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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a vizitat întreprinderi

Șl ȘANTIERE DIN CAPITALĂ

CAMPANIA PRODUCȚIILOR 

RECORD 1N AGRICULTURĂ

PE OQOARE 
ACTIVITATE 

INTENSĂ
Pretutindeni, pe marile artere ale orașului ți in cartierele străbătute, în întreprinderile industriale, pe șantierul marelui parc, zeci ți zeci de vnii de cetățeni au ținut să-și manifeste cu multă căldură bucuria de a se întilni din nou cu conducătorul iubit al partidului și statului nostru. O floare înmlnată cu dragoste, o strîngere caldă de mină, entuziasmul general a cărei expresie au constituit-o aplauzele și ovațiile, urările de sănătate adresate din inimă ilustrează legătura strinsă dintre secretarul general al partidului ți popor, Încrederea deplină a fiilor României socialiste față de modul strălucit in care conduce destinele țării, în partid, în politica sa înțeleaptă ce corespunde pe deplin intereselor vitale ale întregii noastre națiuni.Raportînd succesele cu care întimpină cea de-a XXX-a aniversare a eliberării patriei, preocupările lor actuale în vederea înfăptuirii programului Congresului al X-lea ți hotărîrilor Conferinței Naționale, oamenii muncii au ținut, totodată, să adreseze direct secretarului general al partidului sentimentele de vie satisfacție, precum și deplina lor aprobare pentru rezultatele fructuoase ale activității neobosite, animate de un înalt spirit de răspundere pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu o desfășoară zi de zi, pentru Înflorirea continuă a patriei noastre socialiste, iar pe plan internațional, pentru afirmarea tot mai puternică a României pe toate meridianele globului, pentru înfăptuirea unei politici noi, de egalitate, prietenie ți colaborare între toata națiunile, pentru afirmarea idealurilor de libertate, pace și progres ale omenirii.Acum, la finele primului trimestru al acestui an hotărîtor pentru îndeplinirea înainte de termen a cincinalului, marcat prin noi ți importanta succese în producție, anul celei de-a 30-a aniversări a eliberării patriei de sub jugul fascist ți al Congresului Partidului Comunist Român, vizita de lucru a conducătorului partidului și statului a constituit un nou prilej de analiză directă a modului în care se înfăptuiesc sarcinile trasate de partid, de stabilire a unor

măsuri menite să accelereze progresul economic și social al patriei. In miezul vieții, acolo unde se făuresc bunuri materiale, în întreprinderi și șantiere, secretarul general al partidului s-a întîlnit cu muncitori, tineri constructori, cu specialiști și factori de decizie, purtînd un amplu și fructuos dialog. Pe agenda de lucru — analiza căilor de creștere in continuare a productivității, a producției, de reducere a cheltuielilor materiale, ridicarea calității la cote superioare, de îmbunătățire a eficienței întregii activități eoonomice. Discuțiile la fața locului au dus Ia soluționarea promptă a unor probleme, au constituit un real sprijin, de o deosebită valoare pentru oamenii muncii din unitățile vizitate. Totodată, prin spiritul lor creator, mereu deschis noului, indicațiile date ți de această dată de tovarășul Nicolae Ceaușescu au o însemnătate mult mai largă pe plan general, vădind preocuparea sa permanentă pentru continua perfecționare a muncii în toate domeniile vieții, în acest sens, gazdele au raportat cu legitimă satisfacție că au îndeplinit întocmai sarcinile trasate de secretarul general al partidului cu prilejul vizitelor anterioare, subliniind implicațiile binefăcătoare ale recomandărilor primite pentru Întreaga activitate de cercetare ți producție.In această vizită de lucru întreprinsă în întreprinderi ți șantiere din Capitșlă,. tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidu-, lui Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a fost însoțit de tovarășii Manea Mănescu, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Gheorghe Cioară, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-se- cretar al Comitetului municipal București? al P.C.R., primarul general al Capitalei, Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., și Gheorghe Oprea, vicepreședinte al Consiliului Suprem al Dezvoltării Eoonomice și Sociale.
Relatarea vizitei în pagina a llî-a

în clmpia Oltului, ritmul campaniei agricole s-a intensificat mult. Dlndu-se valoare practică ideilor reieșite din lucrările Conferinței pe țară a cadrelor de conducere din agricultură, peste tot în județul Olt se acționează, clipă de clipă, în scopul creării celor mai bune condiții pentru producția agricolă a acestui an. Se lucrează în ritm înzecit pentru pregătirea, pînă la ultimul hectar, a suprafețelor amenajate pentru irigații, la punerea la punct a întregului utilaj necesar, se urgentează rezolvarea problemei aprovizionării cu semințe din soiuri potrivite acestui an agricol cu primăvară secetoasă, se fertilizează, se seamănă. Iar tinerii, alături de ceilalți locuitori ai satelor, acționează cu rezultate bune.
Tncepind de săptămina 

viitoare campania 
de irigații 

va fi declanșată• La Gostavăț, mazărea, bor- ceagul și ovăzul au început să răsară. Forțele satului sînt concentrate acum pe terenurile ce vor fi semănate cu porumb, sfeclă de zahăr și floarea-soa- relui., Mecanizatorii execută,„i.u- crări repetate cu discul și grapa în vederea distrugerii crâstef, contribuind astfel la reținerea unei mari cantități de apă în sol. 130 de tineri între care Ștefan Barbu, Nicolae Ivan, Constantin Popescu, Gheorghe Ma- rinică participă la curățirea canalelor pentru irigații și la transferarea în cîmp a moto- pompelor. Lucrează cîte 16 ore din zi. Inginerul Cornel Gîr- joi a anunțat șefii de fermă că vor începe irigarea prin asper- siune la începutul săptăminil viitoare, adică mult mai devreme decît în anii precedenți. Și, acum, toată lumea participă la pregătirea campaniei de irigat, mijloc esențial de intervenție pentru crearea, încă din start, a unor condiții optime de dezvoltare a culturilor. Concomitent, pămîntul a fost lucrat pină în marginea canalelor, numai sub această formă fiind a- trase în circuitul agricol 23 de hectare.
Azi începe 

transplantarea verzei 
timpurii in cîmp

• Scărișoara. 150 de uteciști pot fi întîlnlți, zi de zi, la executarea lucrărilor agricole. In

sat, sublinia Ion Stoiculescu, secretarul comitetului U.T.C., nu mai există nici un tînăr care să nu lucreze în acord global o ani Ine suprafață de teren. In ac|;te zile activitatea lor este concentrată îndeosebi la fertilizări. 785 de hectare, dintre cele repartizate porumbului, sfeclei de zahăr și florii— soarelui au fost fertilizate cu gunoi de grajd și cu alte peste o mie de tone îngrășăminte chimice. Iar acțiunea este continuată ; anul acesta cooperativa avind rezolvată problema a- provizionării cu îngrășăminte chimice pentru toată suprafața. In ultimele trei zile tinerii satului și-au concentrat activitatea în legumicultură, pe cele o sută de hectare, sprijinind eforturile de a asigura bilona- rea și pregătirea suprafețelor repartizate culturilor timpurii. Azi începe transplantarea verzei timpurii în cîmp. între evidențiați, am reținut numele Iui Romu Drăguț, Florea Bel- dea, Petre Neghină, Florea Istrate, Vochin Dănciulescu.
Mecanizatorii lucrează 

16 ore din zi• Obîrșia Veche. Semănatul culturilor din prima urgență a fost încheiat. Aproape 500 de hectare au fost semănate cu mazăre, Tucernă și culturi legumicole. Inginerul Mihai Marin, — și secretar al comitetului comunal U.T.C. — insistă în dialogul cu noi asupra strădaniei oamenilor de a reduce pe cit posibil efectele secetei din această primăvară. In legumicultură aspersoarele deja au fost puse în funcțiune, iar la cultura mare s-a intensificat considerabil ritmul de semănat la floarea-soarelui ți sfecla de zahăr în ideea declanșării campaniei de irigat încă de la jumătatea săptămînii viitoare. în ce privește porumbul, tinărul inginer ne vorbea despre preocuparea consiliului de conducere de a asigura semințe din hibrizii cu perioadă de vegetație lungă, care să permită parcurgerea fără efect dăunător a- supra culturii, a acestei primo perioade de secetă. Mecanizatorii lucrează aici, la Obîrșia Veche, 14—16 ore pe zi, ca schimb doi lucrînd pe tractor tineri țărani cooperatori ce au deprins în iarna trecută conducerea tractorului. întreaga activitate se desfășoară sub lozinca chemare „In fiecare zi să

GH. FECIORU

(Continuare tn pag. a 11-a)

„SIGURANȚĂ 
Șl MĂIESTRIE“ 

La Cluj s-a desfășurat finala pe țară 
a concursului profesional destinat 

tinerilor feroviari .
Relatarea în pagina a ll-a

TINERI PE ȘANTIERELE

MUNCII PATRIOTICE

DUMINICA, 
ZI DE LUCRU 

OBIȘNUITĂLa capătul sudic al cunoscutei magistrale bucureștene începe să se contureze din ce în ce mai precis viitorul Parc al tineretului, amenajat în covîrșitoare proporții de tinerii înșiși : 60 de hectare de pămînt taluzat, nivelat și finisat pe care, acum încă, primele semne de viață sînt cei 16 000 de arbori proaspăt plantați.începînd încă de la sfîrșitul lunii ianuarie, aici au lucrat peste 100 000 de tineri. Cei care au urmărit zi cu zi devenirea acestui imens spațiu de agrement au văzut cum, prin efortul

admirabil al tinerilor, dealurile și-au îndulcit pantele, și-au croit loc alei largi, au dispărut gropi iar bolovanii au devenit covor reavăn care-și așteaptă sămînța.Duminică — în frumoasa tradiție a șantierelor muncii tinerești, detașamentele de muncă patriotică au sosit încă dis-de- dimineață, cîntînd, cu steaguri în frunte ; peste 3 000 de tineri din toate sectoarele Capitalei au luat cu asalt ultimele zone ale șantierului, credincioși angajamentului ca la sfîrșitul săptămînii în curs această fază de amenajări să fie un lucru împlinit.I-am văzut muncind. Tovarășii de la Comitetul municipal București al U.T.C. apreciau că mențiuni speciale merită tinerii muncitori de la „Vulcan“, „23 August“ și „Electromagnetica“, elevii Liceului „Gh. Sincai“, Grupului școlar M.I.U. și U.M.E.B.. studenții de la I.E.F.S. și Politehnică. Dar eu vedeam cum în urma tuturor se formau

cu repeziciune noi și noi hectare de pămînt nivelat-oglindă.Aici, la sud de bulevardul Di- mitrie Cantemir, tinerii, toți tinerii Capitalei, au făcut o treabă bună. Datorită lor, nu peste mult timp, edilii bucureșteni ne vor invita într-un parc minunat, cu 100 000 de arbuști în plantații și garduri vii, 150 000 de meri- șori ornamentali, 30 tone de gazon, un sfert de milion de trandafiri și peste un milion și jumătate de flori.
EM. ISOPESCUP.S. In aceeași zi, duminică 24 martie, alte mii de tineri ai Capitalei se aflau în peste 30 de șantiere ale muncii patriotice : amenajarea și întreținerea spatiilor verzi din București : 3 000 de tineri în Balta Albă, 2 000 pe malurile salbei de lacuri din Pantelimon, 500 în Colentina, 2 000 în Drumul Taberei, alte sute de tineri la Pipera și Străulești...

| în pagina a ll-a:
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14 000 DE ELEVI LA ȘCOALA 
CURAJULUI

® Actualitatea pe scurt: 
RUGBI, HOCHEI, VOLEI, 
BASCHET

Plenare ale comitetelor județene ale U.T.C. și ale consiliilor
UniunilorSăptămîna trecută, au avut loc în județele Alba, Argeș, Brașov, Covasna, Constanța, Dîmbovița, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Ilfov, Olt, Sibiu, Suceava, Sălaj, Tulcea, Vrancea plenare ale comitetelor județene ale U.T.C., iar în județele Cluj și Iași, plenare comune ale comitetelor județene ale U.T.C. și consiliilor U.A.S.C. De asemenea, a avut loc plenara comună a Comitetului municipal al U.T.C. și a Consiliului U.A.S.C. București.Desfășurate într-o atmosferă cu pronunțat caracter de lucru, în lumina orientărilor și indicațiilor date recent de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la ședința de analiză cu Biroul Comitetului Central al U.T.C. și Biroul Comitetului Executiv al Consiliului U.A.S.C.R., lucrările plenarelor au supus unei ample și exigente analize activitatea organelor și organizațiilor U.T.C., a asociațiilor studenților comuniști, stabilind, pe această bază, măsuri concrete în vederea îmbunătățirii generale a muncii politico-educative, a intensifi-

asociațiilor studențilorcăriî eforturilor pentru educarea comunistă a tinerei generații șl antrenarea sa activă la înfăptuirea programului partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate. în plenare au fost viu dezbătute sarcinile izvorîte din imperativele etapei actuale de dezvoltare a țării, necesitatea creșterii rolului tinerei generații, a prezenței sale dinamice în cadrul întrecerii „Tineretul — factor activ în îndeplinirea cincinalului înainte de termen“, parte integrantă a întrecerii socialiste, a eforturilor de muncă ale întregului nostru popor.Relevînd marile posibilități de care dispun organizațiile U.T.C. și asociațiile studenților comuniști de a întări și amplifica, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, întreaga activitate politico-educativa, plenarele au stabilit măsurile adecvate pentru intensificarea educării tinerei generații în spiritul cultului față de muncă, al dezvoltării combativității revoluționare, pentru ridicarea continuă a conștiinței socialiste a tineretului șl încetățenirea prin-

comunișticipiilor eticii și echității comuniste în viața și activitatea fiecărui tînăr.Exprimînd profunde mulțumiri conducerii de partid și de stat pentru grija permanentă față de formarea și educarea comunistă a tinerei generații, față de crearea celor mai bune condiții în vederea afirmării sale active în viața economică și socială, plenarele au adoptat, într-o atmosferă de puternică angajare politică, telegrame adresate Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se evidențiază hotărîrea entuziastă a tineretului, și studenților, a U.T.C. și U.A.S.C.R. de a da viață indicațiilor și sarcinilor conducerii partidului, ale secretarului general, în scopul creșterii contribuției tinerei generații, alături de întregul popor, la opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, la întîmpl- narea cu noi succese a celei de-a XXX-a aniversări a eliberării patriei și a Congresului al XI- lea al Partidului Comunist Român.
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„SIGURANȚĂ Șl MĂIESTRIE
A patra ediție a concursului profesional „Siguranță și măiestrie“, organizat de către Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist în colaborare cu Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor și Uniunea sindicatelor pe ramură. Ultimul act s-a consumat la sfirșitul săptăminii trecute In municipiul Cluj cind 22 de tineri proveniți de la toate regionalele C.F.R. s-au întrecut pentru obținerea titlului de cel mai bun mecanic, ajutor de mecanic și fochist. Concurenții au fost selecționați dintr-un număr de 4 000 de meseriași care își desfășoară activitatea în depouri, ceea ce reflectă largul caracter de masă al concursului, audiența de care s-a bucurat in rîndul tinerilor.La faza finală, exigența a fost deosebit de mare. Participanții au fost puși să dovedească pe viu că stăpînesc cu desăvîrșire tainele profesiei în acest sens, pe rampa depoului C.F.R. au fost aduse 2 locomotive — cu a- buri și diesel — pe care băieții trebuiau să-și dovedească competența, siguranța, măiestria. Au fost simulate o serie de defecțiuni ce pot apărea în timpul mersului. Cum vor fi remediate?Trebuie să recunoaștem că nu este ușor să descoperi în uriașul angrenaj de ansamble și rotițe ale locomotivei tocmai minuscula niesă care îți provoacă bătaie cap. Băieții s-au descurcat i să de minune. Pe Aurel Rusu, mecanic la depoul din Buzău, l-am văzut oprindu-se fără nici o șovăială asupra in- jectorului cu aburi de emisie. Nu i-au fost necesare decit ă

minutP pentru a repune în funcțiune locomotiva.Pe Florian Bura, mecanic la depoul din Șatu Mare, l-am auzit făcînd o adevărată demonstrație despre modul în care se determină lungimea bielei motoare, cu frecvente referiri la teorema lui Pitagora și la formule matematice greu de ținut minte. Indiscutabil, acești băieți pregătiți ir. școlile profesionale, specializați prin diverse cursuri, își cunosc meseria. Aceleași a- precieri le-am reținut și la a- dresa celor care au avut sarcina să repare motorul Diesel, aparatura de măsură și control etc.La proba teoretică desfășurată în sala „Armonia“ în prezența unui numeros public, accentul s-a pus pe cunoașterea instrucțiunilor de serviciu. Fântul nu este întâmplător. Pe lingă o stă- pînire desăvirșită a meseriei, pe lîngă măiestria în manipularea și exploatarea locomotivei mecanicului i se cere o disciplină ireproșabilă fără de care nu se poate asigura securitate deplină circulației.Prin răspunsurile date participanții au demonstrat că posedă cunoștințe vaste și temeinice, că locomotivele pe care le conduc de la un capăt la altul al țării se află in miini Fără îndoială la îmbogățirea cunoștințelor lor teoretice și practice. a contribuit, așa cum s-a evidențiat la consfătuirea organizată cu acest prilej într-o mare măsură chiar concursul de față, care i-a determinat Să invețe mai mult (lin experiența vîrstnicilor, să fie mai atenți Și receptivi la îndrumările cadre-

lor tehnice, să studieze cu mai mult interes literatura de specialitate. în definitiv scopul a- cestei întreceri ca și al altora similar^ este nu atît de a desemna niște cîștigători, ci de a-i antrena pe tineri la perfecționarea pregătirii lor profesionale, la îmbogățirea necontenită

a cunoștințelor de specialitate, condiție fără de care nu poate fi conceput progresul tehnic, Din acest punct de vedere cit și din cel al desfășurării propriii zise, concursul „Siguranță și măiestrie“ a reprezentat o reușită deplină pentru care organizatorii merită calde felicitări.
FOTBAL: După testul din Parc des Princes

sigura.

Ieri s-a redeschis activitatea
la Turnul Parașutiștilor

14 000 DE ELEVI
LA ȘCOALA CURAJULUI

ALEXANDRU BÄLGRÄDEAN

RADU CHIRIAC FLORIAN BURA

ClȘTIGATORn FINALEI :MECANICI : locul I — Florlan Bura, depoul Satu Mare, regionala Cluj ; locul II — Alexandru Oprea, depoul Iași ; locul III — Aurel Rusu, Depoul Buzău.AJUTORI DE MECANICI ȘI FOCHIȘTI : locul I — Radu Chiriac, Depoul Galați ; locul II — Savanciuc Petru, Depoul Suceava ; locul III — Cornel Cazangiu, Depoul Craiova.
exact pe pajiștea dir« I t, ieri dimineață, peste/

O Înfrîngere Ia limită, 1—0. in deplasare, nu-i un dezastru. Chiar și in fața echipei Franței care nu ocupă un loc in elita fotbalului european. Dar chiar și dacă victoria eu 1—0 era de partea noastră în această partidă amicală — ceea ce s-ar fi putut întâmpla — nu ne-am fi declarat mulțumiți. Insatisfacțiile își au originea in jocul slab făcut de echipa noastră. Antrenorii Valentin Stănescu și Robert Cosmoo se află de mai bine de un an la ctrma naționalei și de-acum sintem dreptățiți să așteptăm să vadă roadele muncii lor.

TINERI PE ȘANTIERELEs
PE OGOARE

MUNCII PATRIOTICE ACTIVITATE

rii. Acțiuni gospodărești au realizat ieri, și tinerii din Borșâ, Baia Sprle și alte localități, in ideeâ pregătirii toaletei de primăvară și â întregului ân.
TG. MUREȘ : „Știam 
pentru ce am venit aici"

INTENSĂ
(Urmare din pag. 1) executăm un volum de lucrări superior prevederilor de plan“.

25 de mii de tineri 
lucrează zi-lumină

BACĂU : Bilanțul nu s-a 
încheiat încă Iuti-

distanța de 2 km.cum ne declara secretarul U.T.C., Gheorghe Oprișan, de acum înainte majoritatea acțiunilor vor susținh lucrările in sprijinul producției agricole.
MARAMUREȘ : Orașel- 

noastre — tot mai 
frumoase

Ziua de sîmbătă a marcat Un eveniment important în viața studenților celor trei institute de invâțămînt superior din Tg. Mureș : deschiderea șantierului de muncă patriotică pentru îmbunătățiri funciare. I-am văzut indreptindu-se cintînd. cu drapele și pancarte, spre punctul de lucru numit Podeț. I-am văzut în careu înainte de ă începe munca. Cum este și firesc, li s-a spus ce trebuie să facă. Li s-a prezentat imaginea viitoare a unei întinse suprafețe pe care, deocamdată, băltește apa. Apoi studenții și-au luat uneltele și ău Început lucrul. Și l-au început cu nădejde. Am discutat cu ei. Studenți la facultățile de stomatologie, farmacie, medicină generală, de la Institutul de medicină și farmacie, la facultățile chimie, matematică, educație fizică, de la pedagogic de trei ani. pentru ce am venit mărturisea Constantin
Băi, nou spațiu de agreai orașului. La Comă- tinerii de la C.P.L. au mină de ajutor la des-

Numeroasele puncte de Cru unde au fost prezenți berii băcăoani au făcut imposibil un bilanț exact. Am reținut ampla acțiune a uteciștilor din Moinești, care au încheiat „Săptămîna muncii patriotice“ cu luprări de amenajare â parcului meht nești, dat ocărcarea materialelor Sosite în gară. Ei au continuat acțiunea din săptămîna anterioară, cind âu descărcat 20 de vagoane. Tinerii din comuna Motoșeni au curățat 80 hectare de pășune, au transportat în cîmp 15 tone gunoi de grajd, au executat lucrări de combatere a eroziunii solului pe 18 hectare, au curățat circa 3 km de șanțuri și au plantat plopi In aliniament pa

Ziua de ieri, tinerii maramureșeni au dedicat-o înfrumusețării localităților. La Sighet, circa 400 de uteciști au executat lucrări în valoare de 12 700 lei, reprezentând, In cipal, plantarea a 15 000 în aliniament și puieți, suprafață de 2,5 hectare, denții băimăreni ău săpatși âu plantat pini și plopi, în număr de 250, pe străzile cartierelor noi ale orașului reședință de județ. Alți tineri au curățat și amenajat spațiile verzi din centrul orașului șl au muncit cu spor pe șantierul bazei sportive de la Grădina Mo-

peste prin- plopi pe oStu- gropi

de fizică, filologie. Institutul— Știm aici, îmi _ _______Geamănu. student in anul I !a Facultatea de medicină generală. Dacă ne vom respecta Angajamentul, și sintem hotărîți să-1 respectăm, vom avea sentimentul că și noi ne-âm adus contribuții la îndeplinirea uneia dintre sarcinile trasate de recenta Conferință a cadrelor de conducere din agricultură, referitoare la gospodărirea mai rațională a pămintuliii. Vom redă circuitului agricol 300 hectare care în liltifnii 6—7 ani n-au produs nimic sau foarte puțin. înseamnă, după calculele specialiștilor, peste 12 000 tone de Sfeclă di zahăr în plus pentru industria prelucrătoare a zahărului.
MIRCEA BORDA

în județul Olt, aproape 25.000 de tineri mecanizatori, cooperatori, lucrători din I.Â.S. muncesc zi-lumină. Ei au fertilizat pâmintul cu cincizeci de mii de tone de îngrășăminte și continuă acțiunea. Au refăcut canale, au decolmatat canale și au înlocuit conductele stricate, acțiuni ce vor permite irigarea a 30 de mii de hectare, iar la Vișina, Ștefan cel Mare, Corabia, Urzica, Stoienești, Dobro- sloveni, Orlea, Grojdibod și in alte 30 de unități agricole acțiunea continuă pină cind și ultimul hectar din cele peste o sută de mii amenajate pentru irigații va fi recepționat. Acum se transportă din baze și se condiționează semințele ; mecanizatorii aplică, repetîndu-le, lucrările de pregătirea ogoarelor și de reținere a unei cit mai însemnate cantități de apă tn sol. S-au plantat o sută și ceva de hectare cu pomi și se continuă cu plantarea in cadrul unităților cu terenuri pe dealurile Balșului și ale Cotmenei. Se aplică lucrările de întreținere la pășunile și finețele naturale — șantier al muncii tinerilor fiind zece mii de hectare. Se participă la consolidarea malurilor Oltului, Oltețului, Vedei și Călmățuiului, la stăvilirea eroziunii solului în 53 de unități agricole. în plus, toți tinerii satului — indiferent de locul de muncă — lucrează în acord global suprafețe semănate cu porumb, floareă-soarelui și sfecla de zahăr, răspund concret de mai bine de jumătate din suprafețele repartizate bazei furajere. De fapt, cele ce se comunică, la zi, în operativa Direcției generale județene pentru agricultură : aproape zece mii de hectare semănate și peste 60 de mii de hectare pregătite în condiții foarte bune.

inse O idee de Joc, o concepție taciică, un mod propriu de exprimare al echipei și al jucătorilor — n-am văzut, in acest timp, și cu atît mai puțin în meciul de simbătă seara, cu Franța. Federația — am fost martor în atîtea ședințe de analiză — a cerut conducerii tehnice a echipei să-și precizeze și clarifice intențiile. Antrenorii și-au luat angajamente, în acest sens, dar mare lucru nu s-a făcut, ei manifestând, în acest domeniu multă inconstanță, multe ezitări. Aceste slăbiciuni Ic explică și faptul că au fost chemați in lot circa 40 de jucători, dacă nu mal mulți. Cei 13 jucători, care au evoluat pe terenul din Parc des Princes, au fost adunați din 11 cluburi ! Fiecare a jucat ce-a știut. Echipa noastră a comis flagrante greșeli de concepție, de tactică, de plasament și marcaj. Să nu luăm decît faza fixă
REZULTATELE

DIVIZIEI B
SERIA ICeahlăul P. Neamț — Carai- manul Bușteni 4—0 ; C.S.U. Galați — Celuloza Călărași 3—2 ; Progresul Brăila — F.C. Galați 0—0 : Metalul Plopeni — Victoria Roman 3—0 ; Constructorul Galați — Viitorul Vaslui 1—0 ; S.C. Tulcea — Oțelul Galați 1—0 ; C.F.R. Pașcani — Metalul Mija 2—1 : Știința Bacău — C.S.M. Suceava 1—0 ; Gloria Buzău — Petrolul Moinești 9—2.în cla- urmată puncte.Gloria Buzău conduce sament cu 29 de puncte; de Știința Bacău cu 28
SERIA IIMetalul București — Minerul Motru 2—0 : Nitramonia Făgăraș — Carpați Brașov 3—0 ; Dunărea . Giurgiu — Autobuzul București 0—3 ; Progresul București — Tractorul Brașov 0—1 ; Electroputere. Craiova — Flacăra Moreni 1—0 : Metalul Dro- betâ — Șoimii Sibiu 1—1 ; C.S. Tirgbviște — C.S. Vîlcea 2—2 : Dinamo Slatina — Ș.N, 2—0 ; Metrom Brașov metan Mediaș 1—0.C.S. Vîlcea continuă ducă cu 27 de puncte, de Șoimii Sibiu cu 26
SERIA III

Oltenița— Gazsă con- urmată puncte.
Gloria Bistrița Hunedoara 2—2 ; dèa — Victoria C.F.R. Timișoara ____  ___ ...1—0 ; Industria Sîrmei C. Turzii— Vulturii Lugoj 3—1 ; Unirea Arad — Minerul Cavnic 1—0 ; Minerul Anina — Minerul Baia Marc 2—2 ; Metalurgistul Cugir— Mureșul Deva 1—0 : Olimpia Satu Mare — Textila Odorhei 1-0.Olimpia Satu Mare continuă să conducă In clasament cu 28 de puncte.

— . Corvinul Olimpia Ora- Carei 2—0 ; — F.C. Bihor

■

■

ANGAJEAZĂ
■

T. formatori 4-8 claie

Tractoriști 4-8 claie.

de înscriere: vîrsta 16—40 ani excepfînd persoanele născute în 1954-1955 ■

■

4-8 claie
4-8 claie

la locul de 
vîrsta 15-18 ■

B
R

tifieat 
grafii

studii 8-10 clase, salarizarea conform H.C.M. 981/1967.

Acte necesare pentru înscriere: certificat studii - certificat naștere, căsătorie și cer- 
de naștere pentru copii - toate în original și copii nelegafizate - două foto- 
(tip legitimație) - adeverință C.A.P. - adeverință de vaccinări.

ANGAJEAZĂ

GRUPUL DE ȘANTIERE 
INSTALAȚII - MONTAJ 

O2 BUCUREȘTI
â N u bi r

întreprinderea „23 Augusf'-București - B-dul Muncii nr. 256 Sector
3 tramvai 23, 24 — autobuz 79

■

a■

«■
■■

■■R

Muncitori instalatori caloriferiști, tinichigii 
ventilație, sudori electrici și autogeni, montori 
conducte tehnologice, montori montaje indus
triale și lăcătuși, sudori pentru șantierele din 

București, Pitești, Giurgiu, Curtea de Argeș, 
Alexandria și Balș.

— Se angajează și echipe de specialitate și 
complexe prin detașare pe perioade de 1 la 6 

luni.

— Se asigură condiții optime de cazare și 
masă la cantină

— Solicitanții se vor adresa la sediul între 

prinderii din București, str. Academiei Nr. 2, 
etaj II, sector 4, telefon : 16 72 00/03 și în pro
vincie la sediile șantierelor sus menționate

Formatori 
Forjori 
Curățitori 
Lăcătuși 
Strungari
Sudori electrici și autogeni

■
Zidari Cond. auto ■
Tîmplarl Tractoriști ■
Electricieni Manevranți ■
Macaragii Acari ■
Mecanici locom. Necalificati ■
Dulgheri Betonisti ■
Instalatori sanitarișfl Izolatori ■■

Muncitori necalificați pentru meseria de forjor si curățitori pentru sectorul cald, vîrsta 
ani împliniți sau cu armata făcută pină lâ 45 ani. Studii minime 4 clase primare, primește 
salariu de 1326 lei, masă contra cost la cantina întreprinderii.

întreprinderea mai recrutează muncitori necalificafi pentru calificare din toată tara 
participare tn producție în meseriile :

Strungari 
Găuritori 
Galvaniz.

Condițiile de înscriere: vîrsta 16-40 ani excepfînd persoanele născute
- salarizarea conform H.C.M. 2105/1969.

De asemenea mai angajăm tineri pentru calificare prin ucenicie 
muncă cu durata de școlarizare de 2 ani în meseria de turnători formatori, 
ani, studii 8-10 clase, salarizarea conform H.C.M. 981/1967.

Informații suplimentara Io Serviciul personal, pregătire a cadrelor și salarizare, 
telefon 45.04.40 inferior 1856, 1704.

■ ■■■■■■■■

din care s-a marcat golul (minutul 60, Beretta) : s-a repetat greșeală de la Leipzig. Atacan- țil n-au colaborat aproape deloc, jucătorii au acționat izolai, luînd pe cont propriu acțiunile și rezolvările, fiind, astfel, ușor de anihilat de apărătorii francezi. Șuturile la poartă sau în direcția porții au fost o raritate. Ce poți să mai spui cind într-o repriză întreagă — a doua — s-a tras un singur șut spre poartă : Beldeanu, în minutul 65 I Nu s-a insistat pe acțiunile și atacurile pe extreme, joc promis demult să fie reconsiderat. Ca să nu mai vorbim de scăderea potențialului fizic spre finalul meciului. Partida, în general, a fost de un nivel mediocru și ca factură tehnică și ca spectacol. Au cîștigat, pe merit, reprezentanții cocoșului galic, care au dominat mai mult, au atacat mai ambițios și mai periculos. Acțiunile lor ofensive au dezvăluit serioase deficiențe de organizare tn sistemul defensiv al echipei noastre.Dar despre problemele naționalei vom mai avea prilejul să vorbim. Nu este lipsit de interes să se analizeze absența lui Dobrin din națională și cauzele ei adevărate. Ca și alte absente. Să punem oapăt, odată pentru totdeauna, jocului capriciilor unor vedete. Problemele echipei reprezentative trebuie dezbătute cu un înalt simțresponsabilității din partea tuturor. Trece timpul șl încă nu se conturează un lot stabil, valoros, nu se cristalizează un stil de joc adecvat și eficace. Și ne așteaptă un sezon internațional plin și greu. Prin valoarea viitorilor adversari — Brazilia, Argentina, Olandă etc — și ecoul internațional al rezultatelor, cu aceste echipe participante Ia WM ’74, viitorul program cuprinde obiective de mare prestigiu. Măsurile, modificările, adaptările, retușurile trebuie adoptate și făcute, prin forța fmprejurărilor, din mers, în focul „marilor bătălii".

al

în incinta Parcului „23 August“, jurul Turnului Parașutiștilor, s-au adunat,__ _3 600 de tineri, alți numeroși cetățeni din cartier să participe Ia un eveniment — redeschiderea activității de parașutism — care marca, de fapt, inaugurarea sezonului cultural-sportiv de masă in aer liber.Festivitatea — onorată de prezența tovarășului Gheorgho Cioară, prim secretar al Comitetului Municipal București al P.C.R., primarul Capitalei, a altor activiști de partid și U.T.C. — a început cu „semnalul trompeților", apoi comandantul unui detașament de pregătire pentru apărarea patriei, elevul Viorel Goanță, de la Liceul nr. 36, prezintă raportul. După un scurt cuvint prezentat de tovarășul Vasile Istrate, președintele Clubului sportiv municipal, se trece la desfășurarea punctelor din program care prevăd pregătire teoretică pe grupe de cursanți. activități practice, demonstrații cu lansări ghidate și lansări declanșate efectuate de sportivi consacrați, în care au fost angrenați și mulți tineri cursanți care se vor pregăti în cel mai temerar dintre sporturi. Cei circa 2 000 de cursanți la „școala curajului“ prezenți pe platoul din jurul Turnului Parașutiștilor, i-au ascultat cu acest prilej pe inginerul Ștefan Șuvert, realizatorul parașutei românești, care a prezentat cîteva momente din istoria parașutismului, pe maestrul emerit al sportului. Ștefan Sebe, pe tînărul Constantin Mirea de la „Energoreparații“, sportiv de performanță la clubul central aeronautic, ale cărui lansări și aterizări, chiar pe o vreme cu vînt, le admiraseră, oameni pasionați care le-au împărtășit din tainele acestui sport între sporturi. Demonstrațiile, argumentele celor care au vorbit au avut chiar un efect imediat. Numeroși tineri s-au înfățișat la reprezentanții clubului sportiv municipal ccrind să fie înscriși în rindurile cursanților pentru parașutism, — elevi, studenți. muncitori, funcționari — al căror număr pină, în prezent, după cum am fost informați, depășește cifra de 14 009 !Mrnifestarea de ieri, dâ la Turnul Parașutiștilor, organizată de Comitetul Municipal București al U.T.C., cu sprijinul altor factori responsabili anunță pentru tinerii amatori bucureșteni un sezon plin, o activitate dintre cele mai atractive.
V. CABULEA

HOCHEI: Campîo
VIOREL RABA

recteze, ce se mai poate, din mers. Mai sint de jucât 5 meciuri...

Farul și C.S.M. Sibiu. Amintim că primele trei formații se află la egalitate de puncte.

natele mondiale
(grupa B) BASCHET: Surpriză

M. L.

RUGBI : Un nou
eșec al

Campionatul mondial (grupa B) de hochei a debutat joia trecută Ia Ljubliana, in Iugoslavia. Pe gheața de Ia Palatul livoli — marele patinoar artificial acoperit, cu o capacitate de 5 000 de locuri pe scaune, a- colo unde cu cinci ani în urmă mai fusese organizată această competiție — 8 echipe s-au a- liniat la start : Austria, R. F. Germania (retrogradată din grupa A), Iugoslavia, Japonia, Norvegia, și Olanda (ambele promovate din grupa C), România, S.U.A. Despre toate ca stil de joc șl valoare — tehnicienii și jucătorii noștri știau cîtc ceva anume, ca rezultat al disputelor directe susținute în cadrul eșalonului Secund al hocheiului sau din întâlniri amicale. Cu o excepție : Olanda. Singura „necunoscută“ a grupei B avea să ne servească, din păcate, dușul rece care, Ia debut de competiții mai ales, poate a- vea efecte dintre cele mai nedorite. Tricolorii au pierdut cu 5—7 (1—2, 2—3, 2—2) iar scorul pe reprize ilustrează alergarea în „plasă" de la atletism : cind, spre sfîrșit, liderul este prins, cu eforturi, atunci e prea târziu să mai cîștige și învinsul își reproșează că n-a atacat mai din vreme. Cam așa a fost și pe gheață... Cu această ocazie e- chipa olandeză și-a divulgat marele secret : ea utilizează 6 jucători de origine canadiană, așa că și alte teamuri cu pretenții, din grupă, sint expuse surprizelor. De fapt „pretențiile" echipei noastre nici nu sint formidabile. Se vizează menținerea locului IV cucerit Ia ediția trecută de la Graz. în calculul acesta se conta pe rezultate, normale, inclusiv una-două înfrin- geri „planificate“. Cu surpriza primului insucces, însă, obiectivul acesta devine maximal, în- lăturînd, se pare, acea marjă pe care și-o rezervaseră tehnicienii F.R.H.G. și care sperau la un loo III, însă n-o spuneau cu glas tare... Cea de a doua partidă a echipei noastre a relansat speranțele : 10—1 cu Austria I Lucruri noi, și bune și rele. Netedu n-a mai fost în zi proastă și el rămîne, alături de Dumitraș, un portar remarcabil. Gafele din jocul precedent fuseseră accidentale. în schimb tripletele de atacanți, din dorința de a băga și cite două goluri deodată, dacă s-ar putea, se pripesc in ducerea pină la capăt a acțiunilor de joc. Așa s-a întâmplat și în partida cu Austria cind în raportul de 5—3 jucători pe gheață, golurile s-au lăsat prea mult așteptate. Dar să-i lăsăm pe antrenorii Io- nescu, Tiron și consilierul tehnic, lovieticul Suvalov, să co-

Steaua
studenților

învinsa acasaEchipele masculine de baschet din prima grupă a diviziei A s-au reîntîlnit in sala Flo- reasca din Capitală, care avea să găzduiască 9 jocuri contând pentru turul 3 al campionatului. Partidele s-au desfășurat în nota obișnuită, cu aceleași carențe de ordin tehnic și tactic semnalate în etapele precedente. Pe linia ultimelor evoluții, Dinamo a continuat seria victoriilor, detașindu-se net de celelalte competitoare : Steaua. Universitatea Timișoara, I.E.F.S.. Farul Constanța și „U" Cluj. In etapa de ieri, dinămoviștii au cîștigat la scor, 93—65, partida susținută cu I.E.F.S. Astfel, Dinamo acumulează maximum de puncte. 48, și se poate considera virtuală cîștigătoare a campionatului. Un rezultat surpriză s-a înregistrat în meciul Steaua— Universitatea Timișoara. Studenții timișoreni, care candidează Ia medalia de bronz, au dat o replică dîrză baschetba- liștilor de la Steaua, reușind să cîștige Ia limită, cu 66—64. „U" Cluj a dispus de Farul Constanța cu 82—70.
VOLEI: Secvență

finalăDe săptămîna trecută au început jocurile decisive pentru echipele feminine din prima divizie de volei, urrnînd ca peste cîteva zile să cunoaștem campioana pe acest an. Mai intii, au intrat în focul întrecerilor formațiile din grupa secundă, locurile 7—12, avind ca principală protagonistă pe „Medicina“ București, care nu â cunoscut nici o înfrîngere în etapa finală a campionatului. Sextetul medicinistelor a confirmat evoluțiile bune din primul turneu, reușind să cîștige toate meciurile. O comportare meritorie au avut și voleibalistele de Ia „Universitatea“ Craiova, promovate anul trecut în prima divizie și care s-au clasat înaintea unor formații mai experimentate. cum sint I.E.F.S. și „Universitatea“ Timișoara. Con- tinuind seria eșecurilor la scor, formația I.T.B. a terminat pe locul 12 (setaveraj 0—30 !) și, astfel, părăsește prima divizie. A doua retrogradată este Cluj.Incepînd de astăzi, amiază, sala sporturilor Constanța găzduiește turneul final pentru locurile 1—6, în care își dispută întîietateâ echipele Penicilina Iași, Rapid. Dinamo, Constructorul București,

„U“duDă din

bucureșteniCriza de formă în care se găsesc studenții bucureșteni sa accentuează. Sportul studențesc, suportă al doilea eșec intr-un interval de opt zile. hau. de exemplu în partida cu tehnica Iași, bucureșteni! Wu suferit o nouă * ' ' scorul de 6—14, care, în contextul . ■/ ’ ______ _trebuie să pună pe gînduri, atît pe jucători, cit și conducerea tehnică a echipei în frunte cu antrenorul Th. Rădulescu.în a doua partidă de ieri dimineață din Capitală, desfășurată pe terenul din Parcul Copilului, Grivița roșie a surclasat pc Agronomia Cluj : 37—4. Victoria grivițenilor, categorică ca scor, a scos în evidență șl calitățile unei aripi in mare vervă de joc, Ncgoescu, dispoziția de joc a „bătrînului“ Țibu- leac, ca și eficacitatea ' lui Si- mion, ieri, cei mai buni de pe teren. Clujenii, in schimb, au jucat fără vlagă, neprofitînd nici măcar de avantajul vintu- lui ce le-a fost favorabil în cea de-a doua repriză a meciului. Față de evoluțiile avute pină acum, eșecul clujenilor poate fi socotit un accident. Corect, arbitrajul prestat de Petre Io- nescu.în țară : Farul — Dinamo : 9—7. (constănțenii confirmă in continuare), C.S.M. Sibiu — Steaua : 3—12 : UniversitateaTimișoara — Gloria : 12—6.

înfrîngere lapoziției din clasament

GABRIEL FLOREA

Duminică s-au încheiat întrecerile din cadrul „Cupei Doljului“ lâ handbal, competiție organizată de către Consiliul județean pentru educație fizică și sport și inspectoratul școlar județean.La juniori, din cele 20 de formații prezente în concurs, primul loc a fost ocupat de echipa reprezentativă a școlii sportive nr. 2 București, la fete, și de cea a școlii sportive din Constanța la băieți. La seniori, pe locul I s-a situat formația întreprinderii „Independența“ Sibiu, la băieți, și cea de la „Teba“-Arad, la fete.
★Pe stadionul Giulești din Capitală s-a disputat ieri dimineață meciul internațional amical de fotbal dintre reprezentativa de juniori a Braziliei și selecționata de tineret a clubului Rapid. Partida s-a încheiat la egalitate : 0—0,Echipa de juniori a Braziliei urmează să întîlnească miercuri, Ia Pitești, selecționata similară a României. (Agerpres)

/ ?
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A VIZITAT 
ÎNTREPRINDERI Șl ȘANTIERE DIN CAPITALĂ

„Ne angajăm să ne 
îndeplinim exemplar 

sarcinile de producție“
Muncitorii, tehnicienii, Inginerii întreprinderii ..Autobuzul“ fac o călduroasă primire tovarășului Nicolae Ceaușescu. iși exprimă bucuria tle a-1 reintilni din nou, la locul lor de muncă, de a folos; dialogul direct cu secretarul general al partidului în scopul perfecționării activității de producție.Traian Duda?, ministru secretar de stat la Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Grele, și Gh. Ficiu. directorul Întreprinderii, înfățișează o serie de succese obținute de la începutul actualului cincinal, care atestă preocuparea unanimă de utilizare a tuturor resurselor pentru înfăptuirea prevederilor de plan înainte de termen, puternicul potențial u- iran și material antrenat în activitatea de continuă îmbunătățire a parametrilor autovehiculelor fabricate aici, atît sub aspect constructiv, cît Si funcționalS? vizitează halele care grupează noile linii de construcție și montai general, tunelele de vopsire și uscare, precum si bancurile de probe ale autoutilitarelor „TV“, realizate integral prin autoutilare. Pretutindeni domnește un ritm alert de producție, se vădește hotâ- rirea tuturor de a îndeplini în mod exemplar și înainte de termen sarcinile actualului cincinal.Prezența conducătorului partidului și statului prilejuiește calde manifestări • din rîndul celor aflați la lucru, de-a lungul liniilor tehnologice, se desprind șeful de brigadă Ion Gagiu de la montatul caroseriilor, sudorița Zamfira Neagu. muncitoarea Florica Mușat. controlor de calitate Vasile Anghel si alții, care oferă flori tovarășului Nicolae Ceaușescu. se angajează. în numele colectivelor din care fac parte, să-și îndeplinească exemplar sarcinile de producție. Secretarul general al partidului adresează calde urări de succe» de fericire Si sănătate.Secretarul general al partidului se oprește adesea, se interesează de eficienta unor procedee tehnologice aplicate. Totodată tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă ca spațiile de producție să nu »ai ne folosite pentru depozitarea unor piese și subansamble. Pentru acest scop pot fi amenajate magazii suspendate, iar în spațiile eliberate să se organizeze noi linii de montaj.T.a ieșirea din hale, pe un platou este amenajată o expoziție care ilustrează concret drumul parcurs de Ia produsele cincinalului anterior la cele de astăzi. Sînt prezentate citeva dintre cele 36 de variante de au toutilitare ..TV“. autobuzul urban „DAC 112 UD“ cu 110 locuri și troleibuzul de mare capacitate „DAC 112 E“.Tovarășul Nicolae Ceaușescu examinează cu atenție citeva autoutilitare, apreciind calitatea finisajului, gradul de teh

nicitate. net superior produselor anterioare. Secretarul general al partidului se urcă în noile tipuri de autobuze și troleibuze expuse, se informează asupra caracteristicilor acestora, apreciind gradul lor de confort, linia elegantă a acestora, contribuția adusă de întreprindere la îmbunătățirea transportului in comun, ca și la dezvoltarea turismului, preocuparea pentru diversificarea continuă a producției și creșterea nivelului de competitivitate al acestuia.tn final se poartă o utilă discuție axată pe unele probleme de perspectivă imediată ale unității.— Cînd veți produce noile autobuze cu motoare Diesel integral asimilate în tară, se interesează tovarășul Nicolae Ceaușescu.— Anul viitor, informează di- rfinfArnl.— Trebuie grăbită acțiunea de asimilare a motorului. De asemenea, să vă gândiți la soluții pentru creșterea continuă a parametrilor calitativi la tipurile aflate in fabricație. Tn întreprindere mai sînt încă multe de făcut. Se poate instala o nouă linie pentru montajul autoutilitarelor fără investiții, numai prin reamplasarea utilajelor.în acest context al dialogului, tovarășul Nicolae Ceaușescu cere organelor de resort elaborarea în cel mai scurt timp a unui program de dezvoltare și sistematizare a uzinei. Totodată, secretarul general al partidului recomandă să se studieze amplasarea într-un alt perimetru industrial al Capitalei a unei noi uzine cu profil asemănător. în acest fel și printr-o specializare mai accentuată și cooperare strînsă între uzina „Autobuzul“ și viitoarea întreprindere să se asigure acoperirea mai bună, cu autovehicule de înaltă calitate, a necesităților economiei naționale. cît și cerințele exportului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este înconjurat cu dragoste de numeroși muncitori, care țin să-î vorbească direct și deschis despre condițiile de muncă și de viață tot mai bune, să-i mulțumească pentru grija sa statornică, să-l asigure că vor face totul pentru ca sarcinile de producție să fie îndeplinite exemplar.— Cum munciți, ce probleme aveți ? se interesează secretarul general al partidului.’ — Stă în putința noastră să rezolvăm problemele care mai sînt în legătură cu producția.— Dar cu calitatea cum stați ?— Calitatea producției, la nivelul tehnicii actuale, arată lăcătușul Nicolae Măfinescu. contribuie la creșterea prestigiului nostru De aceea ne străduim să realizăm numai autovehicule de bună calitate. Anul acesta ne-am angajat să livrăm în plus fată de olan 50 de autobuze și .10 troleibuze. competitive pe plan internațional.— Foarte bine, să produceți numai mașini de înaltă calitate, canabile să satisfacă cerințele cele mai exigente.

Continuare secretarul general al partidului.Edilii Capitalei prezintă apoi macheta noului cartier de locuințe din această zonă,— înainte de, a definitiva programul de construcții de locuințe — spune secretarul general al partidului — trebuie bine delimitat parcul. Nu ticbuie să luăm din terenul prevăzut pentru orășelul copiilor și nici din cel pentru parcul de distracții. Trebuie să ținem ebnt că nicăieri nu mai găsim un Ioc așa de bun pentru aceste scopuri. Un oraș de 2 milioane de oameni ca București trebuie să aibă si un mare parc de distracții ; să construim aici și un ștrand, pentru care să menii, un hotel, mod permanent, gindim la tot ce mul. să venim în intimpinarea necesităților sale de odihnă recreare. Să facem în așa incit ceea ce construim parcul de distracții și orășelul copiilor să devină un centru de atracție pentru întregul oraș.în spiritul celor hotărîte de secretarul general al partidului, se studiază apoi, la fața locului, diferite soluții de amplasare și amenajare a marelui parc de distracții și a orășelului copiilor. stabi!indu-se măsurile corespunzătoare în vederea realizării lor pînă în anul viitor. Tovarășul Nicolae Ceaușescu ist exnrimă încrederea in posibilitățile constructorilor, convingerea că alături de ei tineretul și pionierii Capitalei vor munci cu însuflețire la amenajarea acestei zone destinate atît lor cit si tuturor bucurestenilor.în aplauzele celor prezenți, care țin să exprime âstfel secretarului general mulțumirea lor profundă pentru preocuparea sa consecventă față de nevoile oamenilor muncii, pentru continua Îmbunătățire a condițiilor lor de viată, tovarășul Nicolae Ceausescu părăsește șantierul.în parc, coloană de mașini se oprește. Miile de tineri partici- panți la munca patriotică il în- timoină pe secretarul general al partidului cu aplauze și ovații. Se scandează cu dragoste numele tovarășului Nicolae Ceaușescu.Asm.ăm.la un moment', sițnboc. liC. în timp ce mulțimea cintă

unvă laude oa- restaurante. In trebuie să are nevoie ne

Sper că atunci cînd
emoționantul imn „Trei culori", tovarășul Nicolae Ceaușescu plantează un stejar chiar la intrarea în parc — stejar care va dăinui aici Peste ani și ani ca o mărturie a prezenței active, pretutindeni, in mijlocul poporului. a secretarului general al partidului. Ca și stejarul din Borzești cu rădăcinile adine înfipte în glia tării, el va vorbi generațiilor viitoare despre trăinicia a .tot ceea ce realizează poporul român pentru ziua de azi și de mîîne. sub conducerea,.. înțeleaptă a partidului. în frunte ci secretarul său general, pentru fericirea și prosperitatea ' națiunii ’noastre socialiste.

Recomandări prețioase
pentru dezvoltarea indus
triei electronice românești

voi veni din nou o să văd
și mai multe creații proprii“

Un viitor orășel al copiilor
și un mare parc de distracții

Vizita secretarului general al partidului continuă apoi pe șantierul cunoscut sub numele de „Dealul Piscului“, unde se construiește o mare sală publică.. Este ora 10,00. Cu aplauze și ovații puternice, miile de tineri și constructori intîmpmă pe secretarul general al partidului. Această manifestare caldă, de dragoste și stimă pentru tovarășul Nicolae Ceaușescu este o nouă expresie a încrederii nestrămutate a muncitorilor, a tineretului nostru, în justețea politicii partidului și statului nostru, a hotărîrii lor de a munci neobosit pentru ridicarea României pe noi trepte de civilizație socialistă, pentru o viață demnă, pe măsura înfăptuirilor poporului nostru. Două tinere ies din mulțime, oferind secretarului general buchete de flori, urindu-i din toată inima sănătate și viață lungă, pentru binele întregii noastre țări.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători sînt invitați de prof. univ. Cezar Lăzărescu, președintele Uniunii arhitecți- lor, să viziteze șantierul „sălii polivalente“.Amplasată și concepută pentru 
a exprima in această zonă a Capitalei arhitectura cea mai modernă, ea va avea dimensiuni impresionante : suprafața desfășurată va îngloba 30 000 mp, înălțimea totală — 27 m, deschiderea — 90 m, înălțimea sălii — 14 m, capacitatea — 6 000 și 8 000 locuri. Urmind indicațiile date de secretarul general, ar- hitecții au conceput sala de așa manieră, incit să poată fi folosită atît pentru întreceri sportive, cit și pentru manifestări culturale și întruniri publice.— Ați prevăzut săli pentru traduceri și transmisii radio-te- levizate ? se interesează tovarășul Nicolae Ceaușescu.— Da, au fost prevăzute. Totodată, așa cum ați recomandat cu prilejul unor vizite anterioare. sala va ieși mai cuprinzătoare, după cum ne-ați indicat dumneavoastră, tovarășe secretar general — răspunde autorul proiectului. 'In continuare, sînt prezentate

soluțiile constructive adoptate, Intre care atrage atenția realizarea direct pe șantier a principalelor structuri din beton, e- lemente prefabricate de mari di- mensiuni, ceea ce reprezintă o premieră tehnică pe țară.— Este bine că aceste prefabricate se fac aici — subliniază secretarul general al partidului. Ele se realizează Ia un preț de cost mult mai redus.O altă premieră inginereasca este relevată cu satisfacția împlinirilor de constructorii acestui edificiu : acoperișul va fi construit pe cabluri suspendate prin- tr-o soluție tehnică ingenioasă mai eficace decît cea folosită la alte edificii de acest gen, de peste hotare : o combinație de folie de aluminiu și bitum, foarte ușoară, foarte elastică, care asigură impermeabilitatea, va refracta, în același timp, razele soarelui.Are loc apoi o discuție animată, referitoare la amenajarea noii zone de agrement, pe a- proximativ 200 hectare, la care iau parte și tovarășii Ion Traian Ștefănescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C. ministru pentru problemele tineretului, general- locotenent. Marin Dragnea, prim- vicepreședinte al Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport, Nicolae Popa, vicepreședinte al Consiliului popular municipal București, arhitecți, muncitori.— Am văzut concepția voastră asupra viitoarei zone de agrement a Capitalei, spune tovarășul Nicolae Ceaușescu. Trebuie însă să ne gindim să-i aducem unele retușuri. Va trebui să facem aici un orășel al copiilor șl un mare parc de distracții, care să fie tot ce poate fi mai modern și funcțional în această materie și, bineînțeles, bazat pe tradițiile românești.Trebuie să studiem atent a- ceastă problemă, să găsim cele mai bune soluții, deoarece această zonă are o așezare foarte favorabilă : este o zonă centrală la care are acces populația Capitalei din multe cartiere și beneficiază de un sistem de transport foarte bun — subliniază în

Vizită secretarului general al partidului continuă pe marea platformă a industriei electronice românești „Pipera“, ramură care în actualul cincinal cunoaște o dezvoltare prioritară, alături de alte domenii vitale pentru economia românească.Primul obiectiv la care tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat s-au oprit este „întreprinderea de aparate electronice de măsură și industriale“, una din cele mai tinere unități industriale din această ramură, unde se realizează produse rie o mare finețe și complexitate necesare proceselor de producție in metalurgie. chimie, energie electrică și alte sectoare industriale, in laboratoare și școli. La sosire in fața întreprinderii, alaturi de tovarășa Lina Ciobanu, membru al Comitetului Executiv a CC al P.C.R., prim-secretar al Comitetului de partid al Sectorului 2 - București, de tovarășul Virgil Actarian. ministrul industriei construcțiilor de ma- șini-unelte și electrotehnicii, de membrii conducerii întreprinderii și ai Comitetului oamenilor muncii, se afla comunista Steli- ana Grigore, delegata de colec- tivul de muncitori, ingineri și tehnicieni, să ureze în numele lor bun venit secretarului general al partidului.Dialogul tle lucru începe in fața unei expoziții cuprinzînd principalele tipuri de produse realizate pînă acum, care se produc pentru prima dată în țara noastră, după concepție proprie. Ing. Ștefan Dincă, directorul întreprinderii, raportează că, potrivit indicațiilor date de secretarul general al partidului, cu prilejul prezentării anterioare a acestor aparate, pe atunci prototipuri, toate produsele au fost introduse în fabricație de serie.Apreciind sucesele remarcabile obținute de specialiști și elec- troniști în această direcție tovarășul Nicolae Ceaușescu remarcă diversitatea produselor, re- comandînU. totodată, intensificarea preocupării pentru tipizarea producției și profilarea întreprinderii. Ministrul de resort informează că există un program menit să asigure o mai bună așezare a unităților din industria electronică pe profile de activitate, care va fi pus în aplicare în următoarele luni și în care este cuprinsă și această unitate. Secretarul general al partidului se interesează apoi care este contribuția întreprinderii la realizarea aparaturii pentru relee de televiziune. Tovarășul Virgil Actarian raportează că această sarcină, dată de conducătorul partidului, este încredințată întreprinderii „Electronica“.Discuția continuă apoi In secțiile de producție. Aici. în halele de prelucrare și Ue montaj este unul din locurile unde se afirmă viguros capacitatea de creație a inteligenței tehnice românești, formată in școlile profesionale. în cele generale și postliceale pe care întreprinderea le patronează și de unde iși recrutează cadrele. în facultăți și institute de specialitate.

pe

Secretarul general al partidului se oprește de nenumărate ori, studiază calitatea produselor. Tovarășul Nicolae Ceaușescu răspunde cordial la saluturile și urările pline de dragoste și stimă adresate de pionierii și elevii școlilor patronate tle uzină, de muncitori, care țin să-I îmbrățișeze, să-i mulțumească pentru grija pe care o poartă bunului mers al întreprinderii lor. a întregii economii românești, a bunăstării celor ce muncesc. Examinînd părțile comoo- nente ale aparatelor, tovarășul Nicolae Ceaușescu indică să se folosească pe scară mai largă materialele plastice în locul aluminiului. apreciind că acestea asigură condiții tot atît de bune de exploatare. „Este o treabă foarte bună, pe care o faceți cu grijă, dar trebuie să vă preocupe mai mult economisirea materialelor scumpe".La capătul unei benzi de montaj. directorul întreprinderii prezintă secretarului generalinginera Florena Păun, șefa secției, informîndu-1 că fiecare responsabil de lucru își are locul stabil de activitate în mijlocul colectivului pe care îl conduce. „Aceasta este foarte biné" — subliniază tovarășul Ceaușescu. „Dar controlul de calitate cum se asigură ?“ Gazda prezintă stantlurile de control, precizînd totodată că pe fiecare fază de lucru produsele sînt supuse unei verificări minuțioase în aceste posturi specializate, în timpul vizitei prin hala de montai, secretarul general al partidului observă că aceasta este mal potrivită pentru instalarea de utilaje mari. Ministrul de resort raportează că montajul va fi mutat în noua clădire care se ridică în prezent, iar hala va fi folosită pentru extinderea sectorului de prelucrări, în același timp, s-a hot.ărît dezvoltarea sectorului de aparatură necesară producției fabricii, realizată prin forțe proprii.Pe șantierul noii secții, care este vizitat apoi, tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat că lucrările de construcții sé desfășoară în ritm susținut, constructorii urmărind să asigure astfel dublarea canacității întreprinderii. înainte de termen. Remarcînd distanța mare dintre clădiri, secretarul general al partidului cere explicații asupra felului cum va fi folosit acest teren. Gazdele informează că aici va fi amplasată o nouă secție, unde se va produce aparatură electronică medicală.La plecare, tovarășul Nicolae Ceaușescu adresează vii felicitări colectivului întreprinderii pentru succesele înregistrate pl- nă acum.Răspunzînd mulțumirilor colectivului pentru cinstea ce li s-a făcut prin această vizită, secretarul general ăl partidului a spus : „Doresc să transmit tuturor tovarășilor cele mai bune urări de succese, le cer în primul rind calitate și accelerarea ritmului de producție, astfel incit să crească contribuția voastră Ia reducerea importului".

La întreprinderea de calculatoare electronice — unitate situată in imediata apropiere a fabricii de aparate de măsură,— din mulțime s-aii desprins pionierii Iren Manuila și Horea creazâ, alături de câlegfi tor, in; - atelierul de calculatoare al Casei pionierilor din sectorul 11, ateliei patronat tic întreprindere, oferă secretarului general al partidului buchete de flori și-i adresează vii mulțumiri, admca lor recunoștință, pentru grija deosebită ce o poartă tinerei generații.Pentru realizatorii calculatoarelor electronice românești este o zi deosebită. Este ziua in care au prilejul de a înfățișa tovarășului Nicolae Ceaușescu modul în care au înfăptuit indicațiile ce le-au fost făcute cu prilejul vizitei cut. indicații care baza activității comuniștilor, a Întregului colectiv.— Vă raportez, tovarășe cretar general, că, potrivit recomandării dumnevoastră, întocmit un program de asimilare de noi produse și de înnoire a fabricației — ține să sublinieze din primul moment directorul întreprinderii, inginerul Sandu Segal. ~ tat, in prezent 86 volumul producției produsele noi și Toate prototipurile ză in întreprindere cu sprijinul specialiștilor din Institutul de cercetări și proiectări pentru tehnică de calcul. Edificatoare pentru aceste rezultate este expoziția recente meniul tronic. menea, birou, produse pe care colectivul se angajează să le zeze în fabricație cinstea sări a celui de-al Xl-lea partidului.Secretarul general al partidului cercetează cu multă atenție noile produse, solicită specialiștilor explicații referitoare la performanțele și costul lor, felicită colectivul întreprinderii pentru succesele obținute in domeniul diversificării mijloacelor electronice de calcul.— Cum stăm cu gradul (le Integrare a mașinilor electronice?— întreabă secretarul general al partidului.— în prezent, el se situează între 66 și ne angajăm ca

și vă asigurăm că nu ne vom precupeți eforturile pentru Înfăptuirea și depășirea sarcinilor ce ne revin — răspunde directorul întreprinderii.Se vizitează, apoi, principa- Neamțu. Cei doi copii, care lu-, lele hale ale unității. Pretutindeni,.'tițl&ri — tete și băieți — minuiesc cu o deosebită dexteritate și pricepere mașini automate. dispozitive și alt apa- rataj. de. înaltă tehnicitate. Mulți vin în intimpinarea tovarășului Nicolae Ceaușescu. îi inminea- ză garoafe roșii și îi adresează cuvinte de recunoștință și mulțumire pentru vizita ce le-o face, angajindu-se de a ridica pe noi trepte calitative performanțele calculatoarelor electronice românești. Pe platforma de probe finale, peste 80 la sută din cei ce lucrează sînt ingineri. Ei prezintă cu legitimă satisfacție prototipul unui nou calculator electronic care poate efectua 200 000 de operații pe secundă, destinat conducerii unor procese tehnologice in industriile energetică, metalurgică, chimică, cimentului pentru alte sectoare.Remarcînd existența spații incomplet folosite, tovarășul Nicolae Ceaușescu întreabă conducerea întreprinderii de măsurile luate pentru folosirea judicioasă a acestora.

din anul tre- au stat laseam șiunor
Drept rezulta sută din îl reprezintă modernizate, se realizea- Dialoguri

vizitată apoi cu cele mal creații românești în do- tehnicii de calcul elec- Sint înfățișate, de ase- microcalculatoare dereali- de serie tn celei de-a 3ț)-a aniver- eliberării patriei și a Congres al

general
sută și80 la __ ____ _______ în anul viitor să ajungem la 71—91 la sută, răspunde directorul.— Care este stadiul asimilării fabricației memoriei pentru calculatoarele mari, a benzilor magnetice și a discurilor?— Memoriile se produc deja la o secție nouă a filialei din Timișoara a institutului de specialitate, iar penzlle și discurile urmează a fi realizate în una din unitățile aflate în construcție aici pe platformă.Tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează, de asemenea, de cooperarea întreprinderii cu firme de peste hotare pentru dezvoltarea și diversificarea producției de calculatoare electronice și recomandă să se studieze posibilitatea realizării pe această cale sau în cadrul societăților mixte a unor noi mijloace moderne ale tehnicii de calcul.— Cum stați eu pregătirea muncitorilor, a tehnicienilor și specialiștilor în domeniul tehnicii de calcul?— Ne-am asigurat din 1973 necesarul pentru acest an și alți peste 490 de tineri se pregătesc în meserii specifice acestei Industrii cu o tehnică de vîrf.— Deci forță de muncă e- xistă! Aveți posibilități să realizați o producție suplimentară — subliniază secretarul general al partidului— Sinlem hotăriți să facem acest lucru, tovarășe Ceaușescu,

— Anul acesta, prin folosirea Intensivă a spațiului construit, dotarea cu noi utilaje, vorn realiza și depăși parametri prevă-\ zuți in studiul tehnico-economic, iar în anul viitor capacitatea de producție va fi cu 50 la sută mai mare față de cea proiectată — arată directorul Întreprinderii.în încheierea vizitei, Ion Constantinescu, adjunct al ministrului construcțiilor de ma- șini-unelte și electrotehnicii, prezintă tovarășului Nicolae Ceaușescu macheta zonei industriale Pipera.Tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă factorilor de răspundere ai industriei electrotehnice, edililor sectorului și municipiului să acorde 6 deosebită atenție utilizări! eficiente a spațiilor dintre clădirile componente ale platformei.' să fie luate măsuri ca toate unitățile să lucreze la întreaga capacitate.Adresindu-se, la încheierea vizitei, conducerii ministerului, centralei industriale și întreprinderii, tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază :— Voi, cu ceea ce aveți aici, trebuie să sporiți producția, să mergeți la maximum. Sigur, trebuie asigurată desfacerea înainte de a se trece la dezvoltarea producției, dar sînt posibilități, economia noastră are nevoie de astfel de aparatură, se pot avea în vedere diverse cooperări cu firme din străinătate. Să-mi prezentați calculele respective, un plan concret de măsuri în acest sens. De asemenea, să sporiți gradul de integrare ; sper că atunci cînd voi veni din nou o să văd și mai multe creații proprii in domeniul calculatoarelor electronice.
de lucru

într-o atmosferă
de vibrant entuziasmReîntîlnirea cu secretarul general al partidului, acum cintl miile de muncitori ai „Grlvițel Roșii“ — citadelă industrială a cărei activitate dinamică, pusă în slujba edificării societății socialiste multilateral dezvoltate se întemeiază pe tradițiile unui trecut glorios de luptă — constituie un moment deosebit de emoționant. „Grivița“ aclamă. „Grivița" ovaționează, „Grivița" rostește puternic, intr-un singur glas, cuvintele care s-au înscris ca un crez în conștiința întregului nostru popor : „Ceaușeseu- P.C.R.". Cuvintele acestea sînt parcă ecoul multiplelor întîlniri care au avut loc în ultimul deceniu între secretarul general al partidului și constructorii de utilaj chimic de la „Grivița Roșie", întîlniri care au jalonat, de-a lungul anilor, întreaga evoluție a întreprinderii. Intr-uh asemenea climat eînd tovarășul Nicolae Ceaușescu cunoaște fiecare etapă parcursă de „Grivița Roșie“ pe calea perfecționării noului său profil, cîntl colectivul întreprinderii este bucuros să raporteze înfăptuirea cu succes a recomandărilor secretarului general al partidului, dialogul de lucru, vizînd atingerea unor noi cote de producție și de eficiență, de către puternica unitate bucureșteană, este reluat direct și în modul cel mai firesc :— Vă raportăm, stimate tovarășe secretar general, spune ing. Stelian Necula. directorul întreprinderii, că, traducînd în fapt indicația dumneavoastră, pătrunsă de clarviziunea cerințelor care se pun astăzi în fața industriei noastre socialiste, „Grivița Roșie“ este în măsură să realizeze acum coloane pentrurafinării în greutate de 400tone, instalații pentru industria acidului azotic de 250 tone, agregate niacului țițeiului, siuni și reactoare acid azotic și alte utilaje destinate aceȘtor ramuri.Directorul întreprinderii tă apoi pe larg că pentru zarea noilor sarcini reprofilarea producției «-a tre

pentru industria amo- ?i pentru prelucrarea profilate pentru pre- temperaturi ridicate, pentru producția de greleara- reali- privind

cut La rdamplasarea utilajelor, pentru ca suprafața de producție să fie folosită la maximum. De asemenea, numeroși muncitori, maiștri și tehnicieni au fost incluși in diferite forme de școlarizare. Concomitent, s-a trecut la proiectarea unei largi game de utilaje și dispozitive pentru sudură și montaj, pentru verificarea pe standuri de probă și in sarcină a tuturor fabricatelor realizate in cadrul programului de autoutilare.— Cum veți realiza întreprinderii? Întreabă rășul Nicolae Ceaușescu.— în proporție de 50 ca valoare și 70 la sută măr de aparate se va înfăptui în cursul acestui an, urmind ca restul să fie realizată in prima jumătate a anului viitor, sau chiar in primul trimestru, după cum s-a angajat colectivul întreprinderii.— Apropiați cît mai mult cu putință acest termen — îndeamnă secretarul general al dului.în cadrul convorbirii bordată apoi problema rii calității producției, căreia tovarășul ________Ceaușescu a insistat, deopotrivă, în timpul vizitei făcute a- nul trecut la „Grivița Roșie“ și la Combinatul de îngrășăminte azotoase de la Tg. Mureș. Și in această privință, constructorii grivițeni se înfățișează astăzi, în fața secretarului general, cu frumoase rezultate. Au fost realizate un număr de standuri de probe, echipate cu aparatură corespunzătoare de control care le permite să livreze utilaje complet montate. Alte asemenea standuri se află in diferite stadii de execuție. De asemenea, pentru asigurarea calității produselor, au fost introduse citeva procedee noi pentru controlul unora dintre elementele constructive ale utilajelor de înaltă presiune.Discuția continuă apoi citeva din principalele ,___ale întreprinderii. Un prim popas are loc la cazangerie, unde muncitorii secției tac o entuziastă manifestație de simpatie tovarășului Nicolae Ceaușescu.Se vădește pretutindeni stră-

dotarea tova-la sută ca nu-

partieste a- ridică- asupra Nicolae

In secții

dania colectivului uzinelor de a traduce in viață indicațiile secretarului general al partidului, cu ocazia vizitelor precedente. Relevlnd progresele Înregistrate în această direcție, gazdele înfățișează un flux de producție bine organizat, care asigură un ritm de producție ridicat și o calitate corespunzătoare pe fiecare fază. Un exemplu edificator : lu- crînd după noua metodă, s-a reușit scurtarea termenului de verificare finală pe bancul de probe și montare a unor agregate de o inaltă complexitate tehnică, de la citeva luni la 2— 3 săptămîni.Directorul întreprinderii prezintă. la un stand pentru sudura automată, una dintre piesele tle mari dimensiuni, subliniind că timpul de realizare cu asemenea mijloace moderne se reduce cu o treime față de sudura manuală, iar condițiile de lucru se îmbunătățesc radical.în hala de cazangerie grea, tovarășul Nicolae Ceaușescu examinează unui din coloșii destinați industriei chimice — coloana cu care va fi echipată instalația de acid azotic de la Combinatul de îngrășăminte tiin Arad. Această instalație de virf a industriei petrochimice are o lungime de 57 m, un diametru de 5,5 m și etntărește 245 tone.Apreciind realizările grivi- țenilor tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă ca, dein- dață ce asemenea coloane și instalații de mar; proporții au fost fabricate, ele să fie verificate și montate în aer liber pentru ca spațiul de producție să se folosească la maximum. De a- semnea, să fie extins procedeul executării in afara halelor a u- nor operații.Și in alte probleme aflate în discuție, observațiile și recomandările judicioase ale secretarului general vin să deschidă noi perspective menite să ridice eficiența activității productive.— Trebuie apreciată strădania muncitorilor de a folosi fiecare bucată de metal in construcția unor asemenea utilaje. Perseverând pe linia utilizării chibzuite a metalelor, trebuie avut în vedere insă ca în construcția coloanelor șl a celorlalte instalații agabaritice să se folosească tablă și profile de dimensiuni mai mari : veți realiza astfel importante economii de manoperă și materiale, o productivitate sporită.La secția a doua este prezentat unui dintre produsele de cea mai mare complexitate — reactorul cu cazan recuperator pentru instalațiile de acid azotic — o premieră a industriei noastre, realizată la indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu. înfăptuind întocmai recomandările secretarului general al partidului, colectivul întreprinderii „Grivița Roșie“ realizează asemenea instalații pe principiul „lucrării la cheie“, ințelegind prin aceasta preocuparea de a asigura beneficiarului nu numai montajul dar și probele finale.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut tuturor factorilor care concură la fabricarea utilajului chimic să elaboreze un program in care să se prevadă acoperirea necesităților uzinelor de specialitate cu un număr restrins de mărci de oțel, dar de calitate superioară, și cu profile la dimensiuni optime, astfel incit instalațiile să necesite un volum mai redus de manoperă, iar calitatea lor să fie Ia nivelul performanțelor mondiale.în altă ordine de idei, secretarul general al partidului indică extinderea utilizării mașinilor care execută simultan rr.ai multe operațiuni, folosirea lor concomitentă la realizarea unei instalații, ceea ce va scurta timpul de staționare al agregatului In procesul de producție. în fața colectivului uzinelor este pusă, de asemenea, sarcina mecanizării mai intense a unor sectoare.— Așa cum s-a început acum este bine — subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu. Aveți posibilități pentru a crește productivitatea muncii și reduce perioada de execuție.înainte de a se despărți de colectivul marii întreprinderi bucureștene. tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă factorilor de răspundere să manifeste mai mult curaj in extinderea tehnicii noi. își exprimă convingerea că harnicul colectiv al uzinei „Grivița Roșie“ va fi la înălțimea sarcinilor ce ii revin. îndemnul mobilizator al secretarului general al partidului avind un larg și profund ecou în rin- dul oamenilor muncii care îl înconjoară cu dragoste, îl conduc la plecare cu ovații și urale nesfirșite.
★Vizita de lucru a secretarului general al partidului în întreprinderi și pe șantiere bucureștene. prin dialogul deschis purtat cu un mare număr de muncitori, tehnicieni, cadre de conducere din centrale industriale și ministere, cu edili ai Capitalei, prin observațiile și recomandările bogate în idei novatoare — unele din ele cu valoare pentru întreaga economie națională — constituie o nouă dovadă a preocupărilor constante ale tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru accelerarea progresului tehnic în economie, nentru sporirea calității și e- ficienței întregii activități.într-un moment tn care întregul nostru popor își intensifică eforturile pentru a întîm- pina cu cinste cea de-a XXX-a aniversare a eliberării patriei și cel de-al XT-Iea Coneres al partidului această vizită se înscrie ca un eveniment important. cu multiple semnificații tn viata economică și socială a Capitalei, a întregii țări.

Reportaj realizat de : 
A. IONESCU, GH. BRATESCU, 
N. DĂSCALESCU, M. IONESCU, 
I. SOCACIU, P. UILACAN, 

C. ZLÂVOGFotografii de : A. PASAT, P. DUMITRESCU, R. CRISTESCU



MESAJUL 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
adresat sesiunii de la Bagdad

a Consiliului Organizației 
de solidaritate a popoarelor 

afro-asiaticeîmi face o deosebită plăcere ca, în numele Consiliului de Stat și al Guverrkilui Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, să adresez un salut cordial și prietenesc participasnților la cea de-a Xl-a sesiune a Consiliului Oiganiizațâei de solidaritate a popoarelor afro-asiatice (O4S.P.A.A.).Lucrările sesiunii dumneavoastră se desfășoară într-o perioadă cînd în lume au loc profunde schimbări în raportul de forțe, care favorizează desfășuranea, in continuare», cu succes a luptei popoarelor pentru libertate, independență națională și proțrnes social, pentru pace și securitate internațională.Evoluția vieții poilitice internaționale confirmă creșterea continuă in amploare și intensitate a luptei popoarelor .împotriva politicii imperialiste, de dominație și dictat, contra colonialismului și neocolonialțsmului, a oricăror forme de asuprire a altor poprtasre. Consider că astăzi, mai mult decât oricînd, se impune cu putere necesitatea unirii eforturilor tuturor forțelor antiimpe- rialisle, pentru promovarea noilor principii ale relațiilor dintre state, pentru adîncirea și consolidarea cursului pozitfv spre destindere și colaborare. pentru afirmarea plenară a dreptului sacru al fieeărui popor de a fi stăpînul propriilor destine. în zilele noastre, rezolvarea problemelor vieții internaționale, în interesul tuturor națiunilor, presupune participarea egală și activă a tuturor statelor la glisirea soluțiilor corespunzătoare. Pentru statornicirea unui climat trainic de pace, înțelegere și colaborare între popoare trebuie acționat cit și mai multă fermitate și trebuie făcut totul pentru recunoașterea și aplicarea neabătută în relațiile dintre toate statele lumii a unor noi raporturi bazate pe egalitatea deplină în drepturi, pe respectarea principiilor independenței și suveranității naționale, neamestecului in treburile interne, nefolo- sirli forței sau amenințării cu forța, asigurării dreptului fiecărui popor de a se dezvolta liber, fără nici un amestec din afară.în acest spirit, Româțnia extinde și adîncește raporturile sale cu foaie țările socialiste, lărgește continuu colaborartea multilaterală cu statele care au pășit pe cafea unei dezvoltări independente și, pe baza principiilor _ coexistenței pașnice, cooperează cu celelalte țări ale lumii, indiferent de sistemul lor,social.Vizitele pe care le-am întreprins în ultimii ani intr-un șir de state afro-asiatice și Iatino- americane, Ca și vizitele efectuate recent in țări ale Africii. Orientului Miflocsu și Americii Latine. întîlnirilc și convorbirile avute în România cu conducători a numeroase popoare din aceste regiuni ale lumii au constituit un important mijloc de amplificare a conlucrării fructuoase dintre țara mea și aceste state, un deosebit aport la amplificarea și întărirea legăăitrilor de prietenie, colaborare și solidaritate dintre poporul român și popoarele din Asia, Africa și America^ Latină.Este convingerea fermă a țăriț mele că afirmarea tot mai puternică și participarea intensă la viața internațională a statelor di'n Africa, Orientul Mijlociu. Asia și America {Latină, care pășesc pe calea unei dezvoltări economico-sociale de-sine-stătătoare, găsind un sprijin permanent in țările socialiste, constituie o parte integrantă a luptei generale antiimperialiște», un factor ho- tăritor in promovarea noului tip de relații între state, bazate pe egalitate și respect reciproc, in determinarea unor asemenea soluționări ale problemelor majore contemporane, care să corespundă intereselor tuturor națiunilor lumii.România, ca însăși țară în curs de dezvoltare,
OrientulDAMASC 24 (Agerpres). — Un comunicat militar dat publicității la Damasc informează că duminică a avut loc un duel de artilerie siriano-israelian. concentrat, îndeosebi. în regiunea Tel Al Faras. Forțele siriene, arată comunicatul, au deschis focul asupra unităților israeliene care încercau să-și fortifice pozițiile deținute in sectorul de sud al frontului de pe înălțimile Golan.TEL AVIV 24 (Agerpres). — Artileria siriană a deschis focul, duminică, asupra unor poziții israeliene. situate în apropiere de Tel Al Faras. în sectorul sudic al frontului de pe înălțimile Golan, a anunțai un purtător de cuvînt militar israelian.• GUVERNUL IRAKIAN și-a exprimat acordul față de rezoluția adoptată în cadrul conferinței Organizației Țărilor Producătoare de Petrol (O.P.E.C.), cu privire la înghețarea prețurilor afișate ale petrolului in

PE SCURT » PE SCURT » PE SCURT

Convorbiri comerciale 
S.U.A. — Piața Comună« împuternicitul special al președintelui S.U.A. pentru negocieri în problemele de comerț, William D. Eberle. se află la Bruxelles pentru convorbiri cu comisarul pentru relații externe al C.E.E., sir Christopher Soames. și alte oficialități ale Pieței Comune. Potrivit agenției Associated Press, convorbirile lui Eberle cu reprezentanții Pieței Comune se referă Ia relațiile Statelor Unite cu această organizație. La sfirși- tul convorbirilor cu Soames, William Eberle a declarat presei doar că „discuțiile s-au re

Apropiatviitoarele trei luni, anunță a- genția irakiană de presă.o LIBIA a propus introducerea unor prețuri diferențiate la petrol, anunță o declarație a Consiliului Comandamentului Revoluției și a guvernului libian, dată publicității de agenția A.R.N.A. în acest sens, se preconizează încadrarea cumpărătorilor de petrol în trei mari grupuri. Unul dintre ele ar fi alcătuit din țările industrializate. cărora ar urma să li se vindă petrol la prețurile afișate, cu excepția acelor state ce asigură Libiei ajutor tehnic și care vor beneficia de o poziție preferențială. Cel de-al doilea grup ar urma să fie constituit din țările în curs de dezvoltare, care ar beneficia de un tratament mai bun decît cel al țărilor industrializate. In sfîrșit, cel de-al treilea grup ar cuprinde țările islamice, care se vor bucura de cel mai bun tratament, arată declarația.

ferit la un cerc larg de probleme comerciale“.• IN MAREA EGEE ți în Mediterana orientală au început manevre militare N.A.T.O., anunță agenția France Presse. Manevrele sînt conduse de comandantul marinei turcești și se desfășoară cu participarea unor nave grecești, italiene, turcești și americane, fiind, de asemenea, sprijinite de aviația turcă.• PREȚURILE LA ALIMENTE au sporit în Suedia, în primele două luni ale anului, cu 4 la sută. S-au scumpit mai ales zahărul, peștele, ouăle, cafeaua și ceaiul.

susține necesitatea sprijinirii eforturilor popoarelor angajate în lupta pentru reducerea și lichidarea decalajului față de statele economic avansate, se pronunță eu hotărire pentru așezarea pe o bază echitabilă, reciproc avantajoasă, a prețurilor produselor industrializate și ale materiilor prime, pentru asigurarea dreptului fieeărui popor de a dispune suveran de patrimoniul național, în interesul propriei dezvoltări, al ridicării nivelului de viață material și spiritual.Poporul român, care a dus de-a lungul veacurilor o luptă plină de sacrificii pentru eliberarea națională și socială, iși manifestă în mod statornic solidaritatea militantă cu popoarele afro- asiatice care luptă pentru apărarea și consolidarea independenței naționale, pentru scuturarea jugului colonial, împotriva politicii de discriminare rasială și de apartheid. Ca și pînă acum, România socialistă va acorda întregul său spri- | jin politic, diplomatic și material popoarelor an- Q gajate pe drumul către o viață liberă, mai bună S și mai dreaptă, către o lume a progresului și în- g țelegerii între popoare.Consirferînd că perpetuarea situațiilor de încordare și conflict este incompatibilă cu cerințele păcii și securității internaționale. România a militat cu consecvență și a acționat cu hotărire pentru lichidarea conflictului din Orientul Mijlociu. Am salutat realizarea dezangajării între Egipt și Israel și considerăm că este necesar să se ajungă Ia înțelegeri corespunzătoare și între celelalte state angajate în conflict, apreciind că această dezangajare constituie numai în- | ceputul soluționării politice a problemelor. Ro- H mânia consideră că este necesar să se depună S eforturi de către toate popoarele pentru a se a- i junge ia o pace dreaptă și durabilă în Orientul 1 Mijlociu, care să ducă Ia retragerea trupelor is- I raeliene din teritoriile arabe ocupate în urma N războiului din 1967, Ia crearea condițiilor pentru S asigurarea drepturilor legitime alo poporului ® palestinean. de a-și organiza viața în mod liber S și independent, conform aspirațiilor sale națio- g nale, la garantarea suveranității și integrității te- E ritoriale a tuturor țărilor din această zonă.România susține eforturile popoarelor din In- | dochina pentru instaurarea unei păci trainice in | această parte a lumii, pentru a putea să-și con- ■ sacre forțele dezvoltării lor economice și sociale, ! soluționării problemelor corespunzător voinței și ! hotăririi lor, fără nici un amestec din afară.înfăptuirea intereselor și aspirațiilor legitime ! ale popoarelor afro-asiatice. ale tuturor popoare- I lor lumii impune intensificarea eforturilor unite g ale maselor largi populare, ale celor mai largi | forțe politice și sociale, progresiste, anticolonia- 1 liste și antiimpcrialisic.îmi exprim speranța că sesiunea la care parii- 9 cipați va identifica noi căi pentru întărirea soli- | darității în lupta pentru eliberare și indepen- 1 dență națională, pentru o pace trainică în Orien- S tul Mijlociu și în întreaga lume, pentru dezvol- | tarea nestînjenită a popoarelor pe calea progre- î sului economic și social, împotriva colonialismu- ’ Iui, neocolonialismului și imperialismului.în acest spirit, permiteți-mi să adresez celei J de-a Xl-a sesiuni a Consiliului O.S.P.A.A. cele | mai bune urări de succes și să reafirm dorința j României de a dezvolta și întări pe mai departe relațiile prietenești cu țările pe care le repre- I zentați, in interesul popoarelor noastre, al luptei j pentru pace, independență națională și progres 3 social.

R.P.D. COREEANA : La Uzinele de tractoare din Keumseung.

încheierea convorbirilor 
algero-franceze

S-a încheiat vizita la Alger a ministrului afacerilor externe al Franței, Michel Jobert, care a purtat convorbiri cu omologul său algerian, Abdelaziz Bouteflika, și a fost primit de președintele Houari Boumedicne.în comunicatul publicat la sfîrșitul vizitei se arată că, in cadrul convorbirilor, părțile au hotărit „să continue și să accentueze cooperarea reciprocă, pentru a reda Mării Mediterane funcția de mare a păcii, care să unească națiunile riverane“ în context, comunicatul apreciază că țările din sudul Medi- teranei pot aduce o contribuție pozitivă la eforturile pentru instaurarea unui climat de pace in regiune. De asemenea, cele două părți au convenit să acționeze pentru încheierea cu rezul tate pozitive a viitoarei sesiuni extraordinare a Adunării G<? nerale a O.N.U. asupra proble melor materiilor prime și dezvoltării.Relativ la proiectata conferin
R.D. VIETNAM : într-una 
din secțiile combinatului 

textil din Nam Dinh.

Acord aviatic 
polono-vest-german• DELEGAȚII GUVERNAMENTALE ale R. F. Germania și R. P. Polone au purtat, la Bonn, convorbiri în problema încheierii unui acord privind transporturile aeriene civile. După cum informează agenția P.A.P., convorbirile au fost finalizate prin parafarea respectivului acord, care urmează să contribuie la dezvoltarea traficului aerian polono-vest-german și prevede, între altele, realizarea legăturii aeriene între Varșovia și aeroportul Koln— Bonn. 
PE SCURT » PE SCURT» PE SCURT

ță arabo-vest-europeană, Michel Jobert a arătat că vor trebui depuse eforturi în vederea pregătirii ei, astfel incit reuniunea să poată fi organizată la finele anului sau la începutul lui 1975.
Acord de cooperare 

România-OatarIN CADRUL VIZITEI pe care o întreprinde in Qatar, delegația economică română condusă de Ion M. Nicolae, «adjunct al ministrului industriei chimice, a avut întrevederi cu șeicul Abdul Aziz Ben Khalifa âl Thani, ministrul petrolului și finanțelor, asupra unor probleme de interes reciproc. De asemenea, Ion M. Nicolae a conferit cu ministrul -di>.&aterne--.al Qatarului, șeicul Suliâîm""Sfert Hamad al Thani. in legătură: cu' aspecte ale relațiilor dintre cele două țări.La sfîrșitul convorbirilor, s-a convenit asupra încheierii unui acord de cooperare economică și tehnică intre România și Qatar, precum și a unui acord comercial, a căror semnare urmează să aibă loc ulterior.

• MINISTRUL ȘTIINȚEI șl cercetării al Austriei, dr. Hertha Firnberg, a primit grupul de istorici români format din acad. Ștefan Pascu, rectorul Universității din Cluj, și prof. dr. Constantin Nuțu, de Ia Universitatea din București, care au făcut o vizită la Viena, la invitația istoricilor austrieci.
Ploi torențiale în Etiopia• DUPĂ ȘASE ANI DE SECETĂ cumplită, o serie de regiuni ale Etiopiei cunosc acum ravagiile unor ploi catastrofale.

Jos, sub piața O- monia, în stația de metro, funcționarul de Ia Oficiul de turism s-a aplecat puțin peste biroul său șl a arătat cu degetul prin geamul imens al ușii glisante, undeva spre stingă sa :— Korynthos ? Pe acolo. Te duce scara. Drept înainte pe Ieră Odos, 85 de kilometri...Ușor de spus, fiindcă dacă vrei să apuci „drept înainte pe Ieră Odos“ trebuie să dai, mai intîi, proba de control a giratoriului. Adică, Ia volan, să faci de vreo două sau trei ori marele rotocol pină ce, prinzind culoarul din mijloc, să te poți lansa pe Via sacră. „Ieri Odos“ asta înseamnă, strada sfintă. Via sacra ateniană. Și, intr-adevăr, autostrada duce drept la lama de apă a străvechiului canal. Benzină să ai...De la Skaramanaga drumul merge numai pe buza marelui golf Saronik al Egeei unde apa, sub reverberația soarelui, trece de la verdele lucios de agat la ultramarinul albastru. Pe a- locuri, înspre larg, apar insule mici și stînci înconjurate cu dantelă albă de spumă.In mașină este cald, banda de asfalt este și mai încinsă decît tabla. Curînd, pe Ia Elefsis, cele trei culoare ale autostrăzii se strangulează la o poartă pe unde trecerea se plătește din mers. Profitînd de staționarea scurtă a șirului de mașini oare se scurge acum potolit prin poartă, cîțiva distribuitori înde- mînatici de prospecte îți strecoară pe fereastră invitațiile colorate ale plajelor care se îndesesc. In stingă șoselei, spre mare, schiul nautic șl velele de la Loutropirgos, Pahi-beach, Aghios Theodori ; în dreapta, tăcerea și măreția Megarel, a altor vestigii de cultură antică in marmoră, pe care prospectele moderne nu Ie pomenesc. Dar asta n-are a face. Chestie de gust. Fiecare alege ce-i place. Cine preferă plaja și apa sărată, prînzul cu kalamarakia, retșina și felia de peponî rece, să iasă ia golf, prin tunelul îngust săpat pe sub autostradă. Cine vrea: ruine istorice, mitologie, austeritate, (Siâtrtă albă dăltuită acum mai bine de 20 de secole, să urce pe oriunde, către oriunde, intorcind spatele mării.Iar cine a venit pe Ieră Odos pînă aici, cu gîndul la Korynt- hos, să meargă înainte, cam tot atita...Aproape că nici n-ai timp să te minunezi de priveliștea unică a acestui canal trecînd pe podul metalic lung de aproape 100 de metri — privind din mers la stingă și la dreapta — că te și afli dincolo, în străvechiul Pelo- ponez. Ai traversat 1 Tragi repede în parkingul de după pod. un fagure de un hectar, unde ai să găsești numere de circulație din toată lumea asta largă : GBY — Malta, SF — Finlanda, KWT — Kuweit și R. Te întorci pe pod, se-ntelege. pentru o mică lecție de istorie. prins strîns cu mîinile pe bara parapetului fiindcă lunga punte metalică se balansează neplăcut la trecerea fiecărei mașini.•Tos, în abisul îngust al pereților verticali de stîncă. firul de apă pare atît de strimt incit nu-țl vine să crezi cum not trece vapoarele ne acolo. Și totuși ele trec netulburate, de secole,
Succesele patrioților cambodgien! 

în sezonul uscatAcțiunile lansate de forțele patriotice cambodgiene în sezonul uscat 1973—1974 în zona capitalei khmere, Pnom Penh, au dus la ruperea liniei de apărare din jurul orașului, care concentrează peste 50 la sută din potențialul militar lonnolist. Mai multe poziții importante ale lonnoliștilor, situate la 10— 15 kilometri de Pnom Penh, au fost distruse, forțele populare stabilind baze solide în perimetrul defensiv al inamicului. O serie de instalații majore din capitală, inclusiv aeroportul Pochentong, au fost supuse unor frecvente bombardamente de artilerie. în zona Pnom Penh, patrioții au scos din luptă, numai în intervalul 6 ianuarie — 20 februarie, peste 11 500 de militari lonnoliști, au distrus 126 tancuri și vehicule blindate, au doborît mai multe avioane.în același timp, forțele de eliberare controlează principalele căi de comunicație dintre Pnom Penh și orașele de provincie. 

cu cîrma blocată drept, pe tal- veg ! Nu știu cum o fi canalul panamezilor, nici Suezul, dar sigur este că văgăuna aceasta este unică — în felul ei — in lume, ca istorie și frumusețe.Se spune că Periandros, unul din cei 7 înțelepți ai vechii Ellade a intenționat pe Ia anul 700 î.e.n. să perforeze istmul. Mai tirziu, aceleași ambiții le-au avut Caligula și Hero- dus Atticus. Neron însuși a inaugurat lucrările, folosind o cazma de aur. Zece milioane de metri cubi de stîncă au es- cavat zeii puternici dar, pare- 
KÓRYNTHOS

însemnări din Grecia de VIOREL RABAse, și muritorii de rînd le vor fi dat o mină de ajutor... Drumul lupilor de mare, plecați din porturile Mediteranei de vest spre Pireu, s-a scurtat de atunci cu 350 de kilometri. Cine poate calcula, din neguri de secole, cîte vieți omenești, mărfuri, vase și mai apoi combustibil au fost salvate de furtunile de spaimă și stincile perfide ale Capului Matapan din sudul Pe-
★Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis președintelui Republicii Elene, PHAIDON GHIZIKIS, următoarea telegramă :Cu prilejul celei de-a 153-a aniversări a Zilei naționale a Greciei, adresez excelenței voastre și poporului grec prieten cele mai bune urări de progres, prosperitate și pace.

Printre acestea se află șoseaua ce leagă capitala de provincia Battambang, important centru de cultivare a orezului, și șoseaua spre litoral. Totodată, forțele patriotice au distrus 50—60 la sută din transporturile lon- noliste pe fluviul Mekong. 
Omul va trai două secole ?Omul ar putea trai pînă la 200 de ani. O viață mai lungă pentru om este inevitabilă — susține biofizicianul Barnett Rosenberg, de la Universitatea de stat din Michigan.„Știm din termodinamică, a spus profesorul, că procesul îm- bătnnirii și moartea depind de temperatura organismului“. El a dezvăluit faptul că grupul său de cercetători a folosit cu succes un medicament prin care a prelungit viața insectelor, fără să precizeze care anume insecte. In prezent, se fac experiențe pe cobai și dacă ele vor avea succes, în decurs de un an, medicamentul va putea fi experimentat pe oameni.Testele preliminarii făcute de echipa de cercetători de îa această universitate arată că omul ar putea trăi pînă la 200 de ani, scăzîndu-i-se temperatura corpului de la 36 grade Celsius Ia 32 de. grade. Prin această răcire se reduce la jumătate procesul de îmbătrînire. Cînd i se scade cu 1,5 grade temperatura,^ de pildă, o persoană poale trăi pînă la 109 de ani, iar la o scădere cu 4 grade, licita de vîrstă ajunge la 200 de ani.

loponezulul, care trebuia ocolit pe vechiul drum ? Năzuințele navigatorilor, vechi de mii de ani, deveniseră realitate. Așezat Ia răscruce de drumuri între golfurile Korynth și Saronik, despărțind Attica de Pelo- ponez, luînd și vamă pentru trecerea prin canal, Korynthul — una din înfloritoarele cetăți ale Elladei, rivala Atenei și Spartei, fondată, zice legenda, de tilharul Sisif — se îmbogățise nespus. Bogăția korynthienilor și faptul că se aveau bine cu toată lumea, datorită noii căi navigabile, le-a permis să-și 

organizeze propriile jocuri ist- mice in cinstea lui Poseidon, zeul mării, concurind reputația jocurilor olimpice veritabile...Sînt file de istorie fascinantă. La asta te gîndești privind în jos, cu mîinile strînse pe bara parapetului podului metalic care se unduie elastic Ia trecerea fiecărei mașini venite din cine știe care colț al lumii acesteia largi...
★

• ÎN CAPITALA IRAKULUI s-au deschis, duminică, lucrările celei de-a Xl-a sesiuni a Consiliului Organizației de Solidaritate a popoarelor Afro-> Asiatice (O.S.P.A.A.).Participanții — aproximativ 400 de delegați din 67 de țări ale lumii — vor dezbate o serie de aspecte ale situației internaționale actuale, precum și probleme privind întărirea mișcării de solidaritate a popoarelor afro-asiatice.

LUNI, 25 MARTIE 1974

PĂCALĂ î Patria (ora 9.30); 
Excelsior (orele 9: 12,30; 16; 19,30), 
Capitol (orele 9: 11.45; 14.30; 17.15; 
20). Melodia (orele 8.45: 11,30; 14,15; 
17: 20). Gloria (orele 9; 11.45;
14,30; 17,15: 20).

PORȚILE ALBASTRE ALE 
ORAȘULUI — Gala filmului româ
nesc : Patria (ora 19,30). Grivița 
(orele 18; 20.30).

CIDUL : Scala (orele 9; 12.45;
16,30; 20,15). Festival (orele 9; 
12.45; 16.30: 20.15). Favorit (orele 
9; 12,30; 16.15; 20), Modern (orele 
9: 12.30; 16: 19.45).

RIO LOBO : Luceafărul (orele 
8,30: 11; 13.15; 16; 18,30; 21).

AL ȘAPTELEA CARTUȘ : Cen
tral (orele 9,15; 11.30; 13.45; 16;
13.15; 20,30). Dacia (orele 9; 11.15; 

13,30; 16; 18,15; 20,30). Aurora (ore
le 9; 11,15; 13.30: 15.45; 18; 20.15).

LE MANS : București (orele
8.30: 11: 13.15; 15; 18.30; 21)

PROPRIETARII : Lira (orele 
15.30; 18; 20.15), Popular (orele 
15*30:  18; 20,15).

• SONDA SPAȚIALĂ „Mariner-10“ a transmis simbătă primele imagini ale planetei Mercur, de la o distanță de aproximativ 5,6 milioane km. După recepțio- narea lor, specialiștii de la centrul spațial din Pasadena au declarat că există toate condițiile pentru ca misiunea să fie încununată de succes. Cea dintîi fotografie, transmisă în special pentru verificarea aparaturii, înfățișează în proporție de 90 la sută spațiul interplanetar. Pe măsură ce vehiculul se va apropia de planetă, imaginea acesteia va spori treptat pe ecranele camerelor de luat vederi, pentru a le acoperi complet la 28 martie.

CEA MAI FRUMOASA SEARĂ 
DIN VIATA MEA : Sala Palatului 
(orele 17.15: 20,15). Victoria (orele 
9; 11.15; 13,30; 16: 18.15: 20.30)

CEAȚA : Lumina (orele 9; 11,15; 
13 30: 16: 18.30; 20.45).

FANTASTICA AVENTURĂ A 
LUI NEPTUN“ : Buzești (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20.30).

NUNTA : Viitorul (orele 16; 18; 
20).

CHEMAREA STRĂBUNILOR : 
Bucegi (orele 15,30; 18; 20,15). 
Flamura (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
18.15: 20.30).

ÎNTOARCEREA LUI MAGE-
LLAN : Cotroceni (orele 14; 16; 
18; 20).

MARELE VALS : Doina (orele 
12.30; 16; 19.30) — Program de

desene animate — orele 9.45;
11.15) .

MISTERIOASA PRĂBUȘIRE : 
Unirea (orele 15,30; 18; 20,15).

TRECĂTOARELE IUBIRI : Fe
rentari (orele 15.30; 18: 20,15).

OMUL CU CREIERUL TRANS
PLANTAT : Drumul Sării (orele 
15.30: 18; 20.15).

AURUL NEGRU DIN OKLAHO- 
MA : Giulești (orele 15.30; 18;
20.15) . Floreasca (orele 15,30: 18;
20.15) , Moșilor (orele 9; 11,15;
13.30: 16: 18,15; 20.30).

CAPCANA : Pacea (orele 15.30; 
17.45: 20).

CĂLĂREȚUL FĂRĂ CAP • Vol
ga (orele 9; 11,15; 13.30: 15.45; 
18.15; 20,30). Flacăra (orele 9;
11.15; 13.30; 15,45; 18; 20,15).

PRINȚUL BOB : Progresul (ore
le 15,30; 13; 20.15).

INSULA MISTERIOASĂ : Crîn- 
gași (orele 16: 19.15).

DACII : Munca (orele 16; 18; 20).
CÎNTECUL NORVEGIEI : Arta 

(orele 10.30; 14; 16.45; 20).
DOSARE DE MULT UITATE : 

Cosmos (orele 18; 20,15).
SIMON TEMPLER ; Cosmos (ora 

15.30).
BUNĂ SEARA. DOAMNĂ 

CAMPBELL : Vitan (orele 15,30; 
18; 20,15).

DINCOLO DE NISIPURI : Raho- 
va (orele 15.30; 18; 20.15).

VARA TIRZIE : înfrățirea (orele 
16; 18; 20).

NEVASTA MEA VRĂJITOAREA 
(ora 14.30); VĂDUVA VESELĂ

(ora 16,30); FAMILIA ROBINSON
(ora 18.45). rulează la Cinemateca 
..Union“.

Teatrul de stat din Constanta 
(La Teatrul Mic) : NEÎNȚELEGE
REA — orele 17 și 20; Teatrul 
Giulești : CENACLUL „FLACĂRA“ 
IN CARTIERUL NOSTRU — ora 
17.30; Teatrul ,.C. Tănase“ (Sala 
Savoy) : PARDON... SCUZAȚI... 
BONSOAR ! — ora 19.30; Teatrul 
..A. Davilla“ din Pitești (La Sala 
Comedia a Teatrului Național) : 
FATA BUNA DIN CER — ora 20.

PROGRAMUL IU

9,00 — Știri; 9.05 — Incognito — 
program de varietăți muzicale ; 
9.55 — Melodia zilei: ȚARĂ 
NOUA. ȚARĂ DRAGĂ de Radu 
Paladi: 10,00 — Clubul adolescen
ților; 11.00 — Cronica ideilor; 11.10 
—- Profil pe portativ: Ileana Să- 
răroiu; 11,30 — Pentru prietenii 
magnetofonului; 12,00 — Știri ;
12.05 — Invitație în fonotecă; 12,55
— Melodia zilei; 13.00 — închide
rea emisiunii de dimineață; 17.00
— Știrile după-amiezii; 17,05 —
Alo. Radio! muzică ușoară la ce-

rerea ascultătorilor; 18.00 — Șap
te zile, șapte arte. Literatura ; 
18.10 — Muzică instrumentală ; 
18.55 — Melodia zilei; 19,00 — In 
direct.. de la cercul de arheolo
gie submarină al elevilor din 
Constanța; 19,30 — Știri; 19,35 — 
Casa de discuri Turnabout; 20.00 
— Munca, izvor de bucurie și îm
pliniri; 20.30 — Fragmente din o- 
pera ..Apus de Soare“ ; 21,00 — Ra- 
dio-fono-rama; 22,00 __ Radiojur
nal. Buletin meteorologic. Sport ; 
22.30 — Melodia zilei: 22,35 — Ve
dete ale muzicii ușoare: 23.15 — 
Poetica; Ion Olteanu; 23,20 — Mu
zică din opere; 23,55—24.00 — Ul
timele știri.

PROGRAMUL I

16.30 — Emisiune în limba ma
ghiară ; 19.00 — Publicitate ; 19,05 
— Grecia — Țara porturilor ; 19,20

— 1001 de seri ; 19.30 — Telejur
nal ; 20.00 — Ancheta TV : Răs
punsuri și răspunderi .,A cui e 
vina ?“ ; 20.35 — Revista literar-ar- 
tistică TV ; 21,20 — Șoimul. Film 
artistic realizat de televiziunea en
gleză după cartea lui T. H. White 
22.15 — 24 de ore.

PROGRAMUL II

17,30 — Telex ; 17.35 — Album
coral ; 17,45 — ..Ferestre deschise 
spre lume“ — ciclu de filme docu
mentare : 19.20 _ 1001 de seri ; 
19.30 — Telejurnal ; 20,00 — Film 
serial pentru copii : COMOARA 
DIN 13 CASE — reluare ; 20,25
— Muzica românească în contem
poraneitate. Profiluri : Marțian Ne
grea ; 21.00 — Viața economică. 
Azi, județul Ilfov ; 21.20 — .,Senza 
Rete“ — spectacol muzical-distrac- 
tiv realizat de televiziunea italia
nă în sala Teatrului Mare din Na- 
poli — cu Milva, Nino Ferrer 7 
21.45 — File de album. Scheii Bra
șovului ; 22,00 — Cărți și idei. 
Drumul muzicologiei spre sinteze.
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