mențiuni obținute. Dar iată 
și cîștigătorii :

ANUL I — Premiul I oferit de 
C.C. al U.T.C. — Elena Grigore, 
Liceul industrial de chimie Cra
iova ; Premiul I — Alina Iteanu, 
Liceul nr. 1, Iași ; Premiul II — 
Dana Pelin, Liceul „Gh. Șincai", 
Baia Mare ; Premiul III — Lilia
na Copoiu, Liceul „Titu Maiores- 
cu“, Giurgiu. ANUL II — Premiul 
I oferit de C.C. al U.T.C. — Do
rin Stănescu, Liceul nr. 1, Do- 
rohoi; Premiul I — Angela Cor
pade, Liceul „Gh. Șincai", Baia 
Mart;; Premiul II — Cătălina To- 
nigari, Liceul „Gh. Șincai", Baia 
Mare ; Premiul III — Coca Ange
la Iordache, Liceul „Gh. Lazăr", 
Arad. ANUL III — Premiul I ofe
rit de C.C. al U.T.C. — Marius 
Andruh, Liceul „Bogdan Petricei- 
cu Hașdeu", Buzău ; Premiul II 
— Șerban Sgîrcitu, Liceul „Spiru 
Haret", București ; Premiul III — 
Sergiu Baitanciuc, Liceul „A. T. 
Laurian", Botoșani. ANUL IV —

Premiu! I oferit de C.C. al U.T.C, 
— Iftimie Nesfîntu, Liceul nr. i, 
Bacău ; Premiul I — Tatiana Cu- 
coaneș, Liceul „Ion Luca Caragia- 
le“, București ; Premiul II — Mi
hail Iușut, Liceul nr. 1, Giurgiu ; 
Premiul III — Doina Ciuvică, Li
ceul „Gh. Lazăr", București. LI
CEE DE SPECIALITATE, ANUL 
II — Premiul I oferit de C.C. al 
U.T.C. — Viorica Avram, Liceul 
industrial de chimie, Pitești ; Pre
miul II — Elena Pisică, Liceul sa
nitar, Galați: Premiul III — Rodi- 
ca Șerbănescu, Liceul industrial 
de chimie, Ploiești. ȘCOLI PRO
FESIONALE. ANUL I — Premiul I 
oferit de C.C. al U.T.C. — 
Nicolae Lăcrinceanu, Grupul 
școlar profesional Electroputere, 
Craiova. ANUL II — Premiul I 
oferit de C.C. al U.T.C. — Cornel 
Petrache, Grupul școlar profesio
nal Electroputere. Craiova.

C. STANCULESCU

Unul dintre cele mai importante 
meciuri din cariera echipei noas
tre naționale este cel de dumini
ca ; partida revanșă cu reprexen- 
tativa Ungariei. Inutil să prezen
tăm cititorilor, în acest sens, sul
ta de argumente, aflate, de altfeh 
la îndeinîna oricui. Este suficient 
doar acest argument suprem : e- 
chipa care va obține victoria se 
va putea lăuda cu performanța 
de a fi între primele patru „pu
teri" fotbalistice ale Europei.

Evenimentul e așteptat cu un in
teres enorm. După opiniile celor 
mai reputați specialiști, după cal
culele pe care nici mașinile elec
tronice nu le pot finaliza, privind 
dintr-o mie și unu de unghiuri 
partida, șanse — avînd în vedere 
imponderabilele fotbalului — au 
ambele echipe. Ce cred, însă, fot
baliștii, principalii protagoniști, 
despre acest meci ? — iată un lu
cru care poate să intereseze, la 
această oră, opinia publică în cea 
mai mare măsură. Pentru a afla 
răspunsul ne-a’m deplasat ieri la 
Snagov — unde, tot de ieri, după 
o ședere de cîteva zile, pentru re
facere, la munte, la Poiana Bra
șov — s-a instalat „cartierul ge
neral" al tricolorilor.

L-am abordat mai întîl pe An
gelo Niculescu cu o întrebare pri
vind starea sănătății echipei : „la 
ora de față mai avem un singur 
jucător devenit indisponibil : Lu- 
cescu. El a suferit o ușoară în
tindere, și apariția lui pe teren, 
duminică, este foarte puțin. pro
babilă. Toți ceilalți jucători sînt 
perfect valizi". — Cum așteptați, 
cum priviți meciul ? — „Cu încre
dere. Jucătorii sînt pregătiți pen
tru acest meci foarte greu. Este 
vorba de încrederea în obținerea 
victoriei. Este singura noastră al
ternativă, singurul nostru obiec

tiv. Altele nu cunosc. De fapt a- 
coat lucru na șl stimulează, dă 
oomtmatla speranțelor noastre, în 
preg&tirea fizici, tehnico-tactică și 
morală pe care o facem în aceste 
cile dinaintea partidei" — Ce aș
teptați de la echipă ? — „Totul" — 
Dar de la public ? — „De la pu
blic aștept s& creeze o atmosferă 
entuziastă, vivace de joc, în care 
băieții mei să găsească un sprijin 
moral. Aștept, în același timp, ca 
spectatorii să creeze o atmosferă 
sportivă, să-și exprime pasiunea 
și dorința pentru victoria noastră, 
în spiritul fair play-ului, calități 
apreciate cu atltca alte prilejuri de 
oaspeții străini. Publicul — avînd 
in vedere miza uriașă a jocului, 
replica dîrză a oaspeților, valoa
rea lor ca și obiectivul ce și l-au 
propus adversarii — va avea oca
zia să vadă un meci de mare 
luptă, de mare tensiune și spec
taculozitate, un meci dinamic care, 
sînt sigur, va aprinde spiritul de 
susținere continuă a echipei noas
tre".

Cam aceleași întrebări, dar poa
te formulate altfel, le-am pus și 
cîtorva dintre componențil echi
pei. „Cred că meciul de duminică 
— ne-a declarat Sătmăreanu — e 
mai greu decît cel de la Buda
pesta. E mai greu pentru că do
rim și ne trebuie neapărat victo
ria. Nu spun o noutate, dar cali
ficarea noastră stă și în puterea 
de Încurajare a publicului". — 
Care-s impresiile cele mai puter
nice și cele mai frumoase pe care 
le păstrezi de la Budapesta ? — 
„Cea a golului pe care l-am mar
cat, a gazdelor care s-au arătat 
atît de ospitaliere, de atente șl 
prietenoase cu noi, a publicului 
ungar care s-a comportat, cu ade
vărat, în modul cel mai sportiv". 
Deși se grăbea să meargă să „dea

11 cheamă Ahmet Fuat. Are a- 
proape 60 de ani și s-a născut 
la Ada-Kaleh, într-o familie sta
tornicită acolo de trei generații. 
11 întrebăm, fără nici un fel de 
introducere, ce părere are despre 
dispariția insulei. Ne răspunde : 
„Vă spun ce am mai spus și al
tora. Nu te desparți ușor de lo
cul unde te-ai născut. Sigur că 
am avut cu toții, la început, o 
st rin ger e de inimă și sișur că 
acum ne mai gîndim din cînd 
în cînd la insula noastră. Dar 
dacă punem lucrurile în cîntarul 
vieții, socoteala iese altfel. Iată, 
oamenii noștri se cam învățaseră 
să stea închiși în insulă. Statul 
le-a pus la îndemână toate în
lesnirile, dar ei nu se prea dă
deau duși la meserii mai deose
bite, la școli mai înalte. In atîta 
amar de ani, un singur doctor 
s-a ridicat dintre ai noștri... Pe 
urmă era clima neprielnică — 
aveam mulți oameni predispuși 
la TBC, mulți reumatici — și, 
de asemenea, era primejdia de
generării, datorită faptului că 
ne trăiam viața de familie în 
cerc închis, fără să schimbăm, 
cum se spune, sîngele... Ar fi 
multe de spus, dar principalul

PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex. 9,05 Teleglob — 
Brno. 9,25 „9 Mai" — Film docu
mentar. 9,45 Desene animate. 10,00 
Curs de limba franceză. Lecția a 
15-a. 10,30 Telecinemateca pentru 
copii și tinferet : „Povestea micului 
cocoșat". 12,00 Telejurnal. 15,30 Te- 
leșcoală. Biologie — anul III liceu. 
Fiziologia circulației în arborele 
circulator. Matematică (în ajutorul 
candidaților la concursul de admi
tere). Relații metrice. Arii. 16,30— 
17,00 Curs de limba engleză. Lec
ția a 14-a — reluare. 17,30 Deschi
derea emisiunii de după amiază. 
„O viață pentru o idee : Gheor
ghe Marinescu. 18.00 Timp și ano
timp în agricultură. 18,30 Muzica 
— emisiune de actualitate muzi
cală 18,55 Oameni și fapte. „Oa
menii Porților de Fier". Reportaj 
de Victor Teodoru și A. Suteu. 
19.10 Tragerea Pronoexpres. 19,20 
1001 de seri — emisiune pentru cei 
mici. Bolek și Lolek: „Bunicul... 
fals". 19,30 Telejurnal. 20,00 Reflec
tor. 20,15 Telecinemateca : „Copi
lăria lui Ivan". Regia A Tar
kovski. Cu : K. Burliaev și V. 
Zubkov. 21,50 Interpretul șăptămî- 
nli : Maria Lătărețu. 22,05 Cititorii 
și creatorii dtspre Tezele Uniu
nii Scriitorilor. 22,35 „24 de ore".

sînt meseriile. Vă dau propriul 
meu exemplu. Băiatul meu, Ah
met, este acum strungar la în
treprinderea minieră din Orșo
va. Celălalt băiat, Mahmud, 
este militar, dar cînd va veni 
din armată va merge și el la o 
meserie. Al treilea băiat, Erol, a 
învățat meseria mea, este cofe
tar, dar nu o va mai practica în 
pustietatea insulei noastre, ci în 
altă parte, în mijlocul oameni
lor, acolo unde este prielnică 
viața".

în altă parte, de pildă, în in
sula Șimian, cea care, în aval 
de hidrocentrală, se arată ca un 
șantier al reînvierii a ceea ce a 
fost bun și frumos în insula 
Ada-Kaleh. Aici constructorii au 
pus fundațiile unui frumos cen
tru turistic, unde oaspeții vor 
găsi, alături de sugestii ale poe
ziei vechii insule, tot confortul 
cerut de timpul modern.

P.S. O veste de ultimă oră ne 
arată că cetățeanul Ahmet Alin 
a primit recent din partea foru
rilor urbanistice ale Severinului 
încuviințarea să-și pună temelie 
de casă în insula Șimian. O pri
mă semnătură în noua stare ci
vilă a noului Ada-Kaleh.

Efectuarea lucrărilor
de întreținere

(Urmare din pag. I) 
unitățile. Aceasta pentru că nu 
peste tot s-a lucrat cu aceeași a- 
ăiduitate înainte de căderea va

lului de ploi de la începutul a- 
cestei luni. Raidul pe oare l-am 
efectuat în mănoasa Cîmpie a 
Băbeștilor ne-a prilejuit consta-

PROGRAMUL II

20,00 Film de animație pentru 
copii : „Furnicuța Ferda". 20,15 
Portativ ’72 — revista muzicii u- 
șoare TV. 21,00 Agenda. 21,10 Clu
buri sportive bucureștene. 21,35 
Mari muzee ale lumii Aniversări
le U.N.E.S.C.O. : Lucas Cranach. 
Comentează Cristina Anastasiu. 
21,50 Teatru foileton : „Mușatinii" 
— după trilogia lui Barbu Ștefă- 
nescu-Delavrancea. Scenariu și re
gia Sorana Coroamă. Seria a IV-a 
„Apus de soare" (reluare).

[Q'nema
MIERCURI, 1» MAI 1972

GOYA : rulează la Capitol (o- 
rele 9,30; 12.45; 16), Grădina Capi
tol (ora 19,45)

TAINA SOFIEI GRUSKO : ru
lează la Central (orele 9.15; 11,30; 
13.45; 16; 18,15; 20,30).

ASTA SEARA, DANSAM ÎN 
FAMILIE : rulează la Feroviar (o- 
rele 9,15; 11,30; 13,45; 16: 18,15;
20,30), Excelsior (orele 9,15; 11,30; 
13,45: 16: 18.15; 20,30). Gloria (orele 
9: 11.15: 13,30; 15,45: 18,15: 20,45), 
Modern (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
18.15: 20,30), Patria (orele 12.30; 15; 
17.45; 20,30), Grădina Modern (ora 
19,45). ,

DOAMNA ȘI VAGABONDUL : 
rulează la Scala (orele 9; 11,15; 
13.30: 16: 18,15; 20,30), Festival (o- 
rele 9; 11,15: 13,30; 16; 18.30; 20,43), 
Grădina Select (ora 19,30).

19 FETE ȘI UN MARINAR : ru-

• •<••• 

tarea tocmai a unor asemenea 
diferențe. La cooperativa agri- 
clă din Afumați, bunăoară, peste 
300 de cooperatori reluaseră lu
crul la răritul sfeclei și înce
puseră prima prașilă manuală 
la porumb. „Pînă acum, datorită 
participării la muncă a tuturor 
cooperatorilor oare au în grijă 
suprafețele repartizate prin a- 
cord global, am reușit să apli
căm primele două prașile la 
sfecla de zahăr pe întreaga su
prafață de 230 hectare și prașila 
I și răritul pe 300 de hectare 
de floarea-soarelui — ne spunea 
președintele unității, tovarășul 
Ilie Ociocioc. Cu o asemenea 
participare masivă, nu va ridica 
vreo problemă nici executarea 
prașilelor pe cele 550 hectare 
cultivate cu porumb". Pe cîmp, 
acolo unde oamenii muncesc în 
formațiuni mixte (mecanizatorii 
au fost repartizați pe grupuri 
de formații restrinse de lucru) 
vedem pe viu angajarea plenară 
a tuturora în strădania de a 
obține recolte cit mai bogate. 
„Planul prevede să recoltăm cite 
6 000 de kilograme de porumb 
la hectar, dar cel puțin noi, ti
nerii, ne-am angajat să depășim 
această cifră". Auzim asemenea 
cuvinte nu numai de la Constan
tin Ionică, ci și de la Neta Deca, 
Miron Iliescu, Stan Cismaru, 
Marin Neagu, Constantin Păgilă, 
Mitru Constantin. Și nu numai 
la Afumați ci și în alte comune. 
Astfel, la Măceșul de Jos, încă 
din iarnă, în cadrul adunării ge
nerale a cooperatorilor, Ștefan 
Nedelea, secretarul organizației 
uteciștilor din cooperativă, vor
bind în numele acestora, aducea 
la cunoștință angajamentul ca 
nici un tînăr să nu lucreze în 
afara acordului global iar pe su
prafața pe care o vor prelua cei 
154 de uteciști sarcinile de plan

lează Ia victoria (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,30; 20.45).

FELIX ȘI OTILIA : ruleazâ la 
Drumul Sării (orele 15,30; 19).

TOAMNA CHEYENN1LOR : ru
lează la Luceafărul (orele 9; 12,30; 
16; 19.30). București (orele 9; 12,15; 
17; 20,15). Favorit (orele 9,15: 12,30; 
16,15: 19.30).

PĂDUREA PIERDUTA : rulează 
la Doina (orele 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30) ; Program pentru co
pii (ora 10).

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT: rulează la Gri vița (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Melodia 
orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20,45).

JUNGLA XANOO : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—18,30 în 
continuare) ; Program de docu
mentare (ora 20,15).

PRERIA : rulează la Bucegi (o- 
rele 15,45; 18; 20.15), Aurora (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15), Fla
mura (orele 9; 11.15: 13.30; 16:
18,15; 20,30), Grădina Bucegi (ora 
20), Grădina Aurora (ora 19,30).

CINCI PENTRU INFERN : (ru
lează la Grădina Vitan (ora 19,30).

LOVE STORY : rulează la Lumi
na (orele 9; 11,15; 13,30: 16; 18,30; 
20,45).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : ru
lează la Viitorul (orele 15,45; 19,30), 
Capitol (ora 19).

ADIO, DOMNULE CHIPS ! : ru
lează la Buzești (orele 16; 19,30); 
Grădina Buzești (ora 20).

NU-MI PLACE ZIUA DE LUNI : 
rulează la Ferentari (orele 15,30; 
17,45; 20).

EVADARE DIN PLANETA MAI
MUȚELOR : rulează la Volga (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Tomls (orele 9; 11,15: 13,30; 18;

19.15; 20,30), Grădina Tomls (ora
20.30) .

MIHAIL STROGOFF : rulează la 
Dacia (orele 8,15; 10.45; 13,15; 15,45; 
18,15; 20,30).

TICK... TICK. . TICK... : rulează 
la Unirea (orele 15,30; 18; 20,15), 
Grădina Unirea (ora 20). ,

PENTRU CĂ SE IUBESC : ru
lează la Popular (orele 15,30; 18; 
20,15).

MARY POPPINS : rulează la
Lira (orele 15,30; 19.15). Miorița (o- 
rele 9; 12,30: 16; 19,30) Grădina 
Lira (ora 19,45).

POLONEZA DE OGHINSKI : ru
lează la Munca (orele 16; 18; 20).

MICUL SCĂLDATOR ; rulează la 
Pacea (orele 16; 18: 20).

VIS DE DRAGOSTE ; rulează la 
Moșilor (orele 15,30; 19), Grădina 
Moșilor (ora 19,30).

MAREA DRAGOSTE ; rulează la 
Arta (orele 15,30; 17,45; 20), Gră
dina Arta (ora 20).

TATA CU DE-A SILA : ruleazâ 
la Vitan (orele 15,30: 18; 20,15).

LOCOTENENTUL BULITT : ru
lează la Crîngași (orele 15,30; 18; 
20,15).

INCIDENTUL : ruleazâ la Flo- 
reasca (orele 15,30; 18; 20,15).

WATERLOO : rulează la Flacăra 
(orele 16; 19).

STEAUA SUDULUI : rulează la 
Rahova (orele 15,30; 18: 20,15).

TATA DE DUMINICA . rulează 
la Laromet (orele 15,30; 17,30;
19.30) .

AEROPORTUL : rulează la Pro
gresul (orele 15,30; 19).

DREPTUL DE A TF. NAȘTE ! 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 18; 
20,15).

vor fi depășite cu cel puțin 10 
la sută. Ne interesăm acum, cînd 
a venit și vremea faptelor, cum 
se țin de cuvînt tinerii din Mă- 
ceșu. Inginerul agronom Ghe
orghe Albu ne spunea că pe 
cele 112 hectare porumb, 40 hec
tare sfeclă de zahăr și 20 hec
tare floarea-soarelui ale tinerilor 
s-au aplicat absolut toate lucră
rile cerute și la un nivel agro
tehnic ridicat.

Pentru membrii cooperativei 
agricole „înainte" din Poiana 
Mare faptul că recent unitatea 
lor a fost distinsă cu Ordinul 
Muncii clasa I pentru produc
ția medie de 5 716 kilograme po
rumb la hectar obținută în 1971, 
constituie o mîndrie justificată 
dar și ambiția de a confirma, 
de a „recidiva" pînă la 6 000 de 
kilograme. Sub aceste auspicii 
a început efectuarea primei pra- 
șile manuale. La cultura de 
sfeclă de zahăr s-a trecut la cea 
de a doua prașilă manuală, iar 
la floarea-soarelui, cultura mai 
trebuia rărită și prășită doar pe 
zece hectare. Cooperatorii au la 
activ însă și alte lucrări înche
iate : prășitul celor 20 de hec
tare cu cartofi, plantatul toma
telor în cîmp pe o suprafață 
identică, ținerea „la zi" a pod
goriei cuprinzînd 85 hectare. 
Din discuțiile pe care le purtăm 
cu Emil Petcușin, Florina Cră- 
ciunoiu, Gheorghe Mitroi. Con
stantin Țuică, Adelina Stanciu, 
răzbate nu numai hotărîrea dar, 
ceea ce este de subliniat, și si
guranța că atît timp cît se va 
munci cu grijă, după sfaturile 
specialistului și la vremea cu
venită, realizarea producțiilor 
propuse nu poate să le scape din 
mină.

Dar, așa cum spuneam și mai 
înainte, intensitatea muncii nu 
a fost pretutindeni aceeași. Do

vada —realizările cooperativelor 
vecine celor citate. La Seaca de 
Cîmp, de pildă, prima prașilă 
manuală nu se aplicase dec it pe 
o treime din suprafața culti
vată cu floarea-soarelui, iar cea 
mecanică se executase doar pe 
150 de hectare. La sfecla de za
hăr (140 hectare) răritul — lu
crare de mare importanță pen
tru actualul stadiu de vegetație 
— nu s-a făcut decît pe jumă
tate din suprafață. Tovarășa Au
relia Țoe, inginer-șef al coope
rativei, ne dă asigurări că întîr- 
zierile vor fi recuperate de ur
gență deoarece cei care au în 
grijă aceste suprafețe se vor 
prezenta în totalitate la lucru în 
cîmp. și vor munci cu operati
vitatea necesară. Și cooperatorii 
din Urzicuța vor trebui să se 
grăbească deoarece nici ei nu 
au început răritul sfeclei de za
hăr, iar la floarea-soarelui mai 
sînt încă destule hectare nepră
șite. Motivele invocate de către 
conducerea cooperativei : supra
fața mare ce revine pe un mem
bru cooperator și „concurența" 
fermei Afumați a I.A.S. Băilești, 
nu sînt plauzibile deoarece în 
ambele cazuri primează obliga
tivitatea pe care o au membrii 
cooperatori de a-și respecta an
gajamentul încheiat cu unitatea 
din care fac parte.

O accelerare a ritmului de lu
cru se impune așadar nu numai 
în unitățile agricole din Dolj ci 
și din toate celelalte județe un
de lucrările de întreținere sînt 
rămase în urmă și aplicarea lor 
grabnică condiționează în mare 
măsură soarta recoltei acestui 
an. Pentru că printre lucrătorii 
angajați în această muncă tine
rii reprezintă un procent apre
ciabil, organizațiile U.T.C. sînt 
datoare să facă totul pentru 
mobilizarea lor la o muncă ac
tivă, de cea mai bună calitate.

la pește", unde Lupescu îl aștep
ta, Dumitru n-a ezitat să dea 
chiar un pronostic : „La Budapes
ta, înainte de meci, am spus 1—1. 
Aici, la București, va fi 2—0 în fa
voarea noastră, cu toate că meciul 
e foarte greu". — Pe ce-ți înte.r.e-^x . 
iezi afirmația ? — „Pe faptul cl Xj’ 
de astă dată, toți atacanții noșt* 
în frunte cu Dobrin, Domine, 
Dembrovschi, au o foarte bună 
dispoziție de joc", — N-ai nici 
o grijă, nici o teamă ? —
„Nu ! Doresc de mult să am 
ca adversari la București fotba
liștii ungari. Ei constituie o 
echipă puternică cu care ne pu
tem măsura forțele". — Ce aștepți 
de la suporterii echipei naționa
le ? — „Să se comporte ca su
porterii budapestani". — Te-ai gin- 
dit la turneul final ? — K „Nu, 
nu-mi place să anticipez". Neobiș
nuit, Răducanu părea cel mai so
bru : „Cred că acasă nu prea am 
ce apăra. Poate după ce va fi 
2—0 pentru noi. Observați că sin- 
tem mai modești, nu ne aruncăm 
la scoruri de 5—0, 6—0, cum au
zeam la Budapesta. De fapt nouă 
ne trebuie un singur gol în plus. 
La valoarea noastră nu-i ceva im
posibil. Mă gîndesc că la turneul 
final ne va fi ceva mai greu ! Cît 
despre publicul nostru — el iși 
cunoaște bine meseria la meciu
rile noastre grele". Marele absent 
de la Budapesta este mai concis : 
„Meci greu, miză mare, dar aici, 
acasă, n-avem voie să nu cîști- 
găm“ — ne declară Dobrin. Iți 
faci vreo problemă în legătură cu 
adversarul direct ? — „Eu să-mi 
fac ? El să-și facă, nu noi A- 
rădanul Domide s-a arătat și el 
optimist : „Cum am spus și îna
inte de meciul de la Budapesta, 
partida de la București e mai grea. 
Dar, oricum, prevăd victoria echi
pei noastre. Atuurile ? Mobilizarea 
noastră, angajarea totală, experi
ența internațională, nivelul teh
nic al jucătorilor, coeziunea și o- 
mogenitatea tehnico-tactică și mo
rală a echipei, plus publicul, ini
mosul public bucurestean care 
sper că va aplauda tot ce e fru
mos In fotbalul practicat de cele 
două echipe cum. plăcut ne-a sur
prins, obiectivitatea și generozita
tea publicului budapestan". Și-a
cum ultimele gînduri de la cel 
care va fi, In acest meci, căpitanul 
echipei, In eventuala absență a lui 
Lucescu : „Indiferent de discuții
le care se fac pe diferite planuri 
asupra meciului — ne-a declarat 
Cornel Dinu — cel mai important 
lucru e că am reușit la Budapesta 
un pas mare, pe care duminică 
trebuie să-l confirmăm. Sintem o- 
bișnuiți de-acum, să susținem la 
București partide decisive pentru 
calificare. Indiferent de replica și 
planurile adversarilor, sînt con-ț 
vins că vom juca cu foarte mul-1 
tă ardoare și forță timp de 90 de 
minute și că vom ciștiga, realizînd 
calificarea între primele patru e- 
chipe europene, performanță pe 
care eu o consider cea mai mare 
și mai valoroasă din istoria soc- 
cerului românesc, superioară ce
lei dobîndite în compania mexi
cană : acolo au participat 9 echi
pe din Europa. Tocmai pentru că 
sintem conștienți de importanța 
partidei, noi vom aborda jocul cu 
multă seriozitate, atenție și sobrie
tate, fără ca acestea să diminue
ze, cu nimic, elanul, ardoarea, 
ambiția de victorie. Publicul nos
tru ne-a uimit, prin modul cum a 
știut să participe la obținerea re
zultatelor bune în confruntările 
decisive. Și el, ca și noi, a cîș- 
tigat, de-acum, o bună experien
ță. Avem nevoie să simțim încu
rajările spectatorilor și cînd atacăm 
și cînd ne apărăm; acesta e pu
blicul care știe să simtă, să tră
iască spectacolul fotbalistic și să 
contribuie la realizarea lui".

Se desprinde, din cele de mal 
sus, optimismul dar și răspun
derea, ambiția dar și grija, atenția, 
și seriozitatea cu care echipa noas
tră, antrenorul ei, privesc marea 
partidă de duminică.

V. CABULEA

100 DE

ANTRENAMENTE

DE FOTBAL
Lucrarea, sub titlul de mai sus. a 

apărut în Editura Stadion și poartă 
semnătura specialistului în fotbal 
din R.S.F. Iugoslavia, Voja Rajno- 
vic, cunoscut pentru contribuția a- 
dusă atît în conducerea echipei 
naționale, cît și a clubului sportiv 
unde activeazți.

în volum, sînt prezentate 100 de 
antrenamente de fotbal, începînd 
de la inițierea tinerilor fotbaliști 
în tainele acestui joc, pînă la 
ajungerea acestora la măies
tria sportivă. Sînț. descrise, de 
asemenea, exerciții și mijloace spe
cifice și nespecifice. încadrate în 
părțile clasice ale lecțiilor, pre
cum și înlănțuirea logică a temelor 
propuse. Numeroase schițe expli
cative, stilul deosebit de atractiv 
al prezentării metodelor de antre
nament face lucrarea accesibilă, 
atît antrenorilor cît și instructori
lor care se ocupă de pregătirea 
fotbaliștilor. De asemenea, acelora 
care îndrăgesc acest sport denumit 
pe bună dreptate „sportul rege".
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REPREZENTARE EFORT 
DE GÎNDIRE, INIȚIATIVĂ, 

ACTIVITATE CONTINUĂ
DORIN POP

secretarul comitetului U.T.C. — Combinatul chimic din Tg. Mureș.

Uzina metalurgică Bacău. | 
Strungarul Radu loan — la 
numai cei 22 de ani ai săi 
cunoaște bine secretele oțe
lului fi ale sutimilor de mili

Beneficiem, ca secretari ai 
comitetelor U.T.C., de 
calitatea de membri ai 

organelor de conducere colecti
vă din întreprinderile unde 
lucrăm — comitetele oameni
lor muncii. Adoptată cu a- 
proape un an în urmă, această 
măsură face parte, după cum se 
știe, din contextul mai larg al 
reprezentării Uniunii Tineretului 
Comunist în forurile de dezba
tere și decizie colectivă, înscriin- 
du-se în cursul firesc de demo
cratizare a vieții economice și 
sociale, în spiritul principiilor a- 
doptate de Conferința națională, 
de Congresul al X-lea al Parti* 
dului Comunist Român.

Este dincolo de orice îndoială 
că prin prezența secretarului 

- U.T.C. în comitetul oamenilor 
muncii s-a răspuns unei realități 
pregnante în fiecare din între
prinderile noastre. Numărul mare 
de tineri, alcătuind o proporție 
demnă de luat în seamă în struc
tura colectivului de salariați, sînt 
acum reprezentați la nivelul cel 
mai înalt acolo unde se iau în 
discuție cele mai importante ș* 
mai actuale probleme legate de 
bunul mers al întreprinderii. Prin 
secretarul U.T.C. ei au, totodată, 
posibilitatea de a recepta în a- 
mănunt conținutul deciziilor a- 
doptate și implicit de a acționa 
în cunoștință de cauză pentru în
făptuirea acestora.

Este însă suficient ca partici
parea secretarului de U.T.C. la 
lucrările comitetului U.T.C. să se 
rezume doar la actul reprezen
tării ? Vom fi cu toții de acord 
că nu. S-a subliniat nu o dată și 
împărtășesc punctul de vedere 
conform căruia prin noua sa ca
litate secretarul comitetului 
U.T.C. acumulează o seamă de 
răspunderi noi, privind atît ac
tivitatea de ansamblu cît mai ales 
eficiența acțiunilor ce 
prinde.

La noi în combinat, 
cretar U.T.C., am fost 
pînă acum la ședințele organului 
de conducere colectivă, încă de 
la constituirea acestuia. Expe
riența acelei perioade cînd eram 
doar consultat într-o serie de 
probleme legate într-un fel sau 
altul de activitatea tineretului 
constituie un bun cîștigat, util 
pentru situația de față cînd am 
obligația de a lua parte la dezba
terea tuturor chestiunilor aflate 
pe ordinea de zi și implicit de’ a 
răspunde pentru ducerea Ia în
deplinire a sarcinilor adoptate.

Se discută și nu fără temei 
după părerea mea în ce măsură 
secretarul U.T.C. poate să răs
pundă, operativ și competent, la 
comandamentele noii situații că
reia trebuie să-i facă față. La 
mai bine de un an de la oficia
lizarea secretarului U.T.C. în co
mitetul oamenilor muncii pot 
afirma că rezultatul acestei 
participări depinde în egală mă
sură de felul cum este concepută 
activitatea în comitetul de direc-

le între-

eu ca se- 
invitat și

ție cît și de măsura în care tu, 
cel chemat acolo, te frămînți pen
tru a discredita ideea fotoliului 
de onoare, fluturată uneori. Fap
tul că la începutul fiecărui tri
mestru primesc planul de muncă 
al comitetului, planul ședințelor 
sale de lucru îmi dă posibilita
tea să cunosc din vreme proble
mele supuse dezbaterii, termene
le respective, să mă și pregătesc 
corespunzător în vederea discu
tării lor. Și pentru că eu nu 
merg acolo ca simplu partici
pant ci ca reprezentant al tine
rilor, înțeleg să folosesc perioada

SECRETARUL U.T.C.

IN COMITETUL

OAMENILOR

MUNCII

de timp premergătoare pentru a 
mă consulta cu membrii activului 
nostru U.T.C., cu tinerii din sec
țiile de fabricație. De altfel aici 
mi se pare că trebuie insistat în 
mod deosebit în ambele sensuri: 
atît pentru a aduce cu tine la 
masa comitetului oamenilor mun
cii opinia tineretului din între
prindere, și asta înseamnă efor
tul de a sta de vorbă metodic 
cu cît mai mulți uteciști cît și 
pentru a transmite foar’/c ope
rativ sarcinile care decurg pen
tru noi din hotărîrile adoptate 
acolo. La combinatul chimic din 
Tg. Mureș am reușit să instituim 
un asemenea sistem de muncă și 
ne este destul de ușor în acest 
fel să acționăm. De altfel aș vrea 
să menționez că la propunerea 
noastră au fost constituite două 
colective, formate din reprezen
tanți ai comitetului oamenilor 
muncii, sindicat și U.T.C., care 
periodic se deplasează în atelie
re, în secții, în schimburi, de zi 
și de noapte pentru a discuta cu 
salariați, pentru a le cunoaște 
mai bine problemele de muncă 
și de viață. Se analizează în a- 
cest cadru, deosebit de amănunțit 
ce neajunsuri fac tinerii în pro
ducție dar și ce necazuri au ei, 
ce greutăți. Am depistat cu ast
fel de ocazii situații cînd com
portarea în producție a unora din 
uteciști venea în contradicție cu 
normele de disciplină muncito
rească. N-am întîrziat în a dezba
te cu ei aceste situații, de a lua 
măsurile cuvenite. Așa cum nu 
trecem cu vederea situațiile în 
care un maistru ori șef de echipă 
procedează neprincipial în atitu
dinea lor față de tineri. Cazurile 
mai complexe au fost aduse în

discuția comitetului oamenilor 
muncii.

în condițiile de față, eu ca 
membru al comitetului de direc
ție, am primit sarcina de a urmări 
în mod permanent desfășurarea 
recrutării, încadrării și integrării 
în producție a noilor angajați.

Ce am reușit să facem pe a- 
ceastă linie ? A fost o vreme ne
rezolvată în combinatul nostru 
pregătirea corespunzătoare a 
ucenicilor la locul de muncă. Mo
tivul : lipsa unui atelier-școală ta 
care aceștia să beneficieze de 
instrucția necesară în cele mai 
bune condiții. Acum acest ate
lier a devenit o realitate, rezol- 
vîndu-se prin construirea lui o 
foarte importantă condiție a for
mării cadrelor de care avem ne
voie. Pentru perioada de practică 
în combinat am susținut necesi
tatea înzestrării fiecărui ucenic 
cu setul de scule necesare, astfel 
îneît el să nu mai depindă de 
dispoziția de moment a lucrăto
rului pe lîngă care este reparti
zat. Problema este soluționată, ca 
și aceea a locurilor unde să fie 
păstrate. De asemenea vreau să 
amintesc că la cererea noastră 
repartizarea salariaților în spațiile 
de cazare existente se face acum 
numai după ce și-a spus opinia 
și comitetul U.T.C. în același 
sens, am insistat ca în comisiile 
de constatare care se deplasează 
la domiciliul angajaților pe/atru a 
stabili prioritățile de repartiție a 
locuințelor să fie inclus și un re
prezentant al comitetului U.T.C., 
de vreme ce mulți dintre solici- 
tanți sînt tineri, membri ai orga
nizației noastre. A fost introdusă 
obligativitatea de a include tineri 
în componența colectivelor care 
pleacă în sebimb de experiență 
la Făgăraș, Craiova, Turnu Mă
gurele, în alte combinate chimice, 
în secții și ateliere secretarii 
U.T.C. sînt acum consultați în 
mod constant la hotărîrile care se 
iau privitoare la tineri, ei partici
pă de regulă la ședințele de pro
ducție din zona locului lor de 
muncă. în acest fel reprezentarea 
nu se rezumă doar la nivelul în
treprinderii ci ea se regăsește, așa 
cum este normal, și în comparti
mentele operative.

Revenind la ședințele propriu- 
zise ale comitetului oamenilor 
muncii, care trebuie să fie tratate 
drept ceea ce sînt — momente 
ale activității organului respectiv 
și nu definiția sa exclusivă — 
trebuie să mărturisesc că felul 
cum sînt gîndite constituie o de
monstrație a participării tuturor 
membrilor la dezbateri efective 
iar în continuare la munca con
cretă în aplicarea măsurilor luate. 
De fiecare dată este solicitat 
să-și spună părerea fiecare parti
cipant în toate problemele puse 

’ 1 este doar săîn discuție. Totul 
ai ce spune.

Reprezentarea în 
menilor muncii

metri.
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- șa am cunoscut-o pe 
Florica Nicolae, tină- 

1 ra muncitoare de la 
„Postăvăria Română" care 
angaja în concurs nume
le fabricii, firma uteciștilor: 
la finala concursului „Mîini 
măiestre". Mă frapase clarita
tea cu care își depăna ideile 
pe scenă, degajarea în afara 
oricărei atmosfere de concurs. 
Reținusem aplombul cu care 
trecuse de la un subiect 
la altul în universul des
fășurat al profesiei sale. 
Vorbind despre cei care 
au inițiat-o în meseria de 
țesătoare rostește două nume,

clasa a X-a. Cînd lucrează di
mineața merge la olasă după 
amiază. Cînd este după masă 
de serviciu, dimineața este re
zervată școlii. Îmi explica la 
un moment dat:

— Așa e tradiția la noi In 

familie.
Biografia de familie consti

tuie intr-adevăr un argument, 
cei trei frați au făcut fiecare 
la rîndul său liceul, bineînțe
les la seral. Atanase, cel mai 
mic este acum elev la o școală 
tehnică postliceală serală. Du
mitru și Jean sânt astăzi in
gineri.

Poartă un pulover roz, pă-

Linia model
a tineretului
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onoare pentru noi. O onoare dar 
nu o misiune onorifică. Ea pre
supune efort de gîndire, iniția
tivă, activitate continuă. Presupu
ne să fii bine informat, să citești 
mereu, să faci totul pentru a 
consolida ideea de participare 
efectivă.

La data de 30 septembrie 
1971 Întreprinderea jude
țeană de construcții 

montaje Dîmbovița avea o-
bligația — stipulată ferm în
contractul încheiat cu benefi
ciarul — să predea „la cheie" 
Uzinei de strunguri din Tîrgo
viște un bloc pentru nefami- 
liști cu o capacitate de 300 de 
locuri. Deși de atunci au trecut 
mai bine de 7 luni, nici acum 
nu se poate afirma că lucrările 
au fost încheiate. Intrucît, chiar 
dacă, ce-i drept, după 30 mar
tie 1972, cu o întârziere de 180 
de zile, tinerii muncitori 
putut, în sfîrșit, muta în 
lor locuință — camerele 
gata să-i primească — în 
ce privește exterioarele, 
de acces acestea continuă

Intr-una din secțiile Fabricii de celuloză și hîrtie din Piatra Neamț
Foto: ORESTE PLECAN

s-au 
noua 
fiind 
ceea 
căile 

_ _____ ______„____ ,_  să-și 
aștepte finalizarea. In discuția 
purtată cu tovarășul ing. Lucian 
Mititelu, directorul Uzinei de 
strunguri, interlocutorul nostru 
se referea la consecințele nefa
vorabile apărute în urma ne- 
respeotămii termenului de pune
re în funcțiune a obiectivului de 
investiții asupra căruia ne-am 
oprit atenția.

— Din iulie întreprinderea va 
intra în producție ou o parte 
din capacități. încă de anul tre
cut au fost efectuate angajări 
masive de muncitori, dintre care 
o parte aici, în oraș, la Uzina 
de utilaj petrolier, au urmat 
cursuri de perfecționare. Ba- 
zîndu-ne pe ouvîntul dat de că
tre constructori intenționam 
să-i cazăm în căminul de nefa- 
miliști. Intenție rămasă, după 
cum ușor se presupune, nereali
zată. Cei care nu erau din Tîrgo- 
viște, adică majoritatea, s-au 
văzut puși în situația de a-și 
rezolva problema cazării ape- 
lînd fie la o cunoștință, dacă 
o aveau, fie la „camere mobi
late" ale căror prețuri știți cum 
sînt.

t ambele legate de anii de
> școală profesională de la Fi- 
( latura Românească de Bum-
> bac. „Teoretic, am învățat-o 
i de la tovarășa Ionescu. Prac-
> tic, de la instructorul nostru 
i Nicolae Mihai". Mi-a rostit de
i mai multe ori numele Adrianei 
i Ionescu, profesoara de tehno- 
i logie.

— De unde această selec
ție predilectă pentru un singur 
profesor dintre atîția alții ?

— Dînsa mi-a format plă- 
' cerea de a învăța meserie. 

Are un talent deosebit de a 
preda, te face să înveți de 
drag. Explica frumos, în labo
rator deveneam toți doar 
ochi și urechi.

— Dar dacă altcineva în 
locul ei ar fi predat materiile 
respective ?

— Cred că n-aș fi învățat 
cu atîta tragere de inimă, poa
te chiar nu reușeam să mă 
pregătesc atît de bine, de fapt, 
dv. pot să vă fac această măr
turisire : la început nici nu 
mi-a plăcut țesătoria...

— De ce ?
— M-am speriat de zgomo

tul din atelier, de migala ce
rută la războaie, mă deranjau 
scamele.

— Acum ești sigură că-ți 
place ?

— Nici urmă de îndoiala. 
Tovarășa Ionescu m-a făcut 
să ajung aici.

Zilnic Florica Nicolae face 
drumul dintre fabrică și Li
ceul nr. 43 unde este elevă în

rul negru, bogat, strîns în coc.
— Cum reușești să treci 

peste efortul ce-l presupune și 
uzina și școala ?

— Destul de greu. La fa
brici ai un statut pe care tre
buie să-l respecți integral. In 
școală, de asemenea. Nu te 
scutește nimeni de nimic. Iți 
rămîne doar ție răspunderea 
de a te împărți.

— Cum reușești ?
— Probabil și pentru că 

așa sînt făcută.
— ?
— O doză suplimentară de 

spirit gospodăresc. Apoi, în
cep renunțările. Eu sîmbătă 
și duminică rămîn acasă și 
spăl, fac gospodărie creîn- 
du-mi timp în cursul săptă- 
mînii pentru altele.

Un zgomot ciudat la unul 
din războaie o obligă să mă 
lase singur cu carnetul în 
mînă, derutat de gălăgia greu 
de ignorat a mașinilor, li ur
măresc cu atenție degetele 
strecurîndu-se abil printre 
fragilele fire prinse în spată. 1 
Puține clipe și suveica își reia 1 
cursa fără ostenire de-a latul ' 
urzelii. Degetele se scutură 1 
jucăuș de puful abia per- 1 
ceptibil rămas de pe fire. Ca * 
la claviatura unui pian, gîn- 1 
dese. Nu, ca în acele cuvinte ’ 
ale poetului, intitulate atît de 
expresiv „Odă mîinilor". Mă ( 
gîndesc cît de puține sînt to- < 
tuși vorbele care le rezervăm < 
exclusiv unor asemenea oa- 
meni. ;

La început a fost una sin
gură constituită anul tre
cut la începutul lunii no

iembrie. Organizația U.T.C. de 
la Depoul „Nițu Vasile“ (secre
tar — Neculai Pascal) a venit 
cu propunerea de a prelua linia 
de troleibuze nr. 94 pentru a fi 
deservită în exclusivitate de ti
neri. Mobilul hotărîrii trebuie 
căutat, pe de o parte, în defec
țiunile care se semnalau cu o 
frecvență neașteptat de mare pe 
acest traseu deservind o porțiune 
deosebit de solicitată în centrul 
Capitalei. Pe de altă parte, în 
hotărîrea uteciștilor de a con
tribui la remedierea situației de
loc plăcută pentru colectivul de 
muncă din care făceau parte. 
Zis și făcut : de la 1 noiembrie, 
linia 94 a fost declarată „linie 
model a tineretului". In locul 
altor explicații preferăm să dăm 
cuvîntul faptelor pentru a ilus
tra ce a însemnat această ini
țiativă :

— în luna august, pe linia 94 
se înregistra un minus de 15 mii 
deficit la încasări. în luna octom
brie — peste 25 000. Defecțiu
nile și intrările în garaj deve
neau cu mult mai mari decît 
la celelalte linii din garaj.

— în noiembrie, prima lună 
după constituirea „liniei model 
a tineretului", 43 405 lei depă
șiri la încasări, 47 184 lei în de
cembrie, 79 025 lei în ianuarie 
etc. Defecțiunile pe linie au fost 
reduse cu 30 la sută. Lipsurile și 
întîrzierile de la serviciu, frau
dele și lipsurile în gestiune, tam- 
ponările, abaterile disciplinare 
au dispărut practic din compor
tarea tinerilor. O echipă de con
trol formată din membri ai co
mitetului U.T.C. — Neculai Pas
cal, Ștefan Parcea, Iulian Hor- 
dună, Nicolae Ciobanu, Ion An
ton, Florea Podolan și alții — 
s-a aflat în mijlocul tinerilor 
pentru a-i sprijini în menținerea 
ritmicității vehiculelor, pentru 
realizarea planului de încasări, 
pentru crearea unui climat de 
disciplină, de comportare exem
plară a fiecărui lucrător în tim
pul serviciului. în sprijinul o- 
biectivelor prevăzute au acționat 
deosebit de eficient consfătuirile 
de lucru în cadrul cărora invi
tații, tovarășii din conducerea 
depoului, au discutat pe larg cu 
tinerii de pe linia respectivă a- 
supra importanței acțiunii la care 
participă, subliniind rezultatele 
foarte bune obținute. De la de
clararea inițiativei s-a instituit

taobiceiul oa fiecare echipaj, 
zile de tură scurtă, să rămînă 
pentru a-și spăla singur mașina. 
Pentru șoferi a devenit cuvînt de 
ordine respectarea cu sfințenie a 
instrucțiunilor de exploatare ra
țională a mașinilor — lansarea 
troleibuzului în mers liber și evi
tarea pornirilor repetate, reali- 
zînd astfel economii de curent 
în rețea.

Din luna martie, ideea celor 
de la depoul „Nițu Vasile“ a fost 
aplicată și de colegii lor de la 
„Ilie Pintilie“ (secretar U.T.C. 
— Nicolae Bădilă). Noua linie 
model a tineretului — traseul 
tramvaiului 16. Deși relativ nou 
înființată, această rută prezenta 
de la o lună la alta semne în
grijorătoare. Reclamațiile la adre
sa unora din lucrători se repetau, 
certurile cu pasagerii, de aseme
nea, defectele de vagoane și de
raierile datorită nerespectării 
normelor de conducere — destul 
de frecvente. Așa s-a ajuns și 
la situația ca indicatorii de plan 
să fie din ce în ce mai greu de 
realizat din aceste cauze. Luna 
martie a constituit astfel perioa
da de examen a liniei de tineret. 
Planul de încasări a fost reali
zat : 102,87 la sută. Reclamațiile 
la biroul cercetări s-au redus la 
minimum, disciplina pe locul de 
muncă s-a îmbunătățit substan
țial. De la începutul lunii apri
lie planul de încasări a fost de
pășit mereu ; nu s-a înregistrat 
nici o absență de la serviciu ori 
sesizare pe traseu. Singurul eve
niment de circulație constatat 
scoate din cauză pe conducătorul 
auto.

Un semnal de răspuns de la 
organizația U.T.C. a depoului 
Panduri (secretar U.T.C. — 
Gheorghe Matei) : linia de tram
vai 20 a fost declarată linie mo
del a tineretului. Atenția colec
tivului care lucrează pe traseul 
respectiv a fost concentrată, ca 
și în celelalte cazuri, către înde
plinirea planului economic, pen
tru prevenirea abaterilor de la 
disciplină, înlăturarea evenimen
telor de circulație. Realizările 
din primul trimestru al anului 
situează linia 20 pe primul loc 
pe depou cu o importantă depă
șire de plan.

Sînt datele de început despre 
o inițiativă care a luat naștere 
cu cîteva luni în urmă pe tra
seele de transport în comun ale 
Capitalei. Rezultate care vorbesc 
de la sine despre oportunitatea, 
despre eficiența ei.

Comitetul județean Sibiu al 
U.T.C. ne dă prilejul să remarcăm 
consecvența cu care se ocupă de 
propaganda tehnică în rîndul tine
retului, să-i elogiem spiritul de 
inițiativă și inventivitate. De «- 
ceastă dată sîntem îndemnați s-o 
facem răsfoind caietul intitulat 
„Tineretul și creația tehnică”, în- 
mănunchind materiale diverse, a- 
dresate, așa cum trădează eh’ar 
titlul, tineretului. Găsim In pa
ginile tipărite articole privind or
ganizarea științifică a producției și 
a muncii : ing. Emil Vînătoru — 
Eficiența economică a cercetării 
științifice ; Ionel Galea — Consi
derații asupra sistemului Informa
tional al întreprinderii ; Dietmar 
Meyndt — Prognoza științifică și 
tehnică ; Nicolae Popescu — Me
tode moderne de organizare și 
programare a producției : Maria 
Amdrei — Cuțite de strung cu 
plăcuțe amovibile; Paul Baba — 
Mișcarea de inovații, factor esen
țial pentru introducerea noului în 
procesul de producție. O parte din 
materiale sînt consacrate sublinie
rii succeselor obținute de țara 
noastră pe plan tehnic si econo
mic în ultimii ani : Cincinalul
19G6—1970 a însemnat pentru in
dustria constructoare de mașini
4 000 de produse noi ; Cornel Ro
man — Inteligența tehnica româ
nească în circuitul valorilor mon
diale : Liviu Brezac — Realizări 
importante în activitatea de cerce
tare științifică în perioada 1966— 
1970. Facem cunoștință cu cîștigă- 
țorul ultimului trofeu al ttnănPnl 
inovator, instituit de comitetul 
județean U.T C. — ing. Ilie -.ața 
de la întreprinderea de construc- 
ții-montaj Mediaș. Este publicată, 
de asemenea, la loc de cinste, cu- 
vîntarea savantului Henri Coandă, 
rostită în fața intelectualității din 
Mediaș.

Concepută inteligent, scrisă în- 
tr-o frază curată, revista tipărită 
ia sibiu ni se pare o acțiune mai 
mult decît lăudabilă.

Iar dacă nu au găsit nici 
gazde, dacă nu aveau nici un 
fel de relații în oraș — conti
nuăm 
nunțe 
lariați 
rit-o.

Din . . _ ,
s-ar părea că întreaga respon
sabilitate a acestei stări de lu
cruri poate fi atribuită, fără 
teama de a greși, antrepreno
rului general. A avut încheiat 
un contract, nu l-a onorat la

noi — au trebuit să re
ia ideea de a deveni sa- 
ai uzinei, deși ar fi do-
cele spuse pînă acum

primul pas al materializării in
vestiției premisele oe mai tîr
ziu vor conduce la amî narea cu 
peste o jumătate de an a edi
ficării căminului pentru proprii 
săi muncitori.

— Pe de altă parte — con
tinuă tovarășul Radu Panțu — 
pe șantier s-a resimțit o lipsă 
acută de cărămizi eficiente și 
oțel beton. Fabrica de cărămi
dă din Buzău a tergiversat la 
nesfîrșit livrarea materialelor 
necesare, iar uzinele fumizoa-

De ce să nu recunoaștem, la 
prima vedere noianul de argu
mente oferite de inginerul șef 
al întreprinderii județene de 
construcții montaje Dîmbovița 
pentru a scuza într-un fel de
pășirea cu atîtea luni a pre
dării blocului nefamiliștilor ar 
pleda pentru a da întreaga 
vină pe așa-numitele „cau
ze obiective", el. Antrepre
norul general, ieșind din a- 
ceastă situație basma curată. A 
accepta însă această optică în-

tb'IVA CUlTORIf ;
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A trecut o jumătate de an de la 
expirarea termenului contractual dar.

CĂMINUL NEFAMILIȘTILOR
AȘTEAPTĂ ÎNCĂ

D
ZIDARII...

stabilită, repercusiunile 
de așteptat...

data 
erau

— In același contract însă — 
relevă tovarășul Radu Panțu, 
inginerul șef al întreprinderii 
județene de construcții monta
je Dîmbovița — era prevăzut ca 
dovada deschiderii finanțării, 
fără de care nu puteam ataca 
lucrările, să ne parvină la 15 
septembrie 1970, De primit, am 
primit-o însă cu 41 de zile mai 
tîrziu.

Cu alte cuvinte însuși bene
ficiarul a omis să-și respecte o- 
bligația ce-i revenea, datorită 
acestui act creînd încă de la

re de oțel beton profiți nd de 
faptul că repartițiile Ministe
rului Industriei Metalurgice nu 
precizează dimensiunile oțelu
lui beton ci doar cantitatea to
tală ne-a făcut greutăți în 
aprovizionare. Adăugați la toa
te acestea că iarna convențio
nală începe la 15 noiembrie, că 
nu am avut 
forțe de muncă 
meseriile de dulgheri, 
betoniști și veți 
dificultăților cu care a trebuit 
să ne confruntăm, dificultăți pe 
care ne-a fost practic imposibil 
să le învingem.

la nivelul cerut 
calificată în 

zidari, 
avea tabloul

seamnă a ignora că de fapt de
și iarna convențională începe 
la 15 noiembrie, pînă la venirea 
calendaristică a primăverii 1972 
nici la Tîrgoviște, ca mai peste 
tot în țară, nu prea am avut 
iarnă adevărată ci, dimpotrivă, 
vremea frumoasă a permis, a- 
colo unde a existat preocupare, 
un ritm intens de muncă pe 
șantier. Iar în ceea ce privește 
lipsa forței de muncă cine altul 
decît constructorul era dator să 
se ocupe de recrutarea ei, cu 
atît mai mult cu cît, se știe, în 
județ există comune cum ar fi 
Dobra — renumită pentru cei

400 de dulgheri câți locuiesc în 
ea, Băleni sau Ungureni unde 
zidăritul este o profesie îm
brățișată de o mare parte a 
localnicilor. Și apoi să ne o- 
prim și asupra unei remarci a- 
parținînd tovarășului inginer 
șef. „La locuințe, volumul fi
zic la lucrările pe 1971 a fost 
îndeplinit integral". Altfel spus 
antreprenorul general în loc 
să-și concentreze eforturile a- 
supra obiectivelor cu termene 
de dare în funcțiune — cum 
ar fi fost normal — le-a disper
sat începînd multe, terminînd 
puține. Sînt carențe ce se ma
nifestă în continuare, carențe 
ce se mențin, dovada conclu
dentă a acestui adevăr reieșind 
și din aceea că Antreprenorul 
general și-a propus să finali
zeze blocul nefamiliștilor toc
mai la sfîrșitul trimestrului 
doi al acestui an, deci peste 
două luni, în loc să se gîn- 
dească, și să acționeze în con
secință, la micșorarea, măcar 
acum în ultimul ceas, a întîr- 
zierilor. - Spunînd acestea 
vrem să se înțeleagă că 
cercăm să disculpăm 
ciarul pentru 
mîni trecute 
trebuia să fie 
rea și pînă la 
fectivă, sau ____ ___  _
materiale amintiți pentru greu
tățile provocate în asigurarea 
unei aprovizionări ritmice. Evi
dent. mersul investiției de la 
blocul nefamiliștilor din 
govișțe reprezintă în sine 
caz tipic al modului cum 
trebuie _să funcționeze mecanis- 

diverși
finali- 
modul 
exem-

nu 
în- 

benefi- 
cele șase săptă- 
de la data cînd 
deschisă finanța- 
deschiderea ei e- 
pe furnizorii de

Tir- 
un 
nu

mul colaborării dintre 
factori răspunzători de 
zarea ei. Pentru că dacă 
lor de a munci își are ca 
piu „conlucrarea" existentă în 
celebra fabulă „Broasca, racul 
și o știucă" rezultatele nu pot 
fi decît negative.

„,Sub .. esida consiliului județean 
al sindicatelor și comitetului ju
dețean al U.T.C., în Prahova a 
fost organizată, după conferința pe 
țară a cadrelor din industrie si 
construcții, „luna culturii și crea
ției tehnice". Din programul bogat 
al acestei acțiuni so-ci’m •
• Expunere : „Sarcinile Con

ferinței pe țară a cadrelor de con
ducere din industrie și construcții 
— vast program de activitate. 
Coordonate calitative ale economiei 
prahovene pe anul 1972“.

• Dialog tehnico-științific pe 
tema : „Fiecare specialist, un ca
dru de concepție”. Acțiune orga
nizată pe întreprinderi în vederea 
analizei rezultatelor obținute, a 
sarcinilor prevăzute în continuare.

• Dezbatere : „Biblioteca tehni
că in contextul sistemului infor
mațional".

• Dezbatere : „Forme ale mun- 
cil politice de masă pentru antre
narea tinerilor la Îndeplinire, 
sarcinilor de producție șl perfec
tionarea cunoștințelor profesio- nale.

• Deschiderea expoziției „Auto- 
utilarea în județul Prahova — 
realizări și perspective".

• Schimb de experiență pe 
tema: „Pregătirea și perfecționarea 
profesională — factori dinamici 
In realizarea sarcinilor econo
mice”.

• Dezbatere : „Pregătirea tehni- 
co-productivă a elevilor”.

• Schimb de experiență : „Folo
sirea capacităților de producție a 
utilajelor și mașinilor la randa
ment optim”.

• Consfătuirea : „Integrarea
profesională a inginerilor și eco
nomiștilor stagiari".
• Dezbatere : „Acordul global, 

latură a organizării științifice a 
producției și a muncii".

Pagină realizată de
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Contra atac canadian
Rezultatele 
alegerilor 
din Italia

A ACȚIUNILOR AGRESIVE
ALE S.U.A

ÎMPOTRIVA R.D. VIETNAM
Președintele Statelor Unite, Richard Nixon, 

a anunțat luni noaptea, intr-o alocuțiune tele
vizată, noi măsuri de escaladare a războiului 
din Vietnam. El a afirmat că a ordonat urmă
toarele măsuri, care sînt în curs de aplicare : 
„Toate intrările în porturile R. D. Vietnam vor 
fi minate, pentru a împiedica accesul în aceste 
porturi și operațiunile navale pornind din a- 
cestc porturi. Forțele Statelor Unite au primit 
instrucțiuni să ia măsuri în apele interioare și 
teritoriale ale Vietnamului de nord, pentru a 
împiedica livrarea oricăror provizii. Comunica
țiile pe calea ferată și toate celelalte căi de co
municații vor fi întrerupte în cea mai mare mă
sură cu putință. Bombardamentele aeriene și 
navale împotriva R. D. Vietnam vor continua**.

Tarile ale căror nave se află în momentul 
de față în porturile R. D. Vietnam au fost în
științate că navele lor au la dispoziție trei zile 
pentru a părăsi aceste porturi. „După acest ter
men, minele vor deveni active și orice nava 
care încearcă să părăsească sau să intre in 
aceste porturi va face aceasta pe propriul ei 
risc" — a subliniat președintele Nixon.

Aceste acțiuni, a spus el, vor înceta cînd vor 
fi eliberați toți prizonierii de război americani 
și cînd va fi realizată o încetare a focului, sub 
control internațional, in întreaga Indochina. în 
acel moment se va trece la retragerea totală a 
tuturor forțelor americane din Vietnam, în ter
men dc patru luni.

încercînd să justifice aceste noi acte de agre
siune la adresa poporului vietnamez, șeful Ad
ministrației S.U.A. a aruncat vina și răspunde
rea asupra Republicii De»iocrate Vietnam. El

îna recunoscut însă că mulți americani sînt 
favoarea retragerii imediate a tuturor forțelor 
S.U.A., pentru a se pune capăt războiului, și că 
o altă cale de acțiune este aceea de a continua 
negocierile pentru o soluționare a situației din 
această parte a lumii.

în pofida oricărei logici, în pofida cererilor 
opiniei publice internaționale, inclusiv a po
porului american, de a rezolva problemele pe 
cale politică, președintele Nixon — invocînd cu
noscutul pretext al „protejării" celor 60 000 de 
soldați americani din Vietnam — a hotărit să 
intensifice acțiunile militare împotriva poporului 
vietnamez.

Tonul de dictat folosit de șeful Administra
ției S.U.A. nu poate fi admis de poporul viet
namez iubitor de libertate, de celelalte popoare 
ale lumii. Totodată, este limpede că nu aceasta 
e calea de rezolvare a problemei vietnameze, că 
acțiunile militare nu numai că nu apropie, dar, 
dimpotrivă, îndepărtează și mai mult perspec
tiva unei soluții. Noile acte de război reprezintă 
un nou atentat la adresa poporului vietnamez, 
agravînd în mod deosebit situația din Vietnam 
și din Indochina, și creează un grav pericol 
pentru pacea lumii. Pe de altă parte, acestea 
contravin declarațiilor guvernului american cu 
privire la încetarea bombardamentelor în Viet
nam și încalcă principiile Cartei O.N.U.

Alocuțiunea televizată a președintelui Nixon a 
eludat complet problema fundamentală a drep
tului inalienabil al poporului vietnamez de a-și 
apăra libertatea și independența, suveranitatea 
și integritatea teritorială, de a salva ființa na
țională. de a-și hotărî singur soarta, fără nici 
un amestec din afară.

Declarațiile purtătorilor de cuvînt
ai delegațiilor R. D. Vietnam și G. R. P.

al Republicii Vietnamului de Sud
la Conferința de la Paris

Agenția V.N.A. anunță că 
purtătorul de cuvînt al delega
ției R.D. Vietnam la tratative
le de pace de la Paris a făcut 
o declarație in legătură cu noi
le măsuri anunțate de preșe
dintele Nixon împotriva R.D.V.

„împotrivindu-se tuturor so
luțiilor negociate ale proble
mei vietnameze, hotărî nd 
narea tuturor porturilor 
Vietnam și intensificarea 
curilor aeriene și navale 
potriva R.D. Vietnam, se 
liniază în declarație, președin
tele Nixon a luat cea mai gra
vă măsură de pină acum in ve
derea escaladării războiului, a 
lansat o provocare la adresa 
poporului vietnamez, a țări
lor socialiste, a țărilor iubitoa
re de pace, a poporului ameri
can și a popoarelor din întrea
ga lume. El a înfruntat nu nu-

mi- 
R.D. 
ata- 
îm- 

sub-

mai R.D. Vietnam, dar de ase
menea dreptul diferitelor țări 
de liberă navigație în relațiile 
lor cu R.D. Vietnam".

„Poporul vietnamez este pro
fund atașat păcii, se arată în 
declarație. împreună cu guver
nul R.D. Vietnam, acest popor 
sprijină consecvent calea ne
gocierilor pentru soluționarea 
pașnică a problemei vietname
ze. Poporul vietnamez, 
nu va accepta niciodată 
matu-mul lui Nixon. Atît timp 
cît Administrația Nixon își con
tinuă agresiunea în Vietnam, 
continuă politica sa de „vietna- 
mizare“, și continuă escalada
rea războiului împotriva 
Vietnam, întregul popor 
namez, unit ca un singur 
este hotărit să persevereze 
războiul său de rezistență pînă 
la realizarea obiectivelor sale

însă, 
ulti-

R.D. 
viet- 
om, 

în.

fundamentale și anume inde
pendentă, libertate și pace".

Agenția „ELIBERAREA" 
nunță că purtătorul de cuvînt al 
delegației Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud la conferin
ța cvadripartită de la Paris în 
problema Vietnamului a dat pu
blicității o declarație în legătură 
cu noile măsuri anunțate de 
președintele S.U.A. împotriva 
R. D. Vietnam. în declarație se 
arată că blocarea cu mine a in
trărilor în porturile R. D. Viet
nam și intensificarea atacurilor 
aeriene și navale americane 
asupra întregului teritoriu al 
Vietnamului de nord, inclusiv a 
Hanoiului, 
gravă a 
nității și 
nam.

a-

constituie o violare 
independenței, suvera- 
securității R. D. Viet-

V// PROTESTE IN ÎNTREAGA LUME
• „UN ACT EXTREM DE PERI

CULOS".

Referindu-se la recentele de
clarații ale președintelui Nixon 
cu privire la minarea porturi
lor R.D. Vietnam și la atacu
rile pe scară largă ale forțe
lor navale și aeriene america
ne asupra teritoriului R.D. Viet
nam, purtătorul de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Externe 
al R.P.D. Coreene a arătat că 
acestea constituie un act ex
trem de periculos, oare lezea
ză suveranitatea și securita
tea R.D. Vietnam și, totodată, 

' reprezintă o provocare la adre
sa popoarelor lumii, care cer să 
se pună capăt imediat tuturor 
acțiunilor de război împotriva 
poporului vietnamez.

• „RAȚIUNEA TREBUIE SA DU
CĂ LA MASA CONFERIN
ȚEI".

Ministrul de externe al Fran
ței, Maurice Schumann, a făcut

marți, 
rit de 
ceză, o declarație privind noi
le acțiuni ale Statelor Unite de 
escaladare a războiului din Viet
nam. „Față de escaladarea răz
boiului, Franța a’ preferat în
totdeauna escaladarea păcii, a 
spus el ; față de continuarea și 
extinderea operațiunilor mili
tare, ea a preferat întotdeauna 
soluționarea politică ; față de 
vietnamizare, ea a preferat în
totdeauna negocierea".

Maurice Schumann a 
rat, apoi, răspunzând la 
bări privind discursul 
dintelui. Nixon că, „în ce o pri
vește, Franța nu poate decît să 
deplîngă o dată mai mult fap
tul că s-a ajuns pînă aici. Esen
țial este faptul de a reînnoda 
dialogul'între cei aflați în con
flict. Experiența și rațiunea 
trebuie să ducă la masa confe
rinței de la Paris".

în cursul dejunului ofe- 
presa diplomatică fran-

• VIGUROASA DEZAPROBA
RE TN S.U.A.

deela- 
între- 
preșe-

Numeroase personalități poli
tice din S.U.A., precum și o se
rie de reprezentanți ai opiniei 
publice americane și-au expri
mat ieri dezaprobarea față de 
noile măsuri anunțate de preșe
dintele Richard Nixon, menite 
să ducă la escaladarea războiu
lui din Vietnam.

întrerupî>ndu-și campania pen
tru alegerile preliminare, din 
statele Nebraska și Virginia 
occidentală, senatorii democrați 
George Mc Govern și Hulpert 
Humphrey s-au întors imediat 
la Washington, reafirmîndu-și 
dezaprobarea față de continua
rea războiului în Vietnam, și, 
în special, față de noile acțiuni 
periculoase adoptate de preșe
dinte. Hubert Humphrey a de
clarat că aceste acțiuni repre
zintă o „gravă escaladare a răz
boiului, care va necesita un 
răspuns imediat din partea Con
gresului".

Patrioji sud-vietnamezi în timpul unui atac

PROTEST AL 
GUVERNULUI 

R. P, CHINEZE

di-

R. D. Vietnam. In de
se arată că. in urma 
atacuri, au fost răniți 

ai echipajelor acestor

Agenția CHINA NOUA a 
fuzat declarația de protest dată 
publicității la 9 mai de guver
nul R. P. Chineze în legătură 
cu bombardarea, de către avia
ția americană, la 6, 7 și 8 mai, 
a două cargouri ale R. P. Chi
neze, ancorate în largul insulei 
Hon Ngu, din provincia Nghe 
An din 
clarație 
acestor 
membri
vase, precum și persoane civile 
vietnameze aflate la bordul lor. 
Exprimând indignarea profundă 
a guvernului și poporului chi
nez față de acest act provoca
tor și adresând un ferm protest 
guvernului S.U.A. declarația 
subliniază că guvernul american 
trebuie să pună imediat capăt 
tuturor atacurilor și provocări
lor împotriva navelor comercia
le chineze.

Ieri, au fost date publicității Ia 
Roma rezultatele finale ale alege
rilor parlamentare desfășurate du
minică și luni în Italia pentru de
semnarea celor 630 de deputați și 
a 315 senatori.

Rezultatele votului privind Sena
tul sînt următoarele : Partidul de- 
mocrat-creștin a obținut 38,1 la 
sută din totalul voturilor exprimate 
(față de 38,3 la sută în alegerile 
din mai 1968), revenindu-i 135 de 
mandate ; Partidul Comunist Ita
lian, care a prezentat liste comun ? 
cu Partidul Socialist Italian al 
Unității Proletare, a obținut 28,4 
la sută din voturi (față de 30 la 
sută în urmă cu patru ani), reve
nindu-i 94 de mandate. In același 
timp, Partidului Socialist i-au re
venit 10,7 la sută din voturi și 33 
de mandate, iar Partidului So
cialist-Democratic — 5,4 la sută și 
11 mandate. în alegerile parla
mentare anterioare, P.S.I. și 
P.S.D.I. — unificate — obținuseră 
15,2 la sută din voturi. Partidul 
republican (cel de-al patrulea 
partid al fostei coaliții de centru- 
stînga, alături de P.D.C., P.S.I. și 
P.S.D.I.) a obținut, la aceste ale
geri, 3 la sută din sufragii (față 
de 2,2 la sută în 1968) și cinci man
date în Senat.

O pierdere substanțială de voturi 
se constată la Partidul liberal — 
care a obținut 4,4 la sută (față de 
6,8 la sută în alegerile precedente), 
rămînînd numai cu opt locuri în 
Senat — și un plus de voturi — 
obținut în dauna altor grupări de 
dreapta — la așa-numita „Mișcare 
Socială Italiană" (partid neofas- 
cist), care a înregistrat 9,2 la sută 
din voturi, ceea ce reprezintă 26 
de mandate.

în Camera Deputaților, Partidul 
democrat-creștin a obținut 267 de 
mandate, cîștigînd un mandat față 
de alegerile precedente ; Partidul 
Comunist — 179 de mandate, cu 
două mai mult ; Partidul Socialist 
— 61 de mandate, pierzînd 30 de 
mandate ; Partidul Socialist-De
mocratic — 29 de mandate;
Partidul Republican — 14 manda
te, cîștigă 5, iar Mișcarea neofas
cistă 56 de mandate — cîștigă 32. 
Celelalte mandate au revenit altor 
formațiuni politice.

embrii parlamentului canadian s-au întilnit la 
sfîrșitul săptămînii trecute ca să audieze și să 
dezbată un proiect de lege cu o semnificație 
deosebită pentru viața economică și politică a 
țării. El întruchipa materializarea unor eforturi 
și promisiuni mai vechi ale guvernului — un

prim pas în procesul preconizat de „dezamericanizare" a 
economiei canadiene. Prezentat de ministrul pentru venitul 
național, Herbert Gray, proiectul de lege privește limitarea 
și controlul investițiilor de capital străin în industria țării. 
Fără să se pună la îndoială importanța acestui act, care 
va funcționa evident, ca un stimulent asupra investitorilor 
canadieni, trebuie remarcat, totuși, că partidul liberal al 
premierului Pierre Elliott Trudeau a manevrat cu prudență 
și moderație atunci cînd a trecut la acțiune. Gray lăsa, to
tuși, să se înțeleagă că guvernul va merge mai departe. 
Ultima măsură canadiană este rodul unor rapoarte și sta
tistici complicate privind acapararea economiei canadiene 
de către capitalurile străine și, îndeosebi, de către cele ame
ricane. Raportul Melville—Watkins din 1968 deschidea, la 
vremea aceea, seria controverselor naționale privind soarta 
economiei .Jurate" de investitorii străini ; se calculase că 
din 1926 pînă în 1964 investițiile directe străine crescuseră de 
la 2,7 miliarde de dolari (40 la sută din total) la 15,9 miliarde 
de dolari (60 la sută din total) dintre care 80 de procente 
erau reprezentate de capitalul american și numai 12 de cel 
britanic. După date mai recente, investițiile americane se 
cifrează în prezent la 35 miliarde de dolari, ceea ce repre
zintă aproximativ 30 la sută din întreg cuantumul de inves
tiții americane în străinătate. Proporțiile dependenței indus
triei Canadei de economia puternicului vecin de la sud tind 
să se facă simțite și în viața politică, amenințînd cu știrbi
rea independenței de acțiune. Cîteva date sînt suficiente 
pentru a indica sursele nemulțumirilor canadienilor care se 
simt angajați sau chiriași ai proprietarilor străini : 96 la 
sută din industria petroliferă și a construcțiilor de mașini 
este controlată de americani ; 65 la sută din industriile me
talurgică și extractivă sînt sub control străin ; în industria 
prelucrătoare, companiile străine dispun de 60 la sută din 
capitaluri etc. Era timpul, deci, să se treacă la acțiune.

Proiectul de lege prezentat de Herbert Gray reglementează 
circumstanțele în care proprietarii străini pot prelua industrii 
sau obiective indigene, referindu-se în fond, numai la 30 
la sută din investițiile directe ale străinilor în Canada. Ra
țiunea pentru care guvernul s-a oprit asupra acestei forme 
de investiții (preluarea de către companiile străine a unor 
bunuri canadiene) constă în semnificația politică pe care 
opinia publică canadiană o acordă acesteia. De altfel, ante
rior, guvernul a intervenit în repetate rînduri pentru a bloca 
unele dintre „preluări". Acum există, însă, un instrument 
viabil care sa reglementeze astfel de situații de nedorit. In 
consecință, orice cumpărător străin al vreunei firme cana
diene în valoare de peste 250 000 de dolari sau'cu un venit 
anual care depășește 3 milioane de dolari va sta la dispoziția 
Ministerului Comerțului și Industriei, adică va trebui să do
vedească că preluarea „Va avea drept rezultat un beneficiu 
semnificativ pentru Canada". In caz contrar, candidatul res
pectiv, ori va trebui să aducă alte probe mai convingătoare 
în favoarea sa, ori va fi pur și simplu refuzat. Criteriile 
după care ministerul respectiv va soluționa întîmpinările 
investitorilor străini sînt : efectele asupra activității econo
mice și a forței de muncă ; gradul și importanța participării 
canadienilor ; efectele asupra productivității, eficienței, dez
voltării tehnologice și a varietății produselor ; efectul asupra 
competitorilor canadieni ; compatibilitatea cu politica econo
mică și industrială canadiană. In ceea ce privește politica 
guvernului în acest sector vital, ea a fost definită în cuvîntul 
ministrului pentru venitul național, Herbert Gray, astfel ; 
.încurajarea creșterii surselor de capital canadian, a tehnolo
giei și conducerii canadiene", intr-un cuvînt extinderea trep
tată a controlului asupra firmelor străine, dezvoltarea parti
cipării și a proprietății canadiene în propria țară. Un rezul
tat esențial va fi încetinirea ritmului de infiltrare a firme
lor americane în economia națională. în această lumină, pro
iectul de lege relevă o tendință pozitivă îndreptată în sensul 
afirmării independenței economice și politice naționale. Dacă 
se ia în considerare și alte indicii — ca seria de legi în vi
goare care asigură controlul canadian asupra băncilor, mij
loacelor de informare, adică a transmisiunilor de radio, tele
viziune și presă — proiectul de lege recent prezentat în par
lament, cu toată moderația sa, are o misiune de loc negli
jabilă de îndeplinit — aceea de a deschide drumul spre re
cucerirea de către statul canadian a unor poziții economice 
acaparate de capitalul străin.

• A fost elaborat un proiect de rezoluție
comun al coaliției guvernamentale și

opoziției • Numeroase delegații au sosit
la Bonn pentru a cere ratificarea tratatelor

DOINA TOPOR

ratificării în Bundestag

Convocarea
Congresului U.T.C

din Chile

După mai bine de zece zile de 
contacte politice permanente în
tre coaliția guvernamentală și 
opoziție, de ședințe ale condu
cerii fracțiunilor parlamentare 
și întîlniri interfracționale, e- 
forturile depuse cu consecvență 
pentru asigurarea unei majori
tăți mai largi în Bundestag care 
să ratifice tratatele încheiate de 
R.F.G. cu U.R.S.S. și cu Polonia 
au dus Ia rezultate pozitive. Ieri, 
coaliția guvernamentală și opo
ziția au căzut de acord asupra 
esenței proiectului de rezoluție 
comună pe care urmează 
să-1 adopte Bundestagul, o dată 
cu votul privitor la ratificarea 
tratatelor, astfel că astăzi, în 
Parlamentul vest-german vor 
începe dezbaterile și va avea 
loc scrutinul asupra tratatelor.

După convorbirea dintre Willy 
Brandt și Rainer Barzel. începu
tă luni seara, și care a durat 
pînă după miezul nopții, au fost 
constituite două comisii de re
dactare a unui proiect final de 
rezoluție. Aceste comisii s-au 
reunit în. dimineața zilei de 
ieri într-o ședință comună, 
convenind asupra textului pro
iectului de rezoluție. Totodată, 
au avut loc ședințe ale celor trei 
fracțiuni parlamentare, care au 
luat în discuție atît proiectul de 
rezoluție comună, cît și rezul
tatele contactelor din cursul zi
lei. Ședințele au continuat și în 
cursul după-amiezii, depășind 
termenul stabilit anterior pen
tru începerea dezbaterilor în 
Bundestag. Președintele Bun- 
destagului, Kai Uwe von Hassel, 
împreună cu liderii celor trei 
fracțiuni, au hotărît ca, ținând 
cont de propunerile făcute în a- 
cest sens, dezbaterile în. Bundes
tag să înceapă astăzi la ora 9,00, 
ora locală, cu o serie de proble
me curente, urmînd ca. după re
zolvarea lor, să se treacă la a 
doua lectură a tratatelor înche
iate de R.F.G. cu U.R.S.S. și cu 
Polonia. Votul asupra ratifică
rii acestora va avea loc, de a- 
semenea, în cursul zilei de as-

Ziua de ieri a fost, de altfel, 
bogată și în manifestări de spri
jin față de politica guvernului 
Brandt-Scheel, de sprijin acordat 
ratificării tratatelor. Sute de ce
tățeni ai orașului Bonn au venit, 
marți dimineața, în Piața Cen
trală pentru a-și depune semnă
tura pe o listă deschisă în favoa
rea ratificării.

Potrivit unei informații difu
zate la Casa Presei din Bonn, 
ieri au sosit în capitala R.F.G., 
în legătură cu dezbaterile asu
pra ratificării, circa 100 de de
legații din întreprinderi sau re- 
prezentînd inițiative cetățenești. 
Delegațiile au adus cu ele sute 
de mii de semnături care au 
fost strînse în toate landurile 
R.F. a Germaniei în favoarea 
ratificării tratatelor.

• LA FRANKFURT 
MAIN, participanții la miș
carea de rezistență antifascistă 
au marcat a 25-a aniversare 
de la crearea Uniunii persoa
nelor persecutate de nazism, 
cea mai mare organizație 
antifascistă din R.F.G. în de
clarația adoptată cu acest 
prilej se relevă că participan
ții mișcării de rezistență — foști 
deținuți în lagărele de concen
trare naziste, rudele celor care 
au căzut în lupta contra na
zismului — cer ratificarea tra
tatelor semnate de R.F.G. cu 
Uniunea Sovietică și cu Polo
nia și convocarea conferinței 
general-europene pentru secu
ritate și colaborare.

La rîndul ei. Asociația gene
rală a studenților a chemat ti
neretul studios din R.F. a Ger
maniei să militeze pentru rati
ficarea tratatelor. într-un docu
ment adaptat la conferința aso
ciației, care a avut loc la Bonn, 
se subliniază că tratatele res
pective „corespund deplin nă
zuințelor populației din R.F. a 
Germaniei și popoarelor Euro
pei de a asigura securitatea și 
destinderea pe continent".

Cu prilejul vizitei pe care 
o face în Republica Peru, 
Nicolae M. Nicolae, ministru 
secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior, a fost 
primit de președintele acestei 
țări, generalul Juan Velasco 
Alvarado.

în cadrul întrevederii — la 
care a participat și ambasa
dorul României în Peru, Mir
cea Nicola eseu, — au fost a- 
bordate probleme privind dez
voltarea relațiilor de coope
rare tehnico-economice și 
comerciale dintre cele două 
țări.

TINERETUL

COMITETUL Central 
al Uniunii Tineretului Co
munist din Chile a convocat 
cel de-al VII-lea Congres al 
organizației în luna septem
brie a.c., informează agenția 
PRENSA LATINA. Pe ordi
nea de zi figurează exami
narea participării tineretu
lui la înfăptuirea acțiunilor 
guvernului de Unitate Popu
lară și Ia edificarea noii so
cietăți, probleme privind 
consolidarea rîndurilor miș
cării de tineret și rolul or
ganizațiilor de masă ș.a.

O unitate a luptătorilor pentru libertatea Angola!
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Valea chimiei"
Peisajul industrial nu 

constituie ceva inedit 
pentru călătorul care 
străbate Republica Demo
crată Germană. Dimpo
trivă. Un itinerar pe va
lea Saale, „valea chimi
ei", nu poate însă să nu 
te impresioneze în mod 
deosebit. între Weissen
fels și Halle, trecînd prin 
Merseburg, autostrada ra
pidă te poartă intr-un ve
ritabil imperiu al indus
triei petrochimice. Pe un 
traseu de aproape 25 de 
kilometri se desfășoară 
una din cele mai mari 
concentrări industriale și 
urbane ale țării socialiste 
prietene. Centrul, inima 
acestui complex, îl consti
tuie uzinele chimice Le
una.

Istoria Leunei începe 
în 1916 cu fondarea în 
mijlocul unei regiuni
— pe atunci agricole — a 
unei modeste „întreprin
deri pentru produse chi
mice". Odată cu rezolva
rea — pentru prima oară
— a problemei sintezei a- 
moniacului, Leuna a de
venit repede un puternic 
centru industrial. Proxi
mitatea căilor ferate, a 
rezervelor de sare, lignit 
și apă, au favorizat consi
derabil extinderea com
plexului.

Ceea ce vede, însă, as
tăzi călătorul pe valea 
Saale nu a păstrat decît 
tradiția și, în oarecare 
măsură, amplasamentul 
vechilor uzine. Pentru că

vechea Leuna n-a mai 
fost, în martie-aprilie 
1945, decît un morman de 
ruine. Aproape 75 000 de 
bombe șterseseră literal
mente de pe fața pămîn- 
tului instalațiile industri
ale care purtau inscripția 
„Badische Anilin und 
Sodawerke", aparținînd 
concernului I. G. Farben.

în locul grămezilor dc 
moloz și metal calcinat se 
înalță uzinele de azi cu 
modernele clădiri și in
stalații. Nu ști realmente 
încotro s-o apuci și ce să 
vizitezi mai întîi în uri
așa încrengătură de in
stalații. turnuri și con
ducte care se răsfiră pe 
o întindere de aproape 11 
kilometri, între Gross
korbetha și Merseburg. 
Cu un colectiv de circa 
35 000 de muncitori, ingi
neri și tehnicieni, această 
mare întreprindere chi
mică produce astăzi peste 
200 de produse diferite, 
mai ales îngrășăminte a- 
zotoase, mase plastice, 
produse farmaceutice, 
benzină sintetică, solvenți, 
fenoli (mai bine de 60 la 
sută din aceste produse 
se obțin pe baza sinteze
lor de presiune înaltă). 
Cîteva cifre ne ajută să 
realizăm mai bine dimen
siunile activității „uria
șului chimic" Leuna : u- 
zina folosește între 6 și 7 
milioane de tone de lig
nit și peste un milion de 
tone de petrol pe an. Gre
utatea totală a materiilor

prime consumate și a 
produselor realizate pe 
parcursul unui an depă
șește 20 de milioane de 
tone ; în fiecare zi se în
carcă sau se descarcă 
2 500 de vagoane. Canti
tatea de apă consumată 
în procesul industrial se 
ridică la 35 000 m.c. pe 
oră (jumătate din debitul 
total al rîului Saale pe 
malul căruia e așezat 
combinatul). Cu turnurile 
sale înalte de refrigerare, 
cu gazometrele sale, cu 
încrengătura fabuloasă de 
conducte și păienjenișul 
de căi de comunicație in
terioare, Leuna oferă un 
spectacol cu adevărat im
presionant. Cu atît mai 
impresionant cu cît ai 
aici și sentimentul conti
nuei creșteri și depășiri. 
La Leuna se construiește 
mereu. Acum există deja 
două Leuna : complexului 
vechi i s-a adăugat Le
una II" — un alt complex 
petrochimic ultramodern 
și mai larg automatizat. 
Și dincolo de Grosskor
betha, „imperiul chimiei" 
continuă să se extindă.

Firesc, toată această 
dezvoltare impetuoasă, 
la coordonatele cele mai 
moderne, în fluxul unei 
tehnologii avansate, pune 
pe prim 
cadrelor 
lificare. 
biectivul 
manent 
F.D.J. de la Leuna 
Leuna II. Ni s-a vorbit

plan necesitatea 
cu o înaltă ca- 
Acesta e și o- 

principal, per- 
al organizației 

I și
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• MINIȘTRII DE EXTERNE 

DIN 13 ȚARI DIN ZONA CA
RAIBILOR s-e vor reuni într-o 
conferință în problemele drep
tului maritim, convocată pentru 
5 iunie la Santo Domingo, a- 
nunță agenția PRENSA LATI
NA. Reuniunea urmează, prin
tre altele, să ia o hotărîre în 
problema extinderii limitelor a- 
pelor lor teritoriale la 200 mile 
marine în. scoțpul asigurării 
dreptului de a folosi zăcămin
tele platformei continentale în 
interesul dezvoltării proprii.

• ANSAMBLUL FOLCLO
RIC „DUNĂREA** din Tulcea, 
care a participat la cel de-al 
IX-Iea Concurs și Festival in- • 
ternaționail de folclor de la-./ 
Efes (Turcia), s-a clasat pe pri
mul loc, fiind distins cu trofeul 
de aur „Zeița Artemis". Este 
pentru a patra oară consecutiv 
cînd un ansamblu folcloric ro
mânesc! cucerește laurii acestui 
festival.

• LA PALATUL CONSILIU
LUI DE MINIȘTRI AL ALGE
RIEI au început marți convor
birile oficiale între Houari 
Boumediene, președintele Consi
liului Revoluției și președinte 
al Consiliului de Miniștri al 
Algeriei, și Fidel Castro, prim- 
secretar al C.C. al Partidului 
Comunist din Cuba, președinte
le Guvernului Revoluționar al 
Republicii Cuba.

Marți, 9 mai, la Mausoleul 
de la Plevna al luptătorilor 
ruși și români și la Mauso
leul luptătorilor români de la 
Grivița — căzuți în războiul 
pentru eliberarea Bulgariei 
de sub jugul otoman — au 
fost depuse, din partea Am
basadei Republicii Socialiste 
România la Sofia, coroane 
de flori. Coroanele au fost 
depuse de Gh. Tița și Stelian 
Dăscălescu, secretari ai am
basadei. Au fost de față 
Zdravko Ilarionov Nikolov, 
secretar al Comitetului jude
țean Plevna al P.C. Bulgar, 
și alte persoane oficiale bul
gare.

pe larg despre activita
tea pe care o desfășoară 
organizația de tineret 
pentru impulsionarea ti
nerilor la 
unei 
Ni s-a 
tisfacție 
patru școli 
zare, profesionale, 
funcționează î” 
complexului 
școala de

dobîndirea 
înalte specializări, 

vorbit cu 
despre 

de speciali- 
care 

cadrul 
despre

sa- 
cele

în 
Și,____ subingineri.

Ni s-au relevat rezulta
tele acestei activități sus
ținute : în momentul de 
față, fiecare al optulea 
lucrător al combinatului 
este subinginer sau po
sesor al unei diplome de

inginer. „Obiectivul no
stru — nc spune tînărul 
inginer Eberhard Halle, 
unul din activiștii en
tuziaști în mișcarea de 
specializare a tineretului 
de la Leuna — este ca 
pînă în 1980 fiecare al 
cincilea muncitor să aibă 
studii de specialitate, iar 
activitatea de calificare 
superioară să devină o- 
bligatorie pentru fiecare 
muncitor".

In coordonatele unei 
uzine moderne, tinerii 
de Ia Leuna se pregătesc 
pentru orizonturile lui 
1980.

EM. RUCĂR

La 22 mai 
va fi proclamată 

Republica Shri Lanka
• REPUBLICA SUVERANA 

ȘI INDEPENDENTA SHRI 
LANKA va fi proclamată la 
22 mai a.c., a declarat primul 
ministru al Ceylonului, Sirima- 
vo Bandaranaike, într-un dis
curs rostit la reuniunea Adună
rii Constituante a Ceylonului. 
Din Colombo, agențiile de pre
să relatează ca Adunarea Con
stituantă, reunită în sesiune, 
examinează proiectul definitiv 
al noii Constituții a Ceylonului, 
ce urmează să intre în vigoare 
o dată cu schimbarea denumi
rii Ceylonului și proclamarea 
Republicii Shri Lanka. După a- 
ceastă dată, Republica Shri 
Lanka va părăsi Commonweal* 
thul.
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