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INIȚIATIVE
• „întregul spor de producție 
— cu scule economisite"

Valoroasa inițiativă a metalurgiștilor 
de la Uzina „Hidromecanica" din Bra
șov, a găsit un larg ecou în rîndul celor
lalte colective din județ. Muncitorii 
de la Uzina de fabricație, reparații și 
montaj în agricultură din Codlea au ho- 
tărît să preia valoroasa inițiativă, pro- 
punindu-și să realizeze, în cursul acestui 
an, o producție globală suplimentară, 
evaluată la șase milioane Iei.

Și la Fabrica de scule Rîșnov, unde 
inițiativa a fost preluată, colectivul de 
muncitori, ingineri și tehnicieni s-a an
gajat să economisească scule în valoare 
de circa 200.000 Iei.

• „12 zile din acest an — tre
nuri remorcate cu combustibil 
economisit"

Inițiativa aparținînd colectivului de la 
Depoul C.F.R.-Ploiești a început să-și 
arate roadele. Realizînd sarcinile de 
plan pe primul semestru cu 5 zile 
mal devreme, ceferiștii ploieșteni 
au anunțat ca au atins circa 65 
la sută din prevederile planului pe 
anul în curs, și că în aceste zile, pre
mergătoare Conferinței Naționale a 
partidului, cel puțin un tren pe zi este 
remorcat cu combustibil economisit. Și 
lucrătorii din cadrul Complexului 
C.F.R. Buzău, care au preluat această 
inițiativă, au depășit toate angajamentele

• „Vom lucra o zi pe lună cu 
oțel-beton economisit"

Acesta este răspunsul brigăzilor de fie- 
rari-betoniști de pe șantierele Centralei 
termoelectrice Rovinari, la chemarea lan
sată de către siderurgiștii din Hune
doara și de colectivul echipei de confec
ții metalice conduse de comunistul Du
mitru Brencu de la șantierul Rovinari al 
Trustului de construcții și montaje mi
niere București. In acest scop, fiecare 
din cele trei brigăzi conduse de frații 
Victor Deaconu, Nicolae Deaconu și de 
Adrian Călugăru urmează ca, potrivit 
angajamentului, să economisească lunar 
5 000—7 000 kg fier-beton.

Proletari din toate țările, uniti-vă!
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Ttnerele Gheorgliina Cucu și Elena Ivănescu, 
de la Industria linei — Timișoara, obțin in 
întrecerea socialistă rezultate care le situează 

printre fruntașii întreprinderii.
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Trăim o etapă de foc a construcției socia
liste. Efortul națiunii, dirijat spre împlinirea 
dezideratului devenit rațiune de a fi pentru 
milioane si milioane de oameni ai muncii — 
MAI MULT, MAI REPEDE, MAI BINE! — 
cunoaște, în aceste zile din preajma Confe
rinței Naționale a partidului, întîlnirea cu 
punctul înalt de ardere care naște forța, și 
puritatea flăcării albe... La lumina ei, chipul 
țării se arată cu limpezime. Profilul spiritual 
al omului României contemporane își ivește.

în for, trăsăturile de nobilă bărbăție, ciștigate 
în condițiile orînduirii socialiste, statornicite 
prin lucrarea neîntreruptă a partidului comu
nist, a conducătorului său. Chemării însufle- 
titoare a secretarului general — CINCINALUL 
ÎNAINTE DE TERMEN ! — i se răspunde, zi 
de zi, clipă de clipă, din toate colțurile țării, 
de pretutindeni unde oamenii sfințesc locul, 
ridicîndu-1 la 
de muncă.

demnitatea de a se numi loc
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îndeplinirea angajamentului
patriotic pe care și l-a asumat

agricultura pune in fața lucrătorilor
ogoarelor, in aceste zile, două
obiective de mare însemnătate

VĂ RECOMANDĂM 0 EXPERIENȚĂ
LA TRUSTUL DE CONSTRUCȚII INDUSTRIALE 
PITEȘTI — 50 LA SUTĂ DIN NECESARUL DE 

PREFABRICATE SE REALIZEAZĂ ASTFEL :

PRIN MIJLOACE
PROPRII,

CU 40 LA SUTA
MAI IEFTIN!

în dorința de a întîmpina Con
ferința Națională a partidului 
cu rezultate deosebite în produc
ție, Șantierul nr. 2 din cadrul 
Grupului de șantiere Pitești- 
Sud, se angajează să predea 
înainte de termen următoarele 
obiective : omogenizatorul de Ia 
stația biologică de epurare cu 30 
de zile ; deeontoanele aceleiași 
stații cu 45 de zile ; estacada 
faclă cu 20 dc zile ; estacada 
combinat cu 15 zile.

în această efervescență crea
toare ies ușor la iveală idei ge
neroase, măsuri bine gîndite. de 
mare eficiență economică. Alt
fel, angajamentele . ar rămîne 
doar pe hîrtie. Realizarea, cu 
forțe proprii, a unei însemnate 
cantități din prefabricatele ne
cesare constructorilor, _se în
scrie tocmai în aceste măsuri.

— De multe ori, ne relatează 
ing. Nicolae N. Veza, directorul 
general al T.C.I.-Pitești, am în
tâmpinat serioase dificultăți în 
aprovizionarea promptă cu pre
fabricate. Pe de altă parte, cos
tul prefabricatelor livrate de 
fabricile specializate era, in ca
zul lucrărilor de serie mică, 
netipizate mult superior celui 
pe care l-am fi putut realiza noi. 
Așa s-a născut ideea construirii 
unei baze auxiliare proprii de 
producție a prefabricatelor. Ea 
a intrat în funcție in luna mar
tie a anului trecut. în acest fel. 
prețul de cost al materialelor 
realizate prin forțe proprii a 
scăzut cu peste 40 Ia sută.

Dacă în cursul anului 1971 ei 
au asigurat circa 20 la sută din 
necesarul de prefabricate al 
șantierelor, în prezent proporția 
aceasta se aproprie de 50 la sută, 
urmînd ca în viitor ea să creas
că și mai mult.

Despre utilizarea unor proce
dee de înaltă tehnicitate în 
acest domeniu, ne-a vorbit și 
ing. Mihail Moldovan, șeful 
bazei.

— In anul trecut, productivi
tatea muncii în secția noastră a

crescut cu 23 de procente. Pen
tru anul acesta ne-am propus 
o creștere de încă 15 la sută. în 
vederea realizării acestui obiec
tiv urmărim aplicarea și extin
derea unor procedee avansate. 
Astfel, ne preocupă mărirea 
capacității de tratare termică a 
betoanelor. folosirea transpor
toarelor de beton adaptate la 
liniile tehnologice. extinderea 
utilizării cofrajelor metalice 
modulate și a sistemelor de ca- 
lotare universală. în curînd, 
mai precis din luna iulie, vom 
trece la folosirea cofrajelor 
„Donau", adică să preluăm și 
noi inițiativa constructorilor 
de pe șantierul uzinei Indepen- 
dența-Sibiu.

• STRÎNGEREA

FĂRĂ PIERDERI

A RECOLTEI

• CULTURI DUBLE

PE MARI

SUPRAFEȚE

Crezul unui 
viitor inginer 

Ju faci 
mecanizare 
de dragul 

de a face“
încă vreo două săptămîni îl 

mai despart pe minerul șef de 
brigadă ION VASILE, de la 
E. M. Petrila de data cînd va 
intra, în sfîrșit, în mult aștep
tata „probă de foc“ : EXAME
NUL DE STAT. Un brigadier 
va obține diploma de inginer. J 
Cînd îl deranjam acum o lună, 
două acasă, îl aflam aplecat a- 
supra mesei pline de schițe în 
calc, de ciorne. Ataca deschi
derea’ flancului sudic al Jiu
lui, de la mina unde-și desfac 
șoară activitatea. „Sînt bucu
ros c-am putut să mecani-

zez totul... Combină, scut..A 
îmi vorbea cu o dezinvol
tură surprinzătoare despre 
detensionarea și pretensionarea 
susținerii, despre coeficientul 
de utilizare în timp a combi
nei. „L-am diminuat, n-am 
vrut să pară randamentul exa
gerat. Ce, 50 de tone pe post 
e puțin ? Deși pe plan mon
dial...".

...Să schimbi în fiecare după- 
amiază hainele de șut cu uni
forma de student, să lași pikha- 
merul greu și să iei stiloul 
care poate fi, biruit cum ești 
de oboseală, infinit mai greu, 
să treci de la abataj la planșe
ta de lucru, ignorînd nesomnul, 
noascultînd de îndemnul dulce
lui și dreptului răgaz și, mai 
ales, să poți, să ai această po
sibilitate.

Pentru mine Ion Vasile în
seamnă O veche cunoștință, la 
realitatea că l-am avut ortac 
cred că nu are rost să mai a- 
daug ceva. Dar țin morțiș să 
schimb măcar citeva vorbe cu 
omul meii acolo, în'adîncuri, la 
front.

Dar. ghinion ! Pe șeful do 
brigadă nu-1 găsim. De pe gră
mada de bulgări de cărbune, 
abia desprinși din front, încă 
fierbinți de puterile exploziei, 
Ion D-upir, minerul șef de 
schimb, ne informează că omul 
căutat e prin mină cu o dele
gație de ingineri de Ia Baia de 
Arieș, că-i pe post de ghid 
acum, că explică unor specia
liști cum se execută la Petrila 
rambleul hidraulic, că și ei vor 
să-1 introducă la minereuri...

N-am încotro, rămîn în aș
teptare...

...în fine, către terminarea 
schimbului, iată-1 și pe omul 
meu, în fruntea delegației, 
cumpănindu-și umerii lăți, cu 
mersul numai al lui, apăsîn-

zează aceste

este contribuția
tinerilor și a
organizațiilor

raidului nostru
în județul Brăila
pe care-1 publicăm

DEM. D. IONAȘCU

(Continuare in pag. a II-a)

obiective, care

UT.C., — iată tema

Cum se reali

Optica
policalificării

de VICTOR VIȘINESCU

SECRETARILOR U.T.C
pentru secretarii U.T.C. din licee

<

ION MARCOVICI LUCREȚIA LUSTIG (Continuare în pag. a II-a)

(Continuare în pag. a II-a) (Continuare în pag. a ll-a)

La Homorod s-a deschis, ieri, tabăra C.C. al U.T.C

muncă poate 
mărunt ste

oc de 
fi un 
Her al mecanizato
rilor din Ialomița 
sau un gigant de 
dimensiunile com
binatelor de la Re

șița, Hunedoara sau Galați, un 
șantier de mărimea celor de ne 
Lotru și Someș sau o construc
ție mărunta, cum este, de pildă, 
aceea a serelor din Păulestii 
vestitei Maria Zidaru. Aseme
nea locurilor. oamenii pot fi 
vestiți, ca această președintă de 
C.A.P. din Sătmar. ca eroii 
Mărculescu de la Hunedoara, 
Naghi de la Mușcel ori Delcea 
de. la Craiova, sau anonimi ca 
băieții care lucrează cîntînd. în 
zori, pe schelele blocurilor noi 
din cartierul unde locuim... Dar 
cu toții. dincolo de loc geo
grafic și vîrstă, de profesie și 
pregătire, de naționalitate, de 
grad al notorietății, iradiază a- 
ceeași lumină a pasiunii crea
toare. comuniste... Se revizu
iesc, la toate nivelele, parame
trii de perspectivă și se reeîn- 
tăresc forțele, găsindu-se zi da 
zi noi și noi resurse cărora nu 
le este îngăduită latența. Se 
ivesc, zi de zi. noi și noi initia
tive... Minerii Lupenilor lansea
ză chemarea ..10 tone de cărbune 
pe post!“ iar peste citeva zile 
o concretizează, arătînd. ei cei 
dintâi, că obiectivul poate fi 
atins... Sudorii navalisti se chea
mă la întrecere, urmînd exem
plul nituitorilor eroici din 1948... 
Petroliștii Moineștilor rapor
tează că se apropie vertiginos 
de coeficientul 100 al folosirii 
timpului de lucru... De la Vilcea 
vine vestea că noua uzină de 
utilaj chimic va produce cu 
nouă luni mai devreme... în
timp ce. din alt capăt de tară, 
de la Lași, metalurgiștii se an
gajează solemn: ..Vom coborî 
sub 1 089 de kg de metal la tona 
de produse!~ Și exemplele

PETRE DRAGU

(Continuare în pag. a IlI-a)

0 INEDITA ȘCOALA A

Mai mult loc activității
obștești în căminul cultural1
Procesul cultural-educativ a 

fost una din principalele coordo
nate ale activității sociale urmă
rite la sate cu prilejul unui raid 
întreprins de o brigadă a ziaru
lui nostru, în citeva săptămîni. 
în localitățile din județele Buzău, 
Brăila, Tulcea, Ialomița și Con
stanța. Nota dominantă sur
prinsă cu acest prilej a fost stră
dania instituției culturale de a 
răspunde marilor comandamente 
actuale, de a contribui cu mijloa
ce proprii, specifice Ia îndepli
nirea cu succes și înainte de ter
men a sarcinilor cincinalului. în 
materialele publicate pînă acum

am subliniat de cite va ori viața 
culturală a unei comune sau al
teia, arătind succesele, inițiati
vele, dar și unele neajunsuri» De 
această dată vrem să supunem 
atenției unele observații mai 
generale făcute în cursul raidu
lui amintit.

în actuala etapă și, mai cu 
seamă în perspectiva viitoarelor 
trepte de construcție socialistă, 
pe harta patriei sînt planificate 
să apară, din nucleul social-eco
nomic al unor așezări rurale, 
două sute de orașe. însurăței, 
Sarmizegetusa, Pogoanele. Sme- 
eni, Cobadin, Baba da g etc. Că-

minul cultural al satului de as
tăzi se va prefigura mîine, po
trivit cerințelor culturale, în casă 
de cultură cu sarcini educativa 
mult mai complexe, gata oricînfl 
să facă față tuturor problemelor 
pe care le creează structura eco
nomică unei așezări urbane. 
Este pregătit, de pe acum, așe- 
zămîntul cultural din sat pentru 
această complicată „meta
morfoză" ?

în mediul rural sînt cițiva fac
tori asupra cărora se îndreaptă 
întotdeauna privirea cînd este 
vorba de organizarea unor acti
vități culturale : directorul cămi-

nului cultural, secretarul organi
zației U.T.C., bibliotecara satului 
Reușesc aceștia să susțină, neîn
trerupt, procesul cultural-educa- 
tiv, să mențină tot timpul inte
resul satului pentru afișul cămi
nului cultural ? Nu, practic nu-j 
posibil- Instituția culturală a 
satului este în principiu o insti
tuție obștească în forul căreia la 
acțiunea culturală trebuie să ia 
parte — ca organizatori — tot

Aici, la Homorod, cunoscut 
ca centru al vacanțelor șco
lare, au rămas ecourile 
muncii brigadierilor elevi, 
constituiți în tabără de 
muncă patriotică. Acest e- 
cou nu este altceva de- 
cît actuala tabără, asemuin- 
du-se cu un autentic orășel 
școlar de vacanță. De ieri, 
cînd a acut loc deschiderea 
festivă a taberei, pe catarg 
flutură tricolorul — semnal 
distinctiv al începerii activi
tății.

Intr-adevăr, s-a consemnat 
debutul ediției 1972 a tabe
rei secretarilor U.T.C. din li
cee de cultură generală, licee 
pedagogice și de artă organi
zată de C.C. al U.T.C, De 
fapt, o școală de vacanță în 
cadrul căreia se întâlnesc, 
prin secretarii U.T.C., expe
riențe, inițiative, modalități 
de lucru, specifice sutelor de 
organizații U.T.C. reprezen
tate. De astădată, s-au în- 
tilnit, pentru două săptămîni, 
800 de secretari U.T.C. Ima- 
ginați-vă ce înseamnă o ase-

Adevărul se impune irecuzabil •. modernizarea econo
mie^ naționale, în toate compartimentele sale productive, 
pe întregul cuprins al țârii, devansează în mod inevitabil 
procesul de pregătire a cadrelor calificate la nivelul exi
gențelor tehnicii contemporane. Mașina la care un mun
citor^ lucra ieri se perimează astăzi, dă un randament scă
zut, își reclamă neputința de concertare în ansamblul agre
gatelor moderne care o concurează, care o înlocuiesc, 
care fac. sa sporească productivitatea, să ușureze simultan 
efortul fizic al muncitorului, să-l pună în posibilitatea de 
a supraveghea,. prin sisteme de comandă automatizate, 
mai multe mașini concomitent.

Are în vedere învâțâmîntul profesional, tehnic sau de 
specialitate, aceasta uluitoare concurență a tehnicii de 
astăzi fața de cea de ieri, a tehnicii de mîine față de cea 
de astăzi ? Altfel spus, primesc tinerii, sutele de mii de 
tineri, cuprinși în rețeaua însușirii unei meserii, o specia
lizare care să le permită la absolvire să recupereze deca
lajul creat în permanență prin capacitatea profesională 
de a face față mai multor variante ale progresului tehnic ?

Răspunsul trebuie, căutat în felul cum a fost conceputa 
optica policalificării. în Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la lucrările conferinței extraordinare a organi
zației municipale de partid București, se subliniază : „Teo
retic spunem că în perspectiva omul trebuie să posede 
mai multe calificări pentru a putea trece ușor de la o 
muncă la alta, dar în practică acționăm invers : îl punem 
în situația de a nu putea executa decît o singură opera
ție, de a deveni un simplu instrument al procesului de pro
ducție și nu factorul care să determine procesul de pro
ducție". Aceste sintetice cuvinte rostite de secretarul gene
ral al partidului constituie o excelentă prospecțiune cu pri
vire la ceea ce trebuie să devină policalificarea.

S-ar putea replica, la o privire ațintită asupra nomen
clatorului profesiunilor, (peste 300), că s-a creat deja, prin 
diversificare, cadrul necesar policalificării. într-adevăr, 
aceasta este realitatea scriptelor, de nimeni negată, dar 
care, la confruntarea finală, a absolventului cu producția, 
atestă ineficiență. Din puzderia de meserii proliferate,
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|M AGENDA ZILEI j
al Republicii SocialistePreședintele Consiliului de Stat

România, NICOLAE CEAUSESCU, a trimis președintelui 
Consiliului Revoluției al Republicii Algeriene Democratice 
și Populare, HOUARI BOUMEDIENE, următoarea tele
gramă :

Cu ocazia celei de-a X-a aniversări a Zilei independenței 
Republicii Algeriene Democratice și Populare, in numele 
Consiliului de Stat, al poporului român, și al meu personal, 
îmi este deosebit de plăcut să adresez Excelenței Voastre 
cele mai calde felicitări și urări de sănătate, iar poporului 
algerian prieten succese depline in vasta operă pe care o 
desfășoară pentru edificarea unei vieți noi și fericite.

Păstrînd cele mai vii impresii despre vizita pe care am 
întreprins-o recent în frumoasa dumneavoastră țară, despre 
convorbirile fructuoase pe care le-am avut, îmi exprim și 
cu acest prilej ferma convingere că bunele relații existente 
între țările noastre, colaborarea în diverse domenii de ac
tivitate se vor dezvolta în continuare. în interesul re
ciproc al ambelor popoare, al cauzei păcii și înțelegeri: in
ternaționale.

&
A*

.1

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui 
Republicii Venezuela, RAFAEL CALDERA, următoarea tele
gramă :

Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Vene
zuela, doresc să adresez Excelenței Voastre. în numele 
Consiliului de Stat, al guvernului, al poporului român și al 
meu personal cordiale felicitări și cele mai bune urări de 
fericire personală și prosperitate pentru poporul venezue- 
lean, pentru dezvoltarea continuă a relațiilor de colaborare 
dintre România și Venezuela. Foto: EU. TAXI ALA

MIERCURI, 5 IULIE 1972 
PROGRAMUL I

9,00 Telex. 9,Q5 „La mijloc de 
codru des“. Lucrări interpretate de 
corul Madrigal. 9,30 O viață pentru 
o idee : Nicolae Iorga. 10,00 Curs 
de limba rusă, Lecția I. 10,30 
Reflector (reluare). 10,45 Tele-cine- 
mateca pentru copii : „Operațiu
nea I“. 12,15 Dinamica societății 
românești. Omul — țelul suprem 
al acțiunii sociale. 12,45 Telejurnal. 
17,30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiazâ. Curs de limba ger
mană- Lecția a 22-a. 18,00 Muzica
— emisiune de actualitate muzicală. 18.25 Alger — orașul alb. Film 
realizat de Mihai Murgu și Virgil Cojocaru. 18.50 Timp .și anotimp în 
agricultură. 19.20 1001 de seri — e- 
misiune pentru cei mici. 19,30 Telejurnal. 20.00 In întîmpinarea Con
ferinței Naționale a Partidului Co
munist Român și a celei de a 25-a 
aniversări a Republicii. Tara în
treagă în întrecere. 20,20 Partidului
— emisiune de versuri. 20,35 Teîe- 
cinemateca : „Soarta unui omu. 
Ecranizare după nuvela lui Mihail 
Șolohov. Regia Serghei Bondar- 
ciuk. 22,05 O seară de. operetă la 
Brașov. Seiecțiuni din opereta 
..Marco Polo“ de Lopez. 22,25 Sec
vențe venezuelene.
PROGRAMUL II

20.00 România în lume. 20.30 
Portativ ’"2 — revista muzicii. 21,15 
Viața economică a Capitalei. 21.35 
Arta plastică. Colecția Cuțescu— Storck. Comentează Marina Preu- 
rz. 21^0 Teatru foileton : „Mușa- 
tinii-

S A
VA L

OPRIM
URILE!

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea re
ginei Angliei, ELISABETA A II-A. următoarea telegramă :

Apreciez foarte mult mesajul pe care Excelența Voastră 
mi l-a trimis cu ocazia accidentului de avion care a avut loc
la aeroportul Heathrow.

Vă mulțumesc foarte sincer 
de compasiune.

Marți după-amiază, a plecat la 
Praga o delegație condusă de to
varășul Miron Constantinescu, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Academiei de Științe 
Sociale și Politice, pentru a lua 
parte la Conferința teoretică in
ternațională cu tema „Experiența 
construcției socialiste în U.R.S.S. 
și însemnătatea ei istorică", or
ganizată de redacția revistei 
..Probleme ale păcii și socialis
mului", în colaborare cu Institu
tul de marxism-leninism de pe 
lingă C.C. al P.C.U.S.

Ambasadorul Statelor Unite 
ale Americii la București, Leo
nard C. Meeker, a oferit, marți, 
o recepție cu prilejul Zilei in
dependenței S.U.A.

Au participat Manea Manescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Ion Pătan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Cor- 
neliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, conducători ai u- 
nor instituții centrale, oameni de 
știință, artă și cultură, genera 
și ofițeri superiori, reprezentanți 
ai cultelor, ziariști.

Au luat parte șefi de mishrai 
diplomatice acreditați 12 Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

★
Cu prilejul zilei independev : 

S.U.A., ambasadorul Leonard C. 
Meeker a rostit o cuvântare 
posturile noastre de radio c: tele
viziune.

La invitația Tribunalului Su
prem al Republicii Social «te

pentru amabilele senti”-°nte

România, marți după-amiază a 
sosit în Capitală o delegație a 
Tribunalului Suprem al Republi
cii Populare Ungare, condusă de 
președintele Szakacs Odon.

La Biblioteca Academiei Re
publicii Socialiste România, s-a 
deschis marți expoziția „Cons
truirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate", organizată în 
cinstea Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român.

Expoziția înfățișează multiple 
realizări obținute pe linia per
fecționării conducerii societății, 
în domeniile economice, social, 
politic și cultural.

La Muzeul Satului din Bucu
rești a avut loc, marți la amiază, 
vernisajul expoziției „Arta și 
cultura berlineză în secolele 
XVIII—XIX", deschisă sub aus
piciile Consiliului Culturii și E- 
ducației Socialiste, in cadrul pro
gramului de schimburi culturale 
dintre România și R. D. Ger
mană.

Sînt prezentate peste ISO de 
exponate — piese de artă deco
rativă realizate din porțelan, fa
ianță. ir^mL sticfi, fontă tsraa- 
tă — seJecțioaate din patreus- 
nral muzeuhri de artă decorativi 
-Kopernck* din Berfaa. care în- 
fâțișeazâ elocvent dezvoltarea 
deosebită și rafinamentul atinse 
în acest domeniu al creației ar
tistice pe meleagurile beriineze, 
de-a lungul celor două secole.

fAșrepres'

//

Peste două zile

ADMITEREA IN
INVĂȚĂMINTUL
PROFESIONAL

ged.

Unul din cei mai activi mem
bri ai „Clubului ingenioșilor" 
tinărul muncitor Ion Radu din 
Ploiești, județul Prahova, ne 
scrie : „Știm că valurile care 
se formează la suprafața apei 
nu reprezintă o mișcare de 
înaintare a masei de apă ci sint 
perturbații care «se transmit din 
aproape in aproape prin me
diul elastic-apă. Cind ating pro
porții mari, valurile devin peri
culoase. Distrug diguri, con
strucțiile din larg sau de la țăr
muri. Nu cunosc, nu am citit, 
despre nici o instalație -desti
nată distrugerii valurilor. M-am 
gindit la un emițător acustic 
care să producă ultrasunete în 
fața frontului de valuri. S-ar 
forma presiuni acustice mai 
mari decit puterea valurilor, 
ceea ce ar face ca acestea din 
urmă să fie atenuate. Sensul de 
propagare al undelor ... produse 
de emițător va. fi. contrar Sen
sului de propagare a vălurilor".

Valurile sînt unde gravitațio
nale de pe suprafața lichidului 
care nu comportă modificări de 
volum ale mediului în- timpul 
propagării. Partfcolele de apa 
descriu, in acest caz, traiectorii 
staționare circulare sau eliptice. 
Mișcarea se petrece prin ur
mare intr-un strat superficial 
de dimensiuni comparabile cu 
înălțimea valului. Spre deose
bire de valuri, ultrasunetele sînt 
unde sonore de frecvență foarte 
înaltă (peste 20.000 Hertzi) care 
se propagă prin orice mediu e- 
lastic cauzind variații de volum 
ale mediului in timpul propa
gării.

Am descris pe scurt cele doua 
fenomene pentru a ne da seama 
mai bine că diferența dintre 
amplitudinile și frecvențele os
cilațiilor la care ne referim..'ex
clude practic orice interacțiune 
intre ele. Posibilitatea de ate
nuare a valurilor ar fi oferită 
numai de producerea unor va
luri de sens contrar. Ar fi ne
cesar ca ele să aibă aceeași frec
vență și amplitudine dar să fie 
in opoziție de fază (in același 
moment ceh* două valuri să 
aibă amplitudini opuse). Dar, 
energia valurilor este uriașă. 
Deducem ușor că pentru produ
cerea lor este necesară aceeași 
energie. Este oare util sâ con
sumăm o energie imensă pen
tru a atenua valurile ? De fapt, 
mult maj indicat ar fi să vă 
gindiți Ia aspectul celălalt — 
de captare și valorificare a e- 
nergiei valurilor. Este o sursă 
de energie pe care nu trebuie 
să o ignorăm.

Cea de a doua scrisoare a ru
bricii de astăzi este semnata tot 
de Ion Radu. De altfel, propu
nerile pe care corespondentul

nostru ni le trimite sint din cele 
mai diverse domenii ale tehni
cii, Multe din. ele sint sugerate 
de cerințele curente ale prac
ticii. Poate că unii din cititorii 
noștri iși mai amintesc de in
teresantele- idei pe care Ion 
Radu ni le-a trimis în urmă cu 
citeva lunț pentru care juriul 
i-a acordat anul trecut și un

premiu al „Clubului ingenioși
lor". Erau idei ce vizau îmbu
nătățirea- unor operații de fa
bricație, mecanizarea lor etc. 
Chiar dacă scrisorile de astăzi 
nu conțin același grad de in
ventivitate și utilitate, ele de
monstrează o dată in plus cit 
de departe poate merge gindi- 
rea și ingeniozitatea celor pa
sionați de tehnică. Să reprodu
cem așadjar cea de a doua scri
soare.

„Propun o ambarcațiune pen
tru salvarea naufragiaților. Un 
colac segmentat, construit din 
aluminiu sau masă plastică 
foarte rezistentă, este pus in 
legătură cu o țeava metalică 
?revăzută la capete cu ventile.

n interiorul fiecărui segment 
de colac, țeayâ are supape de 
admisie a aerului. Aceasta pen
tru a opri scurgerea aerului din 
întregul colac în cazul avarierii 
unui segment.

Cabina este formată dintr-o 
semisferă și o calotă sferica 
care constituie partea inferioară, 
respectiv partea superioară. Se- 
misfera și calota sint de înăl
țimi diferite dar cu diametrele 
bazelor egale. Pe partea supe
rioară se montează o nișă de 
acces a personalului, iar in 
centrul calotei sferice, un tub 
care să permită intrarea aerului 
în cabină. Pe fundul părții in
ferioare se va amplasa o greu

si re

Nu faci mecanizare
de dragul dea face"

(Urmare din pag l)

du-și trupul nu prea înalt, dar 
bine proporționat, mai mult pe 
vîrfurile tălpilor, de parcă ar 
vrea să prindă rădăcini. Nu 
prea are timp de mine. Le tot 
explică specialiștilor iar eu ii 
urmăresc peste umăr, în raza 
lămpii, vibrarea mîinii întinse, 
trămîntarea palmei, și desco
păr uimit că cea mai neînsem
nată mișcare răspunde _ fidel 
unduirilor gîndului. Ion Vasile, 
student în al VI-lea an al 
cursurilor serale universitare, 
inginerul minier de miine, șe
ful de brigadă de azi. explică 
specialiștilor... Și ecranul me
moriei îmi redezvăluie frîn- 
turi de suflet strinse de-a lun
gul unor ceasuri fierbinți cum, 
de fapt, sînt toate cele petre
cute între prieteni : „Visez sâ 
concep un proiect de diplomă 
să-i • meargă vestea... Un nou 
sistem de susținere a frontului, 
o tehnologie de lucru mai 
bună pentru stratul 3, pe mulți 
îi pune în încurcătură stratul 
ăsta, să văd poate voi reuși eu 
să fac ceva... O să mă consult 
cu cine cred de cuviință, vreau 
să citesc toată literatura de 
specialitate care tratează meca
nizarea în abataj, fără asta nu 
se poate...".

S-a dus buhul că toți cei din 
brigada lui Ion Vasile s-au 
„șmecherit", adică învață pe 
ruptelea... Sînt ortaci pe care 
i-a obligat pur și simplu să se 
ducă la școală și gata. Că — 
neîndoielnic — vor vedea lu
mea altfel. Minerii Gheorghe 
Mavrichi, Ironim Radu, Vasile 
Nichita, Ștefan Purice, ajutorii 
de mineri Constantin Nemeș, 
Vasile Cocoș și mai sînt vreo 
cîțiva, au fost luați la timpul 
lor la rost cum că rid oame
nii de ei, nu’ văd oare că nu-i 
copil care să nu învețe car
te? „Atît e greu pînâ pornești 
pe om, că apoi merge singur... 
Mă bucur tare cînd pot să-i 
învăț cîte ceva, bineînțeles ce 
știu... Sînt mîndru cînd aud din 
întâmplare pe cîte unul „uite 
nea Vasile așa ne-a dat pova- 
ță...“. Nu e om din care să 
nu scoți ceva bun... Totu-i ca 
să te străduiești să intervi cînd 
e nevoie și să-1 modelezi. Dar 
știu că eu trebuie să fac în 
așa fel încît să se vadă exem
plul prin mine...".

pipăi riața asta de stodeat, ev>- 
dea* nu s-a putut mai andt—-. 
Der privirea e flacără iar: 
„Dacă se va aplica metoda din 
proiect!—*. Ion Vasiie e per- 
fect conștient de faptul că ob
ținerea diplomei de inginer e o 
treaptă doar, câ mina va n 
mereu însetata de nou. de pro
cedee modeme de extracție și 
că aportul lui to? mai compe
tent va fi ori ci nd binevenit. 
Ati: adevăr poartă spuse'.e Iui 
cum că 
frumos sâ înveți mai depar
te.» r.

L-am_____
brațul îndesat

..e nemaipomenit de

intilnit deunâz

serpentina care duce către In
stitutul de mine.. Nu s-a pu
tut abține sâ au se_ Laude (eu 
zic. pe drept cuvînt) mai ales 
cu v arianta optima, care pre
vede complexul de abataj 
KTU-2M pentru exploatarea cu 
banc subminat Scutul are un 
fel de oblon, pe acolo se va 
executa perforarea găurilor de
asupra, in bancul de cărbune, 
în vederea subminării. Bulgă
rii negri, sclipitori vor cădea 
prin „fereastra‘ acestuia di
rect pe transport oral de pe 
vatră. „Strata’ trei se pretează 
câ doar nu faci mecanizare de

11 de-a face“_

Ochii negri i se aburesc ca 
o părere : ....îmi pare rău că
n-a fost mai mult, s-o gust, s-o

satul și, in primul rind. firește, 
facîorii care pot stimula și or
ganiza o activitate de perspecti
vă : conducerea administrativa și 
politică a comunei, deputății, in
telectualii și. in gsnere, perso
nalitățile — indiferent de virstâ 
— ale colectivității. Tocmai aces» 
lucru nu este incă înțeles, pe 
deplin, in multe locuri, de către 
factorii organizatorici ai ’ cămi
nului cultural- Bibliotecara sa
tului ar trebui să înțeleagă că 
in afara schimbului de cărți este 
absolut necesar să intre in con
tact cu cititorii săi și sub multe 
alte aspecte, să introducă in 
prim-planul activităților pe cei 
mai buni cititori etc.

Cinematograful sătesc, Ia rîn
dul său, găzduit prin înțelegere 
cu Direcția de difuzare a filme
lor în sala căminului cultural, 
devine un factor important în 
acțiunea culturală oînd proiec
țiile sale nu sînt reci, indiferent 
la reacția spectatorilor din sală, 
cînd programul duminical nu 
este lăsat în seama tehnicianului 
de proiecție.

După ce operatorul proiectase, 
la Beștepe, aproape trei acte din 
film a revenit la prima bobină 
fiindcă îl interesa o scenă amu
zantă. Filmul s-a încheiat fără 
deznodămînt cu reluarea acțiunii 
din actul I ! Se întîmplă aceste 
lucruri deoarece căminul cultural 
se consideră doar o gazdă a fil
mului și nu își raliază cinema
tograful ca pe un sprijin foarte 
eficient în procesul educativ.

în ultima vreme, pe fațada 
căminului cultural au fost fixate 
noi tăblițe care consemnează a- 
pariția unor instituții culturale 
noi, subordonate căminului :

Universitatea sătească. Clubul 
sătesc. Brigada științifică locală. 
Cabinetul de științe sociale. Ar 
fi vorba deci de înmulțirea for
melor de activitate culturală și 
de o concepție calitativ superioa
ră. In realitate, acestea sint, cu 
toate 
mare 
clubul nu are un program pro
priu. găzduiește jocurile de șah 
și table ; cabinetul de științe so
ciale este de fapt o masă pe 
care se află citeva broșuri și o 
colecție incompletă de ziare- 
Firmele din stradă — diferite ca 
reclamă coloristică și caracter de 
literă — sint, ca acțiuni, omolo
gate după afișul programului 
din avizier : vizionare în co-

eforturile care se fac. in 
parte, simple forme :

avizier : vizionare în co

săptăminal dansul, proiecția ci
nematografică și sporadicele ser
bări școlare. în multe locuri, or
ganizația U.T.C., pornind de la 
premisa greșită potrivit căreia 
tinerii vin la cămin doar să se 
distreze, așteaptă să participe 
de-a gata la acțiunile culturale. 
Alteori (comuna „Gheorghe 
Doja“. județul Ialomița), ințele- 
gindu-sg formal, și deci cit mai 
comod, modul de colaborare intre 
organizația U-T.C- și căminul 
cultural, conducerea deschide 
larg ușile instituției, invitind ti
neretul la vizionarea programu
lui TV. „Ne plictisim chiar și cu 
televizorul !“ mărturiseau tinerii. 
Desigur, nu este capabil un sim
plu televizor să înlocuiască

U

tate care să asigure atit stabili
tatea ambarcațiunii cît și reve
nirea in poziție normală în caz 
de răsturnare".

„După opinia autorului pro
punerii, ambarcațiunea este 
menținută la suprafață de co
lacul exterior cu diametrul de 
0,50 m, partea inferioară de 
formă semisferică fiind complet 
sub apă. Volumul de apă dislo- 
cuit de semisferă inferioara 
este de aproximativ 17 metri 
cubi. Conform principiului lui 
Arhimede, rezultă o forță as
censională de 17.000 kg. Deci, 
pentru a face ca ambarcațiunea 
«ă fie stabilă, este necesar să o 
încărcăm cu o greutate de n 
tone, ceea ce practic este ex
clus (ar trebui să încapă aici 
circa 260 de oameni). Ambarca
țiunea propusă este mai de
grabă stabilă în poziție răstur
nată, avînd semisferă la partea 
superioară. De menționat că în 
acest caz colacul lateral ar tl 
necesar numai pentru o stabili
zare suplimentară".

în sfîrșit, cea de a treia scri
soare. Aparține lui loan Ma- 
teianu din Baia Mare. „Pe mar
ginea unui lac se poate con
strui un zid din beton (6—8 me
tri .sub apă și un metru la su
prafața apei.) La partea infe
rioară a zidului se va practica 
o deschidere de formă circulară, 
eu diametrul de un metru. De-a- 
lungul circumferinței acestui 
cerc vor fi montați rulmenți a 
căror carcasă exterioară are 
diametrul de un metru. La par
tea superioară, se va instala un 
dispozitiv pentru obținerea for
ței. Se vor confecționa cilindri 
din tablă cu diametrul tot de 
un metru și înălțimea de X) cm. 
După etanșare, cilindrii se vor 
prinde între ei cu cîte două za’e 
de lanț formîndu-se o legătu-ă 
asemănătoare mărgelelor unui 
colier. Acest „lanț" va face le
gătura între rulmenți și dispo
zitivul de obținere a forței.

Instalația — ingenioasă 
altfel — este un perpetuu n 
mobile mecanic. Energia ,.cîș* - 
gală" cu mișcarea cilindrilor < u 
diametrul de un metru (și care 
nu se poate face fără pierde-e 
de apă din lac) este ..pierdu- 4 
prin pomparea apei înapoi in 
lac.

comentatorul rubricii 
Ing. VASILE ROMAN

M. V.

Policalificarea

avea 
in 8 

după

• SPORT < SPORT » SFORT
Turneul de la Wimbledon

NĂSTASE ÎN SEMIFINALE
Cretinuind seria succeselor ia marele turneu internațional de 

tews de ta WimMedoa. campionul român Ilie Năstase s-a califi
cat pentru semifinalele probei de simplr bărbați, in urma vic
toriei nete obținute in trei set uri : 6—4, 6—1, 6—1, în fața
americanului Jim Connors.
In mare ven ă de joc. subli

niază corespondenții agențiilor 
de presă, Năstase nu i-a lăsat 
nici o speranță tenismanului a- 
merican care a ținut partida e- 
chilibrată doar in primele două 
seturi cind a existat egalitate Ia 
4—4. De fiecare dată insă, Ilie 
Năstase, cu uimitoare „passing- 
suturi" și abile lovituri de 
..backhand" a decis jocul in fa
voarea sa- Cei peste 15 000 de 
spectatori aflați in tribunele te
renului central au asistat la un 
tenis de mare clasă, transmite 
corespondentul agenției France 
Presse. în semifinale Năstase il 
va intilni pe redutabilul jucător 
spaniol Manuel Orantes, care a 
dispus cu 6—2, 6—0. 6—2 de Co
lin Dibler (Australia).

De altfel faza sferturilor de fi
nală a confirmat pe deplin pro
nosticurile, favoriții obținînd 
victorii categorice și în celelalte 
două intilniri. Stan Smith 
(S-U.A.) l-a întrecut cu fr—2, 

■8—6, 6—2 pe Alexandr Metrevelî 
(U.R.S-S.). iar Jan Kodes (Ceho
slovacia) l-a eliminat cu 6—2, 
6—3, 6—4 pe Ony Parun (Noua 
Zeelandă).

• în turul trei al probei de 
dublu mixt, din cadrul turneu
lui internațional de tenis de la 
Wimbledon, cuplul Ilie Năstase 
(România) — Rosemary Casals 
(S.U.A.) a întîlnit perechea bra
ziliană a soților Mandarino, pe 
care a învins-o în două seturi 
cu 6—I, 6—3.

• Meciul pentru titlul mon
dial de șah dintre Boris Spasski 
(U.R-S.S-) și Robert Fischer 
(S.U-A.) a fost aminat din nou 
și potrivit declarației făcute pre
se: de către M. Euwe, președin
tele F.I-D.E-, ar urma să încea
pă la 6 iulie. Fischer a sosit în 
capitala Islandei, dar nu s-a pre
zentat marți la prinz. la trage

rea la sorți, în vederea primei 
partide, trimițind pe secundan- 
tul său W. Lombardi. Tragerea 
la sorți nu a mai avut loc, iar 
Boris Spasski a declarat că nu 
acceptă să înceapă meciul decît 
dacă Federația internațională de 
șah va aplica o sancțiune lui 
Fischer, în conformitate -cu re
gulamentul și acordul semnat la 
Amsterdam.

0 inedită scoală
spectacol ..degradat"* cind ur.eori 
chiar in București, mai ales in 
..programul estival**, dăm de ase
menea improvizații)-

în raidul nostru am mai intil- 
nit și următoarea situație . La 
căminul cultura! de la centru 
(comuna însurăței. județul Brăi
la) există o activitate bogată, 
susținută de o bază materială 
bine dotată : cercuri de teatru, 
brigăzi artistice, cineclub. foto, 
două cluburi ale tineretului. te
levizoare. film. insă, in satele 
aparținătoare. ,Jn cătune", cămi
nului cultural (rămas neelectri
ficat) ii fuseseră ridicate. îm
preună cu aparatul de proiecție, 
chiar și cărțile din bibliotecă. 
Adesea am intilnit concentrări

CĂMINUL CULTURAL
mun a programului TV, o Joie a 
tineretului, o Duminică cultu- 
ral-distractivă. Se vede clar că 
aceste subdiviziuni ale acțiunii 
culturale au fost create în multe 
locuri în urma unei dispoziții 
fără să se înțeleagă clar și pre
cis rostul lor social- Activiștii, la 
rîndul lor, nu desfășoară peste 
tot o muncă politico-educativă 
de conținut, specializată și diver
sificată în multiple forme și me
tode, iar căminul încă nu bene
ficiază de un cadru cultural spe
cializat, absolvenții institutelor 
de învățămînt superior nefiind 
instruiți în mod special pentru 
aceasta. Multi activiști conside
ră că instituția culturală a satu
lui are doar menirea de a găzdui

funcțiunile educative complexe 
ale unei instituții culturale. li
nele comune au cuprins în pla
nul de sistematizare crearea unui 
centru civic în perimetrul căruia 
rolul de seamă îl deține căminul 
cultural. Ca urmare au apărut în 
ultimii doi ani o serie de edificii 
culturale moderne, capabile să 
găzduiască pe scena lor chiar 
programele profesioniștilor, tur
nee de teatru, concerte, expoziții. 
Rareori însă pe scena amatorilor 
apar astfel de spectacole, iar 
cind totuși au loc unele nu se 
dovedesc a fi decît improvizații 
șubrede sau de-a dreptul inad
misibile „șușanele". (De altfel, de 
ce să ne mirăm că în nu știu 
care sat ajunge un astfel de

de acțiuni culturale la reședința 
comunală, in vreme ce căminele 
afiliate au rămas nefrecventate, 
pustii- Asemenea „concentrări" 
sînt uneori, determinate de am
biția de a organiza o dată pe 
lună manifestări culturale re
prezentative ,,pe axul șoselei", in 
dauna activității din microgrupe- 
le din satele comunei.

La, sate au fost construite în 
acești ani școli noi sedii ale u- 
nor întreprinderi de industrie 
locală, dispensare sau magazine 
universale. în multe locuri aces
te construcții au întrecut, este 
firesc, edificiul cultural, ridicat 
de oameni cu posibilitățile de 
acum 15—20 de ani. Desigur, la 
vremea sa, și in tot acest răsr

timp, lăcașul de cultură, cu toate 
lipsurile înregistrate de-a lungul 
timpului, și in prezent, a fost și 
este nu numai un martor fidel, 
ci. in primul rind. participant di
rect La toate evenimentele pe 
care Ie-a traversat satul de-a 
lungul procesului cultural. de 
alfabetizare sau. mai tirzrj. de 
socializare a agriculturii. Prin 
texte de brigadă. diplome, afișe 
sau nrograme culturale, foarte 
multe cămine și-au alcătui: o 
veritabilă arhivă, care oglindește 
inedit acest întreg proces istoric. 
Dar. așa cum se prezintă acum 
in multe locuri, clădirea mai 
poate fi doar sediul unui modest 
cinematograf sătesc sau gazdă a 
televizorului. La Siliștea-Giodea- 
nu, !a Oltina sau la Mahmudia 
localități bine dezvoltate, cu 
cooperative agricole puternice, 
cu forță economică (comuna bu- 
zoiană are peste 800 de televi
zoare ; la Mahmudia. valoarea 
mărfurilor desfăcute de coopera
ție intr-un an este de 15 milioane 
lei), așezământul de cultură cu 

. greu mai face față problemelor 
complexe din sat. Desigur, in 
perspectivă, treptat aceste pro
bleme vor fi și ele rezolvate. Cu 
multă acuitate se pune insă pro
blema pregătirii cadrelor capa
bile să organizeze o muncă din 
ce în ce mai complexă, în pre
zent și în viitor- „Metamorfozele" 
de care aminteam la început 
reclamă, de la an Ia an, apariția 
unor oameni pricepuți. adevărat! 
animatori culturali, capabili, deci, 
să ,anime" și sâ cuprindă varie
tatea problematică a satului de 
azi. Este domeniul în care rămî- 
nerile în urmă devin, sau pot să 
devină, din „simple" lipsuri ade
vărate frîne în evoluția normală 
a nrocesului de educație cultu
rală.

(Urmare din pag. I) 
menea întîlnire! Tovarășul 
Vasile Văcar, adjunct de șef 
de secție, la C.C. al V.T.C., 
spune, pe bună dreptate, că 
la Homorod s-a constituit o 
inedită organizație U.T.C. de 
școală care va trăi, două săp- 
tâmini, după un program ex
trem de interesant. Firesc — 
il alcătuiesc doar cei mai 
buni uteciști din licee.

Tabăra — constituită pe 
grupe, 22 la număr — deci 
sâ le spunem 22 organizații 
de clasă — trăiește pe prin
cipiul autoconducerii. Acti
viștii U.T.C. aflați în tabără 
le sint numai sfătuitori, în- 
drumători. In rest, comanda
mentul taberei, format din e- 
levi uteciști, (comandant — 
Torkbs Emerik, Liceul nr. 2 
Luduș locțiitor — Emil 
Vălașenteami, Liceul 25, 
București), are investituri de
pline : de inițiator, organiza
tor, realizator. Așa cum tre
buie să fie intr-o organizație 
U.T.C. de școală. A existat, 
orientativ, pentru început, un 
program-cadru. Dar progra
mul a fost îmbogățit chiar 
din prima zi cu noi idei aîe 
membrilor taberei, consultați 
fiind de către cei din coman
dament. Incit, acum, intrînd 
în program, secretarii U.T.C. 
știu că în tabără vor învăța 
cum se organizează munca 
politică educativă în școli, a- 
vînd ei înșiși acțiuni în acest 
sens, dezbateri metodice, mese 
rotunde, schimburi de expe
riență, întîlniri cu activiști de 
partid și U.T.C., expuneri.

5
Experiența din anii trecuți a 
sugerat pentru acest an, spo
rirea caracterului aplicativ al 
vieții de tabără. Asta înseam
nă, în mod concret, organiza
rea activităților instructive pe 
grupe mai mici, în cadrul că
rora principalele probleme ale 
muncii de U.T.C. să poată 
fi bine aprofundate. Secreta
rii U.T.C. cu mai multă ex
periență vor fi puși în situa
ția de a prezenta pe larg în 
fața celor mai noi în această 
muncă, metode folosite de ei 
în activitatea de organizație. 
Pe de altă parte, vor experi
menta, daca se poate spune 
astfel, activități cultural-dis- 
tractive pe care să le propu
nă în școli, colegilor. Asta 
înseamnă că se vor întîlni în 
concursuri, în seri culturale 
și șezători, în cadrul sparta- 
chiadei sportive, că-și vor în
cerca fantezia oferindu-și zil
nic, reciproc, surprize, că vor 
face excursii.

Așadar, e vorba de o in
struire în mers, în activitate, 
lăsînd la o parte ceea ce va 
fi imposibil de sintetizat — 
dialogurile colegiale în afara 
programului, prieteniile care 
se vor continua, poate, prin 
contacte între organizații din 
licee, prin secretari, în timpul 
viitorului an școlar.

Ca de obicei, ne rezervăm 
și noi dreptul să folosim zi
lele de tabără de la Homo
rod, ca teren de documentare 
pentru o adevărată tribună a 
secretarului U.T.C. din scoli, 
tribună pe care cititorul va 
avea ocazia s-o citească.



I

„SCiNTEIA TINERETULUI" pag. 3 MIERCURI 5 IULIE 1972

Mesageri argintiului

și voinței colective
PROMOTOR

PRODUCȚIEI
SI A MUNCII

Parametrii cotidianului la Uzinele „23 August

PARTICIPARE
ȘI INIȚIATIVA

NAȚIONALĂ A PARTIDULUI

ca in- 
atiinci 
lucră- 
între- 
doțată

m marea uzină 
de tractoare din

A XXV-A 
ANIVERSARE A REPUBLICII 

—1 EHEI

O ORGANIZAȚIE,

UN FOTOREPORTAJ

1 La comitetul U.T.C. al uzi
nei, mi-a fosț prezentat un 
tabel cu principalele angaja
mente pentru depășirea pla
nului de producție în 1972. 
Alături erau trecute supli
mentările la care întregul 
colectiv se angajase în în- 
tîmpinarea Conferinței Națio
nale a partidului și a celei 
de a 25-a aniversări a pro
clamării Republicii. ..Sînt re
pere permanente pentru ac
țiunile noastre politico-edu
cative și organizatorice in 
rindurile uteciștilor”, mi se 
explică.

în spiritul acestor teluri de 
muncă, am notat printre al
tele faptul că organizația 
U.T.C. a declanșat o largă 
acțiune mobilizatoare care 
cheamă la activitate sub de
viza : .,Tineretul in fruntea 
acțiunilor”. Desfășurind în
treaga activitate în direcția 
formării și dezvoltării la ti
neri a spiritului revoluționar, 
a înaltei responsabilități față 
de îndatoririle lor profesiona
le și obștești. în întîmpinarea 
Conferinței Naționale a parti
dului s-au lansat astfel ci- 
teva imperative mobilizatoare 
pentru toți tinerii ”
zarea exemplară a sarcinilor 
de producție” : „Nici o întir- 
ziere. nici o absență nemoti- 
vată“, „Inițiativă pe locul de 
muncă” ; „Fiecare tinăr un 
angajament concret în cins
tea conferinței”. „Pentru fie
care utecist — o sarcină con
cretă de îngrijire a mașinilor 
și utilajelor” etc. Acestea și 
altele în consens cu acțiunile 
de întimpinare a Conferinței 
Naționale și aniversării Re
publicii, 
programul 
fiecărui comitet 
U.T.C. din uzină.

In organizația 
secția mecanică 
strungarul Ștefan 
găsit într-un scurt dialog cu 
tovarășii săi de muncă (foto 
1). Subiectul : activitatea bri
găzii de producție și educație 
socialistă „Vasile Roaită”, din 
schimbul B pe care o va con-

,Reali-

duce, incepind de la 1 iulie, 
in întrecerea cu brigada „30 
Decembrie”, din schimbul A. 
condusă de Iancu Popescu, 
încă trei brigăzi ale tineretu
lui Ii se vor adăuga acestora 
in iulie, de la cazangerie. lo- 
oomotive-uzinaj și locomoti- 
ve-montaj.

— Cu ce contribuie tinerii 
secției la realizarea angaja
mentelor uzinei in cinstea 
Conferinței Naționale a parti
dului ? — il întreb pe secre
tarul organizației U.T.CL. 
Gheorghe Corcan.

— ..La realizarea suplimen
tărilor asumate, vom partici
pa cu intreaga secție prin 
creșterea cu 1 Ia sută a pro
ductivității muncii și prin- 
tr-un strung carusel, realizat 
in cadrul planului de auto- 
dotări al întreprinderii. Nu
meroși uteciști și-au asumat 
pentru aceasta responsabilita
tea realizării model a sarci
nilor de producție. Ne-am 
-pregătit să întîmpinăm Con
ferința și completindu-ne ac
tivitatea cu noi acțiuni și ini
țiative — aplicarea unui com
plex de măsuri ..Prietenii 
noului angajat *, rubrici per
manente la gazeta noastră 
„Tineretul se afirmă”, infor-

Ln piscul 
ciclul de 

să

AL PERFECȚIONĂRII 
SI ORGANIZĂRII

îmbogățeSc acum 
de activități al ---- - • ș. bkou

U.T.C. din
pagrea. 

Ghiță l-am

hotă rirea lor de a executa 
desenele tehnice pentru scule 
simple ce vor lucrate in 
atelierele școlilor generale nr. 
Ti. 85 și 92. ale Grupului 
școlar ..23 August*4 și Liceului 
nr. 38. patronate de uzină.

In sfirșit. I-am cunoscut, la 
masa de lucru, pe utecisful 
Constantin Lefter, de la ate-' 
Herul de inceraărL unde se 
materializează și prin efor
turile și priceperea sa deo
sebită obiective ale acțiunii 
au tout ilare -- regulatori dfe. 
tensiune, ci sporiți ve e’erfrî- 
ce etc- Iată-1 in fotografK (31. • 
executind o cutie tranzisori- 
zată de comandă, proiectată 
și realizată ir. uzină, ca tea- 
eație a sefu.uț atelienilu 
electric, ing. Petru Piturescu.

Astfel. încă o dată, pe tra
seul prin organizația U.T-C- 
..23 August- s-a confirmat 
realitatea că în aceste. zile 
uxecîștii, fiecare colecție, își 
racordează eforturile de pro
ducție și acțiunile de organi
zație la înalta tensiune' de 
muncă și inițiativă cu care 
oamenii muncii din țara în
treagă intimpină Conferința 
Națională a partidului.

ION TRONAC 
Fete : O. PLECAN

WWl C0MWSIĂ
(Urmare din pag. I)

putea continua. dînd 
hronic simbolic al acestui 
dimensiuni monumentale... 

tinerii

ar 
unui 
timp _ _ 
La Cimpulung-Mușcel. 
beneficiari de la Combinatul de 
ciment. în. curs de edificare, se 
angajează să lucreze. în timpul 
lor liber, cot la cot cu tinerii 
constructori. Din același impute 
juvenil, mii și mii de tineri stu
dioși inundă șantierele Datriei. 
inăltînd zidiri și imbogătindu-tse. 
pentru vîrsta matură, cu amin
tirea. romantică a „Vacantei in 
haină de brigadier”. In aceeași 
idee, de la Buzău, tineri con
structori ai Uzinei de utilai te- 
rasier vestesc : Cu lemnui eco
nomisit de noi se pot comecț’.ona 
50 de garnituri de mobilă... Apar 
pretutindeni, in locul vorbelor, 
calculele concrete, limpezi, pe 
măsura exigențelor timpului. 
Urmind înțeleptul îndemn al to
varășului Nicolae Ceausescu, oa
menii își valorifică entuziasmul 
și pasiunea în mod lucid, chib
zuit. Concretul este decretat — 
și începe să fie aplicat ca atare
— lege a muncii de zi cu zi si 
a fiecăruia. De pildă, directorul 
tinerei Fabrici de frîne din Rm. 
Sărat arată concret, in mod pu
blic. cui se datorează întirzierea 
intrării în funcțiune a fabricii : 
proiectelor greșit concepute „de 
sus”. La fel. tinerii de la C.I.L. 
Pipera nu se sfiesc să critice 
unul din colaboratorii fabricii — 
„Policolorul” — pentru livrarea 
de lacuri proaste.. 
asemenea realități, 
zilnic, vești despre noi rea
lizări, despre noi 
țări victorioase cu 
și spațiul, cu cifrele de plan, 
concretizate în edificii și pro
duse. în bunuri materiale. Iată 
un singur exemplu : la Filiași. 
ca urmare a angajamentului 
luat în cinstea Conferinței Na
ționale a partidului.. Fabrica de 
transformatoare mici a fost 
dată în funcțiune cu patru luni 
mai devreme. Aceasta înseamnă
— după haremuri — o producție 
suplimentară de 20 000 000 de lei 
sau echivalentul motoarelor ne
cesare electrificării a 500 de 
sate. Dar electrotehnicienii nu 
vor să rămînă mai prejos decît 
constructorii care le-au facilitat 
o asemenea realizare — si se 
angajează, cu prilejul inaugură
rii. să depășească aceste..! depă
șiri. Un singur exemplu ilus- 
trînd încă o realitate a acestei 
etape : dialogul între ramurile 
productive. între diversele dome
nii interdependente, cu scopul 
optimizării relațiilor. De pildă, 
chimiștii din Făgăraș Si Craiova, 
din Teleorman și Iași se vor 
întîlni, periodic. în schimburi 
de experiență active, pe platfor
mă. lingă marile retojte... Este

Iar din 
țîșnesc,

confrun- 
timpul

apoi efervescenta gîndjrii teh
nice. stimulată intens in aceste 
zile î la Argeș, toți tinerii ino
vatori din județ s-au angajat 
să realizeze. Dină la sfîrsitul a- 
nului. cel puțin o inovație sau 
raționalizare, in valoare de mi
nimum cite 15 000 de lei- La 
..Eiectroputere" un singur tinăr. 
dintre numeroșii performeri ai 
inițiativei uteciste „Fruntaș in 
□roducție — modei in comporta
re”. a izbutit o inovație care a- 
duce economii de 200 000 de IeL._ 
La elevii scolii profe
sionale construiesc mașini și uti
laje cit .pentru echiparea unei, 
uzine in miniatură, mașini care 
funcționează întocmai ca marile 
modele... De asemenea, la Cluj— 
ta Constanța... la Tg. Jiu... la 
Negrești... Investigația poate 
continua pînă la epuizarea listei 
tuturor așezărilor tăriL.

De unde această efervescență 
fără precedent, desfășurată De 
teritoriul întregii țări, in spațiul 
spiritual al întregului popor si 
al fiecărui ins. vădindu-s: lu
mina si flacăra atit De orizon
tală cit și în profunzime, des- 
chizînd noi și nebănuite un
ghiuri de perspectivă procesului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate ? Desi
gur. generatorul acestei eferves
cențe. imboldul suprem. îl con
stituie valorile conștiinței co
muniste. sădite trainic, prin în
țeleaptă strădanie a partidului 
in oameni. în Omul acestui 
timp, entitate tinzind ea însăși 
spre dezvoltarea multilaterală, 
în omul făurar de bunuri mate
riale și spirituale, considerat 
fie ca masă unitară prin ei nd 
și acțiune, fie ca individualitate 
conștientă 
ririle sale 
vitatea...

Acestor 
chezași le 
care simt, _ ______
tioneaza. Iar mărturiile lor din 
aceste zile, formulate în mod 
public, cu căldură și înțelepciu
nea celui care creează autentic
— pentru semeni și pentru sine
— au o emoționantă unitate, in
diferent de vîrsta sau pregătirea 
celui care se destăinuie... Re
cent, Eroul Muncii Socialiste 
Victor Naghi, director general 
al uzinei care produce autotu
rismele A.R.O., spunea : „Oa
menii din întreprinderea noastră 
se străduiesc să depășească sar
cinile de plan, să se depășească 
pe ei înșiși pentru că se simt 
și sînt într-adevăr stăpîni 
ai uzinei, deci beneficiari, ală
turi de întregul popor, a tot ce 
se înfăptuiește...”. Continuînd 
parcă ideea directorului cu tîm- 
ple albite, foarte tînăra țesă
toare Gnandt Florica de la „So
lidaritatea” Satu-Mare. delegată

la Conferința Națională a oarti- 
duhii. mărturisea reporterului : 
..Eu produc anual Dește olan, 
cam 13 km de dantelă. Nu e 
ușor. Dar am tot timpul senti
mentul că fiecare metru de ma
terial în d!us mă îmbogățește 
pe mine însămi. Pe mine si-ai 
mei. De cei din jur. oe cei din 
tară-.- La F.G.F.E. Rm Sărat 
comunistul Stanciu Constantin, 
ce! care a lucrat. alături de 
electricienii săi. cite 18 ore oe 
zi pentru a intra mașinile tine
rei intreorinderi mai repede in 
Drobe. a sdus printre altele, in 
adunarea de partid in care 1 s-a 
discutat cererea de primire : 
..Noi o să oroducem aici, oen- 
tru prima dată in tară, klingerit. 
material care are de ne acum 
un nume românesc — Marsif. 
Asta înseamnă că și de aici din 
Rm. Sărat industria țârii va in
tra în competiție cu străinâta-

tea. Asta înseamnă și mindrie si 
răspundere — și asia o știu toți 
băieții din echn>a mea. Dacă e 
nevoie. Dină la intrarea in func
țiune, ne muxâm cu toții acolo. 
Lngă mașini...-. Mentorul Gh. 
Ivănescu. comandant de brigadă 
pe Șantierul național ai tinere
tului de la Rogojelu. membru 
al unei adevărate dinastii ce 
constructori, mărturisea : 
cum gindesc eu ? Dacă noi dâra 
mai repede Termocentrala, se 
mișcă și țara mai reuede înainte
— și o dată cu ea înaintează 
fiecare dintre noi../. Asemenea 
mărturii se află înscrise cu su
tele in carnetul reporterului.

Mai mult, mai repede, mai 
bine Cincinalul înainte de ter
men ! Sînt chemări a căror con
cretizare. in intreaga tară, zi de 
zi si clipă de clipă, mărturi
sește. in primul riad și in mo
dul cel -mai expresiv, existența 
nu doar a unui deziderat măreț
— făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate — ci și a 
unui Om capabil să înfăptuiască 
acest deziderat : Omul luminat 
de flacăra conștiinței comu-

ORELE FIERBINȚI
ALE SECERIȘULUI

de menirea și îndato- 
în raport cu colecti-
adevăruri de preț, 

sînt oamenii;, felul în 
în care gindeisc și ac-

In situațiile statistice privi
toare la stadiul recoltării și în- 
sâmînțării. culturilor duble, ju
dețul Brăila apare în actuala 
campanie în plutonul fruntaș. 
Aici, zilele trecute s-a încheiat 
recoltarea orzului de pe întrea
ga suprafață cultivată. Toate 
forțele sînt concentrate acum 
asupra lanurilor de grîu, la eli
berarea cît mai operativă a te
renurilor și însămînțarea a 
44 000 hectare cu cea de a doua, 
cultură. In toate unitățile cu
prinse în raidul efectuat pe raza 
consiliului intercooperatist Vi
ziru am remarcat aceeași stră
danie pentru desfășurarea lucră
rilor într-o succesiune cît mai 
strînsă, realizîndu-se astfel 
strîngerea operativă și
pierderi a grînelor, dar și în
sămînțarea cît mai devreme a 
unor întinse suprafețe cu po
rumb pentru boabe și culturi 
furajere. La Bordei Verde, de 
pildă, am întîlnit o situație care 
la început ni s-a părut demnă 
de criticat. Deși era ora 10, 8 
combine stăteau aliniate încă la 
capătul tarlalei. Aflăm însă ul
terior de la inginerul șef al co
operativei, tovarășul Adrian 
Mihail, că intrarea în Ian mai. 
de dimineață nu a fost posibilă 
deoarece în ajun plouase pu
țin și spicele erau încă umede. 
Tractoarele însă nu stătuseră 
degeaba. Pînă la acea oră rea-

La venirea 
constructoare 
Brașov, tînăra ingineră Eugenia 
Maria Tănase a lucrat ca teh
nolog în secția șasiu. Problemele 
cu care a fost confruntată in a- 
cest important compartiment dt 
producție, au ajutat-o să-și sedi
menteze cunoștințele acumulate 
în facultate. Apoi, pe baza unor 
teste de aptitudini a fost coop
tata să lucreze la Centrul de cal
cul al uzinei. Au trecut de a- 
tunci 5 ani fi la capătul lor se 
poate spune fără teamă de a 
gre-și că inginere Tănase a făcut 
tot ce i-a stat in putință pentru 
a contribui la realizările colecti
vului din care face parte. Amin
tesc dintre acestea: calcularea 
salariului pentru circa 8 000 de 
sdlariați, gestiunea stocurilor din 
magazia centrală la peste -30000 
de articole, calcule tehnice Și e- 
ronomice pentru mașmile-unelte, 
care se construiesc prin au tout i- 
lare. prevederea consumului de 
scule fi dispozitive specifice pro
ducției de tractoare, lansarea u- 
nui studiu pentru elaborarea o- 
fertelor și derularea contractelor 
pentru export, urmărirea rebutu
lui pe cauze și defecte șM.m.d. 
Nu de mult i s-a încredințat spre 
coordonare o grupă de analiză 
fi programare a problemelor in
formaticii legate de producție, 
împreună cu colegele sale a re
zolvat cu succes lansarea în pro
ducția de serie la uzinele „Trac
torul" și .Jndependența' din Si
biu, iar acum, cu ajutorul cal
culatorului electronic, sînt preo
cupate de rezolvarea unui model 
de sistem informațional și con
ducere la nivelul secției motoare.

Am putea aminti de asemenea, 
un studiu referitor la „Tehnolo
gia de grup și posibilitățile de 
folosire a calculatorului la elabo
rarea tehnologiei de grup", lu
crare care urmează să fie apli
cată în uzină pentru care la 
faza județeană a sesiunii de co
municări tehnico-științifice, tînă
ra despre care vorbim a fost dis
tinsă cu premiul II,

Deoarece centrul de gravitate

al muncii sale îl constituie pla
nificarea, programarea și urmă
rirea cu mijloace automate de 
prelucrare u datelor — o măsură 
nouă care cere mult studiu — 
a fost trimisă să urineze Cursu
rile de specializare organizate de 
filiala din Viena a firmei I.M.B. 
Apoi, pentru a-și completa, la zi, 
cunoștințele s-a înscris să frec
venteze cursurile post-universita- 
re la A.S.E. pricind perfecțio
narea și modernizarea sistemului 
informational de analiză. Te 
lingă munca aceasta de perfec
ționare, de studiu neîntrerupt, 
de căutări,, inginera Eugenia 
Maria Tănase are timp și pentru 
a participa la activitățile tineri
lor din uzină. Ca membră a co
mitetului U.T.C. pe întreprin
dere, răspunde de munca cultu
rală și faptul că tinerii vin în 
număr mare la acțiunile pe care 
le organizează este un stimulent 
pentru activitatea sat obștească. 
Pentru munca sa susținută, co
muniștii au ales-o membră a bi
roului în organizația de bază 
P.C.R. și este,. in același timp, și 
propagandistă la învățămîntul de 
partid.

„Reușesc să îmbin activitatea 
mea profesională cu munca po- 
litico-educativă care îmi este de 
un mare ajutor în desăvîrșirea 
mea ca om — ne mărturisește. 
O bucurie fără margini mi-a în
cununat ; de curind munca pe 
care am depus-o: comuniștii:, 
tovarășii mei din uzină, m-au 
delegat șă-i reprezint la, Confe
rința Națională a P.C.R. și dacă 
ar fi să mă angajez de la tri
buna acestui înalt for al țării aș 
spune că și de acum înainte voi 
munci și voi învăța pentru a fi 
un demn reprezentant al socie
tății noastre",.
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calificare a muncîto- 
ea se ocupă de perma- 
îmbogătire a .cunostin- 
profesionale ale aces- 
Apreciind munca ob-

AUTORITATE

A. VELEA

OCTAVIAN MILEA

— Am venit la întreprin
derea județeană de morărit 
și panificație din Sibiu în 
urmă cu 7 ani. Fusesem re
partizata de facultate 
gineră stagiară. Pe 
au început de fapt si 
rile de extindere a 
prinderii : o moară _
in exclusivitate cu utilaj ro
mânesc a cărei capacitate 
zilnică e de 320 tone, ală
turi de care ș-a dezvoltat o 
fabrică cu linii moderne, ce 
realizează azi peste 70' sorti
mente de pline, produse die
tetice, specialități de pani
ficație și patiserie. Asa că 
am crescut o dată cu tot ceea 
ce vedeți aici și m-am for
mat cu ajutorul oamenilor 
din jur care m-au îndrumat 
Si. mi-au dat întotdeauna 
sprijin.

Inginera Matilda Bordea 
Poenaru, in ciuda Vîrstei 
nere. deține o funcție 
conducere și se bucură 
mult respect. Autoritatea

ciștigat-tr prin fapte demne 
de consemnat.

Fusese adusă din im
port, o linie modernă pentru 
fabricarea- cozonacului pș- 
neton. Sibienii au apreciaț 
acest produs, însă pe lîngă 
el solicitau si alte sorturi 
care să înlăture munca gos
podinelor. Inginera a căutat 
noi soluții, a inventat rețete, 
bazate pe tehnologia de £ane- 
ton și a realizat produse a- 
romate, pufoase, deosebit de 
gustoase. Așa au apărut la și- 
bieni steluțele,. savarin- 
blatul, biscuiții spritati carp, 
fac concurență celor făcuți 
în casă, Kecul Caramel si în 
curînd va fi dată spre con
sum o surpriză de sezon... 
kecul Dumbrava. Acum linia 
funcționează din plin dar tî
năra ingineră se ocupă în 
continuare de realizarea unor 

. produse de calitate superi
oară, lărgirea gamei de sor
timente și la produsele ' de 
panificație, reducerea con
sumurilor specifice și a 
prfețului de cost a. produse
lor, folosirea la parametrii 
proiectați a capacităților de 
producție existente. Fiind 
convinsă că aceste obiective 
se‘ pot realiza doar nrintr-o 
bună 
rilor;
nentâ 
țelor 
tora.
ștească și profesională a ti
nerei comuniste Matilda 
Bordea Poenaru. organiza
ția județeană P.C.R. Sibiu 
i-a încredințat,, mandatul 
de delegată la Conferința 
Națională a P.C.R.

•STRÎNGEREA FĂRĂ PIERDERI A RECOLTEI
•CULTURI DUBLE PE MARI SUPRAFEȚE

lizaseră peste 25 hectare ară- 
țură, front de lucru suficient 
pentru semănătoarea repartizată 
la această ■ lucrare; De altfel, 
din cele 400 hectare planificate 
pentru culturi duble erau reali
zate 85, cifră care, .nemulțumind 
pe cei de aici, determinase re
partizarea a 4 tractoare la arat 
și semănat în tot cursul zilei și 
în schimburi prelungite. De re
marcat că și la celelalte verigi 
ale fluxului continuu, tinerii își 
aduc în mod hotârîtor contribu
ția : sus, pe combine, la-lega
tul sacilor, echipajele. sînt for
mate în exclusivitate djn tineri, 
ca Ștefan Dogaru. Alexandru. 
Leucă, Gheorghe Rotaru, Ște
fan TerOacă, Ion Micleanu. Cele 
5 prese de' balotat sînt deser
vite la preluarea băloților și 
depozitarea lor pe săniile colec
toare de către elevi din clasele

tarlalei, 
dată cu 
elibereze și ...___îr,—

.intră la arat 4 tractoare. Aceas
ta în cursul zilei. Dimineața, 
pînă se începe . secerișul, alte 
patru tractoare, conduse de e- 
levi aflați aici în practică,, e- 
fectuează aceeași lucrare. Ca ur
mare, se reușise însămînțarea 
cu porumb pentru boabe a 
unui sfert din suprafața plani
ficată. .

Viteza la realizarea fluxului 
tehnologic este determinată de- ___ ___  _ ________ __
sigur de toate compartimentele tr-iina din zile, de pildă, Ștefan 

_ . .  rv__ ? " , -‘“Ți rînd Căldăruș, care condpce „Gloria”,
combine, fțe; pe atelaje,.-fie pe. de- cel al combinelor care lasă a realizat 41560 Jcilograme, iar
autocamioane sînt- animato*-- în-, urmă front de. lucru . p.entru
■rii muncii depuse • * eu- - mul- • celelalte. De viteza lor de îna- . Ciutacu ău
tă însuflețire rp tot timpul zilei. • intere depinde în mare măsură , și 22 000 kilograme.
După fiecare presă există plat- apropierea termenului de înche-
forme-sănii cu ajutorul • căro
ra baloții sînt cărați • la capătul • țărilor de vară. La p-ooperativa lucru este cel al fluxului con

mari ale școlii din saț. Ion. Si- 
mion, Nicolae Viorel, Ion Rota
ru așteptau cu nerăbdare să în
ceapă lucrul, pentru că-știau că 
sînt normați după număful-de. 
baloți depozitați la marginea 
tarlalei. - . •- ; - .....

împlinirea aceluiași deziderat- 
— efectuarea lucrărilor în flux 
continuu, r- l-au avut în vedere 

•și cei peste 30 de.uteciști (jumă
tate din efectivul organizației) 
de la cooperativa agricolă • Ga- 
brielescu, atunci cînd au hotărît 
ca în fiecare post de lucru să 
dea maximum dec'randament. Șr _ ............ ,
se țin de cuvînt. Fie sus -pe ,- angrenate dar in primul

Așa se reușește ca o- 
trecerea preiei., să se 

terenul. Imediat

iere a recoltatului și a însămîn-

din. Lanurile, unde "aceste uti- 
laj.e au funcționat pînă acum 
ireproșabil șj fiecare ceas pri
elnic nu a rămas riefolosit, su
prafața realizata este net supe
rioară celorlalte cooperative din 
cadrul .aceluiași consiliu inter- 
cooiperatist. Cu Î3 combine C.l și 
C-3 și cu o combihă autopropul
sată, în mai puțin de trpi zile 
se recoltaseră pește 180 hectare 
grîu. De altfel, în fișele de nor
mare ale mecanizatorilor (cei 

' mai mulți dintre ei tineri) sînt 
trecute cifre concludente. In-

Ion Tihan, Ilie-Ciupercă și Paul
„bătut* 1 între 19 000

Și la cooperativa agricolă 
,23 August” Viziru principiul de

tinuu. Aici însă am întîlnit 
multe combine staționînd timp 
prea îndelungat (în unele ca
zuri pentru că nu veneau atela
jele mai repede ca să le preia 
sacii plini), prese care nu lucrea
ză cu randamentul maxim. In 
secția de mecanizare erau chiar 
6 tractoare nefolosite. Nu aveau 
unde să are, pentru că recol
tarea nu se făcea cu prioritate 
pe acele tarlale destinate cul
turilor duble.

Semnalări critice asemănă
toare, de ordin gospodăresc și 
organizatoric, s-au făcut și în 
alte unități brăilene. Iată de ce.. 
sînt necesare corecturi opera
tive pentru ca angrenajul .fiu- . 
xuliri continuu să funcționeze 
cît mai bine în toat’e cooperati
vele agricole.



Convorbiri intre reprezentanți 
ai R.P.D. Coreene și Coreei de sud-

PAVILIONUL ROMÂN 
DISTINS CU PREMIUL 
ÎNTÎI AL TÎRGULUI 

DIN ZAMBIA

DELEGAȚIA ROMÂNĂ PRIMITĂ 
DE PREȘEDINTELE ALGERIEI

ineununate cu un mare succes
• Pe agenda contactelor : îmbunătățirea relațiilor dintre nord ți 
sud și problema reunificării țării • Potrivit declarației comune 
„s-a realizat un mare succes în problema înțelegerii reciproce"

• Convorbirile s-au desfășurat la Phenian și Seul
PHENIAN 4 (Agerpres). — Agenția A.C.T.C. informează că. 

in urma contactelor și convorbirilor care au avut loc, în utima 
vreme, intre reprezentanți ai R.P.D. Coreene și ai Coreei de 
sud, la 4 iulie a fost data publicității o declarație comună.

La Phenian și Seul — arată 
declarația — au avut loo recent 
convorbiri, în cursul cărora au 
fost discutate problema îmbu
nătățirii relațiilor dintre nord și 
sud, precum și chestiunea reu
nificării țării. Li Hu Rak, direc
tor al Agenției centrale de in
formații din Seul, a vizitat Phe
nianul în perioada 2—5 mai și a 
avut convorbiri cu Kim Yon Ju, 
director al Departamentului în
drumării organizatorice. Al doi
lea vicepremier al Cabinetului 
de Miniștri al R.P.D. Coreene, 
Pak Sen Cer, a vizitat Seulul în 
perioada 29 mai — 1 iunie și a 
avut convorbiri cu directorul Li 
Hu Rak.

Cu prilejul acestor convorbiri, 
cele două părți au avut un 
schimb de opinii, animate do 
dorința comună de a se reuni- 
fica pașnic t^ra. cît mai curînd 
cu putință.

S-ga realizat un mare, succes 
în promovarea înțelegerii reci
proce, relevă declarația. în 
scopul înlăturării neînțelegerii și 
neîncrederii dintre nord și sud, 
pentru slăbirea încordării în re
lațiile dintre ele și .pentru pro
movarea reunificării țării, cele 
două părți au ajuns la un acord 
complet de vedere asupra urmă
toarelor puncte:

Cele două părți au convenit 
asupra următoarelor principii 
privind reunificarea tării — re
unificarea trebuie realizată în 
mod independent, fără ca vreuna 
din părți să se bazeze pe forțe 
externe și fără amestecul, unor 
.■asemenea forțe: reunificarea 
trebuie să fie realizată prin 
mijloace pașnice, fără ca una 
din părți să recurgă la folosirea 
armelor împotriva celeilalte ; u- 
nitatea națională trebuie promo
vată, în primul rînd, în ideea 
unei națiuni, indiferent de deo
sebirile de ideologie, idealuri șî 
sistem.

Cele două părți sînt de acord 
să se abțină de la denigrarea și 
calomnierea reciprocă, precum 
și de Ia comiterea de provocări 
armate, fie eto de mici sau de 
mari proporții: s-a căzut de a- 
cord asupra luării de măsuri e- 
ficace pentru prevenirea con
flictelor militare. în vederea 
slăbirii încordării dintre nord și 
sud și a creării unei atmosfere 
de încredere reciprocă.

CCle două părți au convenit 
asupra realizării unor schimburi 
ample între nord și sud, în di
verse domenii, în scopul resta
bilirii. legăturilor naționale, as
tăzi rupte, al promovării înțele
gerii .reciproce șî accelerării re- 
unificării pașnice independente.

Ele au căzut de acord asupra 
cooperării active pentru obține
rea unui succes rapid în con
vorbirile organizațiilor de Cruce 
Roșie din nord și sud. care sînt

actualmente în curs șl sînt pri
vite cu mari speranțe de în
treaga națiune.

Părțile eu realizat un acord 
asupra instalării unor legături 
telefonice permanente și directe 
între Phenian și Seu! pentru a 
putea împiedica declanșarea u- 
nor incidente militare intimplâ- 
toare și pentru a rezolva direct, 
prompt și corect problemele 
care apar între nord și sud.

Cele două părți au căzut de 
^cord asupra creării unui Co
mitet de Coordonare nord-sud, 
avînd copreședinți pe Kim Yon 
Ju și Li Hu Rak, în scopul pro
movării îndeplinirii acestor 
puncte de acord și, în același 
timp, al îmbunătățirii și solu
ționării diverselor probleme din
tre nord șî sud, precum și al re
zolvării chestiunii reunificăriî 
țării pe baza principiilor de re- 
unificare națională adoptate în 
prezenta declarație.

în încheiere, cele două părți 
și-au exprimat credința fermă 
că punctele de acord din pre
zenta declarație sînt conforme 
cu dorința unanimă a întregii 
națiuni coreene, care aspiră la 
reunificare națională, și și-au 
exprimat angajamentul solemn 
de a îndeplini cu fidelitate punc
tele acestui ecord.

PHENIAN 4 (Agerpres). — A- 
geriția A.C.T.C. anunță că tova
rășul Kim Ir Sen a primit, în 
zilele de 3 și 4 mai, pe Li Hu Rak, director al Agenției centrale 
de informații din Coreea de sud, 
care a vizitat Phenianul. în cursul întrevederilor, menționează a- 
genția coreeană, tovarășul Kim Ir Sen a avut discuții cordiale cu 
oaspetele sud-coreean, căruia l-a 
prezentat trei principii de bază pentru reunificarea patriei ; a- 
ceasta trebuie să fie realizată în 
mod independent, pe baza principiului autodeterminării naționale, 
prin ridicarea ideii de unitate 
deasupra divergențelor de ideolo
gie, scopuri și sistem și prfn re
nunțarea la forță în relațiile 
reciproce.

PHENIAN 4 (Agerpres). — Agen
ția A.C.T.C. informează că, în ca
drul contactelor recente dintre re
prezentanți al R.P.D. Cere ere și ai 
Coreei de sud, Pak Sen Cer, al doilea vicepremier al Cabinetului 
de Miniștri al R.P.D. Coreene, a 
vizitat Seulul în perioada » mai—1 iunie. Cu acest prilei el a avut o 
întrevedere cu Pak. Cijan HI. care 
si-a exprimat sprijinul deplin față 
de principiile de reunificare na
țională propuse de Kim Ir.Sen, 
șef de stat, președinte al Cabinetului de Miniștri al R.P.D. Coreene, 
și ă fost de acord cu formarea Co
mitetului de Coordonare nord-sud 
— organism consultativ permanent 
pentru rezolvarea problemei reuni- 
ficării naționale. E a exprimat, de asemenea, mulțumiri pentru ospi
talitatea cu care a fes* primit, la 
Phenian, 14 Hu Rak. directorul 
Agenției centrale de informații 
svd-coreene. .

în timpul șederii !a Seul. Pak 
Sen Cer a avut convorbiri cu li
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ituată in nor- 
dul Americii 
de sud, — în- 
tre Columbia, 

t Brazilia și Gu- 
yana, Oceanul 
Atlantic și Ma-

rea Caraibilor. — Venezuela 
a fost locuită din timpuri 
străvechi de indieni (amerin
dieni). După descoperirea 
Amcricîi de către Columb, 
teritoriul Venezuelei a fost 
cucerit, începind din prima 
jumătate a secolului al XVI- 
lea, de către conchistadorii 
spanioli, iar populația băști
nașă exterminată. Pînă la 
războiul pentru independen
ta coloniilor spaniole din hi
merica Latină (1810—1826),
teritoriul Venezuelei a făcut 
parte din viceregatu! spaniol 
Noua Granada. Stinjenită în 
dezvoltarea sa de către Spa- 
nia. burghezia creolă diu 
Venezuela a dat semnalul 
revoltei. în 1806 a avut loc 
în Venezuela cea mai însem
nată dintre luptele prerevo- 
tuționare din America Lati
nă, condusă de Francisco 
Miranda, care — după pro
clamarea în 1811 a indepen
denței Venezuelei, — a de
venit conducătorul republicii 
și comandantul suprem al 
armatei venezuelene. între 
anii 1819 și 1830 Venezuela a 
făcut parte din republica 
federativă Marea Columbie, 
creată de Bolivar, iar în 1830 
a devenit stat de sine stătă
tor.

Marile zăcăminte de petrol, 
minereu de fier și de man- 
gan, aur, diamante, cupru, 
sulf, cărbune etc. au atras 
interesul societăților străine 
care, în prima jumătate a 
secolului al XIX-lea, au în
ceput să pătrundă mai întîi 
cele engleze, înlăturate, în
să, la sfîrșitul aceluiași veac 
de către cele nord-america- 
ne. Exploatarea „aurului ne
gru" (care clasează Venezue
la pe locul al treilea în lu
me) a început să se facă în 
anul 1918, monopolurile din 
S.U.A. definind poziții domi
nante.

Opinia publică din Vene
zuela năzuiește ca bogățiile 
țării să aparțină poporului 
ei. O serie de măsuri luate 
în ultimul timp răspund 
acestui deziderat. La începu-

tul acestui an s-a promulgat 
legea recuperării petrolului 
și trecerii în proprietatea 
statului a zăcămintelor de 
gaze naturale, a gazolinei și 
produselor derivate, fiind de
nunțat „tratatul de recipro
citate comercială**. încheiat 
în urmă cu 32 de ani cu 
S.U.A. Acest act de impor
tantă națională, care concre
tizează aspirațiile poporului 
venezuelean, obligă societăj 
țile străine ca, în 1983, să 
predea terenurile petroliere 
și utilajele în condiții opti
me, trecind sub controlul în
treprinderilor de stat. Lezate 
în interesele lor, monopolu
rile străine au început să sa
boteze producția petrolieră. 
Astfel, producția de petrol 
pe primele patru luni ale a- 
nului în curs a scăzut cu 18.3 
la sută în comparație cu pe
rioada corespunzătoare a a- 
nului trecut — se arată în- 
tr-o statistică a Ministerului 
Petrolului și Minelor din Ve
nezuela. Dar poporul vene
zuelean este hotărît să ripos
teze manevrelor monopoliste. 
Apelul președintelui Rafael 
Caldera adresat tuturor pă
turilor sociale din Venezuela, 
de a se opune uneltirilor mo
nopolurilor străine si presiu
nilor exercitate de acestea 
asupra guvernului venezue
lean pentru a-1 determina 
să renunțe Ia promovarea 
unei politici petroliere con
formă cu interesele națio
nale, a găsit un larg ecou în 
întreaga țară.

Pe plan extern, Venezuela 
promovează o politică de în
țelegere și colaborare cu 
toate țările lumii. între Re
publica Socialistă România 
și Republica Venezuela s-au 
statornicit relații de priete
nie și colaborare pe plan e- 
conomic, cultural, științific 
și în alte domenii, bazate pe 
respectarea principiilor su
veranității și independenței 
naționale, egalității în drep
turi, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului 
reciproc. Ambele țări caută 
noi căi și forme de diversi
ficare a relațiilor care să a- 
sigure premise favorabile 
dezvoltării pe mai departe a 
colaborării intre cele două 
popoare.

GH. SPRINȚEROIU
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Ha Ra’:, ca care a (Sscatat. într-o 
atmosferă de «ineeritam. o 
de probtesse pr.vmd fcnbunâtlț^ea 
retailor dmtre nord «i «od și 
realizarea retrdftrârtt independen
te. pașnice a tini-

în legătură ca oablicarra «!• 
multanâ, la Phenian și SeuL â 
declarației comun? p-rind ~n- 
bunătățirea relapflor dorire 
Nordul și Sudul Coreț, pre
cum și reunificarea țării. Fax 
Sen Cer. a! ceilea v^cepre- 
ședinte ăl Cabinetului de Mi
niștri al R-P-D. Coreene, a or
ganizat la Phenian o conferin
ță de presă — informează 
A.C.T.G.

Pak Sen Cer a subliniat, ej 
acest prilej, semnificația acor
dului intervenit intre reprezen
tanții R-P.D. Coreene și Coreei 
de Sud, care pune capăt divi
zării de 27 de ani a Coreei, ne
tezind calea către reunificarea 
pașnică a țării. Contactele în
tre cele două părți au fest ini
tiate în noiembrie anul trecut 
— a arătat el — și au fost con
tinuate prin convorbiri la nivel 
înalt în luna mai 1972. „Părțile 
au ajuns la o deplină unani
mitate de păreri în privința 
necesității de a soluționa pro
blema reunificării in mod inde
pendent, fără a se baza pe for
țe din exterior și fără a per
mite vreun amestec din afară, 
fără a recurge la folosirea for
ței armate și depășind deosebi
rile de ideologie și de orfn- 
duire socială, pe care nu le 
considerăm drept antagonisme 
de nerezolvat** a subliniat vor
bitorul. . „

Este o necesitate^ imperioasa 
pentru noi — a arătat în con
tinuare Pak Sen Cer — sâ S(> 
luționâm problema reunificării 
pașnice a țârii, punînd pe pri
mul loc interesul național co
mun, luptând pentru înfăptuirea 
unei unități naționale de ne
zdruncinat și depășind deosebi
rile între noi. Este firesc și le
gal ca o singură națiune, cea 
coreeană, să se unească pe cale 
pașnică și aceasta corespunde 
pe deplin intereselor poporului 
nostru — a arătat el în con
tinuare. Acordul la care s-a a- 
juns intre reprezentanții Nor
dului și Sudului Coreei consti
tuie o chezășie a soluționării 
problemei reunificării, o piatrâ 
de hotar isterica a eforiaril-cr 
depuse de poporul nostru pen
tru a înlătura suferințele gene
rate de divizarea

încă din primele zile, ale di
vizării țârii — a subliniat vor
bitorul in continuare — Kim 
Ir Sen a subliniat in repetate 
rhiduri necesitatea reunificării 
țării pe baza eforturilor poporu
lui coreean însuși, fără spriji
nirea pe forțe din afară, pre
cum și pe cale pașnică, exclu- 
zîad calea războiului în cu
vântarea sa din 6 august 1971, 
Kim Ir Sen a arătat că este 
gata sâ inițieze oricând con
tacte cu toate partidele politi
ce din Coreea de Sud, cu re
prezentanți ai organizațiilor de 
masă, precum și cu personali
tăți sud-coreene, fapt care a 
reprezentat un nou pas către 
înfăptuirea reunificării pașnice 
a țârii. Această propunere de 
însemnătate istorică s-a bucurat 
de un larg sprijin, nu numai 
din partea populației din R.P.D. 
Coreană, dar și din partea ur.or 
pături largi ale populației sud- 
coreene, întrunind și aprecie
rea opiniei publice mondiale.

In încheiere, vorbitorul a a- 
râtat că. în scurt timp, între 
R.P.D. Coreeană și Coreea de 
Sud vor avea Ioc numeroase 
vizite și convorbiri multilate
rale, schimburi de vederi care 
se vor înscrie ca noi pași con
cret! pe calea înfăptuirii aspi
rației istorice a poporului co
reean — reunificarea pașnică 
a țării. Pak Sen Cer și-a ex
primat încrederea că forțele 
progresiste din întreaga lume 
vor acorda un sprijin deplin 
eforturilor națiunii coreene 
pentru înfăptuirea reunificării 
patriei.

Presa Cm Zarzbla cczunră sâ 
craBenteze pe larg participarea 
României la Turul de
Ia Nccia-

Sub titlul — j-RcmârJa, stat eu
ropean pdeten. particip* !a Tîrgul 
c-rraerdal al ZanStei ; sâ ne fcn- 
urgium cunoștmete despre •- 
ceastâ țari* — ziarm z&tnb^an cu 
cel rxxi rrare tiraj. „Times of 
Za-nbca-, pubtrâ o serie de repor
taje, însoțite de fotograf.:, perind 
cServoJîarea d_feci:e^cr sectoare ale 
ecmocEiei noastre. pc^bfbtâdJe de 
expert, cate privind extinderea si 
i. --*TSAc*rea ccmrsu^a ccrnerp:- 

!a baxa retâr^tor noastre de coo
perare cu străinătatea.

în cuprins.-! aeeteiasi pag —, nă
rui „Tlses cf Zambu ’ pubbc* o 
fitcgraLe a eoodacitceulci part- 
daTb și natului nostru, sub care 
raesțicoeaz* t ^Cacdae Ceause^nr. 
președintele Bcenâyrfer. este rancs- 
eri ca una mutre cele mal ±m- 
m!re pexsooaZBKl eie vSeță paL_- 
ce mtemarimafe*.

AeetrC riar. înăcrind O f rio«raL- 
care-: CnfâOșearâ pe pre$ed_nu: 
vțeotae Ceausesci îi Kenaeth Da- 

Ka-mda. etearâ spreci-erea fâ- 
cută bitr-r curtetare a pteșcest-î- 
hb RepriaCrn Zambia, ca prtZeml 
'.uitej «rrartsubd îCroiae 
Ceaușesen In această țara : 
petea îr.meta. dacă ca m-aș referi 
la conducerea du m. neaveastr 1- Po
porul zambiaa admirâ foarte mult 
această conducere. Sentimentele 
noastre rint Sincere tn !e<ârrrl cx 
profunzimea rinirll d-zaneavea*- 
trâ.care trebuie să Ca f tarte =ult 
admirată'.

Ce! de-aJ CoCea mare ziar na- 
tional, „Zambia Daily l£a_l*. pc- 
b3că, de asemenea, materale de
dicate țârii noastre, la? rad. tel si 
teîeviziur.ea zâmbi ană an transmis 
reportaje din pavilionul remânesc.

La 4 îulie. Comisia rrremam-n- 
talâ zambianâ de riarlttare a pa- 
viiioarelor tărZ-rr smâine pards- 
nar.te la cea de-a IM ediSe a 
Tînrjlri de la NdoU a deeemat 
Trofeu! Tlrgulu* comercial a! 
Zambiri. premiu! pariTcnuiui
Reoub'dcH Socialiste Rrmăr. x-

în aeeeari zi. tn numele prese£-- 
telui Republic: Zambia. Kemetb 
Kaunda. ministrul zambtan al co
merțului și industriei Aîaoa Soke, 
si președintele CrrsRtateS de ad
ministrație al tirgulni. WeseLe? 
MatsiȚe. au țnnrir.aî directeruini 
pavllicnufui românesc. SJvian Pe

l

JAPONIA

P els
• AGENȚIA T.A.S.S. anunță 

că. Ia Kremlin, a avut loo marți 
o întîlnire între Leonid Brejnev. 
secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., Nikolai Podgornîi, 
președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem. Alexei Kosîghin, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.. și Fidel Cas
tro, prim-secretar al C.G. al 
Partidului Comunist din Cuba, 
primul ministru al Guvernului 
Revoluționar. Cu acest prUej, 
menționează agenția, s-a înche
iat schimbul de păreri cu privire 
la dezvoltarea relațiilor dintre 
P.C.U.S. și Partidul Comunist 
din Cuba, dintre U.R.S.S. șî 
Cuba. Totodată, părțile au în
cheiat examinarea problemelor 
actuale ale situației internațio
nale șl au pus de acord textul 
comunicatului comun sovieto- 
cubănez.

• PRIMUL tribunal al stării 
de asediu din Ankara a pro
nunțat luni sentințele în pro
cesul intentat unui grup de 15 
persoane acuzate „de a fi încer
cat să răstoarne regimul consti
tuțional din Turcia" și condam
nate la moarte la 9 octombrie 
1971. Curtea militară de casație 
anulase anterior acest verdict, 
recomandînd comutarea sentin
ței capitale în pedepse cu în
chisoare.

Tribunalul stării de asediu a 
condamnat 4 din cele 15 per-

trescu, în cadrul unei maaifestărî 
solemne — la care au asistat 
membri a! cabinetului zambian, ai 
corpului diplomatic, numeroși re
prezentanți ai cercurilor de afaceri 
locale —» Cupa de aur a Trofeului 
Tirșulu! comercial al Zambiei 
(premiul întîi) și macheta come
morativă a cupei respective. Cupa 
este transmisibilă, acordlndu-se a- 
nual pavilionului țării care reaL'- 
zează cea mai bună prezentare sub 
raport organizatoric și comercial.

Cuba: Bilanț rodnic 
la „Ceiba-7“ 
LA CONSTRUIREA 

ÎNAINTE DE TERMEN 
A ACESTUI OBIECTIV

A PARTICIPAT 
SI UN GRUP DE TINERI 

ROMANI

Brigada internațională a 
F. M. T. D. „Julio Antonio 
>fella". din care fac parte $i 
tineri români, a terminat lu
crările de construcție a șco
lii secundare rurale ,.Ceiba 
7-, situată în provincia Ha
vana. Construcția acestei școli 
— expresie a solidarității ti
neretului din întreaga lume 
cu poporul cubanez — a în
ceput Ia sfîrșitul lunii ianua
rie >.c. și s-a încheiat Ia 1 
iulie, cu 25 de zile înainte de 
data prevăzută. Moderna 
scoală ..Ceiba T* se compune 
din trei clădiri și este prevă
zută cu sâli de clase, biblio
teci, laboratoare și un grup 
social (internat și cantină), 
suficiente pentru cinci sute 
d' elevi. Școala este situată 
in mijlocul unei plantații de 
citrice. Programele de studiu 
ale elevilor vor fi îmbinate 
cu munca productivă pe plan, 
talie.

Houari Boumediene. președin
tele Consiliului Revoluției, pre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri al Republicii Algeriene De
mocratice și Populare, a primit 
marți dimineața, la Palatul pre
zidențial din Alger, delegația de 
partid și guvernamentală a Re
publicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Paul Ni- 
culescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri.

Conducătorul delegației româ
ne a transmis președintelui 
Houari Boumediene salutul cor
dial al secretarului general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu. precum 
și mesajul de felicitări cu pri
lejul celei de-a X-a aniversări 
a proclamării independenței Al
geriei.

Președintele Houari Boume

diene a- mulțumit pentru salutul 
și mesajul primit, pentru parti
ciparea delegației de partid și 
g'jvemamentale române la festi
vitățile de la Alger, si a trans
mis Partidului Comunist Ro
mân. poporului român, condu
cerii de partid și de stat a 
României și personal tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. cele mai 
bune urări de succes și prospe
ritate din partea Consiliului Re
voluției. a guvernului și po
porului algerian și a sa perso
nal.

în timpul primirii, între șeful 
statului algerian și delegația ro
mână a avut loc o convorbire 
cu privire la dezi’oltarea rela
țiilor de prietenie și colaborare 
multilaterală dintre cele două 
țări șî popoare și cu privire la 
alte probleme de interes comun.

La primire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, prie
tenească. a fost de față Ștefan 
Mihaî, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Alger.

• Festivitățile 
de la Alger
Cu prilejul aniversării zilei 

independenței, in sala „Atlas" 
din capitala Algeriei a avut loc 
un spectacol de gală, la care au 
luat parte președintele Houari 
Boumediene, membrii Consiliu
lui Revoluției și ai guvernului, 
conducerea aparatului central al 
Frontului de Eliberare Națio
nală, delegațiile străine invitate 
să participe la festivități. La 
spectacol a participat delegația 
de partid și guvernamentală a 
Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Paul Nicu- 
lescu-Mizil. membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R.. vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri.

Luni, delegația de partid , și 
guvernamentală română a vizi
tat palatul de conferințe inter
naționale de la „Club des Pins", 
noile și modernele complexe tu
ristice de la Moretti" și „Sidi 
Feroueh", precum și ruinele 
fostelor cetăți romane de la Ti- 
paza și CherchelL

1

Dificila succesiune
Stăii are Ioc Convenția națională a PartMulni 
Liberai-Democrat japooei in cadrul căreia va 
fi ales s*c««ral Im Sato și implicit noul pre. 
mier. Lttpta dintre diferitele fracțiuni numite 
.habatsuri- (de mărimi si importanță diferita 
dar fiecare cn liderul ei), ajunsă la apogeu

i-a eliminat practic pe doi dintre coodidații oficiali. Takeo 
Miki Si Masayoshi Ohira — foști miniștri de externe — si 
i-a acordat, se pare, mai multe saase ministnDai cwuerța- 
lui mtemațional si industriei. Kakuei Tanaka in fața mi- 
nistnthd de externe Takeo Fukuda. Pentru a ieși învingă
tor la primul tur de scrutin, Tanaka ar trebui să întru
nească ÎW din totalul de 478 de voturi, performanță care nu 
part ereu de realizat după două indicii recente: reunirea 
de către el a îl9 deputați liberal-democrați săptămîna trecu
tă la hotelul _New Otani" si distanțarea de ultimii doi can
didați. care aa și anunțat eă-1 vor sprijini pe Tanaka la al 
doilea tur de scrutin. Din pâcaie, acești „o>abun“-i (lideri ai 
fracțiunilor) na exercită un control absolut asupra propriilor 
lor suporteri (Uioban"-i).

Nu este de neglijat, insă, sprijinul de care se bucură la 
rindu! său Fukuda in rindurile vechilor membri ai parti
dului după cum semnificativ este și sprijinul secretaru
lui general ai P.LJ)„ Hori. El se bazează, evident, pe vechile 
loialități din partid, se erijează in „continuatorul tradițiilor" 
și al liniei politice a fostului premier și nu pare deloc de
zarmat in fața ascendentului ciștigat in ultimele zile de 
lanaka. Ca să-i atragă pe cci W de nedecisi ai partidului, 
simțindu-se poate și mai slab pregătit pentru ai doilea vot, 
Fukuda a propus o manieră de luptă : în cazul in eare 
nici un candidat nu va întruni majoritatea, cel care va ieși 
a! doilea la primul tur de scrutin sâ se retragă ca un 
gentleman",

Tanaka, mai tînâr, mai dinamic, pare sâ promită sâ fie 
mai receptiv ia înnoirile pe care le doresc japonezii, atit 
in politica internă, cît și în cea externă. Stilul politic ur
mat pină acum apare învechit, chiar și „alianței strînse, de 
oameni de afaceri, birocrați și conducători ai P.L.D-. destul 
de puternică ca sâ asigure formarea viitorului guvern dar 
nu atit de unită ca să poată hotărî cine va conduce gu
vernul și ce politică va duce- (TIMES).

Mai înainte, prin tradiție, fiecare prim ministru (ca și 
fiecare „oyabun" în „habatsu" —- fracțiunea sa) asigura 
desemnarea virtuală a Succesorului său ca lider al partidu
lui. De data aceasta, Sâto nemaifiind sigur că voturile vor 
urma, făgașul croit de el, (inițial în favoarea lui Fukuda), 
a apărut in ultimul an ca sprijinitor în public al celor doi 
candidați. Aceasta, pentru a-și păstra, indiferent de rezul
tatul competiției dintre cei doi foști parteneri în guvernul 
«*ău. influența și cuvîntul greu de „genro“ — batrîn poli
tician care joacă un rol considerabil din umbră. Atitudinea 
lui Sato face și mai înverșunată lupta și mai dificil de. unit 
partidul sub un singur nume în ceasul al 1T-Iea dinaintea 
înregistrării voturilor.

DOINA TOPOR

0X13?
soane la închisoare pe viață, 
înjpotrîva a nouă acuzați au fost 
pronunțate, sentințe, .de cîtș 15 
sni închisoare, iar alți doi au 
fost condafnnați la cile 10 ani 
închisoare. ;

• DUPĂ ce eforturile Angliei 
de a menține cunsul stabil al li
rei- sterline- s-a-u dovedit zadar
nice, treeîndu-se lâ instituirea 
cursului fluctuant al ‘ acesteia, 
sînt acum indicii că dolarul a- 
merican se află în pericol. Agen
ția France Presse informează, 
în'acest'sens, că Banca federală 
vest-germană a intervenit, luni, 
pe piața de schimb a devizelor, 
pentru a susține , cursul monadei 
americane cumpărînd 2o0 mi
lioane dolari. Aproape jumătate 
din această sumă a fost achizi* 
ționată în numai cinci minute, 
menționează agenția, adăugind 
că acțiunile speculative împotri
va monedei americane, continuă.

• MINISTRUL de externe e- 
giptean, Mourad Ghaleb, a rea
firmat, într-un interviu, acordat 
postului de radio „France-In- 
ter", dorința 'guvernului său ca 
situația dîți Orientul. Apropiat, 
să fie reglementată pe cale po
litică. „Egiptul, a spus el. va 
accepta să desfășoare toate e- 
forturile cerute de comunitatea 
internațională în interesul pă- 
cii**.

CRONICA
U. T. C.

Ieri a sosit în Capitală o 
delegație a Tineretului Mun
citor din Maroo (J.O.M.), for
mată din Abdenbi Tagmouti, 
vicepreședinte al Biroului 
Național și Mustafa Bani, se
cretar al Biroului Național, 
.care va face o vizită în.țara, 
noastră Ia invitația C?C. al 
Uniunii Tineretului Comu
niști

■ La sosire, pe aeroportul O- 
topeni, delegația a fost salu
tată de tovarășul Aurel 
Stoica, secretar al C.C. al 
U.T.C., de activiști ai C.C. al 
U.T.C.

★
Marți dimineața a părăsit 

Capitala, înclreptîndu-se Spre 
Tunis, tovarășul Constantin 
Boștină, secretar al Consiliu
lui U.A.S.R., care urinează să 
participe la seminarul inter
național pe tema „Universi
tatea în serviciul dezvoltării 
economice, sociale și etțltura- 
le în țările în:curs de dez- 
Voltare“.

La, aeroportul București- 
O t o p e p i, reprezentantul 
U.A.S.R. a fost condus de 
tovarășul Dan Bîrliba, secre
tar al Consiliului U.A.S.R., 
de activiști ai Comitetului 
Executiv al U.A.S.R.

A
lgeria liberă șl in
dependentă ! — un 
strigăt al demnită
ții continuu ampli
ficat în această zo
nă spre caro vreme 

de secole, pesto uscat sau ape, 
se îndreptau multe priviri; o 
chemare la luptă transmisă din 
tată în fiu ; un refren de cîn- 
tec murmurat de mama care-și 
alintă copilul; un jurămînt al 
fiecărui algerian. Teritoriul Al
geriei a cunoscut din plin scân
teierile săbiilor încleștate, bu
hăiturile tunurilor, șuieratul 
mitralierelor — luptele duse 
timp de sute de ani a făcut să 
singereze trupul țării.

Cu prețul unor grele jertfe 
poporul condus de Frontul Na
țional de Eliberare s-a ridicat 
la înălțimea demnității de sine, 
redînd ireversibil Algeria alge
rienilor. De aproape un deceniu, 
cei 13 milioane de algerieni sînt 
stăpînii bogățiilor solului țării, 
ai țițeiului și minereurilor de 
fier și cupru, ai cărbunelui, ai 
vinurilor, ai animalelor, ai griu
lui, ai fabricilor și uzinelor, ai 
frumuseților naturale^. Și ti« 
nâra generație a Algeriei se 
poate mindri cu spiritul de dă
ruire și sacrificiu care a dat 
dimensiuni greu de imaginat 
participării sale la dobindirca 
victoriei, a libertății. Dar în 
anii din urmă eroismul luptei a 
devenit. deopotrivă. eroismul 
munch. Pentru că, astăzi, io Al
geria se construiește inir-un 
ritm deosebit de intens. ..Con
struind coi uzine, iotensifiemd 
exploatarea resurselor natura
le. realizind reforma agrară, iar 
apoi dezvoitînd și diversificând 
agricultura, transformînd invă- 
țămintul în bun al tuturor — 
spunea _ președintele Houarî 
Boumediene — dăm bătălia îm
potriva subdezvoltării*. Țara 
este un șantier ce concentrează 
toate eforturile, toate energiile, 
capacitatea întregului popor. 
UrmașU eroului legendar. Abd- 
El-Kader aduc nn omagiu, prin 
munca lor creatoare, celor care 
și-au închinat ființa și existența 
lor eliberării națiunii. Și pe 
harta țării — ce cuprinde între 
frontierele sale o întindere in- 
surnind 2 381 741 kilometri pă- 
trațî, mi-am fixat un itinerar 
incluzind. între alte localități. 
Alger. Bedjiaia și Berrhal.

C
apitala — Algerul 
— este orașul așe
zat în trepte către 
Mediterană. Dc ze
ce ori „centru" al 
Algeriei: capitală a 

țării; industrial — cele optspre
zece uzine și fabrici realizează 
o optime din producția de ma
șini a republicii: universitar — 
aici învață o treime dintre stu
denții țării; cultural — șapte 
muzee. biserica Notre-Dame, 
grădina botanică și zoologică ce 
adăpostesc tot ce înseamnă na
tură și faună în Africa : de cer
cetare — ființează trei institute 
și patruzeci și unu de labora
toare a căror activitate este su
bordonată perfecționării activi
tăților economice, sociale, de 
igienă a muncii etc.; maritim 
— portul este cotat între pri
mele trei ale „continentului ne
gru* ; istorio — douăzeci de se
cole pot fi „parcurse" pe actua
lul perimetru al orașului, arhi
tectural, ci vio și turistic.

în cartierele noi — Elbia fiind 
unul dintre acestea — se con
struiește în stil modern. Blocuri 
cu zece și douăsprezece etaje 
alternează cu vile cochete ..în
gropate" în vegetație luxurian
tă. Salombi. cartierul de pe cea 
mai înaltă colină, este legat de 
oraș printr-un foarte modern 
teleferic. Fiecare al patrulea lo
cuitor al Algerului lucrează — 
numai în ultimii cinci ani. da
torită dezvoltării impetuoase a 
industriei șî a deschiderii de 
noi șantiere numărul locurilor 
de muncă a crescut cu 150 de 
mii. In structura populației 
ponderea principală revine celor 
ce au sub 30 de ani — aproape 
60 la suta. Apoi, într-un decor 
de epoca Kasbaeh, cartierul 
vechi al capitalei algeriene care, 
prin arhitectura sa ciudată, prin 
aspectul său pitoresc atra'ge, fără 
excepții, turiștii și nimeni nu 
părăsește ,.E1 Djezair" fără să 
fi parcurs străduțele sale, fără 
să fi admirat minunatele sale 
mozaicuri și minarete, sau să fi 
făcut cîteva cumpărături în- 
tr-una din sutele de mini-pră- 
vălioare. fără să fi gustat din 
atmosfera și farmecul ce dom
nesc aici. Pe înălțimile coline
lor po care se cațără vestitul 
cartier, viața își continuă cursul 
tradițional. Kasbachul este. în 
felul său, unic în lume. In um
bra zidurilor bătrîne fiecare 
meșter își descătușează fante
zia. Argintăria, bijuteriile, obi
ectele din piele, țesăturile, bro

deriile, confirmă cu prisosință 
măiestria lor inegalabilă.

B
edjaia ne-a întîm- 
pinat cu aerul său 
proaspăt • construc
ții masive, cu fața
de ornamentate, 
străzi largi, între

rupte doar de piețele „stăpîni- 
te" de către agentul de circula
ție și parcuri ai căror arbori 
îng it parcă artera. Toate stră
zile încep de Ia faleza și se în
mănunchează în cele două porți 
ale orașului : spre Annaba și 
spre Skikda. o cărăriffe ce duce 
spre „stînci" și spre „piscul 
maimuțelor" — atracțioase punc
te turistice. Marea este aici de 
un albastru intens, de o lim
pezime aparte. Și cei aproape o 
jumătate de milion de locuitori 
ai orașului își împart munca 
între industrie, construcții și

țiune. Pentru tot mai multe fe
mei „haik"-ul și „njgheb"-ul au 
rămas o amintire, pentru că, do»r 
cu mici excepții femeile au rupt 
cu o tradiție. Ele mun
cesc. Didene Aii Duro-Cillabat, 
fost luptător în armata de eli
berare, supraviețuitor al bătă
liilor pe cîmpul cărora au ră
mas peste un milion și jumătate 
de martiri, ne vorbește despre 
munca lui de responsabil al zoo
tehniei, despre sat. „Am pornit 
de Ia zero. Aici a stăpînit un 
colonialist, iar noi eram cei care 
munceam pentru el. Cînd a ple
cat a avut grijă să nu lase ni
mic. In prima primăvară, după 
naționalizarea pămînturilor, stă- 
pînite de străini, cînd am for
țat încuietoarele magaziilor 
n-am găsit nici măcar semințele 
necesare. între timp, însă, am 
procurat șî semințe și tractoare 
și animale de rasa, am construit
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activitățile de turism. Rafinăria 
de petrol — realizare a ultimi
lor ani. prelucrează o bună par
te din „aurul negru" saharian. O 
școală profesională de profil 
pregătește, anual, peste o suta 
de tineri în șapte meserii de 
bază ale extracției și prelucră
rii hidrocarburilor. Trei licee și 
douăsprezece școli generale au 
intrat în funcțiune in ultimii 
trei ani : toți copiii de vîrstă 
școlară învață. Dar bogăția ora
șului o constituie „industria tu
rismului". Anual, cel puțin un 
milion și. jumătate de turiști vin 
la Bedjaia. Orașul dispune de 
optzeci și cinci de hoteluri și 
de peste zece mii de locuri în 
restaurante. Cîteva mii de sa- 
lariați organizează vacanța tu
riștilor străini și algerieni. Mi
crobuzele urcă Cetatea ro
mană. veche de peste 2000 de 
ani, devenită fortăreață în anii 
luptei de eliberare, la „piscul 
maimuțelor" — îneîntător ioc 
de recreere în mijlocul unei 
imense grădini zoologice, dubla
tă de una botanică.

M
uncit cu rîvnă — 
după ce reforma a- 
grară a fost înfăp
tuită — la Berrhal 
pămîntul „a produs 
bine", cum aprecia

ză localnicii. Mecanizarea și chi
mizarea, irigațiile și-au spus din 
plin cuvîntul. Oamenii au re
ușit adevărate recorduri : două
zeci de tone portocale Ia hec
tar, douăzeci și cinci chintale 
de grîu la hectar și nouă mii de 
kilograme struguri la hectar ; 
de la fiecare vacă furajată s-au 
muls trei mii opt sute cinci li
tri de lapte. Aceste pămînturi, 
roșii ca o cărămidă așezată te
melie unei case, se dovedesc mai 
fertile decît oricînd altădată. în 
sat au fost construite două școli, 
un dispensar, magazin universal 
și creșă ; s-au asfaltat străzile, 
s-a introdus lumina electrică 
pînă în ultima casa ; se consta
tă o accelerată „ofensivă" a te
leviziunii prin cele aproape o 
sută de televizoare deja în func-

grajdurî șî am plantat portocali, 
caiși. lămîi, smochini și măslini. 
Am învățat să lucrăm pămîntul 
—- preocupîndu-ne de introduce
rea metodelor științifice; am 
făcut mult în sensul transformă
rii unei lumi arhaice și anacro
nice într-o lume modernă care 
să beneficieze de electricitate, 
șosele, de asistență sanitară co
respunzătoare. de școli, de lo
cuințe mai bune. Am muncit zi 
de zi și am învățat zi de zi. 
Pentru că, acum zece ani în sa
tul nostru doar trei erau per
soanele care știau să se iscă
lească... Astăzi, în sat pătrund 
zilnic o mie zece ziare și revis
te. Știu asta de la fiică-mea 
care este poștăriță. Iar cele trei 
mii opt sute de cărți de Ia bi
blioteca circulă tot timpul. Eu, 
ca și alții din sat, am fost la 
Alger și Constantine Ia cursuri 
de specializare, iar acum răspund 
de zootehnie, sectorul ce aduce 
anual venituri cu o valoare de 
mai bine de o sută de mii de 
dinari".

Satul algerian cunoaște pro
funde prefaceri. Oamenii ogoa
relor sînt astăzi stăpînii roade
lor pămîntului. Spre a-i mări 
fertilitatea, dinspre Arzew, unde 
funcționează primul combinat 
chimic al țării, pornesc zilnic 
eșaloane întregi de autocamioa
ne încărcate cu îngrășăminte a- 
zotoase, fosfatice și potasice ; 
dinspre Constantine, convoaie 
de tractoare se îndreaptă spre 
toate colțurile Algeriei indepen
dente, iar Medeea trimite ma
șinile agricole ce asigură me
canizarea mereu mai complexă 
a lucrărilor agricole. Totodată, 
sînt create complicate sisteme 
de irigații.

...Itinerar algerian — drum 
străbătut într-o țară cu frumu
seți deosebite, printr-un șantier 
unde constructor este un întreg 
popor.
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