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Argumente pentru organizarea școlii profesionale
pe principiul producție și invățămînt
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Stimate domnule Morgan, 
Dragi prieteni.

UZINEI „ELECTROAPARATAJ"

Anul trecut. în cadrul Grupu
lui școlar de industrializarea 
lemnului Arad, am înființat pen
tru elevii școlii profesionale un 
atelier de producție pentru mo
bilă corp și un atelier de scul
ptură în lemn. Atelierele au un 
plan de producție aprobat de 
ministerul nostru tutelar în va
loare de un milion de lei, cuprin
zând produse complete și lucrări 
de scujptură pentru export din

„Ochiul magic" al „sondorului" automatizat este urmărit și în acest schimb, cu atenția și pri
ceperea obișnuită, de operatorul utecist Petru Ambăruș. Foto: EMANUEL T1NJALA

ing.
ION CRISTESCU FLORIN 

director general C.E.I.L. — 
Arad

prof. GHEORGHE TATARU 
director al Grupului școlar 
profesional pentru industria 
lemnului — Arad

planul de producție al fabricii 
de mobilă Arad.

Am analizat împreună cu con
ducerea CEIL-Arad condițiile 
materiale ale școlii, problemele 
de spațiu, produsele și sortimen
tele care urmau a fi executate 
în atelierele de producție ale 
școlii, intrarea în procesul de 
lucru și, evident, necesarul do
tării.

Cu ajutorul Combinatului și

In ziua d« 29 iunie, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Ro
mânia. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-a întâlnit la 
Clubul din stațiunea Neptun 
cu un grup de 166 de stu- 
denți și elevi de la universi
tăți și colegii din statul Te
xas (S.U.A.), care fac o vi
zită în țara noastră.

La întâlnire au luat parte 
tovarășii Manea Mănescu, 
Dumitru Popescu, Vaisile 
Vîlcu, Cornel Burtică.

Președintele Consiliului de 
Stat, ceilalți conducători ro
mâni sânt cordial salutați la 
sosire de Harry Morgan, 
președintele Fundației „A-

program cuprinzând 
din folclorul ameri- 
lucrări de muzică 
fiind răsplătiți cu

merican Council for Natio- 
nalites Service** (A.C.N.S.), 
sub patronajul căreia este 
organizată vizita în țara 
noastră a tinerilor ameri
cani. de profesorii care înso
țesc grupul. Tinerii ameri
cani îl întîmpină pe tovară
șul Nicolae Ceausescu cu vii 
aplauze. îi oferă buchete de 
flori. De asemenea, îi înmâ
nează Medalia jubiliară a 
Universității din Trinity, e- 
misă cu prilejul centenarului 
acestei instituții.

Președintele Fundației 
A.C.N.S. a înmînat președin
telui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Româ
nia mesaje de salut și prie-

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducă
tori români au asistat la un 
spectacol prezentat de tine
rii elevi și studenți texani. 
Aceștia au interpretat un

străduințele școlii, atelierul de 
prelucrări mecanice a fost în
zestrat cu strictul necesar de 
mașini-unelte, dintre care unele 
noi, împreună cu instalația de 
exhaustare complet nouă — va- 
lorînd aproximativ 280 000 lei — 
au fost procurate din fondurile 
CEIL-Arad, ca for tutelar al 
școlii.

Atelierul de prelucrări ma
nuale trebuia înzestrat cu tej-

cea a muzicii.
Aș dori să vă spun cîteva 

cuvinte, domnule președinte, 
despre programul Fundației 
noastre de a organiza vizite în 
România pentru tinerii ameri
cani. Am pornit de la o idee 
foarte simplă, de la convingerea 
că atunci cînd oamenii care tră
iesc în diferite părți ale lumii 
se reunesc, aceasta nu poate 
duce decît la rezultate bune.

Am venit pentru prima dată 
în România în 1970, curînd după 
primirea călduroasă făcută pre
ședintelui Nixon. Rar mi s-a 
întîmplat în călătoriile pe care 
le-am făcut în aproape 100 de 
țări ale lumii să/întîlnesc o prie
tenie atît de spontană și de sin
ceră ca aceea pe care am întîl- 
nit-o aici — fie atunci cînd a 
fost vorba de un președinte al 
unei țări străine, sau cînd a fost 
vorba de un- simplu vizitator, 
cum sînt eu. Acesta a fost, dom-

(Continuare în pag. a 11-a)

ghele, unelte, dispozitive de lu
cru și alte instalații tehnologice 
pentru un număr de cel puțin 
25 elevi într-o serie. O bună 
parte din uneltele manuale 
le-am procurat cu posibilitățile 
financiare ale școlii, iar tejghe
lele și dispozitivele necesare au 
fost executate de către elevii a- 
nului I și II, sub conducerea 
maistrului instructor. De aseme
nea, toate instalațiile pentru sor- 
timentare și depozitarea repe
relor au fost executate de elevii 
anului II în cursul unui trimes
tru de școală. Atelierul de 
sculptură a fost amenajat cu a- 
jutorul elevilor anului I — tîm- 
plari și ai anului II — tîmplarî, 
mobilă artistică. El poate cu
prinde 30 de elevi, fiecare cu 
masa și trusa lui de lucru, pu
țind executa în timpul unui an 
școlar, lucrări de sculptură în 
valoare de cel puțin 200 000— 
250 000 lei.

Stabilirea produselor șl sorti
mentelor care urmau a fi exe
cutate în atelierele de produc
ție ale școlii s-a făcut în cola.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, ceilalți conducători 
români prezenți la întâlnire 
s-au întreținut apoi cordial 
cu membrii conducerii gru
pului, cu profesorii și tine
rii americani.

tenie din partea guvernato
rului statului Texas — 
Preston Smith, a primarului 
orașului Austin — Roy Bu
tler, si a primarului orașului 
Houston — Louie Welch, 
precum și invitația adresată 
de președintele celei de-a 
41-a ediții a Expoziției anua
le a șeptelului de a vizita a- 
ceastă expoziție și de a asis
ta la jocurile rodeo de la 
Houston, am februarie-mar- 
tie 1973.

Este un moment deosebit de 
fericit pentru fiecare american 
care se află astăzi aici, în aceas
tă sală, pe coasta minunată a 
Mării Negre. Pentru fiecare din
tre noi este un moment memo
rabil, a cărui amintire o vom 
păstra pentru toată viața în ini
mile noastre și pentru care vă 
sîntem recunoscători, domnule 
președinte. Sîntem, de asemenea, 
■recunoscători și îndatorați com- 
ipatrioților dumneavoastră care 
ne-au dovedit, într-o perioadă 
atît de scurtă, ce poate să în
semne bucuriei vieții, ce înseam
nă prietenia. Am venit în Româ
nia în spiritul prieteniei, cu 
cîntece și muzică, pentru a le 
împărtăși dumneavoastră și po
porului român. Am venit, de a- 
semenea, și să învățăm și într-a- 
devăr am învățat. In orașele, în 
satele, în munții dumneavoastră, 
aici pe malul mării ne-am în- 
tîlnit și am vorbit cu mulți din
tre compatrioții dumneavoastră.

Primii dascăli au fost aceia care ne-au deschis drumul 
spre lumina, dar noi aveam sâ-l bătătorim de acum, sâ-l 
facem mai trainic, mai plin de miraculoase chemări și ne
bănuite rosturi. Anii noștri poartă în ei zilele prime de 
școala, bucuriile și tristețile trecătoare de elev, iar din 
rama de aur a copilăriei desprindem figura calda și buna 
a dascălilor noștri, ca la o sărbătoare a sufletului.' Zilele 
școlii sînt ca păsările din crîng, mereu în alt loc, dar tot
deauna în același ritm neistovit al vieții, întoreîndu-se 
acolo de unde a început uimirea și mirarea, cu zborul de 
la cuib.

îi vâd pe dascălii noștri de demult, venind cu lumea lor 
de suflet, către noi, care râmîneam țepeniți în fața lor, 
întrebîndu-ne de unde or fi știut atîtea -lucruri. La' ce le 
ajuta ? Nu ne puteam explica de ce părinții noștri n-aveau 
atîtea „cărți de citire" și totuși trăiau. Mai tîrziu, cînd du
ceam acasâ cîte. o „noutate" din lumea cărților, cînd îi 
opream lîngâ noi cu o poezie în care spuneam : „La noi 
sîn codrii verzi de brad / Și cîmpuri de mâtasâ / La noi 
atîția fluturi sînt / Și atîta fale-n casa /, și ei ne ascultau 
înlăcrimați, am început sâ ne dam seama câ învățătură 
este și ea o muncă tot atît de grea și de minunată ca ori
care alta de pe pămînt. Atunci am văzut că învățătorii 
noștri, ne înălțau către lucruri care aveau să ne zidească 
viața. De la ei învățam dulcea limbă românească, rostuită 
în legendele neamului, cu ei colindam istoria colțului de 
lume. în care trăim, dăltuindu-ne în suflet pe Ștefan, pe 
Mihai și pe Horia. în aceste gînd'uri creșteau parcă și ză
rile, erau mai largi și oamenii satului mai; pu
ternici. Care cuvinte ar fi potrivite pentru ziua învățăto
rului, a aceluia care ne da lumină din lumină ? Ne este 
greu să le găsim, dar le murmurăm în adîncurile ființei.

în vremurile noastre, prinse-n ritmurile marilor transfor
mări sociale, îi văd pe învățători țării, aplecați către fiii 
acesteia, ingineri și maiștri, tehnicieni și laboranți sau ei 
înșiși învățători, care vor da României de mîine rosturi noi 
în -lume. îi văd pe harnicii dascăli și profesori. Nu zece sau 
mai mulți, ci o țară întreagă, cuprinsă de aceste forțe tinere, 
care dau vîrstă nouă meleagului românesc.

Chiar atunci cînd clopoțelul școlii devine pentru noi o 
amintire de demult a elevului, de acum om întreg, învăță
torul rămîne pilda dintîi, stăruitoare ca o lumină, dornică 
să cuprindă măreția de necuprins a vieții.

Departe de a fi un deziderat 
teoretic, condiționarea ridicării 
eficienței economice de folosire 
intensivă a fondurilor fixe aflate 
în dotarea întreprinderilor își a- 
rata în viața de zi cu zi a uni
tăților industriale caracterul său 
realist. Practica demonstrează 
fără echivoc că acolo unde exista 
interes, unde preocupările în di
recția utilizării raționale a capa
cităților de producție, a încărcării 
corespunzătoare a mașinilor și in
stalațiilor se fac simțite, rezulta
tele pozitive nu întîrzie să se ma
terializeze. O demonstrație e- 
locventă a acestui adevăr ne-a 
fost furnizată recent de că
tre cîțiva dintre specialiștii 
uzinei bucureștenq „Electroapa- 
rataj“.

— Una din pîrghiile pe care 
le-am activizat în vederea mai 
bunei folosiri a fondurilor fixe 
și impulsionarea pe această cale 
a sporirii eficientei economice — 
relevă tovarășa Elena Lascu, 
nnembră a comitetului de partid 
'al uzinei — a fost și este gene
ralizarea schimbului II și extin- 

i derea schimbului III. Dacă pînă 
nu de mult la mașinile de bază 
coeficientul de schimb era sub 
2 la sută, în momentul de față 
am ajuns Ia 2,45.

— Ce înseamnă pentru pro
ducție această majorare ?

— înseamnă extrem de mult. 
Adică nici mai mult, nici mai 
puțin decît sporirea valorii pro
ducției globale cu aproape cinci 
milioane lei. Desigur, o să mă în
trebați dacă a fost ușor să operăm 
această optimizare, știut fiind 
faptul că ea nu reprezintă doar 
modificarea unei cifre ci este in
terdependentă de o seamă de 
factori ai organizării judicioase a 
producției și a muncii. Nu, nu a 
fost deloc simplu, a fost necesară 
mai multă transpirație decît in
spirație dar acum putem spune 
că sîntem pe drumul cel bun în 
atingerea cotei maxime.

— Știm că anul trecut pe 
poarta întreprinderii au intrat 
peste 500 de tineri muncitori 
necalificați...

GH. GHIDRIGAN 
(Continuare în pag. a IU-a)

Aș dori, în primul rând, să-mi 
exprim bucuria pentru această 
întâlnire prietenească și să vă 
mulțumesc pentru frumosul 
program artistic pe care l-ați 
prezentai.

Consider inițiativa dumnea
voastră de a organiza o astfel 
do vizită în România deosebit 
de bună și îmi exprim convin
gerea că ea va contribui la dez
voltarea relațiilor de prietenie 
dintre popoarele român și ame
rican, dintre tinerii țărilor 
noastre.

Aș dori să vă rog să transmi
teți guvernatorului statului Te
xas, primarului orașului Austin 
și primarului orașului Houston 
oalde mulțumiri pentru mesa
jele prietenești pe care mi le-au 
adresat. Doresc, de asemenea, 
să, mulțumesc președintelui ce
lei de-a 41-a Expoziții anuale 
de creștere a animalelor de la 
Houston, pentru invitația pe 
care mi-a transmis-o de a vi
zita această expoziție.

Am ascultat cu deosebit inte
res cintecele interpretate de 
elevii și_ studenții din Texas ; 
trebuie să vă spun, că mi-au

LAUDA ÎNVĂȚĂTORULUI

ORELE FIERBINȚI 

ALE SECERIȘULUI
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CUVÎNTUL PREȘEDINTELUI
FUNDAȚIEI A.C.N.S.,

HARRY MORGAN

CUVINTUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUSESCU
(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. I)
nule președinte, momentul în 
care m-am îndrăgostit pentru 
prima oară de România. Spre 
fericirea mea am revenit de 
două ori în România și de 
fiecare dată m-a obsedat ideea 
că puțini sînt americanii care 
cunosc intr-adevăr această țară 
și poporul său. Turistul ameri
can, care vine ocazional în Ro
mânia, stă deseori mult prea 
puțin, iar impresiile sale despre 
această țară minunată sînt es
tompate de vizite tot atît de 
scurte făcute în alte țări euro
pene. De la început am nutrit 
convingerea că proiectul nostru 
trebuie să fie limitat la 0 sin
gură țară, că trebuie eă stăm 
aici un timp suficient pentru a 
cunoaște țara și pentru a putea 
căpăta despre ea ceva mai mult 
decît o părere superficială. 
Faptul că noi am venit aici ca 
muzicieni și cîntăreți. făptui că 
am dat spectacole dintr-un ca
păt Ia celălalt al țării dumnea
voastră. înseamnă mai mult de 
a fi simpli turiști. Aceasta ne-a 
dat zilnic posibilitatea să ne 
dâruim cîte ceva din noi înșine.

Sînt entuziasmat și sper că și 
dumneavoastră veți fi. domnule 
președinte, aflînd că. numai în 
această vară, 1 000 de tineri 
din America vor cînta și 
vor dansa în România, 166 din 
acești ărilbăsâdori ai prieteniei 
sint astăzi aici, împreună cu 
dumneavoastră. Ei provin din 
statul Texas și săptămîna vii
toare se vor reîntoarce acasă 
după ce au dat zeci de concerte 
în fața a mii de oameni din 
România. Este interesant să re
marc că acești tineri qu venit 
aici fără să fie subvenționați de 
guvernul nostru. Ei au muncit, 
au adunat fonduri, au venit aici

pe cheltuială proprie, din dorință 
de a împărtăși, de a da din ceea 
ce au, din bucuria lor. România 
și poporul român au însemnat 
pentru ei o experiență pe care 
nici Unul nu o vă uita vreodată 
și îndrăznesc să afirm că mulți 
dintre ei se vor mai întoarce îh 
România, probabil împreună cu 
părinții și prietenii lor. Sperăm 
că dumneavoastră veți fi de a- 
cord cu noi să dezvoltăm și să 
extindem aceste programe de 
vizite în România în cursul ă- 
nuiui viitor.

Noi toți știm, domnule pre
ședinte, că succesul este întot
deauna rezultatul Unei mUnci 
intense, încordate, dusă cu ab
negație. Eu cred în această idee, 
și dacă călătoria noastră în Ro
mânia constituie un succes, a- 
ceasta e rezultatul uhei munci 
asidue, depusă de mulți oameni. 
Aș vrea să folosesc acest prilej 
pentru a exprima mulțumirile 
mele Oficiului Național de Tu
rism „Carpați‘\ care ne-a acor
dat un ajutor prețios în Reali
zarea programului nostru. Sîn- 
tem, de asemenea, recunoscă
tori reprezentanților liniei ae
riene cehoslovace, care a îm
părtășit cu noi convingerea 
că această idee prezintă interes 
și ne-au acordat tot sprijinul.

De asemenea, doresc să mul
țumesc muzicienilor și cîntăreți- 
lor din Texas pentru munca lor 
plină de abnegație, tuturor ace
lora care au făcut posibilă și au 
încununat de succes această în- 
tîlnire cu unul din liderii cei 
mai mari al lumii.

Dumneavoastră, domnule pre
ședinte. mai mult decît oricine, 
ați luptat mult pentru a întări 
înțelegerea dintre țările noastre 
șî pentru aceasta eu vreau sâ 
vă exprim recunoștință.

mintit de primirea de care s-a 
bucurat președintele țării dum
neavoastră. președintele Nixon, 
în România ; la rîndul său, a- 
ceasta a constituit o expresie a 
sentimentelor prietenești pe 
care poporul român le nutrește 
față de poporul american, a 
dorinței sale de a trăi în pace 
și colaborare cu toate popoarele 
lumii.

După cum sper că ați putut 
constata in timpul scurt de cînd 
vă aflați in țara noastră că ti
neretul român, întregul popor 
se străduiesc să-și făurească o 
viață cit mai bună, să-și clă
dească un viitor cit mai fericit, 
să trăiască cu adevărat liber și 
independent.

Ați văzut că elevii și studenții 
români — ca și elevii și stu
denții din Texas — sint preo
cupați de studiu, doresc să ob
țină rezultate bune la învăță
tură, iubesc cintecul și jocul, 
tot ce este frumos, Și doresc ca. 
realmente, să aibă parte de o 
viață fericită. (Aplauze prelun
gite). Noi ne preocupăm — iar 
eu. in calitate de președinte al 
Consiliului de Stat al Româ
niei, mă străduiesc din răsputeri 
—- 6ă le asigurăm condiții pen
tru realizarea acestor vise. Este 
necesar ca toți oamenii politici, 
toți președinții statelor să se 
gîndească la căile care să cree
ze cele mai bune condiții de a- 
propiere, de cunoaștere între 
popoare. între tineri, care să 
pună capăt războaielor în ori
care parte a lumii. (Aplauze 
prelungite). Aș dori ca tineretul 
american și român, — ca și ti
neretul din întreaga lume — să 
se întreacă în domeniul științei 
și culturii, al cîntecului, dan
sului și sportului, și nu în cioc
niri militare, în războaie. (Vii 
aplauze). Nu aș putea să nu vă 
mărturisesc cinstit că, ascultând 
cu plăcere cîntecele pe care 
le-ați prezentat, gindurile mele 
au mers mai departe, s-au în
dreptat la un moment dat spre 
Vietnamul pe care l-am vizitat 
exact acum un an și unde, de 
asemenea, m-am întîlnit cu mii 
și zeci de mii de elevi și stu- 
denți, de tineri. Astăzi, unii 
dintre aceștia cad pradă bom
bardamentelor. Desigur, înceta-

rea acestor bombardamente de
pinde de președintele țării 
dumneavoastră și sper ca va 
hotărî să înceteze aceste bom
bardamente cit mai curînd. Dar, 
avind in vedere că o dată, și nu 
prea de miilt. am fost conducă
torul organizației revoluționare 
de tineret din România, știu din 
experiență că depinde și de ti
neret — deci și de tineretul a- 
merican — ca bombardamentele 
să înceteze cit mai curînd. în 
calitatea mea de prieten al ti
nerei generații, propun o alian
ță între tineretul român și a- 
merican, între tinerii din în
treaga lume, pentru pace și co
laborare. (Aplauze puternice). 
Vă rog să nu-mi luați în nume 
de rău că m-am referit lă pro
bleme politice, dar ele nu pot fi 
lăsate la o parte pentru că, pînă 
la urmă, viața, fericirea ome
nirii depind de realizarea unei 
colaborări trainice între toate 
popoarele.

între România și America 
există o bază bună pentru co
laborare ; nu au existat și nu 
există probleme litigioase. Rela
țiile noastre se dezvoltă bine — 
fii am dori ca ele să cunoască 
un progres și mai rapid, ca 
schimburile de vizite dintre ce
tățeni, dintre tineretul țărilor 
noastre să se înmulțească. Mi-ar 
face deosebită plăcere ca în fie
care an să salutăm în România 
un număr tot mai mare de re
prezentanți ai tineretului din 
Texas și din celelalte state ale 
S.U.A. ; vă ăsigur că întotdeauna 
veți fi bine primiți. Aceste 
schimburi vor contribui la o mai 
bună înțelegere și colaborare 
între popoarele noastre, la 
cauza păcii în întreaga lume 
(Aplauze puternice).

Cu convingerea că vșți păs
tra despre România cele mai 
plăcute impresii, vă rog să 
duceți în statul și în patria 
dumneavoastră sentimentele cal
de. de prietenie ale poporului 
român, ale tineretului nostru, 
precum și urările mele de 
prosperitate și pace.

Vă doresc sudees în activita
tea dumneavoastră, multă să
nătate și fericire ! (Aplauze pu
ternice).

Foto: GH. CUCUTimp prielnic pentru intensificarea ritmului de construcții.

PROMISIUNII
NU TIN DE

F
CALD

Joi după-amiază a avut loc o 
ședință, în cadrul căreia, pe ba
za hotărîfii Secretariatului C.C. 
al P.C.k. și a Biroului Executiv 
al Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiiste, a fost 
constituită Comisia centrală 
pentru răspîndirea cuhoștințelor 
științifice, organism obștesc, 
căi-e se va ocupa de organizarea 
și coordonarea unitară a acti
vității din acest domeniu de 
larg interes cetățenesc. Ea este 
formată din reprezentanți ai 
organizațiilor ce compun Fron
tul Unității Socialiste, ai unor 
instituții și organizații obștești 
centrale, academicieni, profesori 
universitari, oameni de știință, 
artă șî cultură.

Din comisie fac parte tovară
șii : Gheorghe P. Apostol, Viori
ca Bălan, Constantin Belea, Va
leria Boiculescu, Radu Bogdan. 
Nicolae Bodnariuc, Ionel Buche- 
ru, Maria Ciocan. Ionel Di cu. 
Adela Dinescu. Doczi Pal. 
Gheorghe Doîgu. Mihai Drăgă- 
nescu, .Laurențiu Fulga. Gali 
Erno, Carol Gollner. Stelian 
Ionescu. Ion Jinga. Petrup La- 
moth. Ion Lungu. Ștefan Milcu, 
Constantin Mîndreanu. Edrhond 
Nicolau. Jules Nițulescu, Ște
fan Pascu. Valerian Popescu, 
Călin Popovici; Remus Răduleț, 
Ion Răduțiu, Victor Emanuel 
Sahini, Victor Săhleanu. AUr^l 
Stoica. Alexandru Tănase, Flo
rin Tănăsesru, Nicolae Teodo- 
rescu. Șerban Țițeîca.

Cu acest prilej a fost ales Bi
roul Comisiei centrale în urmă
toarea componență : președinte 
acad. Remus Răduleț; vicepre
ședinți — acad. Șerban Țițeîca.

acad. Nicolae Teodorescu, 
dr. doc. Doczi Pal, prof. 
Petru Lamoth ; membri — 
uniV. Mihai Drăgănescu, 
dr. doc. Alexandru Tănase, pi 
univ. Edmond Nicolau. prof. _ 
niv. Călin Popovici, dr. doc. 
Ion Lungu. Adela Dinescu. isto
ric.

Comisia a dezbătut și aprobat 
planul de activitate pe anul 
1972.

La ședință au luat parte tova
rășii Miron Constantinescu, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Academiei de științe 
sociale și politice, Mihai Dalea, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., se» 
cretar al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, 
Miu Dobrescu. membru supleant 
al Comitetului Executiv al C C. 
al P.C R. șeful Secției Propa
gandă a C.C al P.C.R., vice
președinți ai Consiliului Națio
nal al F.U.S., conducători de 
instituții științifice centrale, 
reprezentanți ai unor organiza
ții de masă șl obștești.

prof, 
univ. 
prof, 
prof.
>fof. 
. u-

Președintele Consiliului de Stat ăl Republicii Socialiste Ro
mânia, NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat președintelui Repu
blicii Zair, general de corp de armată MOBUTU SESE SEKO, 
următoarea telegramă :

Cea de-a XII-a aniversare a zilei naționale a Republicii Zair 
îmi oferă plăcutul prilej de a adresa Excelenței Voastre, în 
numele Consiliului de Stat, al poporului român și al meu per
sonal, sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de progres și bunăstare poporului zairez 
prieten.

Amintindu-mi ou deosebită plăcere despre vizita recentă în 
frumoasa dumneavoastră țară, despre contactele și convorbi
rile rodnice pe care le-am avut, îmi exprim și cu această 
ocazie încrederea că bunele relații existente și colaborarea pe 
diverse planuri dintre Republica Socialistă România și Repu
blica Zair se vor dezvolta în continuare, în interesul ambelor 
noastre popoare, al înțelegerii și colaborării internaționale.

Institutul român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea 
a organizat, joi, o seară cultu
rală consacrată Zile] naționale 
a Republicii Venezuela.

Cuvîntul de deschidere, a 
fost rostit de prof. univ. dr. 
docent Mihnea Gheorghiu, prim 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
după care Constantin Măciucă, 
director al Direcției teatrelor 
din Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste, a prezentat 
auditoriului impresii de călă
torie din

în rîndurile ihvitaților se a- 
flau funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, 
precum și Valentin Hernan- 
dez-Aoosta, ambasadorul Repu
blicii Venezuela la Buțurești.

Asistența a vizionat apoi fil
mul documentar „Caracas44, pro
ducție a studiourilor din Vene
zuela. și filmul artistic „Siihon 
Bolivar44.

această țară. (A gerpreș)

Două scrisori adresate rubricii 
ne-au îndemnat, în plină canicu
lă la o discuție despre căldura... 
caloriferelor. De ce tocmai acum, 
vom vedea. Să-1 lăsăm mai întîi, 
pe Ion Săftulescu din București „ 
str. Pieptănari nr. 9, bl. 5; sector 
5, autorul celor două scrisori, 
să-și depene necazurile.

„Am primit repartiție pentru 
un apartament în anul 1962, în 
care locuiesc împreună cu fami
lia. încă din iarna primului an 
am constatat, cu surprindere, că 
nu încălzesc caloriferele. Firește, 
am anunțat imediat. La interven
ția administrației blocului, con
structorul a intervenit cu o echipă 
de instalatori pentru remedierea 
defecțiunilor. In zadar. Nu s-a 
putut face nimic. Au urmat în 
aceeași iarnă alte intervenții, alți 
specialiști dar tot fără rezultate, 
între timp venise primăvara și 
lucrările s-au întrerupt".

Situația s-a repetat aidoma, 
după cum ne relatează corespon
dentul nostru, și în iernile urmă
toare. Vin din nou meșterii, care 
de care mai pricepuți, îi sparg 
pardoselile în ambele camere, 
înlocuiesc parțial conductele prin
cipale, însă caloriferele, îndărăt
nice, se încăpățînează să nu 
funcționeze. Casa i se transforma
se cu timpul într-un adevărat 
șantier. Se mai sparge și în bucă
tărie, pe casa scării, chiar și în 
baia apartamentului vecin. Rezul
tatul : familia Săftulescu se încăl
zea, în continuare, tot la dogoa
rea... speranțelor. Și așa se ajun
ge în anul de grație 1972. Dispu
ta continuă. De-o parte căldura, 
sau mai bine zis lipsa ei, de cea
laltă I.S.. Dar tot în acest an in
tervine un alt fapt. înainte de a-1 
nota, am vrut să aflăm și opinia 
tovarășului Traian Costache, pre
ședintele comitetului asociației de 
locatari a blocului cu pricina. 
Intrăm direct în subiect:

— Am aflat că aveți neplăceri 
cu instalația de încălzire.

— Da tovarășe, sînt vreo trei- 
patru familii cărora nu le func
ționează caloriferele încă de cînd 
a fost dat blocul în folosință. Plă
tesc de pomană. Nici la mine nu 
funcționează deloc în dormitor. 
Mai bine le-ar lua.

Ne enumera apoi cu năduf au
diențele, cererile, sesizările făcute 
unităților care trebuiau să execu
te reparațiile : I.A.L., I.C.A.B., 
I.D.G.B., I.C.B.A.L. și încă vreo 
cîteva cărora nu le-am mai reți
nut inițialele. Numai anul acesta 
la I.C.R.A.L. — sector 5, s-au 
trimis patru adrese. Dar plictisiți 
se vede de avalanșa reclamațiilor

întreprinderea de construcții, re
parații și administrație locativă a 
sectorului 5, le înregistrează și. 
cam atît! Cum au așteptat 10 
arii pot să inai aștepte — și-or 
fi zis.

Epilogul întregii Istorii, pentru 
că nu se putea și fără epilog, se 
consumă acum la judecătoria sec
torului 5. în doasarul civil nr. 
3861'1972 pîrîtul, ca să folosim 
limbajul juridic, nu este altul decît 
Ion Săftulescu, omul care a plan
tit, la zi, timp de aproape 10 arii 
căldura de care nu a beneficiat.. 
Iar reclamantul (nu zîmbiți) este 
asociația locatarilor, reprezentată 
prin președintele ei, Traian Cos-

lerabilă pasivitate în găsirea SO- 
. juției tehnice capabilă să pună 

• instalația de căldură în stare de 
funețiune ? I Răspunsul se im
pune cu atît mai mult cu cît în 
sesiunea consiliului popular al sec
torului 5, :din primăvara acestui 
an, tovarășul director al respec
tivei întreprinderi a făcut unele 
promisiuni... călduroase. Tratate 
însă pînă acum cu foarte multă... 
răceală.

CRONICA
U. T

Miercuri seara s-a înapo
iat în Capitală tovarășul Titus 
Deac, șeful comisiei sportive 
a U.A.S.R. care a participat la 
ședința Comitetului Execu
tiv al Federației Internațio
nale a Sportului Universitar 
de la Moscova.... ..... ...... , ......  .. .........

Joi, s-a înapoiat în Capitală, 
venind de Ia Helsinki, delegația 
română condusă de Dumitru 
Ghișe. vicepreședinte al Consi
liului Culturii și Educației Socia
liste. care a participat la Confe
rința miniștrilor culturii din Eu
ropa, organizată de U.N.E.S.C.O, 
îft capitala Finlandei, între 19 și 
*28 iunie a.c.

Joi, Sergije Makiedo, adjunc
tul directorului general al Pro
gramului Națiunilor Unite pen
tru dezvoltare, director 
roului regional pentru 
europene, din Orientul 
plat și mediteraneene, 
primit de Corneliu
ministrul afacerilor externe, și 
a avut convorbiri cu Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministru
lui*

al Bi- 
tările 

Apro- 
a fost 

Mănescu,

(Agerpres)

de audiență 
â „Sdnteii
tineretului"

tache, cel care în particular îi da 
toată dreptatea lui I.S. Prin ac
țiune judecătorească, însă, nu se 
cere nici mai mult nici mai puțin 
decît evacuarea necondiționată 
din apartament a întregii familii 
Săftulescu. De ce ? Pentru că, să
turat să tot aștepte înlăturarea 
defecțiunilor, I.S. a cerut comi
tetului să-i reducă la jumătate 
contribuția la plata căldurii, cerere 
ce poate fi socotită legitimă. în 
definitiv în numele cărei legi 
cetățeanul trebuie să plătească 
ceea ce nu poate folosi ? Comite
tul este însă de o cu totul altă 
părere : consumă, nu consumă — 
trebuie să plătească (! ?) „Altfel 
îl evacuăm Lăsînd la o parte 
umorul negru al situației, rămîne 
de răspuns la o întrebare care 
vizează de această dată modul 
în care I.C.R.A.L. — sector 5 
înțelege să-și îndeplinească obli
gațiile sale. Iată că au trecut 10 
ani și situația a rămas ca la în
ceput. Ba nu, o schimbare a 
intervenit: un om este chemat ' 
în fața justiției, „vinovat" de a 
nu plăti cota de’căldura de care 
e lipsit datorită întreprinderii de 
construcții, reparații și adminis
trație locativă. De ce atîta into-

CURIER JURIDIC

Virgil Stoica — Giurgiu. 
Reducerea ctr 30 la sută a ftii- 
pozitului pe veniturile realiza
te la locul permanent de 
muncă, este posibilă cu 
respectarea dispozițiilor de
cretului nr. 564/1968. Po
trivit acestora (art. 2, punc
tul 5) reducerea se aplică dacă 
angajatul are în întreținerea 
sa mai mult de trei persoane 
și realizează un salariu tarifar 
brut de pînă la 2 500 lei lu
nar. „Persoanele" însă, în sen
sul instrucțiunilor Ministerului 
Finanțelor, trebuie să fie în 
întreținerea exclusivă a anga
jatului, fără ca ele să aibă un 
venit propriu sau să facă parte 
dintr-o gospodărie agricolă.

Față de aceste prevederi, 
dacă aveți trei copii și pe 
mama dv. în întreținere în 
condițiile arătate, urmează să 
prezentați la unitatea unde lu
crați o dovadă de la consiliul 
popular al locului de unde 
domicilează mama, din care să 
rezulte că nu are venit pro
priu.

Iulie, luna 
atletismului 

junior
Prima săptămînă a lunii iulie 

va fi marcată de două impor
tante evenimente atletice.

La 1—2 iulie la Brașov — ne 
stadionul Poiana se va desfă
șura etapa finală a campiona
telor sediilor generale, compe
tiție cunoscută sub numele de 
„Tetratlănul școlaria care 
vor participa următoarele echi
pe calificate în etapa de zonă : 

Școala generală nr. 2 Reșița. 
Școala generală n*. 18 Sibiu, 
Școala generală nr. 1 Codlea. 
Liceul „D. Cantemir*4 iași, 
Școala generală nr. 6 Galați, 
Liceul-nr. 2 Ploiești, Școala ge
nerală nr. 11 Baia Mare și 
Școala generală nr. 82 Bucu
rești. Afară de aceste echipe au 
mai fost invitate următoarele 

■patru .echipe care au obținut 
un punctaj mare : Școala ge
nerală nr. 2 Craiova, Școala 
generală nr. 10 Ploiești, Școala 
generală nr. 1 Buzău, Școala 
generală nr. 1 Tulcea.

Țetratțonul cuprinde .urmă
toarele probe : 60 m., lungime 
— aruncarea mingiei de oină.

Fiecare echipă este formată 
din șase elevi și eleve, ciștigă- 
toare fiind echipa care to
talizează cel mai mare nu
măr de puncte dhpă tabela in
ternațională.

Echipa cîștigătoăre va re
prezenta. România la tetratlo- 
nul internațional care în a- 
ceaștâ. Vară va avea loc în 
Mongolia. Tot In lunile hllie 
sînț, .programate finalele cam
pionatelor naționale rezervate 
juniorilor după cum umează : 
la 1—2 iulie, pe stadionul Re
publicii, va avea loc etapa fi
nală a Campionatului Național 
al juniorilor categoria I ; la 
11—12 iulie, Ia Brăila, sînt pro
gramate campionatele juniori
lor categoria a IlI-a, iar la 
ÎS—16. iulie, la Cluj, se vor 
desfășura campionatele junio
rilor categoria a Il-a.

Toate aceste întreceri v ” 
seni ca ultimă selecție în ve
derea jocurilor balcanice de ju
niori care în acest an au loc 
între 22—23 iulie la Izmir, in 
Turcia.

Prof. C. MORȚUN

MERIDIAN

Maria Vlad — lași.
Soțiile militarilor în termen 

care primesc ajutorul prevăzut 
prin decretul nr. 258/1956, nu 
pot primi în același timp și 
alocația de stat pentru copii. 
Există însă posibilitatea de a 
opta pentru unul din aceste 
drepturi.

Stan Laurențiu — Petroșeni.
In cazul cînd contractul de 

muncă al unui angajat se 
desface pe motiv că este ne
corespunzător, unitatea are 
obligația, potrivit articolului 
73 din Codul muncii, să-i a- 
■corde o compensație în bani, 
egala cu cîștigul mediu pe o 
jumătate de lună. Trebuie să 
vă adresați întreprinderii pen
tru a primi suma cuvenită.

Redactorul rubricii
MIRCEA NICOLAE

Afișajul ?

nimănui I"
Somnolenta

estivală
REVISTA REVISTELOR

„TaraPROVII CI ALE

De pe la ju
mătatea lui iun- 
nie, colectivele tea
trale din provin
cie socotesc că pu
blicul propriu a vă
zut tot ce era de 
văzut. Drept care, 
unele fac un scurt 
turneu pe litoral, 
altele fac turnee 
ceva mai lungi în 
diferite stațiuni 
balneare (firește, cu 
spectacole de come
die din stagiunea 
încheiată). înainte 
de a intra însă ofi
cial în concediu — 
totdeauna iulie și în 
parte august — tea
trele din provincie 
mai pregătesc cîte-o 
comedie pentru tur
neele din județ : a- 
cesta ar fi specta
colul, să zicem, es
tival. In stagiunea 
prezentă, trapele 
din țară au dovedit, 
în privința acestei 
reprezentații de va
ră, cea mai conta
gioasă opțiune pen
tru un text, care nu 
justifică o asemenea 
majoritate : „Un
chiul nostru din Ja- 
maica“, pus în sce
nă 
din 
fie, 
nea
medii în repertoriul 
dramaturgiei origi-

de 14 teatre
14 orașe ! Să 

oare, o aseme- 
penurie de co

nale ? Montind . a- 
ceastă comedie de 
factură totuși mo
destă, teatrele au 
scontat pe rezul
tate tot modeste, cu 
care, desigur, n-au 
vrut să se prezinte 
în Capitală. Institu
țiile noastre drama
tice din alte orașe 
nu vin în turneu 
vara, cu toate invi
tațiile lansate de 
C.E.C.S. al munici
piului București j 
unele preferă să-și 
folosească fonduri
le pentru a vizita 
scenele bucureștene 
in plină stagiune, 
(cu riscul de a nu 
avea atunci un pu
blic prea numeros), 
iar altele nu ajung, 
în București, nicio
dată. N-am dori, 
bineînțeles, să ve
dem neapărat o 
producție estivală a 
teatrelor din pro
vincie : am prefera 
ca pe scenele din 
parcuri, ori în sala 
cu plafon descoperit 
a Teatrului de Co
medie să urmărim, 
chiar în timpul ve
rii șî unele dintre 
cele mai bune 
spectacole realizate 
de trupele noastre 
din țară. De fapt, 
stagiunea estivală 
abia începe : să 
sperăm că inițiati
vele cele mai diver
se, pornite din Ca
pitală sau din alte 
orașe, să ne ofere 
surpriza îmbogățirii 
ei, pe parcurs.

VIORICA
TANASESCU

u început să apară revistele din provincie pe 
luna iunie — mă gîndesc la revistele care 
n-au reușit încă să devină bilunare, Ateneu, 

Argeș, Vatra, Steaua... Au apărut, desigur, la timpul 
cuvenit și săptămtnalele si bilunarele de acum cu
noscute, Tribuna, Convorbiri literare, Cronica. Ori
zont. Am înșirat aci, după cum se vede, aproape 
toate publicațiile de cultură și literatură care apar 
dincolo de marginile Bucureștiului. Nici prin gînd 
nu-mi trece să așez iluzia vreunui clasament — de 
altfel prostesc de inutil — între revistele bucureștene 
și revistele din provincie, atît unele cît și cglelalte 
avtnd rațiunea lor de a fi, chiar și în număr mai 
mare. Că nu ajung să-și depășească uneori condiția 
și să fie ceea ce s-ar cuveni să fie o revistă de lite
ratură și de cultură, ține mai mult de o anumită 
indolență a spiritului și de limitele unor interese ce 
n-au nimic comun cu adevăratul climat artistic ce le 
asigură, la o privire mai grijulie, supraviețuirea. Ba, 
mai mult, s-a întâmplat în vremea din urmă ca fai
moasele reviste bucureștene să fi căpătat un aer mai 
ptăfuit, de monotonă străduință în a-și îndepărta ci
titorii și admiratorii...

Insă nu picăm în rai publicistic nici cu revistei# 
din provincie, dar cel puțin aici, dovadă și cîteva 
din ultimele apariții, se simte o neliniște de bună 
calitate, se caută, se încearcă, evident se capotează 
nu de puține ori, cu ctștlguri însă, sperăm apropiate.

Am consemnat în ziarul de ieri dialogurile lui Flo
rin Mugur cu Fănuș Neagu și Alexandru Ivasiuc din 
ARGEȘ, nr. 6. Azi semnalez rubrica caligrame din 
aceeași revistă (una dintre cele mat bune reviste ale 
noastre, este cazul s-o spun), susținută de Dana Di- 
mitriu. Florin Manolescu și Mircea lorgulescu, ca și 
cronica literara a lui Valerîu Cristea —comentarii 
critice excelente, îndeosebi la volumele mai tineri
lor autori, refuzuri șt acceptări argumentate și deci 
convingătoare, pentru că sînt la obiect, cum se în
tâmpla în prea rar faime cazuri cînd intră în discu
ție „cartea de actualitate" și cartea „tinerilor scrii
tori". Se înțelege astfel că, în cazul revistei din Pi-

tești, promovarea literaturii tinerilor scriitori d înce
put să nu mai fie o firavă promisiune. Aceeași preo
cupare, a promovării mai nuanțate, chiar polemice a 
tinerilor scriitori, poate fi întâlnită și în rubrica de 
critică a revistei din Iași CONVORBIRI LITERARE 
(nr. 11), unde comentariile lui Daniel Dimitnu (poe
zie), George Pruteanu (proză) și Al. Dobrescu (criti
că) au o decentă exasperare în fața literaturii de du
zină, chiar dacă această literatură aparține unor 
tineri scriitori. Este clar însă ca chestiunea promo
vării tinerilor scriitori nu se poate reduce doar la 
asigurarea unor comentarii oneste și inteligente des
pre literatura scrisă de ei. cu atît mai puțin doar 
prin oferirea de rubrici permanente unor tineri ce 
și-au arătat calitățile și dorința de muncă. Dar cum 
această chestiune, a promovării tinerilor scriitori nu 
este numai o chestiune a revistelor bucureștene (din 
nefericire, cum s-a mai arătat la această rubrică, 
rămase deocamdată în bună parte la stadiul angaja
mentelor) ei trebuie să preocupe întreaga suflare a 
celor care, într-un fel sau altul, sînt și se simt răs
punzători pentru viitorul literaturii române, revistele 
din provincie au aceeași frumoasă datorie. Cu două 
flori nu se face totuși primăvară convingătoare! Deși 
„numărul tinerilor cunoscuți sau * necunoscuți care 
publică în aceste reviste este destul de mare; și este 
firesc să fie așa, dacă se ține seama că, în principali 
aceleași reviste au marea datorie de a exista prin 
ele însele, prin semnăturile localnicilor. Dar nu fap
tul că abundă în aceste reviste colaboratori bucu- 
reșteni de prestigii diverse, este amendabil, ci auto
matismul care împinge la soluția cea mai comodă, 
incit, la un moment dat, se ajunge ca butada „eu 
te public pe tine, tu mă publici pe mine" să aibă 
putere de adevăr absolut, în timp ce tinerii sau, cu 
o expresie consacrată și neexclusivistă, „forțele foca
le" își duc anonimatul în umbra însemnării mărunte, 
a interviului banal, a notației plate.

CONSTANTIN STOICIU

Afișele care împli
nesc rigorile genului 
(realizare plastică, 
informație etc.) pot 
fi întîlnite rar și nu
mai în saloanele de 
grafică. Avem de-a 
face în acest caz cu 
existența unui gen 
hibrid, să-1 numim 
„âfișul de șevalet44, 
care nu demonstrează 
la urma urmelor de- 
cit anumite disponi
bilități ale artiștilor 
și acestea potențiale, 
insuficient exploata
te. Cauzele ? Lipsa de 
interes a beneficiari
lor (cinematografia, 
teatrele, instituțiile 
comerciale și de tu
rism etc.), care, așa, 
cum s-a repetat ade
sea șl cum de fapt se 
poate constata cu 
ușurință, apelează din 
comoditate sau ne
pricepere la colabo
ratori ocazionali lip
siți de pregătirea, 
experiența și talen
tul necesar. *•

Să privim un pa
nou de afișaj ! Afișe 
lipite la întîmplare, 
afișe (de fapt anun
țuri de mari dimen
siuni) în care se în
șiră litere, litere și 
acestea culese cu un 
corp minuscul, afișe 
care recomandă pe 
un spațiu ne justificat 
de mare publicații de 
strictă specialitate, aș 
zice cu un caracter 
„intern

revista „Finanțe-cre- 
. dit“), afișe care .ne 

invită la diverse ma
nifestări artistice a- 
desea prea tîrziu. Am 
adăuga la toate aces
tea ținută pănourilor 
— un spectacol obiș
nuit trecătorilor — 
rupte, jerpelite, în 
stare de dezintegrare 
sau . uneori pur și 

' simplu abandonate.
Ca să nu mai spunem 
că noile cartiere 
(Balta Albă, Drumul 
Taberei. Titan, Ber- 
ceni etc.) nici n-au 
ajuns încă la o ase
menea epocală des
coperire : panoul de 
afișaj.
funcționează 

, nivelele. în
discutăm

• estetica 
ori condiția 
a afișului, despre ne-. 
cesitafea „cobor ir ii
artei în stradă44, des
pre civilizația vizuală 
a unui oraș etc. ar 
trebui să ne întrebăm 
și dacă n-ar fi sim
plu și eficient, în 
același timp, ca fo
rurile răspunzătoa
re din cadrul consi
liilor populare să re
aducă intr-o stare 
intr-adevăr urbană 
panourile de afișaj, 
să instituie un 'con
trol riguros asupra 
conținutului afișelor, 
asupra selecției lor 
conform importanței, 
asupra realizării gra
fice și asupra ritmu
lui lor de afișaj- A- 
dică să-și adjudece 
cineva, în sfîrșit, a- 
ceastă „țară a nimă
nui44.

Dezinteresul 
la toate 
timp ce 

despre 
orașului 
artistică

NĂSTASE Șl TIRIAC LA A 
TREIA VICTORIE

• TURNEUL internațional 
de tenis de la Londra a 
continuat cu disputarea pri
melor partide din turul trei 
al probei de simplu bărbați, 

i? Favoritul nr. 2 al concursu
lui, jucătorul român Ilie 
Năstase, l-a întîlnit pe vest- 
germanul Juergen Passben
der, pe care l-a învins cu 
9—8, 6—3, 6—4. Tot o victorie 
în trei seturi a obținut și 
Ion Țiriac, care l-a elimi
nat cu 8—6, 6—1, 6—2 pe 
australianul Phillips Moore.

Alte rezultate : Parun 
(Noua Zeelandă)—Bungert 

;; (R. F. a Germaniei) 6—4.
4—6, 9—7, 9—7 ; Barthes
(Franța)—Stockton (S.U.A.) 
6—3, 6—3, 5—7, 6—4 : Orantes 
(Spania)-Pietrangeli (Italia) 
6-2, 6-2, 6-1.

• al DOILEA act al turneului 
de fotbal „Cupa Independenței •“ 
s-a deschis pe stadionul Maracana 
din Rio de Janeiro cu meciul din
tre selecționatele Cehoslovaciei și 
Braziliei. Cei 100 000 de spectatori 
prezenți în tribunele acestei uria
șe arene n-au avut însă satisfacția 
de a asista la înscrierea vreunui 
gol intrucit faimoasa linie de «- 
tac a Braziliei n-a reușit, în ciuda 
unor eforturi disperate, sâ străpun
gă apărarea oaspeților, în care a 
strălucit portarul Viktor. Suporte- 
riior cariocas le-a rămas doar con
solarea că echipa Braziliei, termi- 
r.înd o—o acest meci, rămîne neîn
vinsă după 30 de partide interna
ționale.
• INTR-UN articol publicat de 

ziarul „sovietski Sport", antreno
rul sovietic de lupte Vasili Gro- 
mîko subliniază că unul din ma
rii favoriți pentru Olimpiada de 
lupte greep-romane (categoria 48 
kg-) este sportivul român Gheor
ghe Berceanu. Principalul adver
sar al luptătorului român, men
ționează autorul articolului va fi 
sportivul Zubkov. De aseiiienea, 
specialistul sovietic acordă șanse 
bune și altor luptători români evi
dențiind pe Nicolae Martinescu 
(categoria îOo kg.).

• A ÎNCEPUT proba de dublu
barbati din cadrul turneului inter
național de tenis de la Wimbledon. 
Iată primele rezultate : Hewltt, 

'McMillan (R.S.A.)—Connors, Gor
man (S.U.A.) 8—9, 7—5, 6—4 ;
Smith, Van.Dillen (S.U.A.)—Gulyas 
(Ungaria), Pokorny (Austria) 6—4, 
6—0, 3—6, 6—2 : Bârthes (Franța), 
Gimeno (Spania)—Doerner, Keldie 
(Australia) 6—2, 3—6. 8—9, 6—4,
r—5 : MetreVeli, Lihaciov (U.R.s.s.) 
— Mandarino (Brazilia), K. Flet
cher (Australia) 3—6, 9—7. 6—3, 6—1: 
Estep (S.U.A.). Ryan (R.S.A.)— 
Mărmureanu (România), Sturdza 
(Elveția) 9—8, 6—2, 4—6, 6—1 ; Ol
medo, Tanner (S.U.A.)—Mills. 
Wilson (Anglia) 9—8, 4—6. 6—3, 
9—7 ; Bertram, Freer (R.S.A.)—Ba- 
razzuHL. . Zugarelli (Italia) 9—7. 
9—8,-3—6, 9—8.

• DUPĂ cum transmite agenția 
China Nouă, echipele de gimnasti
că alb’, R.P. Chineze au' plecat în- 

-tr-un -turneu în Iugoslavia, Româ
nia și Siria. Delegația gimnaștilor 
chinezi este condusă de Sun Tzu-iu 
și Ceh Siâo-cian.

CONCURSUL
PRONOSPORT NR. 27

din 2 iulie 1972
Unirea Iași-

Danubiana Roman 1,1
TextilaBotoșani-

C.F.R. Pașcani 1,2
Cimentul Bicai-

Oituz Tg. Ocna 1
Ceahlăul-Textila Buhuș! 1

O R 
CONSTANTINESCUL i iili[iij

Autobuzul Buc.-
Tehnometal BUC, 1,X

Laromet Buc.-T.M. Buc. 1,X,2
FI. Roșie Buc.-Sirena Buc. 1
Electrica C-ța-Marina Mang. 1

Dunărea Tulcea-
Granitul Babadag 1

Oltul Rm. v.-Lotrul Brezoi 1
Unirea Drăgășani-

Chimia Rm. V. î,t
Minerul Lupeni-Corvlnul 1

Victoria Călan-C.F.R, Simeria 1
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ANGAJAMENTUL ȚĂRII - ANGAJAMENTUL TINEREȚII

CINCINALUL IN PATRU ANI Șl JUMĂTATE!
P

oate că la Moi- 
neștt, și nu în altă 
parte, se poate ve
dea pe viu și as? 
culta mai bine și 
mai complet isto

ria petrolului românesc. Nu 
trebuie să străbați prea mulți 
kilometri de văi și de dea
luri, mai ales în compa
nia unui ghid pasionat, și 
extrem de avizat oum este 
directorul Schelei de extracție, 
tovarășul Dumitru Popescu, 
pentru a „citi" momentele 
chele ale unei ediții complete 
despre descoperirea și ’exploa
tarea comorilor subterane de 
aur negru. O istorie, începînd 
cu acel puț de suprafață din 
care țăranii localnici scoteau 
„păcura" cu găleata șî pînă la 
sondorul electronic, cum a fost 
denumit postul de comandă dă 
Ia care se dirijează cîmpul de 
sonde automatizat, este par
cursă fără dificultate, în cîțeva 
ore. Despre ceea ce â înseta nat 
„ieri" în această istorie s-a 
scris și, fără îndoială, se va 
mai scrie încă. Noi, ne-am o- 
prit cu deosebire asupra capi
tolului „azi", la rubrica — ac
tualitate stringentă. Așadar*.

Postul central de comandă 
ar. 2. De serviciu — utecistul 
Petru Ambăruș. Sub ochii lui, 
concentrate pe un singur ta
blou, zeci de sonde, a căror 
„viață" este descoperită la o 
simplă apăsare de buton. Bo- 
bița fosforescentă de pe ecran, 
descrie Curbe imprevizibile, cu 
semnificații foarte exacte pen
tru operatorul experimentat 
(„deși e tînătj Ambăruș C unul 
din cei măi buni operatori ai 
noștri") De aici, zeci de son
de se pot opri; li se poate ac
celera „pulsul", li se depistea
ză orice cerință. Sonde în pro
ducție, sonde în etalonare (pe
riodic Ii se măsoară puterea 
de extracție) 825. 1250. 87â. ou. 
Cu fiecare se vorbește prin in
termediul ecranului fosfores
cent. Tată deci sondorul au
tomatizat. creație de elită, com
petitivă, ca de altfel și alte 
produse ale Constructorilor ro

mâni de utilaje petroliere. 
Aici. Ia acest post, e vorba de 
o muncă de înaltă calitate, îm- 
binînd măiestria cu atenția, cu 
conștiinciozitatea.

Directorul schelei ne invită 
să vedem la lucru pe „doctori* 
— echipa de intervenție con
dusă de tînărul comunist 
Gheorghe Ținteanu.

— Trebuie s-o curățăm în 
talpă — ne spune fără să ri
dice ochii de pe cleștele uriaș 
cu care se scot tuburile, apoi 
întîlnind nedumerirea din pri
viri explică : s-a înfundat 
pompa cu nisip și nu mai tra-

își continuă pledoaria pentru 
calitate.

— „Ce-ați văzut la interven
ție e tot o chestiune de cali
tate a muncii. Numai dacă 
muncești mai bine poți să ter
mini mai repede și corect in
tervenția. De altfel acest o- 
biectiv. scurtarea duratei de 
intervenție și reparații conco
mitent cu înlăturarea timpilor 
neproductivi, cu reducerea 
consumului de materiale și 
creșterea coeficientului de uti
lizare a instalațiilor, figurează 
!a loc de frunte pe lista „pre
tențiilor" întrecerii socialiste

și mulți tineri. Și aici ne^-am 
propus să scurtăm cu cel puțin 
3 zile durata unei, probe. A'c- 
celerind ritmul de punere în 
funcțiune deschidem mai de
vreme un robinet al producției 
de țiței. Reușita e dată de ca
litatea lucrului, de modul cum 
e folosit timpul de mutică. în 
această ultimă privință susți
nem o adevărată ofensivă pen
tru apropierea cît mâi rapidă, 
dc 100 a coeficientului de utili
zare a timpului de lucru. în 
fiecare organizație s-au făcut 
și se fac' analize și studii a- 
mănunțite. Că sîntem pe dru-

Secvențe din întrecerea petroliștilorPULSUL SONDELORÎL DAU OAMENII

-Merg bine 

combinele ?
Mu au voie să 
meargă altfel!

ge. A trebțiii să scoatem tot 
tubingul afară (adică țeava de 
extracție).

— E o intervenție grea ?
— Dă. ca fel de intervenție, 

e grea. E migăloasă. Dar asta, 
408, e scurtă Are doar 600 de 
metri. Și-apoi tragem și noi 
tare; o s-o terminăm mai re
pede decît în mod obișnuit. 
Trebuie adică, așa facem toți.

Pe fondul duduitului puter
nic. sănătos, al I.C.-cinci-ului 
mastodontul auto de interven
ție, care se pierde încet, tînă
rul director (un om la 39 de ani 
e tînăr încă, deși nu vreți s-o 
recunoașteți tovarășe Popescul)

care se desfășoară între secții, 
între brigăzi, între echipe și, 
de ce nu ?. chiar între oameni 
Spiritul de echipă e, întărit de 
întrecerea între membrii aces- 
steia.

Inginerul Gheorghe Iftimie, 
secretarul comitetului U.T.C. al 
Schelei de extracție Moinești, 
a preluat ștafeta discuției 
exact cînd am ajuns la una 
din sohdele noi aflate în pro
bă. așa că a trebuit întîi să ne 
spună că „schela noastră este 
un mare șantier pentru că în 
acest cincinal; chiar în acest, 
an, intră în funcțiune foarte 
multe sonde noi. Avem 15 echi
pe de probă, în care lucrează

mul cel buri o demonstrează 
și faptul, aparent mărunt, ți- 
nînd mai mult de disciplină, că 
în luna mai am avut doar 16 
absențe nemotivate la tineri, 
față de cele 130 — media lu
nilor anterioare. Se urmărește 
apoi întărirea muncii de noap
te, prin extinderea celor 3 
schimburi și la ingineri, în 
sensul îmbunătățirii asistenței 
tehnice și pe timpul nopții"

Am colindat mult cîmpurile 
petroliere ale Moineștiului.

Cifrele pe care apoi ni le-au 
mai pus la dispoziție cei 
doi însoțitori ai noștri, com
pletau și fixau cu exactitate o 
străduință permanentă, un gra

fic a cărui curbă are acum O 
tranșantă porțiune ascendentă. 
Creștere dinamică a produc
ției : 4.3 la sută în 1971 față de 
1970 ; 12,4 la suă în ’72 compa
rat cu același ’70. Creștere 
dinamică a productivității mun
cii : în 1971 aceasta a fost mai 
mare cu 5 6 la sută decît cea 
din 1970, urmînd ca același in
dicator să fie în acest an cu 9 
la sută mai mare față de ace
lași sistem de referință. Ni s-a 
mai vorbit pe larg despre va
lorificarea superioară a țițeiu
lui („ne interesează în mod 
deosebit calitatea producției, a- 
lături de calitatea muncii") 
despre economiile diverse ce 
conduc la scăderea prețului de 
cost. Permanent am avut în

față imaginea cîmpurilor de 
sonde, cu acele păsări metalice 
uriașe care nu se mai satură 
ciugulind grăunțele pămîntu- 
lui, a mașinilor grele alergînd. 
a oamenilor asudați, cu mîini 
și obraji mînjiți de țițeiul un
suros, a unor conducte mari 
prin care pulsau șuvoaiele ne
întrerupte spre distileriile ță
rii. Peste acest funda] imagi
nar apăreau luminoase, fosfo
rescente, cifrele pe care le 
știam pe dinafară, pentru că 
în tot locul le ascultasem : 
Sînt cifrele cu care petroliștii 
din Moinești vor să apară la 
marele panou de onoare al 
muncitorilor țării.

OCTAVIAN MILEĂ

FOLOSIREA INTENSIVĂ
A FONDURILOR FIXE

(Urmare din pag. I)

— Intr-adevăr. O să-i găsiți 
acum lucrînd în toate cele trei 
schimburi. Dar nu la operații ce 
nu reclamă o pregătire specială 
ci la mtinci calificate. Timpul 
trecut de la angajarea lor n-a 
fost irosit la voia întîmplării ci 
pentru a-și însuși, la locul de 
muncă, o meserie. Astfel încît 
generalizarea schimbului II și 
extinderea celui de-al III-lea i-a 
găsit pregătiți pentru a putea fi 
repartizați pe mașini ca munci
tori direct productivi.

—; în cazul riostru — ne spune 
inginerul Petru Dumitru, șeful 
atelierului de bachelită, abordtnd 
o altă modalitate de folosire ilh-

(schimburi) X 1500 (numărul 
pieselor de diferite tipuri și di
mensiuni turnate pe schimb) 
“ 13 500. Adică, 13 500 piese li
vrate în avans secțiilor ce conti
nuă fluxul tehnologic, cu alte cu
vinte crearea condițiilor ca și a- 
colo ritmul să crească.

Am prezentat doar cîteva 
exemple din multe altele oferite 
în perimetrul Uzinei „Electro- 
aparataj", exemple care atestă 
convingător, așa după cum spu
neam la începutul acestor rîn- 
duri, că acolo unde există inte
res, unde preocupările în direcția 
utilizării raționale a capacității 
de producție, a încărcării cores

punzătoare a mașinilor și utila
jelor se fac simțite, rezultatele 
pozitive nu întîrzie să se mate
rializeze.

— în cinstea Conferinței Na
ționale a partidului și a celei 
de-a 25-a aniversări a Republi
cii — releva tovarășa Neagu Pe
tra, șefa serviciului plan, colecti
vul nostru și-a majorat angaja
mentul anual la producția-marfă 
— ca să mă opresc doar la un 
singur indicator — de la 12 mi
lioane lei la 25 milioane. Sînt în 
măsură să vă spun ca la capătul 
a șase luni de activitate aveau 
deja realizate 18 milibane lei a- 
dică mai mult de jumătate.

O concluzie de... un 
milion

• ZIDARII din cadrul Trus
tului de construcții Galați au 
ajuns la concluzia că unul din 
20 de apartamente poate fi 
tencuit cu materiale economi
site, premisele realizării aces
tei inițiative constituindu-le co
laborarea mai bună cu echipele 
de dulgheri, cu instalatorii și 
mozaicarii, mai buna organiza
re a procesului de producție, 
înlăturarea pierderilor, ridica
rea calității mortarului și folo
sirea rațională a întregului 
material. Se apreciază dă prin 
realizarea inițiativei amintite 
pînă la sfîrșitul anului vor fi 
tencuite cu materiale economi
site. circa 230 de apartamente, 
reprezentând un beneficiu de 
peste 1 000 ooo lei.

Noi aderenți la 
„mișcarea 4000"

• „MIȘCAREA 4 000", lansa
tă cu cîtva timp în urmă de 
crescătorul de animale Sava 
Urzică de la ferma „Progresul" 
din Dorohoi, găsește ecou în 
tot mai multe unități zootehni
ce de pe Valea Șiretului și 
din zona Prutului. Chemării de

a realiza de la fiecare vacă fu
rajată cite 4 000 litri lapte a- 
nual i-a răspuns și mulgătorul 
Ion Luca de la cooperativa a- 
gricolă din Bobulești, care 
printr-o îngrijire atentă și fu
rajare rațională obține de la 
lotul de care răspunde, în 
medie cîte 15 litri lapte pe zi.

Alături de Ion Luca s-au în
scris în această întrecere și

Mihai Gh. Buriacu de la coo
perativa din Românești, pre
cum și alți crescători fruntași 
din fermele de 19 Cucoranl, 
Bucecea, Vîrfu Cîmpului. Re
zultatele întrecerii dau garanția 
că fiecare dintre participanți 
va atinge cifra de 4 000. Ba 
mai mult, mulgătorul Grigore 
Muraru de la Bucecea, care 
are în primire un lot de 14

vaci, s-a angajat să obțină în 
acest an 4 200 litri lapte de la 
fiecare vacă.

„Piroliza" nu se lasă 
mai prejos

• COLECTIVUL de muncă 
de la instalația de cianu»’ă de 
sodiu din cadrul Grupului in
dustrial de petrochimie Pitești 
a inițiat recent o pasionantă 
întrecere desfășurată sub de
viza „în fiecare schimb 300 kg. 
de cianură de sodiu peste 
plan“. De cîteva zile însă, a- 
ceastă sarcină a fost depășită 
fiecare schimb realizînd 509—600 
kg. de cianură de sodiu peste 
plan, ceea ce reprezintă o pro
ducție medie suplimentară de 
2 000—2 400 kg. de produse pe 
zi. Recordul instalației aparține 
schimbului condus de maistrul 
Vasile Gheorghe, care a obți
nut 1 000 kg. cianură de sodiu 
peste prevederi.

La rîndul lor, membrii colec
tivului instalației de piroliza, 
au ținut să nu rămînă mai pre
jos față de colegii lor. Ei lu
crează acum sub deviza „în 
fiecare zi 4 tone de butadienă 
peste plan !“, ceea ce repre
zintă realizarea în plus a unei 
tone de produs în fiecare 
schimb.

— „Trebuie să încheiem seceri
șul în 2 săptămini. Trebuie să 
dăm in plus la fiecare hectar 
cite 400 kg grîu" — Iată cuvinte 
de ordine pe care le auzi in ori 
care unitate agricolă ialomi- 
țeană.

Sub acest imperativ pe 
care ni-I amintea președin
tele C.A.P. din Făcăeni, tovară
șul Toma Dima, lucrează peste 
100 de cooperatori, sus pe com
bine, la încărcatul și descărcatul 
sacilor,- la transportul acestora, 
42 de mecanizaturi. Mulți din
tre cei angrenați la seceriș sînt 
tineri. Nicu Stoica, Ion Stan, 
Gheorghe Anton, Ștefan Alexan
dru, Dinu Achim, Ținea Tănase, 
Constantin Neagu, Ștefan Ari
ton, Mircea Sgură — iată doar 
pe cîțiva dintre cei care îșî aduo 
contribuția la realizarea lucră
rilor în flux continuu. în fiecare 
zi 11 autocamioane, 7 tractoare 
cu remorci și peste 20 de atelaje 
cară încontinuu sacii de grîu și 
baloții de paie. Trebuie creat 
operativ front de lucru celor 
11 tractoare repartizate pentru 
arat, pregătit și însămînțat. Lui 
Nicolae Dirri'a, deși este tînăr,
1 s-a dat în primire una din cele
2 combine „Gloria" ale secției. 
Este mîndru de acest lucru pen
tru că face treabă bună cu ea. 
Norma zilnică este bătuta cu re
gularitate. Și nu numai el ob
ține asemenea realizări, ci și 
Ton Lazăr. Victor Spînu, Vasile 
Nedelcu și Ion Vasile.

— Sîntem 20 de tineri la sec
ția de mecanizare, jumătate din 
efectivul total — ne spunea 
Mihai Manea. Asta înseamnă că 
cel puțin jumătate din volumul 
lucrărilor noi trebuie sâ-1 efec
tuăm. Spun cel puțin, pentru că 
trebuie să facem mai mult. , mai 
ales la arat și semănat. Este a- 
devărat. avem mai puțină expe
riență dar puterea de muncă ne 
este mai mare. De aceea, am 
hotărîț ca rioî să fim primii care 
lucrează în schimb prelungit 
pentru executarea arăturilor de 
vară, în prima urgență pe acele 
suprafețe card urmează să fie 
însărnîntate cu culturi duble.

„Hora combinelor, a preselor 
de balotat, a utilajelor de trans
port, se rotește perfect pînă a-

cum. Au fost recoltate 250 de 
hectare din totalul de I 200, au 
fost eliberate 150, îar semănate 
100. Prin această perfecțiune a 
seceratului, care se adaugă bi
neînțeles la starea lanurilor, vor 
cooperatorii și mecanizatorii de 
aici să ridice nivelul producției 
medii la peste 3.300 kg la hectar.

La cooperativa agricolă din 
Vlădeni, griul se întinde pe o 
suprafață de nu mai puțin de 
2 100 hectare. Recoltatul înce
puse -cu 3 zile în urmă. Reali
zate erau 300 de hectare. Cam 
puține, am zis noi,, pentru cele 
4 combine „Gloria" și 25 com
bine CI și C3.

— Dar nu vă uitați la spice, 
Ia densitate ? Păi aici avem grîu 
nu glumă. Trage greu combina 
de atîta bogăție de boabe.

Tînărul care a ripostat foarte 
prompt și convingător este Ton 
Ardeleanu și conduce o com
bină. Pe el l-am întîlnit la punc
tul Movila lui Zgrancea. Pe Ale
xandru Poenaru. Constantin Mi
hai, Alexandru Nicolae, în alte 
2 puncte de lucru : la Chirana 
și Movila lui Făcăleț. „Atacul" 
s-a declanșat pe 3 fronturi. 
„Gloriile" țin singure piept la 
unul din ele. Cantitățile de grîu 
manipulate zilnic sînt impresio
nante.

— Merg bine combinele ?
— Nu au voie să meargă altfel 

— ne răspunde Ion Badea, me
canic de întreținere la secție. Și 
apoi chiar dacă se produce vreo 
defecțiune avem posibilitatea să 
o remediem operativ. La fiecare 
din cele 3 grupe de combine a- 
vem cîte un atelier mobil, dotat 
cu aparate de sudură, piese de 
schimb și toate sculele necesare. 
Asta este noutatea anului. Pînă 
acum nu aveam decît un atelier, 
care nu putea face față numă
rului ridicat de combine și tracr 
toare, răspîndite pe distante 
foarte mari. In campania actuală 
nu trebuie să mai înregistrăm 
goluri de producție.

Recoltatul se află de abia la 
început. Există, deci, posibilitar 
tea de a. se demonstra mobili
tatea și capacitatea organizații
lor noastre de a. da sprijinul 
necesr în grăbirea secerișului.
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tensivă a utilajelor — punctul 
nevralgic nu-1 constituia activiza
rea pîrghiei despre câre amintea 
tovarășa Lascu. In atelier se lu
crează în trei schimburi de multă 
vreme. Lipsa forței de muncă de 
specialitate, pe de o parte, fluc
tuația. pe de altă parte, făceau 
însă ca utilajele să nu fie încăr
cate complet, să nu lucreze la 
capacitatea lor maximă mai ales 
în turele de după-amiaza și 
noaptea cînd producția nu era 
la nivelul celei de dimineață. La 
ora actuală pot afirma în deplină 
cunoștință de cauză că această 
deficiență este pe cale dea dispari
ție. Cum anume, am reușit ?. Prin 
mărirea zonei de deservire a 
lintii muncitor. Dacă înainte un 
muncitor deservea o singura ma
șină, astăzi cei mâl multi dintre 
ei — în curînd toți — lucrează 
simultan la două sau la trei.

— Desigur, avînd asigurată a- 
sistența tehnică corespunză
toare ?...

—- Cinci region și un maistru 
pe fiecare schimb fără nici o 
excepție la un număr de 31 de 
muncitori, au încredințate atri
buții precise în menținerea pulsu
lui alert al fabricației, nici o în
trerupere nefiirid admisă.

— Cu excepția opririlor plani
ficate aferente executării revizii
lor și reparațiilor... — se simte 
dator să precizeze tovarășul in
giner energetic-șef Ilie Filip.

Profiting de intervenție, între
băm :

— Și totuși; nu este posibil ca 
durata reparațiilor să fie scurtată?

— Tocmai vroiam să conti
nui... Chiar în aceasta lună, 
preocuparea fiind permanentă, 
la trei din utilajele „cheie" ale 
uzinei, o mașină de turnare sub 
presiune și două mașini de recti
ficat magneți echipele conduse 
de Dumitru Anusievici și Andrei 
Basarabi au reușit, în condiții de 
calitate ireproșabilă, să scurteze 
durata cu trei și respectiv, patru 
zile.

în atelierul turnătorie, tovară
șul Neagu Bârbu, șeful atelieru
lui, avea să ne spună cu exacti
tate ce au însemnat cele trei zile 
smulse timpului de reparație al 
mașinii de turnare sub presiune.

— Așadar..., 3 (zile) X 3

A PORNIT
Șl PRIMUL EȘALON

STUDENȚESC

La culesul plantelor medicinale
Elevii școlilor din Urzicem au petre
cut două zile in aer liber in cadrul 
unei activități reconfortante : culesul 

plantelor medicinale.
Foto : C. IORDACHE

Răspunzînd chemării la mun
că patriotică adresată de stu
denții ieșeni colegilor lor din 
întreaga țară, bucureștenii au 
Inaugurat ieri o vacanță acti
vă : uri grup de 60 de student! 
de la Institutul de arte plas
tice a plecat pentru 20 de zile 
la I.A.S. Zimnicea, unde vor 
participa la diferite lucrări a- 
gricole.

Zilele următoare peste 3 500 
de studenți de la Universitate, 
Academia de studii economice, 
institutul medico-farmaeeutic, 
Conservator și Institut de 
Construcții se vor îndrepta spre 
diferite întreprinderi agricole 
din județele Ilfov, Teleorman, 
Constanța, Olt. De asemenea, 
100 de studenți arhitecți vor fi 
prezenți, începînd de la 1 iulie, 
pe șantierul I.C.M.-2 București.

Plantele medicinale și aroma
tice constituie una din bogățiile 
țării noastre. Strîngerea și valo
rificarea lor a constituit șî con
stituie pentru tineret — elevi șî 
pionieri — o importantă acțiu
ne patriotică.

Multe organe și organizații 
U.T.C. au dobîndit o experiență 
valoroasă în inițierea de acțiuni 
cu tineretul (decada strîngerii 
plantelor medicinale, „Săptămîna 
mușețelului", „Sărbătoarea teiu- 
lui“), organizarea de tabere cu 
elevi pe timpul vacanței de vară, 
reînsămînțarea unor terenuri cu 
specii valoroase de plante medi
cinale. în județele Bihor și Ialo

mița unele organizații au însă- 
mînțat cu plante medicinale te
renuri improprii pentru agricul
tură. Asemenea acțiuni se cer 
extinse în t^ate județele.

în prezent, în toate județele, 
momentul optim pentru recolta
rea celor mai multe specii valo
roase a sosit. Ținînd cont de 
faptul că pentru valorificare se 
folosesc anumite părți din plantă 
iar perioada optimă cînd sînt a- 
cumulate cele mai mari canti
tăți de substanță activă este de 
scurtă durată se cere o atentă 
și minuțioasă organizare a mun
cii. Comitetele județene, organi
zațiile U.T.C., în colaborare cu

cadrele de specialitate din între
prinderile de valorificarea plan
telor medicinale și ocoalelor sil
vice au obligația de a acționa 
permanent mobilizînd mase 
mari de tineri de la orașe și 
sate pentru finalizarea acestei 
importante acțiuni. Dedicînd 
„ziîe“, „decade" speciale pentru 
strîngerea plantelor medicinale, 
Organizînd tabere sezoniere ’ cu 
elevii pe timpul vacanței de vară, 
stabilindu-se acțiuni și în cele
lalte categorii de tabere ale ti
neretului, prin deplasările în 
drumeție se pot strînge cantități 
importante.

I. LEPĂDAT

(Urmare din pag. I)

borare cu conducerea CEIL- 
Ared, aceasta din urma, fiind de 
acjrd cu propunerea conducerii 
șcdlii de a se alege din planul 
de producție al fabricii de mo
bilă produse complete corespun
zătoare condițiilor tehnice și ma
teriale ale școlii precum și ne-1 
eesităților de instruire practică 
a elevilor. Colaborarea între 
scoală și întreprindere, reparti
zarea unor muncitori să ajute la 
punerea în funcțiune a mașini
lor și utilajelor, rezolvarea pro
blemelor organizatorice și de ă- 
provizionare au făcut posibilă 
începerea activității de produc
ție în ambele ateliere.

în atelierul de prelucrări ma
nuale bunăoară, elevii sînt or
ganizați în echipe de cîte p<atru, 
dintre care unul din anul III. Cel 
dîn anul IÎI este șeful echipei. 
Fiecare echipă primește pentru 
execuție obiectul complet, pe 
care trebuie să-1 realizeze în 
mod independent și cu răspun
derea respectivă, cu toate ope
rațiile tehnologice, duoă prelu
crarea mecanică. Pe baza pla
nului ce trebuie realizat, mais
trul instructor stabilește planul 
lunar al fiecărei echipe în mod 
egal, cu norme de timp și de 
producție calculate pe produs nu 
pe operații, la nivelul posibilită
ților elevilor și fără a pierde 
din vedere fenomenul instruirii

Pînă în prezent, am reușit să 
realizam și chiar să depășim 
plănui, fără intensificarea mun
cii elevilor. Pentru dezvol
tarea simțului de răspundere 
la elevi, predarea produselor 
terminate și efectuarea contro
lului de calitate se face în ore- 
zența echiuei de elevi, a mai
strului instructor și a organului 
CTC al CETL, cu toate formele 
legale din producție. Astfel, e- 
ficiența instruirii a sporit, iar 
munca elevilor poate fi apreciată 
lâ adevărata ei valoare.

Pentru bunul mers al proce
sului de producție în atelierele 
școlare, considerăm că este 
foarte necesar să existe o strîn- 
să și eficientă legătură între

școală și întreprinderea tu
telară. în cazul nostru, con
ducerea C. E. L L. a insistat 
și acționat hotărît ca școala 
să fie ajutată pentru înfiin
țarea atelierelor de produc
ție. . pentru înzestrarea lor cu 
mașinile unelte necesare,, repar
tizarea pentru școală a unei 
părți corespunzătoare din planul 
de producție al fabricii de mo
bilă din Arad, construcția insta
lației de exhaustare etc. Rezul
tatul acestei bune colaborări în
tre școală și CETL-Ayd este 
evident pozitiv atît pentru, școa
lă cît și pent.ru combinat. In
tr-un an școlar atelierul de pro
ducție ăl școlii cu un număr 
mediu de 3.5 elevi zilnic, 
realizează pentru combinat -o 
producție pentru export în va
loare de 1 500 000 lei pe lîng.î 
alți 150 OOO—200 000. lei pe care .îi 
realizează atelierul de Sculptură 
al școlii, unde lucrează zilnic 
un număr mediu de 20 elevi.

Și pentTU a evidenția mai con
cret folosul pentru școâlă al a- 
eestei rodnice colaborări, tre
buie spus că în vacanța de vară 
1971. CETL Arad a construit din 
fond urile sale un >taj peste par
terul clădirii școlii, realizînd’.’- 
se astfel un plus de spațiu de 
școlarizare foarte necesar, care 
e.uormde 4 săli de clasă noi. 
două laboratoare și o. sală profe
sorală. în p^nul de perspectivă si 
de realizări mai apropiate, con
ducerea CEIL a hotărît ca în 
incinta școlii să se Construiască 
un atelier nou de producție cu 
3 nivele șî înzestrare tehnică 
corespunzătoare, ateliere în care 
vor efectua instruirea practică 
toți elevii școlii în condițiuhi 
tehnologice ca cele din produc
ție. De fant, acest nou atelier 
va fi o mică fabrică de mobilă 
înzestrată cu tot ceea ce este 
necesar realizării unui plan de 
producție anual de 3—4 milioane 
lei pentru.CEIL Arad.

în acest an se execută proiec
tul acestui atelier, iar în anul 
1973 va începe construcția Iui.

TINERI LA ÎNĂLȚIME
Ne aflam 2ilele acestea la 

Fabrica de prefabricate din 
beton de Ia Oradea cînd, din 
secția de beton celular auto- 
clavizat, s-a anunțat o de
fecțiune tehnică : conducia- 
șlam pentru evacuarea de
șeurilor se înfundase unde
va, pe lungimea celor 90 
de metri de feavă lisă, groa
să de numai 8 centimetri. 
Fluxul producției se oprise. 
Intre timp, oîțiva uteciști 
din secție se și cățăraseră 
sus de tot, sub acoperișul 
halei, căutînd cu lovituri de 
ciocan „dopul" buclucaș.

Toți sînt prieteni : Livdu 
Tărăban, Gaspar Atila, Mi
ron Gombos, Iosif Vig șî 
Laskovics Francisc. Orele 
trec. ,,Dopul", in lungime 
de mai mulți metri, nu poa
te fi scos. Din păcate, con
ducta nu are flanșe, cl e 
sudată de la un capăt la al

tul. A trecut de mult ora 
pauzei de masă, a trecut șl 
ora de ieșire din schimb dar 
tinerii nu coboară de pe 
țeava de care sînt prinși cu 
centura de siguranță.

Orele trec. La conductă 
încă se lucrează. S-a înserat.

Oboșiți, transpirați, arși 
de sete, băieții nu coboară, 
încă puțin. O jumătate de 
oră. în sfîrșit, conducta e 
liberă I Se poate relua pro
ducția !

Părerea șefului secției, in
ginerul Szep Alexandru, 
este că defecțiunea pe con-, 
ducta-șlam a fost remediată 
într-un timp mult mai scurt 
decît se așteptase, mai exact 
în opt ore, în loc de două— 
trei zile. S-a economisit ast
fel materie primă în valoare 
de peste 10 000 lei.

H. DRAGOMIR

pent.ru


Premierul Mujibur Rahman 
l-a primit pe ambasadorul 

român la New Delhi delpestelhotare S.EA.T.O. — UN
ANACRONISM

Ambasadorul Republicii So
cialiste România la New 
Delhi, Petre Tănăsie, a fost 
primit, la 29 iunie, de pri
mul ministru al Republi
cii Populare Bangladesh, Mu
jibur Rahman.

In cadrul întîlniril, primul 
ministru Mujibur Rahman a 
exprimat gratitudinea sa, a 
guvernului și a poporului tă
rii sale pentru actul priete
nesc al României de recunoa
ștere a Republicii Bangla
desh.

Ambasadorul român a trans
mis primului ministru Muji
bur Rahman și poporului din

Republica Populară Bangla
desh un mesaj de prietenie 
din partea președintelui Con
siliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu. Mujibur Rahman 
a răspuns printr-un mesaj a- 
dresat președintelui Consiliu
lui de Stat, guvernului și po
porului român, în care urea
ză fericire și prosperitate și 
exprimă speranța țării sale 
de a promova relații de cola
borare'și prietenie cu Româ
nia.

In cadrul convorbirii, care 
s-a desfășurat intr-o atmosfe
ră cordială, au fost abordate 
probleme ale dezvoltării vii
toare a relațiilor bilaterale.

Comunicat indo - pakistanez
La încheierea primei zile a convorbirilor dintre primul mi

nistru al Indiei, Indira Gandhî, și președintele Pakistanului, 
Zulfikar Aii Bhutto, desfășurate miercuri în localitatea indiană 
Simla, a fost dat publicității un comunicat comun, în care par- 
file declară că doresc „să uite trecutul și să întoarcă o nouă 
pagină" în istoria relațiilor bilaterale.

Hotărîrea C.C al 
P.C.U.S. „cu privire 

la perfecționarea, în 
continuare, a siste
mului învățămîntului 
profesional și tehnic"

La Moscova a fost dală 
publicității hotărîrea C.C. al 
P.C.U.S. și a Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. „Cu pri
vire la perfecționarea, în 
continuare, a sistemului £n- 
vățămîntului profesional și 
tehnic".

In hotărîre se prevede ex
tinderea și perfecționarea 
școlilor de acest fel, în ve
derea unei pregătiri cores
punzătoare a tinerilor mun
citori, cărora urmează să li 
se asigure un nivel ridicat 
al cunoștințelor profesionale 
și de cultură generală pentru 
a-i face apți să îndeplineas
că sarcinile în domeniul dez
voltării economiei țării și al 
promovării progresului teh
nic în producție.

TOVARĂȘUL EMIL BODNARAȘ 
ÎȘI CONTINUĂ VIZITA NEOFICIALĂ 

ÎN MAREA BRITANIE
Continuîndu-și vizita neoficială în Marea Britanie vice

președintele Consiliului de Stat, Emil Bodnaraș, care este 
însoțit de academicianul Henri Coandă, ministru, consilier la 
Consiliul de Stat, a fost miercuri oaspetele uzinelor de mo
toare industriale și navale de la Coventry, aparținînd compa
niei Rolls Royce (1971) Ltd. ................—___  - ....... ............

In cursul zilei de joi, au fost 
vizitate, de asemenea, uzinele 
de motoare de aviație din 
Derby și divizia de motoare de 
elicoptere din Leavesden. La 
uzinele vizitate, vicepreședin
tele Consiliului de Stat a fost 
întâmpinat și a purtat discuții 
cu membri ai conducerii ace
stora și cu reprezentanți ai 
uniunilor sindicale. A fost pre
zent ambasadorul român la 
Londra, Vasile Pungan.

Lordul Cole, președintele com
paniei Rolls Royce, a oferit un. 
dineu în cinstea oaspetelui ro
mân. De asemenea, vicepre
ședintele Consiliului de Stat al

Vizita delegației 
militare române 
în Cehoslovacia

Delegația Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste România, 
condusă de general de armată 
lon-Io'niță, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul forțelor arma
te, care se află într-o vizită o- 
iicială de prietenie în Cehoslo
vacia,. a plecat într-o călătorie 
prin țară.

Miercuri, membrii delegației 
au fost însoțiți de general de 
armată. Martin Dzur, ministrul 
apărării naționale a R-S. Ceho
slovace, alte personalități ceho
slovace.

La Kosice — prima etapă a 
călătoriei, delegația Forțelor 
noastre Armate și persoanele 
oficiale cehoslovace care o în
soțesc, au vizitat școala superi
oară de aviație din localitate. 
La mitingul organizat în cin
stea reprezentanților Forțelor 
Armate ale României au mai 
luat cuvîntul general-maior Jan 
Koval, comandantul școlii, gene
ral-major Aurel Niculescu, co
mandantul aviației. A vorbit, de 
asemenea, ministrul forțelor ar
mate, Ion Ioniță. în continuare, 
membrii delegației au fost oas
peții Combinatului siderurgic 
din localitate.

în cursul călătoriei, oaspeții 
și persoanele care-i însoțesc 
s-au deplasat la Zvolen. loca
litate unde se află unul din 
numeroasele monumente ridica
te în memoria zecilor de mii de 
ostași români care și-au jertfit 
viața pentru eliberarea Cehoslo
vaciei. La monument, masiv bloc 
de piatră albă, în care sînt în
crustate cuvintele ..Glorie veș
nică eroilor români căzuți pen
tru eliberarea Republicii Ceho
slovace de eub jugul fascist", 
erau arborate drapelele de stat 
ale României și Cehoslovaciei. 
Militari și piohieri făceau de 
gardă.

•In semn de cinstire a eroilor 
.români au fost depuse coroane 
de flori din partea delegației 
Forțelor Armate ale Republicii 
Socialiste România și a Armatei 
Populare Cehoslovace. De ase-

o hotârîrc 
a Papei Paul 

al Vl-ica
La Vatican a fost anunțată, 

in mod oficial, hotărîrea Papei 
Paul al VI-lea în ■ b.âzacăreia 
delimitările administrației bise
ricești corespund- cu frontiera 
de vest a statului polonez — 
transmite agenția P.A-P.

★
purtătorul de cuvînt al gu

vernului polonez a făcut o de
clarație în care apreciază in mod 
pozitiv hotărîrea Vaticanului și 
arată că prin aceasta ee reali
zează un deziderat prezentat în 
nenumărate rinduri Vaticanului 
de catolicii polonezi. Acest pas 
înseamnă că Vaticanul a tras 
concluzii din situația reală teri
torială și politică existentă de 
27 de ani, recunoscută pretutin
deni, gi consemnată în prezent 
și în tratatul dintre Polonia și 
R. F. a Germaniei.

menea, membrii delegației au 
depus o coroană de flori la 
Monumentul eroilor sovietici.

Joi, membrii delegației mili
tare române au depus o jerbă 
de flori la Monumentul eroilor 
români din localitatea Banov.

în aceeași zi, delegația Forțe
lor Armate ale Republicii So
cialiste România a sosit la Brno, 
unde a vizitat Academia Mili
tară.

FI
REPUBLICA AFRICA DE 
SUD. — Aspect din timpul 
recentelor incidente dintre 
poliție și studenții care de
monstrau împotriva politicii 
de apartheid promovată de 

regimul de la Pretoria.

Soarta copiilor

de muncitori

Dezvăluirile unui studiu
întocmit de Biroul național 

al copiilor din Marea Britanie

eea ce „TIMES" numește „șocante și depresi
ve" sînt concluziile înregistrate de „Studiul na
țional a! dezvoltării copiilor" întocmit de Bi
roul național al copiilor din Marea Britanic a- 
supra a 17 000 de subiecți, dintre care 92 la sută 
s-au născut într-o sâptămînă a lunii martie 1958.

Copiii au fost obiectul unui studiu amănunțit asupra condi
țiilor în care și-au petrecut primii ani de viață în mediul 
familial, anii de școală ca și primii ani ai adolescenței. Con
cluzia fundamentală care se degajă este că majoritatea co
piilor de muncitori britanici sînt handicapați încă de Ia naș
tere de lipsuri materiale, condiții de locuit nesatisfăcătoare, 
absența îngrijirilor medicale, toate fiind premize pentru în- 
tîrzierea intrării lor în procesul. instrucției și educației 
Dificultățile se măresc dacă unul dintre părinți este șomer 
sau dacă sînt mai mulți copii într-o familie. 15 la sută din
tre copiii studiați trăiesc în condiții care se plasează sub 
standardului de viață fixat pentru anul 1966, raportorii le 
consideră chiar inferioare „oricăror norme rezonabile", pe 
cînd 37 la sută dintre ei trăiesc în case supraaglomerate, 
în comparație cu numai un procent din numărul copiilor 
născuți în familii aparținînd celorlalte pături sociale. în 
cazul celor 37 la sută dintre copiii studiați, casele în care 
aceștia locuiesc nu sînt înzestrate cu apă caldă, baie sau 
instalație sanitară. De asemenea, numărul de copii de mun
citori care sînt imunizați, vaccinați, îngrijiți în clinici sau 
alte centre medicale, tratați în cabinetele, stomatologice este 
cu mult inferior numărului copiilor aparținînd, de exemplu, 
familiilor de intelectuali, cu mijloace materiale mai substan
țiale. Aceasta este sursa „handicapului fizic", cum îl nu
mește studiul respectiv, manifestat la copii într-o diferență 
sensibilă de înălțime datorită și unei relative malnutriții, 
în defecte de auz, vedere și vorbire, dantură proastă. „Han
dicapurile" din primii ani de viață, chiar dacă sînt înlă
turate ulterior, își pun amprenta pentru totdeauna asupra 
copilului și a dezvoltării lui ulterioare. Factorii amintiți 
conduc și la o supraexcitare nervoasă foarte timpurie.

Existența școlilor particulare, în paralel cu cele de stat, 
dar mai ales a unor școli „mai bune" sau „mai puțin 
bune", în funcție de taxe și obligațiile părinților față de 
școală, obligă familiile de muncitori, cu venituri mai mici, 
să-și supună copiii unei instrucții mai ieftine, deci mai 
proastă, care va șterge superficial și în timp unele dintre 
„defectele" din copilărie. Ajunși în primii ani ai adolescen
ței. copiii suportă într-o măsură „exarcerbată" — spune 
TIMES — handicapurile sociale, sanitare și de educație. Și 
ei sînt din nou handicapați în perspectivele pe care le au de 
a putea intra în vreun institut superior de învățămînt.

Studiul Biroului național al copiilor este rezultatul unor 
preocupări mai vechi, al unor cercetări întreprinse asupra 
acelorași copii din patru în patru ani și reprezintă în sine, 
un document revelatoriu al unor realități sociale. El este 
fără îndoială, un semnal de alarma pentru factorii responsa
bili cu creșterea și educarea generațiilor viitoare de tineri 
britanici.

DOINA TOPOR
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LE SOIR : „Cristian 
Badea este un artist 

deosebit"
Aflat Ia studii în Belgia, tână

rul violonist român Cristian Ba
dea a obținut. în cadrul unui 
concurs organizat de Conserva
torul din Liege, Medalia de aur 
a guvernului belgian, distincție 
acordată pentru diploma cea 
mai înaltă a unui conservator 
belgian.

Publicul prezent Ia concurs a 
răsplătit cu ovații interpretarea 
tînărului medaliat. La rîndul ei, 
presa remarcă arta violonistului 
român. „La 23 de ani — notea
ză ziarul de mare tiraj din 
Bruxelles „Le Soir“ — Cristian 
Badea este un artist deosebit, 
cu stil strălucitor, dotat cu o 
tehnică remarcabilă.

„PR0GN0Z-2"
• AGENȚIA TASS anun- 

ță că, în scopul studierii 
proceselor activității solare 
și influenței acestora asu
pra mediului interplanetar 
și magnetosferei Pămîntului, 
începute de stația „Prognoz", 
în Uniunea Sovietică a fost 
lansată la 29 iunie, ora 6 și 
47’ (ora Moscovei) stația au
tomată „Prognoz-2".

• ADUNAREA NAȚIONALA 
a Kuweitului a votat, miercuri, 
o rezoluție în care se cere gu
vernului să naționalizeze in
dustria de gaze naturale — a- 
nunță agenția Associated Press,

Mesaj de compasiune 
al Societății de 

Cruce Roșie din 
R. P. Chineză

• AGENȚIA China Nouă a- 
nunță că Societatea de Cruce 
Roșie a R.P. Chineze a transmis 
un mesaj de compasiune com- 
patrioților chinezi din Hong 
Kong, care au fost victime ale 
alunecărilor de teren provocate 
de furtunile puternice. Pentru 
a depăși dificultățile tempo
rare, Societatea de Cruce Roșie 
din R.P. Chineză a remis corn- 
patrioților din Hong Kong 
suma de 2 milioane de iuani.

OTTO WINZER 
L-A PRIMIT 

PE EGON BAHR
Ministrul afacerilor ex

terne al R.D. Germane, 
Otto VVinzer, a primit la 
28 iunie pe secretarul de 
stat la Cancelaria fede
rală a R.F.G., Egon Bahr, 
prilej cu care a avut loc 
o convorbire privind pro
bleme referitoare la 
schimbul de păreri între 
R.D.G. și R.F.G.

întîlnirea, la ■ care a partici
pat și secretarul de stat la Con-? 
siliul de Miniștri al R.D.G., 
Michael Kohl, s-a realizat la 
dorința ambelor părți.

La sediul Consilului de Mi
niștri al R.D.G. a avut loc o 
nouă .întîlnire între secretarul 
de stat la . Consiliul de Miniștri 
al R.D.G., Michael Kohl și se
cretarul de stat la Cancelaria 
federală a R.F.G., Egon Bahr, 
însoțiți de delegațiile respec
tive. Au fost dezbătute proble
me privind stabilirea de relații 
normale, de bună vecinătate 
între R.D.G. și R.F. a- Germa
niei.

• AGENȚIA TANIUG infor
mează că, din inițiativa Federa
ției organizațiilor economice Ja
ponia (Keîdanren), a Camerei

țlttF
de comerț și a Asociației pentru 
promovarea comerțului cu țările 
socialiste din Europa, U Tokio 
a fost constituit Comitetul eco
nomic nipono-iugoslav.

Declarație a M.A.E. 
al R.P.D. Coreene

Un purtător de cuvînt -al Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
R.P.D. Coreene a dat publicității 
la 28 iunie, o declarație în caro 
condamnă faptul că unități de 
poliție din Tokio au efectuat ra
zii la locuințele funcționarilor 
conducerii Asociației generale a 
rezidenților Coreeni din Japonia 
(Chongryon), arestînd pe unii 
dintre ei, iar gruouri de huligani 
au atacat pe rezidenții coreeni — 
informează agenția A.C.T.C. Mi
nisterul de Externe al R. P. D. 
Coreene protestează cu indig
nare împotriva acestor acte care 
reprezintă o încălcare a dreptu
rilor unei organizații legale și o 
manifestare de ostilitate față de 
R.P.D, Coreeană,

Republicii Socialiste România 
■a participat la o masă oferită 
în onoarea sa de G.E. Knight, 
președintele diviziei de aviație 
comercială a companiei „Bri
tish Aircfraft Corporation".

★
Joi seara, tovarășul Emil 

Bodnaraș, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
a avut o. întîlnire cu John Gol- 
lan, secretar general al Parti
dului Comunist din Marea Bri
tanie, și cu Tony Chater, mem
bru al’ Comitetului Politic al 
P.C.M.B. Cu acest prilej, au 
fost abordate probleme ale re
lațiilor dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comu
nist din Marea Britanie, pre
cum și probleme actuale ale si
tuației internaționale. La con
vorbire. care 6-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, tovără
șească, a participat Vasile Pun- 
gan, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., ambasadorul Româ
niei la Londra.

Noi acte de 
agresiune ale 
armatei S.IIJ.
Aviația americană a conti

nuat să bombardeze, la 28 iunie, 
zone dens populate din provin
cia Quang Ninh, inclusiv stați
unea balneară Bai Chay, precum 
și întinse regiuni din provin
ciile Hai Hung, Thai Binli, Ninh, 
Binh, Thanh Hoa, Nghe An, 
Ha Tinh, Vuang Binh și dim 
zona Vinh Linh.

La 30 iunie, pe 
malurile fluviu
lui Zair, în țara 
acoperită pe ju
mătate de imen
se păduri tropi
cale, se aniver
sează un mo
ment esențial al 
istorici naționa
le : proclamarea

independenței.
Republica Zair, al treilea 

stat ca mărime din Africa, 
cu o suprafață de 2 345 049 
km.p. și o populație de 
21 637 000 locuitori este scăl
dată Ia vest de apele O- 
ceanului Atlantic, iar la 
est de o salbă de lacuri 
legate între ele de lan
țuri muntoase cu piscuri 
ce depășesc 5 000 metri. Te
ritoriul Republicii Zair, cu
noscut cu multe secole în 
urmă, din documente ce 
atestă Regatul Baluba, con
federația Lounda și imperiul 
Balunda ca centre ale unei 
civilizații de o remarcabilă 
originalitate, a fost victima 
colonizării belgiene în seco
lul trecut.

La capătul unei lupte în
delungate și pline de sacri
ficii duse de poporul zairez, 
la 30 iunie 1960 Republica 
Zair și-a proclamat indepen
dența. Au urmat apoi seri
oase crize politice care 
au culminat cu secesiu
nea Katangăî și războiul 
civil, Ia care s-au adău
gat acțiunile teroriste dez
lănțuite de bandele de mer
cenari, acțiuni cc au adus 
grave prejudicii tînărului 
stat african. La 24 noiembrie 
1965 generalul Mobutu, cu 
sprijinul armatei naționale, 
a preluat puterea, devenind 
președinte al țării, fiind re
ales în aceeași funcție în 
toamna anului 1970. Este, de 
fapt, momentul cînd Republi
ca Zair cunoaște q nouă eta
pă în dezvoltarea sa și, de 
acum, eforturile sale vor fi 
îndreptate spre afirmarea 
personalității naționale.

Considerată drept țara afri
cană cea mai bogată în re
surse naturale, Zairul este 
unul din principalii furni
zori în ce privește producția 
de cobalt, diamante indus
triale, radium, uraniu, cupru, 
cositor etc. Aceste bogății, 
pînă nu demult aflate în po
sesia marilor monopoluri 
străine, au început să fie 
exploatate în interesul na
țional.

O serie de măsuri adoptate 
în anii din urmă aii inipri-

Peisaj minier în Zair.

Sărbătoarea 
Republicii 

Zair
mat tuturor sectoarelor de 
activitate un impuls perma
nent. Planul de dezvoltare și 
de diversificare economică 
prevăzut pe o perioadă de 10 
ani (1967—1977) are ca obiec
tiv principal creșterea în 
medie cu 5 la sută a produ
sului național brut. Efortu
rile sînt concentrate spre do
meniile transporturilor, ener
geticii, agriculturii, industrii
lor legate de piața internă 
și sectorul minier. Pentru 
aceasta, a fost elaborat un 
vast plan de investiții. Una 
din cele mai mari realizări, 
cu care zaîrezii se mîndresc, 
va fi complexul hidroenerge
tic de la Inga, care, prin 
uriașa salbă de baraje și cen
trale electrice va furniza 
energie întregului teritoriu 
dintre Kinshasa și Oceanul 
Atlantic. Guvernul zairez a 
prevăzut, de asemenea, im
portante proiecte în domeniul 
extracției miniere, treeîndu- 
se la înființarea unei impor
tante ramuri prelucrătoare : 
metalurgia. Pe harta țării au

apărut noi obiective indus
triale ca : prima unitate si
derurgică din Africa centra
lă, o topitorie de aluminiu, o 
uzină de asamblat automo
bile. Agricultura a recupe
rat și ea din rămînerea în 
urmă, asigurînd necesitățile 
interne și unele disponibili
tăți de export.

Pe plan extern, Republica 
Zair; promovează o politică 
de colaborare cu toate sta
tele, în baza respectului su
veranității și independenței 
naționale, neamestecului jn 
treburile interne, a avantaju
lui reciproc.

Dc-a lungul anilor, relațiile 
româno-zaireze au cunoscut 
un curs ascendent, pozitiv. 
România a fost printre pri
mele țări care au recunoscut 
tînărul stat african indepen
dent. în 1970 țara noastră a 
primit ca oaspete pe preșe
dintele Mobutu Șese Seko, 
iar în primăvara acestui an 
secretarul general al P.C.R., 
președintele Consiliului de 
Stat al României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a vizitat 
Republica Zair. Cu aceste 
prilejuri au fost evidențiate 
posibilitățile existente pentru 
diversificarea și intensifica
rea relațiilor româno-zaireze, 
cei doi președinți pronunțîn- 
du-se pentru creșterea schim
burilor comerciale, a coope
rării economice și tehnice în 
interesul reciproc al celor 
două popoare.

GH. SPRINȚEROIU

La 27 iunie Ia 
Canberra a avut 
Ioc deschiderea 
oficială a sesiu
nii Consiliului 
ministerial al 
pactului mili
tar din Asia 
de sud - est 
(S. E.A. T. O.) 
Chiar la aceas

tă reuniune inaugurală au 
fost exprimate îndoieli se
rioase asupra necesității 
menținerii acestei organi
zații. Astfel, Carlos Romulo, 
ministrul afacerilor externe 
filipinez, a afirmat că 
S.E.A.T.O. „necesită o ‘trans
formare masivă și că sub ac
tuala formă trebuie privită 
ca o prezență anacronică și 
inutil provocatoare in con
textul climatului mai încăl
zit din Asia". Comentatorii 
au remarcat, de asemenea, 
că, pentru prima oară, Fran
ța și Pakistanul — membri 
fondatori ai organizației — 
nu au trimis Ia sesiunea de 
la Canberra nici măcar ob
servatori. așa cum proce
daseră Ia reuniunile ante
rioare.

Organizația Tratatului A- 
siei de sud-est (S.E.A.T.O.) 
a luat ființă în anul 1954, — 
deci. în perioada în care 
Franța era nevoită să aban
doneze pozițiile sale colonia
le din Indochina — apariția 
sa produeîndu-se din iniția
tiva și cu sprijinul direct a-1 
defunctului secretar de stat 
al S.U.A. John Foster Dul
les. Potrivit cunoscutului 
ziarist american C. L. Sulz
berger, scopul creării acestui 
pact a fost acela de a per
mite președintelui Statelor 
Unite, prin intermediul unui 
„cec în alb‘- al Congresului, 
să întreprindă o acțiune mi
litară rapidă în această zonă. 
Promotorii acestui pact a- 
veau în vedere situația stra* 
tegică a Asiei de sud-est, i ț 
sibilitatea unei intervenții 
americane, menită a crea un 
puternic sprijin politicii de 
expansiune elaborată Ia 
Washington. „Președintele — 
declara Dulles în 1955 — nu 
avea autoritatea necesară din 
partea Congresului pentru a 
interveni și nu existau asi
gurări că am avea un aliat, 
dacă am acționa... Tratatul 
ne asigură aliați aîcî". Pac
tul avea opt membri : Pa
kistan, Filipîne, Tailanda, 
Anglia, Franța, Australia, 
Noua Zeelandă și, bineînțe
les, S.U.A. In virtutea unui 
protocol special, regimul de 
la Saigon beneficiază de 
sprijinul militar multilateral 
al S.E.A.T.O.

Tn ultimii ani, datorită 
schimbărilor produse pe are
na internațională, a opoziției 
popoarelor față de politica 
blocurilor militare, s-a ac
centuat procesul de eroziune 
în cadrul pactului, o in
fluență deosebită a avut-o, 
fără îndoială, eșecul politicii 
imperialiste de forță în In
dochina, eșecul încercărilor 
de a infringe poporul viet
namez, popoarele din Indo
china.

Sub presiunea S.U.A.» Ta 
intervenția agresivă din In
dochina s-au văzut nevoite 
să ia parte și o serie 
de state membre ale pactu
lui S.E.A.T.O. Creșterea ne
mulțumirii populare față de 
participarea ia acest război, 
ca și eșecurile de pe teatrele 
de luptă, au determinat a- 
ceste țări să decidă retrage
rea sprijinului militar acor
dat regimului saigonez. In 
țările membre din regiune 
se aud tot mai puternic voci 
care cer reconsiderarea ati
tudinii față de acest pact. 
Astfel în Filipîne, Australia 
și Noua Zeelandă largi 
cercuri politice se pro
nunță pentru revizuirea 
masivă a rolului și struc- 1 
turii S.E.A.T.O. Semnifi- 
cativa în acest sens este și 
poziția adoptată de Franța, 
care de 7 ani nu mai parti
cipă la lucrările acestei or- 
gaaizatii. Pakistanul, de ase- 
menea, s-a distanțat foarte 
mult de acest pact. La ac
tuala sesiune Pakistanul nu 
a mai considerat necesar să 
trimită nici măcar un repre
zentant. Atitudinea „aliați- 
lor* neliniștește Washnigto- 
nul, fapt care și-a găsit ex
presie în avertismentul iui 
W. Rogers că S.U.A. ar pu
tea să abandoneze S.E.A.T.O. 
dacă nu încetează criticile 
la adresa pactului. Rogers a 
afirmat — potrivit A.F.P, — 
că „criticile repetate lansate 
împotriva S.E.A.T.O» în Aus
tralia nu pot decît să întă
rească poziția anumitor 
membri ai Congresului care 
preconizează o dezangajare a 
S.U.A. pe plan extern".

Eroziunea accentuată din 
cadrul S.E.A.T.O. constituie 
fără îndoială o nouă mărtu
rie a falimentului politicii 
întemeiată pe forță, a politi
cii blocurilor militare în ge
neral.

I. T.

memo
VINERI, 3« IUNIE 1872

ANCHETATORUL î rulează la 
Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.30Î 20,45).

JOCUL» DE-A MORTEA : rulea
ză Ia Sala Palatului (orele 17,15; 
20,15), scala (orele 9; 11,15; 13,30; 
16,15; 18,45; 21,15), București (ore
le 8,45; 11; 13,13; 18; 18,30; 20,45). 
Grădina Select (ora 20,15).

marea speranța albA î ru
lează Ia Patria (orele .10; 12,30; 16. 
18,30; 21,00), Luceafărul (orele si 
11,15; 13^0; 16; 18,30; 21), Grădina 
Doina (ora 20,30).

ȘI TOTUȘI, ELOIS EXISTA • 
rulează la Timpuri Noi (orele 9— 
18,30 în continuare. Program de 
documentare ora 20,15).

MĂRTURISIRILE UNUI COMI
SAR DE POLITIE FĂCUTE PRO
CURORULUI REPUBLICII : ru
lează la Capitol (orele 0; 11,15; 14;

16,15; 18,45; 21), Excelsior (orele 
9,13; 11,30; 13,45; 16: 18,15; 20,30),
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
13,30; 20,45), Flamura (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Gră
dina Capitol (ora 20,15).

ODISEEA GENERALULUI JOSE’ 
rulează la Unirea (orele 15,30; 18).

CASA DE SUB ARBORI î rulea
ză la Favorit (orele 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30), Feroviar (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20,45).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRA ; rulează la Grivița (orele 9; 
12,15; 16; 19.30), Volga (orele 9,30; 
12.45; 16; 19,30).

20 000 DE LEGHE SUB MÂRI t 
rulează la Gloria (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Aurora (orele 
9,30; 12; 15,30; 18). Modem (orele 
8,30; li; 13.30; ÎS; 18 30; 21), Grădi
na Modern (ora 20,30), Grădina 
Aurora (ora 20,15).

ASTA SEARA DANSAM IN FA
MILIE : rulează Ia Floreasca (ore
le 15,30; 18; 20,30), Popular (orele 
15,30; 18; 20,15), Munca (orele 15,30; 
18; 20,15).

RILE MIORIȚEI — ora 18,30; Cir
cul „București" : CIRCUL MARE 
DIN MOSCOVA — ora 19,30).

FELIX- ȘI OTILIA ; rulează la 
Pacea (orele 15,45; 19).

STEAUA SUDULUI : rulează la 
Lumina (orele 9; 11,15; 13,45; 17; 
18,15: 20,30).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL C 
ruleâză la Doina (orele 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,15; — la orele 10 pro
gram de desene animate pentru 
copii), Buzești (orele 15,30; 18)?
Grădina Buzești (ora 20,30).

FEMEI IN OFSAID; rulează la 
Lira (orele 15,30; 18).

DESCULȚ IN PARC : rulează la 
Bucegi (orele 15,45; 18), Tomis (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15), Gră
dina Bucegi (ora 20,30), Grădina 
Tomls (ora 20,30).

BATALIONUL INVIZIBIL ; ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 
17,45; 20).

CASTANELE SÎNT BUNE : ru

lează Ia-Central (orele 9,15; 11,30; 
1345*. 16: 18,15; 20,30).

ANCHETA DE LA HOTEL EX
CELSIOR : rulează la Giulești (o- 
rele 15.30; 18; 20,30).

ROBIN HOOD : rulează la Miori
ța (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45: 13;
20.30) , Arta (orele 15,30; 18), Gră
dina Arta (ora 20,15).

SILVIA : rulează la Vitan (orele 
15,30; 18,15).

TOAMNA CHEYENNILOR î ru
lează la Drumul Sării (orele 16;
19.30) .

PRERIA : rulează la Dacia (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 13,15; 20,30).

MICUL SCALDATOR î rulează 
la Crîngași (orele 15,30; 17,45; 20),

LEGENDA : rulează la Progre
sul (orele 15,30; 18; 20,15).

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT : rulează la Cotroceni (orele 

15,30; 18; 20,15), Rahova (orele 
15.30; 18; 20,15).

O FLOARE $1 DOI GRĂDI
NARI : rulează la Festival (orele 
9: 12,15; 15,45; 19), Grădina Festi
val (ora 20,15).

STEAUA SUDULUI : rulează 18 
Viitorul (orele 15,45; 18: 20,15).

19 FETE ȘI UN MARINAR î ru
lează Ia Cosmos (orele 15,30; 17,45; 
20).

LOVE STORY t rulează la Mo
șilor (orele 15,30; 18). Grădina Mo
șilor (orele 20,15).

EVADAREA DIN PLANETA 
MAIMUȚELOR : rulează la Laro- 
met (orele 15,30; 17,30; 19,30).

- DREPTUL DE Ă TE NAȘTE» 
rulează la Flacăra (orele 15,30; 13; 
20.15).

TRAFIC : rulează la Grădina U- 
nirea (ora 20,15).

CINCI PENTRU INFERN S ru
lează la Grădina Lira (ora 20,30r.

OSCEOLA : rulează la Gtădlrfa 
Vitan (ora 20,30).

VERA CRUZ (orele 9,30; 11; 13; 
15; 17; 18,45), PAT ȘI PATAȘON 
(ora 20.30), rulează la Cinemateca 
„Union".

Opera Română : BĂRBIERUL 
DIM SEVILLA — ora 19,30; Teatrul 
National „I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia) : DULCEA PASĂRE A 
TINEREȚII — ora 20; Teatrul Giu- 
lești (La Teatrul de vară ..Herăs
trău") : OMUL CARE A VĂZUT 
MOARTEA — ora 20; Ansamblul 
„Rapsodia Română" : PE PLAIU

PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. 9,05 Lumea de mîine. 
Galaxia Farady. 9,35 Cîntece și 
jocuri bănățene. 9,45 Bucureștiul 
necunoscut : Statuile orașului. 
10,05 Curs de limba germană (Lec
ția a 22-a). 10,35 Desen animat. 
10,50 Sensul acțiunii : Perfecțio
narea. Pentru condiții noi — o op
tică nouă. Stilul de muncă al orga
nelor colective de conducere din 
economie. 11,25 Retrospectivă Walt 
Disney. 12,05 Film serial pentru co- 

, pii: „Aii și cămila". 12,20 Telejurnal. 

16,00—17,00 Teleșcoală. 17,30 Des
chiderea emisiunii de după-amia- 
zâ. Curs de limba germană (Lec
ția 21-a). 18,00 Instrumente și virtu
ozi. 18,10 Satul contemporan. Fatâ-n 
față cu cerințele actuale. 18,40 
Tragerea Loto. 18,50 Revista lite
rară TV. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 In întîmpinarea 
Conferinței Naționale a P.C.R. 
și a celei de a 25-a aniversări a 
Republicii. Tara întreagă în în
trecere. 20,15 Ancheta TV. : Ren
tabilitatea gîndirii. 20,50 Film artis
tic : „îngerii negri" — O produc
ție a studiourilor bulgare. 22,50 
„24 de ore".

PROGRAMUL II

20,00 O viață pentu o idee : Ni
colae Iorga. 20,30 Biblioteca pen
tru toți. 21,15 Agenda. 21,25 Clu
buri sportive bucureștene. 21,43 
Film documentar : . „Metamdrfoza 
sticlei". 21,55 Dans și muzică ca 
pretutindeni. Dansurile lumii in
terpretate de maeștri ai baletului 
sovietic.
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