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Tntîlnirea Româ- 
nia-ltalia în „Cu
pa Davis"

președintelui Consiliului de Stat, 
NICOLAE CEAUȘESCU

• Ambasadorul Republicii Senegal
Ih ziua de 15 iunie a.c., pre

ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
primit pe Ibrahim Boye. care 
și-a prezentat scrisorile de acre
ditare în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar

al Republicii Senegal în țara 
noastră.

După solemnitatea prezentă
rii scrisorilor de acreditare, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
avut o convorbire cordială, prie
tenească cu ambasadorul Repu

blicii Senegal. Ibrahim Boye.
Le ceremonia prezentării scri

sorilor și’ la convorbire au par
ticipat Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, 
George Macovescu, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor 
externe, și Ștefan Birlea, șeful 
Protocolului de Stat,

• Ambasadorul Regalului Nepal

•^NȚIMPINAREACONFERINȚEINAȚIONALEAPjGR. 

Șl A CELEI DE-A XXV-A ANIVERSĂRI A REPUBLICII

Joi, 15 iunie a.c., președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit pe 
Jagdish Shamsher Rana, care 
și-a prezentat scrisorile de acre
ditare în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Regatului Nepal în țara noastră.

După solemnitatea prezentării 
scrisorilor de acreditare, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a 
avut o convorbire cordială, prie
tenească, cu ambasadorul Rega
tului Nepal, Jagdish Shamsher 
Rana.

La ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare și la con
vorbire au participat Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului 
de Stat, George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și Ștefan 
Birlea, șeful Protocolului de 
Stat.

TINERETUL ÎȘI DEMONSTREAZĂ PRIN FAPTE DE MUNCĂ
ÎNALTA RESPONSABILITATE PATRIOTICĂ

Vacanta 1972 și-a anun|at debutul. La orizont, se întrevede un program extrem de bogat, în cadrul căruia munca ocupă 
un loc central. Deocamdată, însă, fotoreporterul a surprins imaginea tradițională cînd elevii spun : „La revedere, 

școală I" Foto: PAVEL T1NJALĂ

CALIFICARE, FIECARE 
STRUNG -O EMBLEMA 

A CALITĂȚII!

Din toată tara, 
UN RĂSPUNS 
ENTUZIRST 
la mobilizatoarea chemare a 
elevilor și studenților ieșeni

" 9 9

Telegramele și corespondențele sosite la redacție 
ne-au făcut cunoscut că numai in cursul zilei de ieri 

peste 100 000 de elevi și studenți au hotărî! ca in 
perioada vacanței să lucreze pe ogoarele patriei, 

pe alte șantiere ale muncii voluntar-patriotice.
Ieri, la prima oră, ziarul a ajuns în școli și 

facultăți. Elevii și studenții au aflat astfel Că 
ieșenii, colegii lor, au lansat pentru vară 
chemarea fierbinte de a transforma vacanța 
în sesiunea muncii patriotice, omagiul lor ti
neresc adus apropiatei Conferințe Naționale 
a partidului și celei de a 25-a aniversări a 
proclamării Republicii. Tot ieri, am început 
să primim la redacție ecourile acestei che
mări, ecouri-angajament, semne ale bucu
riei pe care elevii și studenții o dovedesc ori 

VACANȚA DE VARĂ —UN iNSUFLEȚITOR TRIMESTRU DE MUNCĂ!

de cîte ori li se ivește prilejul să ia parte la 
marele efort al țării pentru a contribui la 
înfăptuirea programului partidului, ori de 
cîte ori pot dovedi că munca le este dragă, 
că ea face parte din viața lor.

Din răspunsurile pe care le publicăm în 
pagina a 11l-a a ziarului — o parte doar din 
cele ce ne-au parvenit ieri la redacție — vom 
înțelege că elevii și studenții țării sînt hotă- 
rîți să facă totul pentru a-și respecta admi
rabilul lor angajament patriotic :

încrederea 
rodește 
pe terenul 
cunoașterii 
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INCONSECVENTA 
ÎN ACTIVITATEA 

DE EDUCARE 
A TINERELOR FETE

„în orice caz, ceea ce între
prindem in prezent este menit 
să ducă la o mai mare strîn- 
gere a legăturilor între noi și 
tinerele fete, în așa fel îneît să 
răspundem prin activități con
crete nevoii lor de a învăța lu
cruri noi, de a le încuraja sen
timentul participării plenare 
la dezbaterea problemelor lor 
de muncă și de viață, edueîn- 
du-le în spiritul unei atitudini 
deschise, active, față de rezol
varea întrebărilor pe care și 
le pun. Fără îndoială, pentru 
aceasta este necesară o încre
dere deplină, cu caracter reci
proc".

„Cifrele — oglinda muncii 
noastre" ne-a spus în cîteva 
rînduri, unul din interlocutorii 
noștri, tovarășul Toma Podea, 
șeful serviciului plan. Am aflat 
de la el că, pentru anul în 
curs, angajamentele au fost 
mult suplimentate — de la 20 
milioane lei la producția marfă, 
la 35 milioane lei ; de la 10 ma
șini unelte peste prevederile 
planului, la 20 mașini ; de ase
menea s-a dublat și angajamen
tul privitor la producția marfă 
vîndută și încasată : de la 10 la 
20 milioane lei.

— Acestea sînt doar cîteva din 
cifrele care conturează persona
litatea uzinei și în primul rînd 
a oamenilor ei, ne-a declarat in
terlocutorul nostru. Am mai dori 
totuși să amintim că noi am 
sporit economiile întreprinderii 
și printr-o largă acțiune de au- 
toutilare. Numai în primul tri
mestru al acestui an am reali
zat la acest capitol o economie 
de 110 000 lei la fondurile de 
investiții. Ele vor crește substan
țial în perioada ce urmează.

Din convorbirile purtate la 
uzina de strunguri cu numeroși 
muncitori, ingineri și tehnicieni, 
cu cadre din conducerea între
prinderii, ne-am putut da seama 
că privind lucrurile- gospodă
rește oamenii de aici își reeva
luează forțele știind de fapt tot 
mai bine cine sînt și ce pot. 
Hotărîrea de a-și îndeplini «și 
depăși noile angajamente pe 
care și le-au luat în cinstea 
Conferinței Naționale a partidu
lui Și a celei de a 25-a ani
versări a Republicii, găsește, 
așadar, terenul ideal pentru 
transpunerea în fapte.

STRUNGURILE ROMANEȘTI 
ÎN COMPETIȚIE

— Știm că strungurile de la 
Arad se exportă în 45 de țări 
ale lumii. Sînt aceste produse la 
nivelul exigențelor impuse de 
ritmul actual de dezvoltare a 
tehnicii mondiale ?

DRAGOMIR HOROMNEA

(Continuare în pag. a 111-a)

Agenția B.T.T.

Tulcea prezintă

ALE DELTEI DUNĂRII
La poarta Deltei, în Tulcea, 

a și început năvala turiștilor. 
Am vrut să le-o luăm înainte 
și de aceea, îmbarcați într-o 
mică navă rapidă, am pornit 
împreună cu tov. Constantin 
Mocanu, președintele agenției 
B.T.T. Tulcea, spre-Împărăția de 
apă și stuf, străbătînd canale, 
oprindu-ne la puncte turistice, 
în sate de pescari, la cherha
nale. admirînd frumuseți ne
bănuite ale naturii, dar și in- 
formîndu-ne la fața locului a- 
supra condițiilor. pregătite pen

NOILE SPLENDORI

tru cei ce își plănuiesc să de
vină în vara aceasta turiști în 
Delta Dunării. Convorbirea 
noastră nu s-a desfășurat, deci, 
într-un birou, ci pe întinsul de 
apă, printre păminturi mereu 
în renaștere, fiind uneori între
ruptă de glasul multor păsări 
cu totul de neîntilnit în alte 
zone decit cele ale Deltei.

— Anul acesta, ne spune Con
stantin Mocanu, sîntem martorii 
unei mari înfloriri a turismului 
în Deltă. Zilnic ne vin noi și 
noi comenzi de excursii, tot mai 

mulți tineri își exprimă dorința 
să-și petreacă o parte din con
cediul de odihnă în taberele 
noastre, la punctele turistice a- 
menajate în Deltă. Dorință fi
rească : aceste locuri oferă un 
cadru plăcut nu numai pentru 
petrecerea timpului liber, ci și 
un minunat prilej pentru in
strucție și meditație, fiindcă la 
tot pasul în această împărăție 
a apelor, cu o vegetație exotică, 
luxuriantă, descoperi ceva nou, 
ceva care te atrage, ceva care 
îți solicită interesul,, atenția. 

Mai mult, parcurgind întinderile 
Deltei, nu te miști numai in
tr-un spațiu fizic, ci și în unul 
spiritual, ambianța de aici îm- 
biindu-te, parcă, la o clarifi
care și sedimentare a propri
ilor sentimente, a gîndurilor și 
convingerilor. Tocmai <fe aceea 
consider eu că turismul în Deltă 
dispune de o paletă mai largă, 
mai complexă.

ION CHIRIC

(Continuare în pag, a 11-a)

TINERII DENETICIAR1 
sc angajează să lucreze, 

ori de cîte ori va ii nevoie, 
UMĂR EA UMĂR CU 

TINERII CONSTRUCTORI
Ieri, tinerii de la Combi

natul pentru materiale de 
construcții din Cimpulung 
Muscel au trăit un eveni
ment deosebit pentru viața 
internă a organizației lor : 
a fost constituit Comitetul 
U.T.C. al ..beneficiarului". 
Membri ai noului comitet, 
care coordonează activitatea 
organizației U.T.C., însumînd 
peste 250 de membri, răspin- 
diți în întreaga întreprinde
re. au folosit acest prilej 
uentru a relua in discuție 
sarcinile ce le revin în pro
ducție și în viața de organi
zație și pentru a găsi cele 
mai bune soluții în scopul 
unei cit mai active partici- 
nări a colectivului lor la în-» 
deplinirea sarcinilor ce revin 
Combinatului în acest cinci
nal.

Atit materialul prezentat, 
cit și discuțiile care i-au ur
mat, au purtat amprenta 

înaltei însuflețiri pe care a 
trasat-o in rindul tinerilo; 
a tuturor lucrătorilor Com
binatului, recenta vizită a to
varășului Nicolae Ceaușescu 
pe șantierele și în secțiile 
întreprinderii.

Sfaturile și îndemnurile 
secretarului general al par
tidului constituie, pentru ti
nerii acestei unități, sarcini 
de înaltă și nobilă răspun
dere. în dorința de a le da 
o cît mai rapidă și eficientă 
împlinire concretă, ei au a- 
doptat în cadrul adunării de 
constituire a Comitetului 
U.T.C., un amplu program 
de activități cuprinzînd ac
țiuni și inițiative lăudabile 
dintre care desprindem : 
• Constituirea celor 7 orga-

PETRE DRAGU 
GH. GHIDRIGAN

(Continuare în pag. a ll-a)

Cuvintele secretarei consiliu
lui tinerelor fete din județul 
Covasna. Matyas Rozalia, con
stituie deja un îndemn impli
cit la o analiză mai atentă, pro
mițătoare tocmai prin sugestii
le pe care le oferă conținutul 
optmist al aprecierilor. Si. în- 
tr-adevăr, o privire mai insis
tentă pe agenda de lucru a a- 
cestui consiliu scoate în evi
dență o incontestabilă preocu
pare pentru a desprinde și a 
valorifica din activitatea tine
relor fete problemele lor cu a- 
devărat majore, pentru a Ie 
înarma cu o serie de cunoștin
țe utile vieții și muncii lox*. 
Am înregistrat, astfel. în orașul 
Sfîntu Gheorghe îndeosebi, ini
țiative lăudabile incluse în ca
drul unui club denumit „Fe- 
mina“, ale cărui acțiuni au loc 
(sau aveau !) în sala teatrului 
din localitate. Pot (sau puteau!) 
fi întîlnite aici dezbateri în ju
rul mesei rotunde sau în alte 
modalități despre responsabi
litatea alegerii unui tovarăș 
de viată, despre prietenie și 
dragoste, despre profilul moral 
al tinerei fete si așa mai de
parte.

Pînă aici — toate bune. A- 
ceeași afirmație însă, făcută de 
tovarășa Matyas Rozalia, a- 
runcă o lumină puțin deosebi
tă asupra realităților înfățișate 
deja. Realități evidente dar 
care mai au încă un drum des
tul de lung de străbătut pen
tru a cîștiga acea încredere 
deplină, reciprocă, despre care 
iarăși ni s-a vorbit. Așa, de 
exemplu, la Uzinele textile și 
la Fabrica de țigarete din Sfîn
tu Gheorghe, am discutat cu un

AURELIA MUNTEANU

(Continuare în pag, a ll-a)
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PRIMIRE
LA CONSILIUL DE MINIȘTRI

UMĂR LA UMĂR CU
TINERII CONSTRUCTORI

PRO ȘI CONTRA • PRO ȘI CONTRA

CONSECVENȚA SUBSTITUIRI

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Gheorghe Rădulescu, a 
primit, joi după-amiază, pe Ser- 
ghei S. Nikitin, șeful Direcției 
generale pentru turism interna
țional de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S.

La primire, care s-a desfășu
rat îhtr-o atmosferă prieteneas
că, au luat parte Ion Cosma, 
ministrul turismului, și V. I. 
Drozdenko, ambasadorul Uniu
nii Sovietice la București.

• S-A ÎNAPOIAT în Capitală, 
grupul de turiști români, format 
din activiști de partid și de stat, 
lucrători din domeniile econo
miei, învățămintului, culturii și 
presei, condus de Gheorghe Gă- 
vruș, instructor la C.C. ai P.C.R., 
care a făcut o vizită în R. P. 
Chineză.

Printre persoanele oficiale 
prezente la sosire pe aeroportul 
Otopeni, se afla Van Țen-iuan, 
consilier al Ambasadei R.P. Chi
neze la București.

manouchi de la Universitatea 
din Kyushu.

Specialiștii japonezi vor vizi
ta Institutul de studii și cerce
tări pentru îmbunătățiri funcia
re, Institutul de construcții, sis
temele de irigații Mircea Vodă 
și Carasu și vor efectua un 
schimb de experiență cu specia
liști români privind ameliorarea 
solului.

• JOI DIMINEAȚA, a sosit 
în Capitală o delegație condusă 
de Serghei S. Nikitin, șeful Di
recției generale pentru turism 
internațional de pe lingă Con
siliul de Miniștri al U.R.S-S.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost întâmpina
tă de Ion Cosma, ministrul tu
rismului.

A fost, de asemenea, de față 
V. S. Tikunov, ministru consilier 
al Ambasadei Uniunii Sovietice 
la București.

• LA SALA DALLES din 
București a avut loc, joi la a- 
miază, vernisajul expoziției 
„Arta plastică contemporană din 
Republica Populară Polonă", 
deschisă sub auspiciile Consiliu
lui Culturii și Educației Socia
liste, în cadrul programului de 
schimburi culturale dintre Româ
nia și Polonia.

Sint reunite aici peste 200 de 
lucrări de pictură, sculptură și 
grafică, semnate de aproape 40 
de artiști, exponate care înfăți
șează elocvent peisajul variat și 
complex al artei poloneze con
temporane, preocupările și o- 
rientările principale ale creato
rilor din țara prietenă.

(Urmare din pag. I) 
nizații U.T.C. ale comitetu
lui in tot atâtea brigăzi de 
muncă patriotică, care să 
lucreze, ori de cîte ori va 
fi nevoie, peste plan, cot la 
cot cu tinerii constructori
• Organizarea unui concurs 
menit să desemneze tineri 
fruntași în întreținerea uti
lajelor • Acțiuni concrete 
pentru inițierea tinerilor nou 
veniți pe șantier în cunoaș
terea specificului și sarcini
lor întreprinderii • Susține
rea unei permanente campa
nii de presă — prin interme
diul ziarului Combinatului —- 
pentru popularizarea iniția
tivelor organizațiilor și a ti
nerilor fruntași in producție
• Constituirea unui cerc al 
tinerilor inovatori și rațio- 
nalizatori, care să valorifice

la un nivel superior buna 
experiență dobindită pină a- 
cum in această direcție de 
tinerii muncitori, tehnicieni 
și ingineri ai Combinatului. 

Sint numai cîteva din sar
cinile pe care și le propun 
tinerii de la acest Combinat 
în întîmpinarea Conferinței 
Naționale a partidului, in 
întîmpinarea aniversării Re
publicii. Iar acțiunile lor re
prezintă doar un aspect al 
bogatului program de mă
suri și inițiative cu care 
tinerii din întreprinderile, 
de pe șantierele și din șco
lile orașului Cîmpulung Mus
cel întîmpină mărețele eve- • 
nimente. Asupra acestui pro
gram, asupra valorilor lui e- 
conomice și etice, asupra 
exemplului pe care îl poate 
oferi tinerilor din întreaga 
țară, ne propunem să reve
nim intr-un număr viitor.

ATENEULUI TINERETULUI REGRETABILE

• JOI LA AMIAZĂ, a sosit 
în Capitală Henry Kearns, pre
ședintele Băncii de export-im
port a S.U.A., care, la invitația 
Consiliului de administrație al 
Băncii române de comerț 
rior, va face o vizită în 
noastră.

La sosire, pe aeroportul 
peni, oaspetele a fost salutat de 
Vasile Voloșeniuc, președintele 
Consiliului de administrație al 
Băncii române de comerț exte
rior, de membri ai Consiliului.

Au fost prezenți Robert Mar
tens, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al S.U.A. la București, 
și membri ai ambasadei.

exte- 
țara

Oto-

• JOI DIMINEAȚA, a sosit 
în țara noastră o delegație de 
specialiști în domeniul amelio
rării solului din Japonia, con
dusă de prof. ing. Toyotshi Ya-

• SUB AUSPICIILE Institu
tului român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, 
deschisă în Capitală 
de fotografii „Luota 
din Cambodgia", pusă 
ziție de Ambasada 
Cambodgiei în Republica Socia
listă România.

Exponatele redau aspecte din 
lupta eroică a poporului khmer 
pentru eliberare și independență 
națională, precum și momente 
din activitatea economică, so- 
cial-politică și culturală desfă^ 
șurată în teritoriul eliberat și 
controlat de Guvernul Regal de 
Unitate Națională-

La inaugurare au luat cuvîn- 
tul prof. univ. dr. doc. Mihnea 
Gheorghiu, prim-vicepreședinte 
al I.R.R.C-S., și Hout Sambath. 
ambasadorul Regatului Cambod
giei la București.

joi a fost 
expoziția 
poporului 
la dispo- 
regatului

La începutul lunii 
iunie la Sala 
mică a Palatului, 
pianiștii Dan Atana- 
siu și Sandu Șanariu 
au susținut două ex
celente recitaluri, 
manifestări muzicale 
care au încheiat in
tr-un mod convingă
tor una dintre cele 
mai originale și a- 
preciate acțiuni ar
tistice ale tinerilor 
din București și anu
me : stagiunea de 
concerte interpretate 
— sub egida și cu 
sprijinului Ateneu
lui Tineretului — pe 
scena de la Sala 
mică a Palatului.

începută în noiem
brie anul trecut prin 
viguroasa apariție 
solistică a pianistei 
Eva Rădăcineanu și 
a violonistului Șer- 
ban Lupu, stagiunea 
tinerilor muzicieni 
s-a impus din primul 
moment, atrăgind a- 
tenția unui numeros

public. Au fost as
cultați astfel, prin
tre alții, pianiștii Ina 
Macarie, Alexandru 
Preda și Ruxandra 
Anastasescu. violo
nistul Hor ia Tudor, 
violoniștii Dorel Fo- 
doreanu și Minei 
Iancovici, soprana 
Horiana Brănișteanu 
— elemente de un 
neîndoielnic prestigiu 
în sinul generației 
din care fac parte.

Succesul recitalu
lui de închidere a 
fost aplaudat de un 
număr record de 
spectatori — aceasta 
în ciuda examenelor 
care sînt la ora ac
tuală subiectele cele 
mai fierbinți în preo
cupările elevilor 
studenților ' —
Dan Atanasiu, un tâ
năr muzician de certă 
perspectivă la cei 16 
ani ai săi, cit și San
du Șandariu, asistent 
la clasa de pian de 
la Conservatorul „Ci-

prian Porumbescu", 
realizînd interpretări 
de certă ținută artis
tică.

Se întrevede aici 
evident seriozitatea 
unei acțiuni conti
nuate cu tenacitate și 
încredere, acțiune 
prin care Ateneul Ti
neretului a devenit 
un nume de primă 
importanță în preo
cupările solistice ale 
tinerej generații. A- 
lături de concertele 
săptămînale, de du
minică dimineața și 
de marți seara,- ală
turi de marile mani
festări de pe scena 
Ateneului Român, 
stagiunea de recita
luri lunare de la Sala 
mică a Palatului a 
ilustrat elocvent ca
pacitatea organizato
rică și clarviziunea de 
artă a clubului de ti
neret de pe Aleea 
Alexandru.

M. GRUIA

In noua 
Editurii 
Reporter, 
un interesant volum 
de interviuri al lui 
Paul Anghel intitu
lat Convorbiri cultu
rale. Scriitorul alege 
după cum arată 
prefață 
tele 
prin 
care 
nota 
spiritualității 
nești. Pretextele 
oferă atât creația lui 
Brâncuși, cit și cea 
a mai puțin cunoscu
tului pictor popular 
Picu Pătruț, Shakes
peare sau Insula 
Mare a Brăilei. Vo
lumul anterior, Ar
hivă sentimentală, 
impusese un repor
ter inteligent și aso
ciativ, captivant prin 
mobilitatea și ideile 
sale. Aceleași calități 
le regăsim și in re
centa carte, cu atît

colecție a 
Minerva, 

a apărut

în 
,dintre mul- 

pagini risipite 
ani“ pe cele 

să evidențieze 
particulară a 
‘ româ-

le

mai mult, cu cit pa
ginile despre Picu 
Patruț sînt o reluare 
din volumul prece
dent. Surpriza este 
insă de a găsi inse
rat în volumul lui 
Paul Anghe! un in
terviu ce nu-i apar
ține. Discuția cu cio
plitorul Ion Ale- 
xandrescu, mărturie 
esențială în recon
stituirea personalită
ții marelui sculptor, 
a apărut în Ramuri 
nr. 3 1965 și aparține 
altui condei, Cornel 
Constantinescu. „Re
țin din amintirile 
meșterului pietrar 
Ion Alexandrescu, 
colaborator al lui 
Brâncuși la cioplirea 
Porții sărutului, cîte
va mărturii** scrie 
Paul Anghel. Auto
rul nu spune însă 
cine a luat interviul 
procedînd ca și cînd 
ar fi intrat în pose-

8ia răspunsurilor tn 
urma unei investiga
ții personale și a 
unui contact direct. 
Lipsesc trimiterile și 
ghilimelele obligato
rii, deși textul, co
piat din revista Ra
muri, rînd cu rînd și 
cu foarte mici modi
ficări cerea o aseme
nea trimitere. Cre
dem că era cazul, 
pentru a respecta 
munca veritabilului 
reporter, Cornel Con
stantinescu, să se in
dice numărul de re
vistă 
3 1965 
cărui 
preia

Ramuri nr. 
și autorui a 
contribuție o 

semnatarul
Convorbirilor 
rate. Aceasta 
a nu «umbri 
investigațiilor 
fericești ale 
toarei culegeri .sem
nate de Paul Anghel.

CUltLl- 
pentru 
restul 
repor- 

atrăga-

M. COSTEA

ÎNCREDEREA RODEȘTE
Utecistul Iosif Varindea, unul 
din tinerii ucenici ce se cali
fică la locul de muncă al 
Grupului școlar „Unio“ Satu- 

Mare.
Foto: EMANUEL T1NJAL1

PE TERENUL CUNOAȘTERII
(Urmare din pag. 1)

numare număr de fete care 
luaseră parte la nici una din 
activitățile clubului „Femina" 
pentru simplul motiv că nici nu 
auziseră de ele. Iar dacă există 
asemenea situații — numărul 
lor fiind chiar mai mare — în
seamnă că nici activitatea clu
bului nu-și acoperă întru totul 
capitolul „prizei la public**, că 
n-a declanșat ecourile nece
sare pentru a exercita o influ
ență cu caracter de masă, cî?- 
tigîndu-și încrederea auditoa
relor prin capacitatea de mobi
lizare a unui conținut cu pro
funde rezonanțe educative. De 
altfel, tot aici trebuie spus că 
activitatea clubului, trecută în 
programul consiliului ca o pre
zență permanentă, este stopa
tă de cîtva timp prin plecarea 
directoarei teatrului, ceea ce 
impietează asupra continuității 
atît de necesară cîștigării 
încrederi trainice.

Inconsecvența în acțiune 
demonstrată însă și de — 
exemple. La Uzinele „Oltul" 
se încearcă, de pildă, aconeri- 
rea unor obligații mai curind

unei

este 
alt®

formale prin înființarea unui 
cerc de croitorie care se, adr« 
sează celor aproape 600 de tete 
din întreprindere, înscriind în 
rîndul membrilor lui numai..
18. Lăsînd la o parte faotul că 
lipsa de audiență la activitate? 
acestui cerc și insistențele de
puse pentru a atrage cel pu
țin aceste 18 fete se explici 
foarte bine prin aceea că în
tr-un astfel de cerc tinerele nu 
află probabil cine știe ce lu
cruri noi față de munca lor de 
fiecare zi, se vădește încă o dată 
că elementul încredere nu 
poate fi cîștigat decît prin ac
țiuni care să polarizeze intere
sele unui mare număr de fete, 
adresîndu-li-se nemijlocit și 
atrăgindu-le tocmai prin aceas
tă adresă.

De aici 
te, la un 
care ține 
concepere 
gii activități destinate educării 
fetelor. Majoritatea tinerelor cu 
care am stat de vorbă au so
licitat. ele îrr'sele. diverse ac
țiuni cărora le simțeau utilita
tea. Unele au propus cicluri de 
expuneri pe tema „Cum să ne

ajungem mai depar- 
alt punct nevralgic 
de modalitățile de 
și organizare a între-

„CUPA DAVIS": Incepînd de azi, 
la arena Progresul, o întâlnire 

de mare atracție

ROMANIA-ITALIA
Amatorii de sport din Capitală 

tor avea prilejul să urmărească, 
timp de trei zile, una din cele 
mai interesante confruntări de 
tenis disputate la noi în ultimii 
ani. Este vorba de meciul 
România — Italia, contind pen
tru semifinalele „Cupei Davis'* 
— zona europeană (grupa A). A- 
tracția- acestui meci este mărită și 
de faptul că el oferă lui Ilie Năs
tase prilejul de a-și lua revanșa 
în fata italianului Adriano Pana
tta, revelația actualului sezon. 
Echipa oaspete mai cuprinde în 
rîndurile sale pe Nicola Piet ran- 
geli, unul din cei mai buni jucă
tori din ultimul deceniu, precum 
și pe tinerii Corrado Barazzutti 
și Paulo Bertolucci

Alături de Ilie Năstase și Ion 
Tiriac, în formația română au 
fost incluși, de asemenea, Petre 
Mărmureanu și Ion Sântei.

întâlnirea tenismenilor români 
și italieni se desfășoară pe tere
nul central al parcului sportiv 
„Progresul**. In urma tragerii la 
sorți, programul jocurilor este 
următorul: VINERI, 16 IUNIE 
(de la Ora 15,00) : Ilie Năstase — 
Corrado Barazzutti: Ion Tiriac — 
Adriano Panatta; S1MBÂTĂ, 17

deIUNIE (ora 16,00): partida 
dublu) perechile voi fi cunoscu
te înaintea partidei); DUMINI
CA, 18 IUNIE (de la ora 15,00). 
Ion Țiriac — Corrado Barazzutti; 
Iile Năstase —- Adriano Panatta.
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Metalul Tirg.-Știința Bacău 
F.C. Gl.-Sp Studențesc 
Progr. Brăila-Met. Plopeni 
Dunărea- Ceahlău!

Chimia R.V.-Poiana
Portul-C.F.R. Pașcani 
C.S.M. Sibiu-Polit. Tim.
C.F.R. Timiș.-C.S.M. Reșița

C.F.R Arad-Minerul Anina 
Olimpia O.-Vulturii Textila 
Gaz metan-Chim. Făgăraș 
EJectroputere-Min B.M.

Corvinul-Metalurgistul
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creștem copiii" sau consfătuiri 
asupra problemelor specifice 
profesiei lor. Altele au adăugat 
dorința de a asculta seri de 
poezie, de dragoste sau o „oră 
a femeii", manifestări despre 
care, iarăși, nu aveau cunoștin
ță că mai fuseseră initiate de 
consiliul lor, din același motiv 
al unei organizări care nu avea 
în vedere decît bifarea punctu
lui „s-a realizat". Tn sfîrșit. 
însăși acțiunea-concurs „Cea 
mai frumoasă cameră", care ur
mează să fie lansată între fe
tele de la căminul Uzinei „Ol
tul" este o dovadă că mai exis
tă încă multe posibilități 
lărgire a registrului de idei, dar 
ea se va bucura de un ecou efi
cient numai dacă va antrena 
pe tot parcursul întreaga masă 
a fetelor de la cămin.

Simpla sondare a opiniilor și 
preferințelor fetelor este sufi
cientă pentru a scoate la iveală 
nenumărate 
direcții de 
bucura de 1 
captarea i 
în rîndul 
de coautoare ale unor idei por
nite din rîndul lor si care se 
întorc apoi din nou la ele sub 
forma unor activități concrete. 
Lucrul acesta, trebuie s-o recu
noaștem, s-a făcut 
simțit în eforturile 
județean al fetelor, 
multe din acțiunile ... 
pornind de la nivelul organiza
torilor și nu de la cel al orga
nizațiilor. Ceea ce ridică în 
fața aceluiași organism, pen
tru o bună perioadă viitoare, 
problei-a diversificării muncii 
sale, a căutării unor forme noi, 
de mare atractivitate. izvorîte 
din neobosita consultare a ce
lor ce beneficiază in primul 
rînd de ele, pentru a imprima 
întregii sale activități circuitul 
neîntrerupt al unei încrederi 
reciproce, certitudinea că ti
nerele fete vor afla răspunsuri 
la întrebări pe care tot ele le 
pun. măsurate cu exactitate de 
gradul înalt de participare și de 
ecoul trezit în conștiință sub 
impulsul unor idei generoase.

CRONICA
U. Ț.

Ieri s-a inapoiat în Capi
tală, venind de la Ulan Ba
tor, delegația Uniunii Tine
retului Comunist, alcătuită 
din tovarășii Aurel Stoica, 
secretar al C.C. al U.T.C., 
și Gheorghe Sas, prim- 
secrerar al Comitetului ju
dețean Maramureș al U.T.C., 
care a luat parte la lucrările 
celui de al 16-lea Congres al 
Uniunii Tineretului Revolu
ționar Mongol. La întoarce
re, pe aeroportul București 
Otopeni, delegația a fost sa
lutată de tovarășul Vasile 
Nicolcioiu. secretar al C.C. 
al U.T.C.

Interviul, trăiește, deci, o 
nouă viață. Ziarele obișnuite 
ale fiecărei dimineți, reviste
le de cultură, de literatură, 
sau pur și simplu revistele 
ilustrate, de cinema, de sport, 
de sănătate ș.a.m.d. se întrec 
care mai de care să ofere ci
titorului pagini întregi în 
care — cum s-a mai observat 
și a devenit observație comu
nă — cineva întreabă și un 
altul răspunde ce-1 interesea
ză. Falsă și amăgitoare, de 
multe ori, confesiune, dialog 
ingrat pendulind între stereo- 
tipe formule de gîndire și 
simțire și oralitatea civilizată, 
interviul dă în cele din urmă, 
și în cele mai fericite cazuri 
(aci probabil se află și rostul 
său important, și condiția sa 
de supraviețuire), o răsfrîn- 
gere a ceea ce de fapt ne 
interesează într-un fel sau 
altul pe toți, o preocupare 
ce-o recunoaștem a fi mai 
mult sau mai puțin și a noas
tră, o nevoie de informație 
pe care am resimțit-o și am 
descoperit-o, în sfîrșit, 
bucuroși. Mijloacele de infor
mare în masă, mass-media, 
termen ce-a cunoscut o me
ritată vogă și o nedreaptă 
bagatelizare în necunoștință 
de cauză, așează, bănuiesc, 
interviul printre cele mai da 
seamă modalități de lucru, 
convingerea de a fi, chiar 
mediat, interlocutorul ano
nim și mulțumit sau revoltat 
al unei personalități sau a 
unui alt anonim este mult 
prea reală pentru a o neglija 
sau trata cu indiferență și 
scepticism —- este una din 
norocoasele convingeri ale 
cititorului, privitorului și as
cultătorului de meserie, cum 
este și cazul unui trecător 
semnatar al „revistei revis
telor"...

Să întoarcem atunci pagi
nile mari și mici ale reviste
lor și să vedem ce ne preocu
pă pe noi și pe alții, care sînt 
adevărurile noastre rostite și 
de alții, înregistrate fidel de 
litera tipărită, cum răspun
dem la întrebările unor ga
zetari de meserie, unor poeți 
gazetari sau unor amatori ce 
nutresc iluzia celebrității că-

REVISTA REVISTELOR

pătate peste noapte ca răs
plată a eforturilor lor de a 
smulge răspunsuri memora
bile.

Sub semnătura Gabrielei 
Melinescu. LUCEAFĂRUL nr. 
24 publică o convorbire cu 
Mihail Cruceanu, poet simbo
list, unul din oamenii de 
care se leagă nașterea parti
dului comunist — a fost vice
președinte al Congresului de 
constituire din mai 1921. Sint 
rememorate. într-un dialog 
sincer, cu căldură și emoție, 
faptele generației vîrstnice, 
desigur particularizate în ex
periența unui poet comunist, 
și, într-un fel, întrebările ge-

atîtea chestiuni de mai larg 
sau mai restrins interes. In 
numărul pomenit, „Vatra- 
dialog" debutează fericit cu 
profesorul Șerban Cioculescu, 
care își aduce aminte cu far
mec și încintare de Cocea, de 
Arghezi, de Felix Aderca —. 
parcurge sprințara conversa
ție a dramaturgului bursier 
la Paris, Gheorghe Astaloș, 
specializat după cum dove
dește și colaborarea la alte 
reviste, în abordarea celebri
lor necunoscuți de aiurea, de 
astă dată însă conversînd cu 
dramaturgul Christian Char- 
pantier, director al teatrelor 
în Ministerul Afacerilor Cul-

INTERVIUL
nerației tinere de azi, deschi
se, necesare spre a atinge 
tocmai gîndul continuității, al 
prezenței nevoii de ideal, de 
fericire.

— „Sînteți fericit ? întrea
bă de aceea Gabriela Meli- 
nescu.

— Dar ce înțelegeți prin 
fericire ?

— Totul.
— Dar eu am scris în 1920 

„Fericirea celorlalți".
— Tocmai de aceea vă în

treb.
— Cred că nu există o mai 

dorită fericire decît aceea de 
a simți în jurul tău oameni 
fericiți".

VATRA, nr. 5. oferă aproa
pe jumătate din paginile nu
mărului pentru susținerea 
„Vatrei-dialog", eterogenă 
alăturare de conversații cu 
personalități culturale, politi
ce și științifice, despre tot

turale al Franței, dar și cu 
Philippe Soellers, prozator și 
critic francez (! !) —, mai 
adaugă o ultimă convorbire 
cu răposatul filozof Ion Pe- 

\ trovici, apoi cu romancierul 
american Saul Below, inter
viu tradus dintr-o revistă 
străină, încheie, după alte cî
teva palide prezențe, cu doc
torul Christian Barnard, 
care a vizitat nu de mult și 
orașul Tîrgu-Mureș. Deși in
tr-o scurtă notă ce însoțește 
paginile sînt luate măsuri de 
precauțiune pe un ton sever 
împotriva unor eventuale și 
desigur așteptate reproșuri 
impresia de întâmplătoare 
alăturare este clară și expli
cabilă doar prin penuria de 
texte inspirate din realități 
mai apropiate nouă.

Ceea ce însă ne dă
ruie din plin, iarăși, A- 
drian Păunescu, atunci

cînd, ca o 
cluZie a unei 
viuri, așează 
publicistic în 
obișnuită. a ___________
TEMPORANUL nr. 24. inser- 
tul : Mircea Malița. ministrul 
educației și învățămintului 
răspunde la citeva din între
bările pe care i le-au pus 
public, în revista „Contem
poranul", învățători, profesori 
de liceu și profesori universi
tari".

„Atmosfera este bună și 
deschisă noului...", declară 
chiar din titlu ministrul edu
cației și învățămintului, ceea 
ce face posibilă încrederea în 
îndreptarea sau perfecțio
narea unor situații larg co
mentate, pasionant descrise, 
în interviurile anterioare. 
Adrian Păunescu readuce în 
discuție întrebările ce animă 
munca de zi cu zi, de ceas 
cu ceas a învățătorilor si 
profesorilor de liceu și uni
versitari, probleme deloc 
mărunte sau accidentale, am 
înțeles și înțelegem — sala
riile învățătorilor, pensiila 
inegale, promovarea tineri
lor în învățămîntul medical, 
dotarea precară etc. etc. 
întrebări pe care împreună 
cu ministrul, trebuie să ni 
le punem fiecare pentru a 
găsi răspunsurile cele mai 
convingătoare, cel puțin la 
fel de convingătoare ciim 
sînt întrebării^ înseși. Ori
cum fiecare î$i poate da 
ușor seama despre semnifi
cația unui dialog în care in
terlocutorii, avînd de dat 
seamă unui numeros public, 
păreau în destule momente 
că nu se pot înțelege ori că 
întrebările nu se întîlneau 
cu răspunsurile. Cam ciudat, 
nu ?

Tn 
vine 
mult 
lucru, de control și chiar de 
soluționare în oricare din
tre domeniile noastre de 
activitate. El este foarte util 
chiar și atunci cînd nu se 
transformă într-un dialog 
real. Așadar, atenție la in
terviuri !
CONSTANTIN STOICIU

firescă con- 
serii de inter- 

ca avertisment 
pagina a doua, 
revistei CON-

orice caz, interviul de
și poate deveni și mai 
o redutabilă armă de

! sugestii ale unor 
acțiune, care s-ar 

La bun început de 
intereselor. trezind 
fetelor sentimentul

prea puțin 
consiliului 

cele mai 
întreprinse

MARIN SÎRBULESCU PRIN
FOC Șl PARA

>
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NOILE SPLENDORI ALE DELTEI
(Urmare din pag. I)

—• în privința traseelor, a ta
berelor și a punctelor fixe a- 
menajate ce puteți să ne spu
neți ?

— în primul rînd, am ales 
traseele cu multă grijă, in așa 
fel incit să fie mai variate, 
dea posibilitate turiștilor să 
cunoască ceea ce e specific Del
tei intr-un timp scurt. După 
parcurgerea a numeroase cana
le .tinerii pot cunoaște fauna și 
flora a numeroase lacuri ca : 
Fortuna. Puiu, Roșu, Matița, 
Lumina ; pot vizita cinci cher
hanale (Crișan, Mila 23, Matița, 
Sulina, Caraorman) ; pot lua 
cunoștință de condițiile de lu
cru și de viață ale pescarilor 
din numeroase sate. La tabăra 
Stipoc, la punctele fixe Roșu, 
Matița și Sulina au posibilitatea 
să practice diferite sporturi 
nautice, să facă plajă. Fiecare

să

punct fix este dotat și cu cite 
20 de bărci, astfel incit plim
bările pe canale, în fapt de 
seară, sînt un lucru ce se poate 
realiza cu ușurință,, după do- 

/ rința tinerilor turiști.
— Acum e perioada contrac

tării excursiilor, perioadă in 
care vă sosesc scrisori din în
treaga țară în care vi se soli
cită rezervarea locurilor 
bere și puncte fixe. Din 
dețe au sosit mai multe 
tari ?

— Dacă am stabili un 
ment, pe primul loc se situează 
municipiul București, pe locul 
II — Brașovul, pe locul III — 
Covasna. Aș vrea să precizez că 
față de anul trecut, numărul 
turiștilor, se prelimină . pină 
acum a fi dublu. Ne așteptăm, 
bineînțeles, la noi creșteri.

— Asta înseamnă că sînteți 
și pregătiți să faceți față aces-

în 'ta
ce ju- 
solici-
clasa-

tei înfloriri a turismului pentru 
tineret în Deltă ?

— Intr-adevăr, noi trebuie să 
depunem eforturi mari, deoare
ce e necesar să asigurăm con
diții bune (transport, hrană, ca
zare. apă potabilă etc.), incit a- 
similarea frumuseții peisajului 
să nu fie stingherită nici o di-, 
pă de mici necazuri. Pentru a- 
ceasta ne vom folosi, printre 
altele, de 12 pontoane, de o 
navă special amenajată, de 9 re
morchere care sint în dotarea 
Agenției noastre, de alte mij
loace pe care le vom închiria 
dacă va fi cazul.

— Și acum, o întrebare de 
baraj : ce facem cu turismul in
dividual ? Știm din anii trecuți 
că mulți tineri de prin între
prinderi, care nu au putut din 
diferite cauze să se organizeze 
în grupuri compacte, deci nu 
au putut să avanseze ‘ din vre
me un contract, au bătut la

Sînt foarte antrenante la lec
tură schițele lui Marin Sirbu- 
lescu, compoziții pline de u- 
mor, închizînd fiecare, pe scur
ta durată a unei anecdotici, 
s< nificații de fabulă. Pretex
tele de la care pleacă acestea 
sînt exclusiv teoretice, de un 
anume schematism alternînd un 
fantastic naiv ca o realitate

| In curind sub cupola viitoa
rei săli de sport din orașul 
Sfîntu Gheorghe, vor răsuna 

primele urale entuziaste.
I Foto : VASILE RANGA

DUNĂRII
poarta Deltei cam fără izbîndă, 
sau au fost nevoiți să se mul
țumească doar cu un mizilic — 
un voiaj prin O.N.T. pină la 
Maliuc și înapoi. S-a schimbat 
ceva ?

— Am avut în vedere acest 
lucru și ne-am străduit să re
zolvăm și această chestiune des
tul de dificilă. Drept dovadă 
am creat condiții ca și turiștii 
individuali să ajungă în una 
din cele mai frumoase zone ale 
Deltei, în zona lacurilor Puiu, 
Roșu, Lumina, a grindurilor 
Roșu și Caraorman. Tot aici 
intenționăm 6ă construim caba
ne turistice destinate turiștilor 
individuali. Socotim că anul a- 
cesta vom fi la nivelul cerințe
lor. Vrem ca toți care ajung 
aici, la poarta Deltei, să poată 
păși mai departe, spre inima 
Deltei, acolo unde vor găsi fru
museți înălțătoare, unde natura 
a zămislit splendori nebănuite.

I

cotidiană. Tușele apar de cele 
mai multe ori îngroșate excesiv, 
evoluția unui oarecare conflict 
este adesea absentă. Și totuși te 
lași prins în aceste construcții 
elementare, te cucerește nu de 
puține ori tonul vioi al scrie
rii. Peste tot dai de prototipuri, 
de profiluri cunoscute, unele 
dintre ele perindate de atîtea 
ori în munca propagandistică a 
gazetelor de perete și a revis
telor satirice ; scriitorul infatu
at și veleitar, directorul gomos, 
părinții fără tact pedagogic, 
chiulangiul, savantul abstract 
care pierde contactul cu lumea 
înconjurătoare. Iată-1 bunăoară 
pe acesta din urmă. Este arheo
logul Pospaicic, personaj de o 
devoțiune absurdă, care se con
sacră ani în șir pentru elucida
rea misterului unui pretins „nas 
din paleolitic". Nasul, insinuea
ză fabula, are înțelesul de lun
gul nasului, muncă absurdă, 
viață zadarnică etc. Un altul, 
prozatorul Chițu se trezește în 

j urmărit obsedant 
personaje- 
izbește de 

alcătuise 
și atîtea

I prozatorul Chi 
situația de a fi ____
de persoana fizică 'a

Ilor sale. Peste tot se 
personajele din care 

în cariera sa atîtea 
figuri șablon.

Există mai multe ________
? pe seama modelor litera- 
„Nepuiul" ilustrează bună

oară preferința mai nouă pentru 
ive. Poetul 

_ __ piață un
„neou" la un preț „pășunist și 
‘și, pentru a nu-1 

în buzunar, alături de 
„xvx. „nepoeme, micropegași, 

drepturi de autor, înghețată pe 
vespera- 

---------------  se decide să-1 
păstreze la subțioară. Din o a- 
semenea protejare se ivește în 
lume un „nepui inedit și strălu

citor", pe care însă lumea îl I identifică în diverse feluri. Ne
puiul poetului Neion este luat I drept scuter, microporos, mămă
ligă, macferlan sau vulpe. Mo
rala : produsul artistic modern

IExi 
șarje 
re.

Ioară preierința mai i 
construcțiile negați' 
Neion cumpără din 
„neou“ lc

Imistagogic* 
introduce î 
alte „nej

I drepturi de autor, îng’ 
băț, contracte, bricege 
le, eteeterisme", se de

I

asemenea

este și nu este atunci cînd îl 
„clocește" moda literară pasa
geră. La căpătâiul unui mort se 
duc savante discuții între un 
critic literar și un estetician, 
despre specificul* epitafului ; 
..publicul cititor așteaptă de la 
poeții noștri epitafuri cu o pro
blematică modernă, ancorată 
profund și generos în frămîntă- 
rile fierbinți ale secolului nos
tru atomic".

S-ar părea că subiectele lite
rare, mediul psihologic scriito
ricesc sînt pentru Sîrbulescu o 
mină bogată. Este și partea 
mai reușită, mai plină de umor 
a cărții. Căci altfel autorul so
licită extrem construcția cam 
simplistă a prozei, poantele și 
caracterul fabulistic.

în „Prin foc și pară" vedem 
cum se topește într-un incendiu 
un consiliu întreg de birocrați, 
discutând în contradictoriu des
pre articole și paragrafe refe
ritoare la incendii.

Motivul este forțat, tratarea 
săracă. Asemeni acestei proze, 
se dovedesc a fi inconsistente 
și „Rața Magdalena", „Metamor
foza". „Piticot, Jumătate de om", 
în structura lor se citește gra
ba care expediază proza în 
poantă facilă. Tratând satiric 
tema divorțurilor iresponsabile, 
autorul insinuează că prin des
părțirea părinților, copilul ar fi 
literalmente despicat în două. 
Mutilarea morală se exprimă 
la Sîrbulescu la modul fizic, așa 
cum ți-ai tăia cu foarfecă nasul 
sau o ureche. Se observă pe a- 
locuri o li’>să de îndemînare, 
sărăcie de idei și în general 
prea mult schematism. De Ia 
un moment dat pare că func
ționează aceeași schemă care-și 
asumă o penurie de subiecte. 
Volumul „Prin foc și pară" este 
însă, în ansamblul prima carte a 
unui scriitor talentat, care ne 
îndreptățește să ne așteptăm 
pe viitor la o carte mai consis
tentă.

DINU FLĂMÎND
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își afirmă
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UNIVERSITATEA

de inițiativă
• REȘIȚA : „Nici o tonă de metal pierdută 

din cauza opririlor neprogramate"

în cinstea Conferinței Na
ționale a partidului și a ani
versării pătrarului de veac 
de existență a Republicii, 
C.S.R. s-a angajat să-și su
plimenteze angajamentul ini
țial la indicatorii producției 
globale de la 20 la 30 mi
lioane lei, la producția mar
fă de la 21 la 28 milioane 
lei, la fontă de la 2 000 la 
8 000 de tone, la oțel de la 
zero la 3 000 tone, din care 
nînă în preajma Conferinței 

or fi realizate 2 000 de to
ne. „La începutul acestui an, 
datorită unor condiții cu to
tul deosebite la oțelărie, ne 
spune tov. Nicolae Anghe- 
loni, secretarul comitetului 
uzinal de partid, nu puteam 
practic să realizăm mai mult. 
Acum, datorită punerii în 
stare de convergență a mai 
multor inițiative printre care 
aș aminti pe cele incluse în 
..pachetul" cu titlul generic 
„Nici o tonă de metal pier
dută din cauza opririlor ne
programate”. ne-am convins 
că angajamentul are o fun
damentare pe deplin realis
tă. Din cele 3 000 tone, 1 000 
reprezintă aportul brigăzii de 
tineret". în continuare, ex
plicarea mecanismului ini
țiativelor aparține coordona
torului ei, inginerul Gheorghe 
Pleșa. membru în Comitetul 
uzinal U.T.C. Cu creionul în 
mînă. interlocutorul nostru 
își începe demonstrația. „A- 
nul trecut în oțelărie s-au 
înregistrat 2 536 ore absen
te nemotivate din care circi 
1 900 au reprezentat „contri
buția” tinerilor. Am consta
tat că reducînd la,-zero nu
mărul lor potrivit calculelor 
pot fi recuperate circa 600 
tone oțel. Acest lucru ne-a 
izbutit în primăvara acestui 
an tocmai prin alcătuirea u- 
nei brigăzi pentru tineret.

Angajamentele combinatului 
în cinstea Gonferinței au în
semnat un excelent prilej în 
a demonstra eficacitatea ini
țiativei noastre. Ne-am ali
at devizei generale „nici o 
tonă de metal pierdut din 
cauza opririlor neprograma
te". în momentul de față 
angajamentul colectiv a stir- 
nit orgoliul individual al fi
ecărui tînăr. Am lichidat 
absențele, mai era nevoie ca 
gradul de calificare al fie
cărui tînăr să fie menținut 
la cote maxime și în condi
țiile muncii colective. De ne
numărate ori, și aici mă gîn- 
desc în primul rînd la tine
rii din sectorul reparații, în 
momentul cînd intervențiile 
reclamau maximum de ope
rativitate. apăreau fenome
nele unei slabe sincronizări 
între grupele de lucru. E un 
aspect ce ține de nevoia u- 
nei calificări colective ca
pabile să elimine timpii 
morți. La cursurile de reci
clare, unde au fost și sînt 
în continuare, prin rotație, 
cuprinși toți tinerii. îndeo
sebi cei de la întreținere, 
preponderentă e această te
mă : disciplina organizării 
muncii pe temeiul unei per
fecte sincronizări între ope
rațiile fiecărei echipe. Cele 
400 tone, adică diferența pînă 
Ia 1 000, aici își vor avea o- 
bîrșia".

Firește că o inițiativă nu 
se poate împlini în totalita
te decît prin interferența ei 
cu altele. Numărul lor Ia 
Combinatul siderurgic Reșița, 
în acest început de vară 
fierbinte, e mult mai mare. 
Despre o alta ne propunem 
să vorbim într-un reportaj 
viitor.

IOAN DANCEA

• BACĂU : „Fiecare tînăr, 1 leu economii pe 
zi la materiale și, astfel, din leu cu leu se va 

construi noua sală de sport a orașului !"

de fapt e o lozincă, 
bine zis una dintre 
care se pot citi nu

UN RĂSPUNS ENTUZIAST
la mobilizatoarea chemare a elevilor și studenților ieșeni

TREI
SĂPTĂMÎNI 

UNSPREZECE BRIGĂZI
DIN TIMISOARA

Hotărîți de a se integra în atmosfera entuziastă și efortul 
dinamic cu care întregul popor întîmpină Conferința Naționala 
a partidului și aniversarea Republicii, dornici de a fi alături 
de oamenii muncii de pe ogoare în bătălia de strîngere a re
coltei, studenții Universității timișorene, organizați în 11 brigăzi 
vor pleca peste cîteva zile în satele județului Timiș. Cei aproape 
t 000 de studenți și-au propus ca timp de 3 săptămîni să lucreze 
pe combine la recoltatul griului, să execute lucrări pe loturile 
de hibridare a porumbului pe cel, puțin 1 500 hectare, să recol
teze legumele din sere și solarii, să sprijine I.A.S.-urile și 
C.A.P.-urile la strîngerea întregii recolte. înțelegem in acest fel 
să fim alături de colegii noștri de la celelalte institute, care, 
efectuîndu-și practica în producție, vor participa în orele libere 
ta construirea atelierelor-școală ale Institutului politehnic, la 
construirea Facultății de medicină veterinară și zootehnie și a 
fermei didactice experimentale a Institutului agronomic, amena
jarea bazelor sportive și înfrumusețarea orașelor și satelor 
județului. Dorim ca munca noastră din această vară să consti
tuie un prinos de recunoștință față de grija și atenția 
tineretul studios se bucură din partea partidului și 
din partea iubitului nostru conducător, tovarășul 
Ceaușescu.

de care 
statului 
Nicolae

CONSILIUL U.A.S.
AL UNIVERSITĂȚII DIN TI’"''"MA

CRUPUL ȘCOLAR PRIMIM
„TEHNOFRIG" CLUJ CU BUCURIE

CHEMAREA LA ÎNTRECERE

IATĂ ANGAJAMENTELE LOR:
Elevii din comuna Ve 
dea își propun :

întreținerea a 10 hectare po
rumb ; întreținerea și recoltarea 
a 8 hectare cartofi; recoltarea 
a 9 hectare cultivate cu păioa
se ; strîngerea spicelor rămase 
după recoltarea pe întreaga su
prafață cultivată din comuna 
Vedea : întreținerea a 15 hec, 
tare pășuni naturale ; continua
rea amenajării bazei sportive 
asfaltată din curtea liceului și 
terminarea acestui obiectiv pînă 
la 23 august ; împreună cu cei
lalți tineri din comună, vor spri
jini Consiliul popular în con
struirea loca-lului școlii generale 
din satul Vacea, comuna Vedea.

pădurilor.
Studenții anului I s-au anga

jat să efectueze 100 000 ore 
muncă patriotică la construirea 
clădirii Facultății de mecanică 
și a Facultății de industrializa
re a lemnului, la amenajarea 
atelierelor-școală, a laboratoa
relor de practică.

Elevii și studenții 
originari din Bălilești 
— Argeș vor 
întreprinde :

La liceul pedagogic 
„Costache Negri" din 
Galați, viitorii dascăli 
au hotărît:

întreținerea unei suprafețe de 
15 hectare pășuni naturale, re
coltarea, transportul și depozi
tarea furajelor de pe 15 hec
tare, combaterea eroziunii solu
lui pe o suprafață de 20 hecta
re ; recoltarea, transportul și 
depozitarea a 100 000 kg fructe, 
prestarea a 10 000 de ore mun
că la construirea noului local 
de școală cu 10 săli de clasă.

10 000 lei, prin construirea u- 
nor canale de coastă dalate în 
lungime de 1500 metri ; între
ținerea culturilor pe o suprafa
ță de 15 hectare la porumb, sfe
clă de zahăr și în legumicultu- 
ră ; transportarea și depozitarea 
a 25 tone porumb siloz, 50 tone 
lucerna, 25 tone sfeclă furaje
ră și 20 tone finețe. Comitetul 
comunal U.T.C. își propune, de 
asemenea, să antreneze elevii 
și studenții aflați în vacanță în 
comuna natală la prestarea a 
30 000 ore muncă voluntar pa
triotică la construirea unui 
grajd pentru 160 capete vaci, 
un altul pentru viței și o bucă
tărie furajeră; efectuarea a 
85 000 ore muncă patriotică la 
construirea unui teatru de va
ră de 1 000 locuri, a unei baze 
sportive și la amenajarea rîu
lui Suhurlui.

din serele aparținînd Consiliu
lui popular municipal Brașov. 
O parte dintre noi vor efectua 
munca voluntar patriotică în 
școală la amenajarea bazei 
sportive, întreținerea și înfru
musețarea orașului, a monu
mentelor sale'istorice, a spații
lor verzi. Pentru realizarea tu
turor angajamentelor vom pres
ta 50 000 de ore de muncă pa
triotică".

Cei 1 800 elevi din 
comuna Brânești - 
Ilfov

Uteciștii Liceului 
„Unirea" din Brașov 
răspund astfel :

Titlul, 
sau mai 
lozincile _____ _____
de multă vreme pe șantiere
le trustului de construcții 
Bacău. în același timp este 
insă și numele ultimei ac
țiuni lansate de comitetul 
U.T.C. al tinerilor din con
strucții, acțiune înscrisă în 
seria celor grupate sub gene
ricul : ,,Cincinalul înainte
d? termen". Totul a pornit 
de la constatarea că în con
strucții încă se mai lucrează 
cu pierderi, că multi dintre 
tineri care se specializează 
în meseria de constructor în
vață de la maiștrii lor că 
cimentul se risipește, cără
mizile se sfărimă, geamul se 
sparge, că între cantitatea 
adusă pe șantier și cea uti
lizată intr-adevăr, există o 
diferență apreciabilă și mai 
ales scuzabilă. Că — într-un 
cuvint „materialele nu se 
cîntăresc cu cîntarul de far
macie".

„Nu chiar cu cîntarul far
maceutic, dar nici risipă !
au fost de părere uteciștii 
din trust — putem face eco
nomii". Modești, suma fi
xată pentru început a fost 
1 leu, 1 leu de fiecare om. 
în aparență puțin, dar dacă 
avem in vedere numărul 
mare al uteciștilor, suma 
rezultată într-un an, nu mal 
e deloc neglijabilă. Iar pen
tru a fi mai convingători, 
uteciștii precizează că, din 
materialele economisite se 
va executa noua sală a spor
turilor, din Bacău.

Așa că din ziua lansării 
acțiunii, constructorii-uteciști 
au pornit grijulii la treabă. 
Cimentul nu mai zboară în 
patru vânturi cînd e coborît 
din mașini, tencuielile se 
întind, ca unse, vopseaua 
strălucește in straturi sub
țiri și uniforme. In planul 
tinerilor mai intră croirea a- 
tentă și economică a oțelu
lui beton, a tablei și a sti
clei, folosirea intensivă a c<>- 
frajelor și pentru toate ma
terialele de construcție — 
manipulare atentă, monta
rea, demontarea și depozi
tarea corectă.

„Economiile nu se reduc 
însă Ia grija cu care sînt 
manipulate materialele — ne 
spune secretarul comitetu
lui U.T.C. coordonator Con
stantin Arghir — oricît de 
grijuliu ar fi, un meșter 
prost tot fiace risipă ! De a- 
ceea ne-am propus să-i ur
mărim îndeaproape pe tineri 
și să analizăm greșelile lor. 
Mulți risipesc materiale 
fiindcă nu știu să execute 
de prima dată o lucrare, iar 
retușurile costă ! Așa că ac
țiunea noastră va avea și o 
latură obligatorie de îmbo
gățire a cunoștințelor profe
sionale ; sperăm să găsim un 
aliat de nădejde în cartea

I
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I

tehnică și în cursurile de ri
dicarea calificării".

Acțiunea de-abia a înce
put, dar primele rezultate se 
anunță promițătoare și o 
dată cu ele a crescut și am
biția tinerilor. Secretarul co
mitetului U.T.C. de la șan
tierul 1, Nicolae Luca și co
legii săi, dintre care vom 
cita numai pe Celestin Co- 
tior, Traian Milea și Dumi
tru Iștoc sînt convinși, că 
vor reuși să depășească leul. 
Le urăm succes !

MONICA ZVIRJINSCHI

Mobilizați de importantele evenimente din viața patriei noa
stre socialiste — Conferința Națională a P.C.R. și aniversarea 
unui sfert de veac de la proclamarea Republicii — cu entuzias
mul caracteristic vârstei noastre sîntem hotărîți să răspundem 
Chemării lansate de colegii noștri din județul Iași, angajîndu-ne, 
alături de întregul popor, in opera de înfăptuire a obiectivelor 
stabilite de Congresul al X-lea al P.C.R. pentru edificarea în 
România a societății socialiste multilateral dezvoltate.

Primim cu bucurie chemarea la întrecere și ne angajăm să 
contribuim prin munca noastră la înflorirea și dezvoltarea ju
dețului prin realizarea, în vacanța de vară, a următoarelor 
obiective :

— îndiguirea rîului Nadeș din zona Uzinei „Tehnofrig" pe o 
lungime de peste 1000 metri;

— participarea în cadrul brigăzilor de lucru, pe care le vom 
constitui în satele și comunele natale, la recoltarea cerealelor 
păioase, transportul și depozitarea acestora, eliberarea terenu
rilor agricole pentru recoltele viitoare; alături de pionierii și 
elevii școlilor generale din aceste localități vom proceda la 
strîngerea spicelor rămase după recoltare ;

— ne angajăm să întreținem o suprafață de peste 800 hectare 
de pășuni, să contribuim la recoltarea, transportarea și depo
zitarea resurselor furajere de pe aceste suprafețe ;

— vom sprijini prin contribuția noastră activă acțiunile de 
înfrumusețare și sistematizare a localităților rurale in cadrul 
cărora ne vom petrece vacanța.

în lumina acestor angajamente, alăturindu-ne eforturilor una
nime ale întregului popor pentru întîmpinarea Conferinței Na
ționale a partidului și aniversarea a 25 de ani de la procla
marea Republicii, promitem să răspundem prin muncă plină de 
dăruire condițiilor optime de studiu și viață create nouă prin 
grija părintească a Partidului Comunist Român.

COMITETUL U.T.C. Al GRUPULUI ȘCOLAR 
„TEHNOFRIG" — CLUJ

în fața strungului cu emble
ma calității, unul din tinerii

muncitori ai Uzinei arădene.

Foto: O. PLEC AN

FIECARE
STRUNG

0 EMBLEMA
(Urmare din pag. I)

Cu această întrebare ne-am a- 
dresat tovarășului inginer loan 
Demian. tehnolog șef al uzinei.

— Noi considerăm că sint. 
Altfel n-ar fi solicitate chiar și 
de țări cu tradiție îndelungată 
in construirea de mașini unelte, 
cum sînt : Anglia, Italia, Belgia, 
Franța, U.R.S.S., Canada ori 
Japonia. Strungurile 
răspund exigențelor, 
însă nu ne oprește să 
comparație între ele și 
sele similare ale altor xuuie ; 
comparații critice bineînțeles, 
așa cum cer legile oricărei com
petiții.

La începutul acestui an, uzina 
arădeană a fost vizitată de se
cretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care s-a oprit îndelung la fie
care dintre cele 12 tipuri de 
strunguri ce se fabrică aici, 
faci nd observații judicioase și 
recomandînd sporirea continuă 
a exigenței constructorilor lor. 
în urma acestei vizite a fost a- 
doptat un plan de măsuri care 
în aceste zile se află deja in 
aplicare. Ca urmare, uzina și-a 
propus un plan prioritar în do-

noastre 
Aceasta 

facem 
produ- 
firme ;

meniul construcțiilor de mașini- 
unelte, solicitate intens de fon
durile economiei naționale, este 
vorba de strungurile revolver, de 
strungurile de repriză, strungu
ri automate multiax, strungu
rile frontoane și strungurile pa
ralele.

— Natural, ne declară tova
rășul inginer loan Demian, pe 
lingă planul prioritar, avem in 
obiectiv realizarea înainte de 
termen a indicatorilor ce ne re- 
revin în planul cincinal, mai 
precis, scoaterea unei mari serii 
de strunguri paralele care să 
satisfacă cererile crescinde la 
export, precum și ale beneficia
rilor din țară. în vederea reali
zării acestor deziderate am 
început să ne preocupăm intens 
pentru crearea unor fluxuri teh
nologice corespunzătoare prin 
mecanizarea și agregatizarea lor. 
Aici, are un cuvint greu auto- 
utilarea care în acest an va rea
liza 10 agregate importante.

— Dar. totuși, unele strunguri 
românești sînt mai grele decit 
altele de fabricație străină. Ce 
se preconizează pentru reducerea 
acestui decalaj ?

— La unele repere vom avea 
în curînd o scădere a greutății

„Ne vom constitui în brigăzi 
de muncă alături de lucrăto
rii din agricultură pentru de
servirea combinelor, transportul 
recoltei și eliberarea terenului 
de pe o suprafață de 1 000 hec
tare ; vom etrînge spice răma
se pe suprafețele recoltate; 
vom întreține 80 hectare pășu
ne ; ne vom aduce contribuția, 
la recoltarea, transportarea și 
depozitarea unei cantități de 
250 tone furaje".

Studenții și elevii din 
comuna Pechea 
vor realiza :

Recoltarea a 20 hectare păioa- 
se ; scoaterea de sub influența 
excesului de umiditate a 10 
hectare teren ; efectuarea unor 
lucrări de prevenire și comba
tere a eroziunii, în valoare de

Constituiți în formațiuni de 
lucru, vom participa la acțiuni
le de întreținere a culturilor 
pe o suprafață de 75 de hectare 
în cadrul C.A.P. Stupini. Vom 
efectua întreținerea culturilor 
de cartofi pe o suprafață de 38 
hectare, precum și recoltarea și 
transportarea furajelor de pe o 
suprafață de 15 hectare în ca
drul I.A.S. Prejmer. Vom con
tribui la întreținerea plantelor

Studenții brașoveni

întruniți ieri într-o însufleți
tă adunare pentru a răspunde 
apelului lansat de tinerii din 
județul Iași s-au angajat ca în 
timpul efectuării practicii în 
cadrul întreprinderilor să par
ticipe, constituiți în brigăzi, 
după amiaz# și în zilele de re
paus la efectuarea lucrărilor 
agricole din cadrul C.A.P. și 
I.A.S. din Prejmer, Cristian, 
Bod, Sîmpetru, Săcele, efectu- 
înd 10 000 ore muncă patrioti
că.

Studenții secției de mecanică 
agricolă își vor aduce contri
buția la menținerea ritmicită
ții reparațiilor parcurilor de 
mașini necesare campaniei agri
cole.

Vom participa pe toată peri
oada vacanței la culesul fruc
telor de pădure — este răspun
sul dat de studenții Facultății 
de silvicultură și exploatarea

A CALITATII
cu pină la 2.5 la sută prin tre
cerea executării lor pe linia for
mării mecanizate și prin folosi
rea amestecurilor pe bază de 
rășini furanice. De curînd, in 
familia strungurilor care pe 
piața mondială au o greutate 
între 1 500—2 950 kg noi am ob
ținut o greutate de 2 000 kg. Am 
putea și mai mult dar tehnolo
giile noastre încă nu ne permit 
turnarea pieselor cu pereți 
subțiri fapt care ar necesita fo
losirea unor modificatori și 
rășini foarte greu de obținut. 
Totuși, din trimestrul trei al a- 
cestui an, ne vom îmbunătăți și 
noi procedeul de turnare la fie
care tip de ștrunguri care vor 
intra în fabricație. Aș vrea să 
precizez că la strungurile rodate 
ca fabricație, ne-am propus o 
reducere de metal cu 1 la sută. 
Prin aceasta vom economisi 
anual 137 tone de metal. Pentru 
colectivul uzinei ăsta reprezintă 
un spor echivalent cu 3,8 mi
lioane lei, sau cu 80 strunguri 
S.N.A. 400. sau, dacă vreți, cu 
100 de apartamente.

— Ce greutăți întîmpinați ?
— Greutăți există la motoarele 

electrice, ni s-a răspuns. Pri
mim pentru strungurile noastre

motoare de uz general care nu 
sint conforme cu cerințele fa
bricării de mașini unelte, fapt 
care dă foarte multă bătaie de 
cap proiectanților noștri pentru 
readaptarea lor. In rest, ce 
greutăți să fie ? Ne străduim să 
le ocolim, ori să le înfruntăm 
dacă tot ținem să facem față 
competiției. Și izbutim. Faptul 
că de ani de zile nu ni s-a 
returnat nici unul dintre stru-n- 

i gurile livrate în țară sau la ex
port. vorbește de la sine.

TOTUL DEPINDE DE NOI

Este afirmația tovarășului in
giner Nicolae Mareea, director 
general al Uzinei. Iată tși un 
prim argument : în 1971 s-a li
vrat la export o producție 
dublă față de 1970 ; în 1972 se 
va realiza in același domeniu cu 
50 la sută mai 
spor completat 
substanțială a 
litativi.

— Da, totul 
noi, a repetat 
nostru — pentru că de noi, de 
oameni, depinde calitatea pro
dusului și decj prestigiul firmei 
noastre. în acest sens ne pre-

mult ca în 1971, 
și cu o creștere 
parametrilor ca-
pornește de la 

interlocutorul

De la comitetele

județene U.T.C. aflăm:

Alături de mecanizatori, co
operatori și lucrători din I.A.S. 
vor participa la efectuarea ur- . 
mătoarelor lucrări : întreținerea 
a 100 ha cu porumb și 15 ha le
gume ; în campania de recol
tare a culturilor păioase vor a- 
sigura deservirea în condiții 
normale a 10 combine cît și 
transportul a 500 tone produse ; 
eliberarea suprafaței de 500 ha 
în Vederea însămînțării cu cul
turi duble ; vor efectua lucrări 
necesare in vederea amenajării 
a 50 ha pentru irigații ; vor re
colta, transporta și depozita 10 
tone furaje : vor reda în circui
tul agricol o suprafață de 1.5 ha 
din terenuri nefolosite prin re
ducerea unor drumuri și poteci 
inutile ;

In perioada vacanței de vară 
tineretul școlar din comuna 
noastră ne informează comite
tul U.T.C., va participa de ase 
menea la efectuarea unor lu
crări de investiții pentru siste
matizarea, modernizarea și în
frumusețarea comunei, realizînd 
30.000 ore muncă patriotică, ma
terializate în întreținerea de 
spații verzi pe o suprafață de 
2 000 m p. amenajarea a 3 
parcuri, a 3 baze sportive, con
struirea a 200 m liniari trotu- 
oare, precum și darea în folo
sință a celor 2 săli de sport de 
la Liceul de îmbunătățiri fun
ciare și Liceul teoretic.

Organizația
• CONSTANȚA comunală
Peste 20 000 de elevi și studenți ai județului, răspunzînd 

chemării colegilor ieșeni sînt gata să-și aducă contribuția 
in această vacanță, alături de ceilalți tineri la realizarea, 
prin muncă voluntar patriotică a următoarelor obiective : 
construirea și amenajarea a 13 laboratoare, 22 săli de clasă, 
la sălile și terenurile sportive aflate în construcție și la baza 
nautică a tineretului, folosirea a 54 000 ore în industria de 
prelucrare a fructelor și legumelor; sprijinirea în conti
nuare a acțiunii de dotare și construirea altelierelor-școală 
din județ, întreținerea culturilor pe o suprafață de 8 000 ha, 
la recoltatul legumelor și fructelor ; echipe de tineri vor 
lucra pe mașinile agricole în campania de recoltare a păioa- 
selor, la eliberarea terenurilor în timp optim pentru cultu
rile duble, la colectarea spicelor pentru micșorarea pier
derilor ; se va continua activitatea la cele 142 ferme agricole 
școlare muncind exemplar la întreținerea și recoltarea celor 
814 ha cultivate: elevii și studenții își vor aduce aportul 
la întreținerea unei' suprafețe de 25 000 ha izlaz și la în
treținerea a 2 000 ha în silvicultură.

Periam a- U.T.C.
așteaptă cu 

interes sosirea
brigăzilor de 

muncă ale elevilor
■3-

• NEAMȚ
Cei peste 16 000 de elevi ce-și vor petrece vacanța în me

diul rural vor participa la noi acțiuni de muncă voluntar 
patriotică. Prin munca lor se vor realiza : amenajarea unei 
suprafețe de 880 ha pentru irigații ; întreținerea pășunii pe 
15 000 ha ; strîngerea spicelor pe întreaga suprafață recol
tată ; efectuarea lucrărilor de întreținere, recoltarea și am
balarea legumelor de pe 400 ha ; recoltarea și însilozarea 
furajelor de pe. o suprafață de 800 ha. fiecare elev va presta 
diverse lucrări cel puțin 5 zile în cadrul C.A.P. Elevii s-au 
angajat să colecteze 15 tone plante medicinale și să-și aducă 
contribuția la ridicarea construcțiilor școlare : 46 școli cu 
171 săli de clasă, 2 grădinițe, ' 14 ateliere școală și 120 baze 
sportive sătești și școlare.

• VASLUI
13 000 de elevi vor răspunde „prezent" pe șantierele do 

construcții : școli noi cu 16, 4 și ? clase și 97 ateliere școală.
Alături de ceilalți ’tineri, elevii vor lucra pe șantierul 

județean de irigații de la Vetrișoaia, iar 1 200 dintre ei, în 
serii de cîte 200 vor participa, pînă la 10 septembrie, la 
lucrările agricole de la I.A.S. Vetrișoaia, Fălciu, Laza și 
Zorleni.

ocupăm de ridicarea permanentă 
a calificării fiecărui salariat, in-» 
diferent de domeniul în care 
lucrează. Am trecut deja peste 
tot la reciclarea întregului per
sonal astfel că pină la sfirșitul 
acestui an, absolut toți salariații 
uzinei vor fi reciclați. Firește, 
faptul va avea consecințe favo
rabile în producție, pe noi in- 
teresindu-ne tot mai mult nu 
numai cit se produce, ci și cum 
se produce. în același timp ne 
străduim cu toți să sporim res
ponsabilitatea profesională a 
fiecăruia. Am făcut și un calcul : 
un singur minut nelucrat pe zi 
înseamnă, la nivelul întreprin
derii, o pierdere anuală de 
100 000 lei. Oamenii noștri în
țeleg tot mai mult sensurile a- 
cestor pierderi. Ca urmare pre
zența efectivă la lucru este din 
ce în ce mai bună, în curbă 
ascendentă, dacă ar fi să ne 
exprimăm grafic.

La secția 31 montaj, am dis
cutat cu tînărul Traian Julean, 
secretarul organizației U.T.C. de 
aici. Aflăm că la propunerea 
uteciștilor din secție, monitorii 
vor realiza peste plan pină la 
sfirșitul anului 10 strunguri. De 
asemenea, vor face economii de 
materiale în valoare de 50 000 lei 
și vor reduce cheltuielile secției 
cu alte 20 000 lei. Și-au propus 
și o creștere cu 1 la sută a pro
ductivității muncii, prin reduce
rea manoperei specifice cu 10 000 
de ore în urma folosirii rațio-

nale a S.D.V.-urilor și a îmbu
nătățirii fluxului de montaj.

— Vrem să ajungem din urmă 
pe tinerii din echipa condusă de 
Dumitru Ardelean, Erou al Mun
cii Socialiste, care lucrează aici, 
alături de noi, ne-a mai spus 
Traian Julean. Toți sînt fruntași 
in producție, și ținem să-i ega
lăm ori chiar să-i întrecem. Re
zultatele au și început să se 
arate. Uteciștii Ion Sfiriilă. Ște
fan Kukta, Simion Ban, Aurora 
Ionescu, Pavel Szel ca să nu-i 
numesc decit pe cîțiva, se a- 
propie cu pași siguri de băieții 
lui Ardelean.

Inițiativa constructorilor 
de strunguri din Arad 
se 
fel

va

Pină

materializa ast-

la sfirșitul anului o 
marfă suplimentară

•
producție
în valoare Jp 35 milioane lei.
• Strungii mai bune cu ma

terial mai puțin.
• Uteciștii de ia montaj și-au 

propus in afara planului anual 
al uzinei : 10 strunguri ; econo
mii de material in valoare de 
50 000 lei : reducerea manoperei

specifice cu 10 000 de ore.

I
I
I
I
I
I

Tinerii din comuna noastră 
au luat cunoștință cu bucurie 
de chemarea elevilor și stu
denților județului Iași de a-și 
dedica o parte din vacanța 
lor sprijinirii unităților agri
cole in vederea strângerii la 
timp și fără pierderi a recol
tei. în comuna noastră vor 
munci 675 de elevi ai școlilor 
profesionale U.M.T. si Textila 
din 
din 
trei 
zile 
era 
xului 
creștere a porcilor, vor de
servi combinele pentru re
coltarea celor 3 420 hec
tare ale I.A.S., vor recol
ta legume de pe 20 hec
tare in C.A.P, și vor stringe 
spicele de pe întreaga supra
față recoltată. Paralel cu 
mobilizarea tuturor lucrăto
rilor din unitățile agricole de 
pe raza comunei noastre, co
mitetul comunal U.T.C. se va 
ocupa permanent de pregă
tirea frontului de lucru al 
fiecărei formațiuni, de a- 
sigurarea condițiilor de ca
zare și masă, organizarea u- 
nor bogate activități politico- 
educative în așa fel incit 
hărnicia elevilor să se împle
tească cu voia bună. Adresăm 
mulțumiri elevilor și studen
ților pentru sprijinul ce și-au 
propus să-1 acorde satelor, la 
rîndul nostru angajîndu-ne 
să transpunem în viață hotă- 
rîrile recentei plenare a C.C. 
al U.T.C. întîmpinind Confe
rința Națională a partidului și 
aniversarea Republicii cu noi 
succese în muncă.

Timișoara și ai liceului 
localitate organizați în 
tabere. Timp de 20 de 
tinerii brigadieri vor lu- 

la construcția comple- 
intercooperatist de

TRAIAN BURZ, 
secretarul Comitetului comu

nal Periam al U.T.C.

Tot în cursul zilei de ieri 
ne*au mai informat că au răs- 

Ipuns chemării ieșenilor, elevii 
Liceului nr. 2 din Tecuci, Grupu
lui școlar construcții-montaj 

I nr. 1 — București, Liceului agri- 
I col special nr. 1 București, ai 

Liceului și Școlii profesionale 
Ide mecanizatori din Costești — 

Argeș, elevii din comunele 
Fierbinți, Joita, Dragomirești 

IVale, Fundulea, Grădiștea, mu
nicipiul Giurgiu, orașul Buftea. 
Bolintin Vale, Liceul pedagog e 

I București, comuna . Hotarele..
Snagov, Urziceni, din Județul 
Ilfov, Consiliul Uniunii Asocia- 

I țiilor studențești dtn Institutul
medico-farmaceutic București, 
numeroase alte colective din li- 

I cee, școli profesionale și facul- 
“ tați.

Inr. 1 — Bu< 
col special

I București, 
Snagov, I



intr-uno din regiunile eliberate ale Combodqiei. Tinere muncesc pe cimp, cu arma pe umăr, 
gata so-i înfrunte pe dușmani

0 eipest ejhota
Semnarea unor acorduri

economice româno - britanice

Lupte crincene in zona An Loc
Bateriile de artilerie ale forțelor armate de eliberare din 

Vietnamul de sud au deschis din nou tirul asupra punctelor 
întărite ale armatei saigoneze in An Loc — centrul provin
ciei Binh Long. #

ambele părți ale șoselei strate
gice nr. 13.

în provincia Dinh Tong, si
tuată în Delta Mekongului, for
țele de eliberare declanșează 
noi atacuri asupra unor unități 
de elită saigoneze.

Agențiile de presă . informea
ză că. în ciuda ploilor, acțiunile 
forțelor patriotice continuă și în 
zona Platourilor înalte. Patrio- 
ții atacă inamicul pe șoseaua 
care face legătura între orașele 
Pleiku și Kontum.

Conferința
asupra mediului

PREOCUPĂRILE ACTUALE

Agenția REUTER transmite 
că unjtățile saigoneze, trimise 
în ajutorul trupelor asediate, 
au fost blocate de forțele de eli
berare pe șoseaua nr. 13, la. cîți- 
va km un sud de An Loc. Lupte 
crîncene se duc în Jurul acestui 
oraș, precum și de-a lungul șo
selei. încercînd să-i ’ sprijine pe 
saigonezi, aviația americană 
continuă să arunce sute de tone 
de-bombe asupra teritoriilor e- 
liberate de patrioți. în împre
jurimile orașului An Loc și pe

înconjurător

Noi bombardamente americane

asupra R. D. Vietnam
• Protestul M. A. E. al R. D. Vietnam

• ÎNTRUNITĂ în ședin
ță plenară. Conferința Na
țiunilor Unite asupra mediu-1 
lui înconjurător a aprobat 
crearea unui consiliu de 
coordonare a activităților 
destinate protejării' și ame
liorării mediului.. precum și 
a unui secretariat • perma
nent ce urmează a fi finan
țat din bugetul O.N.U. A 
fost adoptat, de asemenea, 
amendamentul propus de 11 
țări, între care și România, 
privind extinderea număru
lui de membri ai acestui 
consiliu de la 48 la 54.

Conferința a decretat ziua 
de 5 iunie ca „Zi mondială 
a mediului înconjurător*.

• Atacarea unor diguri fluviale și maritime

șiConcomitent cu minarea 
blocarea porturilor R.D. Viet
nam, informează agenția V.N.A.. 
agresorii americani continuă 
raidurile de bombardament asu
pra teritoriului Vietnamului de 
nord. Astfel, la 13 iunie, avia
ția americană a bombardat și 
mitraliat numeroase zone dens 
populate din Haifong și împre
jurimile sale, din provinciile 
Vinh Phu, Hai Hung. Ha Tay, 
Nam Ha, Thanh Hua, Nghe An, 
Ha Tini). Quang Binh și din 
zona .Vinh Linh. Totodată, 
bombardiere gigant „B-52“ au 
întreprins, raiduri asupra unor 
localități din provincia Quang 
Binh. Aviația americană a bom
bardat numeroase localități, o- 
rașe, cartiere, uzine, omorând 
și rănind un mare număr de 
civili și distrugînd mai multe 
obiective economice și cultura* 
le. f .

în legătură cu aceste noi acte 
de război, un purtător de cu- 
vînt . al Ministerului Afacerilor 
Externe al R.D. Vietnam a dat 
publicității o declarație care 
subliniază • că aceste -acțiuni con
stituie o încălcare a acorduri
lor de Ia Geneva din. 1954 cu 
privire Ia Vietnam, precum și 
a tuturor normelor dreptului 
internațional- Declarația cere 
ca Administrația S.U.Ă. să pu
nă capăt minării și blocării por
turilor nord-vietnameze, ' 
bardamentelor întreprinse 
viația și navele de război 
ricane, precum și tuturor

lor de încălcare a suveranității 
și--securității R.D. Vietnam.

Un comunicat difuzat de a- 
genția V.N.A. informează că. de 
la începutul lunii mai, aviația 
și navele de război americane 
au bombardat de 18 ori diguri 
fluviale și maritime, baraje și 
stații de pompare din provincia 
Nam Ha, situată la sud de Ha
noi. Ca urmare, au fost distruse 
sau avariate însemnate lucrări 
hidraulice, iar numeroși locui
tori au fost omor îți sau răniți. 
In districtele Duy Tien și Binh 
Luc, aviația a făcut uz de bom
be de mare calibru, digurile 
fiind avariate pe o distanță de 
300 m. în districtul Nai 
stațiunile de pompare au 
lovite în mai multe rînduri de 
către obuze de artilerie.

bom- 
de a- 
ame- 
acte-

Un purtător ele cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
Guvernului Regal de Uniune 
Națională al Cambodgiei a dat 
publicității o declarație în care 
condamnă escaladarea de către 
S.U.A. a războiului împotriva 
R.D. Vietnam. Guvernul Regal 
de Uniune Națională cere să se 
pună capăt imediat tuturor ac
telor de încălcare a suveranită
ții R.D. Vietnam și a celorlalte 
țări din Indochina. Totodată, 
declarația afirmă că poporul 
cambodgian este ferm hotărît 
să lupte alături de popoarele 
frățești din Vietnam și Laos 
pînă Ia alungarea definitivă a 
agresorilor din Indochina.

Conferinței O.U.A.
In „Sala Magrebiană" a hotelu

lui ,,Hilton" din Rabat au luat 
sfîrșit, joi după-amiază, lucrările 
celei de-a IX-a Conferințe la nivel 
înalt a Organizației Unității Afri
cane. La dezbateri au participat 
șefi de stat și de guvern ori re
prezentanți ai acestora din 40 de 
țări membre ale O.U.A.

în scopul sprijinirii mișcărilor 
de eliberare națională. Conferința 
a hotărât să sporească cu 50 la 
sută actualul buget al Comitetului 
pentru eliberare al O.U.A.

în cadrul Conferinței au fost 
amplu analizate situația din Ango
la, Mozambic, Guineea-Bissau, 
Insulele Capului Verde, evoluții’ 
mișcărilor naționale din aceste 
teritorii, lupta poporului Zimbabwe 
și a populației de culoare din Re
publica Sud-Africană împotriva 
regimurilor rasiste de la Salisbury 
și Pretoria.

Un loc important a fost acordat, 
în cadrul reuniunii, situației din 
Orientul Apropiat. Conferința a 
adoptat în. unanimitate o rezoluție 
care se pronunță pentru retragerea 
trupelor Israelului din teritoriile 
arabe ocupate. Conferința a re
afirmat solidaritatea țărilor mem
bre ale O.U.A- cu statele arabe.

Conferința a desemnat noul se
cretar general al O.U.A. Timp de 
patru ani, această funcție va fi 
deținută de. ministrul muncii al 
Camerunului, Nzo Echan N-Gaki

• JOI, CONSILIUL DE SECU
RITATE a aprobat prelungirea 
termenului de staționare a forțe
lor O.N.U. în Cipru cu încă șase 
luni, respectiv pînă la 15 decem
brie a.c. — informează agenția 
Associated Press.

LA 20 IUNIE. Consiliul 
Prezidențial al Confederației Re
publicilor Arabe, format din pre
ședinții Anwar Sadat (Egipt). 
Moamer El Gedafi (Libia) și 
Hafez Assad (Siria) se va în
truni, timp de trei zile, in locali
tatea Mersa Matruh, situată în 
apropierea orașului Alexandria
— anunță agenția MEN. Pre
ședintele Sadat va fi gazda șefi
lor de stat libian și sirian.

• TREI PARTIDE DE OPO
ZIȚIE din. Japonia — socialist, 
socialist-democratic și Komeito
— au depus joi, în Parlament 
cu ocazia unei ședințe plenare 
a Dietei, o moțiune. de, neîncre
dere în guvern — informează 
agenția Kyodo. Moțiunea arată 
că. în timpul celor 7 ani ai 
mandatului său, guvernul libe
ral-democrat nu a realizat o 
serie < de puncte principale ale 
programului propus, în special 
în domeniul asistenței sociale și 
protejării drepturilor cetățe
nești.
• MINISTRUL TRANSPOR

TURILOR AL S.U.A., John

Joi după-amiază, a avut loc 
ceremonia semnării acordului 
comercial pe termen lung și a- 
cordului de cooperare dintre 
România și Marea Britanie. Din 
partea țării noastre, acordurile 
au fost semnate de Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, iar din partea engleză 
de John Davies, secretar de stat 
pentru comerț și industrie, și 
Anthony Kershaw, subsecretar 
de stat parlamentar la Foreign 
Office. La semnare au fost de 
față înalți funcționari ai De
partamentului pentru Co-

Constanta si

merț și Industrie, precum și ai 
Ministerului de Externe brita
nic. A fost prezent ambasadorul 
Republicii Socialiste Ro-mânia la 
Londra, Vasile Pungan.

★

Delegația economică guver
namentală română, condusă de 
tovarășul Ion Pățan, a avut con
vorbiri cu Campbell Adamson, 
director general al Confedera
ției industriei britanice, precum 
și cu reprezentanți ai Camere
lor de Comerț din Londra și 
Birmingham și cu ai unor mari 
firme britanice.

Alexandria
orașe înfrățite

In sala de festivități a guver- 
noratului din Alexandria, în 
prezența oficialităților locale și 
a ambasadorului României în 
Republica Arabă Egipt, Titus 
Siriu, a avut loc semnarea de
clarației de înfrățire între ora
șele Constanța și Alexandria. 
Din partea română, documentul 
a fost semnat de Petre Nicolae, 
primarul municipiului Constan
ța, iar din partea egipteană de 
Fouad Mohieddine. guvernatorul 
orașului Alexandria.

In declarație se stipulează 
realizarea unor schimburi de vi
zite între factorii de răspundere 
ai celor două, orașe înfrățite, 
schimburi de experiență în do
meniul cultural, organizări 
expoziții și tirguri, vizite ale

în Irlanda de Nord continua incidentele sângeroase. în foto
grafie : aspect de la ciocnirile de pe Hasting Street (Belfast)

Volpe, a anunțat, în cadrul unei 
conferințe de presă, că Adminis
trația Aviației Federale (F.A.A.) 
a luat noi măsuri de întărire a 
securității împotriva actelor de 
deturnare sau de sabotaj.

F
• PREȘEDINTELE CONSI

LIULUI EXECUTIV FEDERAL, 
Gemal Biedici, l-a primit pe 
președintele Băncii de export
import din S.UA-, Henry Kearns, 
aflat intr-o vizită la Belgrad,'la 
invitația guvernului, iugoslav, în 
cadrul convorbirilor purtate cu 
acest prilej — informează agen
ția TANIUG — s-a constatat că 
colaborarea dintre Banca de 
export-import și Iugoslavia se 
dezvoltă cu succes și < este re
ciproc utilă.

de
u-

nor echipe sportive șî ansam
bluri folclorice.

Cu această ocazie, primarul 
Constanței și guvernatorul Ale
xandriei au rostit alocuțiuni, în 
care au relevat sentimentele de 
prietenie și considerație recipro
că ce animă popoarele român și 
egiptean.

..Locuitorii Alexandriei — a 
spus guvernatorul Mohieddine — 
au avut marea cinste de a fi 
primit recent în mijlocul lor pe 
președintele Consiliului de Stat 
al României, Nicolae Ceaușescu, 
a cărui vizita a constituit un mo
ment de o deosebită importanță 
în evoluția relațiilor dintre ță
rile noastre. Ea a relevat exis
tența unor largi domenii de acti
vitate în care România și Egip
tul pot colabora în scopul dez
voltării economice și al păcii în 
lume. De altfel, dorința expri
mată în timpul vizitei de pre
ședintele României de a vedea 
extinzîndu-se relațiile de priete
nie dintre Constanța și Alexan
dria ne-a stimulat să acționăm 
pentru realizarea acestui obiec
tiv, fapt care a căpătat astăzi o 
formă concretă prin semnarea 
declarației noastre".

Tratativele dintre
R. D. Germană si
R. F. a Germaniei

de Mi- 
însărci- 
de stat

ALE TINERETULUI POLONEZ
Cu prilejul unui dialog european, al ziariștilor din 

presa de tineret, în apropiere de Varșovia, la Ro
zalia, în ambianța unei așezâri purtînd semnalmen
tele calmului, STANISLAW BOHDANOWICZ, pre
ședintele Comitetului de colaborare al organizații
lor de tineret din Polonia, comandantul Uniunii 

Cercetașilor Polonezi, a avut deosebita amabilitate de a acorda 
un interviu trimisului special al „Scînteii tineretului7'.

• PESTE 100 000 DE MUNCI
TORI ITALIENI din industria 
alimentară au declarat miercuri 
o grevă de 24 de ore, în-sprijinul 
revendicărilor privind îmbună
tățirea condițiilor de muncă și 
de viață, în cadrul reînnoirii 
contractului de muncă. Au fost 
afectate. în special, întreprinderi 
cunoscute ca : Star, de Rica, Ci- 
rio. Coca Cola. San Pellegrino, 
Ferrarelle și altele.

• PREȘEDINTELE NIXON 
a cerut Congresului să aprobe 
pînă la data de 1 septembrie 
Tratatul privind limitarea siste
melor apărării antirachetă și 
Acordul \ provizoriu cu privire 
la unele măsuri în domeniul li
mitării armamentului ofensiv, 
încheiate . cu U.R.S.S.. — infor
mează agențiile ASSOCIATED 
PRESS și UNITED PRESS IN
TERNATIONAL. Adresîndu-se, 
la-Casa Albă, unui grup de 122 
senatori și membri ai Camerei 
Reprezentanților. președintele 
și-a ■motivat cererea pe „nece
sitatea ca noua rundă de ne
gocieri sovieto-americane în 
vederea limitării înarmărilor 
strategice (SALT) să < poată' în
cepe -în-luna octombrie"..

[^rnema
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LEGENDA: rulează la Central 
(orele 9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30).

BATALIONUL INVIZIBIL: ru
lează la Victoria (orele 9; 11115; 
13.30; 15,45: 18,15; 20,30).

MĂRTURISIRILE UNIH CO
MISAR DE POLITIE FĂCUTE 
PROCURORULUI REPUBLIGH : 
rulează la Patria (orele 10; 12,3»; 
16; 18,30; 21,00), Capitol (orele 9; 
11,15: 14; 16,15: 18.45: 21). Grădina 
Capitol (ora 20,15).

CASA DE SUB ARBORI '. rulea
ză la Scala (orele 8,45; 11,15; 13,45: 
16,15; 18.45; 21.15), București (ore^e 
8,45; 11: 13.15: 16: 18,30; 20,45).
Grădina Select (ora 20).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRA : rulează la Feroviar (orele

9; 12.30; 16: 19.30), Melodia (orele 
9; 12,30; 16: 19.30), Tomis (orele 9; 
12,30; 26,30), Grădina Tomis
(ora 20). * '' '

20 000 DE LEGHE SUB MARI: 
rulează la Sala Palatului (orele 
17,15; 20,15), Luceafărul (orele 8,30; 
11; 13,30; IG; 18,30; 21), Festival,
(orele 8,45; 11,1'5; 13,45; 16,15; 18,43; 
21,15), Favorit (orele 9,30; 12; 15,30; 
18, 20;30), Grădina. Doina (ora
20.30) . Grădina Festival (ora 20,15).

GOYA : rulează la Doina (orele 
11,15; 14.15: 17.15; 20.15).

DESCULȚ ÎN PARC : rulează .la 
Excelsior (orele 9,15: 11,30; 13,45: 
16: 18,15; 20,30), Modern (orelfe 9; 
11,15; 13,30; 16: 18,15: 20;45)r Gră
dina‘Modern (ora 20,15).

femei ÎN OFSAID : rulează la . 
Volga (orele 9.30; 11,30; 13,45; 16: 
18,15; 20,30).

robin HOOD : rulează la Gri- 
vița (orele 9; 11,15: 13,30; 16: 18,15;
20.30) , Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 
16: 18,15; 20.30). Aurora (orele 9: 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15), Grădina 
Aurora (ora 20.30).

B.D. LA MUNTE SI LA MARE :

REbĂCJlA șr ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteii”. 
Pentru străinătate abonamente prin „ROMPRESEirtATEMA”

Dupâ ce Consiliul 
niștri al R.D.G. l-a 
nat pe secretarul _ ____
Michael Kohl, iar guvernul 
R.F.G. — pe secretarul Egon 
Bahr să ducă tratative în 
vederea încheierii unui tra
tat general între cele două 
state germane, care să regle
menteze relațiile dintre ele 
pe baza dreptului internațio
nal, la 15 iunie a avut loc, 
în capitala R.D.G.. prima în- 
tîlnire între cei doi repre
zentanți, însoțiți de delegații.

Recent Erich Honecker, 
prim secretar al C.C. al 
P.S.U.G., a declarat că după 
ratificarea tratatelor R.F.G. 
eu U.R.S.S. și Polonia, R.D. 
Germană este gata să încea
pă cu R. F. a Germaniei un 
schimb de păreri în vederea 
normalizării relațiilor. La 
rîndul său, guvernul .R.F.G. 
a decis, în ședința sa din 14 
iunie, începerea tratativelor 
cu reprezentanții R.D.G.

După întîlnirea de joi, cei 
doi șefi de delegații au a- 
firmat că convorbirile au 
fost intense.

Părțile au stabilit ca urmă
toarea întilnire să aibă loc 
la 21 iunie, la Bonn.

• LA 15 IUNIE s-au întîlnit 
pentru a patra oară, de această 
dată în Berlinul occidental., re- 
prezentantul guvernului R.D. 
Germane, dr. Mitdank. și împu
ternicitul Senatului vest-berli- 
nez. dr. Struwe, pentru a dis
cuta în legătură cu reglementa
rea vizitelor cetățenilor vest- 
berlinezi în R.D.G.
• CONTINUÎNDU-ȘI VIZITA 

ÎN REPUBLICA DEMOCRATĂ 
GERMANĂ. Fidel Castro, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Cuba, 
primul ministru al Guvernului 
Revoluționar, a fost. joi. oaspe
tele regiunii Halle — important 
centru al industriei chimice, a- 
nunță agenția ADN. El a fost 
însoțit de Werner Lamberz, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C- al P.S.U.G.

Mai întii, am înregistrat 
părerile pricind preocupă
rile actuale ale tineretului 
polonez și ale organizații
lor sale.

— Principala trăsătură a aces
tei perioade o constituie elabo
rarea. adoptarea și realizarea nit 
numai a unei concepții dar și a 
unui program de dezvoltare so
cialistă accelerată a țării noas
tre, program fundamentat pe 
baze științifice, cu gîndul șî cu 
grija pentru o cit mai bună sa
tisfacere a variatelor nevoi ale 
omului. O trăsătură a acestei pe
rioade oferă aprecierea justă a 
situației sociale, politice și eco
nomice efectuată de către 
P.M.U.P., capacitatea de a trage 
din această apreciere concluziile 
corespunzătoare și de a obține 
sprijinul întregii ’ societăți, deci 
și al tinerei generații, pentru 
realizarea programului propus.

Niciodată înainte tineretul po
lonez nu a văzut alît de clar 
perspectivele sale de dezvoltare 
și nu a simțit o răspundere atit 
de uriașă pentru realizarea 
sarcinilor dificile, ambițioase, 
clar pe deplin realizabile, ce stau 
în fața întregului popor.

Schimbările ce au avut loc în 
ultimele luni au exercitat o in
fluență deosebită nu numai în 
rîndul generațiilor mai vîrstnice. 
ci și în rândurile întregului ti
neret. Ele au contribuit la pu
nerea în valoare, într-o măsură 
mai largă, a unor uriașe energii 
și capacități creatoare. Dovezile 
în sprijinul acestei afirmații nu 
trebuie căutate departe. Zilnic 
aflăm știri despre noi inițiative 
ale tineretului, printre care deo
sebit de prețioase sînt angaja
mentele luate în cadrul efortu
rilor de a se realiza o producție 
peste plan în valoare de 20 mi
liarde de zloți, precum șî acțiu
nile desfășurate sub lozincile : 
„Tineretul pentru progres, 
..Pentru patrie, pentru stat, pen
tru tine", „Viitorul nostru de 
mîine începe astăzi" etc. Orga
nizațiile de tineret au preluat 
patronajul asupra construcțiilor 
care au o importanță-cheie pen
tru economia națională, ca și 
asupra construcției întreprinderii 
care urmează să producă popu
larul autoturism de mic litr^j 
din Polonia. întreprinderii side
rurgice Centrum și a construc
ției de locuințe. Entuziasmul ti
neretului se reflectă și în alte 
inițiative ca, de pildă, partici
parea spontană la reconstrucția 
unuia din cele mai prețioase mo
numente de cultură națională — 
Palatul Regal din Varșovia, pa
tronajul asupra construcției 
Centrului de sănătate a copilului, 
asupra reconstrucției orașului 
Frornbork, de unde este originar 
Kopernik etc.

în strinsă legătură cu a- 
ceste preocupări interlocu
torul nostru schițează 
structura mișcării de tine
ret din Polonia.

— Structura mișcării de tine
ret din Polonia zilelor noastre a 
apărut în 1957. în prezent, exis
tă : Uniunea Tineretului Socia
list, Uniunea Tineretului Sătesc, 
Uniunea Ccrcetașilor Polonezi. 
Asociația Studenților Polonezi și 
Cercurile de Tineret Militar. 
Toate organizațiile de tineret 
acceptă principiile orânduirii 
noastre de stat, educă tineretul 
in spiritul marxism-leninismu- 
luî șî internaționalismului prole
tar. recunosc rolul conducător al 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez. Ceea ce le deosebește 
sînt formele și metodele lor de 
acțiune, cit mai bine adaptate 
nevoilor și intereselor tineretu
lui. provenind din diferite medii 
sociale. In ansamblu, rândurile 
noastre cuprind peste 5 milioane 
dc tineri, ceea ce reprezintă circa 
35 la sută din tineretul aflat in 
așa-numita „vîrstă de organi
zare".

O expresie importantă — nu 
numai ideologică șî politică, dar 
și organizatorică a unității miș-

carii noastre de tineret — repre
zintă Comitetul pentru colabo
rarea organizațiilor de tineret 
din Polonia (O.K.W.O.M.) și fo
rurile lui locale in toate voievo
datele , raioanele, orașele^ mai 
mari și instituțiile de învățămint 
superior ale țării.

Capitolul următor al 
interviului se referă1 la ac
tivitatea internațională a 
O.K.W.O.M. și mai ales 
la direcțiile inițiativelor 
sale pe plan european.

— Desfășurând o activitate vie 
In țară, în special acum în pe
rioada realizării sarcinilor inter
ne mari și de răspundere, ne în
grijim in permanență de a lega 
aceste sarcini cu activitatea in
ternațională a organizațiilor 
noastre. Ne străduim să dezvol-

și eu încăpățînate ocupă poziții 
ce sînt în contrast evident eu 
poziția unanimă a majorității*

Stanislaw Bohdanowicz 
subliniază mai departe:

— Este cazul să recunoaștem 
că etapa conferințelor europene 
ale tineretului pe teme generale 
ar trebui continuată prin îniîl- 
niri bilaterale și multilaterale, 
pe teme specifice, de specialita
te, ceea ce nu înseamnă o renun
țare la întîlniri largi care repre
zintă modalitatea unor ample 
schimburi de opinii pentru tine
retul din întreaga Europă. Fi
rește, o consecință logică a unei 
asemenea abordări va trebui să 
fie o a doua etapă a colaborării 
europene a tineretului. Convin
gerea organizației noastre este 
că in prezent trebuie să realizăm 
o lărgire a colaborării în toate 
domeniile care au legătură ca 
activitatea de tineret. In felul a- 
cesta, apreciem că trebuie conti
nuate reuniunile și alte forme 
de colaborare a activiștilor or
ganizațiilor de tineret. Astfel* 
putem să ne gîndim la întîlniri 
între tineri sociologi, psihologi * 
pedagogi care se specializează 
în probleme de tineret. Se poa-

Interlocutorul nostru
STANISLAW BOHDANOWICZ, 

președintele Comitetului 
de colaborare al organizațiilor 

de tineret din Polonia

tăm o largă activitate internațio
nală în cadrul Federației Mon
diale a Tineretului Democrat și 
a Uniunii Internaționale a Stu
denților precum și printr-o re
țea amplă de contacte bilaterale 
cu diferite organizații de tineret 
din Europa și din întreaga lume. 
Contactele cele mai apropiate și 
cele mai largi Ie avem cu orga
nizațiile de tineret ale țărilor 
socialiste. Eforturi deosebite sînt 
depuse de mulți ani de către or
ganizațiile de tineret poloneze 
în vederea stringent relațiilor cu 
tineretul Europei. Din inițiativa 
organizațiilor noastre s-a desfă
șurat o conferință a tineretului 
închinată problemelor europene 
sub lozinca „Pace și securitate 
în Europa". Aceasta s-a intim- 
Plat în septembrie 1964. Sînten» 
convinși că a fost un act însem
nat, în special după anii lungi 
de ..război rece“, a fost începu
tul unui dialog — astăzi foarte 
amplu — al tineretului în cele 
mai arzătoare probleme ale 
continentului nostru. Știți foarte 
bine că după Teresin au urmat 
iniilnirilc de la Snagov, Roma, 
Helsinki, Miinchen, Florența, și 
o dată cu acestea, numeroase 
alte acțiuni de tineret de acest 
tip.

Astăzi, când din perspectiva 
cîtorva ani, privim soarta aces
tui dialog și efectele concrete pe 
care le-a avut, putem să spunem 
cu toții, cu întemeiată mîndrie, 
că tineretul Europei a adus o 
contribuție indiscutabilă Ia ac
tuala atmosferă de destindere, 
de colaborare tot mai bună în
tre state în vederea grăbirii 
convocării conferinței europene 
pentru securitate și colaborare.

Concluziile privind desfășu
rarea dialogului european și co
laborarea tineretului urmează să 
ducă, in consecință, Ia încercarea 
de a formula un șir de propuneri 
privind dezvoltarea în continuare 
a colaborării in acest domeniu. 
Se pare că punind bazele pentru 
o dezvoltare pozitivă a situației 
și climatului politic în Europa, 
a sosit timpul de a lărgi mult 
formele de pînă acum ale colabo
rării tineretului pe plan euro
pean.

Nu încape îndoială că reuniu
nile de tineret ce s-au desfășurat 
pînă acum, contactele bilateral? 
și multilaterale au avut multi
ple efecte pozitive din care cei 
mai important, după părerea 
noastră, este identitatea de ve
deri a majorității covârșitoare a 
generației tinere din Europa in 
ceea ce privește colaborarea 
pașnică a continentului nostru. 
Accentuez, spunind majoritatea 
fără a uita acele forțe și orga
nizații care in mod tradițional

te examina dacă este cazul de a 
se organiza întîlniri ale tinerilor 
creatori care scriu despre tinereii 
și pentru tineret. Posibilitatea 
inițiativelor în acest domeniu 
este practic inepuizabilă.

Sîntem de părere că în perioa
da cînd pregătirile în vederea 
conferinței pentru securitate și 
colaborare în Europa intră in 
etapa hotărîtoare, organizațiile 
de tineret de pe continentul 
nostru trebuie să se îngrijească 
în comun ca preocupările și as
pirațiile tinerei generații să-și 
găsească o reflectare corespunză
toare în însăși conferința și în 
hotărârile ei. Sperăm că organi
zațiile de tineret din diferitele 
țări vor găsi metodele corespun
zătoare pentru a înfățișa aceste 
probleme guvernelor lor, pentru 
ca acestea, la rîndul lor, să le» 
prezinte la conferință.

Finalul interviului: opinia 
președintelui O.K.W.O.M. 
despre colaborarea tinere
tului polonez și român, 
dintre organizațiile noastre 
de tineret, •

— Organizațiile de tineret din 
Polonia apreciază mult colabo
rarea . cu Uniunea Tineretului 
Comunist și cu organizația de 
pionieri din România. Această 
apreciere se referă atit în ceea 
ce privește colaborarea pe plănui 
acțiunilor cu caracter internațio
nal cit și în domeniul bilateral. 
S-au dezvoltat în ultimii ani 
schimburile de experiență și as 
aminti dintre acestea pe cel pri
vind contribuția tineretului la 
construcția de locuințe. Tovarășii 
care au vizitat România au ur
mărit cu un viu interes modul in 
care se desfășoară in această țară 
construcția blocurilor de locuințe, 
prezența tineretului in construc
ția de internate, cămine studen
țești etc. Ei au apreciat experi
ența românească drept valoroasă* 
Firește, contactele și schimburi
le de experiență se realizează șî 
in alte sectoare. Personal ani 
avut posibilitatea să vizitez Ro
mânia in anul 1970 cînd am luat 
cunoștință de bogata activitate 
pionierească.

Profit de această ocazie pen
tru a transmite tineretului ro
mân. organizației sale — care a> 
împlinit în acest an 50 de ani de 
existență — cele mai bune urări. 
Dorim ca legăturile dintre noi să 
se îmbogățească din ce în ce mai 
mult, să se întărească, în lupta 
comună pe care o ducem pentru 
cauza socialismului și păcii.

Interviu realizat de 
EUGENIU OBREA

• PARLAMENTUL STATU
LUI VENEZUELEAN ARAGUA 
a adoptat o moțiune în care cere 
președintelui Rafael Caldera să 
acționeze pentru stabilirea de 
relații diplomatice, comerciale și 
culturale cu Republica Cuba, in
formează agenția PRENSA 
LATINA.

Federația națională a profesorilor din Uruguay a declarat o 
grevă de 48 de ore. în sprijinul satisfacerii unor cereri privind 
îmbunătățirea condițiilor de viață și rezolvării unor probleme 
de ordin social — anunță agenția PRENSA LATINA. în același 
timp, se desfășoară și o grevă a medicilor. Agenția citată 
anunță, de asemenea, că și alți salariați din întreprinderile in
dustriale au încetat lucrul.

Acțiunile revendicative din Uruguay vor culmina, la începutul 
săptămînii viitoare, prin organizarea, Ia chemarea Convenției 
naționale a muncitorilor și a coaliției forțelor de stînga, a unui 
marș.

rulează la. Lumina (orele-9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20.30).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL ru
lează la Pacea (orele 15,30; 19).

DOAMNA Șl VAGABONDUL 1 
rulează la Bucegi (orele 35,45: 18;
20.15) i Flamura (orele 9: -11.15:
13,30: 16: 18,15; 20,30), Grădina
Bucegi (ora 20,15).'

INIMA E ON VTNATOR-SINGU
RATIC: rulează 'la Buzeș'ti (orele 
15.30; 13)>. Grădina Buzești (ova
20,30.

PENTRU CA SE IUBESC î ru
lează Ia Dacia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16: 18.15; 20:30), Viitorul. (orele 16; 
18: 20).

PRERTA : rulează la Unirea (o- 
rele 15,30; 18), Grădina Unirea (ora
20.15)

PRINȚUL BATAIA ; rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—20,15 în 
continuare).

TOAMNA CHEYENNILOR î ru
lează la Giulești (orele 15.30; 19)» 
Miorița (orele 9: 12,30; 16; 19,30).

19 FETE ȘI UN MARINAR : ru
lează la Lira (orele 15,30; 18), Gră
dina Lira (ora 20,30).

MAREA DRAGOSTE : rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30; 17.45; 20).

ASTA SEARA, DANSAM ÎN FA
MILIE : rulează Ia Moșilor (orele 
15,3Q; 18), Vitan (orele 15,45; 18,15)» 
Cosmos- (orele'15.30; 17.45; 20).
Grăciina Moșilor (dra 20,15), Gră
dina Vitan (ora 20,30).Trafic : rulează la Floreasca 
(orele 15,30; 18; 20,30). Arta (orele 
15,30; 18). Grădina Arta (ora 20,30).

ANCHETA DE LA HOTEL EX
CELSIOR : rulează la Flacăra 
(orele 15.30: 18: 20.15).

EVADARE DIN PLANETA MAI
MUȚELOR : rulează la Ferentari 
(orele 15,30; 17,45; 20).

FELIX ȘI OTILIA î rulează la 
Laromet (orele 15.30; 19).

INCIDENTUL : rulează la Popu
lar (orele 15,30; 18; 20,15).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Munca (orele 15,30; 18; 
20,15).

MARY POPPINS : rulează Ia 
Rahova (orele 15,30; 19).

COPACII MOR IN PICIOARE : 
rulează la Progresul (orele 15,30; 
13: 20,15).

VAGABONDUL : rulează la
Cringași (orele 15,30; 19).

Opera Română T CNEAZUL 
IGOR — ora 19,30; Teatrul Națio

nal „I. L. Caragiale* (Sala Come
dia) : DULCEA PASARE A TINE
REȚII — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra“ (Sala Studio) : 
VICARUL — ora 20; Teatrul de 
Comedie : FATA MORGANA — 
ora 20; Teatrul „C. I. Nottara" 
(Sala Studio) : SCHIMBUL — ora 
20; Teatrul „Ion Vasilescu" î 
DANSUL MAIMUȚELOR — ora 
19,30; (la Arenele Romane) ; 
VINE; VINE... OLIMPIADA — ora 
20; Ansamblul „Rapsodia Româ
nă" : PE PLAIURILE MIORIȚEI 
— ora 20; Circul „București"; 
CIRCUL MARE DIN MOSCOVA — 
ora 19,30.

PROGRAMUL I

9.00 Deschiderea emisiunii dr 
dimineață. Telex. 9,05 Mai aveți o 
întrebare ? :Cibernetică și informa
tică. 9.15 Muzică populară. l(>'0 
CurS de limba germană. Lecția a 
20-a. 10,30 Desen animat. 10,45 în 
întîmpinarea Conferinței Naționale 
a P.C.R. Sensul acțiunii : perfec
ționarea. 11,15 Pagini de umor : 
Aventuri în epoca de piatră. 12,05 
Film serial pentru copii : „Aii și 
cămila". 12,20 Telejurnal. 15,00 Te
nis de cîmp : România—Italia, 
„Cupa Davis". Transmisiune direc
tă de la arena Progresul a pri
melor două meciuri de simplu. în 
jurul orei 17,00 — Curs de limba 
germană — lecția a 19-a. 18.30
Intermezzo muzical cu formația 
condusă de Tudor Pană. 18,40 Tra
gerea loto. 18,50 Revista literară

TV. 19,20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 20,00 In întîmpinarea Con
ferinței Naționale a P.C.R. — și 
a celei de a 25-a aniversări a Re
publicii. Țara întreagă în întrecere. 
20,30 Film artistic : „Evantaiul". 
Ecranizare după piesa lui Oscar 
Wilde „Evantaiul doamnei Win
demere. Regia Otto Preminger. In 
distribuție : Jeanne Crain, Made
leine Caroll, George Sanders,- 
Richard Greene. 21,50 Prim plan : 
George Drișcu, ing. șef Ia secția 
otelărie a Combinatului Siderurgic 
din Galați. 22,15 Arii și scene din 
opere și operete. 22,30 „24 de ore". 
22,45 Din țările socialiste.

PROGRAMUL II

20,00 O viață pentru o idee : 
„Paracelsus" (II). 20,40 Biblioteca 
pentru toți : Duliu Zamfirescu. 
21,15 Agenda. 21,25 Cluburi sporti
ve bucureștene. 21,45 Film docu
mentar : „Romanțe aspre", produc
ție a Studioului „Al. Sahia". 22,00 
Dans și muzică de pretutindeni.

Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și dituiorii <lin întreprinderi și instituții.
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