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78 000 000 kWh 
energie electrică 

suplimentară
Uteciștii termocentralei Ișal- 

nița-Craiova, integrați în în
trecerea socialistă a întregului 
colectiv, urmăresc în fiecare zi 
și la fiecare loc de muncă, un 
obiectiv esențial și permanent i 
reducerea normelor de consum a

combustibililor și sporirea pe a
ceastă cale a producției de ener
gie electrică.

— Madaitățile — ne spune 
inginerul Al. Rotaru, secretarul 
comitetului U.T.C. — si at de 
fapt cele obișnuite s întreține
rea corectă a instalațiilor pen-

Atelierul 
mecanic 
produce... 

fire peste

Președintele Nicolae Ceausescu '
î _ 1

si președintele Republicii Volta Superioară,
general • Sangoule Lamizana,

tru ca ele să funcționeze uniform 
și La întreaga capacitate, înlătu
rarea risipei de energie în pro
pria noastră centrală, buna gos
podărire a combustibilului, 
promptitudinea în intervenții și 
reparații de calitate. Altfel spus, 
cuvîntul nostru de ordine este 
acum disciplina și răspunderea 
personală și colectivă pentru fie
care gram de combustibil, pen
tru buna gospodărire a fiecărui 
kWh de energie electrică.

Pînă acum, prin aceste acțiuni 
s-a realizat o economie de 3 468 
tone combustibil convențional și 
în același timp, o producție 
peste plan de 78 646 000 kWh e
nergie electrică, sau cu alte cu
vinte. o producție globală su
plimentară de pestie 24 000 000 lei.

R. L.

plan!

au făcut ieri o vizită în Capitală
CONVORBIRI

OFICIALE
Marți, 12 iunie, au Început 

convorbirile oficiale Intre tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, și 
generalul Sangoulă ^Lamizana, 
președintele Republicii Volta 
Superioară.

Au participat tovarășii : Emil 
Drăgănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, George 
Maoovescu, ministrul afacerilor 
externe, Bujor Almășan, ministrul 
minelor, petrolului fi geologiei, 
Angelo Miculescu, ministrul a
griculturii, industriei alimentare 
și apelor, Vasile Pungan, con
silier al președintelui Consiliu
lui de Stalt Alexandru Lăză- 
reanu, ambasadorul României în 
Volta Superioară, precum fi con
silieri și experți.

Au luat parte : dr. Joseph

Conobo, ministrul afacerilor 
externe, Tiemoko Mare Garango, 
ministrul finanțelor și comer
țului, Felix Tiemtaraboum, 
ministrul tineretului și «portului, 
Pierre Ilboudo, ambasadorul Re
publicii Volta Superioară în 
România, Gregoire Nana, depu
tat în Adunarea Națională, 
Franțois Sekone, directorul afa
cerilor politice In Ministerul A
facerilor Externe, precum și alte 
persoane oficiale care îl însoțesc 
pe șeful statului voltez în vizi
ta sa.

întâlnirea dintre oei doi șefi 
de stat a avut loc într-o atmosfe
ră de stimă și îespect reciproc, 
de deplină înțelegere ți priete
nie, care caracterizează relațiile 
dintre Republica Socialista 
România și Republic* Volta Su
perioară.

; *'*•

Calde manifestări de dragoste pentru 
conducătorul partidului ți Statului 
nostru, de stimă fi prietenie față de 
inalfii soli ai poporului voltez

Dialoguri rodnice, sub semnul prieteniei 
ți solid a rit ăfii militante, al dorinței 
comune de a promova, la un nivel i 
superior, cooperarea dintre cele două 
țări și popoare

In cartierul Titan și la Uzinele „Semă
nătoarea" — un prim contact cu reali
zările Romăniei Sociali ste, cu preocu
pările poporului român

REPORTAJUL VIZITEI IN PAGINA A III-A

INVEESIȚIILL—IN PRODUCȚIE LA TERMENUL PLANIFICAT!

REVENIRE
LA ARTICOLUL: 

„Preful unei zile 
de intirziere — 
trei milioane lei“

CE RĂSPUNS DA U
ÎNTREPRINDERILE

FURNIZOARE I
Organizațiile U.T.C. din mari uzine cărora le 

revine sarcina sâ livreze utilajele pentru noile ca
pacități de producție de la Combinatul petro
chimic Pitești se angajează să-și intensifice și 
mai mult eforturile pentru recuperarea grabnica 
a intirzierilor. Publicînd in pagina a ll-a răspun

surile organizațiilor U.T.C. din aceste întreprin
deri la apelul colegilor lor din Pitești (vezi 
„Scînteia tineretului din 9 iunie a.c.) așteptăm 
în continuare să aflăm ce măsuri concrete între
prind și conducerile respectivelor unități.

ZILE DE EMOȚIE
Constructorii, montorii, in

stalatorii, operatorii și chi- 
miștii de pe platforma in
dustrială a municipiului Tul- 
cea trăiesc în aceste zile 
emoția marilor examene — 
intrarea în probe tehnologi
ce generale a uzinei de alu
mină. După Oradea, care a 
debutat în 1965 și ale cărei 
șarje sînt destinate Slatinei, 
Tulcea devine cel de-al doi
lea mare centru din țară, 
furnizor de materie primă 
pentru producția de alumi
niu.

Obiectivul, cel mai mare 
din Dobrogea, concentrează 
12 secții moderne de pro
ducție dotate cu utilaje de 
înaltă tehnicitate, aproape 
în totalitatea lor fabricate 
în țară.

Uzina din Tulcea va furni
za anual 250 000 tone, canti
tate similară cu cea livrată 
de uzina din Oradea.

Din primele zile ale lunii 
ianuarie, uteciștii din orga
nizația meeanu-energctic a 
Combinatului de fibre arti
ficiale Brăila s-au angajat să 
execute reparațiile capitale 
la mașinile de filat cu cinci 
zile înainte de termen.

— Angajamentul s-a dove
dit destul de greu de înde
plinit dar cuvîntul dat tre
buie respectat, ne spune to
varășul Gh. Stamate, locțiito
rul secretarului U.T.C. Cele 
șase mașini de filat intrate 
în reparații capitale de la 
începutul anului pînă azi au 
fost date în folosință însă cu 
opt zile înainte de termen.

O mașină produce intr-un 
schimb 158 kg fire-cord. 
Deci aportul uteciștilor de 
la mecano-energetic echiva
lează cu 2 844 kg fire-cord 
peste plan. în fruntea acțiu
nii s-au situat uteciștii 
Dulgheru Gheorghe, Popa 
Vasile, Panțuru Gheorghe, 
Pascu Tudor și Adetu Du
mitru. Secretul reușitei lor ? 
Ca să-i cităm, . .destul de 
simplu și destul de compli
cat în același timp" : însu
șirea temeinică a meseriei, 
îmbogățirea cunoștințelor 
pe parcurs, folosirea inte
grală a celor 480 de minute, 
respectarea disciplinei teh
nologice și de producție. 
Planuri de viitor ? Scurtarea 
termenului de staționare 
pentru reparațiile capitale 
cu zece zile, cu alte cuvin
te, o dublare a angajamen
tului inițial.

M. ZVIRJINSCHI

Un moment care se apropie

SECERIȘUL
_ A. w

SINT PREGĂTITE 
COMBINELE ?

Griul și orzul, secara și ma
zărea se află în plină vegetație, 
dar momentul declanșării sece
rișului este pe aproape. Anul 
acesta, în obiectivul mecaniza
torilor se afiă aproape 2 800 000 
hectare. Producțiile se anunță a 
fi bune, evaluarea în lan ridi- 
cînd din acest punct de vedere, 
probleme în plus privind trans
portul și depozitarea, iar meca
nizatorilor li se solicită străda
nii aparte privind punerea la 
punct a mașinilor ce vor concura 
la seceriș, și îndeosebi a combi
nelor. Trebuie făcut totul pentru 
a se evita pierderile de orice 
fel. De aceea, apare ca firească 
acum. în preajma declanșării ce
lei mai fierbinte campanii agri
cole a anului, întrebarea : cum 
este pregătită forța mecanică ? 
Iar răspunsul formulat în urma 
analizei stării de fapt nu are 
darul să liniștească. Faptul că 
cea mai mare parte a combine
lor au trerut exigentul examen 
al recepției (2 545 combine C-12 
și 22 061 combine C-l și C-3) 
redă efortul depus de către 
mecanizatori pentru punerea lor 
la punct prin remedieri și în
locuiri de ansambluri și suban
sambluri, pentru aducerea in 
deplinătatea capacității funcțio
nale a tuturor mașinilor ce con
stituie principala forță de acți
une în bătălia pentru înmagazi
na rea fără pierderi a noii re
colte. Calculele redau că griul 
poate fi recoltat în 6—13 zile lu
crătoare, iar orzul în două-cinci 
zile bune de lucru. Iar reușita

La Otopeni, cu llie Nastase „Trebuia să mă 
odihnesc cîteva 
zile si unde te•
poți simți mai 

bine ca acasă ?!“
Marele nostru campion, fără îndoială omul 

numărul 1 al tenisului mondial la ora de față, 
a sosit ieri, după amiază, cu avionul de Roma, pe 
aeroportul internațional Otopeni Prezenți prin
tre inflăcărații suporteri care au venit să-l 
intimpme și sâ-l felicite pentru recentele suc
cese obținute, i-am adresat și noi cites a între
bări ale căror răspunsuri le publicăm în 
pagina a 5-a.

este posibilă cu condiția ca for
ța mecanică de care dispunem 
să fie utilizată la întreaga capa
citate. Din păcate, la această
dată nu se poate spune că pre
gătirile au fost încheiate în ve
derea declanșării campaniei de 
seceriș, că toate combinele vor 
putea fi folosite încă din pri
mul moment al începerii recol
tărilor. 773 de combine C-12 si 
aproape 9 500 de combine C-l 
•* C-l se află încă... pe butuci. 
Adică circa o treime din capa
citatea de acționare se află incâ 
sub semnul întrebării. Cum se 
explică .? In primul rînd, după 
cum reiese din analizele făcute 
de Centrala de mecanizare, în 
multe stațiuni această intir2iere 
se datorează lipsei unor piese 
de schimb. Nu și-au îndeplinit 
integral sarcinile de livrare a 
pieselor de schimb pentru com
bine, Uzinele „Neptun" din Cim- 
pma și „Danubiana" din Bucu
rești, precum si Fabrica de șu
ruburi din Brașov si alte unități 
ain rețeaua Ministerului Indus
triei Constructoare de Mașini 
Grele. Nu s-au respectat grafi
cele de . . livrare, nu s-au onorat 
comenzile privind reperele de
ficitare. înlocuirea lor, prin re
medieri. devine aproape imposi
bila m condițiile actuale cind 
mecanizatorii au de făcut față 
•solcHarilor complexe din cîmp, 
cmd nu s-a reușit o aprovizio
nare cu materialele necesare 
confecționărilor pe plan local

deci, din partea con
ducerilor ministerelor de resort 
o intervenție operativă și efici
enta în ideea recuperării restan- 
țeior, .a impulsionării ritmului 
de . fabricație și de remediere a 
defecțiunilor. în cazul Centralei 
de . mecanizare, la combinele ne- 
trVjzuite Penlru ca- intirzierile 
înseamnă nesiguranță in recupe
rarea . integrală a parcului d»
combine pentru activitatea sa 
încă din prima zi de seceris Și 
mai înseamnă grabă în execu
tarea . reparațiilor, altfe] spus. 
caLtate slabă a lucrului efec
tuat. Adică căderi în brazdă in 
momentele de virf ale campa
niei de seceriș, atunci cind ora 
intirziată înseamnă mii d? ki
lograme pierderi prin scuturare. 
u^r^aceSte intervenții se cer du

. » de măsuri organizatorice 
si tehnice menite să impulsio
neze ritmul de lucru in ateliere, 
răspunderea pentru calitatea 
reparațiilor executate.

Campania recoltării păioase- 
lor se cere pregătită pină în cel 
mai mic amănunt Complex Cu 
atit mai mult se impune acest 
lucru dacă avem în vedere fap
tul că există deficiențe privind 
aprovizionarea cu carburanți și

GH. FECIORII

(Continuare în pag. a ll~a>
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INVESTIȚIILE — IN PRODUCȚIE

LA TERMENUL PLANIFICAT !

CE RĂSPUNS DAU
ÎNTREPRINDERILE

FURNIZOARE ?
U.M.U.C. BUCUREȘTI

„ PIESELE VOR AJUNGE
MAI REPEDE
LA MONTAJ"

co
mai

Ion Moraru, secretarul
miletului U.T.C. : Știam că 
avem unele utilaje restante, cu 
regim prioritar de execuție, 
destinate unor obiective plani
ficate să intre în funcțiune în 
acest an, dar nu cunoaștem de
cît în mare cum stăm cu cele 
așteptate la Pitești. De aceea, 
citind în ziar scrisoarea deschi
să, adresată nouă m-am intere
sat mai întîl la servlctul pregă
tire programare șl urmărire a 
producției despre situația exac
tă a restanțelor noas’re fațt de 
Pitești, am cerut amănunte des
pre iimportanța șl r^racteristl- 
cile fiecărei comenzi în parte. 
Apoi am trecut Ia acțiune Sîn- 
tem o uzină cu media de vîrstăa 
salarlațllor sub 22 ani, o uzină 
a uteciștilor Putem deci st 
grăbim executarea pieselor
destinate acestor utilaje, să ur
gentăm onorarea lor. Cum ? O- 
peratlv și metodic, l-am convo
cat de urgențt pe secretarii or
ganizațiilor de la debitare, 
strungtrle și cazangerie pentru 
a ne pune de acord asupra fe
lului în care trebuie să acțio
năm. Cu această ocazie am ho- 
tărîl ca piesele mai pretențioa
se să fie încredințate spre exe
cuție celor mal buni tineri, iar 
șefii de echipe, maiștrii și dis
pecerii uteciști să urmărească 
fără întrerupere circulația re
perelor, să nu îngăduie nici o 
înHrziere pe drumul spre mon
taj. Tl asigurăm pe colegii noștri 
de la Pitești că vom tace totul 
ca șl cel? 6 reactoare de mare 
complexitate, aflat? acum în 
fabricație să fie gata pînă Ia 
sfî-șitul acestei luni Pentru 
a le scurta cicluk obișnuit de 
fabricație, vom lucra, dacă e 
nevoie și în regim prelungit

rii deschise a colegilor noștri 
de la Pitești Înainte de a lua 
vreo hotârîre am analizat, în a- 
mănunl, la fața locului, pe or
ganizații stadiul în care se află, 
problemele pe care le ridică 
execuția fiecărui utilaj în par
te. Cunoscînd impOT^nța lor, 
tinerii au fost de acord, în una- 
nlmilate- să fact tot ce e posi
bil pentru livrarea lor ritmică 
șl la o calitate ireproșabilă. 
Cea mal mare bătaie de cap o 
st ne-o dea cele 12 pompe 
ellcoidale, nu doar oentru ca 
sînt foarte complicate dar re
clamă o mare Clutitlte de 
muncă de înaltă calificare în 
privința lor am stabilit respon
sabilități concrete pe flecare tî- 
năr. ............................................
care
lor de fabricație au 
la cererea noastră, _
muncitorilor, la locurile lor de 
muncă, asistența tehnică nece
sară. Procedînd astfel avem 
toate șansele ca pînă la sfîrși- 
tul ....................... ’ '
pe

UZINA „1 MAI" PLOIEȘTI

„ECHIPE DE TINERI 
AJUTĂ LA EXPEDIEREA

URGENTĂ
A UTILAJELOR"

UZINA DE UTILAJ CHIMIC 
„GRIVIJA ROȘIE"

„COMENZILE PENTRU
PITEȘTI VOR AVEA 

PRIORITATE ABSOLUTA"
Nlcolae Foia, secretarul co

mitetului U.T.C.: Eforturile
muncitorilor, maiștrilor sl ingi
nerilor din uzina noastră sînt 
concentrate în primul rînd spre 
executarea comenzilor care con
diționează punerile în funcțiu
ne de pe platforma petrochimi
că Pitești. Pentru cele mai mul
te dintre ele materialele nece
sare nu ne-au sosit, din import, 
decît cu o lună tn urmă. Tn a- 
eeste condiții, penru a le livra 
mai repede trebuie să realizăm 
în timp mal scurt un volum 
foarte mare de manoperă. Sar
cinile cele mai mari • evln sec
ției cazangerie, secție cu peste 
600 de tineri. Cu ei am discu
tat mal IuHI conținutul scrlso-

SĂRBĂTORIREA CELOR
MAI BUM ABSOLVENȚI

„Acesț sfîrșit e o rampă de 
lansare „Spre marlle-nceputun 
viitoare”. Autorul, rămas ano
nim, a definit cu aceste simple 
versuri sfîrșltul vieții de elev. 
Așa a fost intitulată acțiunea 
inițiată de Comitetul județean 
Prahova al U.T.C. — sărbători
rea celor mai buni absolvenți 
din școlile județului.

în impunătoarea sală a Casei 
de cultură a sindicatelor, am 
trăit cîteva ore emoția celor 45 
de sărbătoriți pentru care a în
ceput numărătoarea inversă a 
timpului spre Împlinirea pro
fesională. Unii au venit În uni
forme, cu nostalgii În priviri și 
voci tremurătoare. Au încercat 
să definească momentul trăit 
I-au spus „vÎrf de vlramidă", 
„început de drum" .sunstu 
țt din care se prepară combi
nația profesiei- etc. etc. Meta
fore, desigur. Toate relevînd în
să faptul că fiecare se simte a
cum, la sfîrșitul liceului sau 
școlii profesionale. în fața unor 
mari responsabilități sociale. 
Marian Rizea, „fruntea- Centru
lui școlar de chimie din Plo
iești, cel mai tînăr membru al 
partidului din această promoție, 
Veronica Necula, Luiza Vărgă- 
luță, Sorin Bulmezan, Ion Ra- 
doslovescu, Constantin Nițu, Ca
rolina Preda, Sorin Iliescu, An
gela Cosma pornesc în viață 
spre un țel bine definit, munca.

Cei mai buni țineri din gene
rația '73 reprezintă pentru co
legii lor mai mici un model de 
comportare, disciplină, de con
știinciozitate cu care și-au în
deplinit sarcinile pe linie de or
ganizație. Tovarășii Coriolan 
Voinea, prim secretar al Comi
tetului județean al U.T.C.. Ilie 
Toma, șeful sectorului învt- 
țămînt de la Comitetul județean 
al P.C.R., și Mihai Marin, in
spector general școlar, au adre
sat felicitări, lor și colegilor, 
le-au urat succes pe drumul îm
plinirilor. In albumul fiecăruia, 
va rămîne La loc de cinste Di
ploma de onoare conferită de 
Comitetul județean al U.T.C. 
șefilor promoției 1973.

LIDIA POPESCU

îngineii i ș i tehnicienii 
uu eîaboat t tehool l̂cllte 

consimțit, 
să asigure

acestei luni 
toate.

U.Z.U.C.

„VOM

«i-ă. le terminăm

PLOIEȘTI

LUCRA;

DACĂ E NEVOIE
12 ORE PE ZI"

Tudor Dumitru,
comitetului U.T.C. : 
știu, cea mai mare . _
utilaje față de Combinatul Pe
trochimic Pileșll aparține uzinei 
noastre. De noi depinde deci 
în cea mal mare măsură finali
zarea la termenele planificate 
a investiției în cauză. La nive
lul conducerii uzinei, al cen
tralei și al ministerului de care 
aparținem s-au luat o serie de 
măsuri tehnice șl organizatori
ce menite să grăbească pleca
rea utilajelor restante spre Pi
tești, dar trebuie să spun ct nu 
este încă rezolvată în totalitate 
aprovizionarea cu materiale, 
mai avem greutăți determinate 
de neconcordanța între plan șl 
potențialul real de producție al 
uzinei. Sînt probleme care prin 
natura lor depășesc compezen- 
ța și .........
U T.C. __________
ct aportul nostru, al uteciștilor, 
este neglijabil, că noi nu ac
ționăm pe toate ctlle pentru 
ieșirea din situația neplăcută 
în care ne aflăm. Scrisoarea 
deschisă a plteslenilor a fost 
ciUtă sl comentată în toate or
ganizațiile U.T.C. din secții- 
filnd ct datorită 
uzinei noastre la 
pierde producție în 
trei milioane de lei .
zi de întîrzlere, tinerii au ho- 
tărît să lucreze, dacă e nevoie 
și 12 ore din 24, să nu prec ire- 
țeasct nici un efort per.tru exe
cutarea cît mai grabnică a uti
lajelor cu care sîntem datorL

secretarul 
După cite 

restanță de

atribuțiile organizației 
Asta nu înseamnă insă

. A- 
restanțelur 
Pitești se 
valoare de 
cu flecare

Gheorghe Ciocan, locțiitorul 
secretarului U.T.C.: îi asigu
răm pe colegii noștri de la Pi
tești ct în cel mai scurt Vmp 
vor primi toate utilajele con
tractate cu uzina noastră. Cele 
mal multe dintre ele sînt pre
gătite pentru expediere. Atenția 
noastră s-a îndreptat în primul 
rînd asupra lor. Echipe de ti
neri ajută la vopsirea, verifi
carea, ambalarea și încărcarea 
utilajelor terminate, pentru ca 
ele st fie expediate dt mal re
pede. Celelalte utilaje sînt, fără 
excepție, în lucru. Avem toate 
materialele necesare, depinde 
doar de noi. de felul cum mun
cim cît va dura executarea lor. 
Și cînd zic noi, mă glndes? ct 
echipele de sudori de la secția 
construcții metalice care le 
croiesc șl le asamblează piesă 
cu plest sînt formate aproape 
numai din tineri, din băieți sub 
30 de ani. Prin scrisoarea lor 
piteșlenil ne cer să muncim 
mal mult, mai bine șl mai re
pede. El ne oferă astfel încă un 
prilej prin care putem dovedi 
ct tineretul din uzina noastră 
este un factor activ în îndepli
nirea cincinalului înainte de 
termen. Ii asigurăm că pînă la 
1 iulie, cel tîrzlu. 
toate utilajele pe care le 
așteaptă de la noî.

a
Inițiativele prezentate 

trebuie preluate șl de uteciștii 
din celelalte întreprinderi d n 
țară care mai au restanțe față 
de Combinatul petrochimic Pi
tești. Este vorba de „Indepen
denta" Sibiu. „Unio" Satu Mare, 
I.M.U.T. Moreni. „Vulcan" 
București și U.C.M.M.A. Bocșa. 
Tinerii din aceste întreprinderi 
trebuie să înțeleagă că cel mal 
mic șl în A^rențt neînsemnat 
utilaj pe rare îl execută pentru 
Pitești este In realitate de foar
te mare importanță. Instalația 
cea mai complicată rtmine
moartă, nu poate intra în func
țiune fără a banală pompă ne- 
«osiiă la timp. Iar instalațl'le 
planificate st intre în producție 
în acest an la Piiegti se condi
ționează în lanț, de la materia 
primă la produsul finit pe tra
seul aceluiași proces tehnologic. 
A«a se face ci lipsa unui singur 
utilaj poate duce la pierderea 
unei producții de cite va milioa
ne de lei in fiecare rl de în- 
Urzlem. Dour o oră de IndrTi*- 
re pe masa de montai a unul 
utilai poate însemna la Pitești 
pierderea une» producții in va
loare de 104 120 lei.

L MORARU

vor primi 
' mai

aici

SCCflSIHf BESCSSĂ

?l »a«u sasanouK

Am ales această cale pentru va 
să vă furnizăm cîteva informații: 
Intr-un loe deosebit de pitoresc, 
in Pădurea Verde, aparținlnd 
teritorial manieipiulai dumnea
voastră, se aT.ă situat un liceu 
silvici Unul din cele patru ear* 
funcționează in toată țara Găz
duită într-un veritabil caste! si 
avind în spate zeci de ani de e
xistență, școala are menirea sâ 
ofere silviculturii bănățene, dar 
și altor «©ne ale patriei, specia
liștii care îi sint necesari A’id 
trăiesc și învață peste 300 de ti
neri. în marea lo majoritate u- 
teciști. Nu v-am spus nimic nou? 
Intr-adevăr. Pădurea Verde es’e 
refugiul timișorenilor în zii 
lor de reoaoa Cine n-o cunoaște 
și n-a petrecut măcar un sffrșit 
de sâptâmînă în răcoarea pădu
rii, la cabanele și restaurantele 
sale atît de frumoase ? Numai 
că din centrul orașului oină aici 
distanța măsoară cițiva buni ki
lometri. Iar de la capătul liniei 
de tramvai și Dnă în incinta 
liceului sînt doi-trei kilometri 
de parcurs pe jos. Acum, pri
măvara, drumul e superb. Dar 
nu întotdeauna e asa. mal sînt 
și ploi și vinturi și zăpadă. E
xistă o cale de legătură mai 
greu perturbabilă de vremea 
rea i telefonul. Odată cele cinci 
numere formate, pe discul a
paratului legătura cu școala se 
stabilește automat.

Mai mult ca sigur veți res
pinge aluzia că distanța ar pu
tea fi cauza lungilor perioade 
de timp in care nici un activist 
al comitetului municipal nu se 
deplasează pînă la Liceul silvic. 
Atunci ?

Nu mi-ar rămîne decîi să 
fiu de acord că în organizația 
U.T.C a liceului silvic nu sint 
probleme care să reclame pre
zența unul activist. Cu alte cu
vinte. că aici există un comitet 
U.T.C. cu experiență șl iniția
tivă, care a imprimat vieții de 
organizație ritmul propriu unei 
colectivități de tineri revoluțio
nari, angajați în procesul for
mări! lor profesionale șl poli
tice. A^wta ar putea fi expli
cația posibilă a prezenței acti
viștilor doar în prezidlile care 
conduc anualele adunări de ale
geri, ori trimestrialele plenare 
de activ.

Anlșoara Preda, rl^i^ituitodre la
Combinatul de pielărie și încălță
minte „Dîmbovița" ztmhește.
Fata din fotografie are și de ce- 
Din nou operația pe care o cu

cută i-a reușit foarte bine.

INIȚIERE
ȘTIINȚIFICA

La tn£litotul pedagogic din 
Galați a avut Ioc de curînd a 
V-a sesiune de inițiere științi
fică a elevilor din cadrul Socie
tății „Interferen^".

Organizată de Comitetul ju
dețean Galați al U.T.C. și de 
Inspectoratul școlar județean,
sesiunea și-a desfășurat lucră
rile în 7 secții : matematică, fi
zică. chimie, istorie, economie 
politică, limba șl literatura ro
mână, biologie. Temele de cer
cetare abordate, nivelul lucră
rilor prezentate (68 la număr) 
vorbesc grăitor despre străda
niile elevilor din liceele jude
țului Galați spre o adlncire a 
înțelegerii compLexitățil 
menelor. de a cuceri
interpretării proprii fi v con
tribuției științifice dintr-un do
meniu uu altuL Juriile, alcă
tuite din profesori, după ce au 
ascultat fi părerile au Htortulun 
format tot dfaj elevi, au botă rit 
st premieze cele mal bune lu
crări, 
celor 
acum
parea

feno- 
treapta

Amintim d^v nume ale 
care au fost răsplătiți 

pentru munca șl preoru- 
lor : Mutică Mlrav (mate

matică). Doina Rus (fizică). Do- 
vm Serbau r vleu Pisică
(chimie). Fillp Florei Astorle).
Eugenia rugureMii si Floren
tin Oprigan (economie poliUcă). 
EleM ALjoaîe si Maris Psîade 
(limba ș: literatura română). 
Dan Fo^ăneluo (biologie).

L CHIRIC

/

Maria Miclăuș — „Cea mai bună triootoare" a 
fabricii „TriooteX din Satu Mare.

ACESTE
știm — sau părem îndeob

ște a ști — despre fete, des
pre universul lor interior, cam 
ceea ce ne-o spune literatura, 
ne-o spun filmele, ne-o spune 
presa de tineret ori expe
riența unor dascăli, a mame
lor, glasul propriei noastre 
convingeri. A generaliza ci
tare sau cutare trăsătură, a 
afirma sau infirma cutare 
notă, ce conferă farmec ori 
incertitudine vîrstei romanti
ce a feminității, iată o între
prindere nu lipsită de nepre
văzut și subiectivitate. Fetele 
sint așa cum le cunoști și nu 
le cunoști, deopotrivă. Ca ele
ve sau studente, ca tinere 
muncitoare ori cooperatoare, 
felele așteaptă de la organi
zația U.T.C acele nuclee de 
semnificație umană, civică și 
afectivă în egală măsură, ca
pabile a le insufla un plus de 
siguranță In actele și gânduri
le lor. o sensibilă îndreptăți
re si năzuință.

Ca pedagog, urmăresc cu 
interes detașarea de timiditate 
fi incertitudine a cutăreia sau 
cutăreia dintre eleve sau ab- 
e^/De^e. Sînt rosturi als vîr- 
ste. fi nu mai puțin ale svi- 
■tuOUătn fiecărei tinere fete, 
aU fiecărui „nubi^“ ca fă ne 
e-.ențtnem intr-un ^mbai mai 
impersonal, el investigări, al 
nxciialogiei ; mide de file, 
sUtuind laolaltă manuscrisul
de bază al cercetării ce o în
treprindem actualmente —
privind evaluarea rezultate
lor școlare, semnificația aces
tora în planul integrării so
ciale ei al împlinirii umane -
îmi aduc înaintea ochilor re
lieful fremătător al unei vîrste 
bogaite în ideal, ce-și cutează 
treptat tentația analitică a 
autoevaluării, a confruntării 
deichise dintre aspirație fi 
ftotstbllităț.

—

STITI CA ORGANIZAȚIA U.T.C.
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A LICEULUI SILVIC SE AFLĂ
ÎN RAZA ACTIVITĂȚII DV.?

cu 
nu 
Să 
ca

Ei bine. nu La Liceul silvic 
Lucrurile stau eJ totul altfel. Din
colo de adunarea de alegeri și 
d- plenarele a-tcvului, organi
zația UTC. se e^fronta 
greutăți reale, vărora inst 
le găsește singură •oluțCi, 
lutm o problemă de bazt
aceea a invățăloril_ în prezent 
un număr mar? de elevi sînt 
corljențl sau amenințați să nu 
freacă clasa, cn st nu mai vor
bim de atmosfera de mediocri
tate !u care se complac destul 
elevi CoHjentele șl notele
p-toasle nu-l iartă nici pe unii 
dintre membrii activului U.T.C. 
Circulă printre elevi fel de fel 
de teorii rxetvit cărora con
tează doa materiile de specia
litate, de disciplinele de cultură 
generală nu vor avea prea mare 
nevoie în vlațt etc. etc.

Ce opune o’gam'.aat^ U.T.C. 
acestei stări de lucruri ? Niște 
fantomatice grupe de lnlr-ajo- 
torare Ia învățătură, o cicăleală 
măruntă șl ineficientă în clase 
pentru fiecare notă proastă, ti
mide apeluri la corpul profeso- 

..................... «î 
Nu 
că
u- 
în 
că 

c in

ral de a organiza meditații 
consultații suplimentare. 1
estă însă mai puțin adevărat 
elevilor le lipsesc manuale, 
nele de mare însemnătate 
pregătirea lor profesională ; 
sint scoși la muncă patriotică . 
orele rezervate meditațiilor (e
levii răspund de întreținerea 
pădurii, a parcului și pepinierii 
scolii, sînt chemați să amena
jeze și campingul din vecină
tate) : că există nemulțumiri ai 
cu privire la modul în care este 
organizată activitatea practică.

Judecind după numărul note
lor scăzute la purtare, după e- 
limlnările din internat și ex
matriculări. se pare că nici sta
rea disciplinară nu este mulțu
mitoare. Asta dacă ne plasăm 
în raza opiniei conducerii școlii. 
Dacă e să luăm în discuție 
punctul de vedere al eomitetu-

lui U.T.C. fațt de această pro
blemă atunci s-ar putea st a
vem de-a tace cu un fenomen 
de severitate excesivă Nota la 
purar» se scade dacă ai coborît 
din pat la ora 5.05 Iu loc de 
6, dact, acționată de o lovitură 
prea puternică, mingea a pă
truns pe coridorul școlii, dacă 
al intrat ‘ ”
principală. 
drept de 
șl în __ ____
zorul nu funcționează cu lunile, 
iar atunci cîUi elevii sînt ‘ 
tuși admiși, el se închide 
ora 21,30 chiar dacă filmul 
termină la 21,45, după cum 
închide și dacă filmul este 
„dragoste" deci interzis 
tineri de 17—18 ani - același re
gim restrictiv este aplicat șl 
magnetofonului ori plkup-ului ; 
reuniuni se organizează extrem 
de rar. 1nlroeît administrația a 
hoUrît ct dansul roade mozai
cul cu care este pardosită can
tina, aceasta fiind sl sediul de 
distracții. Tn sflrșit, internatul 
este locul cu cele mal multe 
restricții pentru elevi i la prinz 
este cu desăvîrșir? interzis ac
cesul elevilor, pe motiv ct tul
bură ordinea stabilită de dimi
neață — șl „dacă ne vin vizitatori 
șl vtd pălorlle deranjate ?“ — 
deși elevii vor să intre st-și lase 
cărțile, ori să-șl schimbe uni
forma, fără intenția „periculoa
să" de a se odihni în pauza de 
prinz: curentul electric a fost 
întrerupt la toate prizele, din 
spirit de prevedere împotriva 
incendiilor șl cu toate acestea 
elevii au fost obligați să-șl cum
pere fiare de călcat (care mo
bilează acum dormitoarele) 
rentru a avea întotdeauna o ți
nută corectă șl ordonată, cum li 
s-a explicat

Se poate observa ușor ct în 
rfndurlle de față n-am dat nici 
un nume. Membrii comitetului 
U.T.C. mi-au sugerat această

în liceu pe scara 
Stilul cazon, fără 
apel, se aplică 

alte ocazii : televi-
to
la 
se 
se 
de 

unor

discreție. Dacă ii luăm pur și 
simplu ca elevi parcă ar fi de 
înțeles. Dar sînt uteciști, cadre 
de conducere în organizația lor. 
Or, spiritul revoluționar al or
ganizației noastre nu se poate 
împăca cu atitudinea defensivă, 
de acceptare pasivă a unor stări 
de lucruri inacceptabile, la ur
ma urmelor. $l totuși...

$l totuși din motive lesne de 
înțeles, intr-o atmosferă ca a
ceasta (In care, aparent, demo
crația este respectată, secreta
rul U.T.C. fiind chemat pînă și 
la consiliile profesorale) — apa
re explicabil de ce organizația 
U.T.C. acționează cu timiditate, 
mai mult pe laturile periferice 
decît în problemele esențiale și 
arzătoare ale vieții și activită
ții uteciștilor Dar dacă in ceea 
ce-i privește se poate găsi o ex
plicație, cum poate explica 
comitetul municipal U.T.C., că 
n-a sprijinit organizația U.T.C. 
a liceului silvic să-și cunoască 
și sa-și exercite pe deplin rolul 
în viața colectivului de elevi ?

La ultima plenară a activului 
din școală prezidată de tovară
șul Dumitru Spilca, președintele 
Consiliului municipal al elevi
lor, secretarul U.T.C. a spus că 
la instruiri se alege „cu prin
cipii generale, nu cu metode 
concrete de muncă". Nici de da
ta aceasta nu s-a ales cu mai 
mult, nici măcar cu promisiunea 
că, după plenară, i se va oferi 
un ajutor substanțial pentru a 
scoate din Inerție un colectiv de 
elevi îndeajuns de numeros.

Tn mare, asupra acestor lucruri 
am ținut să vă informăm. Cu 
nădejdea că nu se va aștepta 
pînă la viitoarea adunare de a
legeri ca să fie delegat un acti
vist să sprijine. în adevăratul în
țeles al cuvîntului. organizația 
U.T.C. din cadrul Liceului sil
vic.

MARIETA VIDRAȘCU

POSIBILE EROINE
Âfd gîndesc la mulțimea

sugestiilor p^o^n^ caracterul 
examinării, notării, promovării 
școlare, și încerc să trăiesc si
multan rigoarea cu care atî - 
tea fete, atîtea uteciste, fete 
tinere și foarte tinere, Iși aleg 
un drum al lor, o soartă u 
lor, ^^b seinul responsabili
tății, al hărniciei, al șansei de 
a da replică vie, prin pro
priul destin, destinelor * 
ceară, roze și staniol al atâ
tor galerii de personaje 
manțioase — populația exce- 
dentaiă a albumelor de inti
mități mediocre și confesiuni 

IMieriie.
Fetele pe care le a^ în 

minte, cînd scriu, prefigurea
ză fiecare o pledoarie în fa
voarea trăirii unei autentice 
vieți a colectivului utecist 
din care fac parte, în favoa
rea conceperii elastice a for
melor de activități specifice.

De la pregătirea pentru a- 
pararea patriei la pasiunea 
pentru film, de pildă, fetele 
găsesc în org<^^nizația U.T.C. 
un ca^ru ce se cere c^^ela^ 
răbdător cu posibilitatea unor 
dialoguri ri^dnice cu persona
lități ale vieții noastre cultu
rale. cu opere artistice remar- 
acfbie

Asistam, ca incitată, re
cent, la o asemenea ac
țiune inițiată de comitetul 
U.T.C. al sectorului 8 și con
ducerea unuia dintre 
tografele din cartier 
ța). Filmul „Poveste 
goste", comentat cu 
noscuta-i vervă și competen
ță de profesorul Suchianu — 
interesul interlocutoarelor pen
tru concursul ..Recunoașteți
eroina preferată ?“ cea urmat, 
mi-au relevat atît puritatea de 
simțire și ideal, atâta pasiune

de

ro-

clnema- 
(Grivi- 

de dra- 
blnecu-

MENTA
UITATE

intervenția medicului. 
nu este vorba de o 
peteecută In Clmpul 

cele două lovituri do-

' ■ -

Ca miine voi fi tehnician den
tar — ne spune Reghina Abru- 
dan din Oradea. Nici o grijă, 

tmi voi cunoaște meseria...
Fotogi^itfiiil!: ȘTEFAN V7E^ISS

* dezbaterii civioo-sientimen- 
tais.„

In strînsă osmoză eu actul 
de cultură temeinică, al învă
țăturii, dar și din afara școlii 
propriu-zise, asemenea mo
mente au toate șansele să ră- 
mînă în mintea fetelor ca 
plusuri definitorii în consta
rea propriei personalități.

De la trăinicia unui senti
ment la organizarea propriei 
vieți sub lumina fidelității și 
statorniciei, iqltă o punte fas
cinantă, al cărei parcurs are 
nevoie mai mult ca oricind, 
la uîrsta de lumină a fetelor, 
de cuvîntul viu, de sfatul a- 
dtnc știutor al celor mai vîrst- 
nici, al comuniștilor in primul 

rind.
Ceea ce știm sau părem a 

ști despre fete trebuie să ca
pete rehe la fel de convin
gător atît sub reflectoarele 
platourilor tn momentul fil
mărilor, dt mai cu seamă în 
viața quasi anonimă a tine
rei spectatoare, viața asupra 
căreia cu fiecare oră petrecu
tă în dmpul de gravitație al 
U.T.C.-ului avem datoria să 
reliefăm, să ajutăm a se auto- 
cunoaște și a se împlini în- 
tr-un destin frumos, o adincă, 
tulburătoare viață interioară. 
Prin definirea de sine, prin 
conturarea propriilor atribute 
și opțiuni, să încredințăm fie
cărei tinere fete, fiecărei u- 
teciste, puterea de a fi păr
tașă deplină a propriei înain
tări tn timp, în constelația de 
valori a umanismului nostru 
pedagogic, a crezului nostru 

comumiit.

ANA NEGULESCU 
Cercetător științific, 

membră in consiliul tinerelor 
fete al C.C. al U.T.C.

-- ;

SECERIȘUL
(Urmare din pag. I)

lubriflanți, în asigurarea anve
lopelor necesare combinelor șl 
tractoarelor. Numai în județul 
Ilfov reasigurarea -- față de 
necesar, cu combustibili — se 
ridică la 3 800 tone motorină, iar 
în Constanța la 4 200 tone. Uni
tățile de mecanizare a agricul- 
lorii din Dolj cu 2 400 bucăți, au 
monom comanda de anvelope; 
cele din Tulcea șl Brăila cu 
1 800 și respectiv 1 500 bucăți. 
De asemenea, n-au fost asigu
rate nece&arurile de sîrmă pen
tru balotat pale sl de saci pen
tru transportul recoltei din 
cîmp la magazii. Totodată, se 
desfășoară în ritm neeoresron- 
zător acțiunea de instruire a 
mecanizatorilor ce vor lucra cu 
combinele, a cooperatorilor 
cuprinși în echipele de deser
vire. Șl, nu este prea de 
timpuriu pentru a se în
tocmi planuri operative pentru 
activitatea din flecare unitate 
agricolă, din ferme șl brigăzi în 
perioada recoltttril ptioaselor. 
Măsurile trebuie să vizeze folo
sirea intensivă șl integrală a 
mașinilor de-a lungul unei peri
oade cit mal mari din zi. Acti
vitatea combinelor, preselor de 
balotat paie și a tractoarelor ce 
vor lucra la pregătirea terenu
rilor în vederea însămînțârii 
eollorilor duble se cere a fi or-

ganlzatt în flux continuu. In 
acest scop, combinele vor lucra 
grupat, iar mijloacele de trans
port a noii recolte se cer calcu
late în așa fel încît să nu fie 
perturbată activitatea în brazdă 
a acestor mijloace mecanice de 
bază ale campaniei de recoltare.

O contribuție însemnată la 
impulsionarea ritmului campa
niei de vară își vor aduce-o 
elevii șl studenții cuprinși în 
brigăzile de muncă di-hoIIcă.
Dezvoltînd o tradiție, aceștia
vor lucra pe combine, la trans
portul recoltei șl • la eliberarea 
terenurilor ; vor participa la re
coltarea legumelor și fructelor 
reușind, astfel, eliberarea forței 
de muncă a unităților în care 
fac practică posibil de dirija- la 
executarea alior lucrări strin
gente. Dar pentru asigurarea 
unui randament de lucru supe
rior pentru această categorie de 
tineri se impune luarea unor 
măsuri, din partea conducerilor 
întreprinderilor agricole, pri
vind integrarea acestora în for
mații de lucru locale, asigurarea 
frontului de lucru șl o califi
cată t supraveghere șl îndrumare 
tehnică. De asemenea, se impun 
rezolvate problemele legate de 

• transport, cazare și hrană, evl- 
tîndu-se astfel timpii morți. Fie
cărei clipe bunt de lucru tre
buie să î se asigure o folosire 
intensivă.

Culturi duble
pe suprafețe cit mai mari
In vara aceasta, 60 000 de hec

tare vor fi semănate cu culturi 
duble de către unitățile agri
cole din județul Ilfov. Ce în
seamnă acest lucru ? Un plus 
de furaje care să acopere circa 
38—40 la sută din necesar ; o 
producție suplimentară de cir
ca trei mii de vagoane prin se- 
mănarea cu porumb pentru 
boabe a nouă mil de hectare ; 
circa 10 la sută din consumul 
de legume de toamnă. Cifrele 
sînt impresionante, iar c^tlgul 
preconizat determină, în aceste 
zile, adoptarea unor măsuri 
eficiente. Semănătorlle sînt puse 
la punct, Iar eoo]^^alivele agri
cole asigură necesarul de se-

mlnțe. De asemenea, au fost 
asigurate îngrășămintele chimi
ce necesare stimulării culturi
lor duble - în bună parte aces
tea fiind amplasate pe terenuri 
lrigabile Tar pentru eliberarea 
operativă a terenurilor ce vor 
fl însămînțate, se desfășoară 
din plin acți unea de confecțio
nare a dispozitivelor pentru 
transportai baloțllor de paie, 
iar în organizațiile U.T.C. 
dezbat sarcinile adoptate 
consiliile de conducere 
C.A.P. privind extinderea
cultură dublă a bazei furajere 
șl legumicultorii.

Prlntre obiectivele care pri
vesc așezarea în bune condiții 
în fluxul general al vieții noas
tre a noilor cartiere se înscrie 
șl școala. Uneori, însă, întîm- 
plări petrecute în unele insti- 
toțli de învățămînt de la „pe
riferia" acestora dovedesc ct 
pulsul vieții aici este încă de
parte de cel dorit. Este vorba 
de Școala nr. 98 din Berceni 
unde un fapt consemnat cu cî- 
teva zile în urmă a întrecut 
prin gravitatea lui normele bu
nel conviețuiri. Plecînd de la 
acesta, am ajuns la altele nu 
mal puțin reprobabile, descope
rind astfel un întreg lanț al 
slăbiciunilor care ne obligă să-1 
semnalăm. Dar iată pe scurt 
întîmplarea : două fetițe din 
clasa I trec în recreație peste 
spațiul unde băieții dlntr-a opta 
joacă tenis. De reținut ct a
cest ipațlu se afla în curtea 
școlii șl ct acești elevi aveau 
cursuri după-amiaza. Deranjat 
peste măsură de mal micii Iul 
colegi, elevul Cotoc din aceasta 
clasă lovește cu muchia meta
lică a rachetei pe una în umăr 
șl pe cealaltă în cap, producîn- 
du-i o rănire pentru care e ne
cesară ’ ‘ “
Evldent, 
greșealt 
jocului - __ __ _______
vedesc cu prisosință acest lu
cru. Dacă această întîmplare nu 
ne stt în putință s-o calificăm, 
la fel de incalificabilă ni se 
pare poziția directorului școlii, 
tovarășul Napoleon Ionescu care 

ce a luat cunoștință a 
zi (!) de la părinții pe 

dreptate alarmați, în loc 
atitudinea cuvenită ne de- 
că lucruri de acest fel se 

întîmplă destul de des în școala 
pe care o conduce, uneori pe- 
trecîndu-se lucruri chiar mal 
grave. Degajîndu-se <e aproape 
orice răspundere, tovarășul di
rector mai declară ct nu mal 
poate ține piept „ieșirilor Ki 
că în acțiunile sale nu este aju
tat de nimeni. Dar îată lucru
rile ^^re se petrec la Școala nr. 
98, declarate de domnia sa, șl la 
înlăturarea cărora nu e ajutat s 
btttl între elevi șl muncitorii 
de pe șantierul de construcții 
soldate uneori, după cum mtr-f 
turlsea, cu spitalizarea, frustra- ‘ 
rea 
mlcî cărora li se fură mîn- 
carea ‘ __ _ _____
se pretează uneori și elevii din 
clasele mal mari. Ne-am per
mite st întrebăm pe tovarășul 
director ce încredere mai pot 
ayea părinții să-șî trimită co
piii la școală în aceste condiții ? 
Cum le poate asigura cooiilor 
integritatea morală dacă nici cel 
puțin cea corooralt nu le este 
asigurată ? Renunțarea de a 
lua o atitudine fermă, așa cum 
de altfel ar trebui, nu se chea
mă cumva, tolerantă șl nepăsa
re ? Chiar în prima zi de con
fruntare cu părinții elevei, di
rectorul a susținut, fără să știe 
șl fără să întreprindă ceva, că 
nu poate fl vorba de un elev 
ci de străini a căror intrare in 
scoală a motlvat-o prin dreptu
rile exagerate ale tineretului, 
susținute șl anărate de o serie 
de foruri printre care sl presa, 
rentru ca a doua zi după în
științarea inspectoratului st 
recunoască că e chiar un elev 
pe care o șă-^1 pedepsească. Nu 
demonstrează o stranie neînțele
gere a atribuțiilor? Această
schimbare de optică după cum 
bate vîntul nu poate constitui 
o normă îutr-ou loc unde se 
formează oameni cum e școala, 
mal ales că oscilația și sustra
gerea de Ia răspundere nu se 
ooreste aici. Duoă cum nici a 

.1... ,.e flnsrlî mouciiori.

șl maltratarea celor
și banii, fapte la care

se 
de 

ale
în

da vina pe .................
crefnd false imaeinl ale acesto
ra în ochii copiilor, cînd vina 
P’-onrfu-zlsă. cea adevărată s® 
află în scoală ' O nouă întreve
dere cu părinții La găsit oe 
tovarășul director din nou De 
cealaltă poziție a tolerantei care 
se pare a fl singura. Cum s-ar 
spune, a așternu să treacă va
lul, tovarășul director der'arînd 
astăzi ct atitudine trebuie să ia 
dirigintele. Șl iată că trec zll-le 
șl dumnealui încurajează din 
nou un caz de indisciplină gra. 
vt. Aceasta este în fapt singu
ra șl regretabila realitate.

G. F. NICOLAE IOANA
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Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele
Sangoule Lamizana au făcut ieri o vizită in Capitală

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu președintele Republicii 
Volta Superioară, Sangoule Lami
zana, au făcut, marți dimineață, 
o vizită prin Capitală, care s-a 
desfășurat sub semnul prieteniei 
și solidarității militante ce animă 
țările noastre, al dorinței comu
ne de a promova, la un nivel su
perior, conlucrarea bilaterală, pe 
baza stimei și respectului re
ciproc, a egalității în drepturi și 
avantajului mutual. Ea a prile
juit, în fapt, continuarea dialo
gului atît de rodnic început cu 
cîteva ore înainte, de data a- 
ceasta însă nu la masa convorbi
rilor, ci în cadrul unei reprezen
tative întreprinderi a industriei 
constructoare de mașini — ale 
cărei potențial și experiență pre
zintă un interes deosebit pentru 
dezvoltarea cooperării între cele 
două țări.

Acxpastă vizită a inaugurat se
ria contactelor directe cu realită
țile rorrițânești, a întîlnirilor cu co
lectivele jinor puternice unităti 
industriale și agricole, răspun- 
zînd interesului manifestat de 
oaspeți pe care șeful statului 
voltez îl aprecia astfel : Șederea 
în România dobîndește valoarea 
de experiență excepțională, ți- 
nînd seama de apropierile care 
se întrevăd posibile în toate do
meniile... România constituie un 
model de experiență datorită ac
țiunii inteligente a celui mai 
ptestigios dintre fiii săi, președin
tele Nicolae Ceaușescu.

înaltul oaspete are astfel po
sibilitatea de a cunoaște nemij
locit — după cum sublinia pre
ședintele Nicolae Ceaușescu în 
toutul rostit la dineul de luni 
— „viața și preocupările unui 
popor care, scuturînd definitiv cu 
aproape trei decenii în urmă ju
gul exploatării si dominației 
străine, și-a luat soarta în pro
priile mîini și a trecut să-și fău
rească în libertate propriul des
tin, construind orînduirea nouă, 
socialistă, pe pămîntul patriei 
sale".

Iată, deci, elementele care au 
definit, de la început, sensul ma
jor al acestei vizite.

...Palatul Consiliului de Stat, 
ora 11,30. S-a încheiat primul 
schimb de vederi oficiale între 
conducătorii României și Voltei 
Superioare. Președinții Nicolae 
Ceaușescu și Sangoule Lamizana 
se îndreaptă spre primul obiectiv 
al vizitei : cartierul Titan.

Cei doi șefi de stat sînt înso
țiți de Gheorghe Cioara, prima
rul general al Capitalei, Emil 
Drăgănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Constan
tin Stătescu, secretarul Consiliu
lui de Stat, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, A- 
lexandru Lăzăreanu, ambasadorul 
țării noastre în Republica Volta 
Superioară, de alte persoane ofi
ciale române.

împreună cu ei se află, de a- 
semenea, dr. Joseph Conombo, 
ministrul afacerilor externe, Tie- 
moko Marc Garango, ministrul 
finanțelor și comerțului, Felix 
Tiemtaraboum, ministrul tinere
tului și sportului, Pierre Ilboudo, 
ambasadorul Voltei la București, 
Gregoire Nana, deputat în Adu
narea Naționala, celelalte oficia
lități volteze care însoțesc pe 
înaltul oaspete.

Coloana de mașini străbate 
principale bulevarde ale orașului, 
împodobite, în această diminea
ță, cu drapelele de stat ale 
României și Voltei Superioare. 
Mii de bucureșteni au ținut să 
întîmpine și de această dată cu 
multă dragoste pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sa-i salute cu 
prietenie pe solii poporului vol
tez.

Cea dinții oprire are loc la in
tersecția a două cunoscute bule
varde — Leontin Sălăjan și Baba 
Novac. Ne aflăm în cartierul Ti
tan, modem complex urbanistic, 
de dimensiunile unui adevărat o- 
raș — ridicat în ultimii ani — 
unde trăiesc peste 200 000 de 
locuitori ai Capitalei.

în fața unei machete, care în

fățișează stadiul .actual de dez
voltare a cartierului și care pre
figurează, totodată, evoluția sa 
viitoare, arhitectul șef al Capita
lei, Tiberiu Ricci, prezintă în a- 
cest sens cîteva date semnificati
ve, subliniind că în această parte

Oaspeți ai județelor 

Argeș și Brașov
„România poate fi mîndră de conducătorul său, de toți fiii săi" 

— a afirmat președintele Republicii Volta Superioară după vizi
tarea hidrocentralei de pe Argeș

Președintele Republicii Volta 
Superioară, generalul Sangoule 
Lamizana, a plecat, marți după- 
amiază, într-o călătorie în jude
țele Argeș și Brașov.

Șeful statului voltez a fost în
soțit în această vizită de Con
stantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, Bujor Almășan, 
ministrul minelor, petrolului și 
geologiei, Alexandru Lăzăreanu, 
ambosadorul României la Ouaga
dougou.

De asemenea, la această vizită 
au luat parte persoanele oficiale 
care îl însoțesc pe înaltul oaspete 
în vizita în România.

La intrarea în județul Argeș, 
înalții oaspeți sînt salutați cu 
căldură de Ion Dinei, președinte
le consiliului popular județean, 
Dumitru Petrescu, prim-vice- 
președinte, de alte oficialități lo
cale.

în drum spre hidrocentrala de 
pe Argeș se trece prin Pitești, 
Curtea de Argeș și alte localități 
— tot atîtea ocazii pentru solii 
poporului voltez de a aprecia os
pitalitatea și căldura sentimente
lor de prietenie ale poporului 
nostru

La Vidraru, au venit în întâm

f A
Mr f V ?

a Bucureștiului au fost construite 
65 000 de apartamente, precum 
și școli, magazine, cinematografe, 
terenuri de sport. Se arată că 
este un cartier muncitoresc, am
plasat într-o viguroasă zonă in
dustrială. Referindu-se la per

pinare Gbeorghe Stoica, adjunct 
al ministrului energiei electrice, 
Dumitru Alexe, directorul între
prinderii de exploatare a hidro
centralei. precum și numeroși 
muncitori.

Se vizitează la început cen
trala care furnizează țării 220 
M.W. în fața unei diagra
me cu schema amenajărilor, oas
peții primesc explicații asupra 
caracteristicilor tehnice și capa 
cității salbei de hidrocentrale d? 
pe Argeș, care, în final, vor pulsa 
în sistemul energetic național 
aproape 500 mw.

Construcția, realizată în ansam
blu după concepții și soluții ori 
ginale, este, în același timp, și o 
dovadă a maturității tehnice a 
energeticienilor. Barajul — un 
arc dublu înalt de 166 m, care 
permite crearea unui lac de acu
mulare cu o capacitate de aproa 
pe o jumătate de miliard m.c 
de apă, este a cincea construcție 
de acest gen din Euiopa și a 
noua din lume.

Oaspeții iau cunoștință de fap
tul că ridicarea acestei hidrocen
trale, ca și a următoarelor din 
seria de pe Argeș, face parte 
dintr-un vast program elaborat 
în vederea asigurării unei folo
siri judicioase și complexe a re
surselor energetice ale țării, ne 

spectivele cartierului, gazdele 
precizează că el se va îmbogăți, 
întire altele, cu un supermagazin 
universal, cu o arteră comer
cială.

Arhitectul șef al Capitalei re
levă că la dezvoltarea acestui 

cesară dezvoltării generale a 
economiei. Complexul hidroener 
getic are. de fapt, o triplă fun
cționalitate : pe Ungă furnizarea 
energiei electrice, el acționează 
ca un regulator al cursurilor riu- 
lui Argeș și a altor cunun de 
apa, protejînd regiuni întregi 
împotriva inundațiilor și. In ace
lași timp, asigură irigarea unei 
suprafețe de oeste 100 000 ha.

Sînt toate acestea realizări 
prestigioase oe rețin atenția 
prin performanțele tehnice fi 
eficiența lor economică si care au 
fost apreciate cu căldură de 
către oaspeți.

„România — sublinia președin
tele Sangoule Lamizana — poate 
fi mîndră de conducătorul său, 
de toți fiii săi. Această operă de 
artă a tehnicii românești este 
răsplata unor eforturi susținute 
pentru propășirea țării".

Contânuîndu-și călătoria, șeful 
statului Volta Superioară și per
soanele care îl însoțesc au sosit, 
în seara aceleiași zile, la Brașov ; 
ei au fost salutați de Constantin 
Drăgan, președintele Consiliului 
popular județean, de alte ofi
cialități locale. La Brașov oaspe
tele va vizita importante obiec
tive ale industriei și agricultorii 
județului.

cartier c contribuție importantă 
a adus-o președintele Nicolae 
Ceaușescu, în cadrul întîlnirilor 
cu edilii orașului.

Șeful statului voltez urmărește 
cu interes explicațiile date, re
marcă concepția arhitectonică 
modernă a construcțiilor, soluții
le tehnologice folosite. Adresîn- 
du-se specialiștilor noștri, oaspe
tele a spus : „Ceea ce ați reali
zat este de-a dreptul minunat.
Pentru toate acestea, vă adresez 
felicitările mele, urindu-vă succ« 
în înfăptuirea marilor dumnea
voastră proiecte, care prind 
viață cu atîta repeziciune. Ne 
bucurăm de succesele dumnea
voastră, în aceeași măsură de 
care se bucură de ele poporul 
român".

In continuare, sînt vizitate 
complexe comerciale din cartier. 

Președintele Sangoule Lamizana 
apreciază calitatea produselor.

Coloana oficială se îndreaptă 
spre cunoscutele uzine „Semănă
toarea", coordonatoarea produc
ției noastre naționale de mașini 
agricole, a cărei marcă de fabri
cație este răspîndită în numeroa
se țari, printre care și cele afri
cane.

Colectivul acestei mari uzine 
bucureștene face înalților oaspeți 
o vibrantă și călduroasă primire.

Salutând pe șeful statului vol
tez, directorul tehnic al între
prinderii, ing. Vasile Pațica, face 
o succintă prezentare a profilu
lui și preocupărilor uzinei ade
vărat mecanic-șef al construcției 
de mașini specializate pentru 
cele mai diverse lucrări agricole. 
Este subliniat faptul că unitatea 
a cărei producție de bază o for
mează combinele autopropulsate, 
s-a dezvoltat continuu, datorită 
grijii permanente a conducerii de 
partid și de stat. Producția, teh* 
nologiile s-au perfecționat siste
matic. în acest context au fost 
enunțate o serie de acțiuni avînd 
Ia bază indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu făcute colecti
vului întreprinderii, cu prilejul 
unor vizite de lucru întreprinse 
aici. Se citează unele cifre de 
plan, care înfățișează dinamica 
ascendentă a producției de corn 
bine și diverse mașini . agricole, 
activitatea prodigioasă de moder
nizare continuă a acestora, în 
pas cu cele mai noi cuceriri ale 
tehnicii mondiale de specialitate.

înalții oaspeți sînt invitați apoi 
să viziteze o elocventă expoziție 
de mașini agricole, care cuprin
de o gamă extrem de variată d« 
agregate folosite la arat, semă
natul și recoltatul diverselor cul
turi : pluguri pentru tractoare, 
mașini de cules cartofi și porumb, 
complexa combină autopropulsată 
,-Cora-l 200“, un prototip, mo
dernizat de colectivul uzinei, al 
cunoscutei ..C-12". Calitățile a- 
cestpi suni? și eficiente mașini a- 
ericole sînt exemplificate con
cret. in cadru] unei demonstra- 
ții pe platoul de încercare aJ u- 
rinei.

între președintele Republicii 
Volta Superioară, generalul San
goule Lamizana, și conducerea 
întreprinderii are loc un dialog 
cu privire la posibilitățile de coo
perare economică, reciproc avan
tajoasă, în domeniul construcției 
de mașini agricole. Președintele 
Sangoule Lamizana se in teres ea -

ză îndeaproape asupra caracteris
ticilor diferitelor mașini și agre
gate, care ar putea fi folosite cu 
deplin randament și în agricul
tura Voltei Superioare, unde 95 
la sută din populație se ocupă 
cu munca cîmpului. Gazdele in
formează, în acest context, că 
studenții din Volta Superioara 
care învață științele agricole în 
țara noastră, se familiarizează c” 
sistema de mașini agricole româ
nești ; ei fac practică pe, ogoare 
alături de muncitorii agricoli și 
colegii lor români care îi încon
joară cu dragoste și sentimen*-? 
de prietenie.

Conduși de loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini grele, oaspeții parcurg 
mai multe sectoare de. fabricație 
ale uzinei. La secția de turnăto
rie, președintele Republicii Volta 
Superioară se oprește cîteva mo
mente și urmărește tehnologia 
ingenioasă de maleabilizare a 
fontei, care constituie o concre
tizare a colaborării dintre uzina 
bucureșteană și unii parteneri 
străini. Gazdele informează că 
tehnologia respectivă a suferit 
radicale perfecționări din partea 
specialiștilor români, ceea ce a 
ridicat gradul de competitivita
te al produselor. Oaspeții sînt 
informați că, acest sector impor
tant al uzinei va fi dezvoltat, o 
serie de construcții începute în 
acest scop urmînd a fi terminate 
anul viitor. Sînt date, totodată, 
o serie de detalii cu primire la 
unele mașini unelte, realizate 
prin autoutilare, cu care se e-

Primire la 
Consiliul de Miniștri

Marți după-a miază, Ion Pă- 
țan, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, a primit pe 
Tiemoko Marc Garango, mi
nistrul finanțelor șl comerțului 
din Republica Volta Supe
rioară.

Cu acest prilej, au fost dis
cutate o serie de probleme cu 
privire la dezvoltarea schimbu

xecutt 8—5 operațiuni complexe 
de prelucrare a metalului ; în a- 
ceastă ordine de idei se sublinia
ză că acțiunea respectivă se în
cadrează într-un amplu program 
de echipare a industriei naționa
le românești cu mașini, scule și 
dispozitive verificatoare moderne, 
proiectate și construite chiar de 
întreprinderile beneficiare.

La plecare, șeful statului Vol
ta Superioară felicită întregul co
lectiv al uzinei „Semănătoarea" 
pentru succesele sale, pentru per
formanțele deosebite ale mașini
lor agricole fabricate aici.

„Vă mulțumesc pentru pri
mirea ce mi-a fost rezervată" — 
a spus președintele Sangoule 
Lamizana, adresîndu-se colecti
vului uzinei. „Sînt cu adevărat 
foarte satisfăcut de realizările 
dumneavoastră șî deosebit de im
presionat de munca pe care o 
efectuați, în folosul prosperității 
României".

Vizita în Capitală a luat sfîrșit. 
Ea a prilejuit un prim contact 
cu realizările României socialiste, 
cu preocupările poporului nos
tru, aflat în plină activitate 
creatoare, de edificare a societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate. Oaspeții au fost, totodată, 
martorii prestigiului și dragostei 
d? oare se bucură, din partea 
poporului, președintele Nicolae 
Ceaușescu, activitatea sa conti
nuă depusă în folosul țării, pros
perității necontenite a ei.

(Agerpres)

rilor comerciale și cooperării 
economice șl tehnice dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Volta Superioară.

La întrevedere au participat 
Vasile Pungan, consilier al 
președintelui Consiliului de 
Stat, precum ți persoane ofi
ciale volteze.

(Agerpres)

Concepută Ca un proces permanent care să 
cuprindă toate categoriile de salariați din toate 
domeniile de activitate, reciclarea vizează un 
obiectiv legic al dezvoltării societății noastre 
socialiste : continua perfecționare a pregătirii 
profesionale și de specialitate, împrospătarea 
necontenită a cunoștințelor, creșterea compe
tenței și măiestriei în sfera preocupărilor noas
tre. Sînt de fapt comandamentele omului mun
cii contemporan, comandamente impuse de rit
mul fără precedent al acumulărilor și înnoirilor 
în știința, cultura și tehnica zilelor noastre.

Au trecut doi ani de la concretizarea acestor 
principii în Legea privind perfecționarea pre
gătirii profesionale a lucrătorilor din unitățile

< • Gheorghe Gali, controlor 
de calitate la secția mecanică I 
î I.S „Metalotehnica,‘ Tg. Mu
reș. Atît ctirsanții, cit și lec
torii, ingineri de la noi, au dat

socialiste, timp în care s-au definitivat și im
pus diverse forme de pregătire, prin care au 
trecut deja mii de salariați. Eficiența n-a în
târziat. In multe alte locuri, insă, nici 
acum n-a fost depășită faza tatonărilor, for
malismul punindu-și amprenta ineficacității pe 
încercările insuficient susținute. Să urmărim 
insă opiniile unor muncitori, maiștri, tehnici
eni, ingineri, economiști și a Iți salariați, care 
dimensionează de fapt exact locul pe care il 
ocupă reciclarea in preocuparea factorilor de 
răspundere in unitățile sau sectoarele lor de 
muncă, propunerile și sugestiile lor pentru 
perfecționarea acestei activități.

mecanizate. T.C.M.M. Tg. Mu
reș. La noi se acordă mare a- 
ten’ție acestei forme de perfec
ționare a cunoștințelor. O dată 
pe lună avem seminar!! de cla-

dovadă de multă seriozitate în 
alegerea temelor, in însușirea 
lor.

• Elena Barna, operator 
principal la mașinile de calcul 

rlficare și verificare a cunoaș
terii legilor care ne privesc, iar 
la sfîrșitul celor 12 luni vom 
susține un examen. Este o trea
bă serioasă.

• Ing. Florian Răduțiu, di
rectorul întreprinderii de in
dustrializarea laptelui Tg. Mu
reș. Avem organizate forme de 
reciclare. pentru muncitori, 
tehnicieni și cadrele cu pregă
tire superioară. Ele se desfă
șoară In afara orelor de pro
gram și experiența de pinâ a- 
cum confirmă nu numai utili
tatea ci și eficiența lor.

• Gheorghe Căciulă, lăcătuș 
mecanic, secretarul organizației 
U.T.C. din secția axe si pinioa- 
ne la uzina de tractoare. La 
numai o lună de zile de la în
ceperea cursurilor se remarcă 
o reducere a procentului de re
but cu 10 la sută față de luna 
anterioară.

• Adrian Drăgulescu. oțelar 
secția O.S.M. 2 Combinatul si
derurgic Hunedoara. Cursurile 
de perfecționare au Început în 
februarie și se desfășoară con
form graficului, adică o dată 
pe lună. Ele smt extrem de u- 
tile.

• Nicolae Dăneasă, muncitor 
secția reparații electrice C.S. 
Hunedoara : Cunoștințele acu
mulate la cursuri le completăm 

prin orgar.isarea unor întere- 
î-tz « si atractive concursuri 
pe

SE VORBEȘTE MULT DESPRE 
RECICLARE, DAR ÎNCEPEREA 
ACTIVITAJII PROPRIU-ZISE S-A 

DECALAT MEREU.

• Parjos, secției
rr. . . '2 Ir *. reprint! erea in-
dL*urială de stat Me Lalo- tehni
ca Tg Myrr. In pianul nostru 
de mâcuri. atât secției, cil 
și ai organizației de părui am 
preconizat &ă organizam cursuri 
de reciclare pinâ la ora
ac’.uajâ dbj lc-aei de gpațiu, în
treprinderea este in plină dez
voltare avem rnuiți cursanți 
pentru calificare, nu am făcut 
Him t.

• Mari* Vidrășan. muncitoa
re la Fabrica de pielărie și mă
nuși. Aflu abia acum despre 
faptul că de doi ani sînt cu- 
priaes la cursul de reciclare, 
forma am<otita mai sus.

• Ioan Conciu, lăcâtug meca
nic la secția amoniac 3, Com
binării de îngrășăminte azo- 
toase Tg. Mures. Nu știu să 
exi?fe cursuri de reciclare, cel 
puțin pentru secția in care lu
crez.

• Petre Bugnaru, tehnician
întreprinderea materiale de 

construcții Deva s Cursul la 
care am participat anul trecut 
a fost pur și simplu formal. 
Tinindu-se după orele de pro
gram lectorii păreau plictisiți, 
obosiți sau chiar nepregătiți. 
Apoi nu dispuneau de materia
le didactice corespunzătoare. 
Am obținut prea puțin de la a- 
;este cursurL

MAI MULTA INIȚIATIVA IN 
ADOPTAREA FORMELOR OPTI
ME-O MAI MARE EFICIENȚA.

• Ing. Ioan To adere. Electro- 
Mureț Apreciind ideea de 
reciclare .jusider ci asa 
<*um se desfășoară la noi 
nu corespunde In suficientă 
măsură scopului

• Camelia Staniloiu, desena
toare, serv, metalurg șef „Trac
torul-.

Socotesc cursul de recicla
re ca o etapă netncheiată. Am 
avea nevoie ca pe viitor să se 
insiste pe aspecte legate de con
cepția diferitelor SDV-uri.

• Knopp Werner. tehnician 
proiectant. serv. metalurg șef 
„Tractorul*1. Apreciez că teme
le alese privind tehnologia și 
prelucrarea La cald mi-au lărgit 
orizontul de cunoștințe. Une
le lecții au fost insă schemati
ce, lectorii nu au aprofundat 

materialul prezentat dind naș
tere la neclarități In asimilare. 
Sugerez, de asemenea, că lec
țiile ar fi trebuit completate cu 
vizite la locurile de muncă 
unde ae aplică noile procedee.

• Ion Sardi. termist, secția 
tratament termic secundar 
..Tractorul*1. Deoarece la noi în 
sc-eție ae lucrează jn ture, or- 
u-ir Datorii au găsit o modalita
te interesantă de a ține cursu
rile la ieșirea din schimb. Dis

Ridicată la rangul de politică de stat, reciclarea devine o ne
cesitate de primă importanță pentru activitatea fiecărei între
prinderi. o pirghie esențială a creșterii eficienței economice și 
dinamicii producției. Introducerea progresului tehnic, asimila
rea noilor produse, dezvoltarea creației tehnice proprii, presu
pun în primul rind o competență profesională solidă. Din răs
punsurile primite la ancheta noastră reiese insă că în unele în
treprinderi această acțiune nu se bucură de atenția cuvenită, 
deschiderea cursurilor sau a celorlalte forme prevăzute se a- 
mină mereu ori se formalizează, nu se urmărește cu exigență, 
eficiența tor în producție.

Conducerea acestor întreprinderi are datoria să treacă neîn
târziat la aplicarea riguroasă a prevederilor legii, să ia toate 
măsurile pentru ca reciclarea să devină intr-adevăr o modali
tate reală de impulsionare a muncii, de îmbunătățire continuă 
a calității produselor. Organizațiilor U.T.C. le revine deopotri
vă obligația să analizeze participarea tinerilor la reciclare și 
să intervină mai energic in îmbunătățirea radicală a acestei ac
tivități,

ROMULUS LAL 
AL. BALGRADEAN 

adina VELEA 
MIRCEA BORDA

cuțiile au loc mai ales pe mar
ginea nelămuririlor și astfel se 
obține o pregătire deloc obosi
toare.

• Mihai Grîgorcîuc, mașinist 
la întreprinderea materiale de 
construcții Deva : Ar fi bine ca 
la aceasta să fie angrenați și 
muncitorii auxiliari-lăcătuși, e- 
lectricieni — care au un mare 
rol in buna întreținere și repa
rarea utilajelor.
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(Din Proiectul de norme ale vieții și 
muncii comuniștilor, ale eticii și echității 
socialiste)

PEISAJ INDUSTRIAL DIN CIMPIA BĂRĂGANULUI
„Partidul sînt oamenii, istoria sa este 

istoria oamenilor, conștiința lui este con
știința oamenilor".

S-a construit între 
munți Bicazul și a apă
rut alături sub coasta de 
beton a barajului — 
orașul. Dar mai înainte 
de aceasta proiectanții 
cincinalelor din deceni
ile trecute au coborit de 
pe planșetă profilul mă
reț al combinatului de 
sinteze chimice — Să- 
vineștl și Victoria și în 
același timp au adus 
ltngă ele. eu mult prinos 
de frumusețe și demni
tate două orașe socialis
te răsărite parcă din 
miracol de alchimie. 
Da nu a fost miracol, 
Ci efortul dîrz și con
știent al oamenilor : s-a 
oprit cîțiva ani. Flu
viul ca să treacă din 
Cazane, domolit, pe sub 
Porțile înalte. Cînd au 
terminat lucrarea, con
structorii au lăsat lingă

cetate* drobetanilor o 
nouă Orșovă, încununa
tă mirific de trandafiri 
și ape; minerii din Va
lea Jiului experimentați 
au deschis pentru căr
bune, măruntaiele pă- 
mtntului în eîmpul de 
la Motru și în cîțiva 
ani, apăru în mersul 
trenurilor calea de fier 
șl numele orașului „fără 
arhivă" ; Pe Lotru con
structorii adună eu mi
gală acum izvoarele din 
patru județe și va sclipi 
între munți, încă din 
cincinalul acesta o somp
tuoasă așezare omeneas
că, de odihnă și agre
ment. Pretutindeni unde 
oamenii au construit un 
obiectiv industrial au 
lăsat acolo nu numai o 
noua „capacitate econo
mică” ei, poate tn primul 
rfnd un loc plăcut și

îmbietor care oferă o- 
biectiv premisele unor 
temeinice relații socia
liste.

Complexul industrial 
de ferite de la Urziceni 
are și această misiune 
politică și socială — de 
a crea între oamenii din 
șatele cimpiei temeinice 
relații socialiste, o con
știință profesională 
muncitorească. Fabrica 
de ferite din Urzioeni 
nu este numai o „stație 
pilot" a electronicii mo
derne ci și un obiectiv 
social-stabilizator o 
școală de educație co
munistă. Cine sînt oa
menii cu această misiu
ne socială de a crea la 
porțile Bărăganului, un 
viguros peisaj industrial 
socialist reprezentat prin 
cea maj modernă ramu
ră, electronica 7

„Mustrarea
fruntașilor**

Florea Paraschiv, cu 
trei ani In urmă ara cu 
tractorul piminturile 
C.A.P. Cioelrlia, «si, 
prin calificare, este t- 

lectroniet.

Cătălina Filip, secrela- 
organizației U.T-C. 

pe fabrică.

Ing. Mircea Sofronf. 
Tînărul inginer, aflai 
acum în al ll-lea un 
de stagiatură, conduce 
atelierul de tratamente 

termice.

De pe planșeta proiectantelor Hrean Voice și Nistor Florie», oare tn eurtnd va fi 
pnmiti in rindul comuniștilor, coboară în Mia industrială profilul fin al dimen

siunilor stricto de ferite.

Uteeirtul Aurel Sodiu, inginer electronist, doctor tn științe, principalul „generator 
de idei" al fabrieii. Verifică computerul „Sortator de miezuri de memorie'' proiec

tat la F.F.U. după o idee tehnică personali.Inginera Voicu Lucia 
și-a făcut studiile la 
Politehnică, dar „răs
punderea profesională", 
a învățat-o la Uzina 
mecanică Cîmpina — 
uzină al cărei director 
de acum era în 1948, la 
naționalizare, ucenic pe 
lingă meșter.

In acel colectiv mun
citoresc, care are Ia ac
tivul său vechi tradiții 
revoluționare (Uzina și-a 
încrustat pe ziduri, 
semn de noblețe, plăci 
albe de marmură, măr
turii ce confirmă lupte
le din Valea Prahovei 
iar pe alocuri în ziduri 
se văd urmele gloanțe
lor trase de jandarmii 
cu caschete în pereții 
atelierelor) am învățat 
acolo „școala fabricii" și 
școala vieții. Adesea 
îmi amintesc de mește
rul Dan, un bătrin co
munist, ce nu știu dacă 
mai este acum in uzină 
ori poate s-a pensionat. 
De numele său se leagă 
o întîmplare ciudată : 
am asistat cum aspru 
mustra niște tineri — 
fruntași, că sînt egoiști. 
De ce — m-au întrebat
— le apune meșterul a- 
ceete vorbe grele cînd 
ei, stau neclintiți de trei 
ani la panoul de onoa
re 7 V-ați 
indiferența 
fruntași și ați pierdut
— un om care cu încre
dere vi se dăduse tn 
seamă. Nu e acesta cel 
mai mare rebut 7 Dacă 
munciți bine, munciți și

învăluit în 
voastră de

pentru noi ! Cinstea și 
titlul de fruntași nu-1 
împărți ți cu nimeni. Dar 
trebuie să știți că aveți 
datoria 
și celor 
riența 
voastră.
ați fost egoiști 7 Ori cre
deți cumva că meseria 
ați învățat-o singuri nu 
de la alții 7

Ce se întîmplase: un 
tînăr din uzină care fu
sese repartizat ucenic 
în această echipa de șoc 
a fabricii, nu a putut să 
țină pasul cu ceilalți, 
nu a deprins gustul 
muncii și frumusețea 
meseriei, nici nu fusese 
ajutat, și a părăsit ca
lificarea și anii petrecuți 
In școala profesională 
devenind din strungar, 
paznic de noapte la un 
grup de sonde de lingă 
Cîmpina, „Socialismul 
este un bun al oamen1- 
lor, al tuturor oameni
lor. spunea meșterul, și 
toți trebuie să fim pre
gătiți cu o calificare cît 
mai înaltă pentru a 
participa, In calitate de 
constructori, la această 
măreață edificare. Voi. 
ați făcut din "Vasile un 
paznic, cind era în pu
terea voastră să-l faceți 
un foarte bun strungar 
ea și voi !“

„Mustrarea fruntași
lor", care are in sine 
multe tîlcuri, demne de 
învățat, a circulat pe 
atunei în toată 
și, venind aici, 
vestit-o și eu 
de la ferite.

de a transmite 
din jur expe- 
și priceperea 
Mă întreb de ce

uzina, 
am po- 
tinerilor

Despre prezent, dar
mai cu seamă despre
viitor■

Feritele sînt produse 
ale viitorului. In cincina
lele viitoare nici nu vom 
putea face un pas fără 
industria de ferite. La 
televizoare, aparate de 
radio, mașini electronice 
de calcul etc.. în toată 
industria electronică 
miniaturizată și tranzis
torizată, feritele sint de

nelipsit. Din studii 
planificare reiese că 
cîțiva ani trebuie să du
blăm capacitățile de 
producție.

în raport cu anul 1970, 
an de referință, în, a- 
cest cincinal, „cincinalul 
cel scurt" — valoarea 
muncii noastre va evo
lua în felul următor :

Și 
în

în fabrică, un colectiv 
de muncă de ziceai, 
doamne ee-o fi asta, 
disciplină de fabrică sau 
bîlci 7 ! Unii veneau, al
ții plecau. Plecau ce! 
cărora nu le convenea 
disciplina și munca or
donată, zilnică, după 
program. Alții auziseră 
că avem niște aparate 
„care mai mult lucrează 
singure" și ce și-or fi 
zis : „mergem la ferite 
să ne facă norma ma
șinile". Desigur, nu unor 
astfel de tineri încredin
țam mașinile. Dar pe 
toți care au venit și 
i-am primit, trebuia să-i 
educăm, în primul rînd, 
apoi să le dăm o meșerie 
in mină. Elementele ne
educate lasă un gol a- 
dtnc în generație, pri
vești bine pe stradă și 
vezi mulți tineri dar 
cind te întorci la treabă 
nu mai sînt toți, vezi 
mai puțini. Unde sînt

ceilalți 7 Lipsesc de la 
datorie. Fiindcă nu-i 
vom striga la apel nici
odată pe stradă. „Ape
lul social" se face la 
muncă ! Mulți tineri, 
altădată fără ocupație 
din Urziceni, din satele 
înconjurătoare, sînt a- 
cum prezenți la apelul 
muncii, i-am întor» în 
rîndurile generației lor. 
Acesta este chiar rostul 
politic al fabricii noas
tre- Formarea cadrelor 
la Urziceni unde nu a- 
veam nici un fel de 
„moștenire" industrială, 
muncitorească 
comparație 
sau Brașov spre exem
plu — este tot așa 
importantă ca însăși o- 
biectivul industrial con
struit. Acum avem un 
nucleu bun de cadre, am 
împrumutat la 
nostru 
cialiști 
eii de 
gero".

în
eu Galați

de

rîndul 
un lot de spe- 
la Găești, Fabri- 

frigidere „Fri-

Suprema înnobilare
a materiei

O sugestivă imagine 
poetică aflăm în labo
ratorul uzinal de cerce
tare condus de inginer 
Aurel Badiu, doctor în 
științe electronice ; estă 
vorba de un nou produs 
aflat aeum în faza „sta- 
ției-pilot" pentru ea 
apoi, după îndelungate 
verificări să intre in se
ria industrială. Luate tn 
raport cu lucrurile din 
jur. ori din buzunarul 
nostru, aceste piese 
cronice — sînt 
mult mai mici 
cit gămălia unui
de chibrit. Și, totuși, cite 
minunate procese elec
tronice, pentru un pro
fan miraculoase, se 
trec în interiorul
Ele sînt suportul genera-

mi-
cu 

de- 
băț

475 Opt întrebări-cheie
pentru tineret

pe- 
lor.

tor al tuturor proeewior 
care se nasc în creierul 
unui computer — calcu
lator. Din So kilograme 
oxizi de ferită se obțin 
circa 10 milioane, 
fel 
loasa 
foarte scumpă, 
piesă 
me 
cp greutatea 
Fabrica de
Urzioeni va 
turi strînse 
de calculatoare — Bucu
rești, cu întreprinderea 
de întreținere și repara
ții utilaje de calcul. 
Paradoxal, materia pri
mă de bază, se va ob
ține din cutii goale de 
conserve sau din spânul 
fabricilor. Supremă în
nobilare a materiei I

așt- 
de piese. Migă- 

muncă aste și 
Fiecare 

de 3 miligra- 
este echivalentă 

sa în aur ! 
ferite din 

avea legă- 
cu Fabrica

Meșterul meu 
făcuse greva**

— Intr-adevăr, reia 
inginerul Virgil Nieolae, 
directorul fabricii, la 
Urziceni aveam atit de 
puține cadre calificate, 
că nu știu ce s-ar fi in- 
timplat dacă fruntașii 
noștri se „izolau" la pa
noul de onoare. Con
structorii au construit 
fabrica, noi, cîți eram, 
trebuia să construim 
colectivul de muncă cu 
care să începem munca 
și să ne îndeplinim 
sarcinile- Această „con
strucție" este mult mai 
grea decît cea înfăptui
tă după devize și pro
iecte. Și ambiția, dar 
mai ales mîndria. ne-au 
făcut să dovedim că și 
la Urziceni, în această 
așezare de la marginea 
Bărăganului se poate 
fonda o fabrică electro
nică. Așa cum dovedi
seră încă multe alte 
„necunoscute localități" 
din țară, că produse ne
visate cîndva s-au făcut 
bine chiar de mîna lo
calnicilor : rulmenți la 
Bîrlad. aluminiu la Sla
tina. chimie la Făgăraș, 
chimie la Suceava, mul
te locuri s-au „botezat" 
a doua oară, devenind 
cunoscute prin produse
le lor. La Urziceni fie
care dintre cei care ve
neau aducea cu sine 
curajul și experiența 
colectivului tn care 
munciseră. „Eu am ve
nit din Grivița, din Gri- 
v.ta Roșie. După termi
narea studiilor politeh- 
nsee consider că a fost

pentruun privilegiu 
mine să fiu integrat In
tr-un astfel de colectiv 
de muncă. Acolo, fiecare 
grivițean. pe meseria Iul 
era împărat!, așa o cu
noștea de bine. Așa tre
buie să facem și aici. 
Meșterul meu. Matei 
Speriatu, și el ca și cei
lalți era vechi comu
nist, făcuse greva din 
’33 și-mi vorbea despre 
grevă de parcă trecuse 
printr-o înaltă școală. 
De fapt trecuseră cu 
toții printr-o înaltă 
școală de luptă. îmi 
arăta în curtea uzinei cu 
mîna toată Calea Grivi- 
ței : „Vezi, mă Virgile, 
tu. drumul ăsta 7" „11 
văd meștere !“ „Să-1
vezi bine mă, că nu este 
numai un drum, este o 
cale revoluționară O 
magistrală de luptă care 
începe de aici din por
țile atelierelor noastre, 
de unde trăgea „Sigu
ranța" și se duce pînă 
in Valea Prahovei, la 
petroliști. Nu e „turism" 
drumul ăsta, să ții bine 
minte, este drumul nos
tru pe care am mers din 
luptă în luptă, ca la 
Grivița — fiindcă ate
lierele au primit unelte 
de la eroica bătălie de 
peste Dunăre din ’77 — 
ca să ajungem la As
tăzi". Frumoase vorbe 
spunea meșterul. Și cu
noștea o meserie, ca la 
carte. Ca la carte tre
buie să muncim și la 
Urziceni.

T
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Creșterea producției globale, identici cu producția 
mărfi — fiindcă tot ceea ce fabricăm se vinde, o 
vom realiza în acest cincinal cu același număr de 

muncitori, în raport cu capacitățile de producție.

La Conferința națio
nală a partidului, s-a 
arătat că „este posibil 
ca în anul 1975 produc
ția globală industrială a 
țării să atingă 580—600 
miliarde lei, adică să fie 
cu 40—60 miliarde lei 
mai mare decît s-a pre
văzut în planul cinci
nal". Studiind toate po
sibilitățile și resursele

de cat's dispunem, comi
tetul oamenilor muncii 
din Fabrica de ferite s-a 
angajat ferm pentru în
deplinirea cincinalului 
înainte de termen. Vom 
realiza acest angajament 
fiindcă regimul de mun
că socialist a creat pen
tru cel ce vrea să mun
cească un fond extraor
dinar de acțiune și de 
inițiativă.

In hala atomizoare- 
lor de ferită, organiza
ția U.T.C., aflată în pli
nă întrecere cu altă 
„surată" din ramură, 
„Electroaparatajul" din 
Capitală — înscrisese pe 
panou cele opt 
trebări-chele la 
fiecare utecist din 
brică trebuia să-și 
pundă. întrebările 
mulate aveau o conci- 
ziune mobilizatoare :

„Tineri, astăzi, 
întrebat 7 :

— Am întreținut 
țional mașina la 
lucrez 7

— Cîte minute am în- 
tîrziat 7

— Am folosit tot 
timpul rezervat pro
ducției 7

— C.T.C. ar» greutăți 
astăzi din cauza mea 7

— Am făcut economie 
de materie primă și 
piese de schimb 7

— Știu totul despre

în- 
care 
fa- 

răs- 
for-

v-ați

ra-
eare

fabrica mea și produse
le sale ?

— M-am gindit la te
levizorul meu și a! prie
tenului cînd am făeut 
rebutul 7

— Cred că un lucru 
ar merge bine dacă... 
Am comunicat această 
idee, care poate deveni 
o invenție sau inovație, 
conducerii fabricii

Autocontrolul produ
selor — un „C.T.C." in
dividual apare și din 
deviza tuturor lucrători
lor din fabrică : „ce nu 
este bun, nu pleacă mai 
departe". Produsele de 
ferite, spunea inginera 
Filip Cătălina, secretara 
organizației U.T.C., sînt 
elemente de 
blu care se 
în subtile
electronice. O piesă-re- 
but de ferită înseamnă 
defecțiunea întregului 
complex electronic.

„Orice invenție
trebuie
să fie atestată
de către opinia publică 
din fabrică**

„Elementele
lasă un gol

needucate
adînc

în generație"
— Noi nu aveam spe

cialiști în ferite, în afa
ră de ceea ce primisem 
de la Electronica și am 
pornit să ni-i facem 
singuri, îmi declară se
cretarul organizației de 
partid, Mircea Filipescu. 
Din tîmplari, frizeri, șo-

feri, paznici, absolvenți 
de liceu, din toate me
seriile care existau în 
Urziceni — pentru că 
electroniști, în afară de 
cîțiva depanatori din 
cooperativa „Radio-Pro- 
gres“ nu existau. Era la 
început o „adunătură"

subans-am- 
integrează 
conexiuni

Mariana Fătulescu. A terminat liceul și prin califi
care la locul de muncă a devenit controlor de ca

litate

— Avem aici, zice di
rectorul Nieolae Virgil, 
la Urziceni, un mănunchi 
de tineri ingineri foarte 
bine pregătiți, pasionați 
de munca și meseria pe 
care și-au ales-o. Prin
tre ei, la un loc de frun
te se numără tînărul 
Aurel Badiu, care și-a 
dat doctoratul în elec
tronică. El este genera
torul principal de idei 
și cu sine antrenează 
întregul colectiv de cer
cetare. într-o uzină si
milară, în Anglia, 
văzut un procedeu
fabricare a feritelor, fo
losit doar de eîteva țări 
în lume — prin reacție 
în faza lichidă. Teoretic 
se știe că este posibil a- 
cest lucru dar realizarea 
practică a principiului 
este mai greu de făcut

De cîtva timp întregul 
laborator de cercetare 
este în studiu și verifi
cări ea să aplicăm și noi 
la Urziceni -această teh-

am 
de

1

nologie, după o Ide< 
tehnică autohtonă „Ma 
de în Urziceni".

I-am întrebat pe bă
ieți, cam de ce a-ți avea 
nevoie să faceți acest 
lucru 7

— De răspundere, au 
spus.

— Bine, atunei, vom 
răspunde eu toții.

Anul trecut, prin fo
losirea diverselor idei și 
soluții tehnice autohto
ne. am adus în fabrică o 
economie de 4 milioane 
lei. Invențiile sînt bune 
numai dacă sînt testate 
de către „opinia publi
că" din fabrică !

★

Fabrica de ferite din 
Urziceni este o „stație- 
pilot" a eletronicii mo
derne, dar, în același 
timp și o înaltă școală 
de educație comunistă, 
muncitorească — des
chisă aici, 15 porțile dr 
aur ale Bărăganului,

Pagină realizată

de ION MARCOVICI
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Marți s-a înapoiat în Capita
lă, venind de la Sofia, delegația 
de activiști al Partidului Comu
nist Român, condusă de Gheor- 
ghe Petrescu, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Dolj al 
P.C.R., care, la invitația C.C. al 
P.C.B. a făcut o vizită în schimb 
de experiență în R.P. Bulgaria.

liste România, Banca Română 
de Comerț exterior, Ministerul 
Finanțelor, Ministerul 
țului și Ministerul 
Chimice. în această 
au fost purtate discuții cu privi
re la dezvoltarea colaborării 
dintre Banca Română de 
merț Exterior și Banca de 
port-import din S.U.A.

Comer- 
Industriei 
perioadă,

Co-
Ex-

Delegația parlamentară Indo
neziana, condusă de Domo Pra- 
noto, vicepreședinte al Parla
mentului, care se află în țara 
noastră la invitația Marii A- 
dunări Naționale a Republicii 
Socialiste România, a vizitat 
marți, municipiul Brașov.

înMarți la amiază a sosit _ 
Capitală o delegație a Asocia
ției de prietenie sovieto-româ- 
nă condusă de A.G. Tukanova, 
prim-vicepreședinte al Asocia
ției. profesor la Școala superi
oară de partid de pe lingă C.C. 
al P.C.U.S., care va face o vizi
tă în țara noastră.

Filozoful și economistul 
glez John Stuart Mill a fo6t co
memorat, marți după-amiază. cu 
prilejul centenarului morții sale, 
în cadrul unei ședințe organi
zate, în Capitală, de Academia 
Republicii Socialiste România. 
Numele lui John Stuart Mil! 
figurează, alături de alte perso
nalități ale culturii universale, 
pe lista aniversărilor și come
morărilor propuse de UNESCO.

ea-

CRONICA U.T.C
A sosit la București Kwame 

Yeboah Boafo. ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Ghana în Repu
blica Socialistă România.

între 4 și 12 Iunie a făcut o 
vizită în țara noastră, la invi
tația Consiliului național al So
cietății de Cruce Roșie a Repu
blicii Socialiste România, o de
legație a Crucii Roșii Suedeze 
condusă de John Philipson. vi
cepreședinte al acestei organi
zații.

în perioada 9—1» tuni» 197Ț 
a tăcut o vizită in țara noastră 
domnul Walter Sauer, prim-vi- 
eepreședinte al Băncii de Ex
port-Import din S.U.A. Cu a- 
ceastă ocazie, a vizitat Banca 
Națională a Republicii Socia-

Marți » sosit în Capita
lă, la Invitația U.A.S.C.R., 
o delegație a Uniunii 
Naționale > Studenților 
din Suedia (S.F.S.) for
mată din Bertil Magnu
son. vicepreședinte al 
S.F.S., Anders Gest rin și 
Robert Dfgman, secretari 
zi S.F.S. și Ann Lnd- 
itron studentă.

In aceeași zi, delegația 
a avut o întrevedere la 
Comitetul Executiv al 
U.A.S.C.R. Cu acest pri
lej «-* efectuat o infor
mare reciprocă asnpra 
activității și preocupări
lor actuale ale eelor două 
uniuni precum și in legă
tură cu unele aspecte ale 
mișcării studențești in
ternaționale. Oaspeții vor 
avea intilniri cu studenții 
și vor vizita institute 
de învățămint superior, 
obiective social-culturale 
Studențești si turistice din 
București, Brașov și Si
biu.

La Otopeni,
cu llie Năstase

— știam că trebuie să parti
cipi, după Roma, la turneu! de 
la Nottingham care a început 
chiar ieri.

— Da, este adevărat. A in
tervenit însă o hotărî re de 
moment a mea determinată 
de dorul de casă și de faptul 
că vreau neapărat, să fae o 
mică pauză, să mă odihnesc. 
$i unde te poți odihni, mai 
bine ca acasă ? Englezii sînt 
cam supărați pe mine, întrucît 
eram favoritul numărul unu. 
îmi lipseau aceste dteva zile 
de odihnă. Vreau să fae un 
tur pe litoral, să poposesc pe 
la locurile mele preferate de 
pe Valea Prahovei.

— Cum a fost la Roma ? 
Bertolucci a reușit să-ți sto
peze seria la zero după o suită 
impresionantă de victorii, eu 
adversari din cei mai celebri. 
Este, într-adevăr. Bertolucci, 
cel care a reușit să-ți smulși 
2 seturi In ultimele două tur
nee, un adversar atit de pu
ternic ?

— El nu m-a incomodat ea' 
joc. Atmosfera a fost prea 
aprinsă. Publicul, suporterii 
i-au cerut lui Bertolucci să 
cîștige neapărat. Galena a 
fost insuportabil de zgomo
toasă și de incomodă ceea 
ce a adus jocul Intr-o ten
siune maximi. Dar adevă
rul (llie, modest a evitat for
mularea „diferența reală de 
valoare11) s-a văzut la reluarea 
partidei eind mi-au fost su
ficiente mai puțin de 11 mi
nute.

— După acest succes absolut
— Roland Garros — prima oară
— și Roma pentru a doua oară 
(197S, primul titlu) ce ne poți 
spune despre programul și 
proiectele viitoare ?

— După Nottingham, urmea
ză un alt turneu la Londra, 
care începe săptămîna viitoa
re, luni. La acesta voi partici
pa. Va fi un bun prilej pentru 
acomodare în vederea partici
pării la Wimbledon, care în
cepe de acum în doua săptă- 
minl. Va fi marea mea tenta
tivă a anului ’73. Este un vis 
mai vechi, care renaște, cu tot 
mai mare forță și îndemn în 
fiecare an. încerc să aduc 
sportului românesc, palmare
sului personal încă un mare 
succes !

— După Wimbledon 7
— Pe urmă, o perioadă, vin 

meciurile din „Cupa Davis14 pe 
care ecnipa noastră nu numai 
că trebuie să le susțină, ci sa 
le și onoreze cum se cuvine.

— întrevezi posibilități reale 
de calificare a echipei noastre, 
tn continuare ?

— Deși, din cite cunosc, neo
zeelandezii sint foarte pericu
loși, n-am jucat niciodată con
tra lor, totuși cred in succesul 
nostru. Sper ea in viitor să 
se rezolve și problema jocului 
de dublu care, cum se știe, 
este cel mai adesea decisiv. De 
altfel, am convenit cu condu- ' 
cerea Federației noastre și că
pitanul nejucător, T. Caralu- 
lls, ca în concursul de la 
Gstaad, care urmează Wimble- 
donului, să joc cu partenerul 
cu care voi susține meciul ae 
dublu în Intîlnirea cu Noua 
Zeelandă. Sigur ca trebuie să 
căutăm cea mai bună formulă 
de echipă, pentru duelul cu 
formația Noii Zeelande, un ad
versar net superior ultimilor 
noștri învinși, tenismenii olan
dezi. Trebuie să facem însă 
totul pentru a confirma re
marcabilele noastre prezențe 
din ultimele ediții ale Cupei

— De fapt, cum Iți împărți 
timpul pe care-1 petreci în țară, 
printre ai tăi ?

— Mai întii un amănunțit 
control medical, pe care-1 va 
efectua, începînd de mîine 
(n.r. astăzi), specialistul care 
mă cunoaște și-n care am în
credere, dr. ștefan ; apoi 2—3 
zile de odihnă totală, de Izolare 
completă, în una din stațiu
nile montane. Simbătă dimi
neață îmbarcarea în cursa de 
Londra. Vreau să ajung cit 
mai devreme pe courts-urile 
de iarbă ale Wimbledonulul. 
Marii specialiști ai acestui gen 
de terenuri țintesc cu ambiție 
revanșa și nu vreau să le las 
intîietatea în al doilea mare 
turneu al tenisului mondial. Nu 
fac un secret, că mă urmărește 
ideea cuceririi marelui „sleam“, 
performanță supremă pentru 
orice tenisman.

V. CABULEA

actualitatea
1 iWW.ițW

OMAGIU 
MUNCII CREATOARE
La Casa de cultură din 

Galați s-a încheiat ieri concur
sul cultural-arti«tic „Omagiu 
muncii creatoare", amplă acți
une de educație politică și de 
culturalizare a maselor, de pro
movare a autenticelor valori 
morale, imn închinat eforturilor 
oamenilor muncii, un elogiu 
fierbinte adu* cu mijloacele spe
cific* artei Dopulare, partidului 
si patriei. Concursul s-a desfă
șurat In mai multe etape, la 
faza județeană care a durat 
oatru zile. prezentînd'J-se 262 de 
formații în cadrul cărora au e- 
voluat peste 7 000 artiști amatori 
din întreprinderi și instituții, 
din cluburi, case de cultură și 
cămine culturale, din școli și 
facultăți. La toate etapele con
cursului au fost antrenați peste 
120 000 de persoane, ceea ce în
seamnă mai mult de o cincime 
din populația județului. Treci nd 
insă de pragul cifrelor, ne vom 
opri asunra unor semnificații de 
substanță ale acestei acțiuni 1 
promovarea poeziei patriotice, 
intensificarea vieții culturale ar
tistice la sate și în întreprinderi 
mărirea sferei de influență și 
cultură din orașe și comune, 
puternica afirmare a tineretului 
fa cadrai formațiilor artistice de 
amatori, concursul „Omagiu 
muncii creatoare" epnstituin- 
du-ae ca un impresionant festi
val de eintee și ocerie patriotică. 
Cit despre participarea tineretu
lui gâlățean. prezent pe toate 
sceneie. în întreprinderi « șeoti.

pe centre de comune, la fazele 
municipale și la cea județeană, 
ei au constituit o impresionantă 
majoritate. Tinerii au evoluat 
cu multa dăruire așa lncît con
cursul s-a prezentat și ca un 
minunat spectacol al tinereții, 
al bucuriei de a se împlini !ntr-o 
țară liberă și prosperă.

I. CHIRIC

Tudor Gheorghe 
și ghitara sa. din 

Capitală, 
craiovean, 

original, 
publicului

nou în 
Artistul 
interpret 
cunoscul
larg, oferă pe sce
na Teatrului de co
medie. trei specta
cole de mare suc
ces. După ,.7 bala
de" și „Carul cu 
flori", astă seară, 
se prezintă eu un 
spectacol inedit de 
poezie patriotică, 
pe texte ale unor 
autori ca Russo. 
Ghica. Bolliac. Cîr- 
k>va. Beniuc. Pău- 
nescu. Bczza — 
spectacol de o deo
sebiră tensiune 
emoțională. în pe
rioada următoare ' 
va susține aseme
nea 
la 
Rm. 
tind 
priză eu 
poetului".
uni din poezia ma- 
eedonschiană.

□
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TIMPUL

DV. LBBER.

• Cu începere de joi, televizi
unea română ne face o plăcuta 
surpriză cuplind, de la orele 
20.05, emisiunile „Seară pentru 
tineret"4, fi „Tinerii despre ei |n- 

pe programul I. Se reali
zează, astfel — cel pufin asta

spectacole și 
Tîrgoriște și 
Vilce*. pregă- 
o nouă «ur- 

,Nopțile 
selecți-

ne face să sperăm prima „ten
tativă4* — o emisiune mai boga
tă în conținut, cu o mai mare 
diversitate tematică și de gen, 
ieșită din obișnuitele-i șabloane. 
Joi, de pildă, vom putea viziona 
reportajul de la deschiderea Șan
tierului național al tineretului din 
sistemul de irigații Valea Mostiș- 
tei; vom „comite" împreună cu 
operatorii și redactorii T.V. cîte
va.., indiscreții în sălile de exa
men ale studenților ; vom comen
ta, incitați de un telefoileton al 
Sandei Faur, comportamentul în 
societate al unor tineri; sau îi 
vom însoți pe realizatori tn dru
meție, cu prilejul unei noi ru
brici. O convorbire a studenților 
de la Facultatea de istorie cu 
Dumitru Almaș se anunță o ade
vărată lecție de patriotism pe 
care ne-o oferă generația pașop
tistă ; iar la Piatra Neamț — 
„capitala" teatrului generației 
noastre — ne vom lăsa purtați 
în lumea magică a primei sce
ne a tineretului, deosebit de a- 
nimată între 7 și 14 iunie a.c. 
Vom afla alte noutăți în legătu
ră cu apropiatul Festival al tine
retului și studenților de la Ber
lin ; vom fi sportivi împreună cu 
favoriții noștri de pe micul e- 
cran ; sau vom fi vrăjiți de ta
lentul unor tineri interpreți de 
muzică; vom dansa etc... Spe
răm ca invitația noastră, de a vi
ziona această nouă ipostază a e- 
misiunilor dedicate tineretului, nu 
va rămîne doar o atitudine de 
circumstanță față de colegii de 
la T.V.

| INTERVIU I

SPORT • SPORT • SPORT ETICA 1

SĂ FIM INTRANSIGENȚI
CU ACTELE ANTI-SPORTIVE

La recentele finale ale campionatelor școlare de atletism și 
la concursul republican de primăvară al juniorilor L desfășu
rate, ambele, în cadrul aceleiași competiții, s-au ivit cîteva as
pecte de incorectitudine (folosim din delicatețe un termen mai 
blind !) care trebuiesc scoase la iveală, pentru că ele contravin 
flagrant principiilor eticii sportive și e necesar să fie luate mă
turile de rigoare :

• La aruncarea ciocan ul -i. 
elevul Miroe* Zamfirescu. de 
la Liceu! experimental de atle
tism dfn Ctmpuiung Muscel a 
folosi: o sirmâ mai lungă decî: 
ii permite regulamentuL cu 4 
cm. ceea ee i-a dat un 
de performanță după calculele 
specialiștilor de circa 2 m ’ Nu 
mai vorbim că 91 greutatea cio
canului * fost cu 40 grame mai 
mică dedt cea regulamentară. 
Nu vrem să atilnlim dacă ar
bitrii au avut vreo rină acor- 
dînd o încredere nelimitată 
atleților, nici dacă profesorul 
elevului Zamfire seu sau direc
torul școlii lui au luat vreo 
măsură împotriva celui care a 
săvîrșit această înșelăciune. însă 
ne miră pînă la consternare, că 
rezultatul de 60.14 m al elevu-

• Faza pe nmiriptal B_tj- 
rești a campSonatelzr taxare 
de atletism, in acest an. nu e-« 
organiza: !? Sportul de bază ±n 

51 in general, de premtin- 
nu și-a găsi: această ele

mentară înțelegere, ba chiar 
obligație, de a fi onora: eu un 
oampionat al Capitalei. Această 
neglijență inadmisibilă a celor 
care se ocupă de activitatea 
sportivă a elevilor, poate ar fi 
trecut neobservată, dacă acum, 
dnd s-au disputat finalele șco
lare pe țară, cei din Bueurești

ii

Marginalii la Turneul UE. FA

fost ratată
eăiția '73 (D

calificarea
'ce-

1NTILNIRE 
CU ECONOMIA 

BRAZILIANA 
LA... BUCUREȘTI

Sala Palatului din Capitală 
găzduiește o expoziție comer
cială braziliană. în legătură cu 
acest eveniment, directorul ex
poziției. Renato Marques, secre
tar in Ministerul Relațiilor Ex
terne al Braziliei, a avut amabi
litatea să acorde un interviu 
ziarului nostru :

— Ce semnificație are pre
zenta expoziție ?

— Este pentru Întii* oară tind

se prezintă o expoziție comer
cială braziliană în România. Or
ganizată de Comisia de Co
merț cu Europa Răsăriteană 
(COLESTE), din cadrul Ministe
rului Relațiilor Externe, expozi
ția reunește unele sectoare mai 
dinamice ale economiei brazi
liene, dintre care se remarcă 
participarea firmelor de încălță
minte, produse alimentare, tex
tile, piese auto și electro-cas- 
nice.

— Sînt produse caracteristice 
pentru exportul brazilian ?

— Da. Este semnificativ 
tul că Brazilia exportă în 
zent încălțăminte în Italia, . 
serve în Japonia, pături și cu
verturi în Australia și se are în 
vedere extinderea exportului de 
instrumente de precizie în R.F. 
Germania, accesorii pentru com
putere și pistoane pentru avioa
ne in S.U.A. în acest context, 
exportul brazilian a atins în 
anul 1972 cifra de 3,6 miliarde 
dolari.

— Ce produse exportă Brazi
lia in România ?

— Compoziția gamei noastre 
de produse de export pentru 
România, in ultimul cincinal, 
dezvăluie o concentrare puter
nică la citeva produse, cum ar 
fi cafea, bumbac, cacao, soia și 
zahăr...

— Ce ne puteți spune despre 
importul brazilian ?

— O analiză a structurii im
portului brazilian din ultimii ani 
relevă o diversitate crescîndă. 
Brazilia se prezintă în momen
tul de față ca o piață de import 
care își mărește capacitatea cu 
aproximativ 30 la sută anual. în 
1972 s-a ajuns la cifra de 3,9 
miliarde dolari. Se poate afir
ma, în acest context, că exportul 
României în Brazilia nu este pe 
măsura posibilităților economice 
a celor două țări și sperăm că 
în viitorul apropiat se vor pro
duce schimbări evidente care să 
reflecte maj bine potențialul de 
schimb al României și Braziliei. 
Sper ca actuala compoziție a 
listelor de schimburi să fie di
versificată, lărgită, prin include
rea altor produse, care se află 
la dispoziția celor două piețe. în 
acest eontext consider că organi
zarea expoziției braziliene din 
București și a celei românești 
prevăzută pentru acest an la 
Sâo Paulo va da un nou impuls 
relațiilor economice dintre ță
rile noastre.

GH. SPRINTEROIU

fap- 
pre- 
con-

Rubrică realizată 
de VASILE RĂVESCU

Concursuri de admitere
LICEUL AGRICOL FUNDULEA JUDEȚUL ILFOV

ANUNȚA UN CONCURS DE ADMITERE
tn anul I, curs de rf, pentru anul școlar 1973/1974, la spe

cialitatea agronomie.
La concurs se pot prezenta candidați din localitățile ru

rale. absolvenți ai clasei a VUI-a a școlii generale, în vîrstă 
de 17 ani împliniți în anul 1973.

Examenul va începe la data de 22 iunie 1973 și va consta 
din probe scrise și orale la limba română sau științe biolo
gice (la alegere) și matematică, din materia claselor V—VIII 
a scolii generale, fiind precedat și de o examinare medicală 
eu 1—3 zile Înaintea primei probe scrise.

Înscrierile pentru concurs se fae plnă la 20 iunie 1973 
la secretariatul liceului, pe baza unei 
se anexează următoarele acte :

cereri scrise, la care

certificat de naștere In original și 
adeverință de promovare a clasei 
nerale ;
fișa medicală, eliberată de spital sa a policlinici ; 
buletin de aaalixa stngeiui și rezultatul
radiologie pulmonar, efectuat cu cel mult 3 
de concurs : 
aTii epidemiologie fi fișa cu vaeeinirilc ;
dovadă dia partea unui C-A-P. sau I.A.S. __ ___ __
acord ea Încheierea contractului de școlarizare pe du
rat* celor 4 ani de studii.

In copie nelegalizată; 
a vm-a a școlii ge-

examenului 
luni Înainte

ci este de
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AICI ZORILE SINT DIN NOU 
LINIȘTITE . Capitol (orele 9; 
12,30; 16; 19,30).

O ZI MAI LUNGA DEClT UN 
AN ; Central (orele 9,15; 11.30; 
13,45; 16; 18,15 : 20,30).

SIMON TEMPLAR INTERVINE J 
Sala Palatului (orele 17,15; 20,15),
București (orele 9; 11,15; 13,30;
16,15; 18,45; 21), Stadionul Dinamo 
(ora 20,30), Arenele Romane (ora
20.15) , Grădina București (ora
20.15) .

FLUTURII SINT LIBERI : Scala 
(orele 9; 11,15; 13.45; 16,15; 18,45;
21.15) . Festiva] (orele 9; 11,30;
13.45; 16.15; 18.45; 21.15). Grădina 
Festival (ora 20,15).

ULTIMUL CARTUȘ : Patria
(orele 10: 12,30;’ 16; 18,30; 21),
Luceafărul (orele 9, 11,15; 13.30; 
16, 18.30; 21). Favorit (orele 9,15; 
11,30; 13.45: 16; 18,15: 20.30) Gră
dina Luceafărul (ora 20,15).

FACEREA LUMII : Lumina (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

ROND DE NOAPTE : Excelsior 
(orele 9: 11.15; 13 30: 16; 18.15:
20.30) . Melodia (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 20,45), Modern
(orele 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21), Grădina Modern (ora 20,15), 
Grădina Capitol (ora 20). v

AVENTURILE LUT BABUȘCĂ t 
Doina (orele 11,15; 13,15; 15,30; 18;
20.15) . La ora 9.45 program de 
desene animate pentru copii ; 
Floreasca (orele 15,30; 18; 20,15).

COPIII CĂPITANULUI GRANT: 
Grivița (orele 9: 11.15: 13.30: 1«: 
18,15; 20,30), Gloria (orele 9: 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20,30), Tomis (ore
le 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18.15: 20.30). 
Grădina Tomis (ora 20,15).

AMINTIRI DIN COPILĂRIE ! 
Timpuri Noi (orele 9—20,15 1n con
tinuare).

FATA BATRÎNA ț înfrățire* 
(orele 15,30; 18; 20,15)

HOMOLKA $1 PORTOFELUL t 
Unirea (orele 15,30: 18: 20.30). Gră
dina Unirea (ora 20,15).

PE ARIPILE VINTULUI J BU- 
zesti (orele 9; 14: 18,30), Aurora 
(orele 10: 14.30; 19), Grădina Bu- 
zești (ora 20), Grădina Aurora 
(ora 20).

CIPRIAN PORUMBESCU ; Lira 
(orele 15.30; 19), Grădina Lira 
(ora 20).

CE SE ÎNTÎMPLA, DOCTORE ! 
Dacia (orele 9; 11,15; 13.30; 16;
18,15; 20,30).

CEATA : Drumul Sării (orele 
15,30; 1«; 20,15).

GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI î 
Bucegi (orele 15,30; 19), Grădina
Bucegi (ora 20.15).

DRUM ÎN PENUMBRA î Giu- 
leșu (orele 15,30; 18; 20,15).

Solaris ; cotrocenl (orele 
15.30: 19).

NICI UN MINUT DE PLICTI
SEALA : Ferentari (orele 15,30; 
18, 20,15).

CÎND LEGENDELE MOR : Vol
ga (orele 9: 11,15; 13.30; 15,45: 18: 
20,13), Flamura (orele 9; 11,15; 
13 30; 18; 18,15; 20,30).

OMUL NU E SINGUR : Crfngașl 
(orele 15.30; 18; 20,15).

TARA SALBA TIC A t Pacea (^ 
rele 15.45, 18; 20,15).

PUTEREA ȘI ADBVARUU I 
Popular (orele 15.S0: 1S; ao.isi.

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI ; Viitorul (orele 15,30; 19).

veronica : Munca (orele II; 
ÎS; aoi, Rahova (orele ÎS; 1», 24).

ACEA PISICA BLESTEMATA : 
Miorița (orele 9: 11,15; 13,30; 15,45: 
11 30.30). Arta (orele 15.30; 18;
20.30) , Grădina Arta (ora 20,15).

ADIO, Petersburg ; Pro
gresul (orele 15,30: 18; 20.15).

SALBATICIA ALBA t Moților 
(orele ia.30; 18; 30 30). Gradina 
Moșilor (ora M.18I.

EU NU VĂD. TU NU VOR
BEȘTI, EL NU AUDE : Cosmol 
(orele 15,30; 18; 20,15).

BATRÎNII BANDIȚI : Vitan, (o- 
rele 15.30; 18; 20,30).

POVESTIRILE BEATRICE! PO
TTER : Grădina Select (ora 20).

FRUMOS, ONEST, EMIGRAT ÎN 
AUSTRALIA : Grădina Vitan (ora 
20,15).

fost unul din martor.: 
oculari ai turneului UX.F.Ă, e- 
diția ’71 Ziarele au informat 
cititorii asupra rezultatelor obți
nute de tinerii fotbaliști români 
la această întrecere de anvergu
ră, desfășurată pe coaste de 
vest a Italiei. Echipa Românie! 
s-a clasa: pe locui doi. în gru
pă, ji a pierdut calif: rare*. 
Semifinaliste au fost, duci cum 
se știe. Italia. Anglia. Bulgar a. 
R.D. Germană. Echipa Ang^ei 
a cîștigat titlul, tnvmgtad fa 
finală, după prelungiri, cu 3—2. 
echipa R.D. Germane. Pe loeul 
3 — Italia, iar pe locul 4 — Bul
garia. A fost echipa reprezen
tativă a juniorilor din România 
inferioară acestor semifinaliste ? 
Din multe puncte de vedere — 
nu, din altele — da. Ea a toet 
dezavantajată de programul gra
pei. alcătuit in asa fel ea te 
servească interesele echipe, gaz
de. Românii au avut couă me
ciuri grele succesive icei c*J 
Italia și R.F. Germania), ne efrd 
Italia și-a oferit un moment ce 
resc.ro inter călind meciul sa- 
cu Norvegia Intre cel cu Roma
nia și R-F. Germania. Echipa 
României a fost programate te 
ore dezavanta; rase (Orele 17)» pe 
o temperatură care, uneori. a 
atins 30 grade $: așa 11: depar
te. Dar acestea erau obstacole 
ce puteau fi treeuve. Superioară 
din punct de vedere tehnic ma
jorității echipelor participante, 
superioară ca orientare tattică, 
atunci cind și-a propus te joace 
și să maree, echipa română a 
fost inferioară celorlalte parti
cipante ia capitolul decizie sl 
abnegație. Ea a pierdut eu Italia 
un meci pe care ar fi punx să-l 
cîștige Ia scor. Cauza este lip
sa de hotărlre și de luciditate. 
Echipa a dominat copios o re
priză primind apoi trei goluri 
inadmisibile. Un atacant lisat 
liber la primul gol italian, o 
fisură în zid 1* ce! de al doilea, 
o neglijentă asemănătoare la 
cel de al treilea. „Se părea — 
scria Gazzetta dello sport — In 
primele douăzeci și cinci de mi
nute, eă jucătorii români vor 
subjuga de-a dreptul pe cei ita
lieni". O scurtă demonstrație 
n-ajunge însă intr-un meci, ea 
trebuie susținută dc întreaga 
durată a partidei. Jucătorii ro
mâni au tratat meciul cu o in
acceptabilă delăsare. Naghy, a- 
părătorul cel mai experimentat,

* jurat eu o l^«â d« hrtera» pen
tru gîrietete* marcajului care-1 
aeurf în arare rrarzră. Susrrlas- 
«ehi, alt cu exper-.enș*.
a f-»: comuîe» teotj ee-hăpe- 
RâdJcaz" > fâe_: figurare ta 
jarul stooeni— anvers. !_g> a 
d-scdr_: din joc în recuza a

Ci area, vru-g h: pemar 
la raîtftrtri, a foat abaae: .* 
futiirtle nev-a^iee a derisSve. 
Cu a'.te eurtace. d:n peuetai de
• edere al dâruăn: ueetra euk>- 
nle naumai*- cei 11 recrezen- 
tanU d-= joco! de .a 3»Cas-u me
rit* o nora :>-naa.ra Am a*, jî în 
fate «perraco-.zt xn-recibil. al

• - * rare poara sâ-s
claseze «perrae-os «d - ersarol. 
dar care ren-nte ia iupu exact 
a urnei tind riraatil treboia ac
celerat ’• -gx-en^a sporite. Ca- 
fifxarea :ral:e. este radoul pe 
rare juniorii români l-au făcut 
celor italian!. Comporrarea IU- 
Le-, !n jocurile din gruoâ a fost 
modestă. Ea a Învins foarte greu 
selection*'.* r.or-.egiarte cu 1—0 
mareind ta minutul antepenul- 
vrn. Iar echipa Germaniei occi- 
dentele s-a învins singură prin 
a j’.ogol. Golurile echisei italie
ne nu sint urmarea unor faze 
de joc bine inițiate, bine condu
se si bine finalizate. Ele Doartâ 
pece:ea unui mare procentaj de 
sânte. Dar această echipă a 
știut să-si joace șansa spre de
osebire de cea a României. A- 
ceasta din urmă, <1ud4 un meci 
bun cu vest-german ii. pe care 
i-a dominat copios, a făcut din 
nou un meci foarte criticabil cu 
echipa Norvegiei. Deși avea în 
mină toate atuurile adversaru
lui, a jucat aoatic, indiferentă 
Ia rezultat și doar norocul ne-a 
scutit. In prima repriză, de două 
goluri. Nu știm exact ce i-a de
terminat să joace altfel după 
pauză, dar ceea ce a urmat a 
arătat excelentele resurse ale 
acestei echipe. Juniorii români 
au dominat net și spectaculos 
ratlnd insă enorm. S-a făcut 
văzută „tendința către numere 
personale", (Răducanu), ceea ce 
a păgubit echipa de posibilitatea 
unor goluri sigure. A te deplasa 
la Turneul U.E.F.A. ca să te i- 
lustrezi doar pe tine, cind faci 
parte dintr-o echipă care-$i mai 
juca încă șansele de calificare, 
nu ni se pare că este firesc. 
Stind slab la capitolul spiritului 
de echipă și La cel al spiritului 
competițional. echipa română

ționalei de seniori să cișt 
meciurile cheie si să «nere ca 
prestigiu, care nu e doar fc:- 
balistic, credem că e cazul să 
cerem și reprezentativelor de 
juniori și tineret același lucru. 
Este la fel de importau:. Aici se 
clădesc și se călesc jucători; na
ționalei de mîine. Aici se poate 
crea o mentalitate.

Sigur că este foarte dificil. La 
lotul de juniori tinerii vin !a 
mare măsură formați. Famfite, 
școala, cluburile își lasă pe ei o 
amprentă care nu poate 3 
ștearsă Dește noapte. Metamor
foze miraculoase nu se pot oro- 
duce. Dar tentativa trebuie «cj- 
tă. Este păcat că jucători at't 
de dotați, cum au fost juniori: 
români ai acestui turneu, ca o 
echipă care a manifestat, atunci 
cind s-a întrebuințat, o perso
nalitate marcantă, să obțină re
zultate sub valoarea pe care o 
merită. Un loc doi in gruD* eu 
Italia, țara gazdă, nu este un 
rezultat neonorant. A te clasifica 
înaintea Germaniei federale, fi
nalistă anul trecut, țară cu un 
nivel fotbalistic deosebit, iarăși 
nu e puțin lucru. Dar cu o con
știință a valorii proprii mai pro
nunțată și cu o mai acută înțe
legere a îndatoririlor ce incumbă 
jucătorilor unei echipe naționale, 
reprezentanții noștri ar fi reușit 
mai mult. Cu mai multe șanse 
și mai multă dăruire, ei ar fi 
putut juca chiar în finală. Jucă
tori ca Stoica (de o clarviziune 
puțin comună în teren), Negru- 
țiu. Ciurea, Hurloi. Iuga, Cri- 
șan și ceilalți o meritau din 
plin. Jucătorii noștri, uitînd la 
cabine toate indicațiile și în
demnurile, s-au frustrat singuri 
de o satisfacție care, totuși, li se 
cuvenea.

v?ntii liceulwj agricol vor fi repartizați numai Ia uni- 
tăti’e agricole din județele Ilfov și Dîmbovița, unități cu 
care au avut * - - -
Mobbb|H

Încheiate antractele de școlarizare.
la secretar, arul școlii, zilnic, intre orele

GBUFUL

S. DUMITRESCU

ȘCOLAR DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI, 
Șese atu Mihai Bravo, 4Î*. zeclor 4.

M. UNGHEANU

Astăzi. ib cadrai etapei a 
2X-* a diviziei A la fotbal, 
pe stadiosml -23 Augur." din 
Zațhtate se vor disputa, în 

■ . - - - d* ’a ea
1730, meciurile Sportul Stu- 
deețesc — Petrolul Ploiești 
și Steaua — U.T. .Arad. In 
țară vor avea loc următoarele 
partide: universitatea Cra- 
ieve — C-S.M Kesița : A.S A. 
Tg- Mureș — Rapid Bucu
rești ; Universitatea Cluj — 
Dinamo București ; F.C. Con
stanța — Jiul Petroșani ; 
F.C. Argeș — C.F.R. Cluj ; 
S.C. Bacău — Steagul roșu 
Brașov.

Aspecte de la aceste întil- 
niri vor fi transmise la ra
dio. pe programul I eu în
cepere de la ora 17.15. în ca
drul emisiunii „Fotbal mi-

| nut cu minut".

• Campionatele europene de 
haltere au continuat la Madrid 
cu întrecerile din cadrul cate
goriei cocoș. Medalia de aur a 
revenit sportivului bulgar Ata- 
nas Kirov, care a totalizat la 
cele două stiluri 255 kg (record 
mondial egalat). Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Todorov 
(Bulgaria) 252,500 kg; Prohl 
(Cehoslovacia) 250 kg; Foeldi 
(Ungaria) 247,500 kg ; Pawlak 
(Polonia) 237,500 kg ; Nedeved 
(Cehoslovacia) 232,500 kg. Ha’- 
terofilul român V. Rusu a ocu
pat locul 8 cu 230 kg. După dis
putarea întrecerilor la două ca
tegorii, în clasamentul pe țări 
conduce Ungaria cu 28 puncte, 
urmată de Bulgaria 21 puncte. 
Cehoslovacia 20 puncte. România 
15 puncte, Polonia 11 puncte, I- 
talia 6 puncte.

Orianiieaxă eneewrs de admitere pentru liceul industria! 
la specialitățile :

• Electromecanic utilaje de construcții ;
• Exploatare, întreținere și reparații auto.

ÎMcrierile se fac Intre 15—M iunie 1173.
Se pot înscrie absolvenți cu S și 10 clase. 
Examenele se dau intre 22 iunie—3 iulie 19*3.
Informații suplimentare, la sediu] școlii, telefon 21 76 99.

ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI UNELTE ȘI AGREGATE 
BUCUREȘTI

recrutează tineri pentru calificare prin următoarele forme :
— CURSURI DE CALIFICARE GRADUL I cu durata de 

6—8 luni în meseria : »
— strungar — lăcătuș — vopsitor — rectificator — de- 

bitator — frezor — ascuțitor.
— UCENICIE LA LOCUL DE MUNCA cu durata de 2 ani 

în meseriile :
— strungar — lăcătuș — termiști-tratamentiști.

---------- — DURATA DE— UCENICIE LA LOCUI. DE MUNCA CU
3 ANI în meseriile :
— strungar — frezor — rectificator —

La toate formele de școlarizare se primesc 
toată țara care au absolvit școala generală de 7, 8 ani sau 
10 ani.

Pc timpul școlii elevii și ucenicii primesc indemnizațiile 
prevăzute de lege.

Cazarea se asigură in limita locurilor libere în căminele 
de nefamiliști contra cost.

Pentru toate formele de școlarizare la tnscriere se vor pre
zenta următoarele acte :

— diploma de studii tn original sau adeverință :
— copie legalizată a certificatului de naștere ;
— rezultatul examenului micro și analizei R.B.W. ;
— avizul epidemiologie de la policlinica teritorială sau 

fișa copilului de la 0 la 13 ani.
înscrierile se fac la sediul întreprinderii din București, 

B-dul Muncii nr. 250. tramvaie 24 și 23. autobuze 155, 79. 100. 
101, stafia Gara C.F.R. Titan. Relații suplimentare la telefon 
43 06 50 interior 181.

lăcătuș, 
candidați din
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Opera Română : LACUL LEBE- 
delor — ora 19,30; Teatrul Na
tional .4. L. Caragiale1* (Sala Co
media) : UN FLUTURE PE LAM
PA — ora 20; (Sala Studio) : 
PRIZONIERUL DIN MANHAT
TAN — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra'* (Schitu Măgu- 
teanu) : JOC DE PISICI — ora 
20: Teatrul Giulești : ...ESCU — 
ora 20; Studioul de Teatru al 
I.A.T.C. : AUTORUL MOARE
AZI — ora 20; Ansamblul „Rapso
dia Română : ; MELEAGURI FER
MECATE — ora 18,30; Teatrul Na
țional din Craiova (la Teatrul de 
Comedie) : ACOLO UNDE-S
ÎNALTI STEJARII — ora 20; Cir
cul ,,Globus" : ARENA ’73 (SPEC
TACOL INTERNAȚIONAL) - 
ora 19,30.

MIERCURI, 13 IUNIE 1973 
PROGRAMUL I

9,00 Curs de limba engleză. Lec
ția a 57-a. 9,30 Micii meșteri mari. 
10,05 Cind una spui și alta faci 
— anchetă TV. 10,45 Film serial : 
„Orașul negru". 11,40 La ordinea 
zilei. Azi, județul Buzău. 11,55 Ion 
Finteșteanu și Mareei Anghelescu 
în dialog pe melodiile lui Ionel 
Fernic. 12,05 Revista literar-artisti- 
că TV. 13,00 Telejurnal. 17.30 Fot
bal : Universitatea Cluj — Dinamo 
București. 19.20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. Cincinalul înainte de 
termen. 1973 — an hotărîtor. 20.00 
Clntecul săptămînii : „în țara din 
Carpați". 20,05 Teleobiectiv. 20,25 
Telecinemateca : „Filme mari - 
genuri cinematografice diferite". 
„Gustul mierii". 22.10 24 de ore. 
România în lume. 22,40 Gala maeș
trilor.

PROGRAMUL lî

20,00 Avanpremieră. 20,05 O via
ță pentru o idee : Dr. Ștefan S. 
Nfcolau. 20,35 Agenda. 20,45 Oas
peți In studiourile noastre : teno
rul Petre Munteanu. 21.10 Ghișeul. 
21,30 Publicitate. 21,35 Meridiane 
literare. 21,55 „Vis de dragoste" — 
balet. 22,10 Program de circ.

resc.ro


Securitatea europeană — 

cauza tuturor popoarelor 

continentului,
a tinerei generații

Ziarul sovietic ..Izvestia" 
apreciază drept „o etapă im
portantă" încheierea cu succes 
a consultărilor multilaterale de 
la Helsinki pentru pregătirea 
conferinței de securitate și co
laborare in Europa. Grație lup
tei perseverente a țărilor socia
liste. eforturilor celorlalte state 
iubitoare de pace și mișcării 
active a opiniei publice — scrie 
ziarul — în prezent au fost ob
ținute rezultate favorabile 
calea spre transformarea 
pei într-un continent 
și colaborării rodnice.

TANZANIA. — Aspect de pe 

șantierul caii ferate care va 

Face legătură cu Zambia. de peste hotare

general-europene

al

Dezbaterile Consiliului de Securitate
octrodtctyi tntra- 
Tineretul Mun- 
Socialist German

pe 
Euro- 
păcii

Ziarul citează. în același timp, 
opinia a numeroși comentatori 
occidentali, care apreciază că, 
în prezent, există condiții favo
rabile pentru crearea în Europa 
a unui sistem trainic de securi
tate și colaborare, care să de
vină un exemplu viu și atrăgă
tor de coexistență pașnică. In 
legătură cu aceasta, subliniază 
..Izvestia", Uniunea Sovietică, 
împreună cu celelalte țări so
cialiste, acordă, o importanță 
principială ținerii cu succes a 
conferinței general-europer.e 
căreia, în prezent, i-a tos: dată 
„lumina verde".

: „un puternic avînt la 
de

schimburilor Est-Vest“
Ziarul „Le Monde" din 12 iu

nie publică in suplimentul eco
nomic cu supratitlul „Un puter
nic avlnt schimburilor dintre 
Est și Vest", un articol intitulat 
„Conferința de la Helsinki, ca 
re va începe la 3 Iulie, va p’i 
tea da un puternic avînt schim 
burilor dintre Est $i Vest". Co
tidianul subliniază faptul că re
uniunea pregătitoare s-a înche
iat cu un acord notînd că ..pen
tru prima nară posibilitățile de 
îmbunătățire a relațiilor ec«3 
nomice Intre Est și Vest vor fi 
examinate într-un context mul
tilateral". In articol te arată că 
subiectele care pot fi abordate 
în cadrul conferinței pentru 
securitate șl cooperare I: Eu
ropa sint ; dezvoltarea Khmlrc- 
rilor comerciale, cred!»* -tmt?- 
ci-ale reciproce, dezvoltarea eo-

operării industriale, ameliora
rea condițiilor de lucru pentru 
oamenii de afaceri, etc. ,Jn ge
neral — scrie ziarul — se aș
teaptă ca la Conferință să se 
dea semnalul unui important a- 
vint In schimburile Est-Vest...".

Amintind că, In 1971. ccmer- 
(ul Est-Vest a reprezentat doar 
2.8 la sută din comerțul mondi
al și 3.6 La sută din comerțul 
total al țărilor industrializate, 
în articol sint schițate perspec
tivele existente In acest dome
niu. precum și In cooperarea 
Industrială, subliniindu-se fau- 
tuî că apropiata conferință ge- 
neral-europeană. va cens’Jrui ur. 
for adecvat pentru discutarea 
acestir probleme, pentru conso
lidarea climatului de elaborare 
p* "'".•.inentul european și In 
Întreaga lume.

Marți, a început 
cea de-a treia rundă de con
vorbiri din cadrul Comitetu
lui de coordonare Nord-Sud. 
De1-gatia nord-coreeană 
convorbiri este condusă
Pak Sen Cer. vicepremier al 
Consiliului Administrativ al 
R.P.D. Coreene, care il re
prezintă pe copreședintele 
nord-coreean în Comitet, iar 
delegația sud-coreeană arc 
drept conducător pe Li llu 
Rak. copreședintele sud-co- 
reean al Comitetului.

In cadrul convorbirilor de 
marți, desfășurate in ședin
ță au fost abordate
o serie de pr’&e.’-me care tre
buie reasi- at? de urgență de 
-ele dn--i părți ’■ vederea 
realizării r^w-J.-îrii națio
nale in cr-if-rmi^te cu cete 
conținu;? ir. Declarația c*- 
mună a N*sHț»iui ți Sadului 
— rclair-ț-5 amentia VC-T.C.

înainte de începerea lucră
rilor ședinței de marți, con
ducătorii delteafîîAT celor 
ăsvni părți. Pak Sen Cer și 
Lj Un Rak. au aiut a între- 
vrderr.

cuvintul în erm ti ma
de 
fi

nii- 
ei-

Luîr.d .. _
rea dezbatertior Conciliului 
Securitate Asupra evoluției 
tuației In Oriental Apropiat, 
nistrul sudanez al afaceri7'r 
terne. Mansur Khalid, a dcete
ra: că țările afri:aue nu pot 
râml.re pasive fsțl d-* mer.țir.e- 
rea s-jc ocupație a te-
.‘~riul-‘ Republicii Arabe E- 

g;o: — unui’dia -.rmhru fon- 
zâtori a; ONU Kh?Ld. c.*r* a 
arătat ră - rrbesre Ir. eah’tate de 
purta:.»? d? r 5.5 zei'* 41
de •tete rnembre Organiza- 
țte. Vi tă::: AfrMsr.e. s—

-r.țaî z*en:rv referiv«res m-«> 
: i ambasada rai u: G : s na r

>-rr:ng. îr. tre. reg.e-
Eier.Tări * oje.j&ic’u?.;;.

Acest der^Sisrs* S feat cc<?ia- 
-.u: si îs crațfe reprewr.-
usnrjHsS V’irf? K?r_-

defj&rat 
a teiwrsr ș : ’ r.r.» r Am' ne.

= ea mai bună speranță de pro- 
fr«“. Relevînd. că orice regle
mentare justă și durabilă a si
tuației trebuie să țină seama 
de asolrațiile tuturor popoare
le- dir. zonă, inclusiv ale pa- 
iestinsenilor, delegatul britanic 
a apreciat că singura bază pen- 

realizarea acestui obiectiv o 
-.stituie Rezoluția 242 a Con- 

siLului de Securitate, din 22 no- 
,-rr.br.e 1967. Kenneth Jamie- 

a subliniat necesitatea ca 
prile; oferit de dezbaterile 
consiliului să fie fructificat 
p-.r descoperirea unor modali-

• • de depășire a impasului ac 
ual.

Reprezentantul Israelului, Yc- 
»e* Tekoah. a insistat, reafir
mând poziția țării sale, asupra 
obținerii unor ..frontiere sigu
re si recunoscute", fixate prin 
r.ec-^cieri intre părțile în con
flict.

RABOTNICESKO DELO: „o PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT*PE SCURT* PE SCURT

conferință unică în istorie"
Tntr-un comentariu pe margi

nea încheierii cu succes a con
sultărilor multilaterale 2 1
Helsinki și convocării conferin
ței europene de securitate și 
colaborare, ziarul bulgar ..Ra
bat nicesko Delo" relevă că rea
lizarea unui limbaj comun 
ce privește principiile $i ordinea 
da zi ale conferinței sint de 
augur pentru rezultatele aces
teia.

Ideaa securității europene și 
convocării conferinței meniie să 
consolideze încrederea pe con
tinentul nostru, subliniază in 
continuare „Rabotniceisko Delo", 
a fost elaborată de statele so
cialiste membre ale Tratatului 
de la Varșovia.

Conferința general-europeană,, 
este, prin caracterul și proble
mele sale, o conferință unică In 
istorie, chemată să Joace un rol, 
remarcabil in consolidarea ca
racterului ireversibil al procese
lor pozitive survenite pe arena 
internațională. Ea trebuie sâ 
pună capăt suspiciunilor și te- 
menLor rămase din perioada 
războiului rece, să deschidă ca
lea securității trainice și colabo
rării reciproc avantajoase. Prac
tic, relevă „Rabotnicesko Delo", 
securitatea europeană reprezin
tă elaborarea ujiui cod al păcii 
și bunei vecinătăți, întemeiat pe 
principiile coexistenței pașnice 
pe continent, și In întreaga lu
me. Acesta, este elementul im
portant pe care îl var stabili 
lucrările conferinței genoral- 
europene și care ne oferă teme
iuri de optimism.

de la

«q cooperarea a de- 
veau dej« m fapt : prima ei 
euță T* ixreac la 5 iulie. !■ 
Hețtsxi. temeiuri îă
sperăm :ii rezultatele C'nfer:»- 
teî geaer-ag-evr vor fi pe-
r»t’tf ți ter garanta veitarăi 
pasate a! «wtmea’uIlî wastri" 
— a declarat apn^lrui afaeen- 
lar externe *J Fintendei. AM( 
karjniainen. in cadrai anat *•- 
mmar studențesc «are se AeâU-. 
«Oară ]> Uniiersitoies din Hel
sinki.

O nouă întrevedere Le 
Duc Tho-H. Kissinger
• RFPRf ZFXTKXTt L GV- 

VEKSULII BJ». VIETNAM. Le 
D-x Tba. k : r=>2»er_ sțeAil

Paris,
rt cu 
r Ac

Ambasadorul român 
primit de premierul 
neo-ze«landez

AL
Norman 

larți. pe sm- 
această 

aaain. In cadrul 
» <ra acest pri- 
.amtmat» stadiu! 
ți perspectivele 
relații lor dintre

• PRIMIT MINISTRU 
NOII ZEELANDE. 
Kirv l-a prait.

Bnratmri ia 
lari. Nxnlae Fii 

nrS aioli 
f*w ex

precar 
ă* âenaltMre ■ 
cei* țăru

irans.ru’

Noul aeroport ol oroiu . Le' -jrod.

• PRTMLL 
rRKSCrz, Paerre 

marți. oe jr_- 
a5a:-r-.l

• „CONVOCAREA Conferin- 
general-europene privind

MINISTRU
M-csmer. a 

chi- 
_-z = - exzerne. CI
Pto-fci, care «feerjeart o vizită 

Fraoța — transmite agenția 
= ’-•-“ •derea a axut
tr-o ațmosf-râ de prie-

REPR E2 ENT A NTUL
TAL al președintelui 

pentru trata j>>ele co- 
eaale. WilHam Eberle, a 
• : ■ IrTevede-
ra Iahos* Sirotk m k i. vî- 

eepreșediiMe al Consiliului 
Executiv Federal al R.S.F. 
Ic*M*av*X Au fo't abordate 
probleme Ireale de aplicarea 
măsurilor rrefereotlale pen- 
tru țările !r. .**r$ d* dezvol
tare si pregătirile oentru în- 
tilnirea minlsteria** a țări
lor membre ale G.A.T.T., ce 
'<a avea ?®c la Tokio, în sep- 
tembrie.

TINERETUL LUMII • TINERETUL LUMII • TINERETUL LUMII • TINERETUL LUMII

Fiacare al patrulea tinăr intre 16—19 ani 
din țările industrializate vest-europene nu 
primește nici a instrucțiune și intră in viață 
fără nici o pregătire profesională după ab
solvirea școlii obligatorii de șase-nouă ani.

Fiecare

Experiențe la bordul 
„Sxylab"
• ECHIPAJUL laboratorului 

orbital „Skylab- a desfășurat, 
în cursul celei de-a 18-a zi pe
trecute in spațiu, un complex 
program de cercetări. La cererea 
Centrului spațial de la Houston, 
astronauții au ținut sub obser
vație evoluția curenților de aer 
dintr-o regiune acoperind sudul 
statului Oklahoma și nordul 
Texasului, unde s-a înregistrat 
o puternică furtună.

Incidente în 
Irlanda de nord

• INCIDENTE VIOLENTE 
i-au semnalat, luni seara, In 
diferite localități din Irlanda de 
nord. într-un cartier din estul 
orașului Belfast au avut loe 
ciocniri sl schimburi de focuri 
Intre unități britanice și membri 
înarmați ai Organizației para
militare protestante ilegale, A- 
sociația pentru apărarea Ușie
rului care au continuat timp de 
ci te va ore. S-au înregistrat ră
niți de ambele părți.

• LA GENEVA a avut Ioc, 
marți, o nouă Intîlnire a dele
gațiilor sovietică și americană 
care participă la convorbirile 
pentru limitarea armamentelor 
strategice — informează agen
ția TASS.

Noul guvern spaniol

Pregătiri pentru festivul
R.f. Germania

Roif Priemer, președintele , 
deral al S.D.A.J. (Tineretul 
Muncitoresc Socialist German) 
din R.F. Germania, a răspuns ou 
amabilitate întrebărilor „SeinteU 
tineretului.

— Ce 
prinde 
citoresc 
In pregătirea Festivalului 
Mondial ?

— Pregătirile pentru cel de al 
X-lea Festival Mondial ocupă 
astăzi un spațiu larg In activi
tatea organizațiilor de tinerei 
democratice din R. F. Germa
nia. Prin numeroase manifes
tări de informare organizata da 
Cercul de Activitate Festival, 
Inițiatorul mișcării pentru Festi
val djn R. F. Germania . Ince- 
pînd din 1965, prin convorbiri 
cu reprezentanți ai diverselor 
organizații de tineret, s-a ajuns 
în prezent la situația In care 
aproape toate organizațiile po
litice de tineret importante din 
țara noastră participă la pregă
tirea Festivalului Mondial.

Evenimentul cel mai remarca
bil pentru mișcarea de tineret 
din țara noastră a fost, fără în
doială. înființarea Comitetului 
de inițiativă pentru cel de al 
X-lea Festival. în eadrul căruia 
colahorează astăzi circa 4fl or
ganizații de tineret și de «tu- 
denți, precum șf alte forțe in
teresate de Festival. Comitetul 
de inițiativă este cel mai larg 
for de acest gen creat pînă In 
prezent în R.F. Germania. In 
cadrul căruia activează împreu
nă organizații de tineret demo
cratice.

La 8 martie a<c, a fost dat pu
blicității apelul național al Cor 
mitetului de inițiativă, care ja
lonează poziții importante pen
tru mișcarea de tineret din țara 
noastră. Pe baza acestui apel, 
multe organizații și-au propus 
o serie de activități pentru pre
gătirea Festivalului. Astfel, ti
neretul sindical a chemat pe 
membrii săi, în număr de peste 
un milion, să doneze pentru 
Vietnam. De asemenea pentru 
Vietnam, tinerii „Prieteni al 
naturii" string pînă Ia Festival 
suma de 20 000 mărci. Organiza
ția social-democrată din fnvăță- 
mfntul superior intenționează să 
strlngă pînă la Festival suma d* 
25 OOO mărci pentru spitalul de 
copii „Nguyen Van Troi". O

LIBIA : 
NAȚIONALIZAREA 

COMPANIEI 
„BUNKER HUNT"

asociație de tineret organi
zează fn rîndurile grupurilor 
sale de copii un concurs de de
sen, dintre care cele mai buna 
vor fi aduse la Berlin cu oca- 
ria Festivalului. Tinerii socia
liști vor organiza Împreună eu 
muncitori străini din R. F. Ger
mania numeroase acțiuni.

S.D.A.J. participă activ la pre
gătirea Festivalului în R. F. 
Germania. El a ocupat un Ioc 
de frunte la manifestația cen
trală consacrată Vietnamului de 
la Dortmund, la care au parti
cipat 30 Oflfl de tineri. El a orga
nizat de asemenea a săptămlnă 
„S.D.A.J. prezintă țara Festiva-

Internațional. Stniem de părere 
el aceste activități sint de mare 
utilitate pentru întărirea păcii 
p« continentul nostru. Am con
tribuit activ la toate manifestă
rile. Considerăm că una din ac
țiunile cele mai importante din 
țara noastră cate apelul repre
zentanților tineretului de la un 
mare concern, apel în care ti
nerii din Întreprinderi sint 
chemați să promoveze activ 
ideile securității europene. Sln- 
iem de părere că este important, 
in primul rlnd, să ciștigăm ti
neretul muncitoresc din țara 
noastră pentru idee* securității 
europene. Este, de asemenea,

ROLF
PRIEMER,

prtțediirtcle federal

al S.D.A.J., vorbește
„Sclnteii tineretului'4

De la trimisul nostru DOINA TOPOR

lului — K.D. G*rmanl*. La •*!• 
4M m*nif«8iărl din aiptâmlna ■- 
ta asta au participat peiia IA AM 
iîneri. Cu ocazia săptămînii da 
solidaritate, arganisată cu prile
jul celei de-a 5-« aniversări a 
S.D.A.J., la începutul lunii mai. 
au avut loc în R. F. Germa
nia peste SflO manifestări consa
crate, printre altele, solidarită
ții cu muncitorii străini din
R. F. Germania și propagării 
ideii de solidaritate internațio
nală, în cadrul pregătirii Festi
valului.

împreună eu. Asociația Stu
denților Marxiști Spartakus,
S. D.A.J. string® pînă la Festi
val guma de 250 000 mărci pen
tru spitalul de copii ..Nguyen 
Van Troi", in cadrul campaniei 
mondiale a F.M.T.D. Plnă In 
prezent, S.D.A.J. a adunat peste 
160 000 mărci.

— Cum apredeți uttk- 
tatea dialogului ți contac
telor intre organizațiile de 
tineret din Europa asupra 
unor probleme importante 
cum ar fi teouriitrtea eu
ropeană 7

— S.D.A.J. ■ participat la toa
te conferințele șl •eminarille 
privind problema securității eu
ropene 91 colaborarea diverselor 
organizații de tineret pe plan

••■tiauaraa dialogu
lui Intre organizațiile de tinerei 
cu concepții politice ai ideologi
ce diferit* din fiteir* țară !□■- 
tt In parte. Scopul au trebui® 
■ă fîe doar atabiHrea de coniae- 
t* internaționala: ele trebuie «1 
ac manifeate, totedxă. pe plan 
național, prin celahararaa in
tre flrganizațillg de liwrtl.

In pofida deoaebirilor de Pă
reri Ideologice șf poHtice intre 
organizațiile de tineret, exiatl 
Intra areetea. potrivit părerii 
noastre, o ierie întreagă de 
lucruri comune. EiU important 
■ă se desfășoare acțiuni tons- 
ne pentru aceste țeluri comune 
recunoscute ca juste.

In țar* noastră, pregătirea 
Festivalului din capitala R. D. 
Germane a dua la colaborarea 
cea mai largă de plnă arum a 
organieatiilop damecralice de 
tineret Vom face total peptrn a 
Intftri această imitau de acțiu
ne. Nu putem decit să i« ală
turăm pe deplin declarației re
prezentantului organizației ,.Fal- 
ken", Gerhard Stuhlmann. făcu
te Ir cadrul unei anchete a ■- 
nut ziar, și anume că unirea or
ganizațiilor de tineret și apelul 
național pentru Festiv»! „vor a- 
ve* șl după Festival importanța 
lor". In această direcție acțio
nează S.D.A.J.

Dortmund, iunie 1973.

America Latină
iși apără bogățiile

ceastă constatare este prezen
tată în raportul principal su
pus dezbaterii miniștrilor edu- 
ației din 19 țări vest-euro- 

pene întruniți la Berna — in 
cea de-a șasea conferință a 

lor — sub egida Consiliului Europei (orga
nism consultativ care reunește majoritatea 
statelor Europei occidentale). Documentul 
intitulat „Cerințele in materie de educație 
ale grupei de vîrstă 16—19 ani" subliniază 
din capul locului că „atit dificultăți de 
ordin material în familie, cit și structuri 
inadecvate și incomplete în rețeaua insă- 
țămîntuluî și în întregul proces formativ 
duc la situația că un număr mare de tineri 
rătnîn la limita inferioară a pregătirii în- 
structiv-profesionale. înarmați cu slabul 
bagaj al cunoștințelor pe care-1 oferă școa
la generală obligatorie".

Notînd că tocmai la acea vîrstă la care 
„ar trebui să se cristalizeze personalitatea 
și orientarea profesională" mulți tineri se 
văd ,.pur și simplu eliminați din cursă și 
stopați la un plafon care-i aruncă in via
ța practic dezarmați", raportul prezentai 
conferinței de la Berna relevă, în același 
timp, că și în rîndurile mai numeroase ale 
tinerilor intre 16—19 ani care continuă să

al patrulea...
> Dificultățile opțiunii ți
formării profesionale ale

tinerilor din Europa occidentală

• Un raport prezentat la

conferința de la Berna
învețe există o „mare doză de confuzie, 
neîncredere și nesiguranță față de intrarea 
in angrenajul social".

Abordind cauzele unei asemenea stări de 
lucruri, documentul citat, bazat pe studii 
și anchete sociologice, se oprește asupra a 
ceea ce denumește „cantonarea școlii me
dii in formule și substanțe care nu cores
pund relațiilor și necesităților societății 
industriale moderne" în țările Europei oc
cidentale. „Școala — arată raportul — a-

pare tinăralui de IC—19 ani care tocmai tre
buie ti la o opțiune profesională ca un Inc 
închis vieții, an loc al conformismului și 
■ reprodneerii unor modele moștenite șl 
fear-e adesea un ibuob al supunerii și pa- 
k*'lății".

Dincolo de acest veritabil rechizitoriu 
merită să semnalăm două interesante ob- 
s*rtații ale documentului de la Berna. 
Prima observație se referă la conținutul 
ins ă|ăm intui ui : „Totul se petrece — ob
servă autorul raportului — ca și cum ti
nerii sini ținuți in afara experienței rela
țiilor pentru că aceste realități au laturi 
dezagreabile". A doua observație privește 
sistemul scalar : „Egalitatea șanselor este 
îndoielnică si mulți tineri resimt proble
ma orientării profesionale mai mult ca o 
eliminare devreme ce frecventarea unor 
forme mai avansate de specializare este 
legata de cheltuieli mari, în dese cazuri 
inabordabile". Documentul de la Berna 
relevi, fără s-o afirme explicit și direct, 
limitele și barierele de clasă ale școlii din 
țările'Europei occidentale. Și, este, iarăși, 
interesam de arătat că raportul prezentat 
in fața celor 19 miniștri ajunge tocmai la . 
concluzia necesității eliminării cel puțin a 
unora dintre aceste limite atunci cînd afir
mă : „Munca și pregătirea pentru muncă 
trebuie să fie integrate învățămîntului ca 
realități trăite și tinerii trebuie să capete 
posibilitatea integrală și egală de a se 
forma desăvîrșindu-și aptitudinile și capa
citățile reale".

La Nfadrid a fost anunțată o- 
ficial lista noului guvern spa
niol, prezidat de amiralul Luis 
Carero Blanco. Cabinetul este 
format din 20 miniștri, dintre 
care șase au făcut parte și din 
vechiul guvern. Principalele 
portofolii au fost atribuite ast
fel : vicepremier — Torcuato 
Fernandez Miranda, care este 
și secretar general al Mișcării 
Naționale (unicul partid politic 
legal din Spania) ; ministru al 
afacerilor externe — Laureano 
Lopez Rodo ; ministru de in
terne — Carlos Arias Navarro: 
ministru al finanțelor — Anto
nio Barrera de Irimo ; ministru 
al comerțului — Agustin Coto- 
rrueto Sendagorta : ministru 
al planificării și dezvoltării — 
Cruz Martinez Esteruelas : mi
nistru al forțelor terestre — 
general-locotenent Francisco 
Coloma Gallegos ; ministru al 
forțelor navale — amiral Gabriel 
Pita da Veiga.

Președintele Consiliului 
Comandamentului Revoluți
ei din Libia, Moamer El 
Geddafi. a anunțat, luni, In 
discursul rostit la mitingul 
popular ce a avut loc la 
Tripoli, hotărlrea de națio
nalizare a bunurilor compa
niei petroliere americane 
..Bunker Hunt", subliniind că 
această măsură constituie un 
act de suveranitate, conform 
irU:ereselor naționale de va
lorificare a resurselor petro
lifere.

Libia, care a obținut, în 
1972, o producție de 105 mi-> 
lioane tone de petrol, se află 
pe locul al șaptelea între, ță
rile producătoare de petrol 
din lume. O dată cu națio
nalizarea companiei „Bunker 
Hunt*. statul libian preia 
controlul deplin asupra ope
rațiunilor de exploatare a 
celui mai bogat cîmo petro
lifer din țară — Sarir. PInă 
acum, firma americană, cu o 
producție zilnică de aproxi
mativ 16 600 tone de petrol, 
avea în concesiune jumătate 
din acest cîmp petrolifer, 
restul afllndu-se în exploa
tarea companiei naționale li
biene de petrol, începînd din 
decembrie 1971, cînd a fost 
naționalizată o altă societate 
străină — „British Petro
leum".

E. R.

Demisia guvernului italian
La puține or^ după ce Con

gresul Partidului Democrat- 
Creștin a lansat semnalul verde 
pentru revenirea la o nouă coa
liție de centru stingă, premie
rul italian, Giulio Andreotti, a 
făcut cunoscută demisia guver
nului său. In urma ședinței de 
marți dimineață. în care celor 
prezenți li s-a făcut cunoscută 
opinia că, în urma consultărilor 
organizate, luni, cu reprezentan
ții partidelor care fac parte din 
actualul cabinet, a reieșit nece
sitatea unei verificări politice de 
fond primul ministru Giulio An
dreotti a prezentat președintelui 
Italiei, Giovanni Leone, demisia 
cabinetului. Un comunicat dat

publicității ]a palatul Quirinale 
informează că, Juind notă de a 
cest act ți rezervindu-și o hotă- 
rire în acest sens, președintele 
republicii a cerut premierului 
și celorlalți membri ai guvernu
lui să rămină în funcții pentru 
rezolvarea treburilor curente. In 
cursul după-amiezii, premierul 
Andreotti a făcut cunoscută de
misia guvernului In fața Came
rei Deputaților.

Prunele consultări pentru for
marea unui nou guvern urmează 
a începe In cursul dimineții de 
joi și vor continua pînă Ia mij
locul săptămînii viitoare.

■Jările din America Latină lufară din cauza subdezvoltării, șl 
aiupra Iar interesele monopolurilor străine, care dețin bogățiile 
noastre de bază, se răsfring in mod direct. In America Latină d* 
astăzi există o nouă conștiință, o dorință nouă pentru ceepera- 

crescind d* fraternitate și demnitate, 
înțeles că nu trebuie să mai continue «6

r* ; «liita un sentiment 
America Latină de aii a 
trăiască în umilința".

că nu trebuie ifi mai continue iă

lui 
con-

Constatările acestea ale 
Salvador Allende își găsesc 
firmarea in știrile difuzate de a- 
gențiile de presă, care reflectă 
procesele înnoitoare de pe con
tinent. In mod deosebit rețin 
atenția măsurile pe care statele 
Americîi latine Ie iau pentru a 
repune resursele naturale în 
slujba propriilor lor popoare.

• In capitala Columbiei * fost 
constituit Comitetul național 
pentru apărarea bogățiilor natu
rale, avînd ca obiectiv principal 
limitarea pătrunderii monopolu
rilor străine in economia țării.

• Congresul Național al Vene- 
zuelei a aprobat proiectul de 
lege privind exercitarea de către 
stat a dreptului de control asu
pra desfacerii pe piața internă 
a produselor petroliere.

e Prîntr-un decret preziden
țial. dat publicității la Brasilia, 
serviciile telefonice, telegrafice 
și radiotelegrafice pe toate liniile 
din țară vor fi deservite de so
cietatea națională de stat Em- 
bratel. Documentul precizează 
că, In urma acestei hotărîrî, ac
tivitatea in Brazilia a tuturor 
rompaniifor de specialitate cu 
capital străin va fi susupendată 
treptat.

Aceste măsuri, 1» care se pot 
adăuga și altele inițiate cu citva 
timp în urmă ca : naționalizarea 
societății „International Petro
leum Company" din Peru, tre
cerea in proprietatea statului e- 
cuadorian a hidrocarhuriloj-, na
ționalizarea băncilor străine din 
Uruguay, controlul statului me
xican asupra producției de sulf 
și „mexicanizarea" companiei 
miniere „Cananca", producătoare 
de cupru, se înscriu în cadrul 
bătălie] pe care statele latino- 
americane o duc In mod susținut 
și ferm pentru independența e- 
conomică.

Secole de-a rîndul, resursele

naturale ale țărilor Americîi 
Latine au fost acaparate de către 
monopolurile străine, care le-au 
exploatat după bunul lor plec- 
Această situație a generat un 
decalaj imens între profiturile 
monopolurilor ce creșteau verti
ginos și starea de subdezvoltare 
economică a. celor mai multe 
din statele latino-americape. 
Transformările produse în Cuba, 
Chile, Peru, schimbarea inter
venită in Argentina, reflecta 
noile tendințe de pe continent. 
Politica aplicată consecvent de 
guvernul Allende a readus in 
proprietate» statului chilian cu
prul, fierul, oțelul, salpetru!, 
cărbunele, petrolul ; 16 bănci 
comerciale private, atit chiliene 
cit si străine, au fost trecute în 
patrimoniul statului, âsigunndu-i 
acestuia controlul asupra a 90 la 
strtă din întregul sistem național 
bancar. Măsurile de naționalizare 
au fost imediat completate de 
planurile de dezvoltare a econo
miei naționale.

Conștiente că, apărarea resur
selor naturale este esențială 
pentru economi* națională, sta
tele latino-americane iți rede li
near raporturile cu monopolurile 
străine. în acest context se În
scriu hntărîrile guvernelor din 
Venezuela, Panama. Bolivia fi 
Mexic de a obliga firmele stră
ine să se înscrie oficial. în sco
pul de * le controla beneficiile 
obținute și de a le limita inves
tițiile în ramurile cheie a eco
nomiilor lor naționale.

Dornice să accelereze dezvol
tarea lor economică, să scuture 
dominația străini și să-și întă
rească independența națională, 
țările latino-americane acționea
ză iot mai unit, bucurindu-se 
de sprijinul șl simpatia tuturor 
forțelor progresiste din lume.

GH. SFRINJEROIU
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