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

TINERI CU CARE
NE M1NDRIM

IN JNTEMSUL TĂRII, AL
COMUNICAT

FIECĂRUIA DINTRE NOI CINCINALUL
ÎNAINTE DE TERMEN!

Proletari

Comitetul Central al Partidului Comunist Ro
mân a hotârîtca lucrările Conferinței Naționale 
a partidului să se desfășoare în zilele de 19—21 
iulie 1972, cu următoarea ordine de zi stabi
lită la plenara din 18 aprilie a.c. : „Cu privire 
la înfăptuirea hotărîrilor Conferinței Naționale 
și ale Congresului al X-lea al P.C.R. și la mă
surile de perfecționare în continuare a condu
cerii și planificării activității economico-socia- 
le, la dezvoltarea democrației socialiste".

Inginerul NICOLAE CÎRLAN

Pretutindeni, materia pri
mă poate fi valorificată 
sută la sută !

— afirmă tînărul cercetă
tor și inventator, ple- 
dînd prin argumentele 
experienței pentru o 
amplă și susținută ini
țiativă :
SA RECUPERAM 

MILIOANELE 
ASCUNSE ÎN DESEURILE 

SI REZIDUURILE 
' INDUSTRIEI I

Vă orezentăm această ini
țiativă

ÎN PAG. A III-A

• INTR-0 TELEGRAMĂ ADRESATĂ COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, de Biroul Comitetului județean al 
P.C.R. Suceava, se arată că, angajați în marea întrecere socia
listă ce unește eforturile întregului nostru popor, oamenii muncii 
din județ, în frunte cu comuniștii, răspund cu entuziasm și dă
ruire revoluționară chemării patriotice, adresată de conducerea 
partidului, de secretarul general, ca, în cinstea Conferinței Na
ționale a Partidului Comunist Român și a celei de-a XXV-a 
aniversări a Republicii, să nu precupețească nici un efort pen
tru îndeplinirea exemplară și înainte de termen a actualului 
cincinal.

Recunoscînd în politica partidului nostru de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate propriile lor interese, 
oamenii muncii de pe cuprinsul județului Suceava, alături de 
întreaga noastră națiune, analizând cu spirit de răspundere 
posibilitățile și rezervele de care dispun în fiecare domeniu de 
activitate, și-au dublat angajamentele inițiale : pînă la sfîrși- 
tul anului 1972, se vor da peste plan 210 milioane lei pro
ducție marfă industrială, produse în valoare de 6 milioane 
lei'«valută la export, 35 milioane lei beneficii peste plan ; se 
vor reduce, totodată, termenele de punere în funcțiune la prin
cipalele obiective de investiții.

Publicăm în pag. a lll-a alte realizări și an
gajamente ale oamenilor muncii în întrecerea 
socialistă.

din toate țările, uniți-vă!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
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La Rm. Sărat pe șantierul unei noi fabrici Eforturi stăruitoare, conjugate

pentru înfăptuirea unui angajament realist:

CE LA
RESTANȚE
LA AVANS
* Oameni în lupta cu termenele și surprizele ine
rente. • Chiar inerente ? Comuniștii și uteciștii de 
la F.G.F.E. sînt, pînă la urmă, de altă părere. • 
„Tractorul", „Steagul Roșu", „U.A.P.", „Autobu
zul", „Muscelul" — cinci priviri nerăbdătoare a- 
țintite spre noua unitate din Rm. Sărat. • Repor
terii „Scînteii tineretului", prezenți lîngă leagănul 
MARSITULUI, relatează : Electricienii lucrează intens ta instalarea liniei de forță atît de necesară punerii in funcțiune a 

agregatelor întreprinderii.
Foto : GHEORGHE CUCU

LOCUL E BINE ALES...

RM. SĂRAT. Să mai evocăm 
proverbiala formulare sadove- 
niană despre „locul unde nu se 
întimplă nimic Cititorul din 
oricare parte a țării își are con
turată prea bine în conștiință 
imaginea așezării pitorești de 
provincie, oricare ar fi ea, iar a- 
cestei imagini nu trebuie în ca
zul de față decît să-i atașeze un 
nume : Rîmnicu Sărat. Se va ști 
imediat despre ce este vorba.

Ceea ce nu știu, însă, prea 
bine sau poate deloc cititorii 
este surprinzătoarea, rapida 
schimbare la față pe care înce
pe să o trăiască acest oraș 
aparținător de județul Buzău, 
județ trăind el însuși, la incan
descența acestui cincinal, în
făptuirea unor revelatoare trans
formări... In sprijinul afirmației 
de mai sus, iată două eveni

mente înscrise în istoria cea mai 
recentă a orașului :

• De la 11 iunie 1971, Rm. 
Sărat primește lumină și forță 
electrică de la sistemul energe
tic național. Tradus în termenii 
organizării economice, acest e- 
veniment 
orașului

• Mai 
așteptat 
miști localnici, 
vede impulsionată lucrarea de 
canalizare, de aprovizionare cu 
apă. Eveniment care, de ase
menea, stă sub semnul indus
trializării. Proces concretizat 
aici prin apariția, la marginea 
orașului, a unui obiectiv indus
trial numit, criptic, F.G.F.E. des
pre al cărui specific rîmnicenii 
nu știu încă prea precise 
cruri, dar spre care, totuși, 
vesc cu nădejde și mîndrie, 
nîndu-i, simplu și familiar•

FABRICA E MODERNA...

punctează înscrierea 
sub zodia industriei. 
devreme decît s-ar fi 
pînă și cei mai opti- 

Rm. Sărat își

F.G.F.E., inițiale înscrise pe 
macheta mărcii noii unități, ma
chetă plantată pe frontispiciul 
clădirii proaspete, 
Fabrica de garnituri de frîne și 
etanșare. Iar faptul că pe mar
ca respectivă întîlnim și con
turul unui automobil, spune to
tul despre specificul, destinația 
și importanța noii întreprinderi. 
Este vorb\ de o unitate im
pusă de noile realități ale dez
voltării industriei constructoare 
de mașini auto din țara noastră, 
industrie mereu mai diversifi
cată, mereu mai amplă, mereu 
impulsionată spre confruntări
le cu cei mai înalți parametri

înseamnă :
0 sută de inițiative,

un singur beneficiar:

PRODUCȚIA
lu- 

pri- 
spu-

PETRE DRAGU
GHEORGHE GHIDRIGAN 
Foto : GHEORGHE CUCU
(Continuare în pag. a lll-a)

TROFEUL CALITĂȚII Șl PRO
DUCTIVITĂȚII.
FIECARE ORGANIZAȚIE — 
200 TONE METALE VECHI ; 
FIECARE TÎNAR — 200 ORE 
MUNCA PATRIOTICA.
TABLOUL SINOPTIC AL REA
LIZĂRII PLANULUI.

FOCARUL
întrucât metalul constituie 

o componentă de bază a 
economiei moderne, un fac
tor principal care condițio
nează promovarea progre
sului tehnic în toate ramu
rile economiei naționale, 
gospodărirea și utilizarea 
rațională a acestuia repre
zintă un obiectiv major atît 
pentru siderurgie cît și pen
tru consumatori. La Con
gresul al X-lea al P.C.R. s-a 
arătat că în climatul nou 
în care pășește economia 
patriei noastre, noțiunea de 
eficiență dobîndește un în
țeles mai profund și un ca
racter mai cuprinzător. în

acest climat, reducerea con
sumurilor specifice : ’ 
secință micșorarea 
Iilor materiale de 
ție capătă sensuri 
nante puternice.

Sintetizînd acest 
tiv major, tovarășul Nicolae 
Ceausescu arăta la Confe
rința pe țară a cadrelor de 
conducere din, întreprinderi 
și centrale industriale șț de 
construcții : „Actualul cinci
nal acordă o mare atenție 
reducerii 
riale de 
hotărâtor 
eficienței 
economice, sporirea venitu-

și în con- 
cheltuie- 

i produc
eți rezo-

împera-

cheltuielilor mate- 
producție, factor 

pentru creșterea 
întregii activități

lui national și, deci, pentru 
ridicarea bunăstării poporu
lui". Este un îndemn adre
sat tuturor siderurgiștilor, 
muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor din economie de 
a utiliza mai bine resursele 
materiale, de a gospodări 
mai judicios metalul și pro
dusele cărbunoase pe între
gul flux de fabricație.

Discuția noastră cu tov. 
dr. ing. Cosma Dante, di
rector științific al Institutu
lui de cercetări metalurgice 
— I.C.E.M., a abordat
problemele pe care le ridi
că la ora actuală reducerea 
consumului de cocs și metal 
în economia țării noastre.

— Mai întîi, o precizare. No
țiunea de consum de metal nu 
se referă numai la consumator, 
la utilizator. Problema începe a- 
colo unde de fapt se gîndește 
producerea metalului, acolo unde 
se elaborează tehnologiile de ob
ținere a lui. Căci producătorul 
este primul care poate face eco
nomie.

—In acest caz, ce sarcini re
vin cercetării ?

— Cercetarea trebuie să-i asi
gure producătorului procese teh
nologice bine puse la punct, 
care să-i permită să-și desfă
șoare activitatea pe baza unor 
criterii științifice, astfel îneît 
orice rezervă existentă să poată 
fi valorificată superior. Scopul

Nu mai puțin de 116 inițiative 
se află date „în lucru" celor 29 
de organizații U.T.C. de la Uzi
na de vagoane din Arad, avînd 
termen de scadență fie luna în 
curs, fie o perioadă mai îndelun
gată. Ceea ce mi s-a părut inte
resant, înainte de toate, a fost 
nu atît numărul lor mare, cît 
conținutul lor, convergența aces
tui conținut diversificat spre o 
finalitate unică reflectată în ega
lă măsură atît în realizarea inte
grală a sarcinilor de producție, 
cît și în umanizarea socialistă a 
muncii. Totul subordonat cu pre
cizie evenimentului pentru care 
se pregătește acum întreaga țară: 
Conferința Națională a partidu
lui. Efortul privind dirijarea și 
urmărirea inițiativelor, care ne-a 
atras în mod deosebit atenția și 
asupra căruia dorim să insistăm 
în continuare, este tentativa or
donării lor într-un sistem bine 
pus la punct în care de la lan
sare și pînă la materializare au 
fost fixate cu precizie toate eta
pele de incidență.

în binecunoscuta întreprindere 
arădeană lucrează aproape 4 000 
de tineri, o forță demnă de apre
ciat într-o întreprindere cu o im
portantă pondere în economia 
națională. Sdpararea exactă a con
tribuției lor este imposibilă dar e- 
vidențierea părții lor de contri
buție este de multe ori obliga
torie pentru a urmări gradul de 
integrare în colectivitate, dorin
ța de a aduce o notă specifică.

Iată, de pildă, inițiativa celor
IOAN VOICU

(Continuare in pag. a IV-a)

ION DANCEA
.(Continuare în pag. a Ul-a)
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Aproape că nu este ramu
ra în economia naționala în 
cadrul căreia CHIMIA să nu 
ocupe un loc important.

Pagina a ll-a oferă eelor 
mai tineri cititori ai ziarului 
nostru, cîteva din argumen
tele pentru care îi îndem
năm :

DEVENIȚI CHIMIST! 1

UN AN ȘCOLAR 
ÎNCHEIAT CU SUCCES

DESCHIDE PORȚILE
VACANȚEI MARI

— Tovarășă secretar, am par
ticipat, recent, la întîlnîrea pe 
care ați avut-o cu președinții 
consiliilor județene ale elevilor. 
V-am ruga să înfățișați citito
rului aspectele desprinse din a- 
ceastă discuție.

— I-am convocat pe președin
ții consiliilor județene ale ele
vilor. să discutăm sarcinile 
consiliilor și organizațiilor 
U.T.C. din școli privind înche
ierea cu bune rezultate a anu
lui școlar și organizarea vacan
ței mari. Ambele probleme 
au fost discutate în inter
dependență, întrucît, înainte 
de a ne întreba ce vor face 
elevii în vacanța mare, organi
zațiile U.T.C. trebuie să-i în
trebe cum se achită, pînă în fi
nal, de obligațiile lor școlare, 
determinîndu-i să facă din sfâr
șitul anului de învățămînt un 
prilej de bilanț rodnic.

— Și care ar fi obligațiile 
distincte ale organizațiilor 
U.T.C. din școli în sensul amin
tit de dv. ?

— Perioada pînă la sfîrșit de 
an școlar este scurtă ; anii finali 
ai liceelor au și încheiat cursu
rile. Organizațiile U. T. C. 
din școală trebuie să-și spo
rească în această perioadă 
rolul mobilizator. Dar nu 
la modul teoretic ci extrem de 
practic ; să conlucreze cu școala 
pentru a se finaliza măsurile 
privitoare la intensificarea în
vățăturii. Cunoscând situația de 
fapt din fiecare clasă, a fiecărui 
elev, organizația U.T.C. să se 
simtă datoare să intervină efi
cient. Concret : să folosească 
din plin mijloacele muncii de 
propagandă audio-vizuală, să-î 
aibă în atenție pe elevii cu o 
situație precară la învățătură, 
care pot fi ajutați să recupe
reze și să-și corecteze notele; să 
ceară cadrelor didactice — 
prin diriginți și conducerile de 
școli — organizarea unor con
sultații și recapitulări fie pentru 
toți elevii, fie doar pentru cei 
care pot fi sprijiniți să refacă 
handicapul din trimestrele an-

PE SCTOT 
DE PE

OGOARE
Vremea bună din ultima săp- 

tămină a impulsionat desfășu
rarea lucrărilor agricole de se
zon în toate județele tării.

• ÎN 100 COOPERATIVE a- 
gncole de producție de pe cu
prinsul județelor Dolj șl Mehe
dinți a fost terminată cea de-a 
3-a prașilă la sfecla de zahăr.

• IN JUDEȚUL ILFOV s-a 
executat prașila a doua la po
rumb pe 90 la sută din supra
fața cultivată, iar la culturile 
de sfeclă de zahăr și floarea- 
soarelui se execută prașila a 
treia. Totodată, unitățile agri
cole din județ au recoltat fu
rajele de pe 16 420 ha. și au ni- 
silozat 11 510 tone furaje.

• COOPERATIVELE agrico
le de producție din județul 
Buzău, de exemplu, au înche
iat cea de-a doua prașilă me
canică la porumb, iar prașila 
manuală a fost efectuată pe 
mai bine de 75 la sută din su
prafețele cultivate. în același 
timp s-a efectuat prașila a treia 
la sfecla de zahăr și la floarea- 
soarelui.

INTERVIUL 
. NOSTRU

cu tovarășa 
SILVIA ILIE, 

secretar al C.C. al U.T.C.

terioare ; să se asigure accesul 
larg al elevilor în laboratoare, 
cabinete, ateliere, biblioteci, 
săli de lectură, să menți
nă climatul de ordine și 
disciplină școlară pînă în ul
tima zi de curs, îneît elevii să 
dobîndească beneficii la învăță
tură și în ultimele zile de școală; 
să mențină același interes pînă 
la sfîrșit de an școlar, față de 
activitatea practică de atelier. 
Și o mențiune aparte : uteciștii 
și elevii care au absolvit li
ceul vor trebui să resimtă 
că sînt în atenția organizației, 
aceasta interesîndu-se cum se

desfășoară recapitularea și con
sultațiile pentru bacalaureat, cum 
își folosesc elevii timpul de pre
gătire, cei care se află încă în 
deruta alegerii unei profesii mai 
pot și trebuie să primească aju
torul organizației printr-un sfat 
competent, prin informații judi
cioase privitoare la posibilită
țile pe care le au după bacalau
reat.

E adevărat că ne gîndim acum 
cu insistență la acel frumos ca
pitol al anului școlar reprezen
tat întotdeauna de perspectiva 
vacanței mari. Dar nu înainte 
de a ne asigura că elevii vin 
în fața acestei vacanțe nu nu
mai fără restanțe aduse din tri
mestrele de învățătură și mun
că, ci și cu rezultate dintre cele 
mai bune.

— Să anticipăm că asemenea 
rezultate vor exista — și le vom 
afla Ia serbările școlare, peste 
două săptămîni — și să schițăm 
vacanța cum s-a conturat ea 
pînă acum din punct de vedere 
al organizării.

— Reperele ei sînt trasate 
de mai multă vreme. Mai 
mulți factori, întruniți în

LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare în pag. a V-a)

RESPECTUL I 
DE SINE

£ de MIHAI STOIAN î
I Noroc c-a venit vremea călduroasă I Altminteri am fi ) 

văzut și acum pe stradă, cu sutele, câciulițele .,Love Story" J 
înfundate pînă la sprîncene, pe capul drăgălașelor noastre 
tinere. Am scri$, la timpul potrivit, despre semnificația — 2 
dincolo de cea denumită ae superesteți „sociologică" — / 
a succesului de public, mondial, al filmului. Faptul că fii- / 
mul a lansat și o modă, iarăși n-avem de ce ne mira sau 
speria în mod special. Ceea ce merită totuși să fie analizai 2 
ține de relatarea unui cunoscut : la ora actuală, bietul / 
părinte are necazuri cu fiica lui, adolescentă, care din / 
tot fiimul amintit n-a înțeles decît că... libertatea de miș- 
care, interioară în film, adică fundamentală, este egală

cu refuzul (grav !) al oricărei discipline impuse (de părinți, / 
de profesori, de colectivitate în general). Greșită deducția 
adolescentei, de acord, dar și mai greșit este felul în care, ? 
pînă-n secunda vizionării filmului (a acestuia sau a orică- r 
ruia altul), a fost structurată personalitatea tinerei ; căci, / 
să fim bine înțeleși (faptul e probat și statistic, științific) ? 
forța de influențare a filmului, a mijloacelor de informație r 
este uriașă. Bineînțeles, nu la modul simplist : un tînăr 
vede un film cu cowboy și la ieșire, gata, se apucă să ? 
lupte cu vecinul de scaun. Dar — adevărul e adevăr I — r 
atunci cînd spectatorul (fie și la un duios film de dragoste) ? 
nu este pregătit cum să vadă, cum să înțeleagă, cum să r 
interpreteze cele cîteva probleme vitale ale existenței ( 
umane, riscul influenței nedorite sporește. Este, dacă vreți, ? 
același lucru care se petrece cu junele civilizat doar în f 
prezența alor săi, dar grosolan, vulgar și nu mai știu cum, r 
atunci cînd se află singur, „pierdut" în mulțime sau în r 
grupul său de prieteni. Așadar, esențial ar fi ca tînărul r 
să se comporte la fel și atunci cînd e singur (asemenea v
exploratorului care, în junglă, ori de cîte ori se așeza la r
masă, își îmbrăca fracul ; întrebat de ce o face, pentru c 
cine, replica : „Pentru mine, așa mă simt bine, cînd mă f
respect eu pe mine". Ideea de avtorespect, ca să-i poți c

(Continuare în pag. a IV-a) z
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Aproape că nu este ramură In economia națională in cadrul 
căreia CHIMIA să nu ocupe un ioc important

• IN INDUSTRIA MINIERA chimia eite prezentă prin tub- 
stanțele explozive, de flotație etc., o gamă întreagă de pro
duse obținute prin procedee chimice, care u,urează eforturile 
fi modernizează tehnicile de lucru.

• IN FORAJUL Șl EXTRACȚIA PETROLULUI precum și în 
industria de obținere a carburanților, chimia intervine într-o 
multitudine de procedee, de la fluidele necesare forajelor de 
mare adincime, pînă la substanțele tensioactive de extracție, 
care asigură o producție ridicată de hidrocarburi ți la sub
stanțele antidetonante, folosite pentru îmbunătățirea unor ca
racteristici ale benzinelor.
• IN INDUSTRIA METALURGICA procedee fizico-chimice 

ți electro-chimice modeme ți economice se realizează extra
gerea oțelului din minereu de fier ți o gamă largă de metale 
neferoase deosebit de valoroase.

• IN INDUSTRIA ENERGETICA chimia este prezentă atît în 
tratarea apei necesare cazonelor, cît ți în asigurarea func
ționării instalațiilor.

• IN INDUSTRIA CONSTRUCTOARE DE MAȘINI folosirea 
materialelor plastice nu numai că ridică productivitatea mun
cii, dar conferă unor piese calități pe care metalul nu le asi
gură ți prelungesc durata de funcționare a unor mațini-unelte 
sau instalații.

• IN INDUSTRIA ELECTROTEHNICA Șl ELECTRONICA «e- 
miconductorii ți materiale plastice, cu calități speciale, asigură 
o largă utilizare.

• IN INDUSTRIA DE PRELUCRARE A LEMNULUI se utili
zează diferite produse chimice ca: lacuri, vopsele, substanțe 
de încteiere, rășini sintetice, rățini poliesterice, precum ți fi
bre chimice pentru tapițeria mobilei etc.

• INDUSTRIA DE CELULOZA Șl HIRTIE, o industrie prin 
excelență chimică, prin procedeele chimice și substanțele chi
mice folosite obține celuloză nu numai din lemn ci ți din 
paie, stuf etc.

...iată cîttva argumente pentru îndemnul •

e IN INDUSTRIA TEXTILA Șl DE PIELĂRIE calitățile speciale 
ale fibrelor chimice (tip mătase — poliamidice sau vîscozice, 
tip lînă — polinitrilacrilice etc.) permit realizarea unei game 
variate de produse cu calități superioare celor obținute din 
fibrele naturale și, totodată, mult mai ieftine.

Coloranții, produși de industria chimică, aplicați acestor 
produse le conferă, pe lingă aspectul plăcut ți unele calități 
în plus.

Pielea sintetică, realizată prin procedee chimice, înlocuiește 
eu succes pe cea naturală, iar pielea naturală este tăbăcită 
cu tananți sintetici — produs realizat prin procedee chimice, 
conferindu-i-se calități superioare.

o IN INDUSTRIA ARTICOLELOR DE UZ CASNIC Șl A BU
NURILOR DE LARG CONSUM ca ți în alte domenii, diferitele 
substanțe chimice îți găsesc o tot mai largă aplicare pentru 
creșterea gradului de confort și bunăstare.

o AGRICULTURA OBȚINE PRODUCȚII SPORITE prin folo
sirea tot mai intensă a îngrășămintelor chimice. Antidăunători 
ca insecticide (folosite în combaterea insectelor) ierbicide (fo
losite în combaterea buruienilor), fungicide (folosite în com
baterea unor ciuperci ți boli ale plantelor) sau rodenticide 
(folosite în combaterea rozătoarelor) au, de asemenea, un rol 
important, alături de biostimulalori, la creșterea producției 
vegetale.

• CREȘTEREA ANIMALELOR — ZOOTEHNIA — cunoaște 
metode noi și rezultate mereu mai bune prin utilizarea unor 
substanțe chimice bogate surse de proteine și stimulatori pen
tru animale.

• PENTRU APARAREA SĂNĂTĂȚII POPULAȚIEI, chimia 
pune la dispoziție, alături de medicamente de extracție vege
tală sau animală, o gamă largă de medicamente de sinteză 
ți biosinteză (antibiotice).

• IN INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR Șl A MATERIALELOR 
DE CONSTRUCȚII produsele chimice sînt indispensabile pen
tru asigurarea volumului ți esteticii moderne.
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Operator la fabricarea compu
șilor azotului și îngrășămintelor 
de azot. Muncitorilor care lu
crează în acest sector le re
vine sarcina să cunoască teh
nologia produselor, să execu
te numeroase operații din
tre care : de alimentare a a- 
paratelor ce le sînt încredințate ; 
corectări de concentrații ; să ur
mărească dozarea corectă a ele
mentelor ce intră în reacție, pre
cum și evacuarea și condiționa
rea produselor finite ; să supra
vegheze funcționarea utilajelor 
și instalațiilor; să mențină pa
rametrii la valoarea prevăzută 
de regulamentele de fabricație; 
să intervină Tn instalații ori de 
cîte ori șe impune acest lucru; 
să execute lucrări de întreți
nere a utilajelor

Pentru această muncă com
plexă, operatorul trebuie să aibă 
un organism sănătos, bine pro
porțional fără defecte ale apa
ratului locomotor sau ale mem
brelor superioare. Sînt contra
indicate defecțiuni ale auzului și 
văzului (în special daltonismul) 
deoarece conducerea și suprave
gherea proceselor tehnologice se 
realizează și prin semnalizări 
acustice și optice.

Psihic, operatorul trebuie să 
fie echilibrat, să nu fie emotiv, 
să aibă dezvoltată atenția distri
butivă și concentrată. Opera
torul trebuie să aibă o voință 
bine stăpînită. rezistență la 
monotonie, viteză în reacții și 
în luarea deciziilor. Fetelor nu 
Ie este contraindicată această 
profesiune.

Operator Ia fabricarea medica
mentelor și reactivilor. Utilajele 
folosite în această industrie 
sînt de o mare complexitate. Se 
cer bine întreținute și exploa
tate. Operatorii deservesc unul 
sau mai multe utilaje, la care 
asigură alimentarea cu materii 
prime cu ajutorul pompelor, e- 
levatoarelor etc. Ei execută, de 
asemenea dizolvări. diluări și 
topiri, sulfonări, esterificări. re
duceri, rectificări. Operatorii 
urmăresc riguros condițiile im
puse de regulamentele de fabri
cație, menținînd parametrii de 
lucru (temperatură, presiune) la 
valoarea stabilită precum și mo- 
noclimatul la locurile de 
muncă.

Poziția de lucru a operatori
lor este, șî în acest caz, cea în 
picioare, cu deplasări de la un 
utilaj la altul. De aceea, se cere 
o dezvoltare generală bună, cu 
un aparat respirator sănătos. Bă
ieților și fetelor care-și aleg a- 
ceastă meserie li se cere rezis
tență la zgomote și suportarea 
unor temperaturi relativ ridi
cate.

★
Caracteristici asemănătoare se 

cer și pentru alte meserii 
importante din industria chi
mică. incluse în nomenclatorul 
de meserii ca de exemplu : o- 
perator la chimizarea produse
lor de rafinărie, operator la 
fabricarea materialelor plasti
ce. cauciucului sintetic, fibre
lor chimice și altele.

I
 — Ce perspective pro

fesionale oferă tineretului 
industria chimică ?

— Chimia este o ramură in
dustrială cu ritmuri foarte înalte 
de creștere, cele mai mari pe an
samblul economiei în acest cin
cinal. Efortul principal al dez
voltării acestei ramuri este în 
prezent îndreptat spre sec
toare importante : industria pro
duselor necesare chimizării agri
culturii, petrochimia și indu
stria polimerilor, respectiv a 
materialelor plastice, rășini
lor și cauciucurilor sinteti
ce, a fibrelor și firelor chimice, 
în cincinalul pe care-1 străbatem 
se rrevede nu numai dezvoltarea 
industriei chimice ci și creșterea 
eficienței sale economice, în bună 
parte pe seama sporirii producti
vității muncii, a scăderii cheltu
ielilor de producție, a asigurării 
rentabilității maxime fiecărei în
treprinderi și fiecărui produs. E- 
vident, acestor prevederi de dez
voltare le corespunde o creștere 
□e măsură a forței de muncă, 

i'ar cînd spun forță de muncă 
văd mii și mii de tineri îmbtă- 
țișînd meseriile atît de frumoase 
și atît de modeme ce se exercită 
astăzi pe frontul chimiei. Și în 
prezent în industria chimică 
muncesc, într-un procent însem
nat, oameni tineri și chiar foarte 
tineri, care au fost atrași de 
mirajul proceselor de produc
ție, de înalta tehnicitate a insta
lațiilor din unitățile noastre, de 
jerspectivele, practic inepuiza
bile, ale chimiei de a transforma 
natura, de a servi nevoile oame
nilor. Chimia are nevoie de tineri, 
pentru că are nevoie de munci
tori instruiți, capabili să lucreze 
la instalații de o mare complexi
tate, cerînd nu atît utilizarea for
ței fizice cît a calităților intelec
tuale și psihice.

Localitatea și tipul de școală Numărul de locuri
în anul școlar 1972—73

Rețeaua școlară • Rețeaua școlară

inv. de zi înv. seral din care : 
fete

Arau
Liceul industrial 72 72
Brăila
Școala profesională 216
Ucenicie la locul de muncă 36 72 12
I.iceu industrial 180 72 52
București — Centrul școlar nr. 1
Școala profesională 288 131
Ucenicie la locul de muncă 36 36 49

Liceu industrial 216 72
(seral 25)

88
Școala postliceală 36 36 —
București — Centrul școlar nr. 2 
Ucenicie la locul de muncă 252 144 49
Codlea
Școala profesională 252 _ —
Ucenicie la locul de muncă — 72 10
Copșa Mică
Școala profesională 180
Craiova
Școala profesională 180 — 30
Ucenicie la locul de muncă 36 — 10
Liceul industrial 108 108 —
Făgăraș
Școala profesională 468 — 77
Ucenicie la locul de muncă 180 288 77

Liceu industrial 108 108
(seral 30)

Scoală postliceală 36 36 —
Iași
Școala profesională 432 — 89
Ucenicie la locul de muncă — 144 64
Liceu industrial 144 108 52
Școala postliceală 36 36
Năvodari
Școala profesională 180 — —
Ucenicie la locul de muncă 36 — *“
Ocna Mureș
Școala profesională 180 —

20Ucenicie la locul de muncă 72 —
Municipiul Gh. Gheorghiu Dej
Școala1 profesională 324 — 20
Ucenicie la locul de muncă 36 72 i"* *
Liceu industrial 180 72 16
orașul victoria
Școala profesională 324 — -
Ucenicie la locul de muncă 36 — ~~
Liceu industrial 108 72 52

SPECIALITĂȚI CE SE ÎNSU
ȘESC ÎN LICEELE IN

DUSTRIALE
• tehnologie chimică anorga

nică • utilaje • tehnologia ce
lulozei, hirtiei și fibrelor artifi
ciale • tehnica analizelor fizi- 
co-chimicc « aparate de mă
sură și automatizări • tehno
logia chimică organică • teh
nologia de prelucrarea și chi
mizarea țițeiului și gazelor • 
tehnologia condiționării și li
vrării! produselor petroliere o 
electromecanici rafinori • teh
nologia prelucrării materialelor
plastice.

Piatra Neamț
Școala profesională 252 __ 16
Ucenicie la locul de muncă 252 36 240
Liceu industrial 144 144 —
Ploiești
Școală profesională 576 — 15
Ucenicie la locul de muncă 463 — 30
Liceu industrial 252 108 48
Școală postliceală — 36
Pitești
Școala profesională 324 — —
Ucenicie la locul de muncă 36 36 —
Liceu industrial . 180 72 —
Bimnicu Viicea
Școala profesională 360 — —
Ucenicie la locul de muncă — 36 —
Liceu industrial 144 180 —
Timișoara
Școala profesională 252 — 83
Ucenicie la locul de muncă 38 — —
Tirnâveni
Școala profesională 144 — —
Turda
Școala profesională 216 — 125
Liceu industrial 108 72 36
Turna Măgurele
Școala profesională 438 — —
Ucenicie la locul de muncă — 36 —
Liceu industrial 108 72 —
BUZăU
Școala profesională 108 — 55
Găești
Școala profesională 108 — 20
Ucenicie la locul de muncă 72 — —
Școala postliceală — 38 —

Notă. La concursul de admitere în liceele industriale și în școlile
postliceale la toate specialitățile pot concura atît băieți cît si fete.

Cursuri de scurtă durată de specializare postliceală 
(organizate în anul 1972. pentru absolvenții de liceu)
• Combinatul de Îngrășăminte chimice, Tr. Măgurele
— operator la fabricarea îngrășămintelor cu azot — 36 locuri ;
— lăcătuș mecanic de întreținere și reparații în industria chimiei 

anorganice — 36 locuri
• Combinatul de îngrășăminte azotoase, Tg. Mureș
— electrician montator de instalații automate — 30 locuri.
• Combinatul chimic „Victoria**,  Orașul Victoria
— operatori prelucrarea materialelor plastice — 35 locuri.
• Uzinele de fibre sintetice Săvinești
— Iaboranți determinări fizico-chimice — 150 locuri ;
— Iaboranți încercări de rezistență fizico-mecanică — 159 locuri. 

Combinatul de articole tehnice din cauciuc. Pitești
— finisor încălțăminte și articole tehnice din cauciuc — 150 locuri.

— Și cum vă formați 
acest muncitor ?

— O largă și complexă rețea 
școlară stă la dispoziția tinerilor 
care au îndrăgit chimia din școa
la generală. în anul școlar 1971— 
1972, de exemplu, în cele 23 de 
unități școlare — avînd un no
menclator de peste 50 de mese
rii și specialități — școlarizăm 
circa 30 000 de elevi. Dar la fi
nele cincinalului numărul mun
citorilor pregătiți prin sistemul 
nostru de învățămînt va trebui să 
ajungă la 40 000, iar în 1980 — 
la 45 000. M-am referit la rețeaua 
școlară a Ministerului Industriei 
Chimice ca la un sistem, întru- 
cît în cadrul ei funcționează mai 
multe tipuri de școli, avînd mi
siuni distincte în formarea cadre
lor de care avem nevoie.

Școlile profesionale și ucenicia 
la locul de muncă pregătesc 
muncitori calificați — operatori 
chimiști pentru toate tehnologiile 
din industria chimică, mecanici 
de utilaj chimic, electricieni de 
întreținere și în alte meserii.

în liceele industriale ponderea 
elevilor se înregistrează la specia
litățile tehnologice ; ei vor deveni 
operatori chimiști cu pregătire de 
nivel mediu, muncitori de înal
tă calificare, tehnicieni pentru 
locurile de muncă cheie din sec
țiile de fabricație, laboratoarele 
de analize fizico-chimice, de a- 
parate de măsură și automati
zare etc. Pe drept cuvînt nu
mim aceste cadre sufletul in
stalațiilor noastre, întrucît ei sînt 
cei care urmăresc cu ochiul și 
mintea, mai ales, desfășurarea 
reacțiilor chimice din marile in
stalații industriale, dirijînd buna 
lor funcționare.

Același sistem de învățămînt 
servește, prin școli speciale, la 
pregătirea maiștrilor, iar prin șco
lile de specializare postliceală îa

INTERVIUL NOSTRU

Ing. BUJOR ROȘCA,
adjunct dl ministrului industriei chimice

formarea tehnicienilor. Că indus
tria chimică are nevoie de tineri 
o dovedește și faptul că, de mai 
bine de un an, marile noastre 
combinate organizează cursuri de 
specializare postliceală. Ele se a- 
dresează, după cum o spune și 
titulatura, absolvenților de liceu, 
au programe adecvate nivelului 
de cultură al acestora și, pe a- 
ceastă bază, o durată relativ 
scurtă. Frecventarea și absolvirea 
cursurilor oferă tinerilor califica
rea în profesiuni diverse, cu largă 
căutare în producție,

— Exista în școlile ge
nerale o adevărată mișca
re de apropiere a elevilor 

l de chimie: funcționează 
cercuri ale tinerilor chi
miști, se fac concursuri, co
piii utilizează laboratoare
le școlilor și sînt încurajați 
să-și facă și acasă mici la
boratoare. Se poate deduce 

’ de aici că școlile care
pregătesc chimiști nu duc 
lipsă de candidați. între
barea e, amplasarea aces- 
tore face posibil accesul 

y tuturor celor ce-și leagă
speranțele de viitor de o 
profesiune cu profil chimic 

' fără a se depărta prea
mult de casă, fără a se 
rupe de ținutul natal ?

— Să privim puțin harta țării: 
în 22 de județe sînt centre șco
lare cu profil de chimie. Ce în
seamnă asta în mod practic ? Că 
dispunerea lor geografică oferă 
tinerilor din oricare colț de țară 
posibilitatea de a se realiza pro
fesional în domeniul chimiei. 
Bineînțeles dacă îi pasionează. 
Dacă tînărul e din Moldova are 
de ales între școlile din Iași, Pia
tra Neamț ori Municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Dacă 
e bănățean poate învăța la Ti
mișoara sau Arad. Avem școli la 
Tr. Măgurele, Pitești, Găești, 
Ploiești, Buzău. Centrele noastre 
școlare sînt dispuse pe lîn- 
ga marile platforme industria
le: Făgăraș, București, Plo
iești, Craiova și altele. Asta pre
zintă nenumărate avantaje : ele
vii fac practică în unitățile in
dustriale și respiră, încă din anii 
de școală, „aerul**  uzinei, atmos
fera de muncă, de creație, de 
entuziasm și răspundere pentru 
soarta producției. Aici își însu
șesc nu numai meseria ci și spi
ritul muncitoresc, aici își fac u- 
cenicia vieții sociale și politice. 
La absolvire, își au locurile de 
muncă asigurate, se înregimen
tează — stăpîni pe o profesie 

de mare viitor — !n marea ar
mată a muncitorilor.

— Dacă v-ați referit la 
viitor atunci ar fi potri
vit să Ie înfățișăm tinerilor 

| o perspectivă mai largă :
Ș ce posibilități de creștere

profesională au după ce-și 
r'cep exercitarea meseriei?

— Pînă a ajunge aici, cîteva 
cuvinte despre „temperatura" la 
care trebuie însușită meseria. 
Marile unități chimice, organizate 
pe principiul mersului continuu, 
folosesc un personal relativ pu
țin numeros dar cu o calificare 
și o formație psihoprofesională 
deosebită, cerînd competență, o 
înaltă conștiință profesională și 
civică. Muncitorul trebuie să ac
ționeze prompt și competent, 
pentru reglarea proceselor teh
nologice. Pe drept cuvînt se 
poate spune că meseria de chi
mist în industria modernă este 
o muncă intelectuală, de înalt 
nivel științific și tehnic. Școlile 
noastre oferă întregul cadru 
pentru formarea acestui tip de 
muncitor: dispun de construc
ții noi, modeme cu săli de 
clasă, cabinete, laboratoare și 
ateliere care facilitează elevi
lor dobîndirea cunoștințelor 
teoretice și a deprinderilor prac
tice de care vor avea nevoie. în- 
cepînd cu anul școlar viitor în 
toate școlile vor intra în funcți
une ateliere de producție chi
mică (ale căror produse vor a- 
junge și pe piață) ceea ce va re
prezenta un cîștig în plus în pre
gătirea practică a elevilor. Cămi

nele, cantinele, sălile de sport, 
asigură condiții optime de viață 
și de desfășurare a unor activi
tăți utile și instructive pentru for
marea multilaterală a elevilor. în 
conformitate cu legislația în vi
goare, elevii din rețeaua noastră 
școlară mai beneficiază și de alte 
înlesniri : liceenii primesc gra
tuit manuale, un număr însemnat 
de burse, precum și haine de pro
tecție ; elevii școlilor profesio
nale, în baza contractelor înche
iate cu întreprinderile pentru 
care se pregătesc, au asigurată 
gratuitate completă — învăță
mînt, cazare, masă, manuale și 
rechizite, îmbrăcăminte și haine 
de protecție ; de gratuitatea în- 
vățămîntului, a cazării și a mesei 
beneficiază și ucenicii, iar în 
timpul practicii în producție — 
conform contractului de școlari
zare — primesc o indemnizație 
lunară de 600—900 lei, în funcție 
de anul de studiu în care se află.

Depinde de fiecare elev să fo
losească aceste condiții favora
bile pentru a deveni un munci
tor foarte bun. Proba o fac în 
producție. Atît abolvenții școlilor 
profesionale cît și ucenicii — care 
primesc aceeași diplomă — după 
un stagiu minim de 5 ani în pro
ducție pot să urmeze o școală de 
maiștri. De asemenea, au posi
bilitatea să-și continue studiile 
la liceele de specialitate, prin 
examene de diferență, pentru 
anul III. Absolvenții liceelor 
se pot prezenta la concursul 
de admitere în învățămîntul 
superior cu avantajul că își 
pot alege pentru concurs un o- 
biect de specialitate studiat în 
liceu. Daca au optat pentru pro
ducție, pot la rîndu-le, după un 
anumit stagiu, deveni maiștri.

Operator 1b fabricarea coro- 
ranților și intermediarilor. în 
afara conducerii reacțiilor chi
mice, operatorii efectuează și 
o serie de operații fizice, privind 
condiționarea produselor obți
nute printre care : filtrări, pre
cipitări repetate, spălări, decan
tări, uscări, măcinări etc. Ei e- 
xecută alimentarea aparatelor 
eu materii prime precum și do
zarea corespunzătoare a lor, o- 
perație de mare importanță, de
oarece cele mai mici abateri de 
la rețetele de fabricație pot stri
ca o șarjă. Tn timpul funcționă
rii aparatelor operatorii urmă
resc îndeaproape mersul reacți
ilor chimice cu ajutorul apara
tului de control. Ei sînt cei care 
pornesc sau opresc utilajele, se 
îngrijesc de buna lor funcțio
nare, executînd și lucrări de în
treținere ; și tot ei suprave
ghează operațiile finale de con
diționare a produselor.

Meseria se practică în special, 
de băieți, deși nu este contra
indicată fetelor. Ele muncesc 
cu succes mai ales în locurile 
de muncă unde nuanțarea cu
lorilor este definitorie cît șî la 
condiționare. Tinerii care îm
brățișează această meserie tre
buie să aibă o bună constituție 
fizică, un aparat respirator bine 
dezvoltat, o vedere perfectă, în
trucît aprecierea nuanțelor cu
lorilor se face implicit și prin 
ochiul muncitorului.

Operator la fabricarea lacu
rilor, vopselurilor și uleiurilor. 
Dintre principalele industrii care 
utilizează asemenea produse tre
buie reținute . construcția de 
mașini (în special industria de 
autoturisme), industria de mo
bilă, combinatele poligrafice, in
dustria bunurilor de larg con
sum etc. Iată deci cît de largă 
răspîndire are produsul realizat 
de operatorul cu acest profil. El 
are o muncă foarte complexă, 
fiind obligat să execute atît o- 
perațiuni fizico-mecanice, de de
servire a pompelor, cuptoarelor, 
mașinilor de frecat cît și execu
tarea și urmărirea unor procese 
chimice. Operatorii urmăresc 
respectarea strictă a rețe
telor de fabricație precum și pa
rametrii de lucru prin interme
diul aparaturii de măsură și 
control, efectuează dozări și 
pregătesc șarjele.

Fiind o meserie care se exer
cită în picioare, necesitînd de
plasări cu sau fără greutăți, tî- 
nfirului i se cere un organism 
sănătos, o vedere perfectă, dal
tonismul fiind un defect ce. nu 
permite practicarea meseriei în 
bune condiții.

Operator la fabricarea compu
șilor sulfului și îngrășămintelor 
cu fosfor. în această meserie, 
munca fizică este preluată în cea 
mai mare parte, de utilaje moder
ne. Operatorul are, în principal, 
un rol de supraveghere și control. 
El conduce alimentarea cuptoa
relor de ardere a piritei asigu- 
rînd ca banda de transport să 
fie uniform încărcată, suprave
ghează funcționarea cuptoarelor 
de ardere prin intermediul apa
raturii de control și reglează de
bitul de aer pentru a corecta 
concentrația bioxidului de sulf. 
De asemenea, supraveghează in
stalația de preparare a acidului 
sulfuric, alimentează vasele de 
reacție și urmărește corecta 
funcționare a turnurilor de ab
sorbție. uscare și răcire a gaze
lor, precum și concentrația aci
dului sulfuric. Tot în sarcina sa 
intră supravegherea instalații
lor de spălare și decantare a a- 
cidului sulfuric.

Deși incompletă, această listă 
de atribuțiuni nu trebuie să spe
rie întrucît la o instalație lucrea
ză mai mulți operatori, fiecare 
efectuînd două sau mai multe 
operațiuni prin intermediul sis
temului de comandă automată.

Redactorul paginii 
MARIETA VIDRAȘCU



I „SClNTEIA TINERETULUI" pag. 3 MARȚI 6 IUNIE 1972

patriotice

în intîmpinarea Conferinței Naționale a P.C.R. și a celei de-a XXV a aniversări a republicii

CINCINALUL
ÎNAINTE

DE TERMEN
REALIZĂRI, 

ANGAJAMENTE

î î

v
ț ț
ij
*

i

*j

j ț

Sub deviza : „Ne vom spori contribuția 
la buna aprovizionare a unităților econo
mice și desfacere a mărfurilor**,  muncito
rii, inginerii și tehnicienii din porturile 
Direcției navigației fluviale din Galați, în 
urma analizării posibilităților de folosire a 
unor noi resurse locale, au majorat anga
jamentul de 150 000 tone activitate supli
mentară în domeniul traficului portuar ia 
400 000 tone, iar la indicatorul transportul 
mărfurilor au prevăzut să realizeze peste 
plan 10 milioane tone față de 4 milioane 
angajament inițial.

Colectivul Trustului de construcții indus
triale Craiova a predat beneficiarului, cu 4 
luni mai devreme, 24 hectare de sere la Ișal- 
nița. De asemenea, la noua platformă indus
trială a Combinatului chimic a fost cîștigat un 
avans de o lună, iar la Filiași, Fabrica de 
transformatoare mici, principalele lucrări au 
fost finalizate cu patru luni mai devreme față 
de grafic. Rezultate bune au fost înregistrate 
și pe șantierele Trustului de construcții lo
cale Craiova, pe cele ale întreprinderii de 
construcții căi ferate și întreprinderii de con
strucții drumuri și poduri.

Ritmul de lucru intens, precum și acțiu
nile întreprinse pentru descoperirea și pu
nerea în valoare a noi resurse interne, le-au 
permis constructorilor din acest județ să-și 
propună ca, în cinstea Conferinței Naționale 
a partidului și a celei de-a 25-a aniversări a 
proclamării Republicii să dea în producție cu 
90 de zile înainte de termen Fabrica de trans
formatoare mici din Filiași, precum și 31 hec
tare sere, să finalizeze cu 30—60 de zile în 
avans lucrările de extindere la trei complexe 
de creștere și îngrășare a porcilor.

Combinatul siderurgic Galați la cotele 
înalte ale întrecerii socialiste.

Foto: IONEL CUCU

• Inginerul Gheorghe Petru, maistrul Ni
colae Macovei și muncitorii Jan Boiangiu, 
Ion Bușică și Marin Rîcu sînt autorii unei 
instalații complexe, concepută și realizată la 
Uzina constructoare de mașini agricole „7 No
iembrie0 din Craiova, care i-a permis colec
tivului acestei întreprinderi să adopte pro
cedeu] avansat de tratare a pieselor prin 
călire izotermă. Aplicat pentru întîia oară la 
piesele de la plugul cu discuri PDU-4, noul 
procedeu a dus la sporirea rezistenței și du
rității plugului șj reducerea consumului de 
oțel.

Un alt colectiv, format din inginerul Ghe
orghe Dobre. tehnicianul Dumitru Dîrboi și 
muncitorul Gheorghe Preoteasa, a conceput 
și realizat pentru același produs mai multe 
dispozitive și instalații speciale, astfel că plu
gul PDU-4. inclus pentru întîa oară în acest 
an în nomenclatorul de fabricație al între
prinderii craioVene, s-a realizat în condiții 
calitative superioare.

EFORTURI
STĂRUITOARE

(Urmare din pag. I) OAMENII SÎNT BUNI...

mondiali ai domeniului. In esen
ță, F.G.F.E. este menită să pro
ducă, pentru prima oară în ța
ra noastră, acele „nimicuri de
primă importanță" — fără de
care nu merg nici limuzinele, 
nici coloșii rutieri — care sînt 
garniturile de frînă și etanșare. 
Și nu numai garniturile, ci și 
materialul din care sînt confec
ționate, produsul acela dificil, 
părînd de piele sau carton dar 
fiind, de fapt, un azbest spe
cial, rezistent la temperaturi de 
peste 1 000 grade, denumit de că
tre firmele producătoare străine 
Klingerit și botezat, în postura 
sa românească; MARSIT... Ter
men nou în nomenclatura indus
triei noastre. Un reper care își 
află întruchiparea chiar în aces
te zile în aparatura tinerei fa
brici. Un produs a cărui impor
tanță este atît de mare incit, 
metaforic vorbind, putem spune 
că peste leagănul lui stau aple
cate cu nerăbdare și emoție co
lectivele a nu mai puțin de 5 
mari întreprinderi producătoare 
de mașini auto din țară: ^Trac
torul" și „Steagul Roșu" din Bra
șov, U.A. Pitești, „Autobuzul"— 
București și „Muscelul". __ 
vorba despre principalii clienți 
ai fabricii rîmnicene. Și, 
esențial, este vorba de 
clienți care, în baza prevederi
lor cincinalului, așteaptă să pri
mească garnituri și ferodouri ro
mânești nu într-un viitor ipo
tetic, nu „cîndva". ci la o dată 
fermă, apropiată, înscrisă în 
chiar exercițiul acestor luni. Vor 
fi în stare cei de la F.G.F.E. 
să-și onoreze această sarcină ? 
lată o întrebare al cărei răspuns 
s-au străduit să ni-l dea în spi
ritul cuvenitei principialități 
(umbrită, totuși, la un moment 
dat de o rău înțeleasă, necriti- 
că, „cumsecădenie") reprezen
tanții tinerei fabrici rîmnicene.

Este

lucru 
niște

In încăperea unui viitor ves
tiar al muncitorilor, care 
deocamdată, loc de birou 
rectorial (este lăudabil faptul că 
ridicarea pavilionului adminis
trativ a fost programată după 
terminarea clădirilor destinate 
producției), tovarășul ing. Ris- 
tea Busuioc (director), Bezman 
Sferică (inginer șef), ing. Peru 
Vasile (șeful serv. investiții), 
tehnicianul Gheorghe Papuc (se
cretarul comitetului de partid), 
ing. Traian Pîndaru (secretarul 
comitetului U.T.C.) ne-au oferit 
un amplu expozeu al situației.

... Este vorba de o întreprin
dere inedită, construită totuși 
în termen, cu toate anexele (sta
ție electrică, puțuri etc) și că
reia i s-au asigurat din vreme 
cadrele corespunzătoare. Un co
lectiv care a îmbogățit, într-un 
timp relativ scurt, viața spiritua
la a orașului, aducînd pe bu
zele localnicilor nume de profe
sii pînă acum inedite ; ametiști, 
operatori chimiști, ștanțatori 
ș.a.m.d. un colectiv de vîrstă tî- 
nără, însuflețit de impulsul con
stituirii într-o nouă familie a in
dustriei și harnic în însușirea 
unei tehnologii cu totul nouă 
pentru realizarea unei produc
ții care îți cere să fii și chimist, 
și mecanic, și electrician, 
și măsurător de precizie, și 
cătuș, și laborant. Oameni 
tre care se află veterani 
Borzeștilor și adolescenți 
lificați deunăzi, ingineri cu ștate 
vechi și absolvenți abia luînd 
contact cu producția. „Avem, ne 
spune directorul, oameni minu
nați. Unii dintre ei au lucrat și 
la construcție fără să țină sea
ma de specialitatea de bază. 
Acum, cînd pregătim probele, 
zeci și zeci dintre ei, cum ar 
fi electricienii comunistului Stan-

ține, 
di-

lă- 
în- 
ai 

ca-

Zng. DAN GEORGESCU

citi Constantin, primit chiar azi 
în partid, nu părăsesc între
prinderea cîte două schimburi 
la rînd, ascultînd pulsul mași
nilor, dînd dovadă de o pregă
tire exemplară"... „Dar termene
le ?" întrebăm. Ni se răspunde 
net: „Avem o întîrziere de 3 
luni". „Cauzele ?" Aici, replici
le, deși se vor definitorii, devin 
confuze. Ni se vorbește de niș
te impedimente de furnizare, de 
niște erori în proiect, dar, din 
„cumsecădeniei, din „spirit de 
colegialitate" se subliniază me
reu ideea că „nu e nimeni vi
novat, că au existat condiții 
obiective". Chiar așa să fie ? 
Venim în sprijinul interlocuto
rilor noștri reproducînd rela
tarea pe care ne-o făcuse, în 
prealabil, la Buzău, tovarășul 
Romulus Nuțu, inspector la ser
viciul Plan al sucursalei jude
țene a Băncii de Investiții.
...DAR TERMENELE NU 

RESPECTĂ. DE CE?
— După părerea noastră, 

cauză importantă a întârzierii
deși nu singura — o constituie 
soluția propusă de Institutul de 
proiectare construcții mașini, 
pentru alimentarea fabricii cu 
apă industrială, soluție care s-a 
dovedit practic eronată. Fora
jul superficial a atras după 
sine imposibilitatea folosirii sur
selor de apă indicate în docu
mentație, * din cauza concentra
ției prea mari de săruri.

Lucru sesizat, din nefericire, 
după ce puțurile fuseseră 
pate, .'..r ..
lei se duseseră deja pe 
sîmbetei. Dar... mai bine

SE

o

sa- 
după ce sute de mii de 

apa 
mai 

tîrziu decît niciodată. Altfel in
stalațiile și mașinile ar fi fost

U
na din realitățile incon
testabile ale acestui secol 
o constituie dezvoltarea 

într-un ritm extraordinar a in
dustriei chimice. Nu există, 

practic, domeniu de activitate 
unde produsele acestei ramuri 
să nu-și găsească o largă între
buințare, să nu fie reclamate 
cantități crescînde în progresie 
geometrică de Ia un an la altul. 
Cuvîntul de ordine al civilizației 
industriale actuale, mai exact 
spus imperativul spre care se 
tinde, este acela de utilizare cu 
un randament maxim a fiecărui 
gram de materie primă intrat în 
orice proces de fabricație.

Fără a detalia, se știe, că, în 
orice proces tehnologic complex 
de sinteză chimică, pe lingă pro
dusele principale, apar și o serie 
de produse secundare și rezi
duale. Se știe de asemenea că. 
rentabilitatea unui procedeu 
tehnologic este cu atît mai ridi
cată cu cît toate produsele re
zultate își găsesc un indice spo
rit de utilizare. Ridicată la rang 
de politică economică la nivelul 
statului, această preocupare 
există în toate întreprinderile 
industriale, produsele la care ne 
referim fiind, în principiu, valo
rificate. Spun „în principiu" 
deoarece afirmațiile mele vizea
ză compartimente pe ramură, 
întreprinderi unde produsele în 
discuție nu sînt deloc valorificate 
sau sînt într-o măsură și cu un 
randament cu totul scăzut față 
de limita admisibilă. Se spune că 
„secundarele" și reziduurile re
zultate sînt într-un procent re
lativ redus față de produsul de 
bază. Aparent, astfel stau lucru
rile din punct de vedere „can
titativ", numai că, aceste produ
se adunate se constituie în pier
deri însemnate de materie primă 
care, valorificate în aceeași ra
mură sau în alte ramuri indus
triale, prezintă avantaje econo
mice peste care nu trebuie să 
trecem cu vederea, nepăsători. 
Cîteva exemple :

La Borzești, în procesul de 
fabricare a fenolului, rezultă și 
două produse secundare : rășina 
polialchilică (un produs interme
diar) și rășini fenolice obținute 
la distilarea finală a fenolului. 
Anual cîteva mii de tone de 
asemenea reziduuri sint arse sau 
utilizate drept combustibil infe
rior, livrat la 20—30 de bani kilo
gramul- Studiind compoziția chi
mică a acestor rășini am consta
tat că ele conțin compuși orga
nici aromatici, care si-ar putea 
găsi utilizarea în industria de 
prelucrarea cauciucului prin mo
dificarea rășinilor în condiții
deosebit de economicoase și prin 
procedee tehnologice simple.
Compușii organici aromatici mo
dificați se pot utiliza la regene
rarea deșeurilor de cauciuc, în
locuind o serie de materiale 
auxiliare cu preț de cost ridicat, 
deficitare pe ansamblul econo
miei naționale, realizîndu-se. 
astfel, cauciuc regenerat de ca
litate superioară. Astfel, în ca
drul combinatului unde lucrez, au 
fost înlocuite o serie de tipuri 
de uleiuri minerale — de exem- . 
piu, colofoniu importat la pre
țul de 13 lei kilogramul — așa- > 
dar au fost înlocuite cu aceste ; 
produse reziduale al căror preț ■ 
este, inclusiv transportul, de 0,35 i 
lei kilogramul. întrebuințarea i 
lor la fabricarea cauciucului re- i 
generat aduce combinatului eco- i 
nomii de circa 1,5 milioane i

[
Absolvent al Facultății de 
chimie industrială din Iași, 
secția tehnologia compuși
lor macromoleculari, elev 
al academicianului Cris- 
tofor Simionescu, Nico
lae Cirlan — unul din in
ginerii șefi ai Combinatu
lui chimic de la Jilava — a 
făcut în cei 7 ani de la ab
solvire dovada unor certe 
calități de practician, cele 
8 invenții și peste 25 de ino
vații realizate pînă în pre
zent atestînd, în același 
timp, și vocația autentică a 
specialistului pentru care 
activitatea de cercetare ști
ințifică este o componentă 
determinată a profesiei. 
Repartizat la Fabrica de 
cauciuc „Tehnica Nouă" 
din București, inginerul 
Nicolae Cirlan realizează în 
cei patru ani cît lucrează 
aici 3 invenții : 5 tipuri de 
plastifianți utilizați în pre
lucrarea cauciucului, un 
tanant secundar utilizat în 
peilărie și un „Procedeu de 
fabricare a unui nou tip de 
material plastic cu rezisten
ță deosebită Ia agenți co- 
rozivi“, invenție care se 
bucură de aprecieri în rîn- 
dul specialiștilor din țară și 
de peste hotare și aducînd

Însemnate economii. Una 
din aceste invenții — plasti
fiant Întrebuințat la regene
rarea cauciucului — apli
cată la Combinatul de 
cauciuc Jilava, a adus nu
mai în primul an economii 
de peste 1,5 milioane lei. 
Timp de 3 ani la Institutul

TINERI
CU CARE

NE MINDRIM

Ing. NICOLAE

CIRLAN
de cercetări pielărie, cau
ciuc și mase plastice lucrea
ză la teme cu caracter a- 
plicativ imediat și brevetea
ză 4 invenții dintre care 
una de o deosebită impor
tanță ; „Procedeu de fabri-

care a unor benzi transpor
toare rezistente la tempe
raturi înalte*'.  Aplicată la 
Combinatul siderurgic din 
Hunedoara, invenția aduce 
anual economii de peste 5 
milioane lei. Față de cele 
10—14 zile cît rezista vechea 
bandă rulantă la transpor
tarea ~ •
noua_____ _________ ____
100 de zile. în prezent este ( 
exportată în cîteva țări.

Inginerul Nicolae Cirlan, 1
a cărui activitate de cerce- i
tare am prezentat-o succint, (
este și autorul unor intere
sante idei privind posibili- ’
tatea recuperării unor pro- i
duse a căror indici de va- <
lorificare în prezent sint 
foarte scăzuți, sau nu sînt ’
valorificate în nici un fel. I
Rîndurile ce urmează fără a j
avea pretenția elaborării u- .
nui sistem de recuperare a ’
acestor produse — după ț
cum ține să precizeze auto- j
rul lor — conțin cîteva .
exemple ilustrative, în mă- ’
sură să atragă atenția spe- ț 
cialiștilor asupra unor in- 
semnate rezerve interne . 
spre a fi valorificate cu efi- ’ 
ciență maximă în circuitul 4 
industrial. J

N. A. ]

minereului fierbinte, 
bandă rezistă circa

SA RECUPERAM
MILIOANELE ASCUNSE

ÎN DESEURILE SI
9 9

REZIDUURILE INDUSTRIEI!
• Pretutindeni, materia primă poate fi valorificată sută ia sută!

— afirmă tinărul cercetător fi inventator Nicolae Cirlan

anual. Ambii plastifianți au fost 
brevetați și prezentați la Expo
ziția Euro-Caucic ’70 de la 
Paris, unde au atras atenția spe
cialiștilor străini amatori să în
cheie contracte pentru a le livra 
cantități de ordinul sutelor de 
tone. De asemenea, din rășinile 
fenolice reziduale s-a realizat, 
în fază de laborator și pilot, o 
rășină fenolică de policondensa- 
re utilizabilă în prelucrarea 
cauciucului — rășină pe care, 
de asemenea, o aducem de peste 
hotare — și un tanant pentru 
industria de pielărie. Tn sectorul 
de prelucrarea cauciucului și în 
anumite sectoare din industria 
ușoară există o mare varietate 
de materii prime și auxiliare, 
așa-numite „de mic tonaj" — de 
ordinul zecilor de tone — dar 
care, însumate, ating cifre de 
ordinul miilor și pe care le adu-

cern din import. Din punct de ve
dere al avantajelor economice 
este nerentabil a fi fabricate de 
marea industrie chimică. Dar. a- 
ceste materii prime s-ar putea 
realiza, în cea mai mare parte, 
în stații pilot al căror utilaj 
este extrem de simplu și deloc 
costisitor. Tot la Borzești, negru 
de fum rezultat din procesul de 
fabricație al clorurii de vinii, — 
circa 1 000 tone anual — rămîne 
nevalorificat, constituind și o 
problemă prin infectarea mediu
lui înconjurător. Cele 1 000 de 
tone ar putea fi utilizate ca 
șarjă la prelucrarea cauciucului 
pentru asta fiind nevoie de o 
stație de încărcare în saci și o 
stație de sitare-compactizare.

Un alt exemplu : lucrez acum 
la valorificarea unor deșeuri de 
polietilenă lichidă în prelucrarea 
cauciucului ca plastifiant și a-

gent antiadeziv. La Combinatul 
petrochimic din Brazi, aceste de
șeuri se aruncă la canal. Lu
brifiantul pe care l-am pus la 
punct, din deșeuri, ar înlocui 
materiale aduse din import. Tot 
aici ar putea fi valorificate și 
tot în industria de prelucrare a 
cauciucului reziduurile ce apar 
Ia fabricarea anhidridei ftalice. 
La Hunedoara, un grup de ingi
neri de la laboratorul uzinal al 
combinatului au pus la punct 
un sistem de fabricație a rășini
lor cumaron-idenice prin va
lorificarea unor produse secun
dare separate din gudroanele 
obținute la cocsificarea cărbu
nelui, gudroane avîqd în prezent 
soarta „lăzii de gunoi". în co
laborare cu acest grup am utili
zat rășinile obținute în prelu
crarea cauciucului înlocuind, 
astfel — doar în fază experi-

mentală — produse similare pe 
. care plătim valută. Realizarea 

unei stații pilot cu investiții mi- 
’ nime, repet, ne-ar scuti să mai
• cumpărăm acest produs, în a- 
l celași timp extinzîndu-se utili- 
I zarea rășinilor, cu efecte deo-
> sebit de favorabile asupra ca- 
j lității produselor finite și îm- 
. bunătățindu-se substanțial pro- 
' cesele tehnologice de fabricație 
’ a articolelor de cauciuc.
> Aș mai putea da nenumărate
> asemenea exemple de la Combi- 
i natul de cauciuc sintetic Onești,
> Uzina de fibre sintetice Săvi- 
l nești, Uzina de superfosfați Nă- 
. vodari etc. dar nu enumerarea cî-

torva surse mi se pare, în pri- 
’ mul rînd, esențială. Cred că nu
> greșesc atunci cînd spun că
> mai există prejudecata cercetări- 
I lor fundamentale de mare an-
> vergură ca fiind singurele adu- 
t cătoare de avantaje economice 
. considerabile, ignorîndu-se efec

tele de-a dreptul spectaculoase
’ pe care studierea și valorficarea
• integrală a materiilor prime le 
i poate avea în economia noastră 
i națională. Cum am încercat să 
i arăt este, practic, imposibil să 
i nu se găsească o întrebuințare

de pînă la sută la sută a ceea 
ce intră într-un proces sau altul 
de fabricație. Totul depinde de 
alegerea soluției convenabile și 
eficiente in acest, să-1 numesc, 
..domeniu de valorificare a pro
duselor secundare și reziduale". 
Mă refer strict la industria chi
mică deoarece cunoștințele și 
observațiile mele se circumscriu 
acestui domeniu dar îmi închi
pui că și în celelalte ramuri 
industriale acest proces este po
sibil.

Pentru aceasta, toate produsele 
secundare și reziduale ar trebui 
să fie fișate, catalogate la nive
lul fiecărui compartiment al in
dustriei chimice, al tuturor celor
lalte ramuri. Sînt mii de oameni, 
zeci de mii în industria tării 
noastre care au acumulat de-a 
lungul anilor o deosebit de va
loroasă experiență in profesie, 
au văzut și depistat ..acele ca
nale" pe unde se scurg cantități 
de materie primă sau produse a 
căror greutate trebuie să fie lua
tă în seamă. Tocmai asemenea 
forțe trebuie unite, puse în con
tact, sînt necesare simpozioane, 
mese rotunde, dezbateri în presa 
centrală. E necesar un climat 
stimulativ, or, acest climat exis- i 
tă. important ar fi ca problemei 
în cauză să i se acorde de că
tre forurile competente atenția 
cuvenită. Neîndoios, tinerii din 
ramura industriei chimice își 
pot aduce o serioasă contribuție 
Ia integrarea în economia noas
tră a acestui voluminos procent 
de produse industriale și mate
rii prime valorificate, deocam
dată, într-un procent extrem de 
redus. Repet, este nevoie de o 
inițiativă de natură să-i cu
prindă pe toți factorii-interesați, 
pe toți lucrătorii din ramura 
chimiei și, se înțelege, nu e ne
voie de nici un fel de formalism 
pentru a trece la fapte»

Firește, nu mă pot hazarda în 
aprecieri la nivelul industriei, 
ceea ce ce nu mă împiedică să 
afirm însă că, aceste produse 
pot avea, cu un minimum de in
vestiție și efort, alt grad de va
lorificare, incomparabil cu cel 
actual.

I

■

Ing. RISTEA BUSUIOC 
directorul întreprinderii 

corodate într-un termen record, 
ducînd în mod firesc la scoa
terea lor din circuitul produc
tiv și oprirea inevitabilă a flu
xului tehnologic. In cele din 
urmă s-a optat pentru alimen
tarea cu apă din rețeaua orașu
lui. Pînă a ajunge aici însă a 
trecut destul de mult timp, re
percusiunile asupra intrării în 
funcțiune erau deja manifeste.

...Dar, adăugam, nu acesta e 
singurul reproș ce i se poate a- 
duce proiectantului. Unele din 
sectoarele de producție au un 
pronunțat specific de industrie 
chimică.
I.P.C.M. 
a făcut, 
soluțiile 
practică 
țe,

Lipsa unei colaborări a 
cu ministerul de resort 
și nu o dată, ca între 
indicate pe hîrtie și 
să existe neconcordan- 

, , pentru 
s-a cheltuit 
gie, timp și _ . ___ _
vorbim de tergiversările 
tente în proiectarea unor insta
lații — cum ar fi, de pildă, fil
trele de desprăfuire de la sec
ția de ferodouri — tergiversări 
ce au determinat în ultimă in
stanță întreprinderile furnizoare 
să nu poală livra la termenele 
specificate în contractele în
cheiate — în cazul amintit fiind 
vorba de Uzina „Independența" 
din Sibiu.

eliminarea cărora 
de asemenea ener- 
bani. Ca să nu mai 

exis-

ÎNTELEGEREA „COLEGIALA" 
— O FORMĂ A COCOLOȘIRII

Experiența de pînă acum de 
la F.G.F.E spune limpede: a 
constitui o nouă întreprindere — 
și mai ales una cu profil inedit. 
— presupune atenție sporită din 
partea tuturor factorilor răs
punzători și executanți, o ar
monizare în spirit științific a tu-

Maistrul GH. SIMIONICA

turor eforturilor. Și, mai ales, 
un spirit lucid, franc, în apre
cierea situației în fiecare etapă. 
Nu e în interesul nimănui — și 
cu atît mai puțin al celor direct 
implicați în efort — ocolirea 
cauzelor care duc la defecțiuni, 
păstrarea lor într-o zonă care, 
chipurile, ar aparține „secretului 
profesional", dar care, în esență 
îngreunează posibilitatea circu
lației experienței. De altfel, cu 
aceasta au fost de acord pînă 
la urmă toți interlocutorii noș
tri de la F.G.F.E. Și, în acest 
sens, mi se pare semnificativă 
următoarea declarație — egală 
cu o concluzie — a directorului 
tinerei întreprinderi: „Pînă la 
urmă, puteți fi siguri, colectivul 
nostru va ști să recupereze tot 
ce pierdem acum. Și pentru noi, 
ca pentru întreaga industrie, cin
cinalul se va termina mai de
vreme decît termenul fixat. Încă 
de pe acum cercetăm posibili
tăți de descoperire și folosire a 
tuturor resurselor interne — și 
cu oamenii pe care îi avem vom 
reuși, mai ales că toți sînt că
liți la focul greutăților înce
putului. Dar nu e mai puțin 
adevărat că multe din aceste 
greutăți ar fi putut fi evitate. 
Printr-o mai bună organizare 
la toate nivelele, printr-o mai 
strînsă colaborare a factorilor 
implicați și, bineînțeles, prin
tr-o mai fermă poziție din par
tea noastră, a colectivului care 
devine, de fapt, răspunzător 
pentru destinul productiv, pen
tru aportul la tezaurul cinci
nalului al noii întreprinderi. Pe 
viitor vom ști să fructificăm ex
periența acestor zile, iar dacă 
le este utilă și altora, le stăm 
la dispoziție".

INIȚIATIVE
(Urmare din pag. 1)

4 brigăzi de tineret din secția 
montaj-sudură I : instituirea tro
feului calității și a productivită
ții. Ele se angajează să depă
șească sistematic planul cu 20 la 
sută. Lucian Munteniță, secreta
rul comitetului U.T.C. pe secție, 
ne familiarizează cu cîteva din 
cerințele necesare pentru dobîn- 
direa acestui trofeu. înainte de 
toate indicii de calitate și pro
ductivitate trebuie respectați con
form angajamentului general. în
călcarea unuia exclude pe celă
lalt. Cîștigarea consecutivă timp 
de 3 luni a trofeului atrage după 
sine înscrierea în cartea de onoa
re ce însoțește trofeul și stimu
larea materială a cîștigătorului. 
Pînă acum și-au cîștigat aceste 
drepturi echipele lui Petru Buz
dugan, Iosif Iuhasz și Chirilă 
Gheorghe.

Concursul între brigăzile de 
muncă voluntar-patriotică, fixat 
pentru acest an în două etape, 
prevede pentru fiecare tînăr un 
minim de 200 ore, iar pentru fie
care organizație cîte 200 tone 
metale vechi. Pînă nu de mult 
s-a realizat 55 la sută din anga
jamentul pe 1972 la metale 
vechi, înregistrîndu-se în același 
timp peste 200 000 ore muncă 
voluntar-patriotică materializate 
în amenajarea de baze sportive 
proprii, consolidarea digului pe 
insula a treia a Mureșului în
frumusețarea municipiului etc.

Caietele existente la nivelul fie
cărei organizații din secții,. desti
nate urmăririi cauzelor ce în
greunează .sarcinile de producție 
și care intră sub incidența orga
nizațiilor U.T.C. ca disciplina, 
folosirea fondului de timp, se a- 
daugă celorlalte inițiative. Mai a- 
dăugăm că tot aici sînt înregis
trate fenomene ca neritmicitatea 
aprovizionării cu materiale și 
scule, date care prin intermediul 
unui membru din comitet anu
me repartizat în fiecare secție, 
sînt dirijate spre conducerea ad
ministrativă. La secția mecanică, 
ca să dăm un exemplu, au fost 
consemnați într-un asemenea ca
iet, în urmă cu cîteva luni, 15 ti
neri sub normă din 20 pe întrea
ga uzină, insuficiența unor scu
le, calificare deficitară și o pre-

ferențială repartizare a reperelor 
de lucru. Măsurile luate s-au 
materializat în repartizarea unui 
regloi în plus, în organizarea u- 
nor concursuri profesionale și de
monstrații practice, în o mai ju
dicioasă repartizare a reperelor. 
Consecință: numărul celor ră
mași sub normă este acum negli
jabil. Mai notăm încă o inițiati
vă menită să sprijine procesul de 
producție: gazetele de perete cu 
numărătoare inversă, de fapt un 
tablou sinoptic al evoluției zilni
ce a realizării sarcinilor de plan 
de la „să zicem, n vagoane la 
zero".

Am afirmat la începutul aces- 
toi rînduri că rosturile acestor 
inițiative stau și în realizarea de
zideratului major al educației 
prin muncă a tinerilor. Dorind

să întîmpine ziua Conferinței 
Naționale a partidului cu rezul
tate demne de semnificația ei, ti
nerii din întreaga uzină, din sec
toarele productive, au organizat 
schimburi de onoare. Un obiectiv 
pe care l-am întîlnit și în alte 
părți. Doar că tinerii de la „va
goane" au vrut să știe limpede 
ce au de făcut în aceste schim
buri. Și așa, numai într-un a- 
semenea schimb, s-au realizat 6 
vagoane gondolă și 5 platformă.

Numitorul comun al tuturor a- 
cestor inițiative destinate munqii 
și educării prin muncă este ace
la că ele conduc, în ultimă in
stanță, argumentat, spre afir
marea personalității organizației 
U.T.C., capabilă să se impună 
atît în fața conducerii întreprin
derii, cît și în fața masei de ti
neri. Ceea ce adaugă, la toate 
celelalte rezultate și satisfacția 
datoriei împlinite, încununare a 
unui profund atașament și a u- 
nei atitudini înaintate față de 
muncă.

ILFOV — Tradiția
acțiunilor

— Poate că niciodată cu în a- 
ceste zile, remarca tovarășul 
Constantin Stoica, prim secre
tar al Comitetului județean Il
fov al U.T.C., inițiativa, răspun
derea și ritmul superior al mun
cii n-au polarizat efortul tutu
ror oamenilor muncii. Firesc, 
cifrele sintetizează eforturile. Ca 
urmare a inițiativei „Minutul, 
milimetrul, parametrul", Între
prinderea de prefabricate din 
Giurgiu a atins încă de pe acum 
parametrii prevăzuți pentru sfîr- 
șitul cincinalului iar la Șantierul 
naval Giurgiu economiile de me
tal realizate în cinci luni repre
zintă jumătate din angajamen
tul anual.

— Dezvoltînd o tradiție, fără 
îndoială că tinerii județului Il
fov vor pune și în acest an un 
accent deosebit pe acțiunile pa
triotice.

— Intr-adevăr, acțiunile pa
triotice cunosc în acest an o am
ploare deosebită. La Țesătoria 
„Dunăreană" Giurgiu, la extinde
rea Fabricii de vată Buftea, la 
complexele zootehnice Buftea și 
Oinacu, cîteva mii de tineri par
ticipă la realizarea lucrărilor de 
construcții - montaj. De ase
menea, tineretul patronează con-

strucția căminelor pentru ne- 
familiști de la Oltenița și Giur
giu, realizarea a 18 cămine cul
turale, clădiri de școală și ate
liere școlare. Vor fi deschise 45 
tabere de muncă în I.A.S. și 
C.A.P., trei șantiere pentru mo
dernizarea șoselelor Bolintin 
Vale și Ciorogirla, 9 șantiere lo
cale în silvicultură. 1 000 de ti
neri vor lucra în fabricile de 
conserve, iar suprafețele ame
najate pentru irigații vor fi spo
rite cu 500 de hectare, iar cele 
ameliorate cu 1000 de hectare. 
30 000 de tineri vor lucra pe 
șantierele muncii patriotice, lor 
adăugîndu-li-se elevii și studen
ții ce vor lucra în campaniile a- 
gricole, prin efortul lor stră- 
auindu-se să realizeze lucrări de 
calitate, să determine pămîntul 
să producă mai mult. Ne-am 
propus să depășim volumul lu
crărilor nefinanțate cu 10 mi
lioane de lei și al celor finanța
te cu 150 000 de lei; să expe
diem oțelăriilor patriei, în plus 
față de angajamentul inițial, 
1200 tone metale vechi, să rea
lizăm 60 tone de grîu din spi
ce ; tinerii execută lucrările 
gricâle, în acord global, pe 
proape zece mii de hectare.
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rie și încălțăminte 
„Clujana" sînt49de 
organizații U.T.C. 
însumînd peste 2 500 
de tineri. In progra

mul de activități al comitetului 
U.T.C. pe fabrică, care cuprinde 
de obicei 10—12 pagini, pot fi ci
tite în general acțiuni bune, pli
ne de conținut, vizînd scopuri 
precise și cu eficiență practică. 
Dar, oricîte acțiuni bune s-ar or
ganiza la un asemenea nivel, ele 
nu pot cuprinde întreaga masă 
de uteciști, ci maximum 500. Un 
calcul elementar ne dovedește că 
rămîn pe dinafară 2 000. Ce se în- 
tîmplă, deci, cu restul tinerilor ? 
Normal ar fi ca, la rîndul lor, 
organizațiile din secții să pre
vadă, la nivelul colectivelor res
pective. acțiuni tot atît de e- 
xacte, la care să poată partici
pa toți uteciștii.

Am luat însă la întîmplare un 
program de activități din cele 
aflate pe masa tovarășului Ște
fan Rotaru, secretarul comitetu
lui U-T.C. pe fabrică, aparținînd 
organizației U.T.C. „Administra- 
tiv-încăltăminte“. Distanța din
tre acesta și cel al comitetului 
pe fabrică era de-a dreptul as
tronomică Din paginile lui nu 
s® putea înțelege nimic cu pri
vire la intențiile organizației 
respective într-o perioadă sau 
alta. Am încercat atunci să dez
leg enigma împreună cu mem
brii biroului ei.

Cea mai importantă măsură, 
înscrisă la primul punct din 
plan, suna cam așa : „Biroul va 
mobiliza toți tinerii din organi
zație să participe Ia o drume
ție în Făget, pentru a-și petre
ce timpul liber în mod plăcut, 
în comun".

Foarte frumos, mi-am zis. gîn- 
dind că din moment ce este în
scrisă la loc de cinste înseamnă 
că ori este cea mai frumoasă 
acțiune ce și-o propun, ori dru
meția constituie pentru tinerii 
din organizația U.T.C. Adminis- 
trativ-incălțăminte o problemă 
spinoasă căreia trebuie să ’ se? 
acorde toată atenția-

însă răspunsul Violetei Oltea- 
nu, locțiitor de secretar, este pur 
și simplu dezarmant :

— Am trecut-o acolo pentru

HOREZU

Concursul 
tinerilor rapsozi 

populari
In zilele de 3 și 4 iunie s-a 

desfășurat la Horezu faza ju
dețeană a primei ediții a con
cursului „Doina*  al tinerilor 
rapsozi, organizat de Comitetul 
județean Vllcea al U.T.C. in 
colaborare cu Centrul județean 
de îndrumare a creației popu
lare și a mișcării artistice de 
masă.

Laurii au încununat talentul 
a 15 interpreți din rîndul că
rora s-au detașat două... flori 
ale cîntecului vîlcean î Violeta 
Bongiu (Vîrtăcești) și Panselu- 
ța Stan (Boisoara).

Minusurile Inerente lipsei de 
experiență în organizarea unor 
concursuri de asemenea profil 
și anvergură nu au diminuat 
cu nimic valoarea inițiativei și 
nici calitatea artistică a spec
tacolului final. Există șanse 
pentru ca ,«Doina*  să devină o 
competiție tradițională.

DORU MOTOC

ECONOMIA
(Urmare din pag. I)

cercetării este să reducă la mi
nimum posibil consumurile teh
nologice de metal pe întregul 
flux de fabricație. Pentru aceas
ta s-au întreprins lucrări de 
cercetare privind stabilirea pa
rametrilor optimi ai fluxului 
tehnologic de solidificare, răcire 
și încălzire a lingourilor de oțel. 
Tehnologia astfel optimizată a 
fost aplicată industrial încă de 
anul trecut la Combinatul side
rurgic din Galați, la întreaga 
producție de oțel carbon necal- 
mat și oțel calmat. S-a realizat 
o economie de metal de circa 
10 kg. pe tonă la consumul lin- 
gou/sleb de oțel necalmat și o 
reducere cu aproximativ 5 kg. 
pe tonă a pierderilor prin oxi- 
dare în timpul încălzirii, la oțe
lul calmat. în prezent se efec
tuează cercetări privind funcțio
narea și stabilirea bilanțului ter
mic al maselotelor în vederea 
reducerii consumului de metal 
pe lingou/sleb.

— Tot producătorul este cel 
chemat să participe în mod di
rect la realizarea unui alt obiec
tiv — major am putea spune, 
pentru ramura siderurgică — 
cel al reducerii consumului de 
cocs pe tona de fontă. Cum ac
ționează cercetarea în acest 
sens ?

— Avînd în vedere prevede
rile programului prioritar . pen
tru reducerea consumului de 
cocs în furnale și cubilouri, in
stitutul nostru a efectuat cerce
tări menite să ofere procedee 
moderne și eficiente de econo
misire a cocsului. Pe baza lucră
rilor de laborator s-a experi
mentat la unul din furnale, in- 
suflarea gazului metan preîncăl- 
zit, ceea ce a condus Ia o redu
cere a consumului de cocs cu 
10 kg. pe tona de fontă. Motiv 
pentru care ministerul de resort 
a dispus extinderea procedeului 
la mai multe furnale. De aseme
nea. se aplică la scară indus
trială și utilizarea la furnale a 
aerului îmbogățit cu oxigen, 
concomitent cu mărirea debitu
lui de gaz metan. Experimentă
rile au demonstrat că pentru un 
adaos de oxigen de unu la sută 
în acrul insuflat, se obține o e-

ClNTARUL COMODITĂȚII
că știam că se va realiza cu si
guranță.

Un răspuns la care nici noi nu 
mai putem adăuga decît, cel 
mult, că aici cel mai convingă
tor criteriu este probabil como
ditatea.

Dar să vedem mai departe. La 
punctul doi se prevede o acțiu
ne și mai interesantă : „biroul 
propune să se facă un seminar 
cu tinerii din organizație, care 
participă la învățămintul poli
tic". O acțiune care urmărește, 
într-adevăr. să cuprindă toți 
membrii organizației în acti
vitate.

— Cum vă propuneți să faceți 
acest seminar ? — o întreb pe

VIAȚA DE ORGANIZAȚIE
Ana Maria Hodoș, membră 3 
biroului organizației U.T.C., care 
răspunde de pregătirea politico- 
ideologică.

— Prin propagandiști.
— Dar propagandiștii nu au 

obligația să țină, ei, periodic a- 
ceste seminarii ?

— Ba da, dar vrem și noi, bi
roul, să vedem care este pregă
tirea lor.

— Abia acum, Ia încheierea a- 
nului de învățămînt politic ?

...(Ridică din umeri nedume
rită, parcă atunci ar fi auzit o 
mare noutate !).'

— In afară de asta, în pro
gram vorbeați de un seminar cu 
tinerii, nu cu propagandiștii. 
Dacă voiați într-adevăr să cu
noașteți pregătirea tinerilor, de 
ce nu v-ați dus la cercurile lor ?

— Nu ne-am gîndit la așa 
ceva î

Deci și de data aceasta impre
sia că se urmărește cu adevărat 
atragerea tuturor tinerilor a ră
mas o simplă impresie. în loc 
să-și propună măsuri concrete, 
realiste, pentru cunoașterea mo
dului cum se pregătesc tinerii la 
învățămîntul politic, a greutăți
lor pe care le întîmpină even
tual, biroul organizației apelea
ză la cîțiva intermediari : pro
pagandiștii. Nu ne mai surprin
de cu nimic de aceea că nici 
măcar numărul de abonamente 
la presă nu este trecut sub o 

Liceul „Mihail Sadoveanu" — București. Profesorul L. Dantiș a dictat subiectul tezei. Sintem in 
ultimul trimestru si la ultima lucrare de verificare a cunoștințelor acumulate la limba română 
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DE METAL
conomie de cocs de 0,8 la sută 
și o creștere a producției circa 
2,4 procente. în sfîrșit, în vede
rea reducerii consumului de cocs 
pentru turnătorii, specialiști din 
I.C.E.M. au pus la punct produ
sul denumit Flurom, care adău
gat în șarja cubilourilor, acțio
nează ca un fluidificator și in
tensificator al procesului. Rezul
tatele încercărilor industriale au 
demonstrat posibilitatea reduce
rii consumului de cocs la tur
nătorii cu circa 10 la sută. Extin
derea procedeului va conduce la 
economii de cocs pe întreaga 
țară de cîteva zeci de mii de 
tone.

— Cum pot determina produ
cătorii economisirea metalului 
la consumatori ?

— în primul rînd prin lărgi
rea sortimentelor tipo-dimensio- 
nale, prin introducerea în fabri
cație a unor profile economice 
și a mărcilor de oțel cu caracte
ristici superioare. Pe această 
linie se înscriu profilele îndoite 
fabricate la U.M. Iași și oțelurile 
cu călibilitate sporită datorită 
adaosului de bor. în al doilea 
rînd, o cunoaștere mai profundă 
a solicitărilor organelor de ma
șini și a proprietăților oțeluri
lor, ar contribui desigur la o a- 
legere mai judicioasă a mărci
lor de oțel și deci la economisi
rea metalului. în această direc
ție, în institutul nostru se între
prind la ora actuală cercetări 
pentru caracterizarea multilate
rală a oțelurilor, cum ar fi com
portarea la temperaturi scăzute 
și înalte, rezistența la coroziune 
atmosferică și în diferite medii 
etc.

— Ce soluții oferă cercetarea 
pentru reducerea consumului de 
metal în turnătorii ?

— Cercetările făcute în Insti
tut au oferit turnătoriilor po
sibilitatea realizării unor piese 
ou precizii dimensionale sporite 
prin utilizarea amestecurilor flu
ide cu autoîntărire. De aseme
nea, prafurile termoizolante fa
bricate după licența I.C.E.M., 
conduc la economii de metal prin 
reducerea greutății maselotelor.

— Care sînt obiectivele ime
diate care stau în fața specialiș
tilor din I.C.E.M. în perioada ur
mătoare ? 

cifră exactă, ci cu obișnuita for
mulă „un număr cît mai mare".

Urmează apoi „planul de șe
dințe", („graficul", cu alte cu
vinte), demn de toată lauda pen
tru felul cum biroul reușește 
să-și conspire activitatea. Dar 
față de cine ? I se spune im
propriu „plan de ședințe", fiind
că, de fapt, este numai una : 
,,ședință de birou în vederea 
discutării (n.n. și aprobării) ma
terialului pentru ședința U.T.C." 
(citește : adunarea generală) și 
„supunerea spre aprobare a pro
gramului de activități". Ce temă 
s-o fi dezbătînd la adunarea ge
nerală ? Asta rămîne de ghicit. 
Un asemenea mod de a lucra de

vine însă cu totul explicabil 
dezvăluindu-și treptat și celelal
te consecințe, atunci cînd aflăm 
că de fapt aici nu se respectă 
nici principiul muncii colective. 
Programele, de pildă, sînt în
tocmite cu totul la întîmplare, 
de doi sau trei membri ai birou
lui, fără să li se caute puncte 
de sprijin în consultarea tineri
lor : „Colaborăm (! ?) cu secreta
rul — îmi spunea Ana Zibro, 
membră a biroului — înainte de 
adunările generale. Planurile, 
așa cum sînt ele făcute de biroul 
organizației U.T.C., sînt aproba
te de adunarea generală ; ute
ciștii nu vin cu propuneri de 
îmbunătățire a lor". Este inevi
tabil, așadar, ca atunci cînd nu 
te consulți cu masa de uteciști, 
cînd nu-ți propui ca întreaga ac
tivitate să fie rodul gîndirii co
lective, să crezi că cu patru 
puncte anemice incluse, într-un 
program la fel de debil poți asi
gura cuprinderea intereselor și 
atragerea în activitate a unei 
organizații cu 50 de membri.

Pe bună dreptate, așadar. Ște
fan Rotaru, secretarul comitetu
lui U.T.C. pe întreprindere, a 
recunoscut că acest program ră
mîne un instrument de lucru 
formal, deoarece „de la o pe
rioadă Ia alta figurează mereu 
aceleași sarcini, fără un scop fi
nal, fără să urmărească niște 
obiective majore".

— Urmînd indicațiile date de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ne-am axat activitatea pe linia 
reducerii consumului de metal 
și cocs în producția metalurgică, 
a asimilării de noi mărci de o- 
țeluri și sortimente cu proprie
tăți superioare și caracteristici 
economice înalte. Se vor asimila 
oțelurile de construcții metalice 
rezistente la coroziunea atmos
ferică, fabricate după un brevet 
românesc. Se preconizează asi
milarea unor oțeluri sudabile,

RESPECTUL
, (Urmare din pag. I)

, respecta integral pe Ceilalți, constituie, fără doar și poate, 
, sensul pozitiv al oricârei personalități bine precizate, fer- 
, me, valoroase.
, Revenind la moda, fulgerător adoptată, a căciulifelor 
, „Love Story' (departe de subsemnatul intenția de a fi 
, hipermoralizator), pentru că afară-i, totuși, vară deplină. 
, ‘si pentru că, vrîna, nevrînd, am pus frumușel căciulifele 
, la naftalină sau cu levănțică alături, poate că n-ar strica 
, să înțelegem că simpla arborare a unei căciulite nu 
. schimbă, în profunzime, nimic. Cu basc, cu șapcă, cu batic, 
» cu pălărie sau fără, mai „la zi' cu moda sau mai puțin
> „la zi", important este să fii, în orice împrejurare, tu însuți,
> deschis, corect, devotat, harnic. „Tichiuța fermecată" din 
I basme, care te schimbă de îndată ce-o pui pe creștet, nu
> există decît... în basme. în viața de toate zilele, degeaba
> ai căciulifă Love Story, dacă te „lupți" apoi orbește cu
> pretențiile îndreptățite ale părinților, ale altor adulți, dacă
> nu știi să te lupți mai degrabă cu propria-ți persoană în 

formare, impunîndu-i acesteia o conduită pe măsura 
„modei" adoptate. Sînt martor ocular al unei scene peni
bile, cînd o jună dintr-acestea, cu tipul de căciulifă L.S. 
(care, sînt convins, la marea majoritate voia să fie un vot 
acordat candorii, purității eroinei filmului amintit) s-a răstit, 
folosind o ironie realmente trivială, la bătrîna care în-

, drăznise să repete o... întrebare (dacă nu știe „unde-i 
[ strada X").

Moda se schimbă (după cum arată și cuvîntul), dar capul 
rămîne cap, întreg, lucid, pe umeri, repet, indiferent dacă 
drăgălașele noastre tinere (si drăgălașii noștri tineri) își 
pun pe creștet o șapcă multicoloră, un batic, o pălărie 
sau... o poveste de dragoste.

Trebuie să mai precizăm însă, 
în același timp, că organizația 
U.T.C. amintită nu este singura 
care nu știe ce vrea și aceasta 
din cauză că îndemnurile la for
malism pornesc uneori chiar de 
la comitetul U.T.C. pe fabrică. 
Un exemplu a fost acela analizat 
la început, cu privire la anga
jarea unui număr prea mic de 
tineri în desfășurarea acțiunilor. 
Un altul ar putea să-1 ofere, în 
programul aceluiași comitet, ca
pitolul viața internă de organi
zație, unde sînt prevăzute nu 
măsuri concrete de impulsionare 
a activității organizațiilor, ci 
niște directive enunțate ca de la 
tribuna nu știu cărui for : con
troale pentru a se vedea cum 
sînt păstrate documentele, ți
nerea evidenței pe organizații în 
vederea pregătirii tinerilor ce 
doresc să devină uteciști sau 
membri de’ partid, sarcini con
crete secretarilor pentru a pre
zenta în cadrul adunărilor gene
rale informări, la adunările ge
nerale vor fi invitați să participe 
factori competenți pe linie pro
fesională și, singura care mi s-a 
părut că încearcă să fie mai di
namică și cu un scop precis, se 
referă la „participarea membri
lor comitetului la întocmirea 
materialelor ce se vor prezenta 
în adunările generale și partici
parea lor la aceste adunări".

Observația că. cu asemenea 
formulări abstracte, neizvorîte 
din studiul atent al realității nu 
poate fi în nici un caz realizată 
participarea tuturor tinerilor — 
se poate face din nou, însă la 
un alt nivel. La un nivel care 
explică în bună măsură de ce 
fenomenul se repetă. în scară, și 
mai jos. Obiective de mare in
teres și utilitate, legate de for
marea conștiinței socialiste a ti
nerilor. de dezvoltarea unei ati
tudini înaintate față de muncă 
și de viată, de cultivarea spiri
tului militant revoluționar, devin 
în felul acesta inoperante, din 
cauză că rămîn la expunerea u- 
nor principii generale, în Ioc să 
fie transformate în direcții de 
acțiune concretă, nemijlocit ra
portată la realitățile specifice 
fiecărei organizații U.T.C,

GH. SPRINTEROIU

cu limită de curgere de 45 kgf/ 
mm2 precum și a unor oțeluri 
pentru construcție de mașini cu 
limită de curgere de 150 kgf/ 
mm2.

Conștient! de sarcinile deose
bite ce revin cercetării științi
fice în cadrul amplei acțiuni de 
reducere a consumurilor speci
fice de materiale, specialiștii din 
institut vor depune și în conti
nuare eforturi susținute menite 
să evidențieze și să folosească 
toate căile de economisire a me
talului.

0 EMISIUNE 
IHA I III TINERET ?

Un liceu timișorean e cuce
rit de o idee : designul. După 
el și emisiunea „TINERII 
DESPRE EI ÎNȘIȘI" care a 
vrut prin realizatoarea unui 
reportaj-anchetă, Ana Iones- 
cu, să ne prezinte experimen
tul reprofilării liceului de 
artă plastică intr-un liceu de 
design.

Ce a vrut ne-a și prezen
tat : imagini ale unor ma
chete făcute de elevi plus de
clarațiile profesorilor lor, 
componenți ai grupului „III 
Sigma".

Să iei un interviu îmi pare 
a fi una din treburile cele 
mai grele, publicistic, ca să 
nu mai vorbim de reportajul- 
anchetă, care-1 include ofe- 
rindu-i responsabilitatea tra
tării subiectului, făcîndu-1 
„cheia" lui. Mai mult ca 
oriunde aici nu e vorba de 
caducitatea unui procedeu cu 
întrebări banale gen : Cum 
vă numiți ? Ce faceți aici ? Ce 
proiecte aveți ?, ci de un in
terviu în care interlocutorul 
să fie, prin talentul și tena-

( fim ) In pas cu moda
Bîntuie în cinematografia con

temporană moda comediei poli
țiste. a filmului care nu-și ia în 
serios subiectul făcînd din obli
gatoriul său mister o sursă 
de umor, ba chiar cum ne- 
au dovedit-o italienii în „O- 
PERAȚIUNEA SAN GENNA
RO" — capodopera genului
— o sursă de satiră inci
sivă. Cum în cinematografia 
noastră, în afară de „SECRETUL 
CIFRULUI" și „MAIORUL ȘI 
MOARTEA", fiecare film polițist 
s-a însumat la rubrica eșecurilor, 
încercarea lui Savel Stiopul de 
a face comedie polițistă era a- 
șteptată cu interes. Mai ales că 
ne era cunoscută acuratețea pro
fesională a regizorului care cu 
un deceniu în urmă marcase cu 
„ANOTIMPURI" un eveniment 
în filmul românesc. Mă refer la 
cel de al treilea scheci al filmu
lui unde a realizat performanța
— puțin apreciată la vremea ei 
dar care în perspectiva timpului 
își capătă dimensiuni exacte — 
unei secvențe lungi, de aproape 
zece minute, într-o originală ma
nieră de montaj în cadru deve
nită ulterior celebră la Antoni
oni. Istoria filmului românesc 
trebuie să rețină acest lucru și 
să-i consemneze lui Savel Sti- 
opol ineditul procedeului. Dar nu 
numai pentru aceasta așteptam 
filmul „AVENTURI LA MAREA 
NEAGRA", ci și pentru că eram 
convinși că rigoarea sa regizorală 
violent etalată în „ULTIMA 
NOAPTE A COPILĂRIEI", poa
te revitaliza un gen cinemato
grafic, cel polițist, rămas la noi 
La îndemîna amatorismului.

înainte de a vorbi despre 
„AVENTURI LA MAREA NEA
GRA" trebuie să amintim decla
rația regizorului despre filmul 
său : „Făcînd un film polițist am 
vrut să fac un film care să 
distreze și sper să intereseze. 
Adică un film cu mare, cu ma
șini, cu balet..." Dacă aceasta 
este optica regizorului că dintr- 
un film cu mare, automobile și 
ansamblu revuistic de balet re
zultă întotdeauna o comedie 
atunci ar trebui să nu ne mai 
mire nimic, chiar dacă rămînem 
convinși că dintr-o povestire ci

REVELAȚII
Prin structura concertelor „Săp- 

tămîna muzicală" nu a ieșit din 
parametrii obișnuiți ai stagiunii 
dar cîteva momente deosebite, 
reale revelații ale vieții noastre 
de concert, ne fac să insistăm 
asupra lor și să intitulam în acest 
fel săptămânalele noastre însem
nări.

• IN ULTIMII ani, mulți in
strumentiști, cu sau fără vocație 
dirijorală, încearcă să pășească pe 
podiumul șefului de orchestră. 
Tentațiile sînt explicabile dar 
asistăm adeseori, (sub oblăduirea 
unor foruri lipsite de orice exi
gențe profesionale) la o serie de 
manifestări fără umbră de perso
nalitate pentru că ambițiile nu 
sînt suficiente acolo unde lipsesc 
o reală cultură și vocație dirijo
rala. (Și în această stagiune am 
întâlnit se pare un număr mult 
mai mare de asemenea cazuri ca 
în anii trecuți).

Paul Staicu, se dovedește însă 
pe timp ce trece unul dintre 
instrumentiștii care au pășit spre 
podiumul dirijoral doar din do
rința de a-și îmbogăți mijloacele 
de comunicare a muzicii, din do
rința de a găsi un „aparat" in
strumental pe măsura nevoilor 
lor spirituale.
, Paul Staicu este înainte de toa

te un muzician înzestrat și pre
zența sa la pupitrul orchestrei 

citatea celui ce întreabă, 
„descusut", obligat să ne spu
nă totul clar pentru ca toți 
să înțelegem despre ce este 
vorba. Nu de alta dar și eu 
cred că definiția exactă a in

(E IDEE IKIIHȘI i

terviului este : „un om te în
treabă ce-1 interesează pe el 
și tu răspunzi tot ce-1 intere
sează pe el", definiție dată 
cîndva de un elev devenit 
printr-o întimplare interlocu
torul unui publicist frenetic.

Ce interesa deci pe realiza
toarea reportajului-anchetă 
„Design — un liceu cucerit de 
o idee" ? Ce altceva decît ne 
interesează și pe noi : cum și 
de ce cîteva zeci de liceeni 
s-au dedicat în exclusivitate 
designului ? N-am aflat de
loc, emisiunea rezumîndu-se o 
dată cu autoarea ei la consta
tarea unui fapt prezentat ca 
o curiozitate. Și era într-ade
văr o curiozitate să vezi un 
elev de 15—16 ani explicîn- 
du-ne macheta unui loc de 
joacă pentru copii, mai exact 
o scară și un fel de tobogan, 
în termeni sofisticați care 
ne-a uluit. Suirea pe trepte 
însemna „trecerea de la o 
platformă orizontală la alta", 
iar toboganul,, nu o alunecare 
cunoscută, ci un fel de plon
jon printre... termeni ce ne 

nematografică cu balet, cu mare 
și mașini se poate realiza — 
dacă o faci bine — orice fel de 
film. In aceiași interviu de care 
aminteam, Savel Stiopul își do
rea pentru filmul său o cronică 
unde autorul „ar trebui să se 
preocupe de broderia pe care 
realizatorul o face întotdeauna în 
jurul unui subiect prin natura sa 
mai simplu și mai direct".

Broderia regizorală din „A- 
VENTURI LA MAREA NEA
GRA" poate fi observată mai 
mult în felul în care regizorul 
Savel Stiopul este exprimat de 
actorul Savel Stiopul în singurul 
personaj (prof. Alahamus) apar
ținînd comediei polițiste. în rest, 
și în acest rest filmul e complet 
deficitar, subiectul nu numai că 
nu este simplu și direct dar este 
atît de confuz îneît scapă adesea 
controlului logic. „Rezolvarea" 
lui dramatică, dacă nu previzi
bilă de la început, are loc în spa
țiul închis al Hotelului Babylon 
și tot ce se întîmplă apoi, parada 
cascadoriei și urmărirea automo
bilistică, țin de gratuități regizo
rale care fac din „AVENTURI 
LA MAREA NEAGRA" un film 
ce nu este nici polițist, nici co
medie. Mai exista o soluție sal
vatoare, unica : parodia. Sînt și 
cîteva timide accente „broderii", 

studențești „Cameratta" ne-a a- 
dus revelația unui dirijor capabil 
să pătrundă spre izvoarele unot 
partituri, să antreneze elegant șt 
eficient, masa orchestrală spre 
adîncurile partiturilor.

Și în concertele lui Corelli, și 
în densa suită a lui Doru Po- 
povici „Codex Caioni" și în pa
ginile unei prime audiții și în 
acompaniamentul unor lucrări or
chestrale, Paul Staicu s-a dovedit 
un șef de orchestră de vocație 
despre care vom avea cu sigu
ranță multe de scris în viitor...

Recentul concert al formației 
studențești „Cameratta" ne-a mai 
relevat trei tinere talente: trom
petistul Iancu Văduva (demon- 
strînd o tehnică literalmente ului
toare într-una din cele mai a- 
dînci și dificile partituri dedicate 
instrumentului de Haydn), obois
tul Gh. P. Angelescu (posesor al 
unui ton cald, vibrant, pătrunză
tor) în Concertul de Cimarosa și 
compozitorul Vlad Uipiu (în pie
sa „Vise").

In general, un concert supe
rior ca ținută muzicală, relevînd 
posibilitățile remarcabile ale ti
nerelor generații de muzicieni.

• AM MAI avut posibilitatea 
să ascultăm miercurea trecută și 
una dintre marile formații came
rale europene: Orchestra din 

scapă. Alte aranjamente de 
volume in spațiu pe care 
le-am văzut executate de li
ceenii timișoreni nu ne-au a- 
dus aminte nici măcar de fap
tul că designul înseamnă es
tetică industrială și a mediu
lui, ci numai de — chiar dacă 
la alt nivel de înțelegere și 
exprimare — jocurile pentru 
dezvoltarea imaginației copi
ilor.

Dorind cu tot dinadinsul să 
aflăm ce ne-a promis titlul 
emisiunii, ideea care a cucerit 
un liceu, n-am aflat nimic 
altceva decît idei in abstract 
despre ce ar fi designul într-o 
lume care ar putea fi și ea, 
ambiental alta. Dar nu era 
vorba de o masă rotundă, de 
o confruntare de păreri des
pre aceasta, ci de ceva prac
tic, de un liceu unde designul 
e la loc de frunte din motive 
pe care nu le-am aflat, rămî- 
nînd și noi la ideea părinților 
acelui elev ce mărturisea cu 
o sinceritate emoționantă că 
este întrebat: „ce faci tu a- 
colo la un liceu de artă plas
tică dacă nici nu desenezi, 
nici nu sculptezi ?“.

„Profilul: Edmund Hofer —• 
sau arta de a fotografia" rea
lizat de I. Ehrenkranz ne-a 
prezentat unul dintre cei mai 
buni fotoreporteri ai noștri și 
opera lui. Datele dialogului au 
fost suplinite atît de fotogra
fiile artistului cît și de cine- 
veriteul care l-a urmărit pe 
Edmund Hofer în lumea per
sonajelor sale. Dincolo de in
vestigarea intimității sale ar
tistice (pe care desigur dialo
gul a adîncit-o mai mult decît 
imaginea, dialog de unde a 
izbucnit deodată și un formi
dabil „așa mi-a plăcut mie"), 
e de reținut și faptul că — 
lucru rar — ne-au fost pre
zentați o dată cu eroul profi
lului și maeștrii săi, și colegii 
săi de profesie.

la care se renunță din păcate pe 
parcurs și filmul devine lunga 
indecizie a unui exercițiu sti
listic în care se recunoaște, pe 
rînd, cînd un model, cînd altul.

Interpreții au un aer de vacan
ță, joacă „făcîndu-ne cu ochiul", 
amuzîndu-se ei în locul nostru 
și din întreaga distribuție care 
începe cu Florin Piersic și Co
rina Chiriac un singur actor ră
mîne sobru, în datele rolului : 
Zephi Alșec.

Vrind să fie în pas cu moda, 
cu moda comediei polițiste, rea
lizatorii filmului au uitat că 
aceasta cerea să nu-și ia în se
rios subiectul, dar el, subiectul, 
să fie serios, să aibă toate cali
tățile, toate cerințele narațiunii 
enigmistice. Ceea ce nu este ca
zul în „AVENTURI LA MAREA 
NEAGRA".

TUDOR STANESCU
P.S.
Devine sublimă „colegialita

tea" regizorilor noștri de film : 
Geo Saizescu a fost distribuit 
într-un film de Mircea Mureșan, 
acesta într-un film de Geo Sai
zescu, și acum, într-un rol de 
figurație în filmul lui Savel 
Stiopul care mai adaugă distri
buției și un regizor de teatru, 
George Rafael etc, etc,.

Paris dirijată de Pierre Du- 
vauchelle.

De decenii formația a cîștigat 
notorietate internațională și con
certul de la București a autentifi
cat valorile ansamblului: omo
genitate ; bogăția sonorități
lor, căldura expresiei, tehnici
tate de ansamblu, voluptatea in
strumentiștilor de a face muzică I 
în comun.

Selecțiile din program nu ni i 
s-au părut întotdeauna, riguroa- j 
se și edificatoare.

Și coralul lui Koechlin și Con- i 
certul pentru flaut de Jean Rivier I 
și Simfonietta de Albert Roussel | 
rămîn lucrări cu totul discutabile I 
într-un veac în care muzica fran
ceză a dat lumii pe Debussy, Ra
vel. Boulez.

• EXCEPȚIONALĂ (dar din 
păcate fără ecou deosebit în masa 
ascultătorilor din pricina unor in
stituții care nu reușesc să-și orga
nizeze publicitatea necesară 
atunci cînd este într-adevăr ca
zul unor artiști deoosebiți) a fost 
în trecuta săptămînă muzicală 
prezența cîntăreței americane 
Helen Boatwright pe scena Ate
neului ca solistă a Filarmonicii 
în ultimele patru lieduri pentru 
soprană și orchestră scrise de 
Richard Strauss.

IOSIF SAVA

Sculptura in
Bienala 72)

Ca și în pictură, în sculptură 
înregistrăm o insistență în uti
lizarea formei umane chiar la 
artiști care au abandonat-o de 
un număr de ani, în favoarea 
altor tipuri de configurări spa
țiale, Idee notabilă, dacă o izo
lăm, firește, din contextul dis
cutat. Ea ar marca tendința de 
înscriere în sfera unei proble
matici condiționate de univer
sul uman, de experiența trăită, 
implicit de observația și anali
za realistă. Ea ar marca nu 
numai severa limitare ordona
toare a formelor sculpturii, ce 
disciplinează nu rareori divaga
ția obositoare, lipsită de sub
stanță, și invenția prolixă, ci și 
urmărirea unei elevate finali
tăți spirituale de esență uma
nistă. Folosim condiționalul 
pentru că in cele mai multe 
cazuri forma umană (și nu fi
gura umană) constituie numai 
un vehicul, dezlegat de semni
ficațiile reprezentării, un gest 
formal, cu sens de adeziune față 
de un ideal estetic. Un ..modul" 
deci, unul ca oricare altul, dar 
unul care și-ar asuma subînțe
les profunzimea și adevărul cu 
care le-au investit deopotrivă 
secole de experiență artistică și 
viața. „Omul*  în viziunea mul
tor sculptori e o siluetă defor
mată, să zicem expresionată, fie 
după canoane arhaizante (unde 

PAUL VASILESCU — Victorie.

putem cita mai ales tipul de sti
lizare caracteristic artei negre), 
fie după canoane moderne 
(Brâncuși, Moore, Arhipenko, 
Lipschitz). Avem de-a face cu 

I măști, asupra cărora titlurile 
vădit literaturizante proiectează 
nu știu ce sensuri adinei și ge
neroase. Remarcăm că perfor
manța „literaturizării" o atinge 
de pildă o lucrare cu caracter 
abstract ce asociază (lipește) 
vreunei duzini de cilindri ideea 
de „solidaritate". în această sui
tă de trupuri chircite, de mem
bre torsionate nu descoperim 
„drame", ci. pur și simplu sche
matismul și uscăciunea manie
rismului, superficialitatea unei 
viziuni ce presupune numai de- 
corativismul fără a face din el 
un scop dar căruia. în final, îi 
cedează inevitabil. De aceea se 
poate susține că diversitatea e 
numai aparentă, ținind numai 
de atribute exterioare, conțin!nd 
pentru un privitor mai puțin 
avizat pericolul capcanelor (o, 
al benignelor capcane, firește !).

O altă observație ar privi și 
tendința excesivă de a uw’iza 
exprimarea alegorică. Abandă 
„roduri", „recolte, „belșuguri", 
„avînturi". „victorii" (cînd fără 
membre, cînd malefice ca hime
rele lui Paciurea, cînd pur și 
simplu răsturnate, „căzute" pe 
o linie orizontală), pe care dacă 
ar fi să le privim în perspectiva 
comunicării directe și nu a di
simulării stilistice ar trebui să 
le privim ca pe recolte simbo- 
lizînd parcă ani de secetă, ori 
victorii „a la Pyrrhus". Un alt 
fapt surprinzător, și nu fără 
consecințe asupra ținutei bie
nalei, e>ste inconstanta partici
pare a unor personalități con
sacrate. Cu toate calitățile unor 
lucrări semnate de către aces
tea. ele nu întrunesc amplitu
dinea și forța de expresie cu
noscute. Par întrucîtva un soi 
de participare „onorifică". A- 
celași luoru s-ar putea spune, ' 
cu excepții bineînțeles, și des
pre lucrările unor tineri extrem 
de promițători dacă luăm în 
considerație participările lor 
anterioare în expoziții sau în 
tabere de sculptură. Ei aduc în 
ansamblu lucrări „conformiste" 
(in sensul manierismului gene
ral), lucrări lipsite de vitali
tate. de îndrăzneală. Am evi
denția totuși, și uneori numai 
parțial, pe Cristian Breazu, Au
relian Bolea, Horia Flămîndu, 
Nică Petre, Cornelju Cama- 
rovschi, Grigore Patrichl, Florin 
Codre și Liana Axinte.

Dacă reamintim faptul că 
aceiași artiști au demonstrat în 
alte situații (expoziții, crearea 
de monumente) reala valoare a 
posibilităților lor, avem sufi
ciente motive de insatisfacții. 
In același timp acestea ne în
dreptățesc să Ie căutăm in mo
dul, mai exact în principiile de 
alcătuire și organizare a unei 
astfel de manifestări, în exi
gența cu care trebuie operată 
selecția respectivă, neeludînd 
prin aceasta bineînțeles răspun
derea artistului, angajarea sa 
profesională și civică. Expozi
ția reprezintă, se spune in ca
talog, ,.un moment de solemni
tate". Am fi preferat „un mo
ment de lucru", adică arta în 
haine de muncă, în haine de 
fiecare zi și nu în haine de du
minică (și acestea adesea îm
prumutate). în esență, arta ca 
existentă vie, pasionantă, ade
vărată și mai puțin arta ca de
monstrație.

C. R. CONSTANTINESCU
*) Bienala de pictură și sculp

tură 1972, deschisă la Sala 
Dalles și Sala de marmură a 
Casei Scînteii.
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ANIVERSAREA CREĂRII GUVERNULUI REVOLUȚIONAR
PROVIZORIU AL REPUBLICII VIETNAMULUI DE SUD

Adunarea din Capitală
Secretarul general al Partidului Comunist Român, pre

ședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Consiliului Național al Frontului Unității 
Socialiste din Republica Socialistă România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, și președintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, ION GHEORGHE MAURER, 
au adresat președintelui Prezidiului Comitetului Central al 
Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud, pre
ședintele Consiliului Consultativ al Republicii Vietnamului 
de Sud, NGUYEN HUU THO, și președintelui Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, 
HUYNH TAN PHAT, următoarea telegramă :

Cu prilejul celei de-a treia aniversări a constituirii Gu
vernului Revoluționar Provizoriu — sărbătoarea națională 
a Republicii Vietnamului de Sud — în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de 
Stat, Consiliului de Miniștri și Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, al poporului român și al nostru 
personal, adresăm Excelențelor Voastre, Comitetului Cen
tral al Frontului Național de Eliberare, Consiliului Consul
tativ, Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud și eroicei populații sud-vietnameze cele 
mai călduroase felicitări și un cordial salut prietenesc.

Constituirea Guvernului Revoluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud reprezintă un moment de o sem
nificație deosebită în lupta forțelor populare, progresiste 
împotriva agresiunii americane, pentru salvgardarea intere
selor naționale și înfăptuirea unor profunde prefaceri în 
viața politică și socială a țării.

Deplin solidar cu poporul vietnamez, poporul nostru sa
lută cu căldură succesele obținute de populația sud- 
vietnameză, sub conducerea Frontului Național de Eliberare, 
în lupta împotriva intervenției imperialiste și a regimului 
de la Saigon, pentru libertate și independență națională, și 
reafirmă hotărîrea de a-i acorda întregul sprijin pînă la 
victoria finală.

Exprimîndu-și îngrijorarea față de situația creată ca ur
mare a noilor măsuri ale S.U.A. de escaladare a războiului, 
Partidul Comunist Român, guvernul și poporul țării noastre 
susțin cu hotărîre poziția Republicii Democrate Vietnam 
și a Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud, se pronunță pentru reluarea neîntârziată 
a tratativelor de la Paris, în vederea soluționării politice a 
problemei vietnameze. Considerăm că propunerile în șapte 
puncte ale Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud oferă o bază rezonabilă în acest 
sens. Interesele păcii în Indochina și în întreaga lume cer 
în mod imperios ca S.U.A. să înceteze războiul împotriva 
poporului vietnamez, să-și retragă toate trupele din această 
zonă, astfel ca popoarele vietnamez, combodgian și laoțian 

fie lăsate să-și rezolve problemele corespunzător dorinței 
și intereselor lor, fără nici un amestec din afară.

Reafirmăm și cu acest prilej convingerea că relațiile de 
strînsă prietenie și solidaritate dintre Republica Socialistă 
România și Republica Vietnamului de Sud se vor dezvolta 
continuu în folosul popoarelor noastre, al unității forțelor 
antiimperialiste, al cauzei păcii și vă urăm din toată inima 
succes deplin în lupta pentru triumful cauzei drepte a po
porului vietnamez. 

50 de ani de la Congresul General

Tn sala Ansamblului „Rapso
dia Romană" din București, a 
avut loc, luni după-amiază, a- 
dunarea festivă organizată cu 
prilejul aniversării a 50 de ani 
de Ja Congresul General al Sin
dicatelor—Sibiu 1922.

In prezidiul adunării au luat 
loc tovarășii Virgil Trofin, 
membru al Comitetului Execu
tiv. al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, Gheor
ghe Petrescu, vicepreședinte al 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
Pavel Ștefan, secretar al Con
siliului Central al U.G.S.R., A- 
lexandru Sencovici, Filip Geltz, 
Ion Felea, vechi militanți ai 
mișcării muncitorești și sindi
cale din țara noastră, Nicolae 
Matei, secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., 
Gheorghe Stuparu, președintele 
Consiliului Municipal București 
al U.G.S.R., Iosif Walter, secre
tar al C.C. al U.T.C., Elena Nae, 
președinta Comitetului Sindi
catului de la Fabrica de confec
ții >i tricotaje București, Gheor
ghe Buruc, muncitor la Uzinele 
„23 August- București. Erou al 
Muncii Socialiste, Elena Dumi
tru, țesătoare la întreprinderea 
„Unirea" București, Petru Ca- 
raivan. maistru mecanic la U- 
ziriele „Polioolor" București.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Gheorghe Stuparu, 
care a subliniat semnificația a- 
niversării a 50 de ani de la 
Congresul General al Sindica
telor — Sibiu 1922.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Pavel Ștefan care, după ce a în
fățișat condițiile istorice și so
cial-politice în care s-a desfășu
rat Congresul, a făcut o amplă 
expunere a luptei sindicatelor, 
sub conducerea partidului, pen
tru apărarea intereselor clasei

Un an școlar încheiat cu succes
(Urmare din pag. I)

Comandamentul central — din
tre care amintim Comite
tul Central al U.T.C. și Mi
nisterul Educației și învățămîn
tului — au colaborat în acest 
scop. Toate datele anticipative 
arată că va fi o vacanță mai bine 
realizată. în primul rînd, con
dițiile materiale optimizate vor 
face posibil acest lucru. Pe baza 
unei hotărîri a secretariatului 
C.C. al P.C.R., fondurile desti
nate vacanței școlare au cres
cut la 67 200 000 lei, ceea ce va 
permite cuprinderea, prin fond 
central, în tabere, excursii și 
colonii a 317 000 elevi; numai 
taberele de odihnă se ridică la 
171 iar bazele turistice — la 300. 
La ora actuală, din controlul e- 
fectuat de către Comandamentul 
central de organizare a vacan
ței, reiese că profilul vacanței 
1972 s-a conturat.

— V-am ruga să-î prezentați 
coordonatele.

— Evident, mă voi referi la 
modul în care se departajează 
activitățile de vacanță pentru 
elevii de vîrstă utecistă. în pri
mul rînd se detașează taberele 
de odihnă și instruire pe dome
nii de activitate, formă de orga
nizare a vacanței care și-a cîș
tigat un drept stabil în contextul 
verilor școlare. Numărul lor se 

muncitoare. în condițiile aspre 
ale exploatării, precum și a 
realizărilor obținute în anii con
strucției socialiste, datorită spri
jinului prețios de care sindica
tele se bucură în permanență din 
partea partidului, a valoroaselor 
îndrumări teoretice și practice 
date de tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu.

Cu prilejul aniversării a 50 de 
ani de la Congresul general al 
sindicatelor din România, ținut 
la Sibiu — a spus în încheiere 
vorbitorul — eveniment cu 
largi și puternice rezonanțe ale 
luptei revoluționare a proleta
riatului din România, clasa 
muncitoare, toți oamenii mun
cii, sindicatele, își mani
festă hotărîrea fermă de a 
depune toate eforturile pen
tru înfăptuirea mărețelor o- 
biective stabilite de Con
gresul al X-lea al partidu
lui, de a obține noi victorii în 
complexa operă de făurire a 
socialismului și comunismului 
în România.

într-o atmosferă de puternică 
însuflețire, participanții la a- 
dunare au adresat o telegramă 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușeseu.

întruniți. în această adunare 
solemnă — se spune în tele
gramă — într-un moment cînd 
întregul nostru popor, într-un 
puternic entuziasm creator, în
tâmpină cu noi și deosebite 
realizări apropiata Conferință 
Națională a Partidului Comu
nist Român și cea de-a 25-a a- 
niversare a Republicii, ne an
gajăm, în numele tuturor celor 
ce muncesc din Capitală, în 
fața clasei muncitoare, a po
porului și partidului nostru, a 
conducerii sale, în frunte cu 
dumneavoastră, stimate tovară
șe Nioolae Ceaușeseu, să nu 

ridică la 15, reprezentând tot a- 
•tîtea interese. Amintindu-le pe 
cele ale responsabililor cercuri
lor de radio, electronică, elec
trotehnică și automatizări, con
strucții metalice, pe cea 
a responsabililor cercurilor 
de tehnologie a meseriei din 
școlile profesionale și licee de 
specialitate și cîștigătorii con
cursurilor pe meserii, ori cea a 
responsabililor societăților lite- 
rar-artistice, sau cea a cîștigă- 
torilor concursurilor pe obiecte 
și a olimpiadelor internaționale,, 
ori cea a secretarilor U.T.C. din 
licee, școli profesionale, de spe
cializare postliceală, școli ge
nerale — o fac cu inten
ția de a exemplifica doar în 
parte diversitatea de interese 
reprezentate în tabere. Ele vor 
permite confruntarea și dialogul 
experiențelor din școli, posibi
litatea de instruire activă în- 
tr-un mod atractiv pentru a asi
gura în viitorul an școlar pre
misele perfecționării muncii po
litico-educative pe baza sarci
nilor trasate de către partid șco
lii, organizației noastre. Stabi
lirea unor contacte interorgani- 
zații, interșcoli și interelevi va 
aduce un bogat cîștig de expe
riență ; elevii, membri ai tabe
relor, se vor odihni, firește, dar 
odihna va fi însoțită de acțiuni 
care să aducă beneficiu activi

Cu prilejul celei de-a treia 
aniversări a creării Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud, 
luni după-amiază a avut loc la 
clubul uzinelor „Grivița roșie*  
din Capitală o adunare festivă, 
organizată sub egida Consiliu
lui Național al Frontului Uni
tății Socialiste și Comitetului 
național de solidaritate cu lup
ta poporului vietnamez.

La adunare au luat parte nu
meroși muncitori, tehnicieni, in
gineri din marea întreprindere 
bucureșteană, activiști de par
tid.

Au fost prezenți Lam Van 
Luu, ambasadorul Republicii 
Vietnamului de Sud, Nguyen 
Dang Hanh, ambasadorul R.D. 
Vietnam, membri ai celor două 
ambasade. /

Adunarea a fost deschisă de 
Ion Turcu, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste.

Despre semnificația aniversă
rii, care a devenit sărbătoarea 
națională a Republicii Vietna
mului de Sud, a vorbit prof, 
univ. Tudor Ionescu, președin
tele Comitetului național de 
solidaritate cu lupta poporului 
vietnamez. Subliniind lupta pli
nă de sacrificii a poporului 
vietnamez pentru făurirea unei 
vieți libere și prospere, într-o 
patrie unită și independentă, 
vorbitorul a arătat că, profund 
atașat cauzei libertății și inde
pendenței popoarelor, Partidul 
Comunist Român, Guvernul Re
publicii Socialiste România, în
tregul popor român și-au ma
nifestat întotdeauna, cu fermi
tate. sprijinul deplin și solida
ritatea activă cu lupta dreaptă 
a poporului vietnamez, acordîn- 
du-i întregul ajutor politic, 
material și diplomatic. împre
ună cu forțele iubitoare de pace 
din lumea întreagă, a spus vor
bitorul. poporul român a primit 
cu sentimente de profundă în
grijorare noile acte de război 
ale S.U.A. împotriva poporului 
vietnamez. In încheiere, .

vorbitorul, a transmis eroicului 
popor vietnamez urarea fierbin
te de a obține succes deplin 
în lupta pentru libertatea și in- 

precupețim nici un efort pen
tru traducerea în viață a gran
diosului program adoptat de cel 
de-al X-lea Congres al P.C.R.. 
pentru realizarea înainte de 
termen a planului cincinal.

Integrate în marea întrecere 
socialistă, care unește într-o 
unică voință energiile creatoa
re ale întregului popor, co
lectivele de muncă din uni
tățile economice ale Capitalei, 
răspunzînd chemării partidu
lui, analizînd cu înaltă răspun
dere patriotică activitatea des
fășurată în acest an, s-au an
gajat să-și suplimenteze anga
jamentele asumate, să pună în 
valoare posibilitățile și marile 
rezerve de care dispun între
prinderile bucureștene în valo
rificarea superioară a resurse
lor materiale și umane.

Folosim acest prilej pentru a 
reafirma încă o dată voința noas
tră fermă de a înfăptui, ală
turi de întregul popor, Progra
mul elaborat de partid pentru 
îmbunătățirea activității ideo
logice, ridicarea nivelului ge
neral al cunoașterii și educația 
socialistă a maselor, pentru a- 
șezarea relațiilor din societatea 
noastră pe baza principiilor 
eticii și echității socialiste și 
comuniste.

încrezători în viitorul luminos 
al patriei noastre, asigurăm 
Partidul Comunist Român, Co
mitetul său Central, pe dumnea
voastră, stimate tovarășe secre
tar general, că sindicatele, 
menii muncii din Capitală, vor 
milita neobosit, cu profund de
votament, pentru făurirea, pe 
pămîntul României, a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te, pentru prosperitatea, bună
starea și fericirea poporului 
român.

O adunare consacrată acestui 
eveniment a avut loc luni și la 
Sibiu.

oa-

tății viitoare în școală, în do
meniile reprezentate aici.

— Și locul doi în ierarhia ac
tivităților de vacanță.

— N-aș ierarhiza. Totuși, fi
resc, urmează excursiile. Nu va 
exista, cred, elev care să nu be
neficieze de o invitație la ex
cursie, întrucît aceasta repre
zintă recreere, călire fizică, dar 
și posibilitatea de a satisface 
dorința tânărului să cunoască 
țara, ținutul, împreună cu cole
gii. Din informările primite am 
reținut că se apelează la acest 
mijloc colectiv și educativ de 
folosire a zilelor de vacanță. Am 
insistat însă în discuțiile noas
tre ca întreg spațiul vacanței, 
nu numai zilele de început, să 
fie străbătut de excursii, cu pre
cizarea ca acestea să fie con
cepute bine tematic, pregătite 
temeinic organizatorio și admi
nistrativ.

— Totuși, după cîte se cu
noaște, cea mai mare parte din 
timpul vacanței elevii o petrec 
în localitățile unde învață, ori 
în localitățile natale, ceea ce 
înseamnă că centrul de greutate 
al preocupărilor de acum tre
buie să-I constituie pregătirea 
vacanței pe plan local.

— într-adevăr, așa trebuie să 
se ordoneze lucrurile. Și la în
tâlnirea amintită, dar și cu mai 
multe săptămlni în urmă, orga

a-

dependența patriei, împotriva 
intervenției americane și a re
gimului reacționar de la Sai
gon, pentru făurirea unei țâri 
unite, prospere și pașnice.

A luat apoi cuvîntul ambasa
dorul Lam Van Luu, care a fă
cut o largă trecere în revistă â 
succeselor dobîndite de patrio
ta sud-vietnamezi în lupta dusă 
pentru apărarea demnității și 
ființei naționale, împotriva 
gresiunii imperialismului ameri
can și a regimului marionetă de 
la Saigon. Relevînd ajutorul 
prețios și eficace al țărilor so
cialiste frățești, sprijinul și în
curajarea puternică a întregii 
omeniri progresiste, inclusiv al 
poporului american, care mobi
lizează forțele patrioților sud- 
vietnamezi pentru a lupta și 
învinge, ambasadorul a arătat 
că poporul vietnamez este hotă- 
rît să facă orice sacrificii și să 
înfrunte toate greutățile pentru 
a alunga pe agresori. Ambasa
dorul a subliniat, de asemenea, 
bunăvoința Guvernului Revolu
ționar Provizoriu în rezolvarea 
prin negocieri a problemei viet
nameze, arătînd că poporul viet
namez iubește pacea mai mult 
decît oricine, dar aceasta tre
buie să fie o pace în libertate 
și independență.

în lupta sa dreaptă — a ară
tat în continuare ambasadorul 
— poporul vietnamez s-a bucu
rat și se bucură în permanență 
de sprijinul Partidului Comu
nist Român, guvernului Repu
blicii Socialiste România și po
porului frate român. Conside
răm toate acestea ca o sursă de 
încurajare și de stimulare în 
lupta noastră. în încheierea cu- 
vîntării sale, ambasadorul a ex
primat, în numele Frontului 
Național de Eliberare, Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu și 
al populației din Vietnamul de 
Sud recunoștința profundă Par
tidului comunist, guvernului și 
poporului român, pentru spriji
nul și ajutorul prețios și multi
lateral.

în încheierea adunării, a fost 
prezentat filmul documentar 
vietnamez „Arta și tineretul".

★
Cu prlejul celei de-a treia 

aniversări a creării Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud am
basadorul acestei țări la Bucu
rești, Lam Van Luu. a oferit, 
luni seara, o recepție la restau
rantul „Pescăruș".

Au participat tovarășii Emil 
Bodnaraș, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R.. vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Janos Fazekas, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Ștefan An
drei. secretar ăl C.C. al P.C.R., 
Mihai Marinescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri. Teo
dor Marinescu, șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Mia Groza, vice
președinte al Marii Adunări Na
ționale. Mircea Malita. ministrul 
educației și învățămîntului. Va- 
sile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, reprezentanți 
ai Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, ai Co
mitetului național de solidarita
te cu lupta poporului vietnamez, 
ai unor instituții centrale și or
ganizații obștești, personalități 
ale vieții științifice și culturale, 
generali și ofițeri superiori, zia
riști.

ANUNȚ
OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM din în

treaga țară, au pus în vînzare locuri pentru 
toată luna iunie pe litoral, după cum urmea
ză :

MAMAIA, EFORIE NORD, EFORIE SUD, 
MANGALIA (hoteluri și căsuțe)

Locurile se vînd pe serii de 12 zile sau pe 
perioade mai scurte.

în această perioadă se practică tarife re
duse față de sezon ; reducere cu 50% la 
transport pe C.F.R.

nele noastre U.T.G. pe plan lo
cal au fost îndrumate cum să 
procedeze în acest sens. Dorim 
să realizăm pe plan local acțiuni 
de vacanță cu mare audiență la 
elevi, motiv pentru care s-a pus 
problema folosirii inițiativelor 
locale, mai ales cele ale uteciș- 
tilor, fiindcă vacanța este a lor. 
Măsurile anticipate arată că 
multe treburi au fost puse la 
punct în sensul acesta, știindu-se 
în linii mari de pe acum unde 
se vor întruni elevii în orașe și 
la sate. Totuși, am fost nevoiți 
să atragem atenția că este ne
cesar să se intensifice pregăti
rile pentru așezarea mai bună a 
lucrurilor privind acest capitol 
al vacanței. Intenționăm să fa
cem astfel, îneît în această va
canță să se reabiliteze ideea de 
club de vacanță, el fiind con
ceput ca adevărat sediu al acti
vității de vară pentru elevi, ca
pabil să adune în jurul său șco- 
lărimea, să dirijeze programele 
educative. viața culturală,
artistică, sportul, distracția 
drumeția. Se preconizează ini
țierea unor tabere pe plan 
local realizate cu mijloace mai 
puțin costisitoare — folosindu- 
se corturi, barăci, alte posibili
tăți locale de cazare, tabere 
constituite pe principiul autoad- 
ministrării și autogospodăririi. 
De fapt, am discutat ceva mai

Ion Gheorghe Maurer
Președintele Consiliului de 

Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit luni după-amiază, în 
vizită protocolară de prezentare, 
pe ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Ar
gentina la București, Juan Car
los Marcelino Beltramino.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate, 
a participat Petru Burlacu, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe.

CRONICA
U. T. C

Luni a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre Ulan 
Bator, o delegație a Uniu
nii Tineretului Comunist 
formată din tovarășii Au
rel Stoica, secretar al C.C. 
al U.T.C. și Gheorghe Sas, 
membru al C.C. al U.T.C., 
prim secretar al Comitetu
lui județean Maramureș al 
U.T.C. care, la invitația 
Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Revo
luționar Mongol (U.T.R.M.), 
va participa Ia lucrările 
celui de al XVI-Iea Con
gres al U.T.R.M. La ple
carea delegației, pe aero
portul internațional Bucu- 
rești-Otopeni, erau de față 
tovarășul Gheorghe Stoica, 
secretar al C.C. al U.T.C., 
activiști ai C.C. al U.T.C., 
precum și reprezentanți ai 
Ambasadei R. P. Mongole 
la București.

Luni după-amiază a sosit in 
Capitală o delegație de activiști 
ai Partidului Comunist din Ce
hoslovacia, condusă de Jan Ja
nik, membru al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, membru al Prezi
diului și secretar al C.C. al P.C, 
din Slovacia, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., va face o vi
zită de schimb de experiență in 
țara noastră.

SPORT • SPORT
• LUNI la amiază in cea de-a 

5-a reuniune a campionatelor eu
ropene de box (tineret) care au 
loc în Capitală, la cat. pană so
vieticul V. Lvov l-a învins prin 
abandon în ultima repriză pe I. 
Adam. Boxerul român a evoluat 
sub posibilitățile sale fiind numă
rat de trei ori în cursul meciului. 
Dintre ceilalți învingători o impre
sie deosebită au lăsat „mijlocii" 
VI. Lemeșev (U.R.S.S.), învingă
tor prin abandon în prima repri
ză în fața lui Dreter și danezul 
Knudsen, care de asemenea a cîș- 
tigat înainte de limită (rundul 3) 
meciul cu maghiarul Vilmos Ja- 
kab.

Astăzi au loc două noi reuniuni 
(ora 14,00 și respectiv 19,00). în 
prima gală vor evolua și doi pugi- 
liști români : Al. Turei (sentâ- 
rnuscă) va primi replica spanio
lului Rodriguez, iar la cat. semi- 
ușoară S. Cuțov, se va întîlni cu 
cehoslovacul Kaspar. In gala de 
seară, Lazăr Marian (cocoș) va 
lupta împotriva lui Mărie (Iugo
slavia), semimijlociul D. Cimpoe- 
șu se va întîlni cu iugoslavul Be- 
neș iar „greul" I. Ruicu va încru
cișa mănușile cu bulgarul Gava- 
dinov.

mult despre realizarea princi
piului autoorganizării vacanței 
școlare, intenția noastră fiind a- 
ceea de a oferi uteciștilor posi
bilitatea să fie organizatori ai 
propriei vacanțe.

— Ați vorbit despre un pro
gram de activitate, referindu-vă, 
probabil, Ia conținutul acțiuni
lor ; ce vor avea ele ca notă do
minantă, evident, dincolo de 
particularul pe care-1 vor da 
tradițiile locale, inițiativele ?

— Programele de activitate — 
atît în tabere cît și în toate 
locurile de înîlnire ale elevilor 
pe plan local — vor oferi elevi
lor ocazii numeroase de a în
tâmpina, alături de întregul po
por, Conferința Națională a 
partidului, de a organiza acțiuni 
dedicate aniversării a 25 de ani 
de la instaurarea Republicii și 
zilei de 23 August. Aceste eve
nimente vor polariza cele mai 
interesante activități cu carac
ter politic-educativ. Din suita 
de acțiuni care vor domina va
canța nu vor lipsi simpozioanele, 
dezbaterile politico - ideologice, 
întâlnirile cu personalități ale 
vieții politice, economice, știin
țifice și culturale, ștafete cultu
rale și de cercetare a folcloru
lui, excursii tematice pe firul 
unor evenimente istorice, mani
festări artistice, concursuri, în
treceri sportive de pregătire 
pentru apărarea patriei și nu în 
ultimul rînd acțiunile de muncă 
patriotică.

— Tocmai intenționam să vă 
propunem să relatați cum se va 
dezvolta în acest an tradiția 
muncii patriotice, dacă elevii vor

TINERII ÎN UNIFORME ALBASTRE

CERCURILE
TEHNICO

APLICATIVE
Recomandările Congresului 

al IX-lea al U. T. C. pri
vind necesitatea diversificării 
formelor de pregătire a tine
retului pentru apărarea pa
triei, a găsirii unor soluții cît 
mai variate pentru a da acestei 
activități un grad sporit de atrac- 
tivitate și utilitate imediată se 
constituie ca o realitate ce poate 
fi întâlnită într-o gamă largă de 
manifestări în toate centrele de 
pregătire. Preocuparea perma
nentă a organizațiilor U.T.C., a 
comandanților de centre, a tutu
ror factorilor responsabili, stabi
liți prin lege, pentru buna des
fășurare a activității de pregătire 
se realizează prin utilizarea unei 
suite de posibilități, posibilități 
ce le stau la îndemîna, posibili
tăți ce oferă un cîmp larg de 
acțiune a inițiativei prin utiliza
rea eficientă a tuturor resurselor 
locale. Un loc de seamă în ca
drul acestor posibilități este re
zervat cercurilor tehnico-aplicati
ve, cercuri care, așa cum vom 
vedea, își dovedesc din plin efi
ciența și utilitatea.

Sîntem la Uzinele textile Arad. 
Discutând despre felul în care se 
desfășoară activitatea de pregă
tire a tineretului pentru apărarea 
patriei și, mai ales, despre cer
curile tehnico-aplicative sanitare 
ce funcționează aici, la un mo
ment dat, secretara Comitetului 
U.T.C., Denisa Pădurean, remar
ca : „Atunci cînd am înființat 
aceste cercuri ne-am gîndit că 
vom atinge dintr-o data două 
obiective, ambele deosebit de 
importante. Vom realiza o pre
gătire de specialitate tehnico- 
sanitară a tinerelor muncitoare, 
pregătire ce le va face apte să-și 
îndeplinească cu succes înda
toririle atunci cînd patria o va 
cere. In același timp, am avut în

Aseară în cadrul celei de-a 6-a 
reuniuni a „europenelor" de box 
pentru tineret, Ia categoria 
„muscă" Dinu Condurat evoluind 
remarcabil a obținut victoria la 
puncte (decizie 5—0) în fața iugo- 
s'avului Mikovici. în urma acestui 
succes, Condurat s-a calificat în 
semifinalele Categoriei. El urmează 
să-I întîlnească pe maghiarul 
Gluxk. în cea de-a doua semifi
nală Dubowski (U.R.S-S.) va primi 
replica lui Langer (R. D. Germa
nă). La cat. ușoară V. Simonov 
(U.R.S.S.) a obținut verdictul la 
puncte în fața lui A. Guțu, Ia ca
pătul unei partide atractive. Al 
treilea pugilist român care a evo
luat în reuniunea de aseară N. 
Babescu (mijlociemică) a fost opus 
bulgarului V. Ivanov. Luptînd cu 
o ambiție exemplară Babescu a 
cîștigat prin abandon în repriza a 
doua. în semifinale el va avea ca 
adversar pe iugoslavul A. Po- 
povlci.

în cele două reuniuni de astăzi, 
vor fi cunoscuți semifinaliștii la 
categoriile semimuscă, semiușoară 
cocoș, semimijlocie și grea.
• ÎN RUNDA a 5-a a turneu

lui internațional de șah de la Las 
Palmas, marele maestru sovietic 
David Bronstein l-a învins pe Vi- 
sier. Larsen a cîștigat la Valcar- 
cel, Portisch la Benei) și Medina 
la Huguet. Florin Gheorghiu (cu 
piesele negre) a pierdut la vest- 
germanul Lehmann. S-au încheiat 
remiză partidele Menville — Tall, 
Andersson — Smîslov și Domin
guez — Pomar.

în clasament conduce Bronstein 
U.R.S.S.) cu 4 puncte, urmat de 
Larsen (Danemarca), Portisch 
(Ungaria), Smîslov (U.R.S.S.) — 
3,5 puncte, Medina (Spania), Leh
mann (R. F. a Germaniei) — 3 
puncte, Florin Gheorghiu (Româ
nia), Tatai (Italia) și Pomar (Spa
nia) — toți cu cîte 2,5 puncte, Vi- 
sier, Dominguez (ambii Spania), 
Benck (S-U.A.), Andersson (Sue
dia) — 2 puncte etc.
• ÎN TURNEUL internațional de 

polo pe apă de la Minsk, echipa 
U.R.S-S., campioană europeană, a 
întrecut, după un meci viu dispu
tat, cu scorul de 5—3 (1—1, 1—1, 
0—0, 3—1), selecționata de tineret 
a României. Reprezentativa Iugo
slaviei, deținătoarea titlului olim
pic, a dispus Ia limită, cu 5—4, 
de formația Bulgariei iar echipa 
R.S.S. Gruzine a învins cu 9—3 se
lecționata R.S.S. Bieloruse.

îmbrăca și in vara aceasta sa
lopeta muncii.

— Activitatea de muncă pa
triotică în vacanța de vară /a 
cuprinde, timp de 15—20 de zile, 
pe toți elevii de vîrstă utecistă, 
înscriindu-se ca una din cele 
mai importante acțiuni dedica
te de tineretul școlar Confe
rinței Naționale a partidului și 
aniversării Republicii. Acțiunea 
largă inițiată în acest an răs
punde dorinței arzătoare a în
tregului tineret școlar de a a- 
dăuga contribuția lui, efortului 
general al poporului de autode- 
pășire în muncă, în producție, 
de scurtare a termenului de în
deplinire a prezentului plan 
cincinal. Ne bizuim, așadar, pe 
entuziasmul și dorința elevilor 
de a fi prezenți pe șantierele 
unde se construiește ori acolo 
unde se adună recolta țării. 
Entuziasmul elevilor este facto
rul moral al acestei activități ; 
lui trebuie să i se adauge buna 
organizare. Subliniem că lucru
rile, din acest punct de vedere, 
trebuie foarte bine puse la punct. 
Informațiile noastre arată că în 
multe locuri se cunoaște de a- 
cum unde vor lucra elevii bri
gadieri, fiind încheiate contracte 
ferme cu unități care au nevoie 
de mîna harnică a uteciștilor din 
școli : I.A.S., fabrici de conserve, 
construcții de drumuri, silvicul
tură etc. Dar nu' peste tot s-a 
realizat o asemenea perfectare 
clară, întârzierile fiind cu totul 
ne justifica te. în foarte scurt 
timp toate brigăzile de muncă 
patriotică ale elevilor vor trebui 
•ă fie în măsură să discute în 

vedere și faptul că în educația 
sanitară a fetelor noastre — ma
joritatea din mediul rural plecate 
de timpuriu din sinul familiei — 
se manifestă încă multe lacune. 
Temeinica motivație a acestor 
obiective a suscitat un interes 
deosebit în rîndul tinerelor noas
tre. Iar pentru realizarea lor in
tegrală, de comun acord cu in
dicațiile, cu toți factorii, am întoc
mit o programă adecvată, o pro
gramă ce include — ca să enu
măr numai cîteva — probleme 
începînd cu cele de prim ajutor 
pînă la cele de igiena alimenta
ției etc“. Dincolo de atributele 
remarcate de altfel de interlo
cutoarea noastră, ni se pare o- 
portun să insistăm și asupra fap
tului că, procedînd astfel, s-a ve
nit în întâmpinarea dorinței și 
intereselor tinerelor sau, mai bi
ne zis, soluția adoptată vădește 
o deplină suprapunere cu nevoi
le concrete ale celor cărora solu
ția le este oferită. Așa cum a- 
ceeași suprapunere s-a consta
tat și în cazul organizării unor 
cercuri similare la Întreprinderea 
„Dîmbovița" din Capitală sau a 
unor cercuri tehnico-aplicative 
pentru telefoniste inițiate în cîte
va comune din județul Covasna. 
Și în felul acesta dăm și un răs
puns sau, mai explicit formulat, 
un îndemn la inițiativa acelora 
dintre secretarii organizațiilor 
U.T.C. care se lamentează de 
fiecare dată că au unele greutăți 
în mobilizarea fetelor, mai ales 
a celor căsătorite. Ori acelora 
dintre interlocutorii noștri care, 
pe bună dreptate, constatând o 
oarecare repetare și monotonie a 
programei pentru cele două ci
cluri, propuneau o mai largă di
versificare tematică, pentru a u- 
tiliza cu maximum de eficiență și 
a folosi din plin, pentru acumu
larea unui bagaj cît mai bogat 
de cunoștințe, timpul afectat șe
dințelor de pregătire.

în sfîrșit, categoria cea mai 
largă de cercuri tehnico-aplica
tive o formează cele de specia
litate, organizate în colaborare 
cu unitățile militare : cercuri de 
artilerie, grăniceri, auto, circu
lație, transmisiuni, pompieri, vî- 
nători de munte etc. Sînt cercuri 
ce se bucură de o mare audiență 
în rîndul tinerilor pentru că ofe
ră posibilitatea utilizării și apli
cări în practică a cunoștințelor 
acumulate în școală, prilejuiesc 
un contact nemijlocit cu viața de 
ostaș, constituie o avanpremieră 
deosebit de utilă pentru timpul 
în care își vor face serviciul mi
litar. Toate aceste cercuri își des
fășoară activitatea în condiții op
time, dată fiind pregătirea ofițe
rilor profesori, și dotarea atelie
relor de specialitate. Și se adau
gă încă alte cîteva elemente pro
prii fiecărei categorii în parte. 
Să luăm în acest sens drept pildă 
cercurile vînătorilor de munte, în 
a căror programă sînt incluse 
ședințe de schi, de alpinism, de 
orientare în teren. Sau cele ale 
pompierilor unde tinerii sînt in
strui# și angrenați direct în acti
vitatea de prevenire și stingere a 
incendiilor din întreprinderile în 
care lucrează. Ceva mai util nici 
că se poate. Și o astfel de finali
zare, un caracter atât de concret, 
nu face decît să accentueze nota 
de atractivitate a acțiunii,

Iată, așadar, valențele multiple 
pe care le implică abordarea u- 
nor forme și soluții organizatori
ce adecvate, cu un conținut edu
cativ corespunzător. Sigur, întrea
ga suită a soluțiilor este mult 
mai vastă, ea începînd cu ținerea 
ședințelor cu caracter obișnuit, 
continuînd cu ramificarea în di
recții variate. Iar una dintre a- 
ceste direcții o constituie cercu
rile tehnico-aplicative de diferite 
categorii și profile, cercuri a că
ror importanță am subliniat-o, 
credem, îndeajuns.

AL. DOBRE

plen cum vor lucra, unde, să-și 
stabilească ferm răspunderile. 
Dar, pentru asta, comandamen
tele trebuie să le comunice ope
rativ cerințele, locurile de 
muncă stabilite, repetăm, foarte 
ferm. Să ne gîndim că fiecărui 
elev i se poate oferi posibilita
tea ca în această vacanță să 
muncească — și dacă nu pe șan
tiere de construcții, pe ogoare, 
atunci în propria școală, la a- 
menajarea atelierelor școlare, a 
laboratoarelor, la reparații și 
construcții de școli, internate, 
de cămine și cantine, știut că 
vara este anotimpul unor mari 
pregătiri pentru zestrea școlară 
a unui nou an de învățămînt.

— In final, ce recomandare 
aveți de făcut ?

— Pe plan județean, munici
pal și orășenesc vor trebui sâ 
aibă loo, foarte urgent întîlniri 
ale consiliilor elevilor: pentru 
a perfecta ultimele amănunțe 
ale vacanței, a retușa neregu
lile, a stabili resnonsabilitățile. 
Remarc, că vacanța anului 1972, 
— organizarea și buna ei desfă
șurare — trebuie să antreneze 
larg consiliile elevilor.

— Pînă la vacanță, comitetele 
U.T.C., împreună cu conduceri
le de școli, să stabilească cu 
multă . exactitate programul de 
acțiuni pentru vară, pe baza 
consultării largi a elevilor și 
cadrelor didactice. In adunările 
generale din această lună ale 
organizațiilor U.T.C. pe clase 
să se realizeze bilanțul muncii 
din acest an și să fie larg dez
bătute acțiunile din programul 
de vacanță adresate elevilor.

fânema
MARȚI, 6 ILMh 19.2

AVENTURI LA MAREA NEA
GRĂ: rulează la Patria (orele 9,30; 
12,45; 16,30; 20), București (orele 
9; 12,15; 17; 20,15), Modern (orele 
9; 12,30; 16; 19,30), Grădina Modern 
(ora 20,15).

20 000 DE LEGHE SUB MARI : 
rulează la Luceafărul (oreie 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Festival 
(orele 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
21,15), Grădina Doina (ora 20,30), 
Grădina Festival (ora 2045).

FEMEI ÎN OFSAID : rulează Ja 
Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30: 20,45).

DESCULȚ IN PARC : rulează la 
Scala (orele 8,45; 11; 13,30; 16;
18,30: 21), Capitol (orele 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 21), Favorit (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
Grădina Select (ora 20), Grădina 
Capitol (ora 20), Sala Palatului 
(orele 17,15; 20,15).

PRINȚUL BAIAIA : rulează la 
Timpuri Noi (orele S-20,15 în con
tinuare).

ADIO, DOMNULE CHIPS ; ru
lează la Doina (orele 11.15; 14,15; 
17,15; 20,15).

19 FETE ȘI UN MARINAR ; ru
lează la Lumina (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30). Giulești (o- 
rele 15,30; 18; 20,30).

ROBIN Hood : rulează Ia Fe
roviar (orele 8,30; 10,45; 13,15;
15,45; 18,15; 20,45), Excelsior (orele 
9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,45), Me
lodia Mas; 13,30; 16;

DANSAM IN FA- 
la Bucegi (orele 
Progresul (orele 
Grădina Bucegi

VAGABONDUL: 
‘ 11,15;

9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,45), Me
lodia (orele 9; 11,15; 13,30;
18,30; 20,45).

ASTA SEARA 
MILIE ; rulează 
15,45; 18; 20,15), 
15,30; 18; 20,15), 
(ora 20,15).

DOAMNA ȘI _____ ___ .
rulează la Grivița (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Aurora Co
rei e 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15), Gră
dina Aurora (ora 20,15).

RIO BRAVO : rulează la Gloria 
(orele 9,30; 13; 16,15; 19,30).

MAREA DRAGOSTE : rulează la 
Buzești (orele 15,30; 18), Grădina 
Buzeștl (ora 20,30).

FELIX Șl OTLUA : rulează la 
Ferentari (orele 15,30- 18).

TOAMNA CHEYENNILOH : ru- 
‘î Dacla (orele 9; 12,30; 16; 

loioj Vol®a <orele 0: 12.30; 16; 
(o^s.irAr* u Drumui sării 

TRAFIC : rulează la Miorița (o- 
rele 0; 11,1a; 13,30; 15,45; 18; 20,30). 
Tomls (orele 0; 11,15; 13,30; 16-
18d5!™£S2ina Toml3 (ora 20,30). 

puterea și adevărul : ru- 
leaaa Ja Flacăra (orele 15,30; 19).

OMUL ORCHESTRA : rulează la 
Unirea (orele 16; 18.15).

TAINA SOFIEI GRUSKO : ru
lează la Munca (orele 16; 18- 201 

domiciliu cunos- 
Ă “l!lfază ,la Lira (orele 15.30; 

18), Grădina Lira (ora 20 30), 
Popular (orele 13.30; 18; 20,15).

SILVIA I rulează 1. Arta’ (orele 
15^$.i.l8?,,.Gră<hna Ar,a <°ra 20,15).

steaua sudului ; rulează la 
Pacea (orele 15.45: 18: 20)

DE LA hotel EX
CELSIOR ; rulează ia Ferentari 
(orele 15,30; 18; 20,30).

CÎND SE IVESC ZORILE : ru
lează la Vitan (orele 15,30; 18).

EVADARE DIN PLANETA 
MAIMUȚELOR : rulează la Crîn- 
gași (orele 15.30; 17.45; 20).

E UN VÎNĂTOR SINGU
RATIC : rulează la Flamura (o- 
rele 9; 11,15: 13.30; 16: 16,15: ».â» 
Central (orele 9; 10,30; 13; 15.30; 18; 20,30).

MARY POPPINS : rulează la 
Viitorul (orele 15.45; 19).

PENTRU CA SE IUBESC : ru- 
«jază Rahova (orele 15,30; 18;

PRERIA : rulează la Cosmos (o- 
rele 15,30: 17.45; 20).
.VAGABONDUL : rulează la Mo- 

Tora 2015) 16)’ Grădlna
POLONEZA DE OGHINSKI : ru- 

naM: a30L,rome* <or'le 1S’M: 
PĂDUREA PIEBDUTA : rulează 

Ia Grădina Unirea (ora 20,15).
GENOVEVA DE BRABAND : ru- 

Grădina Vitan (ora 20,15).
MADE IN ITALY (orele 9,45; 12; 

14,15), SUB SEMNUL FECIOAREI 
(orele 16,30; 18,30), SFÎRȘITUL
dragostei (ora 20,30), rulează la 
Cinemateca „Union".

Opera Română : BOEMA — ora 
rn.’?rUi, Teatrul Operetă : CON
TELE DE LUXEMBURG — ora 
19,30; Teatrul Național „I. l. 
Caragiale" (Sala Comedia) ; SA 
NU-ȚI FACI PRĂVĂLIE CU 
SCARA — ora 20; Teatrul U.ucia 
Sturdza Bulandra (Schitu Măgu- 
reanu) : RECITALUL ORCHES
TREI sfinx - ore gg. Teatrul 
„Ion Creangă*  s CARActal» o 
SOACRA ȘI... ALȚII - ora 9,30 • 
CINCI SAPTAMINI ÎN BALCON 
— ora 16; Teatrul „Ion Vasilescu” ; 
FLOAREA DE CACTUS - ora 
19,30; (La Teatrul de vară „He
răstrău") : BUCUREȘTI VARIETE 
~ tora„.20 Teatrul „Țăndărică" 
(Sala Victoria) : BU ALI — ora 
17; (Sala Academiei) ; RAI SJ NĂTĂRĂI - orele 15 și 17; Ci?- 
cul București : CIRCUL MARE 
DIN MOSCOVA — ora 19,30; Tea
trul Giulești : ...ESCU — ora 19,30.

PROGRAMUL I
9,00 Deschiderea emisiunii de 

dimineață. Telex. 9,05 Teleșcoaia. 
Biologie (anul III — liceu). Te
leviziune școlară integrată. Func
ția de reproducere. Matematica. 
(In ajutorul celor care susțin e- 
xamenul de bacalaureat); Elemen
te de algebră (II). Aritmetică in 
inele de polinoame. Prezintă conf. 
univ. dr. Ion D. Ion. 10,00 Curs de 
limba rusă. Lecția a 18-a. 10,30
Căminul. 11,15 Prim plan : ion 
Cristea. 11,45 Film serial : „Patru 
tanchiști și un cîine" (XVI). 12 40 
Telejurnal. 14,00-16,20 Campionate
le europene de box — tineret 
(sferturi de finală). 17,30 Deschi
derea emisiunii de după-amiază. 
Curs de limba franceză. Lecția a 
18-a — reluare. 18,06 Steaua polară.
18.30 Imagini din Suedia — film 
documentar. 18,45 Dinamica socie
tății românești. 19,20 1001 de sen.
19.30 Telejurnal. 20,00 In întâmpi
narea Conferinței Naționale a 
P.C.R. și a celei de a 25-a ani
versări a Republicii. Țara întreaga 
în întrecere. 20,20 Telerecital : Dina 
Cocea. 21,35 Acei oameni minu
nați și mașinile lor. Dacia opus 
1300. Documentar de Constantin 
Vișan, Mircea Gherghinescu și Bo
ris Ciobanu. 20,00 Trubadurul do
rului (Interviziune). Seară de ba
let pe muzică interpretată la nai 
de Gheorghe Zamfir. 22,25 Filmul 
„Cucerirea colinei nr. 935“ — rea
lizat de studioul „Eliberarea11 
din Vietnamul de Sud. 22,53 „24 
de ore". 23,15 Campionatele euro
pene de box — tineret (sferturi de 
finală). înregistrare de la pati
noarul „23 August".

PROGRAMUL II

20,00 Telecinemateca pentru copii 
și tineret. Prima lecție. O pro
ducție a studiourilor din R.P. Bul
garia. 21,30 Agenda. 21,40 Lumini
le rampei. Interpreți români iau 
reați ai festivalurilor internați.! 
nale. 22,00 Telex tehnico-științifv 
22,10 Dicționar muzical-distractiv



O cauză dreaptă, 
de neînvins

TREI ANI DE LA CREAREA GUVERNULUI 
REVOLUȚIONAR PROVIZORIU AL 

REPUBLICII VIETNAMULUI DE SUD

delpestepotare
I

storia aceasta 
este apropiată, o 
păstrăm proas
pătă în memo
rie. Sînt trei ani 
de cînd la înce

putul lui iunie 1969 telegra
mele agențiilor de presă 
ne-au vestit că „undeva in 
zona eliberată" a fost creat 
Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud. S-a scris a- 
tunci, la 6 iunie 1969, o pa
gină bogată în semnificații 
din cronica luptei unui po
por greu încercat. La Con
gresul reprezentanților popu
lației sud-vietnameze, convo
cat din inițiativa Frontului 
Național de Eliberare și a A- 
lianței forțelor naționale, de
mocratice și de pace, se adu
naseră exponenții autentici ai 
celor 14 000 000 de locuitori 
ai acestei țări transformată 
într-un teatru de război. Un 
popor care luptă cu abnega
ție pentru a-și apăra ființa 
națională, pentru a fi stăpîn 
Pe destinele sale, și-a afir
mat hotărîrea fermă de a 
duce pînă la victorie cauza 
sa dreaptă. Făurirea Guver
nului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului 
de Sud constituia un rezultat 
direct al biruințelor străluci
te obținute pe cîmpul de 
luptă de către forțele patrio
tice sud-vietnameze. Guver
nul Revoluționar Provizoriu 
era făurit în lupta împotriva 
intervenției americane, ca o 
mărturie a frontului larg al 
forțelor ce acționează, unite, 
pentru eliberare națională, 
întreaga desfășurare a eve
nimentelor a confirmat fap
tul că Guvernul Revoluțio
nar Provizoriu este repre
zentantul legitim, fidel, al 
populației din Vietnamul, de 
Sud, că politica sa exprimă 
năzuințele locuitorilor țării. 
Acest fapt conferă poziției 
sale o forță deosebită, un 
înalt prestigiu. După cum a 
declarat, în urmă cu cîte- 
va zile, purtătorul de cu- 
vînt al delegației G.R.P. la 
Conferința cvadripartită de 
la Paris, forțele patrioti
ce au extins considerabil 
teritoriul regiunilor eli
berate, în special în Delta 
Mekongului, în zona Platou- 
rilor înalte și de coastă. 
Populația regiunilor elibera
te a • ajuns la 12 000 000 oa
meni. dintre care 2 000 000 
au fost eliberați în ultimele 
luni.

Evoluția situației militare 
din Vietnamul de Sud con
firmă aprecierea că nu exis
tă forță capabilă să înfringă 
un popor asemeni celui 
vietnamez —. însuflețit de 
idealurile libertății și dreptă
ții. Intervenționiștii ameri
cani se găsesc într-un impas 
care se amplifică. Noile acte 
agresive ale S.U.A. — sălba
ticele bombardamente împo
triva R.D. Vietnam, minarea 
și blocarea porturilor acestei 
țări, acțiunile întreprinse îm
potriva populației sud-vieț- 
nameze — nu pot să modifi
ce situația militară. Forțele 
patriotice din Vietnamul de 
sud dețin inițiativa pe toate 
fronturile obținînd succese 
remarcabile. Capacitatea lor 
de a acționa simultan, cu a- 
ceeași forță, pe mai multe 
fronturi reflectă sprijinul 
populației, indispensabil în 
asemenea împrejurări, întă
rirea potențialului forțelor 
patriotice. In contrast, din 
cele 13 divizii care formează 
armata marionetă de la Sai
gon nu există, în prezent, 
nici o unitate care să nu fi 
suferit importante pierderi, 
la care se adaugă dezertări 
în masă. Toate bazele mari 
de sprijin americano-saigo- 
neze sînt supuse atacurilor 
forțelor patriotice. Agenția 
FRANCE PRESSE relata din 
Quang Tri în minutele di
naintea cuceririi orașului de 
către patrioți ; „Este o ve
ritabilă. prăbușire. Toți mili
tarii celei de a treia divizii 
(saigoneze) au abandonat

INDOCHINA
Puternice acțiuni

ale forțelor patriotice
VIETNAMUL DE SUD 5 (A- 

gerpres). — Orașul Phu My, si
tuat la 50 kilometri nord de Qui 
Nhon, capitala provinciei Binh 
Dinh, constituie ținta unor a- 
tacuri puternice lansate de for
țele patriotice din Vietnamul de 
«ud. După ce au încercuit ora
șul și au ocupat o bază inamică 
apropiată, „Crystal", patrioții au 
angajat lupte și cu militarii sai- 
gonezi dislocați în interiorul a- 
cestui centru de district.

Forțele de eliberare continuă 
acțiunile și în sectorul Platouri- 
lor Centrale, în special în zona 
orașului Kontum. In ultimele 24 
de ore — s-a anunțat la co
mandamentul american din Sai
gon — zona acestui oraș a su
ferit cele mai intense bombar
damente efectuate de aparatele 
strategice B—52. Alte raiduri ale 
aviației americane au vizat pro
vinciile Quang Tri și Thuao To, 
precum și regiunile orașelor Hue 
și An Loc.

Forțele patriotice au inițiat 
noi acțiuni împotriva militarilor 
saigonezi din apropiere de Dat 
Do. provincia Phuoc Tuy, pre
cum și împotriva -altor șapte pos
turi inamice aflate la nord- 
vest, la distanțe între 24 Ia 57 
kilometri de Saigon.

în Delta Mekongului, a fost 
aruncat în aer un pod, contro

Quanp Tri-ul împreună cu 
refugiații, mulți părăsindu-și 
în bunkere armele, grenade
le, radiourile, uniformele 
Generalul sud-vietnamez Giai 
era un general fără trupe". 
Pe cîmpul de luptă s-a de
monstrat falimentul „vietna- 
mizării". Speranțele Washing
tonului au fost dezmințite de 
către realități. Marionetele 
saigoneze nu au fost capabile 
să reziste în fața acțiunilor 
impetuoase ale forțelor pa
triotice. Thieu și-a sancțio
nat generalii, a concediat pe 
unii din ei, dar bătăliile au 
continuat să-i aducă eșecuri.

Nguyen Thi Binh, ministrul 
afacerilor externe al Guver
nului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului 
de Sud, sublinia că actuala 
Ofensivă a forțelor patriotice 
este „o dezvoltare firească a 
luptei populare împotriva a- 
gresiunij străine și singurul 
răspuns posibil la strategia 
americană". G.R.P., hotărî t 
să lupte pînă la victoria fi
nală, dovedește, totodată, 
realism și suplețe, acționea
ză în direcția unei soluționări 
juste a conflictului, în con
formitate cu interesele vitale 
ale poporului vietnamez. Pro
gramul de acțiune al G.R.P. 
tinde să instaureze în Viet
namul de Sud un regim na
țional și democratic — după 
cum sublinia Nguyen Thi 
Binh. In vederea restabilirii 
păcii și reconstrucției țării, 
G.R.P. preconizează o largă 
înțelegere națională, a cărei 
primă etapă importantă o va 
reprezenta formarea unui 
guvern tripartit de înțelege
re națională care să asigure 
desfășurarea unor alegeri ge
nerale libere și democratice.

Interesele păcii cer relua
rea tratativelor de la Paris 
menite să ducă la soluționa
rea politică a problemei viet
nameze. Obstrucționismul 
Washingtonului blochează, 
însă, desfășurarea conferin
ței. Refuzul american de a 
lua parte la tratative sfidea
ză opinia publică internațio
nală, cerințele tuturor oame
nilor iubitori de pace. Nici 
un fel de justificări nu pot 
să absolve de răspundere pe 
promotorii unei asemenea po
litici.

Poporul român, care cu
noaște din propria sa expe
riență istorică prețul dobîn- 
dirii libertății și independen
ței, este pe deplin solidar cu 
cauza dreaptă a poporului 
vietnamez. România socialis
tă a susținut și susține pro
punerile realiste, în șapte 
puncte, ale Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud ca 
și cele ale Republicii Demo
crate Vietnam, se pronunță 
pentru încetarea imediată a 
agresiunii americane împo
triva popoarelor indochineze. 
pentru ca aceste popoare să 
fie stăpîne pe destinele Jor, 
pentru retragerea totală și 
necondiționată a trupe
lor S.U.A. din Indochina. 
După cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvîn- 
tarea rostită săptămîna tre
cută la Făgăraș, „propuneri
le Frontului de Eliberare Na
țională din Vietnamul de 
Sud reprezintă o bază pentru 
o soluție politică care să ga
ranteze poporului vietnamez 
dreptul Ia dezvoltare liberă, 
independentă, fără nici un a- 
mesec din afară".

Politica aventurilor milita
re este sortită înfrîngerii. 
Situația din Vietnam, ca și 
din întreaga Indochina, de
monstrează falimentul planu
rilor ce încearcă să ignore
ze interesele vitale ale po
poarelor din această parte a 
lumii. Soarta Vietnamului se 
află în mîinile poporului 
vietnamez care luptă cu vi
tejie pentru apărarea ființei 
naționale, pentru libertate și 
independență. Lupta sa dîrză 
va fi încununată de succes 
deplin, pentru că este o luptă 
justă.

M. RAMURA

lat de saigonezi, în vecinătatea 
localității Rach Gia.

CAMBODGIA 5 (Agerpres). 
— Agenția khmeră de infor
mații relatează că forțele de eli
berare care acționează în pro
vincia Kompong Thom au ata
cat și au ocupat, în a doua 
parte a lunii mai, cinci poziții 
inamice în zona rîului Seng și 
au interceptat întăririle trimise 
de comandamentul lonnolist. In 
aceste acțiuni, în numai două 
zile, au fost scoși din luată 700 
de militari inamici.

Declarația M.A.E. al 
R.D. Vietnam

• MINISTERUL AFACERILOR 
EXTERNE AL R.D. VIETNAM 
a dat publicității, luni, o decla
rație de protest în legătură cu 
bombardamentele efectuate de 
aviația americană, la 4 iunie, 
asupra unor puncte dens popu. 
late, obiective economice și cul
turale din provinciile Lang Son, 
Quang Ninh, Than Hoa. Nghe 
An. Ha Tinh și Quang Binh. Mi
nisterul de Externe, se arată în 
declarație, condamnă aceste acte 
agresive și cere Statelor Unite 
să înceteze imediat minarea și 
blocarea porturilor R.D.V., pre
cum și toate celelalte acte care 
atentează la suveranitatea și 
securiatea R.D. Vietnam.

Pefftm securitatea și

cooperarea europeana
Adunarea reprezentanților opiniei publice 

și-a incheiat lucrările
Luni s-au încheiat, la Palatul Congreselor din Bruxelles, lu

crările Adunării reprezentanților opiniei publice pentru secu
ritate și cooperarea europeană, la care au participat peste 700 
de personalități din țările continentului.

Delegația română prezentă la 
Adunare a fost compusă din 
prof. dr. docent Traian Ionașcu, 
președintele Comisiei juridice a 
Marii Adunări Naționale, Miron 
Nicolescu, președintele Acade
miei Republicii Socialiste Româ
nia, Eugen Jebeleanu, vicepre
ședinte al Consiliului Național 
ăl Frontului Unității Socialiste,

DECLARAȚIA 
SOLEMNĂ

Examinarea situației actuale 
din Europa, se afirmă în decla
rație. ne-a relevat progrese 
semnificative înregistrate pe 
calea destinderii, dar și obsta
cole și rezistențe care mai râ
mi n de depășit. Ne pronunțăm 
hotărit și viguros în favoarea 
securității și a cooperării, fiind 
siguri că răspundem astfel do
rinței tuturor popoarelor din 
Europa, care aspiră la o dezvol
tare liberă și suverană pe calea 
progresului.

Solidari cu tinăra generație 
europeană care nu a trăit oro
rile războiului, precum și cu 
bărbații și femeile care le-au 
cunoscut, noi vă adresăm che
marea de a nu precupeți efor
turile nu numai pentru menți
nerea păcii ci și pentru a con
solida pe continentul nostru un 
sistem durabil de securitate și 
de cooperare.

..Noi am căzut de acord să a- 
firmăm, subliniază declarația, 
principiile fundamentale și u- 
niversale pe care trebuie să se 

’bazeze securitatea europeană. în 
spiritul Cartei O.N.U. : renun
țarea la forță și la amenințarea 
cu forța : inviolabilitatea fron
tierelor existente ; neintervenția 
în afacerile interne : respecta
rea independenței naționale și a 
egalității în drepturi a tuturor 
statelor ; respectarea suverani
tății și a integrității teritoriale 
a tuturor țărilor continentului ; 
respectarea dreptului popoarelor 
de a dispune ele însele de pro
pria lor soartă ; coexistența 
pașnică și buna vecinătate între 
state.

Aplicarea în practică a aces
tor principii trebuie să inspire 
întreaga politică a destinderii și 
dezarmării. în perspectiva de
pășirii grupărilor militare și po
litice".

Adunarea susține fără rezerve 
ideea convocării conferinței eu
ropene, pe baza participării e- 
gale a tuturor statelor interesa
te, relevă declarația. Partici- 
panții sînt dispuși să contribuie 
activ la accelerarea pregătirilor 
Conferinței, să ia inițiativa în 
căutarea și examinarea propu
nerilor constructive, a căror a- 
doptare ar asigura succesul 
conferinței și să creeze pretu
tindeni. în jurul acestei confe
rințe. o atmosferă favorabilă 
realizării obiectivelor ei.

Participanții la Adunare apre
ciază, de asemenea, că pacea 
și securitatea în Europa necesi
tă participarea pe picior de ega
litate a celor două state germa
ne. Dînd o înaltă apreciere în
cheierii primelor acorduri între 
R.D.G. și R.F.G., care permit 
normalizarea ulterioară a relați; 
ilor între aceste două state, ei 
apreciază că a venit momentul 
să se înfăptuiască recunoașterea 
R.D.G. conform dreptului in
ternațional de către toate țările 
care nu au făcut acest lucru 
încă și să se admită cele două 
state germane la O.N.U.

Participanții la Adunare con
sideră că securitatea este indi
solubil legată de organizarea 
cooperării. O largă dezvoltare a 
legăturilor economice, științifi
ce și tehnice pe o bază pan-eu
ropeană. protejarea și însănăto
șirea mediului înconjurător și 
intensificarea schimburilor de 
valori spirituale reclamă legă
turi eficace între reprezentanții 
opiniei publice a diferitelor 
state.

Relevind că pacea și dezvol
tarea potențialului intelectual al 
Europei depind de formarea tu-- 
turor păturilor populației și în 
special a tinerilor într-un spirit 
de pace și de respect reciproc,
participanții la Adunare fac a- 
pelul ca mijloacele de infor
mare a maselor să fie utilizate 
exclusiv în interesul păcii și al 
înțelegerii între popoare.

• „HOTARIREA DE NA
ȚIONALIZARE a bunurilor 
companiei „Irak Petroleum*'  
a fost adoptată pentru a 
proteja resursele naționale 
de petro] ale Irakului", a 
declarat un purtător de cu- 
vînt al guvernului de la 
Bagdad, citat de agenția U- 
nited Press International. 
„Ea este în conformitate eu 
dreptul suveran al poporului 
irakian asupra tuturor bo
gățiilor naturale ale țării 
sale", a arătat el, adăugind 
ca „legea de naționalizare 
prevede, în același timp, 
principiul indemnizației pen
tru bunurile naționalizate. 
Guvernul irakian apreciază 
însă că într-o astfel de pro
blemă, sînt necesare nego
cieri pentru a se ajunge la o 
reglementare definitivă a 
dreptuiilor și datoriilor re
ciproce. Este normal ca toate 
aceste chestiuni să nu poată 
fi rezolvate pe loc, dar legea 
nr. 69 (decretul de naționali
zare — n. red.), este clară 
din acest punct de vedere**.

Costin Murgescu, director gene
ral al Institutului pentru studie
rea conjuncturii economice in
ternaționale, Constanța Crăciun 
și Gyorgy Kovacs, membri ai 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, George Ivaș- 
cu, director al revistei „România 
literară", Liviu Rodescu, redac- 
tor-șef al revistei „Lumea", Nicu 
Bujor, șef de sector la secția in
ternațională a C.C. al P.C-R., Ion 
Ticărău,. membru al Comisiei 
pentru relații internaționale a 
U.G.S.R., Nicolae Daravoina, 
membru al Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studențești din Ro
mânia, și Radu Bogdan, redactor 
la ziarul „Scînteia".

Timp de patru zile, partici
panții au dezbătut, în cadrul a 
trei comisii, numeroase proble
me cu privire , la organizarea 
eforturilor opiniei publice în fa
voarea securității în Europa, a 
întăririi păcii și convocării con
ferinței europene a statelor, pro
bleme ale cooperării în domeni
ile economic, științific, tehnic, 
cultural și de protejare a mediu
lui înconjurător. ca mijloace de 
apropiere a popoarelor.

Lucrările ședinței finale au 
fost conduse, din partea Secreta
riatului, adunării. de către cano
nicul Raymond Goor (Belgia).

Adunarea a ascultat rapoartele 
de-lucru ale întâlnirilor specia
lizate ce au avut loc duminică, 
ale- reprezentanților organizații
lor de tineret, de femei, sindi
cale, ale unor omeni de știință, 
ale reprezentanților diferitelor 
confesiuni, precum și raportul 
întrunirii de două zile a-scrii
torilor, cineaștilor, artiștilor și 
oamepilor de cultură.

Participanții au adoptat apoi 
„Declarația solemnă a Adunării 
reprezentanților opiniei publice 
pentru securitatea și cooperarea 
europeană".

Delegații români au participat 
activ la lucrări, prezentînd în 
toate comisiile de lucru ale Adu
nării comunicări prin .pare au în- 
înfățișat punctele de vedere ale 
opiniei publice din țara noastră 
asupra problemelor dezbătute, 
arătînd necesitatea continuării și 
sporirii eforturilor concrete în 
direcția instaurării pe continent 
a unui climat de pace, securitate 
și cooperare, precum și în ve
derea convocării cit mai curînd 
posibil a conferinței general-eu- 
ropene.

Astăzi este ziua naționala a Suediei. In fotografie, o ima
gine din centrul orașului Stockholm.

Gen-col. Ion Gheorghe 
și-a încheiat vizita 

în Anglia
• GENERAL-COLONEL, ION 

GHEORGHE. prim-adjunct al 
ministrului Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste România, 
șef al Marelui Stat Major, și-a 
încheiat vizita oficială în Anglia.

Pe aeroportul Heathrow, el a 
fost condus de general-maior 
A. M. McKay, șeful Departamen
tului de geniu din Ministerul 
Apărării și alte persoane ofi
ciale.

A fost prezent, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 1% 
Londra, Vasile Pungan.

• UN PURTĂTOR DE CU- 
VINT al delegației Societății de 
Cruce Roșie din R.P.D. Coreea
nă a anunțat că, în cadrul celei 
de-a 13-a întîlniri de lucru a 
convorbirilor preliminare dintre 
societățile de Cruce Roșie din 
R.P.D. Coreeană și Coreea de 
sud. care a avut loc la 5 iunie 
la Panmunjon. s-a încheiat acti
vitatea de elaborare a ordinii 
de zi pentru convorbirile pro- 
priu-zîse, informează A.C.T.C. 
întâlnirea de lucru și-a încheiat 
cu succes lucrările de elaborare

• LA 5 IUNIE AU IN
TRAT ÎN VIGOARE hotărî- 
rile adoptate în luna aprilie 
de către Congresul National 
Palestinian cu privire la în
făptuirea unității naționale 
a tuturor organizațiilor de 
rezistență palestiniană, în 
domeniul militar, financiar 
și al informațiilor, anunță 
ziarul „Al Ahram", reluat de 
agenția M.E.N. Se prevede, 
în acest sens, unificarea tu
turor grupărilor de rezisten
tă palestiniene in sinul unei 
organizații militare comune, 
denumită Forțele revoluției 
palestiniene și condusă de 
Yasser Arafat.

Intră, de asemenea. în vi
goare, hotărîrea privind uni
ficarea tuturor birourilor de 
informație palestiniene în
tr-un singur organ informa
tiv. Revoluția palestiniană, 
arată ziarul, va fi. totodată, 
dotată cu un organ de presă 
unic și cu un post de radio, 
denumit „Vocea revoluției".

In urma acestei fuziuni, 
scrie ziarul „AI Ahram", 
nici un alt grup palestinian 
de rezistentă nu va mai a- 
vea dreptul să dețină forțe 
armate în afara cadrului noii 
organizări.

Stockholm

Conferința O.N.U. asupra 
mediului înconjurător

STOCKHOLM 5. — Trimisul 
special Agerpres, Corneliu Vlad, 
transmite : în sala „Folkets 
Hus“ din capitala Suediei s-au 
deschis, luni, lucrările Conferin
ței Națiunilor Unite asupra me
diului înconjurător. Sînt repre
zentate 112 state ; participă, de 
asemenea, invitați din partea 
diferitelor organisme specializate 
ale Națiunilor Unite și a unor 
organizații neguvernamentale. Ro
mânia este prezentă la Conferin
ță cu o delegație condusă de Flo
rin Iorgulescu, președintele Con
siliului Național al Apelor.

în cadrul ceremoniei inaugura
le, desfășurate luni în prezența 
regelui Gustav al VI-lea, premie
rul suedez Olof Palme a relevat 
importanța problemelor mediului 
înconjurător și, de aici, necesita
tea unei cooperări internaționale 
pe această tema. Trecînd în re
vistă succint cîteva din marile 
probleme ale protejării mediului 
ambiant, premierul suedez a sub
liniat că „războiul este cel mai 

a ordinii de zi după trei luni și 
jumătate de discuții, a precizat 
purtătorul de cuvînt.
• CONTINUlNDU-ȘI VIZITA 

IN R. P. UNGARA, Fidel Castro, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, președintele Guvernului 
Revoluționar, însoțit de Jeno 
Fock, președintele Guvernului 
Muncitoresc Țărănesc Ungar, a 
vizitat, luni. Institutul agricol 
din orașul Godollo, anunță agen
ția MTI. După vizita Ia Institu
tul agricol. Fidel Castro a fost 
oaspetele Uzinei de medicamente 
Kobanya.

G. Andreotti despre 
problemele viitorului 

cabinet italian
« IN CURSUL UNEI DE

CLARAȚII TELEVIZATE, fă- 
cută la scurt timp după ce a 
fost însărcinat cu formarea nou
lui guvern italian, Giulio An
dreotti a enumerat principalele 
probleme de care viitorul cabi
net va trebui să țină seama : 
o serioasă redresare economică, 
măsuri mai eficiente de preve
nire a criminalității și a tutu
ror formelor de violență și în

RELAȚII 
DIPLOMATICE 

R.P. CHINEZĂ- 
GRECIA

PEKIN 5 (Agerpres). Agenția 
China Nouă a transmis comuni
catul comun cu privire la stabi
lirea de relații diplomatice între 
China și Grecia.

în conformitate cu principiile 
respectului reciproc al suverani
tății și integrității teritoriale, ne
amestecului în treburile interne, 
egalității și avantajului reciproc 
— se subliniază în comunicat — 
guvernul R. P. Chineze și guver
nul regal al Greciei au hotărit 
recunoașterea reciprocă și stabi
lirea de relații diplomatice, de la 
data de 5 iunie 1972, urmînd ca 
schimbul de ambasadori să se 
facă în decurs de șase luni.

Guvernul grec, relevă comuni
catul, recunoaște guvernul R. P. 
Chineze drept singurul guvern 
legal al Chinei. Totodată guver
nul grec ia notă de poziția gu
vernului chinez în sensul că Tai- 
vanul este o parte inalienabilă a 
Republicii Populare Chineze.

rău dintre flagerurile distrugă
toare ale mediului nostru ; pro
blemele mediului pot fi rezolvate 
într-o formă pașnică și atașată 
cooperării internaționale".

Luînd cuvîntul în cadrul ace
leiași ceremonii, secretarul gene
ral al O.N.U., Kurt Waldheim, a 
relevat că „problemele dezvol
tării și ale mediului ambiant con
stituie o preocupare majoră pen
tru omenire și trebuie să ne în
vățăm a le face față într-un spirit 
de justiție pentru toți". Secreta
rul general al Organizației Națiu
nilor Unite a deplîns faptul că, 
între preocupările prioritare ale 
unor state, cheltuielile bugetare 
alocate înarmărilor depășesc ca
pitolele rezervate educației, sănă
tății, mediului înconjurător. Rele- 
vînd primejdia pe care o repre
zintă producția și stocarea arme
lor de distrugere în masă tot mai 
perfecționate, Kurt Waldheim a 
chemat „la reducerea, ca o- 
biectiv imediat, și la eliminarea 
definitivă, ca obiectiv final, a 
formei celei mai cumplite de po
luare : înarmările. Aceasta — a 
spus el — ar răspunde cel mai 
bine intereselor popoarelor.

SESIUNI ALE UNOR 
ORGANISME ALE 

C.A.E.R.
• LA PLOVDIV a avut loc 

cea de-a 17-a ședință a Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru in
dustria alimentară, la care au 
participat delegații din Bulgaria. 
Cehoslovacia. R. D. Germană, 
Mongolia, Polonia, România. Un
garia și Uniunea Sovietică.

La ședința Comisiei au fost 
examinate proiectul de acord cu 
privire la specializarea și coope
rarea internațională multilate
rală în producția unor produse 
alimentare, precum și unele pro
bleme ale colaborării în legătură 
cu dezvoltarea bazei tehnico-ma- 
teriale a industriei alimentare 
în țările membre ale C.A.E.R.

• LA HALLE a avut loc șe
dința consiliului organizației in
ternaționale de ramură de co
laborare în domeniul produc
ției chimice de mic tonaj 
„I.N.T.E.R.C.H.I.M.". Au partici
pat delegații din Bulgaria, Ceho
slovacia, R.D.G., Polonia, Româ
nia, Ungaria și Uniunea Sovie
tică, precum și reprezentanți ai 
Secretariatului Consiliului de A- 
jutor Economic Reciproc și ai 
Băncii Internaționale de Inves
tiții.

La ședință au fost examinate 
probleme priyind lărgirea co
laborării țărilor membre ale 
„I.N.T.E.R.C.H.I.M.".

sfîrșit, o participare din ce în 
ce mai activă a Italiei la ini
țiativele în interesul păcii in
ternaționale, cum ar fi preconi
zata conferință general-euro- 
peană pentru securitate și co
laborare.

• ANCHETA întreprinsă de 
Biroul Federal de Investigații 
al S.U.A. (F.B.I.) a dus la con
cluzia că Arthur Bremer a ac
ționat singur în tentativa de a- 
sasinat, de la 15 mai, a guver
natorului statului Alabama, 
George Wallace. F.B.I. consi
deră că cercetările întreprinse 
nu au dat la iveală nici o urmă

TINERETUL LUMII

O victorie a rațiunii

Angela Davis 
a fost achitată

Angela Davis în timpul procesului.

PROCESUL MILITANTEI AMERICANE DE CULOARE, 
ANGELA DAVIS, S-A ÎNCHEIAT. DUPĂ 13 ORE DE DEZ
BATERI, JURIUL TRIBUNALULUI DIN SAN JOSE (CALIFOR
NIA) A PRONUNȚAT ACHITAREA ANGELEI DAVIS, 
ACUZATA PE NEDREPT DE „PARTICIPARE LA OMOR, RĂ
PIRE Șl COMPLOT".

nscenarea ju-
■ | diciară de la 
; I San Jose s-a 
II terminat, așa- 

dar, cu un fi
asco răsunător 

pentru organizatorii săi. 
Printr-o țesătură de plăs
muiri, cercurile reacționare, 
rasiste din Statele Unite au 
țintit să o asasineze ,,legal", 
cu forme juridice, pe An
gela Davis. De fapt, ceea ce 
urmăreau prin răfuiala de 
la San Jose era reprimarea 
brutală a atitudinii, a idei
lor pe care le întruchipează 
tinăra militantă de culoare: 
idealurile luptei pentru li
chidarea barierelor rasiale, 
pentru progres social.

Achitarea Angelei este o 
implicită condamnare a tu
turor celor care, în America 
zilelor noastre, se opun de- 
segregării și ar dori să re
învie „goana după vrăji
toare" .

Achitarea Angelei este o 
victorie a rațiunii și a drep
tății. Ea este, în același 
timp, o victorie a opiniei

Vizita președintelui Tito 

in Uniunea Sovietică
MOSCOVA 5 (Agerpres). — La 

5 iunie, a sosit la Moscova, într-o 
vizită oficială, Iosip Broz Tito, 
președintele R.S.F. Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia. El a fost întîm- 
pinat la aeroport, de Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., Nikolai Podgomîi, 
președintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem, Alexei Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
și de alte persoane oficiale sovie
tice.

în aceeași zi, la Kremlin, 
Nikolai Podgornîi i-a înmînat pre
ședintelui Iosip Broz Tito „Or
dinul Lenin", distincție ce i-a 
fost acordată, după cum s-a mai 
anunțat, cu prilejul împlinirii a 
80 de ani.

Nikolai Podgomîi și Iosip Broz 
Tito au rostit, cu această ocazie, 
scurte cuvîntări.

★

Seara, Comitetul Central al 
P.C.U.S., Prezidiul Sovietului 
Suprem și guvernul U.R.S.S. au 

de conspirație sau atentat plă
nuit de mai multe persoane îm
potriva lui Walla ce. precizepră 
Agenția Associated Press.

întrevedere Erich 
Honecker—A. Gromîko

• ERICH HONECKER, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., 1-a 
primit luni pe Andrei Gromîko, 
ministrul afacerilor externe al 
Uniunii Sovietice, aflat într-o 
vizită oficială în capitala R.D. 
Germane. Cu acest prilej, men
ționează agenția A.D.N., au fost 
discutate probleme legate de 
politica Uniunii Sovietice și a 
R.D. Germane după intrarea în 
vigoare a tratatelor semnate de 
U.R.S.S. și R.P. Polonă cu 
R.F. a Germaniei, precum și a 
acordului cvadripartit cu privire 
la Berlinul occidental.

Uruguay : arestări in 
rîndul „Tupamaros"
• ÎN CADRUL OPERAȚIU- 

NILOR întreprinse împotriva 
guerilelor urbane, poliția uru- 
guayană a capturat, dumi
nică 20 de membri ai or
ganizației „Tupamaros", într-un 

publice mondiale care s-a 
ridicat cu fermitate împo
triva provocării judiciare. 
Anul trecut, tinăra mili
tantă comunistă a primit 
nu mai puțin de 500 000 de 
scrisori de solidaritate. A- 
cum, milioanele de tineri 
prieteni ai Angelei din în
treaga lume, toți tinerii a- 
tașați cauzei progresului, 
printre care și tinerii Ro
mâniei socialiste, salută cu 
satisfacție eșecul lamenta
bil al înscenării de la San 
Jose.

„Nu știu încă ce o să fac 
după terminarea procesului. 
Sînt. însă, ferm hotărîtă să 
continui tot restul vieții 
mele lupta pentru elibera
rea populației de culoare" 
— spunea în urmă cu nu
mai cîteva zile Angela Da
vis într-un interviu difuzat 
la televiziunea americană.

Iți dorim succes, Angela, 
în lupta ta nobilă cu care 
ne simțim deplin solidari 
noi, tinerii României socia
liste !

oferit un dineu în cinstea pre
ședintelui Iosip Broz Tito.

Leonid Brejnev și Iosip Broz 
Tito au rostit alocuțiuni.

• INTR-O ALOCUȚIUNE 
rostită la televiziunea vest-ger- 
mană, cancelarul R. F. a Ger
maniei, Willy Brandt, a subli
niat însemnătatea intrării în vi
goare a acordului cvadripartit 
asupra Berlinului occidental, 
precum și a tratatelor R.F.G. 
eu Uniunea Sovietică și cu R. F. 
Polonă. Cancelarul vest-german 
a remarcat, de asemenea, sem
nificația pe care o îmbracă, in 
acest context, vizitele la Bonn 
ale ministrului sovietic al afa
cerilor externe și adjunctului 
ministrului de externe al Po
loniei. „Este absolut necesar 
ca tratatele să fie completate 
de evoluția ulterioară a realită
ților, în interesul păcii", a ară
tat în continuare cancelarul 
R.F.G. In încheierea alocuțiunii 
sale, el a subliniat necesitatea 
de a se depune în continuare e- 
forturi' pentru asigurarea unei 
păci trainice in Europa.

cartier de la periferia orașului 
Montevideo — anunță un co
municat oficial, reluat de agen
ția France Presse.

Sunse ale poliției din Monte
video au declarat, de asemenea, 
că forțele polițienești însărci
nate cu lupta împotriva gueri
lelor urbane au capturat alți 18 
„tupameroși" în departamentul 
Florida, situat la 150 kilome
tri nord de cauitală.

• IN CAPITALA MARO
CANA — Rabat — s-au des
chis luni lucrările celei de-a 
19-a sesiuni ordinare a Con
siliului . Ministerial al Orga
nizației Unității Africane. La 
sesiune participă un numai' 
record de state membre ale 
O.U.A. : 40 din 41.

Reuniunea de la Rabat, ale 
cărei lucrări vor continuă 
pînă la 10 iunie, va pregăti 
agenda sesiunii la nivel înalt 
a Organizației Unității Afri
cane. care urmează să se des
chidă la 12 iunie ac., în ca
pitala marocană.

Ordinea de zi a sesiunii mi
nisteriale a O.U.A. cuprinde 
numeroase proiecte de rezo
luții privind dezvoltarea și 
cooperarea țărilor africane.
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