
Proletari din toate țările, uniți-vă!

Nr. 7163

ANUL XXVIII, SERIA II

LUNI

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

4 PAGINI —30 BANI

In întîmpinarea Conferinței Naționale a P'C.R. și a celei de-a XXV-a aniversări a republicii

în efortul general pentru depășirea planului

ENERGIA Șl ENTUZIASMUL

Ifc/ta tovarășului
FIDEL CASTRO RUZ

TINEREI
IN PRIMELE

GENERAȚII
RlNDURI ALE

In fața machetei Institutului unde se pregătesc viitorii ingineri

ÎNTRECERII
• Brigadierii de pe șantierele

luminii se angajează

LOTRU
„Avem de adăugat aici, la munții patriei, un alt munte arti

ficial, avem de conturat o nouă mare alpină de 300 milioane 
metri cubi, vom străpunge 150 kilometri de galerii pe care 
vom aduna 86 de cursuri de apă. Montăm 17 000 tone utilaje
în palatul subteran de la Ciunget, și vom da sistemului națio
nal încă 500 megawați anual. Toate eforturile noastre converg 
în. acest® zile pentru terminarea lucrărilor de construcții-mon- 
taj pe firul principal în vederea admiterii apei pentru începe
rea probelor tehnologice la data de 23 August 1972, eu 24 d® 
zile în devans față de grafic".
Meleagurile de legendă ale 

Lotrului, înnobilate azi mai mult 
ca oricînd de munca eroică a 
celor ce înalță aici, cea mai 
mare cetate a luminii de pe 
rîurile interioare ale României, 
au cunoscut duminică dimineața

momente vibrante, patetice de o 
tensiune emoțională aparte. Pe 
platoul din fața clubului viitoa
rei stațiuni montane Voineșița, 
a avut loc adunarea prilejuită

(Continuare în pag. a II-a)

S O ME Ș
• Depășirea planului la producția globală eu 80 milioane 

lei ; • Economii peste plan la prețul de cost în valoare de 
500 000 lei • Reducerea cu 6 luni a termenului de execuție ia 
străpungerea galeriei de aducțiune secundară Someșul Rec® 
doi • Terminarea cu 8 luni mai devreme a lucrărilor de ex
cavați® la centrala Mărișelu. Brigadierii șantierului nr. 1 au 
hotărît: • să toarne peste plan 1 000 metri cubi beton în cor
pul barajului Tarn ița, • realizarea de economii la prețui de 
cost de circa 100.000 lei, • economisirea a 25 tone ciment și 
10 tone oțel beton • în cinstea Conferinței naționale a parti
dului, brigadierii vor colecta 50 tone deșeuri metalice, vor a- 
menaja baze sportive, contribuind la înfrumusețarea coloniilor.
Și-au propus, de asemenea, ca pînă la 23 August angajamentul 
finanțat la munca patriotică să fie realizat în proporție de 83
la suta iar pînâ la 1 decembrie 
10 la suta
Siluetele celor două macarale 

turn urcă pînă sus pe coama ce
lor două dealuri ce încleștează 
între 
Pînă

să se realizeze o depășire de

ele apele Someșului Cald, 
acolo ius va urca și ba- 
Tamița, cînd va fi gata și 
va avea 97 de metri. Sus,

pe malul stîng al rîului, șoseaua 
abia așteaptă să-1 traverseze pen
tru a-și continua drumul șerpuit 
pe celălalt mal. Dar deocamdată 
barajul se mulțumește cu înăl-

(Continuare tn pag. a ll-a)

WHef

SOCIALISTE
• Lucrătorii ogoarelor din sistemul

de irigafii Sadova și-au propus

„Cel puțin recolte pe

CONVORBIRI OFICIALE
ROMÂNO-CUBANEZE

pe terenurile irigate"
Ca urmare, în primul an de funcționare: după griu, orz

și secară — porumb pentru boabe;

furaje masă verde pentru
...Șantierul și-a restrîns peri

metrul cu vreo trei sute de kilo
metri pătrați, 29 500 de hectare 
din cel mai neproductiv teren - 
nisipurile din stînga Jiului, au 
devenit ogor roditor. Apa Dună
rii fertilizează cîmpia. Și cultu
rile cresc viguroase nu numai 
în luncă dar și pe suprafețele 
dintre dune. Porumbul, lucerna, 
floare a-soarelui, via șl sfecla de 
zahăr se dezvoltă și acolo unde 
nici o plantă nu și-a putut fixa 
vreodată rădăcinile. 2032 de hec
tare de dune, de nisipuri mișcă
toare. Tractoarele lucrează, de 
asemenea, și pe alte 7 954 de 
hectare pînă nu demult aflate 
sub imperiul pădurilor de sal- 
cîmi subdezvoltat și a ciulinilor. 
Iar ploaia artificială este aproa
pe continuă. Sistemul este o 
adevărată uzină, activitatea 
principalelor agregate fiind 
coordonată de „creierul elec
tronic" care prelucrează in
formațiile : umiditatea din sol 
și din aer, nevoia de apă a plan
telor corelindu-le cu comenzile 
de apă formulate de către bene
ficiari. Toate în scopul realizării 
unor sporuri cît mai mari de 
recolte. Bătălia se dă pentru re
colte medii la hectar de oel pu
țin opt tone de porumb, 3 500 
kilograme griu, un vagon de lu- 
cemă-fîn și 12 tone de struguri.

Și cînd te gindești că anul tre
cut, nu mai demult, s-au rea
lizat aici cîteva recorduri : 2 120 
kilograme porumb și 1 450 kilo
grame griu la hectar ’ Sporul 
substanțial de recoltă, reprezin
tă efectul apei, al apei fertiliza
toare, al apei al cărei drum a 
fost deschis în devans de gra
fice de către constructori. De 
către continuatorii de fapte ai 
celor ce au realizat, în anii ce

după porumb —

animale

au urmat Consfătuirii pe țară a 
partidului din 1967, sistemele de 
irigații Calafat — Băilești, Med- 
gidia-Nord1, Cuza Vodă, Terasa 
Brăilei, precum și altele, mar- 
cînd astfel ofensiva dusă sub 
conducerea partidului pentru 
sporirea producțiilor prin iriga-

Sîmbătă dimineața, la Palatul 
Consiliului de Stat, au conti
nuat convorbirile oficiale între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, și tova
rășul Fidel Casțro Ruz, prim- 
seoretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din 
Cuba, prim-ministru al Guver
nului Revoluționar al Republicii 
Cuba.

Din partea română la convor
biri au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri, Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Execu
tiv. al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului d« Stat. Ion Pățan, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de

Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, general de armată Ion 
Ioniță, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. ministrul forțelor ar
mate, Bujor Almășan, membru 
al C.C. al P.C.R., ministrul mi
nelor, petrolului și geologiei. 
Teodor Marinescu, membru al 
C.C. al P.C.R., șeful Secției re
lații externe a C.C. al P.C.R., 
George Macovescu, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Gheorghe Oprea, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., coaxsi- 
lier la C.C. al P.C.R., Petre 
Ionescu. membru al C.C. al 
P.C.R., ambasadorul României 
în Republica Cuba.

Din partea Republicii Cuba au 
luat parte tovarășii : dr. Carlos 
Rafael Rodriguez Rodrlguez, 
membru al Secretariatului C.G. 
al P.C. din Cuba și ministru al 
Guvernului Revoluționar, co
mandant Flavio Bravo Pardo, 
membru al C.C. al P.C. din

Cuba, șeful sectorului coneum 
șl daervirea populației al C.C. 
al P.G. din Cuba, Jose A. Na
ranjo Morales, membru al C.C. 
al P.C. din Cuba șl mi
nistrul industriei alimentare, 
comandant Arnaldo Ochoa 
Sanchez, membru al C.C. al 
P.C. din Cuba și șef al arma
tei din Havana, Osmany Clen. 
fuegos, membru al C.G. al P.C. 
din Cuba, secretar general al 
Organizației de solidaritate eu 
popoarele din Asia, Africa și A- 
merica Latină, Mauro Garcia 
Triana, directorul Dlreației țări 
socialiste din Ministerul Relați
ilor Externe șî Nicolas Rodri- 
guez Astlazaraln, ambasadorul 
Republicii Cuba la București.

Au fost abordate probleme ale 
situației Internaționale actuale, 
ale mișcării comuniste șl mun
citorești șl alte probleme de in
teres comun.

Convorbirile ș-au desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie, de deplină înțelegere, sti
mă și respect reciproc.

CAPITALA A SALUTAT CU CĂLDURĂ PE INALTII OASPEȚI
GH. FECIORU

Amplă acțiune
pentru

(Continuare In pag. a ll-a) In cursul dimineții de «îm
băta, după convorbirile ofi
ciale româno-cubaneze, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Fidel 
Castro Ruz, au făcut o vizită în 
Capitală.

Cei doi conducători de partid 
și de stat sînt însoțiți de tova
rășii Emil Bodnaraș, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Cioară, Ion Io- 
niță, Teodor Marinescu, șeful 
secției relații externe a C.C. al 
P.C.R., Bujor Almășan, minis
trul minelor, petrolului și geolo
giei, Gheorghe Oprea, consilier 
la C.C. al P.C.R., Petre Ionescu, 
ambasadorul României la Hava
na, alte persoane oficiale româ
ne, precum și de ceilalți oaspeți 
cubanezi.

Pe marile bulevarde ale ora
șului mii și mii de cetățeni sa
lută cu entuziasm, ovaționează. 
Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Fidel Castro Ruz, aflați într-o 
mașină deschisă, răspund prie
tenește aclamațiilor mulțimii.

In aceeași atmosferă sărbăto
rească, conducătorii de partid și 
de stat ai celor două țări sînt 
în timpi na ți la Institutul politeh
nic, unde au venit mii de stu- 
dențl de la Institute de învă- 
țămint superior din București.

Tovarășa Suzana Gâdea, pro
rector al institutului, informea
ză despre profilul acestei uni
tăți de învățămînt superior,

unde șe pregătesc peste 14 000 
de studenți, printre care și nu
meroși tineri din 14 țări de pe 
toate continentele. Se sublinia
ză grija deosebită acordată de 
partid și de stat dezvoltării în- 
vățămîntului politehnic, ridi
cării pe o treaptă superioară a 
bogatelor tradiții ale învățămîn
tului tehnic românesc, relevin- 
du-se în același timp condițiile 
deosebite de studiu și de trai de 
care se bucură studenții din 
țara noastră

In timpul vizitării institutului, 
tovarășul Fidel Castro Ruz s-a 
întreținut prietenește cu stu
denți cubanezi care învață în 
această unitate de învățămînt 
superior și în alte facultăți 
bucureștene.

La plecare, ca și pe întreg 
parcursul vizitei, studenții și 
cadrele didactice au salutat cu 
aclamații puternice pe tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Fidel Cas
tro Ruz, pe conducătorii de 
partid și de stat din cele două 
țări, exprimîndu-și bucuria de 
a-i fi avut ca oaspeți în mijlo
cul lor.

De la Institutul politehnic, to
varășii Nicolae Ceaușescu și Fi
del Castro Ruz, împreună cu 
ceilalți conducători a® partid și 
de stat români și cubanezi, își 
continuă vizita prjn Capitali, tn- 
dreptîndu-se spre unul din noile

S. modernele sale cartiere 
rumul Taberei.
In fața unuia dintre marile 

complexe comercial® al® cartie
rului se face un popas.

Tovarășul Gheorghe Cioară, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-®e- 
cretar al Comitetului munici
pal București al P.C.R-, prima
rul general al Capitalei, pre
zintă pe scurt oaspeților pre
ocupările urbanistice actuale și 
de perspectivă ale edililor ora
șului. Referindu-se la cartierul 
vizitat — Drumul Taberei — s® 
arată că aici, în ultimii ani, au 
fost construite apartamente în 
care locuiesc peste 70 000 de per
soane, urmîna ca pînă în 1975 
numărul lor să se dubleze.

Se vizitează apoi unul din 
complexei® comerciale ale car
tierului.

...Se străbat din nou marile 
bulevarde ale Capitalei, grupuri 
masive de cetățeni aclamă, flu
tură stegulețe. Coloana mașini
lor se îndreaptă spre zona de 
sud-est a orașului, unde se află 
un alt mare și modern cartier 
de locuințe — Titan. Acest an
samblu ocupă o suprafață de 
peste 700 dâ ha șl numără în 
prezent o populație de aproape 
180 000 de locuitori.

Coloana mașinilor oficiale m 
îndreaptă apoi spre Ploiești.

valorificarea superioară
a resurselor interne

Seaiunea de examen® car® va 
încep® pe®te două zile, Includ® 
la loo d® mare însemnătate dis
ciplinele de științe sociale. Po. 
tnvit planului și programei de 
învățămînt elaborate pe baza 
prevederilor Sistemului perfec
ționat, în actuala sesiune ur
mează să se prezinte peste 75

sultat în aplicarea noului sis
tem.

Care sînt însă direcțiile con
crete în car® diferite colective 
de catedră au insistat în scopul 
creării condițiilor pentru pre
gătirea filozofică, politică și 1- 
deologică de înalt nivel a vii
torilor specialiști ? Cum a fost

Htatlvi, arăta ©onf. univ. Au
rel Cosmațchl, șeful catedrei 
de ștlnțe sociale din I.M.F. 
București. Esențialul este oa 
studentul să-și formeze o gîn- 
dire filozofică independentă. In 
aoent sens, noi am încercat o 
repartizare a problematicii ast
fel îneît ea să fie cuprinsă în

construcției socialiste. Expune
rile au urmărit să inițieze pe 
studenți asupra aspectelor prin
cipiale ale temei, să distingă 
elemente de controversă, să 
prezinte lupta de idei con
temporană între ideologia mar
xistă și cea burgheză. Elemen
tul „dezbatere" devine tot mai

în municipiul

Și-au suplimentat angajamentele
• întreprinderea • Uzina • Șantierul
de rețele electrice
București

între angajamentele sporite 
luate în întrecerea socialistă 
de către colectivul de munci
tori, tehnicieni si ingineri din 
întreprinderea de rețele elec
trice București . (I.R.E.B.) figu
rează și obiectivul realizării 
suplimentare a unei producții 
globale de 500 mii lei. Ei sînt 
hotărîți, de asemenea, să scur
teze termenele de punere îr» 
funcțiune a noilor capacități 
de producție.

Victoria Câlan
Animați de hotărirea de a 

întîmpina cu succese cît mai 
importante Conferința Națio
nală a partidului și cea de-a 
XXV-a aniversare a proclamă
rii Republicii — muncitorii, in
ginerii și tehnicienii Uzinei 
„Victoria din Că lan și-au su
plimentat angajamentele luate 
în întrecerea socialistă. Colec
tivul uzinei a hotărît ca pînă 
la data începerii lucrărilor 
Conferinței Naționale să reali
zeze în întregime angajamen
tul inițial asumat pe întreg a- 
nul la producția globală și 
marfă.

Naval
Oltenița

teh-Muncitorii, 'mg merii șl 
nicienii de la Șantierul naval 
Oltenița, au hotărît ca în cins
tea Conferinței Naționale a 
Partidului se realizează peste 
plan o motonavă de 5 000 
tone.

(Agerpres)

la iută din numărul studenți
lor învățămîntului tehnic me
dical și agronomic. Un efectiv 
impresionant care își sporește 
semnificația dacă observăm că 
în cursul actualului an universi
tar, aproape fără excepție, toți 
studenții au parcurs timp de 
1—2 semestre o disciplină din 
domeniul științelor sociale, ceea 
ce reprezintă un prim bun re-

cultivat în acest timp succesul 
la examenul ce se apropie ?

Este cunoscută străduința ca
drelor didactice de a-și inten
sifica atenția în vederea îmbu
nătățirii conținutului teoretic, 
politico-ideologic, pentru crește
rea rolului educativ al predării 
științelor sociale.

Aplicarea sistemului îmbună
tățit nu este o problemă can-

expunerl, dezbateri, consultații, 
pe baza studierii materialului 
bibliografic. De un viu interes, 
probat și de rezultatele sesiu
nii din februarie s-au bucurat 
cursurile nou introduse la 
I.M.F. : Economia politică și po
litica economică a partidului și 
statului nostru, Etica și deon
tologia medicală, Sociologia me
dicinii, Probleme actuale ale

mult un atribut al tuturor ac
tivităților cu studenții. Prele- 
gere-dezbatere ; seminar-dezba- 
tere, dezbateri incluse în pro
gramul cabinetului.

Se înțelege că un rol hotărî- 
tor îl are studiul individual. In

G. RUȚA

(Continuare în pag. a ll-a)

După vizita în Capitală, tova
rășul Nicola® Ceausescu, secre
tar general «1 Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, împreună cu 
tovarășul Fidel Castro Ruz, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Cuba, prlm-ministru al Gu
vernului Revoluționar al Repu
blicii Cuba, au fost oaspeții oa
menilor muncii din municipiul 
Ploiești, unul dintre principalele 
orașe industriale ale țării, cen
trul de gravitat® al industriei 
petroliere românești.

La intrarea în județul Praho
va, oaspeții au fost întîmpinațl 
de numeroși oameni ai muncii 
din comunele apropiate — Pu- 
cherd, Balta Doamnei, Bărcă- 
neștl, Gorgota, care au făcut o 
primire entuziastă tovarășilor 
Nioolae Ceaușescu șl Fidel Cas
tro. Se aplauda, se ovaționa 
..România—Cuba", Ceaușescu— 
Castro". Pe o mare pancartă 
era înscrisă urarea „Bine ați 
venit, dragi oaspeți din Renu- 
blica Cuba !“ Tovarășul Ilie 
Cîșu, prim-secretar al Comite-

(Continuare în pag. a III-a)
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Iii întimpinarea Conferinței Naționale a P C.R. și a celei de a XXV-a aniversări a republicii

In efortul generaf pentru depășirea planului

ENERGIA Șl ENTUZIASMUL 
TINEREI GENERAȚII 

IN PRIMELE RlNDURI
Datorită unei rare spectaculozități partida feminină de handbal „U" Timișoara — „U" Bucu- 

care a fost așteptată Fotografia: VASILE RANGA

ALE ÎNTRECERII SOCIALISTE
• JUDEȚUL VRANCEA: In fiecare organizație U. T. C. SOMEȘ

noi initiative in sprijinul producției (Urmare din pag. I)

ln aceste zile, cînd colecti
vele de muncă din întreprinderi, 
instituții, de pe ogoare depun 
eforturi importante pentru a în- 
tîmpina Conferința Națională a 
Partidului si a XXV-a aniversa
re a Republicii cu noi și edifi
catoare rezultate, asistăm la 
o impetuoasă ofensivă a spi
ritului de inițiativă. Această 
efervescență favorizează des
chiderea a noi căi pentru
îmbunătățirea muncii și, 
mod firesc, pentru mobiliza
rea într-un singur sens a tuturor 
energiilor tinerești. O ilustrare a 
acestui adevăr o aflăm și la Foc
șani, unde înregistrăm meritoriile 
acțiuni ale tinerilor: elevii lice
elor din municipiu au ieșit la 
întreținerea culturii porumbului 
pe ogoarele C.A.P- Focșani; în 
toate școlile se desfășoară săptă- 
mîna cultural-educativă a elevi
lor, tinerii de la C.E.I.L. Focșani 
se află într-o entuziastă întrecere 
pentru economisirea materiei pri
me și pentru îmbunătățirea cali
tății produselor.

— Aș vrea să subliniez un fapt 
cu totul semnificativ, ne spunea 
tovarășul Alexandru Mocanu, 
prim-secreiar al Comitetului ju
dețean Vrancea al U.T.C. în fie
care organizație U.T.C. din județ 
a apărut cel puțin cîte o iniția
tivă care țintește spre creșterea 
eficienței muncii, fapt care măr
turisește entuziasmul și spiritul 
de răspundere eu oare tinerii din 
Vrancea întîmpină Conferința 
Națională a Partidului și a 
XXV-a aniversare a Republicii.

— Vă rugăm să insistați asu
pra unora dintre aceste inițiative. 
De pildă, de pe șantierele de 
construcții ce putem reține P

— La Odobești, unde se înal
ță e fabrică de ceramică, tinerii 
constructori s-au angajat să exe-

cute singuri, prin muncă volun- 
tar-patriotică, unele lucrări de pe 
șantier, cum ar fi taluzarea tere
nului, căile de acces, unele șan
țuri care impun dislocarea a im
portante cantități de pămînt. 
Prin aceasta, ei creează și posibi
litatea accelerării ritmului de lu
cru a celorlalte sectoare ale șan
tierului. Pe șantierul Fabricii de 
matrițe, ștanțe și scule așchie- 
toare din Focșani, unde muncesc 
și se califică și 130 de tineri re
crutați de Comitetul județean 
U.T.C., uteciștii amenajează prin 
muncă patriotică unele spații de 
depozitare și căi de acces din 
beton, spre halele de producție. 
La Fabrica de sticlă Mărășești, 
a cărei construcție a pornit de 
cîtva timp, brigăzile de muncă 
voluntar-patriotică ale tinerilor 
din oraș, conform unui grafic ju
dicios întocmit, execută lucrări 
pentru fundații și amenajează căi 
de acces. După cum se vede, ini
țiativele tinerilor se traduc în 
acțiuni foarte concrete care au 
drept scop principal, asigurarea 
intrării în funcțiune a acestor 
oibective industriale înainte de 
termenul planificat, ceea ce în
seamnă obținerea de noi plusuri 
pentru economia națională.

— In programul dv. de acti
vitate am văzut și alte asemenea 
acțiuni.

— Intr-adevăr, in planul de 
măsuri al biroului Comitetului 
județean U.T.C., întocmit in ve
derea întimpinării Conferinței 
Naționale a partidului, am în
scris unele obiective care se bu
cură de un deosebit interes din 
partea tinerilor, ceea ce pentru 
noi reprezintă o garanție că ceea 
ce ne-am vropus se va realiza. 
Așa, de pildă, ne-am propus să 
participăm cu brigăzile noastre 
de muncă voluntar patriotică la 
construirea canalizării orașelor 
Mărășești, Adjud și Odobești, la 
construirea a 70 săli de clasă și 
a două ateliere școlare, a baze
lor sportive Focșani Sud și „23 
August". In prezent, pe șantie
rul canalizării din Adjud mun
cesc 21 de brigăzi ale tinerilor, 
15 brigăzi la amenajarea bule
vardului „București", altele la 
construcția sălilor de clasă amin
tite- Menționăm însă că toate 
aceste acțiuni reprezintă tot atî- 
tea inițiative din partea tineri
lor, a organizațiilor U.T.C. din 
Țara Vrancei.

țimi mai puțin amețitoare, 
brațele celor două macarale 
le străjuiesc de o parte și 
alta, strunite de brațul viguros 
și sigur al omului, toarnă sîr- 
guincios bene de ciment în cor
pul său. Apele rîului s-au resem
nat neputincioase, urmînd un 
nou curs pentru ca oamenii 
să-și poată înălța în liniște bara
jul.

Tînărul inginer de schimb cu 
care stăm de vorbă, Iacob 
Gruiță, este și secretarul organi
zației U.T.C. a Șantierului nr. 1. 
A terminat abia de cîțiva ani 
facultatea, este de loc de undeva 
de pe Valea Mureșului și a ve
nit să lucreze aici pe Someș. 
Constantin Toma, are 26 de ani, 
și lucrează aici de trei ani, de 
cînd a terminat facultatea. Este 
moldovean de fel și ar fi vrut să 
fie repartizat la Lotru sau la 
Porțile de Fier. Acum nu-i mai 
pare rău că a venit, și aici se 
fac lucruri mărețe. Tot aici 
printre brigadierii lotului Tar- 
nița am mai întîlnit un moldo
vean, Dan Dimitriu. A terminat 
liceul și n-a reușit la facultate. 
Va mai încerca desigur, dar pînă 
atunci, de ce să piardă vremea, 
s-a angajat ca lucrător topogra
fic aici
Am maiIONEL CHIRIC
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de aniversarea a doi ani de la 
constituirea șantierului naționl 
al tineretului.

Aniversarea a doi ani de la 
constituirea șantierului național 
«1 tineretului a fost întîmpinată 
de brigadierii de pe Lotru cu 
realizări importante. Pe primele 
patru luni ale anului, planul de 
producție la construcții montaj 
a fost îndeplinit în procent de

„Cel puțin două recolte pe an
pe terenurile irigate44

ții. întregul efectiv da sudori, 
electricieni, șoferi, dragliniști. 
tehnicieni și acreperiști — 90 la 
sută proveniți din satele ale că
ror pământuri vor fi fertilizate 
— au lucrat 24 ore din zi. Pe 
două fronturi. Pe utilaje, în ate
lierele de reparații sau în poli
goanele unde ae realizau prefa
bricatele, dar și în sectorul se
cundar, adică la spargerea du
nelor, la nivelarea terenului. 
Iar obiectivele erau trei: ritm 
intona de lucru, cheltuieli mini
me pentru realizarea fiecărui 
subaiisamblu al sistemului, lu
crări de cea mal bună calitate. 
Despre ce au reușit Marin Pa- 
padopol, Ion Zamfir, Dan Cor- 
coveanu, Marin Geantă, Ion 
Gheorghișanu, Ion Cebuc și cei
lalți te poți convinge parcurgînd 
sistemul, comparind cifre... Șe 
impun atenției ; Punctul de pri
ză al „coloanei vertebrale a sis
temului" cu Dunărea, a fost rea
lizat după o soluție inedită. 
Stratul de betoane armate a fost 
înlocuit cu unul din anrocamen- 
te de piatră de carieră în grăsi
me de pînă la un metru și ju
mătate. Efectul : cheltuieli de 
producție reduse cu două 
treimi... Privesc un bărbat de 
vreo 23 de ani care, acum lu
crează cu gcreperul în altă parte 
a șantierului. Mereu atent, cu 
maximă încordare. Se numește 
Ion Cebuc șl palmaresul lui a 
făcut înconjurul șantierului. Se 
înțelege, este vorba despre o 
inițiativă... Păstrînd în perma
nentă stare de funcționare uti
lajul, folosind cu chibzuință 
timpul a reușit ca la 20 mai a. c. 
să realizeze planul anual. Nu*l 
întrerup, conformîndu-mă și eu 
rugăminții făcută cunoscut prin 
cîteva cuvinte scrise pe o tablă 
prinsă deasupra parbrizului : un 
minut înseamnă O cupă încăr
cată ; cinci minute, o jumătate 
de metru avansat la construcția 
canalului ; o oră — șase metri... 
Și calculul lui Ion Cebuc a de
terminat generalizarea inițiati
vei. Efectul : în primele 4 luni 
și jumătate ale anului a fost 
realizat planul pe 5 luni, în cin
stea Conferinței Naționale a 
Partidului formulîndu-se anga
jamentul obținerii unul devans

de o lună în executarea amena
jărilor. 11 milioane de dale se 
realizează In cadrul poligoane
lor amenajate in vecinătatea ca
nalelor ; conductele gigant, în 
diametru de aproape 3 metri, au 
fost sudate la Dăbuleni... Efec
tul ? Cheltuieli cu câteva mili
oane de lei mai mid decât cele 
ce s-ar fi înregistrat în cazul 
în care indispensabilele produse 
s-ar fi realizat în fabricile de 
profil. Același efect l-a avut a- 
doptarea tehnologiei — unice In 
lume — de utilizare a cenușel 
de la termocentrală la realizarea 
căptușelii canalelor deschise.

Dar, așa cum spuneam, șan
tierul s-a retras, constructorii 
lăsînd In urma lor o parte din 
„bijuteria" ce va măsura, în fi
nal, aproape 80 de mii de hec
tare. Agricultorii din Dăbuleni, 
Sadova, Bechet, Ocolna, Călă
rași, Sărata, Ianca, Grojdibod, 
Gura Padinii au apa ca aliat. 
Și nu numai apa, dar și rezul
tatul cercetărilor întreprinse la 
Stațiunea Bechet privind tehno
logia cultivării terenurilor iri
gate. Cercetătorul Ion Boniță a 
multiplicat comunicarea sa : Pe 
terenurile irigate cel puțin două 
culturi, pe care a difuzat-o uni
tăților agricole din perimetrul 
sistemului. Astfel că, încă din 
acest prim an de funcționare 
(parțială) a sistemului de iri
gații Sadova — Corabia, după 
griu, orz și secară se va cultiva 
porumb pentru boabe, iar după 
porumbul pentru boabe, furaje 
masă verde pentru animale. Se 
apreciază că numai valoarea 
producției asigurată de culturile 
duble vor depăși o dată și ju
mătate valoarea producției ob
ținută, înainte de amenajare, de 
pe întreaga suprafață. Șe adaugă 
cele peste 60 de mii de tone de 
cereale asigurate pe terenurile 
pînă acum complet neproduc
tive.

...Acum se lucrează. Se pră
șește, se fertilizează, se Irigă. 
Cooperatorii, mecanizatorii și 
specialiștii din 19 cooperative și 
4 unităti agricole de stat se stră- 
duie ca 1972, anul Consfătuirii 
Naționale a Partidului, și a ani
versării unui sfert de veac de la 
proclamarea Republicii, să în
semne anul recoltelor record. 
Vor reuși !

107,6 la sută. Producția secun
dar industrială s-a realizat în 
proporție de 109,9 la sută, con
comitent cu o productivitate a 
muncii de 101,1 la sută pe mun
citor. De la începutul anului 
s-au obținut peste 100 000 lei e- 
conomii, au fost depuse în 
corpul barajului peste 256 000 
metri cubi umpluturi.

Cei peste 2 000 de tineri bri
gadieri constituiți în două de
tașamente, 14 brigăzi, și 39 de 
echipe, integrați în efortul ge
neral al constructorilor, au par
ticipat la executarea unor lucrări 
de mare anvergură de pe șan
tier, trăind momente de satis
facție determinate de : termina
rea lucrărilor de excavație și 
betonare pe aducțiunea principa
lă, galeria forțată și galeria de 
fugă; oprirea înainte de termen 
a apelor în barajul de la Vidra; 
străpungerea celui mai lung 
tronson de pînă acum din aduc- 
țiunile secundare : Petrimanu — 
Vidruța, străpungerea înainte de 
termen a tronsonului Haneș-Ba- 
lindru, Petrimanu-Castel, și, cu 
numai o zi în urmă a galeriei 
Petrimanu-Galbenu. Montarea 
echipamentului tehnologic la 
prima turbină din centrala sub
terană a intrat în faza finală. 
Depunerile în corpul barajului 
continuă într-un ritm susținut. 
Acțiunea de autodotare în ca
drul secției auto-ateliere și e- 
nergo-montaj se va solda cu o 
economie de circa 4 milioane lei 
valută. Prin acțiunile de mun
că patriotică brigadierii au con
tribuit la amenajarea și înfru
musețarea coloniilor, au colectat 
peste 1400 tone metale vechi, 
au întreprins alte acțiuni de fo
los obștesc, efectuîndu-se peste 
50 000 ore muncă patriotică.

Brigadierii s-au angajat să în
tâmpine cu noi realizări cele 
două evenimente care potențea
ză în acest an gîndul și efortul 
unanim : Conferința Națională a 
P.C.R. și aniversarea a 25 de 
ani de la proclamarea Republi
cii. Coomandamentul își propu
ne să intensifice preocuparea 
pentru mobilizarea tinerilor la 
îndeplinirea tuturor obiectivelor 
de construcții-montaj, folosirea 
rațională a utilajelor. îmbună
tățirea pregătirii profesionale a 
tuturor brigadierilor, economisi
rea materialelor de construcții 
pe toate șantierele hidrocentra
lei. în acest soop, vor fi extin
se unele inițiative care se bucu
ră de frumoase aprecieri, de 
largă adeziune a tinerilor cum 
ar fi : întrecerile între brigăzi, 
consfătuirile, schimburile de ex
periență, olimpiadele pe mese
rii etc.

— Ne vom înzeci eforturile — 
a spus, în aplauzele brigadieri
lor, comandantul șantierului na
țional al tineretului — pentru a 
realiza în acest an conectarea 
primei turbine Ia sistemul e- 
nergetic național, adueîndu-ne 
aportul prin aceasta la opera în-

iar
ce 
de

pe Șantierul național, 
putea aminti încă mulți

tregului 
cietâțil _______ __________
dezvoltate.

In încheierea adunării festive 
s-a dat citire telegramei adresa
tă C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care, prin
tre altele, se spune :

popor de făurire a so- 
socialiste multilateral

„Avem de adăugat aici, la 
munții patriei, un alt munte 
artificial, avem de conturat o 
nouă mare alpină de 300 mi
lioane metri cubi, vom străpun
ge 150 kilometri de galerii pe 
care vom aduna 86 de cursuri 
de apă. Montăm 17 000 tone u- 
tilaje în palatul subteran de la 
Ciunget, și vom da sistemului 
național încă 500 megawați a- 
nual. Toate eforturile noastre 
converg în aceste zile pentru ter
minarea lucrărilor de construcții- 
montaj pe firul principal în ve
derea admiterii apei pentru în
ceperea probelor tehnologice la 
data de 23 August 1972, cu 24 
zile în devans față de grafic".

Sărbătoarea brigadierilor de 
pe Lotru a fost marcată de nu
meroase acțiuni cultural-educa
tive și distractive desfășurate pe 
întreaga durată a zilei. La rea
lizarea lor și-au dat concursul 
ansamblul artistic al tineretului 
din Sibiu și formații ale diver
selor șantiere de pe Lotru.

brigadieri foarte tineri și foarte 
pricepuți. Pe macaragiii Mihai 
Focariu și Constantin Nichifor, 
de pildă, nici unul nu are mai 
mult de 26 de ani, dar amîndoi 
au experiența Porților de Fier. 
Și mai sînt încă mulți briga
dieri uteciștl destoinici: Gheor
ghe Taloș, Gheorghe Cîrstea de 
la Șantierul nr. 2 Mărișelu, Con
stantin Achim, Ionel Ghiran, de 
la Șantierul nr. 3 Fîntînele și 
mulți alții pe care nu-i putem 
aminti pentru că sînt mai bine 
de 2 000. Peste 2 000 de briga
dieri care alături de ceilalți mun
citori contribuie la realizarea a- 
cestei uzine de lumină aici în 
peisajul tihnit și patriarhal al 
Apusenilor, tulburat pînă nu de 
mult doar de sunetul tulnicelor.

Duminică dimineața, pe plat
forma coloniei Tamița, au venit 
brigadierii în uniformele lor al
bastre. Pe același loc unde cu 
un an în urmă cei 1400 de bri
gadieri hotărau să construiască 
un nou șantier național al tine
retului. De atunci a trecut un 
an și familia lor a mai crescut. 
Adunarea brigadierilor, prilejuită 
de aniversarea unui an de la în
ființarea șantierului național a 
constituit un moment de analiză 
a muncii depuse de tineri, un 
bilanț al succeselor, stabilindu-se 
totdată măsurile care 
luate pentru a continua 
cestor înfăptuiri și a 
lipsurile și deficiențele 
manifestă în muncă.

S-a arătat în cuvîntul 
iilor că producția globală pe 
1971 a fost realizată în propor
ție de 102,1 la sută, obținîndu-se 
o valoare suplimentară de 5 mi
lioane lei. Producția pe primele 
4 luni ale anului acesta, a fost 
depășită, realizîndu-se o valoare 
suplimentară de 13 milioane lei 
din care 9 milioane s-au obținut 
pe seama creșterii productivității 
muncii. în scopul creșterii pro
ductivității muncii, folosirii cît 
mai raționale și eficiente a uti
lajelor și reducerii cheltuielilor 
de producție, comandamentul 
șantierului s-a preocupat de pre
gătirea cadrelor de muncitori 
calificați. 550 de tineri brigadieri 
au absolvit cursurile de califi
care, specializîndu-se în mese
riile de mineri, betoniști, 
dulgheri, zidari, mecanici, lăcă
tuși. In anul 1972 organizația 
U.T.C. și-a propus să se ocupe 
de înscrierea a peste 1000 de 
tineri la cursurile de calificare 
iar alți 200 la cursurile de po
licalificare.

Angajamentele de muncă lua
te cu ocazia acestei adunări de 
lucru, sînt mobilizatoare, tinerii 
brigadieri pregătindu-se să în- 
tîmpine cu noi fapte de muncă 
cele două mari evenimente ale 
acestui an : Conferința Națională 
a partidului și a 25-a aniversare 
a Republicii.

rești a justificat interesul cu

FESTIVALUL
• La Varșovia s-a desfășurat un 

concurs atletic la startul căruia 
au fost prezențl componențl ai lo
tului olimpic al Poloniei. Cunos
cuta sprinteră Irina Szewinska a 
cîștigat proba de 200 m. plat, cu 
timpul de 23” 2/10, Iar în proba de 
100 m. plat pe primul loc s-a cla
sat Dlugolnecka cu 11” 7/10. Cursa 
masculină de 200 m. a revenit lui 
Werner, cronometrat în 20” 9/10, 
secundat de Badenskl — zi”.
• Echipa de rugbi a Angliei 

și-a început turneul în Republica 
Sud Africană, jucînd la Pretoria 
cu o selecționată regională alcă
tuită din Jucători din Transvaal. 
Jocul s-a încheiat cu un rezultat 
de egalitate : 13—13 (6—9). întîlni- 
rea a fost urmărită de peste 50 000 
de spectatori.
• Echipa de rugbi a orașului 

Cardiff a debutat cu o categorică 
victorie în cadrul turneului pe 
care-1 întreprinde în Rhodesia. 
Oaspeții au învins cu scorul de 
24—6 (12—0) selecționata țării.

• Cunoscuta echipă Italiană de 
fotbal A.C. Milano a acceptat in
vitația de a participa la turneul 
internațional care va avea loc în
tre 17 și 19 iunie la Alger. La 
acest turneu și-au mal confirmat 
participarea și două echipe sud- 
americane : Penarol Montevideo și 
Palmeiras Sao Paulo (Brazilia).

• Campionul mondial de box la 
cat. mijlocie, argentineanul Car-

MERIDIAN
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sprijinul acestuia ne-am preo
cupat de multiplicarea lecțiilor 
de Socialism științific, Filozofie, 
Economie politică și a cîtorva 
prelegeri de Etică și de qnto- 
logie, asigurînd cîte un exem
plar fiecărui student. De ase
menea, s-a reușit o mai bună 
dotare a tuturor bibliotecilor 
institutului, inclusiv a bibliote
cii cabinetului de științe socia
le, cu volumele, periodicele, lu
crările și documentele necesare, 
în această perioadă pentru o 
mai temeinică pregătire a exa
menului au fost recomandate 
bibliografii de sinteză, au fost 
programate noi consultații cu 
studenții. Așa după cum apre
ciază și alte cadre didactice de 
la această catedră, interesul 
studenților pentru o bună pre
zentare la examene este dove
dit, sesiunea urmînd să-1 recon
firme. Corelînd aceste aotivități 
de instrucție politică și filozo
fică cu programul de informări 
și dezbateri politice al asocia
țiilor studențești, realizat cu 
participarea unor personalități 
ale vieții social-politice și știin
țifice, corelîndu-le, de asemenea, 
cu cercetarea științifică studen
țească în domeniul științelor so
ciale, numeroase dintre mani
festările sale fiind prilejuite de 
Semicentenarul U.T.C., s-a ma
nifestat la T.M.F o ambianță 
propice însușirii active, efici-

O manifestare cultural-sportivă
cu tradiție

PRIMĂVERII II

trebuie 
seria a- 
elimina 
care se

vorbito-

ION C1MPEAN

ente a științelor sociale. Aceasta 
înseamnă în același timp o at
mosferă corespunzătoare trans
punerii spiritului militant al 
filozofiei noastre fn viața stu
dențească, creșterii preocupării 
pentru reflectarea și analiza u- 
nei problematici proprii, înca
drarea acestor preocupări în 
contextul general al societății 
noastre.

Incercînd unele investigații 
sociologice printre colegi, un 
colectiv din anul II, Medicină 
generală a reușit să releve ele-

los Monzon, își va pune titlul în 
joc la 17 iunie. El îl va întîlni la 
Faris pe campionul european, 
Jean Claude Bottler (Franța). 
Monzon va pleca spre Europa la 
31 mai. Campionul mondial se va 
antrena în Italia, după care va 
pleca la Paris.
• Turul ciclist al Italiei a con

tinuat cu desfășurarea etapei a 
7-a pe distanța : Cosenza-Ca- 
tanzaro (151 km.). Primul a tre
cut linia de sosire suedezul Gos- 
ta Pettersson, care l-a învins la 
sprintul final pe belgianul Eddy 
Merckx. După 4’13” a sosit grosul 
plutonului condus de spaniolul 
Lașa. Acum, în fruntea clasamen
tului general individual a trecut 
marele favorit belgianul Eddy 
Merckx, urmat la 10” de Petter
sson și la 1’37” de spaniolul 
Fuente. Italianul Gimondi. care 
pornea favorit se află pe locul 13 
la 5’36”.
• în cadrul lucrărilor federației

internaționale de popice de la 
Split (Iugoslavia) s-a stabilit ca 
cea de-a 10-a ediție a campiona
telor mondiale să fie organizată în 
1974, într-un oraș din R. " _ 
maniei. Campionatele ____
pentru Juniori se vor desfășura 
între 19 și 29 mai 1973, în Ceho

F. a Ger-
Quropene

slovacia.
• Cunoscutul atlet 

George Woods, medaliat
american 
cu argint 

la JO din Mexic, confirmă exce- 
în care se află. Cu 

r_____  _____ ~"l"i care a avut
loc la Wichita (Kansas), el a a- 
runcat greutatea la 21,26 m. Lo
cul doi a fost ocupat de Randy 
Matson cu 20,79 m. Fuerbach, care 
deține cea mai bună performanță 
mondială a sezonului (21,42 m) nu 
a participat la acest concurs. 
George Woods a devenit al treilea 
atlet din lume care a realizat la 
aruncarea greutății o performanță 
excepțională. Recordul lumii este 
deținut de Matson cu 21,78 m.
• Maratoniștii etiopieni au șan

se mari de a urca, pe podiumul 
laureaților olimpici de la Mttn- 
chen. Recent, cu prilejul unui con
curs, etiopianul Belete, în vîrstă 
de 26 de ani, a parcurs clasica 
distanță de 42,195 km., In 2h 14’32”. 
De remarcat că acest maraton s-a 
disputat pe un traseu la o mare 
altitudine. Specialiștii consideră că 
rezultatul este excepțional. Mam- 
mo Wolde (Etiopia) a cîștigat ma
ratonul de la Ciudad de Mexico 
în 2h 15’34”.

lenta formă 
prilejul concursului 
loc la Wichita (Ka

ciale în comportamentul profe
sional șl social al studenților.

Acțiuni conjugate asemănător, 
întîlnim și la Institutul Poli
tehnic București, catedrele de 
științe sociale preocupîndu-se 
ca efortul de cuprindere a nu
mărului mare de studenți din 
institut să se coreleze cu dezi
deratele majore ale formării 
gîndirii filozofice și politice a 
studenților. Urmărind să ofere 
studenților un instrument de 
lucru potrivit unor înalte exi
gențe, colectivul catedrei de So-

Aflată la a 5-a ediție, ma
nifestarea cultural-sportivă cu
noscută sub numele „Festiva
lul primăverii" a reunit ieri, 
pe stadionul „Metalul" și în 
tribune, un număr impresionant 
de tineri din sectorul 3 al Capi
talei. Atunci cînd a declarat 
deschise manifestările actualei 
ediții — și acesta ni se pare 
lucrul cel mai semnificativ — 
tovarășul Gheorghe Dumitru, 
primul secretar al Comitetului 
de partid al sectorului 3, re
marca realizările deosebite ob
ținute de tinerii uteciști angre
nați în marea întrecere dedi
cată Conferinței Naționale a 
P.C.R., îndemnîndu-i, totodată, 
să depună eforturi sporite pen
tru ca oamenii muncii din a- 
cest sector să poată raporta 
partidului realizări sporite. Așa 
cum ne relata primul secretar 
al Comitetului sectorului 3 al 
U.T.C. din Capitală, tovarășul 
Stelian An'ghel, pe stadionul 
„Metalul" și-au dat întîlnire 
ieri cei mai buni tineri, membri 
ai organizației U.T.C. de pe 
raza, sectorului, fruntași în pro
ducție. în viața de organizație, 
în activitatea de pregătire a ti
neretului pentru apărarea pa
triei, în activitatea sportivă de

masă. Au fost prezenți, astfel, 
pe marele stadion, tineri de la 
Școala profesionala „Electroa- 
parataj , de la Grupul școlar 
al Uzinelor „23 August", din li
ceele nr. 8 și 38, „Mihai Vitea
zul" etc., tineri de pe întreg 
cuprinsul acestui sector.

Dispunînd de un bogat pro
gram, în cadrul festivalului au 
fost prezentate între altele 
parada detașamentelor de pre
gătire a tineretului pentru apă
rarea patriei, finala turneului 
meciurilor de fotbal, disputate 
între echipele Liceului „23 Au
gust" și Liceului nr. 8, ale fi
nalei turneului de handbal 
băieți dintre formațiile Uzinelor 
„23 August" și „Republica", ale 
turneului de handbal fete 
dintre echipele Liceului „23 
August* și Școlii profesiona
le „Electroaparataj", un turneu 
de volei demonstrativ de dirt- 
trak, demonstrații de box. cros, 
judo, lupte, divertisment. In 
sfîrșit, programul zilei a fost 
îmbogățit cu numere de muzică 
populară și ușoară, dansuri 
populare — susținute de forma
țiile Casei de cultură ale U.T.C. 
din sectorul 3, de nume de 
prestigiu ale scenei noastre.

AL. DOBRE

REZULTATELE DIVIZIEI B
Seria I Seria a Il-a

Sportul Studențesc — Pro
gresul Brăila 2—0; Dunărea 
Giurgiu—C.F.R. Pașcani 1—1; 
Poiana Cîmpina — Ceahlăul 
P. Neamț 2—1; Portul Con
stanța — F C Galați 3—1; 
Metalul București — Metalul 
Tîrgoviște 3—0; Știința Bacău 
— S. N. Oltenița 2—1; Poli
tehnica Galați — Metalul Plo- 
peni 1—0.

Politehnica Timișoara — Mi
nerul Baia Mare 5—1; Gaz 
Metan Mediaș — Electropu- 
tere Craiova 1—0; Olimpia O- 
radea — Olimpia Satu Mare 
2—0; Gloria Bistrița — Chi
mia Făgăraș 1—0; C.S.M. Re
șița — Minerul Anina 2—0; 
Corvinul Hunedoara — C.S.M. 
Sibiu 0—1; Metalurgistul Cu- 
gir — C.F.R. Timișoara 3—0.

RUGBI Care din
echipele studențești

va ciștga ?
Ieri pe Ghencea s-au întîlnit 

două echipe care sînt angrena
te în lupta directă pentru șe
fie în clasament. Tranșarea 
victoriei în favoarea uneia sau 
alteia, ar fi lămurit într-o oa
recare ' măsură această dilemă. 
Meciul, însă, s-a încheiat la 
egalitate. 3—3, scor care reflec
tă în mare măsură și situația 
de pe teren. Acum, după con
sumarea partidei, Științei 
Petroșenî îi rămîne un singur 
mare examen, acela de la Ti
mișoara, cînd un meci egal nu 
le-ar mai folosi, victoria fiin- 
du-le singurul argument pentru 
cîștigarea campionatului.

Ambele echipe s-au dăruit to
tal partidei, studenții fiind net 
superiori în prima repriză 
cînd au și reușit prin lovitura 
de pedeapsă a lui Bucoș să ■■ 
conducă cu 3—0. După pauză, 
militarii echilibrează partida, 
se impun, dar ratează două si-

umane, urmărește să aducă un 
plus de contribuție la formarea 
generală a viitorului specialist 
în domeniul tehnicii. Științele 
sociale sînt prezente în preocu
pările studenților politehnicieni 
nu numai la seminarii și dezba
teri. O bună dovadă că ei aspi
ră la filozofie, economie politi
că, sociologie a reprezentat-o 
participarea la sesiunea cercu
rilor științifice studențești de 
la începutul lunii mai a.c. S-a 
putut remarca, aprecia 
univ. Ion Moraru de la

lector 
catedra

SINTEZA ACTIVITĂȚII
mente de viață universitară și 
de A.S., interesante pentru fo
rurile educaționale și politice 
din facultate, menționa conf. 
univ. dr. C. Ionescu-Tira, mem
bru al Comitetului de partid al 
facultății. Astfel, s-au desprins 
concluzii vizînd integrarea stu
dentului în activitatea univer
sitară și poziția lui față de 
muncă, îmbunătățirea conținu- 

< tului adunărilor A.S., a organi
zării vieții în cămin, a progra
mului destinat de către club 
studenților din primii ani de 
studii. Aceasta este ea însăși o 
modalitate de pătrundere a spi
ritului activist al științelor so-

cialism științific de la LP.B. a 
elaborat, pe baza celor două e- 
diții litografiate din 1970 și 1971, 
un nou curs, tipărit, care se a- 
flă acum în librării și biblioteci. 
Punînd un accent deosebit pe 
explicarea unor probleme ale 
științei conducerii politice a so
cietății socialiste, arată conf. 
univ. Miron Enghel, șeful redac
ției învățămînt de partid de la 
Editura politică, autorii cursu
lui prezintă și unele fenomene 
social-politice ale lumii contem
porane. Extinderea unor capi
tole privind, de exemplu, revo
luția tehnico-științifică și impli
cațiile sale economice, sociale,

de Filozofie, angajarea 
comunicărilor prezentate 
problematica contemporană. E- 
videntă cu deosebire a fost în
drăzneala, cu valențe creatoare, 
de a avansa Ipoteze, de a for
mula premise pentru o cerce
tare a fenomenelor social-politi
ce și filozofice, inclusiv a fe
nomenelor caracteristice acti
vității profesionale, științifice și 
politice din institut. S-a mani
festat, de asemenea, tendința de 
a elabora modele matematice 
ale unor fenomene sociale. Di
ficultatea, optimistă aș spune, 
de a distinge o linie de demar
cație între pregătirea tehnică

tuturor 
în

tuații clare, stopate de petro- 
șeneni In ultimă instanță. Ba- 
lint, însă, va aduce egalarea 
printr-o lovitură de picior — 
3—3, scor cu care se încheie o 
partidă care a plăcut spectato
rilor.

Al doilea meci al cuplajului 
dintre Dinamo și Agronomia 
Cluj a dat cîștig de cauză di- 
namoviștilor, care i-au surcla
sat pe studenții clujeni cu sco
rul de 36—9.

Sîmbătă Grivița Roșie a tre
buit să se întrebuințeze serios 
pentru a reuși un 13—II cu 
Gloria, după o partidă anostă 
și fără nerv.

Pe Giulești, în primul meci 
de baraj, pentru desemnarea 
unei „bucureștene" care va 
ocujja un loc în prima divizie, 
Rapid și Vulcan au terminat la 
egalitate 6—6.

GABRIEL FLOREA

și cea filozofică, a fost prezentă 
șl cu acest prilej atît în comu
nicări cît și la dtacuțil

Aceste cîteva dovezi concrete 
ale interesului și preocupării ca
drelor didactice, ale studenților 
și organizațiilor politice și ob
ștești de aprofundare a cunoș
tințelor filozofice și social-poli
tice de către studenți sînt sim
ptomatice pentru atmosfera in 
care, pe parcursul unui întreg 
semestru, a unui întreg an. 
s-au pregătit confirmarea ce 
trebuie s-o aducă examenele 
actualei sesiuni. Și această sin
teză se anunță a fi pozitivă.

Continuînd acțiunea de per
fecționare a predării și însușirii 
științelor sociale ale cărei pre
liminarii Ie-a formulat etapa 
pe care sesiunea de vară o în
cheie, catedrele de științe soci
ale cu sprijinul senatelor și a 
celorlalte foruri de învățămînt 
și educație iau de pe acum mă
suri pentru a opera îmbunătă
țiri metodologice, pentru a în
tări legăturile cu viața practi
că și a spori calitativ sursele 
de informare și documentare a 
studenților.

★
P.S. în zilele de 36—31 mal 

a.c. se va desfășura colocviu] 
„Exigențe noi în metodica pre
dării științelor sociale" organi
zat de Ministerul Educației și 
învățămîntului, Direcția gene
rală a predării științelor soci- 
ale.
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VIZITA TOVARĂȘULUI FIDEL CASTRO RUZ
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Oaspeții prlmeao explicații privind unele produse alo Urinei „1 Mal* Miile do oameni ai muncii iți exprima entuziast sentimentele fața de Cuba socialista, fața de oonducatoril celor doua țâri prietene

MITINGUL DIN PIAȚA CENTRALĂ în municipiul

Ploiești

După tnttlnlrea de la Comi
tetul județean de partid, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU 
si tovarășul FIDEL CASTRO 
RUZ. ceilalți conducători de 
partid și de stat români și cu
banezi, au ieșit în balconul se
diului Comitetului județean de 
partid pentru a saluta miile ș! 
miile de oameni ai muncii ca
re intre timp, se adunaseră în 
Piața centrală a orașului, în 
dorința de a se întîlnl din nou 
cu înalțll oaspeți, de a-țl ex

CUV1NTAREA TOVARĂȘULUI CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

FIDEL CASTRO RUZ NICOLAE CEAUȘESCU
Drag! prieteni din Ploiești,

,Nu știu dacă dumneavoastră 
cunoașteți multe lucruri des
pre Cuba. Cuba este o mică 
insulă, în mijlocul Mării Ca- 
raibelor, foarte aproape de 
Statele Unite. Acolo se desfă
șoară prima revoluție socia
listă din America Latină. 
(Aplauze puternicei Condiții
le nu sint ușoare. Apropierea 
de un dușman puternic și a- 
gresiv. sărăcia în care impe
rialismul a lăsat patria noas
tră fac ca revoluția cubaneză 
să fie o sarcină grea- în afa
ră de aceasta, facem parte din 
America Latină, o regiune a 
lumii care are 300 de milioane 
de locuitori. într-o zi, cînd 
revoluția va triumfa tn cele
lalte țări ale Americli Latine, 
ne vom unt cu celelalte po
poare șl vom forma comunita
tea popoarelor Iatino-ameri- 
cane. Pentru aceasta e nece
sară revoluția, pentru aceasta 
e nevoie de socialism.

Dar cum poate rezista re
voluția cubaneză, Ia o distanță 
de numai 90 de mile de Sta
tele Unite, planurilor și a- 
gresiunilor imperialismului 1 
Ea poate rezista educînd po
porul din punct de vedere po- 
iitic. educîndu-1 în spiritul i- 
deologiei marxist-leniniste. a- 
dîncindu-i conștiința politică, 
arătîndu-î, mai presus de ori
ce. care sînt obligațiile și 
îndatoririle lui revoluționare, 
îndatoririle lui internaționa
liste. lată de ce ideologia im
perialistă nu a putut pătrunde 
în sinul poporului nostru, i- 
deologia imperialistă nu a 
putut pătrunde în rindurîle 
tineretului nostru. (Aplauze 
puternice). De aceea, cu toate 
că sîntem o țară mică și să
racă, poporul nostru rezistă 
și va rezista, înfăptuiește și 
va înfăptui. In țara noastră, 
partidul educă poporul în spi
ritul unul profund sentiment 
internaționalist. Arătăm po
porului nostru, mai presus de

A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
prima bucuria pentru vizita 
făcută în municipiul Ploiești. 
Printre cei prezenți se aflau și 
tineri cubanezi care studiază 
la Ploiești.

în momentul apariției în 
balcon a tovarășilor Nlcolae 
Ceaușescu și Fidel Castro, a 
celorlalți conducători de par
tid și de stat romăni și cuba
nezi mulțimea din piață apla
udă și ovaționează cu entu
ziasm și scandează „România 
— Cuba”, „Ceaușescu — Cas

orice, că formăm o parte a 
omenirii și că datoria noastră 
este de a lupta și a sprijini 
acele popoare care luptă îm
potriva colonialismului și im
perialismului. In tara noas
tră. sprijinul acordat Viet
namului este o problemă fun
damentală. Pentru poporul 
nostru, lupta poporului vi
etnamez constituie unul din 
capitolele cele mai glorioase și 
mai eroice ale acestei epoci. 
De aceea, poporul nostru 
sprijină necondiționat lupta 
poporului din Vietnam. Po
ziția noastră față de imperia
lism este dirză : nici un pas 
inapoi, nici o concesie 1 
(Aplauze puternice). Aceasta 
caracterizează poziția noastră 
revoluționară și linia revolu
ției noastre, aceasta caracte
rizează lupta noastră de azi 
și va caracteriza lupta noas
tră de mîine, alături de po
poarele latino-americane.

Astăzi, am avut satisfacția 
de a vizita această regiune, 
acest oraș, principalele lui u- 
nități industriale, de a discu
ta cu muncitorii și cu tehnicie
nii, am avut satisfacția de a 
vedea moderna industrie care 
se dezvoltă, cadrele noi ca
pabile să stăpinească știința 
și tehnica șl să determine 
transformarea României in
tr-o țară puternic industriali
zată. Am vizitat grupul in
dustrial petrochimic și am vi
zitat, de asemenea. Industria 
constructoare de mașini, unde 
se produc echipamente de 
foraj petrolier, din care 28 
lucrează in țara noastră. In 
sfîrșit, am avut ocazia să 
cunoaștem acest oraș, am avut 
prilejul să vă salutăm pe 
dumneavoastră, am avut o- 
cazla să constatăm entuzias
mul și mai ales ospitalitatea 
și spiritul dumneavoastră 
frățesc. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Am văzut că, tn clteva mi
nute, v-ați adunat aici intr-un 
număr foarte mare și încă mai 
soseso și alțl cetățeni ai ora

tro”. Exprimîndu-și sentimen
tele de prietenie șl solidaritate 
internaționalistă față de po
porul cubanez, miile de oa
meni ai muncii prezenți la a- 
cest miting spontan dădeau 
glas convingerii că prietenia 
frățească, colaborarea multila
terală dintre cele două țări și 
popoare se vor întări și mai 
mult, în interesul ambelor 
țări, al unității țărilor socia
liste, al cauzei socialismului și 
păcii în lume.

șului Ploiești. Aceasta expri
mă entuziasmul bărbaților șl 
femeilor din Ploiești și, în a- 
fară de aceasta, ne amintește 
că noi. românii și cubanezii, 
ne asemănăm din acest punct 
de vedere al entuziasmului 
politic, al entuziasmului revo
luționar. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Dorim să vă mulțumim in 
numele delegației.

Trăiască prietenia dintre 
popoarele României și Cubei ! 
(Aplauze puternice, îndelungi. 
Se ovaționează pentru priete
nia româno-cubaneză, se scan
dează „Ceaușescu—Castro").

Este vizitată o mare unitate Industrială a țării : Grupul indus
trial de petrochimie Ploiești

Lutnd cuvîntul în numele 
tuturor oamenilor muncii din 
județ, tovarășul Ilie Cîșu, 
prim-secretar al Comitetului 
județean — Prahova al P.C.R., 
președintele Consiliului popu
lar județean, a adresat tova
rășilor Fidel Castro și Nlcolae 
Ceaușescu un călduros bun ve
nit pe meleagurile prahovene.

în aplauzele prelungite ale 
celor prezenți, au luat apoi cu
vîntul tovarășii FIDEL CAS

Dragi tovarăși,

Doresc, tn primul rind, să 
salut in numele dumneavoas
tră pe prietenul meu, Fidel 
Castro, conducătorul primului 
stat socialist din America. 
(Aplauze puternice, urale).

Cunoaștem, într-adevăr, 
lupta grea pe care a dus-o po
porul cubanez sub conducerea 
partidului comunist, lupta grea 
pe care o duce astăzi pentru 
edificarea socialismului ; știm 
că a obținut succese mari. în 
ciuda condițiunilor grele în 
care și-a desfășurat șl iși des
fășoară activitatea. De aceea. 

TRO RUZ șl NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntările au fost îndelung 
aplaudate.

în încheierea mitingului, to
varășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășul Fidel Castro Ruz își 
string călduros mîinile, răs
pund manifestărilor priete
nești adresate de miile și miile 
de participanți la miting.

Atmosfera de mare însufle
țire în care s-au desfășurat 
mitingul șl întreaga vizită a 

ne bueură aceste succese și 
dorim poporului cubanez să 
obțină succese tot mai mari I 
Să fie sigur de sprijinul po
porului român, al tuturor ță
rilor socialiste 1 (Aplauze pu
ternice, urale).

Este adevărat, lupta revolu
ționară, lupta împotriva im
perialismului. colonialismului, 
neocolonialismului cere fermi
tate, unitate — și noi trebuie 
să facem totul pentru a reali
za toate condițitinile de care 
depinde triumful acestei lup
te. Sîntem siguri că vom trium
fa. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Nu pot să nu folosesc acest 
prilej pentru a adresa salutul 
nostru frățeso poporului viet
namez. pentru a exprima de
plina noastră solidaritate cu 
lupta sa dreaptă și pentru a-1 
asigura de tot sprijinul nos
tru, pînă la victoria finală. 
(Aplauze prelungite, urale).

Nu doreso să mai mă ocup 
de alte probleme Internationa
le. Politica Partidului Comu
nist Român este o politică de 
unitate, de solidaritate, de 
pace șl colaborare internațio
nală cu toate popoarele lumii. 
(Aolauze puternice).

Vizita delegației de partid 
sl guvernamentale cubaneze, 
în frunte cu tovarășul Fidel 
Castro, este o expresie a rela
țiilor de prietenie dintre par
tidele șl popoarele noastre, o 
expresie a dorinței de a întări 
solidaritatea noastră în lupta 
împotriva Imperialismului, 
pentru victoria cauzei socia
lismului. (Aplauze puternice, 
prelungite).

împreună cu tovarășul Cas
tro. am vizitat două unități 
din orașul dumneavoastră. 
Este adevărat că de Ia ultima 
mea vizită în aceste unități 
s-au mai obținut unele suc
cese. Cu toate acestea, mai a- 
veți incă multe de făcut. A- 
cest cincinal trebuie să însem
ne o cotitură radicală în dez
voltarea Industriei românești 
—și este necesar să facem totul 
pentru a îndeplini mai devre
me prevederile cincinalului, 
pentru a ridica România, po- 

conducătorilor de partid șl de 
stat al României și Cubei, In 
municipiul Ploiești a consti
tuit o nouă expresie pregnan
tă a adeziunii poporului nos
tru la politica Partidului Co
mmunist Român de dezvoltare 
continuă și multilaterală a re
lațiilor cu țările socialiste, de 
colaborare cu toate popoarele 
lumii, o manifestare puternică 
a sentimentelor față de Cu
ba socialistă, de prietenie și 
solidaritate.

porul român la o viață supe
rioară. (Aplauze puternice).

Eu ti cunosc bine pe ploieș- 
teni ; știu de ce sînt capabili. 
Tovarășul Fidel Castro a spus 
aici că v-ați adunat repede. 
El nu știe că voi, acum încă 
aproape 100 de ani, ați fost 
primii republicani. (Vii aplau
ze). Așa cum nu știe că acum 
aproape 40 de ani, mai precis 
39 de ani, această piață s-a 
aflat timp de două zile sub o- 
cupația clasei muncitoare in 
lupta sa împotriva burgheziei 
și moșlerimii. (Aplauze puter
nice). Intr-adevăr, ploieștenli 
au o glorioasă tradiție de lup
tă pentru eliberarea națională 
și socială, o bogată tradiție de 
luptă revoluționară : noi știm 
că partidul nostru comunist 
are un sprijin de nădejde în 
întreaga populație din Plo
iești, ca, de altfel, tn întregul 
popor român. (Aplauze puter
nice, prelungite. Se scandea
ză : „Ceaușescu — P.C.R. !“). 
De aceea, sînt convins că oa
menii muncii din Ploiești vor 
răspunde cu tot elanul chemă
rii partidului de a da o pro
ducție mai bună, mat ieftină, 
într-un timp mai scurt, pen
tru a tace ca România socia
listă să devină un detașament 
si mai puternic al luptei pen
tru socialism, pentru pace tn 
întreaga lume. (Aplauze pu
ternice. prelungite).

Cred că sînteți de acord eu 
mine să adresăm, din această 
piață, poporului cubanez u- 
rări de noi și noi succese în 
lupta sa pentru socialism, să 
urăm popoarelor din Ameri
ca Latină triumf tn lupta lor 
pentru a deveni stăpîne pe 
bogățiile naționale. pentru 
dezvoltarea lor liberă și inde
pendentă. (Aplauze puternice, 
urale).

Vă urez noi succese in acti
vitatea dumneavoastră, multă 
sănătate și multă fericire! 
(Aplauze puternice, prelungi
te ; cei prezenți ovaționează 
minute în șir pentru partid, 
pentru Comitetul său Central, 
pentru secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu). I

(Urmare din pag. I)

tulul județean Prahova al P.C.R,. 
președintele Consiliului Popular 
Județean, rostește un cuvint de 
bun sosit. Se oferă oaspeților 
tradiționala pline și sare, simbol 
al ospitalității poporului ro
mân, buchete de flori.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Fidel Castro Ruz, ceilalți con
ducători de partid și de stat ro
mâni și cubanezi sînt invitați 
apoi să viziteze Grupul indus
trial de petrochimie Ploiești, 
aflat în apropierea municipiului. 
La sosirea în această mare uni
tate industrială a țării, oaspeții 
sînt salutați de Mihail Florescu, 
ministrul industriei chimice.

în fața unei sugestive machete 
sînt prezentate unele date despre 
instalațiile acestei unități, care 
cuprinde o mare rafinărie și 
un combinat petrochimic ce 
prelucrează anual circa 4,5 mi
lioane tone de țiței. Se dau 
explicații în legătură cu diversi
tatea produselor petrochimice 
obținute. în legătură cu noile 
capacități de producție aflat» în 
construcție șl a căror dare în 
funcțiune va face ca această 
unitate, care își aniversează în 
curind un deceniu de existență, 
să realizeze mai mult de ju
mătate din producția industriei 
chimice a județului Prahova.

Oaspeții vizitează anoi insta
lațiile de distilare atmosferică 
și în vid, instalațiile de refor
mare și de cracare catalitică, 
unde se produc benzine cu 
cifră octanică ridicată, instala
ția de piroliză, unde se reali
zează materii prime pentru in
dustria de mase plastice.

în a doua unitate vizitată a 
Grupului industrial de petrochi
mie Ploiești — Combinatul pe
trochimic — oaspeții au avut 
posibilitatea să remarce nivelul 
ridicat de automatizare a proce
selor tehnologice. Tovarășul 
Fidel Castro este încunoștințat 
că o mare parte din instalațiile 
combinatului au fost concepute 
și realizate de specialiștii ro
mâni ca urmare a dezvoltării 
continue a industriei noastre 
constructoare de mașini, capa
bilă astăzi să asigure cea mai 
mare parte a nevoilor în acest 
domeniu al economiei naționale.

Vizita la Grupul industrial de 
petrochimie Ploiești se încheie 
în aceeași vibrantă atmosferă în 
care a început și s-a desfășurat. 
După ce a mulțumit gazdelor 
pentru primirea caldă, ospita
lieră, tovarășul Fidel Castro, 
semnează în Cartea de onoare 
a unității : ..Deși scurtă, vizita 
în această unitate a fost foarte 
folositoare pentru noi. Grupul 
industrial de petrochimie din 
Ploiești dovedește elocvent suc
cesele României în dezvoltarea 
sa economică si tehnică".

Tn continuarea vizitei în mu
nicipiul Ploiești. conducătorii 
de partid și de stat români și 
cubanezi se îndreaptă spre o 
altă unitate reprezentativă a 
industriei ploieștene — Uzina 
constructoare de utilaj petrolier 
„1 Mai", cunoscută prin produ
sele ei în multe țări ale lumii, 
printre care și Republica Cuba.

Ttinerariul prin uzină înscrie 
ca prim obiectiv secțiile meca
nică și sape de foraj. Șînt pre
zentate cele mai noi tipuri-de 
sape de foraj, piese care reali
zează înalte performanțe tehnice. 
Dovadă. între altele, și faptul că 
multe dintre produsele uzinei au 
obținut la diferite tîrguri inter
naționale distincția superioară — 
Medalia de Aur.

Răspunzînd întrebărilor to
varășilor Fidel Castro și Car
los Rafael Rodriguez, gazde
le informează că întreprinderea 
realizează pînă acum instalații 
de foraj pentru adîncimi pînă 
la 6 800 metri, iar în perspectivă 
pregătește producția unor astfel 
de agregate pentru adîncimi 
pînă la 8 000—10 000 metri.

Punctul terminus al vizitei la 
UPETROM — platoul de încer
care a ultilajelor. Oaspeții
asistă la o demonstrație de ri
dicare a turlei instalației de 
foraj F-200 2DH, cu propriile 
motoare folosite în lucrările de 
foraj. Asemenea instalații, care 
au primit Medalii de Aur la tîr
guri internaționale, sînt ex
portate și în Cuba.

Colectivul uzinei este feli
citat pentru realizările obți
nute, pentru înaltele perfor
manțe ale utilajelor șl agrega
telor. constructorilor li se u- 
rează noi succese în activita
tea viitoare.

Tovarășilor Fidel Castro și 
Nicolae Ceaușescu li se oferă 
în dar machetele unor Instalații 
de foraj recent realizate de 
constructorii români.

In încheierea vizitei, tova
rășul Fidel Castro a semnat în 
Cartea de onoare a întreprin
derii i „In această fabrică s-au 
realizat utilaje si instalații care 
lucrează și în exploatările pe
troliere din Cuba. Ne bucurăm 
că am putut să ne satisfacem 
dorința de a cunoaște pe teh
nicienii și muncitorii acestei 
întreprinderi, precum și insta
lațiile fabricate de el. Este 
foarte ilustrativ pentru delega
ția noastră de a cunoaște aceas
tă importantă industrie de fa
bricație a utilajelor și ins
talațiilor. deoarece acesta este 
drumul pe care trebuie să-1 ur
meze orice țară care tinde «ă 
înfăptuiască dezvoltarea. Cu 
multă frăție".

De la Uzina „1 Mai", coloana 
mașinilor oficiale se îndreaptă 
spre centrul orașului. Mii de 
ploieșteni au venit în întîmpi- 
narea tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Fidel Castro, a ce
lorlalți conducători de partid și 
de stat români și cubanezi. Se 
flutură stegulețe românești și 
cubaneze, buchete de flori.

Se parcurge principala ar
teră a orașului și se ajunge în 
Piața centrală din fața sediului 
Comitetului județean de partid. 
O gardă de onoare, formată din 
militari ai forțelor noastre ar
mate, membri ai gărzilor patrio
tice și tineri din detașamentele 
de pregătire pentru apărarea 
patriei, prezintă onorul. Se in
tonează imnurile de stat ale Re
publicii Socialiste România și 
Republicii Cuba. Tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Fidel 
Castro trec In revistă garda de 
onoare.

Apoi, conducătorii de partid 
și de stat români și cubanezi 
sînt invitați la sediul Comitetu
lui județean de partid, unde se 
întîlnesc cu membri ai Birouri
lor comitetelor județean și mu
nicipal de partid, cu alți acti
viști de partid și de stat locali.

*
După vizita făcută în muni

cipiul Ploiești, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Fidel Castro 
Ruz, prim secretar al Comite
tului Central al Partidului Co
munist din Cuba, prim ministru 
al Guvernului Revoluționar al 
Republicii Cuba, au participat 
la un dejun oferit la Institutul 
de cercetări pentru viticultură 
și vinificație Valea Călugăreas
că.

Au participat conducătorii de 
partid și de stat români și cu
banezi, care au însoțit pe tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Fi
del Castro Ruz în vizita la 
Ploiești, reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă .și 
obștești și ai conducerii unor 
unități industriale din județ.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie și 
cordialitate.
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OPINII POZITIVE DUPĂ SEMNAREA
TRATATULUI SOVIETO AMERICAN

PRIVIND LIMITAREA
ARMAMENTELOR STRATEGICE

• VARȘOVIA. — Intr-o de
clarație acordată agenției 
P.A.P., ministrul afacerilor 
externe al Poloniei, Stefan 
Olaszowski, a opinat că sem
narea aoordurilor sovieto-ame- 
ricane privind limitarea arma
mentelor strategice „înseamnă 
stoparea înarmărilor strategice 
și, prin aceasta, ele au o im
portanța principială pentru în- 
frînarea curselor înarmărilor 
în ansamblu*. El a arătat că 
acordul semnat contribuie la 
progresul destinderii și co
laborării, reglementării pașni
ce a problemelor, relatează a- 
genția p.A.P.

afacerilor externe, a salutat 
semnarea aoordurilor soviebo- 
americane privind limitarea 
armamentelor strategice, sub
liniind că „guvernul său a fost 
totdeauna în favoarea unei re
duceri reciproce și echilibra
te a forțelor

SPRIJIN PENTRU 
DESTINDERE SI 
COLABORARE 
ÎN EUROPA

Clubul francez pentru 
securitate și cooperare în 
Europa a publicat o decla
rație în care își exprimă spri
jinul pentru convocarea, la 
începutul lunii iunie, în capi
tala Belgiei, a Adunării re
prezentanților opiniei publice 
europene pentru securitate și 
cooperare. Schimbările pozi
tive intervenite în situația 
politică din Europa — se a- 
rată în declarație — creează 
condiții favorabile pentru re
zolvarea problemelor exis
tente.

Patrioții continua
asaltul asupra

orașului
9

Kontum

NOUL GUVERN LIBANEZ

Detașamentele Patrio- 
ților sud-vletnamezi con
tinuă atacurile asupra o- 
rașelor Kontum. Hue și 
An Loc. Agențiile France 
Presse și Associated 
Press, relatează că pen
tru a patra zi oonsecutiv 
unități ale F.N.E. au lan
sat în noaptea de sîm- 
bătă spre duminică asal
turi asupra orașului 
Kontum.

• TOKIO. — Purtătorul de 
cuvînt oficial japonez a decla
rat că guvernul nipon apre
ciază acordurile sovieto-ame- 
ricane privind limitarea arma
mentelor strategice, conside- 
rîndu-le, în același timp, limi
tate ca amploare, întrucît nu 
a fost inclusă o clauză che- 
mînd la interzicerea totală a 
armamentelor nucleare. Este 
necesar, totodată, a spus pur
tătorul de cuvînt, nu numai 
să se înghețe si să se limiteze 
cantitativ armele nucleare, ci 
să se ia, totodată, măsuri efi
ciente pentru a opri îmbunătă
țirea calitativă a armelor nu
cleare de distrugere.

La Beirut s-a anunțat oficial că Saeb Salam, personalitate po
litică libaneză însărcinată de președintele Libanului,. Su
leiman Frangieh, cu alcătuirea unei noi echipe ministeriale, a 
format noul guvern libanez în urma consultărilor avute cu 
parlamentari și membri ai fos- telor guverne.

• OTTAWA. — Mitchell 
Sharp, ministrul canadian al

Prevăzut inițial să fie alcătuit 
din 18 membri, noul guvern se 
limitează, deocamdată, la 16 per
soane, din cauza unor dificultăți 
de ultimă oră în cursul trata
tivelor politioe ce au precedat 
formarea echipei guvernamenta
le. Membrii acesteia sînt toți 
parlamentari, exceptînd pe 
Khalil Abu Hamad, care a păs
trat portofoliul afacerilor ex
terne.

Lista guvernului, publicată 
slmbătă seara în urma unei în
trevederi dintre președintele Su
leiman Frangieh și Saeb Sa
lam, arată că acesta din urmă 
deține funcțiile de președinte al 
Consiliului de Miniștri și de 
ministru de interne, pe care le-a 
mai exercitat anterior. Vice- 
premier este Albert Moukheiber, 
care este, de asemenea, minis
tru de stat însărcinat cu proble
mele cooperativelor și deține 
interimatul informațiilor.

Conform tradițiilor politice 11-

baneze, noul guvern respectă, 
prin componența sa, principiul 
reprezentării principalelor con
fesiuni din țară și, pentru o 
aplicare cît mai consecventă a 
acestui criteriu, se are in ve
dere desemnarea, în viitorul a- 
propiai, a unul al 17-lea mem
bru al său.

oicoductul
trans-AliisKii

Conferința pentru Namibia
La Palatul Congreselor din 

Bruxelles au continuat dumi
nică dimineața, lucrările Con
ferinței internaționale pentru 
Namibia, consacrată lichidării 
asupririi coloniale, intensifică
rii sprijinului țărilor africa
ne, al tuturor forțelor progre
siste și antiimperialiste din în
treaga lume pentru cauza lup
tei poporului namibian. Luînd 
cuvîntul, vicepreședintele Or
ganizației Populare din Africa 
de sud-est, M. Muyongo, a e- 
vocat lupta poporului nami
bian împotriva exploatării

crîncene a regimului rasist din 
Republica Sud-Africană și a 
monopolurilor internaționale, 
exprimînd totodată, decizia 
namibienilor de a desfășura o 
luptă hotărîtă, pînă la victo
ria finală împotriva dominației 
coloniale.

Reprezentanți din R. D. Ger
mană, Maroc, Anglia, Argen
tina și din alte țări și-au ex
primat simpatia și solidarita
tea cu lupta poporului din Na
mibia, pentru eliberarea sa 
națională.

GREVE STUDENTESTI 
ÎN OLANDĂ

• LA UNIVERSITĂȚILE din 
Olanda au loc greve și demon
strații studențești împotriva 
planurilor autorităților privind 
sporirea taxelor pentru studiile 
în cadrul instituțiilor de învă- 
țămint superior. Corpul profe
soral al unor facultăți s-a soli
darizat cu studenții greviști.

Pentru data de 30 mai a fost 
convocată, la Ilaga, o demon
strație națională în sprijinul 
unei reforme democratice a în- 
vățămîntului.

• IN CURSUL ceremoniei o- 
ficiale care a avut loc la sediul 
Statului Major din Tananarive, 
cu prilejul anunțării noului ca
binet malgaș, generalul Rama- 
nantsoa a declarat că politica 
pe care o va promova guvernul 
său „vizează, în special, dez
voltarea țării într-un climat de 
libertate și de înțelegere, care 
să fie, în primul rînd, în folo
sul categoriilor sociale defavo
riza te“.

REUNIUNE
U.N.E.S.C.O

Compania „Montedison", 
gigant al industriei chimice 
italiene rezultat din contopi
rea marilor firme „Monteca- 
tini“ și „Edison", se află în- 
ir-o situație financiară deo
sebit de precară. După cum 
i anunțat președintele com
paniei, Eugenio Cefis, dato
ria totală a firmei se ridică 
la uriașa sumă de 1 719 mi
liarde lire italiene. Președin
tele a arătat, totodată, că fir
ma intenționează să solicite 
sprijinul guvernului și că, în 
cazul în care acest ajutor îi 
va fi refuzat, situația a 
181 000 de saiariați ai com
paniei și a 230 000 de mici 
acționari „va fi periclitată".

CONSILIUL Executiv al•__ _______ __ ____
U.N.E.S.C.O. se va reuni la Ma
drid. în perioada 29 mai — 5 iu
nie, după care își va continua 
lucrările pînă la 7 iulie la Pa
ris, s-a anunțat la sediul orga
nizației, în capitala Franței. 
Consiliul urmează să examine
ze proiectul de program și de 
buget pe anii 1973—1974 și să e- 
laboreze un plan de acțiune 
pentru anii 1973—1978. Aceste 
proiecte vor fi prezentate de 
către directorul general al 
U.N.E.S.C.O., Renă Maheu. A- 
dunării Generale a organi
zației, care va avea loc în oc
tombrie la Paris.

REVENDICĂRI ALE MUNCITORILOR BRITANICI
Delegații la conferința sindicală a celor 35 000 de mineri 

din regiunea Welles au chemat toate sindicatele britanice 
să organizeze greve și alte acțiuni, în sprijinul cererii de 
anulare a legii antisindicale „CARR", adoptată anul trecut 
de guvernul conservator.

Totodată, participanții la conferința muncitorilor construc
tori de automobile, care fac parte din cel mai puternic sin
dicat din Anglia, acela al muncitorilor din domeniul trans
porturilor și al muncitorilor necalificați, au cerut convocarea 
de urgență a Congresului britanic al sindicatelor, în vederea 
examinării mijloacelor cele mai eficiente de apărare a drep
turilor sindicale.

Este cunoscută 
penuria de țiței 
de pe piața ame
ricană. Numai cu 
cîteva zile în ur
mă președintele 
Nixon a autori
zat o sporire a 
cotelor de im
port la țiței cu 
circa 230 000 de 
barili zilnic. In 
asemenea situa
ție, a creșterii 

continue a necesităților de pro
duse petroliere, parc firesc să 
crească interesul pentru valo
rificarea urgentă a resurselor 
descoperite în ultimii ani în 
Alaska, în Golful Prudhoe, 
undeva în nordul Oceanului 
Artic. După cît se pare pro
iectul de transport exclusiv pe 
cale maritimă a fost abando
nat. însemnatele zăcăminte 
depistate vor trebui extrase și 
transportate apoi pe un traseu 
terestru însumînd circa 1 300 
km, pînă în portul Valdez, 
deblocat de ghețuri de unde va 
fi preluat de petroliere și în
dreptat spre rafinăriile de pe 
coasta Pacificului. Pentru con
struirea uriașei conducte a 
fost creat un consorțiu, „Alyeș- 
ka Pipeline Service", care din 
momentul descoperirii zăcă
mintelor a solicitat un permis 
în acest sens. Firma respecti
vă a și importat din Japonia, 
conducte în valoare de 100 
milioane dolari, fiind în pre
zent obligată să plătească taxe 
importante pentru depozitarea 
voluminoaselor materiale.

Numai că, o aprobare de 
construire a oleoductului pri
mită din partea ministrului a- 
merican de interne, Roger 
Marton, a fost anulată de in
stanțele americane, la cererea 
societăților de protejare a na
turii. Aceste societăți cer in
terzicerea punerii în aplicare 
a proiectului, motivînd că a- 
ceastă conductă va cauza 
„daune Ireparabile teritoriului 
Alaska, pescuitului pe canalul 
Prince-William". Oponenții 
construcției, printre care se 
află și peste 60 membri ai 
Congresului avertizează, de a- 
semenea, asupra consecințelor 
cutremurelor, destul de frec
vente în regiune, care ar putea 
provoca ruperea oleoductului, 
a căldurii degajate de minera
lul lichid, a cărui primă ur
mare va fi tăierea tundrei în 
două „zone animaliere" bine 
distincte, împiedicînd imigrația 
naturală. Protestelor diferitelor 
grupe de americani li s-au 
adăugat cele ale guvernului ca
nadian, Mitchel Sharp, minis
trul de externe de la Ottawa, a 
declarat că țara sa combate cu 
hotărîre proiectul, punlndu-se 
chiar în cauză relațiile dintre 
cele două țări. Canadienii afir
mă că, luînd în calcul toate 
probabilitățile, cel puțin un pe
trolier american va eșua în
tr-un an în largul coastelor 
strlmtorii Juan de Fuca, ame- 
nințlnd în permanență econo
mia șl, In special, pescuitul 
(circa 20 milioane de dolari a- 
nual) în Columbia britanică, 
una din provinciile canadiene. 
Firmele canadiene au, la rlndul 
lor, un alt proiect, prin Valea 
Mackensie, însoțit de o rețea 
de șosele, ceea ce In viziunea 
lor, ar facilita observarea 
funcționării oleoductului și 
s-ar putea evita apariția unor 
accidente.

Deocamdată cele nouă volu
me ale afacerii se află la 
Curtea de apel a districtului 
Columbia (Washington). Lupta 
nu a încetat. Ea a fost doar 
mutată în culisele Instanțelor 
de judecată.

I. T.

A VENTURI LA MAREA NEA
GRA — Gala filmului românesc : 
rulează la Patria (ora 19,30), Fa
vorit (ora 18).

TRAFIC : rulează la Patria ora 
9.30), Excelsior (orele 9; 11,15;
13,30: 16: 18,30; 20,43), Melodia (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 18; 18,30; 20,45).

PRINȚUL BAIAIA : rulează la 
Doina (orele 11,30: 13,45: 16,15;
18.15; 20,15).

DESCULȚ ÎN PARC : rulează la 
Scala (orele 8.45; 11,15: 13,45; 16,15; 
18,45: 21.15;), Capitol (orele 9.30; 
11.45; 14: 16.15: 18.30: 21), Grădina 
Capitol (ora 20), Grădina Select 
(ora 20).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL 5 
rulează la Central (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Fero
viar (orele 9; 11,15; 13,30; 15.43;
18,15; 20,30), Gloria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Tomis (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15), Grădina 
Tomis (ora 20,30).

ROBIN HOOD : rulează la Bucu
rești (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21), Luceafărul (orele 8,30; 11;
13,30; 16; 18,30; 21), Grădina Mo
dern (ora 20,15), Grădina Doina 
(ora 20), Modern (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,45).

RIO BRAVO : rulează la Festi
val (orele 9; 12,15; 16; 19,15), Gră
dina Festival (ora 20).

FELIX ȘI OTILIA : rulează la 
Viitorul (orele 15,45; 19), Popular 
(orele 15,30; 19).

GOYA : rulează la Unirea (ora 
16), Grădina Unirea (ora 20).

Elemente avansate ale forțe
lor patriotice, lansând atacuri- 
surpriză împotriva dispozitive
lor perimetrului defensiv sai- 
gonez. In regiunea de nor-est a 
orașului, au ocupat poziții și 
postul de comandă al divizionu
lui 23 al armatei saigoneze și au 
ajuns pînă în apropierea aero
portului orașului. Lupte de
osebit de ' ' 
semnalate 
nea ța în 
toare din 
sud-estul __ ,________
unde efective ale forțelor 
triotlce au ocupat numeroase 
clădiri. Situația critică în care 
se află trupele aaigoneze, relevă 
agenția Associated Press, a im
pus intervenția elicopterelor a- 
parținînd trupelor de la Sai
gon și a celor americane.

Potrivit știrilor transmise de 
corespondenții agențiilor ameri
cane. orașul Kontum, unde for
țele patriotice au încercuit trei 
din cele patru regimente saigo- 
neze dislocate pentru apărarea 
localității, este complet izolat.

violente au 
duminică 

mai multe 
nord, nord-estul și 

orașului Kontum, 
pa-

fost 
dimi- 

sec-

Asaltul detașamentelor F.N.E. 
susținut de formațiuni de 
tancuri, a provocat decimarea 
unităților care asigură sistemul 
defensiv al orașului Kontum. 
Aprovizionarea trupelor saigo- 
neze. pe calea aerului, este În
greunată de puternicul tir de 
artilerie al forțelor patriotice. 
Agențiile U.P.I. și A.P. califică 
situația trupelor saigoneze, în 
această zonă, deosebit de criti
că. Colonelul Le Tong Ba, co
mandantul celui de-al 23-lea 
divizion de infanterie, însărci
nat cu organizarea sistemului 
defensiv din jurul orașului Kon
tum, a declarat potrivit agenției 
U.P.I. că trupele din subordinea 
sa au fost supuse unui puternic 
tir de artilerie, suferind în ul
timele două zile „numeroase 
pierderi". El a recunoscut că 
asupra dispozitivului defensiv 
din Kontum au fost lansate în 
ultimele 24 de ore cîteva sute 
de proiectile, care au dezorga
nizat 6istemul de alimentare cu 
combustibil al trupelor saigo
neze.

Atacuri violente, lansate de 
trupele terestre și de artileria 
forțelor patriotice, au fost sem
nalate, duminică dimineața, și ._ ------- .... . . Hue

țipă lupte corp la corp 
durat mal bine de cinci 

stră- 
din 

ina- 
ac-

U.R.S.S. — Imagine de pe șantierul sistemului de Irigații de la Kahovka

TINERETUL LUMII

Consemnarea unei drame

în împrejurimile orașului 
unde, după lupte corp la 
care au 
ore, forțele patriotice au 
puns dispozitivul defensiv 
sectorul nordic, provocând 
micului pierderi în oameni 
materiale. Patrioții au 
ționat cu deosebită incisivi
tate și în zona orașului An Loc.

Soarta tristă a copii
lor din Coreea de sud, 
a făcut, in repetate rîn- 
duri, obiectul unor pro
teste energice față de 
dezinteresul autorități
lor de la Seul care, in 
mod tradițional, catalo- 
gau asemenea luări de 
poziție ca „defăimări* 
și „exagerări răuvoi
toare*.

• O ANCHETĂ LA SEUL • COPII CARE
MUNCESC LA 7 ANI... RECORDURI MON

DIALE TN MATERIE DE ANALFABETISM

Guvernul irakian
in dispută cu companiile

petroliere străine
Guvemul Irakian a ce

rut convocarea unei reu
niuni extraordinare a Or
ganizației Statelor Arabe 
exportatoare de petrol 
(O.P.A.E.P.) pentru a e- 
xamina situația creată în 
urma conflictului interve
nit între autoritățile de la 
Bagdad și companiile pe
troliere străine, anunță a- 
genția oficială irakiană 
de presă.

Intr-o telegramă adresată Se
cretariatului O.P.A.E.P. se su
gerează ca lucrările reuniunii 
extraordinare să se desfășoare 
la 7 iunie. în telegramă se a- 
rată că „reuniunea va trebui să 
examineze problemele ce s-au 
ivit ca urmare a politicii arbi-

trare practicate de societățile 
petroliere străine ce operează 
în Irak". După cum se știe, 
„Irak Petroleum Company*, pre
cum și alte monopoluri occiden
tale procedează la o reducere 
deliberată a producției de pe
trol, care se repercutează nega
tiv asupra producției de țiței 
brut, riscând să antreneze o scă
dere a prețurilor la petrolul și 
produsele petroliere din țările 
arabe.

Disputa între guvernul irakian 
șl companiile petroliere a inter
venit ca urmare a hotărîrii a- 
cestora din urmă de a reduce 
producția de petrol Ia zăcămin
tele din nordul Irakului și a re
fuzului de a spori participarea 
statului irakian la acțiunile so
cietăților petroliere.

ar iată că o 
anchetă asupra 
„condiției c o- 
p 11 u 1 u 1 din 
punct de ve
dere al sănătății

și educației* efectuată chiar 
la Seul, de către foruri oficia
le, aduce zguduitoare mărturii. 
Publicate recent sub acest titlu 
de rezonanță rece, științifică, 
rezultatele anchetei (reluate 
parțial de unele ziare vest- 
germane) au, mai degrabă, 
contururile unei adevărate 
drame. Aflăm, astfel, că „pa- 
ludismul, tuberculoza, para- 
ziții intestinali și gastroente- 
rita au un efect dezastruos în 
mediul infantil", că ele „atacă 
cu o forță deosebită mai a,es 
copii subalîmentați* și că ..nu
mărul cazurilor mortale este de 
ordinul zecilor de mii anual*. 
Cifrele privind copiii subali- 
mentați nu ne sînt oferite ; se 
relevă numai că media pe țară 
a caloriilor asigurate copiilor 
între 1—12 ani este sub media 
continentală, ceea ce, dacă ne 
gîndim la extinderea subalimen- 
tației cronice în numeroase re-

giunl ale continentului asiatic, 
constituie un indiciu suficient 
de grăitor. Putem, insă, descifra 
ceva mai precis proporțiile sub- 
alimentării infantile In Coreea 
de sud dacă ținem seama că 
la fiecare mie de copii între 1-6 
ani mor — conform rezultate
lor anchetei oficiale amintite — 
nu mai puțin de 206 (în cifre 
absolute, aceasta înseamnă cir
ca 200 000 anual). ~ 
prezintă un tragic 
dial.

Tot la capitolul 
pilului" ancheta

Ceea ce re
record mon-

„condiția ©o- 
______ ______ consemnează 
că 65 la sută dintre copii între 
7—10 ani din mediul rural în
deplinesc diferite munci și că 
în mediul urban există 420 000 
de copii sub 10 ani care mun
cesc în întreprinderi sau ser
vicii.

In ce privește „educația copi
lului" datele relevate de recenta 
anchetă atestă o situație asemă
nătoare celei a „condiției copi
lului* în genere, 
de vîrstă școlară, numai... 
sută sînt înscriși în școli, 
este, însă, să ie înscrii și 
să termini cursurile școlii 
mentare. Numai circa 30 la 
din copiii înscriși în școli 
șese să termine cursurile

Dintre copiii 
30 la 

... Una 
și alta 

Iii ele- 
sruță 
reu- 
așa

ADOPTAREA LEGII PRIVIND CREAREA UNIUNII 
GENERALE A TINERETULUI IRAKIAN

Consiliul Comandamentului Revoluției din Irak a adoptat 
o lege privind crearea Uniunii Generale a Tineretului Ira
kian — anunță agenția France Presse. Intre altele, documen
tul prevede că noua organizație va acționa in vederea pro
gresului țării, pentru ridicarea nivelului moral și profesional 
al tineretului irakian.

• •••••

Statistici recente, re
luate de publicațiile ma
drilene TRIUNF și 
A.B.C., au declanșat un 
nou val de îngrijorare : 
Spania se află în recesi
une economică. Criza re
gimului, neputința sa de 
a adopta măsuri econo
mice eficace alimentează 
și mai mult puternicile 
nemulțumiri populare, 
care iau în ultimă vre
me forme diverse.

Iată cîteva date sem
nificative. La sfîrșitul a- 
nului 1971 în Spania exis
tau circa 270 000 de șo
meri, ou 35,7 Ia sută mai 
mult decît în decembrie 
1970. In primele luni ale 
anului în curs, tendința 
de creștere a șomajului 
s-a amplificat. In luna 
februarie, spre exemplu, 
numărul celor fără lucru, 
înregistrați la birourile 
de angajări oficiale — e- 
vident, cifră mai mică 
decît cea reală — era cu 
peste 17,5 la sută mai 
mare decît în perioada 
corespunzătoare a anului 
precedent. Se apreciază 
că indicele cel mai ridi
cat al șomajului se gă
sește în ramura construc
țiilor și, în general, în 
marile centre urbane, 
industriale. Potrivit spe
cialiștilor, efectele șo
majului din construcții 
nu vor întîrzia să se re
simtă și in alte domenii. 
Lipsa unor noi capacități 
în ramurile serviciilor, 

administrației, industriei

— ca ____ , _ __
lor investitorilor — 
afecta pe lucrătorii din 
comerț, poștă, funcțio
narii publici, mica indus
trie etc. Referindu-se la 
creșterea alarmantă a 
numărului celor fără o- 
cupație revista „Triunfo" 
nota că „șomajul consti
tuie una din cele mai

urmare a temeri- 
va

aspect secest din urmă ______ 
amintește de celebra „a- 
facere Motesa" ; mica 
firmă care primise sub
venții de Ia stat în va
loare de 800 milioane 
pesetas pentru exporturi 
fictive, afacere care s-a 
soldat cu inculparea a 
doi foști miniștri precum 
și cu demisia guvernato-

în domeniul comerțului 
exterior, exporturile nu 
acoperă decît jumătate 
din totalul importurilor. 
Fluxul de devize, care a- 
coperea 
tui — al 
cat anul 
sionanta 
miliarde 
în continuă scădere.

în parte defici- 
cărui nivel a ur- 
trecut la impre- 
sumă de două 

de dolari — este 
Se

Semnale de alarmă
în economia spaniolă

grave probleme ale eco
nomiei spaniole, iar evo
luția actuală indică o în
răutățire și mai accen
tuată a ei în următorii 
ani".

Unii specialiști spanioli, 
ca și cercurile politice 
din opoziție, avertizează 
de mai mulți ani asupra 
consecințelor conservării 
structurilor economice 
învechite, asupra inegali
tății veniturilor care a 
devenit mai acută ca ori- 
cînd, asupra fraudelor 
fiscale comise de diverse 
firme, cu sprijinul unor 
persoane oficiale. La a-

rului Băncii Spaniei. 
Criza forței de muncă, 
folosirea incompletă a ca
pacităților de producție, 
lipsa de încredere a in
vestitorilor, a avut drept 
urmare micșorarea rit
mului mediu al investi
țiilor de aproximativ 
două ori. Reducerea pro
ducției de oțel a atins 
13 la sută. Recesiunea a 
atins și alte ramuri in
dustriale, precum și do
menii tradiționale ale 
agriculturii — cum ar fi 
bumbacul, citricele, pro
ducția de struguri și 
măsline.

In ciuda unor reușite

afirmă că nivelul maxim 
al turiștilor sosiți în 1970 
(cifră record de 24 mili
oane !) pare din ce în ce 
mai dificil de atins.

Potrivit revistei L’EX- 
PRESS, care sub titlul 
„Sfîrșitul miracolului 
spaniol", înserează o 
scurtă prezentare a di
ficultăților din econo
mia Spaniei, dezvolta
rea inegală a regiunilor 
a dus Ia „pustiirea" unor 
provincii, care în pre
zent au aspectul unor 
întinse suprafețe aban
donate. Există doar cen
tre economice principale 
— Madrid, Barcelona și

Bilbao — și două centre 
secundare — Valencia și 
Saragossa. In rest, cu 
excepția zonelor turistice 
de pe coastă, statisticile 
menționează un adevărat 
fenomen de mlgrație în 
masă. Această situație 
este Pusă în legătură cu 
viața grea pe care tre
buie să o ducă muncito
rul agricol spaniol. Lipsa 
unei reforme agrare, 
menținerea unor relații 
de tipul latifundiilor, îi 
împinge pe dezmoșteniții 
soartei fie la căutarea u- 
nor locuri de muncă în 
centrele urbane — cău
tare de multe ori zadar
nică — fie La emigrare 
spre Franța, R. F. a Ger
maniei sau Elveția. Săp- 
tămînalul francez, men
ționa că 400 de proprietari 
dețin suprafețe agricole 
care fiecare depășesc 
5 000 de hectare, în timp 
ce 5 milioane de țărani 
dețin suprafețe care nu 
depășesc 1,5 hectare ; iar 
alte milioane nu dețin 
nici chiar atît.

Cu toate declarațiile 
optimiste ale autorități
lor, starea economică a 
țării cunoaște, alături de 
deteriorarea climatului 
politic, o perioadă accen
tuată de declin. Econo
mia spaniolă „bate pasul 
pe loc" — declara alar
mat chiar președintele 
Consiliului patronal din 
Barcelona.

IOAN TIMOFTE

10; 12; 14); MARELE RĂZBOI (ora
16), rulează la Cinemateca „U- 
nion".

ANCHETA DE LA HOTEL EX
CELSIOR : rulează la Dacia (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

ASTĂ SEARA DANSĂM ÎN FA
MILIE : rulează la Buzești (orele 
15.30; 18), Lira (orele 15,30; 18), 
Arta (orele 15,30; 18). Grădina
Arta (ora 20,15), Grădina Lira (ora
20.15) , Grădina Buzești (ora
20.15) .

preria : rulează la Flacăra 
(orele 15,30; 18; 20,15), Victoria 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20,45).

SILVIA : rulează la Drumul Să
rii (orele 15,30; 17,45; 20).

INIMA E UN VÎNATOR SIN
GURATIC : rulează la Grivlța (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20,30). Miorița (orele 10; 12,30; 15; 
17,30 20).

POLONEZA DE OGHINSKT : 
rulează la Ferentari (orele 15,30; 
17,45: 20).

TOAMNA CHEYENNILOR : ru
lează la Bucegl (orele 16,30; 20), 
Aurora (orele 9; 12,15; 16), Fla
mura (orele 9; 12,30; 16; 19,30),
Grădina Aurora (ora 20), Grădina 
Bucegl (ora 20).

19 FETE ȘI UN MARINAR ; 
rulează la Volga (orele 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18,15; 20,30); Moșilor

(orele 15,30; 18), Grădina Moșilor 
(ora 20,15).

MICUL SCALDĂTOR : rulează 
la Lumina (orele 9; 11,15; 13,30;
16; 18.15; 20,30).

CÎND SE IVESC ZORILE : ru
lează la Pacea (orele 16; 18; 20).

AVENTURI ÎN ONTARIO : ru
lează la Timpuri Noi (orele 9— 
20,15 în continuare).

PENTRU CA SE IUBESC : ru
lează la Crîngași (orele 15,30; 17,45; 
20).

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT : rulează la Giulești (orele 
15,30; 18; 20,30), Floreasca (orele 
15,30; 18; 20,30).

UN MINUT DE RECULEGERE : 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 18; 
20,15).

LOVE STORY î rulează la Mun
ca (orele 15,30; 18; 20,15).

EVADARE DIN PLANETA 
MAIMUȚELOR ; rulează la Vitan 
(orele 15,30; 18), Progresul (orele 
15,30; 18; 20,15), Grădina Vitan 
(ora 20,15).

ADIO, DOMNULE CHIPS : ru
lează la Rahova (orele 15,30; 19).

LOCOTENENTUL BULLITT : ru
lează la Laromet (orele 15,30; 
17,30; 19,30).

DENISIA, LUNA ȘI TU (orele

PROGRAMUL I
16,30—17,00 Curs de limba rusă. 

Lecția a 16-a — reluare. 17,40 La 
volan — emisiune pentru condu
cătorii auto. 18,00 Căminul. 18.45 
Scena. 19,10 Noutăți cultural-artis- 
tice. 19,20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 20,00 Reflector. 20.15 Film 
serial : Salut Germaine (III). 21,00 
Lumea de mîine. Industria previ
ziunii. 21,30 Steaua fără nume, 
Emisiune-concurs pentru tinerii 
interprețl de muzică populară.

REDACȚIA $1 ADMINISTRAȚIA » București, Piața „Scînteii*.. Tel. 17.60.10. 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șj difuzorii din Întreprinderi și Instituții.
Pentru străinătate abonamente prin „ROMPRESFIIsATEMA* — Serviciul Import-Export Presă - București — Calea Grivi|ei nr. 64—65. P.O.B. — .Box 2001", — Tiparul i Combinatul poligrafic «Casa Scioteii".

numitului „tnvățămint primar 
obligatoriu*. Cauzele acestei si
tuații nu sînt relevate în mod 
expres de cei care au redactat 
darea de seamă asupra anche
tei. Dar, dacă la datele privind 
angajarea copiilor la diferite 
munci (sute de mii de copil 
fiind obligați să-șl ciștige exis
tența), adăugăm constatarea că 
actualul spațiu de învățămînt 
nu poate acoperi — cum afir
mă chiar rapoartele oficiale — 
decît cel mult 40 la sută din ne
cesitățile populației de vîrsta 
școlii primare, avem explicația 
faptului că Coreea de sud de
ține recordul analfabetismului 
pe continentul asiatic și se du- 
mără printre „recordmanii mon
diali" în materie (cu 70 la 81114 
analfabeți în zonele rurale șl 
aproape 54 la sută în zonele ur
bane).

Tragismul constatărilor an
chetei de la Seul este evident. 
Vor trece, oare autoritățile 
sud-ooreene Ia măsuri concrete 
de ameliorare a actualei situații 
deplorabile șf pline de conse
cințe dramatice ? In lumina ex
perienței asemenea supoziții și 
întrebări, apar derizorii corelate 
cu practicile regimului anti
popular de la Seul. Este cert, 
tristă oertitudlne, că ancheta 
ordonată la Seul (probabil pen
tru a „mima* preocuparea pen
tru soarta copiilor) va rămîne 
doar consemnarea rece a unei 
drame.

P. NICOARĂ

SEMNALAREA UNOR 
NOI INCIDENTE 

In irlanda de nord
In Irlanda de Nord si

tuația politică a continuat 
să se agraveze, la sflrșitul 
acestei săptămtnl. în timp 
ce pe întreg teritoriul 
nord-irlandez erau semna
late noi acte de violență — 
explozii de bombe la Lon
donderry, Hall jl In alte 
localități, precum ș! rafale 
de arme automate trase de 
persoane neidentificate — 
în capitală, Belfast, s-a 
desfășurat, slmbătă, un 
marș organizat de extre
miștii protestant!. La a- 
ceastă manifestație au luat 
parte cîteva mii de per
soane.

In noaptea de slmbătă 
spre duminică, la Belfast 
a avut loc, In cartierul ca
tolic, o explozie deosebit 
de violentă a unei bombe. 
Explozia a provocat, potri
vit primelor știri, patru 
morți și numeroși răniți și 
a devastat strada pe o por
țiune de cincizeci de metri.

22,30 „24 de ore". 22,45 Contrasts
In lumea capitalului.
PROGRAMUL II

20,00 Cupa Primăverii — compe
tiție de minibaschet. 20,40 Ghișeul. 
21.10 Romantic-club. 22,40 Cronica 
literară.

Teatrul »,C. I. Nottara" (Sala 
Magheru) : ADIO CHARLIE — 
ora 19,30; (Sala Studio) : O LUNĂ 
LA ȚARĂ — ora 20; Teatrul „C. 
Tănase" : REVISTA ARE CUVÎN
TUL — ora 19,30; Studioul „Ca- 
sandra" al I.A.T.C. : ACT VENE
TIAN — ora 20.


