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La 1 iulie, pentru marea majoritate a studenților a 
început practica de vara, o continuare firească a practicii 
productive din timpul anului de învâjâmînt, efectuată în 
unități de profil sau ateliere-școală din facultăți.

Cum a fost organizată practica ? Care sînt termenii co
laborării între producție și învățămînt? Lucrează efectiv 
studenții în uzine si pe șantiere ? Cît de mult contribuie 
această activitate la formarea lor generală și de specia- 
liate ? Există condiții pentru o angajare în timpul va
canței ?
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Stimulați de efervescența ce domină în aceste 
zile întreaga țară, manifestîndu-și sentimentul 
de solidaritate cu întregul popor, care întîmpină 
Conferința Națională a partidului cu succese 
însemnate în toate domeniile de activitate, stu
denții și elevii aflați în vacanță trec un impor
tant examen al hărniciei pe șantierele muncii 
patriotice.

iN iNTiMPINAREA CONFERINȚEI NAȚIONALE A P.t.R. Șl A CELEI DE-A XXV-A ANIVERSĂRI A REPUBLICII
e multe ori educatorii a* 
întreabă ce pot fiice elf- 
cient pentru a sădi în ca»- 

știința elevilor și studențiltn* 
interesul și pasiunea pentru 
muncă.

Cred că răspunsul Ia 
întrebări depind© în pwlfM 
de modul de organizare^ 
școlare sau universitare.*"

Ecoul inițiativei lui PETRE CONSTANTIN 
in exploatările de minereuri neferoaseCreșterea 

productivității 
muncii
obiectiv 

central al
întrecerii 
minerilor /

La Baia Mare, Ia Centrala mî- 
nereurilor neferoase, tovarășul 
ing. Vaier Gabrian, director ge
neral, își aruncă din nou privi
rea pe ziarele de abia sosite.

— Chemarea la întrecere a 
Eroului Muncii Socialiste, Petre 
Constantin lansată de curînd 
prin intermediul ziarului „Scîn- 
teia tineretului" a găsit ecou și 
printre minerii băimăreni. De 
altfel, să știți că și aici c-au 
născut inițiative la fel de în
drăznețe pe care nu vă rămîne 
decît să le cunoașteți la fața lo
cului, în mina.

Am 'urmat îndemnul directo
rului general șî am făcut un 
prim popas la exploatarea mini
eră Herja. îl căutam pe briga
dierul Gheorghe Prunduș, des
pre care directorul general ne-a 
vorbit cu atîtea elogii. Stăm însă 
mai întîi de vorbă cu Szabo Ale
xandru, inginerul șef al exploa
tării, care ne-a relevat cîteva din 
succesele obținute de minerii de 
la Herja pînă în prezent Redăm 
numai o parte din discuția avu
tă cu el: „Primul mare succes 
a fost îndeplinirea planului se
mestrial cu 18 zile înainte de 
termen. In plus am realizat o 
producție suplimentară de 14 000 
tone minereu. Ne propusesem în 
cinstea Conferinței Naționale a 
partidului să realizăm o produc
ție suplimentară de 10 000 tone- 
Acum ne-am dublat acest anga
jament. Deci: 20 000 tone pro
ducție suplimentară. Importante 
succese au obținut minerii noș
tri și în ceea ce privește econo
miile de exploziv. Aici, de ase
menea, ne-am dublat angajamen
tele : de la 5 000 kg exploziv, cît 
ne propusesem să economisim, 
acum ne-am propus o nonă can-

titate: 10 000 kg. De altfel, in 
5 luni de cînd au început a- 
ceastă acțiune economiile de ex
ploziv s-au cifrat în jurul sumei 
de 80 000 lei. Ceea ce vreau să 
subliniez este faptul că toate a- 
cestea sînt inițiative care provin 
din rindul minerilor. Ele oglin
desc hotărîrea lor fermă de a ob
ține rezultate superioare în cin
stea Conferinței Naționale a 
partidului și a celei de-a XXV-3 
aniversări a Republicii. Fără în-

• MINERII din nordul 
Moldovei au înscris încă un 
nou și prestigios succes în 
muncă ; îndeplinirea cu o 
lună mai devreme a planu
lui de producție pe primele 
7 luni ale anului. Avansul 
creat permite ca pînă la 31 
iulie să se obțină un spor 
de producție de aproape 30 
milioane lei, ceea ce va 
reprezenta o depășire a an
gajamentului asumat în cin
stea Conferinței Naționale 
a partidului cu circa 10 mi
lioane lei.

doială, vorbind de inițiative, cea 
mai valoroasă este chemarea la 
întrecere lansată de brigada con
dusă de comunistul Gheorghe 
Prunduș către toți minerii din 
exploatările de minereuri nefe
roase din țară. Ca replică la an
gajamentul lui Petre Constantin 
acest destoinic șef de brigadă 
și-a propus să realizeze 9 tone 
minereu pe post, ceea ce în con
dițiile exploatărilor de minereuri 
este un record. Ca să puteți 
înțelege ce înseamnă acest an-
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Promovarea
inițiativei in 

organizația IIJ.C.

gajament vă voi spune doar că 
anul trecut se obțineau în medie 
cam 3—4 tone pe post In acest 
an, prin folosirea unor metode 
noi, am ajuns la o performanță 
net superioară: 8,2 tone pe post. 
Recordul a fost stabilit tot de 
brigada condusă de Prunduș..." 

Nu peste mult timp l-am cu
noscut pe șeful 
Gheorghe Prunduș 
voinic, cu vorba 
domoală:

— Am lansat __________
mare la întrecere după ce m-am 
sfătuit cu ortacii met Era vor
ba aici și de mîndrie. Adică noi 
sin tem mai prejos decît cei de 
la cărbune ? Vorbirii însă de 
inițiativa brigăzii pe caro o con
duc, vreau să notați un lucru 
foarte important: la noi, la Cen
trala de neferoase, condițiile di
feră de la exploatare la exploa
tare. 9 tone pe post ne-am pro
pus aici la Herja. La noi a- 
ceasta înseamnă mult, foarte 
mult. Dar în alte exploatări, cu 
alte filoane, cu alte fronturi de 
lucru, poate se va depăși aceas
tă prevedere. Scopul este, însă, 
să dăm toți cît mai multe tone 
de minereu țarii. De aceea, ne 
și în trecem 1 Și dacă mă gîndesc 
bine aceste 9 tone pe care ni 
le-am propus nu reprezintă nici 
ele o limită maximă...

L-am întrebat dacă păstrează 
secret metodele pe caTe inten
ționează să le folosească pentru 
a-și realiza angajamentul. O 
clipă a zîmbit apoi mi-a spus:

— Nu am secrete. în primul 
rind, mă bazez pe forța comu
niștilor din brigadă. Cu mineri 
ca Apostol Vasile. Pop Gheor
ghe, Pop Traian, Rus Vasile și 
alții, nimîo nu mi se pare impo
sibil. în al doilea rînd, mă gîn- 
desc să măresc ritmul de avan
sare pe verticală cu 10 la suta. 
Vom face aceasta prin perfora
rea unor găuri mai adînci, mai 
judicios amplasate. Vom mări a- 
dîncimea găuriloi de la 1 me
tru la 1,10 metri. Este o meto
dă bună. Altă metoda, pe care 
deja o folosim, este înmagazina- 
rea minereurilor pe panouri 
scurte. Bineînțeles, că Ia aceasta 
trebuie adăugată folosirea cît 
mai rațională a timpului de lu
cru și repartizarea judicioasă a 
sarcinilor pentru fiecare miner 
în parte. Așa că nu e vorba de 
nici un secret, ci de muncă, de 
îndîrjire și de înțelepciune.

A început practica de vară a studenților

PRODUCȚIA

,Loc tradițional al practicii 
studenților politehnicieni, Uzi
nele „23 August" au primit la 
această ediție cu toată atenția 
cuvenită, anunțînd o și mai bună 
colaborare cu învățămîntul — 
după cum arată tovarășa pro
rector Suzana Gâdea — peste 
400 de studenți de la Institutul 
politehnic București, Institutul 
de construcții București, A.S.E. 
și Institutul politehnic Timișoa
ra. încă din prima zi, după un 
instructaj de protecția muncii, 
studenții au fost repartizați pe 
secții. Ziua următoare a fost con
sacrată cunoașterii locului con
cret din echipa sau brigada în 
care au fost incluși. Potrivit 
noilor instrucțiuni, studentul ră
mîne pe întreaga perioadă în a- 
ceeași secție, urmînd ca în ulti
mele zile să se organizeze vizi
tarea celorlalate compartimente 
ale uzinei.

La „Locomotive" au fost re
partizați 52 de studenți din anul 
III, Facultatea de transporturi

(I.P.B.). Sub îndrumarea cadre
lor tehnice din secție și a tova
rășului șef de lucrări Nicolae 
Chimu ei vor urmări montarea 
unor locomotive Diesel liidrauli- 
ce, vor cunoaște detalii și părți 
funcționale ale locomotivei, des
pre care, anul viitor, vor studia 
în cadrul unui întreg curs. Deo
camdată, participă însă la mon
tarea unor rulmenți, o muncă 
efectivă, dar care „nu ne mulțu
mește pe deplin" (Adrian Giu- 
risici). „Este absolut necesar sa 
mergem și în secția motoare, 
pentru că la toamnă este pro
gramat un curs de motoare Die
sel" (Ion Ștefan cel Mare), pă
rere întemeiată, împărtășită și 
de ceilalți colegi.

în secția Uzinaj locomotive 
erau prezenți 25 de studenți din 
anul I T.C.M. Asist. Mihai Stă- 
nescu precizează că programul 
acestei grupe prevede însușirea 
unor deprinderi în meseriile spe
cifice liniilor de ajustaj, axe car- 
danice, strunguri-revolver, case
te. Tovarășul Marin Pătrașcu, 
șeful echipei de ajustaj,

unui proaspăt absolvent al I.P.B., 
are sub îndrumare cinci stu
denți. îi privește ocrotitor și 
mîndru ca ei au reușit ca după 
numai cinci zile, să lucreze 
direct la unele piese. Steluței

Șl DE CURAJUL INITIATIVE!!

Inițiativa organizării tineretul 
lui în brigăzi de muncă patrio-* 
tică, lansată cu succes în mo
mentele deosebit de grele ale 
luptei pentru refacerea econo
mică a României, nu și-a pier
dut importanța nici azi, cînd 
nivelul acelor vremuri a fost; 
de mult și cu mult depășit. Ac
tivitatea elevilor și studenților 
pe șantierele de muncă patrio
tică n-a încetat a fi o măsură 
înțeleaptă și utilă. Fiecare întil- 
nire cu eievii și cu studenții ce 
sînt antrenați, în orele lor libe
re, să participe la efortul pro
ductiv al poporului oferă, în a-* 
ceasta privință, dovezi de ne
contestat.

Important este că tinerii a- 
flați pe șantierele muncii patri
otice. departe de a se plînge 
că au de înfruntat greutăți, 
trăiesc „aventura” muncii fizice 
cu o imensă bucurie. In aceas
tă vară fierbinte, mîndră parcă 
de bogăția recoltelor, zeci de 
mii de elevi și studenți sînt pe 
ogoare, și trec cu brio un ade
vărat examen al hărniciei.

Sîmbătă, la I.A.S. Chirnogi și 
la Institutul de cercetări pentru 
legumicultura și floricultură dm 
Vidra (județul Ilfov), î-am în- 
tilnit pe studenții Facultății de 
chimie a Universității bucureș- 
tene și pe elevii Liceului „Di- 
mitrie Bolintineanu11. Activita
tea lor aici se desfășoară in- 
tr-un splendid amfiteatru natu
ral — cu spații largi, viu colo
rate. scăldate de razele unui 
soare dogoritor. Și se muncește, 
nu glumă !

Conducătorii celor două uni
tăți agricole, necunoscînâu-le 
probabil forțele, au vrut inițial 
să-i menajeze. Dar ei s-au su
părat și au cerut să li se re
partizeze lucrări dintre cele mai 
grele. Chiar și fetele. Dorința 
le-a fost satisfăcută și acum 
sînt mulțumiți. Rîvma cu care 
muncesc este, desigur, efortul 
înriuririi exercitate asupra lor 
de efervescența care domină în. 
aceste zile în întreaga țară, 
rezultatul sentimentului de soli
daritate cu întregul popor care 
întîmpină Conferința națională

ADRIAN VASILESCU
Fotografii: GHEORGHE 

CU CU, PAVEL TĂNJALĂ

(Continuare in pag. a lll-a)

Tinerii, organizația U.T.C. de 
Ia Electromagnetica — Bucu
rești, se pregătesc asiduu pen
tru realizarea unor „zile-record" 
în producție, (una s-a desfășu
rat deja, alte două vor urma în 
curînd).

Radu Calciu, secretarul organi
zației U.T.C. din secția „centra
le” ne confirma-că uteciștii au 
hotărît ca, cu o zi înainte de 
cea record, fiecare să-și pregă
tească toate piesele necesare 
pentru operațiile tehnice. Dacă 
nu s-ar face așa, există- riscul 
de a se pierde din timpul dc 
producție circa 30—35 de minu
te. în intenția celor care au 
lansat inițiativa, regimul deose
bit de lucru din „zius-rocord“ 
trebuie să- influențeze munca cu
rentă a oamenilor. Se tinde, așa
dar, ca fiecare zi de muncă să 
devină o „zi-record“.

Dar .,ziua-record“ este numai 
unul din elementele climatului 
actual în care se afirmă tinerii. 
Se află deja definitivată o acțiu
ne proprie intitulată . „Prietenii 
calității". în discuția pe care 
am avut-o pe această temă. Cri
stian Vișan, purtătorul de cu- 
vînt al uteciștilor din secția 
.,prese-telecomunicații“ sugera 
ca, pentru stimularea atmosferei 
de competitivitate, în toate sec
țiile să fie afișate rezultatele Ia 
zi obținute de alte colective din

SPORT • SPORT • SPORT
• La campionatele 

internaționale și 
naționale ale se
niorilor.

S-AU REMARCAT... 
JUNIORII

• Caiac-canoe 
Regata Snagov 

SPORTIVII ROMANI 
AU AVUT O

COMPORTARE 
MERITORIE

Tenis : ILIE NAS- 
TASE AL DOILEA 
LA WIMBLEDON

• MERIDIAN

(Continuare în pag. a l!-a)
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Victoriile, pînă la urmă 
devin infringed

Firese ar fi ca acum, după în
cheierea campionatului, vacanța 
fotbalistică sâ ne rezerve prile
jul unor calcule și retrospective 
pozitive, unor reflecții care să 
dea suporterului argumentul 
statornicei sale pasiuni. Iată, 
însă, că sîntem puși in situația 
de a ne ocupa de niște fenome
ne care se detașează de atmos
fera generală, contravin 
reguli și principii ale 
noastre sociale.

Numeroși cititori ne-au
diat scrisori prin care ne In-

unor 
vieții

expe-

treabă care este situația în 
zul unor rezultate viciate 
finalul campionatului, ce 
hotărît, întrucît formațiile 
criminate sînt bine mersi, , 
continuă în modul cel mai paș
nic programul lor — bineînțe
les, de odihnă — își fac nestin
gherite noi proiecte ca și cînd 
nu s-ar fi întîmplat nimic? 
Pentru că. argumentează semna
tarii scrisorilor, ni se pare cu 
totul anormal ca asemenea în
călcări grosolane ale eticii spor
tive, ale echității și loialității

ca- 
din 
s-a 
în- 
își

care guvernează viața noastră 
socială, să nu fie analizate, să 
nu se ia măsuri drastice îm
potriva celor care-și permit să 
mistifice rezultatele într-o în
trecere sportivă, să nu-și 
re în mod corect, cinstit 
sele.

Adresîndu-ne conducerii 
derației de fotbal — unde 
cetările sînt în curs

VASILE CĂBULEA

ape- 
șan-

Fe- 
cer- 

am a-

I
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TINEREȚEA

? Omul acestui veac, atent la mecanismele complexe ale
< civilizației urbane absorbit de grandorile și rezultatele
< ei are prea puțin timp sufletesc pentru ceea ce am numi
< culturâ si civilizație săteasca. Unii nici nu-și dau seama cam
< cu ce fel de lucruri am avea de-a face tntr-o civilizație
< sătească, alții nu văd cum ar arăta valorile culturii sătești
< în fața celor urbane, după cum o și mai mare ignoranță a
< altora, privește satul cu ochi de turiști străini, prin parbri- 
<. zul unei mașini.

Prefacerile care au loc în lumea, satului contemporan, în 
aproape toate compartimentele vieții sătești, de la pro- 

/ ducția materială, de la casa nouă care se ridică și pînă la 
omul aflat în relație cu tot ce se petrece dincolo de mar- 
ginile acestui sat, ne dau dreptul să vorbim de un real 

(• proces al devenirii sale.pe calea progresului. Dar aseme- 
f1 nea mutații nu sînt întîmplătoare si nu se nasc într-o altă 
/ ordine decît aceea aparținătoare lumii sătești. Se schimbă 
J satul? Da! Dar cum? Prinfr-o mecanică înlocuire a stil- 

I pilor de lemn cu cei din fier și beton armat? Printr-o mi
ji raculoasă apariție a tulburătoarelor mijloace de informație 
S massmedia ? Prin trei intelectuali veniți în sat ? Sociologii 
S grăbiți în concluzii ajung deseori la confuzii în această 
S privință.
S Rosturile satului sînt mult mai adînci. Ele descind din- 
S tr-un tărim de viață, secular trăită, și pentru veacuri trans- 
5 misă. O cultură sătească și o civilizație recunoscută a 
S sa s-a plăsmuit în acea ordine istorică a vieții sătești. Acolo 
S au trăit meșterii mari ai lemnului, neîntrecuții creatori de 
’> forme vii, prinse în turlele ascuție de lemn, care rivalizează 
S cu mulți instruiți și stăpîni pe diplome. în unda tremură- 
Ș loare a pămîntului s-a risipit ființa unui neam de plugari, 
■> care știa să pipăie pulsul acestuia, să-i . dea tărie și tine- 
S rețe în timp, în unduirea holdelor din bărăgan sau a dea- 
’> lurilor blînde.
Ș Satul se dezvoltă organic și istoric, într-o lume a lui, cu 
S integrare și aderență la istorie și la nou, dar nu auto- 
J anulîndu-se. ci ridieîndu-și în fata timpului întreaga lui 
I putere de creație și inedit. Nu vom putea vămui cu nimic 

frumusețea pe care ne-o comunică înfloriturile de pe pînza 
albă, nici porțile de lemn ferecate în lumină de suflet din 
satele Maramureșului, nici gîndul mișcător din curbura ul
ciorului ars în lut. . . i

Generația lînără a satului se înscrie în acest drum de 
suiș șpr» noi înșine al istoriei. Ea este chemată să cuce- 1 
rească rosturi noi din cunoașterea celor vechi, să le inte- i 
greze în cerințele vieții actuale. Zestrea satului trebuie mă- i 
rită cu faptele și năzuințele celor de azi. I

Tinerețea satului se anunță ca o sărbătoare a vieții în- < 
săși, dornică să arate lumii puterea fără sfîrșit a creației < 
permanente. ’ <
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17 viitoare 
monumente
în cartierul 

Titan
în cartierul Titan »-a 

deschis recent o noua ta
băra de sculptură, lată 
„echipa" celor 17 partici
pant! care timp de trei 
luni îți vor „muta" ate
lierul sub cerul liber în 
unul din cartierele mo
derne ale Capitalei : 
George Apostu, Mihail 
Laurenfiu, Mircea Spăta- 
ru, Maria Cocea, Lie 
Doina, Adina Țuculescu 
Alexandru Gheorghifâ, 
Horia Flămîndu, Napo
leon Tiron, Cristian Brea- 
zu, Șerban Rusu, Aure
lian Bolea, Nicolae Ro
șu, Comeliu Camarov- 
schi, Pavel Bucur. Dumi
tru Pasima.

VREM SA CONTINUAM 
Șl ÎN ANII VIITORI 

ACEASTA INIȚIATIVA

„Cred, ne spunea tovarășul 
Emil Ruși, inspector în sectorul 
artelor plastice de la Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste 
al Municipiului București, că a- 
ceastă nouă tabără inițiată de 
noi în colaborare cu U.A.P. va 
fi una din cele mai izbutite. 
Acțiunea nu s-a născut totuși 
spontan. Se știe că mai ales noile 
cartiere sînt și cele mai lipsite 
de monumente, în generai, de 
lucrări de artă plastică, fie cu 
caracter comemorativ, fie cu 
caracter funcțional-decorativ. 
I)e aceea ne-am îndreptat aten
ția cu precădere asupra lor. 
..Forma0 taberei de sculptură 
ni s-a părut cea mai fericită 
pentru a „popula" într-un răs
timp scurt un spațiu extrem de 
mare cu lucrări valoroase. 
Vrem să continuăm în anii ur
mători o asemenea inițiativă. 
Ne gîndim atît la alte spații 
„vacante" din cartierul Titan, 
cît și la cele situate în alte 
cartiere recent construite".

UN OPORTUN CÎMP 
DE PRACTICA 

PENTRU TINERII ARTIȘTI
„Din efectele deosebite ale 

unăi manifestări de acest 
gen aș enumera numai drumul 
extrem de scurt, de direct mai 
exact, de la preocupările de 
atelier ale artistului la expu
nerea publică, și încă expune
rea publică în „scară" monu
mentală ; posibilitatea ca artis
tul să ofere, se Înțelege respec- 
tînd rigorile muncii de echipă, 
ale viziunii întregului ansam
blu, tot ceea ce consideră el câ 
îl reprezintă, tot ceea ce con
sideră ei mai valoros, ne-a spus 
Paul Vasilescu, secretar al 
U.A.P. Aș mai enumera, poate 
nu în ultimul rînd, și posibili
tatea care se deschide astfel ce
lor mai tineri artiști, unii chiar 
proaspeți absolvenți de a crea 
lucrări de artă monumentală0.

1 .............. ......... .......

La campionatele internaționale
și naționale ale seniorilor

junioriiS-au remarcat...

și ne învăță
PRODUCȚIA

Fără multe nume sonore, actua
la ediție a Campionatelor Interna
ționale ale țării noastre s-a trans
format într-un concurs obișnuit, 
modest, care datorită unei sim
bioze nefericite cu campionatele 
noastre naționale nu a oferit, la 
multe probe, nici cel puțin lupta 
deschisă, directă dintre alteții ro
mâni.

Puținele nume de... renume ale 
campionatelor internaționale ni 
le-au oferit, în general, atieți care 
nu sînt în forma lor cea mai bună, 
ca de exemplu campionul euro
pean la maraton. Karel Lismont. 
învins de compatrioții noștri Mus 
țață și Hatoș la 10 om m.. sau tri
pla campioană europeană de la 
Atena (1969) Petra Vogt care cu 
11,5 sec. timp realizat In 
probei de 100 m. pe care a riști- 
gat-o, nu îngrijorează pe mei o 
sprinteră de valoare internațio
nală. In schimb, la aceste camps- 
nate ale seniorilor, am înregistrat 
cu bucurie evoluția meritorie a— 
juniorilor. Astfel, Gheorghe Mege- 
lea la suliță (73.86 m.). Nicolae O- 
nescu la 1500 m. (3 :46.S) ș: șta
feta națională de junioare 4 x IM 
(46,9) au reușit să realizeze noi re
corduri republicane de juniori.

De asemenea, junior.: Adriana 
Surdu la 100 m. plat. Liliana Leeu 
la 400 m. și Marin Iordan la arun
carea greutății au reușit să cișr.- 
ge titlurile de campion: ai senio
rilor, prevestind frumoase perspec
tive pentru viitor.

Dintre probele care au reținut 
atenția, din nou aruncarea discu
lui femei s-a situat la Ioc de c.r.- 
ste. întrecerea acestui valoros 
,,car£ de ași“, s-a desfășurat cu 
elemente dramatice. După trei s- 
runcări, Argentina Menis era in 
urma celorlalte trei românce șt 
de-abia cu aruncarea a 5-a a ren-

fit s* cîștige titlu), dar cu o per
formanță egală cu a celei clasate 
pe locul n. Carmen I ones cu («2.78 
m.) *:tuație rar intflnită la această 
probă. Lia Manoliu cu 61.30 s-8 
clasat pe locul III. dovedindu-se 
ptnâ acum șt cea mai constant A. 
Totuși, această luptă acerbă din
tre cele patru aruncătoare român
ce purtată prea des pe stadion, le 
poate epuiza nervos, dudndu-le Ia 
efecte contrare decît cele urmă
rite.

Semnalăm evoluția mulțumitoare 
a demifondiBtilor și fondiștilor 
noștri, atit la fete cit Și Ia băieți, 
fiind mereu prezenți cu succes în 
lupta pentru primul loc. Astfel, la 
1 500 Natalia Andrei (4 :1«,3
și Mar.a Luncă (4 :28,7) au con
trolat tot timpul curea, olasîndu-se 
pe primeie două locuri. înaintea 
cttor.-a atlete bine cotate pe plan 
internațional. La fel și Gheor- 
gbe Cefar. (1 : ș- Ion Dima
,1 : 5Î.Z) ta cursa de 8 800 tn. ob
stacole și-au Întrecut toți adver
sari. ea de airfei și Nicolae Mus
tață m : XL8 șt Moise Hatoș 
09 : S4.41 la N șw nu riasațl șt e: 
pe primele două locor.

A pifeut ș: Txtoria autoritară a 
în: Petre Lupan ia 1 M m. care 
deși rru a fâ rri trr nmp exeepc-•?- 
nai te astuntâ capab.l d* rezultate

(Urmare din pag. I)

Frunză i s-a dat pe mînă mași
na de rotunjit și în ziua pre
cedentă, cu ajutorul șefului de 
echipă, a realizat patru „nuferi", 
în secția Uzina], alți studenți, pe 
care-i distingi prin ecusonul ca
racteristic, lucrează la mașina 
radială, la strunguri. Și aici, ei 
realizează anumite repere; nu 
lucrează „experimentat", în pa
ralel cu muncitorii, ci au adevă
rate sarcini de producție.

PE ȘANTIERE 
DE CONSTRUCT!!

Cărei Corbu intr-o săritură spectaculoasă

in eludează principiile etice

REGATA SNAGOV
Sportivii români au avut

Victoriile, pînă la urmă,

PROIECTELE AU FOST GÎNDITE 
ÎN ATELIER

„Va fi poate una din cele 
mai dificile tabere — ne 
spunea sculptorul George Apos
tu. Mă refer la duritatea pietrei 
(travertin), una din cele mai 
greu de lucrat, la dimensiunile 
mari ale lucrărilor (circa 2—3 
metri înălțime). Ar fi indicat, 
ca în timp, să ne gîndim și la 
utilizarea alt®r feluri de pia
tră, de o mai bună calitate. 
O tabără de acest gen, țin 
să subliniez, nu este un 
lucru făcut pe grabă. de 
mîntuială Noi aici nu creăm 
propriu-zis. Transpunem numai 
într-un material definitiv pro
iecte gîndite în atelier. Noi sin- 
tem, cu alte cuvinte, oroprii noș
tri cioplitori, urmărind atent 
configurarea viitoarei lucrări".

DRUMUL DE LA SCHIȚA 
LA OPERA EXPUSA 

SE SCURTEAZĂ EXTREM 
DE MULT

,.Este un început bun — ne măr
turisea și sculptorul Horia Flă- 
mind. Să nu uităm că o aseme
nea tabără’stabilește un contact 
direct între noi și public, că ne 
putem realiza o serie de idei 
care altfel ar fi zăcut poate ani 
de zile în stare de proiect, că ni 
se pun serioase probleme de 
amplasare în mediul înconjură
tor, că trăim astfel o nouă și 
inestimabilă experiență artisti
că. Poate că în viitor nu ne 
vom limita la un singur fel de 
material, poate că vom ataca 
mai curajos materialul plastic, 
metalul, betonul. Deci un ac
cent pe diversitate".

C. R. CONSTANTINESCU

^jnema
EXPLOZIA ALBA : rulează la 

Victoria (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
13,30; 20,45).

VEDERE DE PE POD î rulează 
la Scala (orele 8; 10,30; 13; 15,45; 
18,30; 21,15), Festival (orele 8.45; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Grădina 
select (ora 20,15). Grădina Festiva!
(ora 20).
BATALIONUL INVIZIBIL î ru

lează la Doina (orele 11,30; 13,30; 
15,45).

INIMA B UN VÎNĂTOR SINGU
RATIC : rulează Ia Doina (orele 
18; 20,30), (la orele 10 program 
pentru copii).

O AFACERE : rulează la Patria 
(orele 10; 12,30; 16; 18,30; 21), Ca
pitol (orele 9,30; 12; 14,15; 15,30; 
18 45: 21), Grădina Capitol (ora 
20,15).

ORA ELEFANȚILOR ALBAȘ
TRI : rulează la Timpuri Noi (o- 
rele 9—18,30 în continuare; la ora 
20,15 — Program de filme docu
mentare.TREI DIN VIRGINIA t rulează 
la Luceafărul (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21), București (orele 8,30;

denți arhitecți, din anul III, am 
îhtîlnit și pe Șantierul comple
xului clinic al I.M.F. din Splaiul 
Independenței, construcție pre
tențioasă, cu 16 nivele, loc po
trivit pentru o practică studen
țească. Ei parcurg, cu un inte
res evident diferit, o scurta pe
rioadă de practică de șantier, 
mai mult de prezentare a lucră
rilor, după care vor continua 
într-un institut de proiectări.

La acest punct de practică 
s-au prezentat la 3 iulie pentru 
un stagiu de o lună, șapte stu
denți de. la Facultatea de con
strucții civile. Ce front de lucru 
le rezervă conducerea acestui 
șantier ? Dorim ca studenții să 
înțeleagă tehnologia realizării 
corpului central al acestui com
plex, arata tov. Ion Drăgulă- 
nescu, inginerul șef al șantieru
lui : De aceea li se pune la dis
poziție documentația desenată a 
construcției pentru a observa 
concordanța dintre proiect și lu
crarea executată. în timpul prac
ticii ei vor asista la operațiuni 
de sudură, importante pentru 
formarea lor profesională. Folo
sim termenul „a asista", întru
cît în această fază a lucrării 
noastre este dificil ca ei să efec
tueze operațiuni de nivel califi
cat sau ingineresc. A munci 
efectiv, pentru un student con
structor, înseamnă a participa 
alături de maistru și șeful de 
echipă la lucrări de trasare unde 
există des pericolul erorii. Prac
tica trebuie să asigure cunoaș
terea principiilor de organizare 
a procesului de producție.

Potrivit programărilor anun
țate, aici urma să întîlnim un 
grup de studenți de la I.C.B. Se 
pare că au intervenit schimbări, 
întrucît tov. Șerban Năpăruș, 
inginer șef al șantierului Nr. 1 
I.C.M. 2 — Drumul Taberei, re
partizează pe brigăzi un grup 
din anul I-Ârhitectură, iar nu 
de la Construcții. Acești studenți 
vor face o practică de șantier, 
retribuită, prevăzută de institut 
ca obligatorie pentru promovare. 
Ei vor presta o muncă necalifi
cată, dar pentru viitorii arhitecți 
— utilă, întrucît, după cum_ ex
plică asist, arh. Ștefan Lungu 
care-i însoțește, studenții încep 
să cunoască șantierul, cu riguro
zitățile sale, cu cerințele sale, 
materialele de construcție pe 
care le vor propune în viitoarele 
lor proiecte. Se înțelege, această 
practică poate avea, concomi
tent, un important rol instructiv 
și educativ. Un alt grup de studevin înfrîngeri

kază. A-

« D
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o comportare meritorie
S-au încheiat în

trecerile Regatei 
Snagov. După cum 
se știe pe lacul din 
apropierea Capita
lei și-au dat întâlni
re sportivi din zece 
țări. Considerată 
drept o repetiție ge
nerală înaintea J.O. 
de la Muncben. Re
gata Snagov a furni
zat întreceri palpi
tante, de ținută, 
fapt ce explică va
loarea part ici par. . Jor 
străini. seriozitatea 
cu care s-au pregătit 
canoiștii $: caioăș'a români, eforturile 
organizatorilor. în
trecerile au oferit, 
în același timp, an
trenorilor $i SpOTU- 
vilor, posibilitatea 
verificării intr-o 
competiție de am
ploare a stadiului in 
care au ajuns ca 
pregătirea, a dez
văluirii retușurilor 
de ordin tactic și 
fizic ce mai trebu
ie făcute in scurtul 
răstimp ce-a mai 
rămas pînă la ma
rea confruntare o- 
lîmpică. Intr-o scur
tă ‘ ‘ *declarație prof.

rvri 
rilirti transferul 

-a Da

După aproape 3 ore de joc

SMITH IL ÎNVINGE
PE NĂSTASE

Aminate ou 24 de ore dJi 
cauza unei ploi persistente, ul
timele finale ale celei de-a 
86-a ediții a turneului interna
țional de tenis de la Wim
bledon. un adevărat campionat 
mondial neoficial al sportu
lui alb, au avut loc. pen
tru prima oară în istoria 
acestei competiții duminici in 
fața unei asistențe cifrate ia 
peste 16 000 de spectatori.

Așteptată cu un interes e-

PROMOVAREA
INIȚIATIVEI

(Urmare din pag. I) 
urină. S-ar putea merge mai de
parte, afișindu-se similar gra
ficul rezultatelor în muncă ale 
fiecărui utecist în parte.

Jean Voicu. din secția ..strun- 
gărie AJLC R." are fotografia 
expusă la panoul fruntașilor din 
crtriâ. este una dintre remarca- 
buele figori de tineri de aici. 
Pornind de la practica pe 
care pers-onal o exercită frec
vent aceea de a-i ajuta pe 
tinerii care nu ating în produc
ție performanțele lui, el a for
mulat ideea organizării in sec
ții. pe grupe de mașini a unor 
..sfaturi ale fruntașilor*4, colec
tive de tineri care să fie 
îndrumate și sprijinite la 
locurile de muncă de către 
fruntașii în producție recrutați 
din rindurile lor. S-ar crea ast
fel un cadru mai organizat de 
valorificare a exemplului celor 
mai buni.

gw

Gelu Filipciuc din secția „cen
trală Rotan-* ne-a relatat 
un fapt petrecut anul trecut. 
Timp de cltova luni împreu
nă cu alți doi tineri și-au făcut 
un concurs al lor. cine pro
duce mai multe relee într-o zi. 
De el nu au știut decît cei trei. 
De ce organizația a ignorat în- 

. trecerea lor nu a putut să ne 
spună. Poate pentru că fostul 
secretar U.T.C. nu se arăta prea 
interesat de ceea ce gindesc ti
nerii din secție, poate pentru că 
de atunci a trecut o bună bu
cată de vreme și deși problema 
își păstrează deplina valabilitate 
practică nu a amintit-o nimă
nui. A făcut acest lucru acum, 
iar întrecerea va fi lansată la 
nivelul întregii organizații.

împreună, toate acestea alcă
tuiesc cîteva din condițiile pe 
baza cărora se poate afirma 
acea trăsătură definitorie pentru 
viața și activitatea oricărui co
lectiv de tineri, și anume promo
varea inițiativei;

Joaca de-a cinematograful*)
lor. Asemenea practic eludea
ză reguli morale si mn-ripri 
etice, viciază sensul moral al 
întrecerii sportive și are efec
te negative asupra educării și 
profilului . jucătorilor Cazurile 
în speță au creat stări de spirit 
r.eeoresour.xătoare in rindurile 
opiniei publice.

Federația a organizat, recent, 
o analiză cu reprezentanții aso
ciațiilor sportive 
cu antrenoi 
arbitrii meciurilor 
dezbaterilor
cat 
tm 
dut

ln~ JOCUL DE-A MOAR
TEA" reușește acest lucru — 
singurul important pe plan ar
tistic — doar în doua secvențe 
scurte pentru câ restul nu-i de
ci t. în ciuda cascadoriei aeriene 
desăcirfite. monotonie cinemato
grafică. Un oraș american de 
provincie, plictisitor și unde oa
menii așteaptă o serbare anuală, 
care începe cu defilarea unei

studentă. Totul aranjat, combi
nat și vîndut cu o mahmureală 
de spițer rutinat, care-și face 
datoria onest dar mediocru. Re
gizorul încearcă — filmul este o 
ecranizare — un sondaj psiholo
gic al eroilor, dar fără succes, 
pentru că rămîne la suprafața 
lucrurilor, argumentele lui ne
depășind nici nivelul replicilor 
banale și nici „spaima1* că eve
nimentele pot avea o altă sem
nificație decît grandilocvența 
sentimentală. Totul este cenușiu, 
dacă nu rizibil, și ne încearcă 
regretul pentru partitura falsă a 
unui rol interpretat de o mare 
actriță, Deborah Kerr, pe care ne 
dfnintim că am văZut-o dominînd 
„Noaptea Iguanei".

Rolul parașutistului care moa
re' prezintă interes pînă la un 
punct, era rolul Unui om trecut 
nu fără folos prin viață, vîrsta 
și experiența îl învățase că se 
află într-un moment în care ori
ce ratare îi este fatală. De aici 
acea impenetrabilitate sufleteas
că, de la această „înțelepciune" 
cu care-și calculează riscurile e- 
xistenței și ale meseriei sale de 
acrobat aerian. In film însă da
tele sînt aproape inversate, eroul 
este pus să afișeze un aer demo
nic a cărui falsitate o depistezi 
ușor.

Nu rămîne deci, în afara sec
vențelor de film documentar, de
cît două scene excelente de care 
aminteam la început. Una în care 
fanfara orășelului se pregătește 
pentru serbarea anuală, unde un 
bătrîn dirijor cabotin mimează 
„bucuria muzicii“ în fața unor 
adolescenți docili pînă la re
semnare. Este bucuria trucată a 
singurei sărbători a orașului. A 
doua secvență memorabilă: pro
prietarul parcajului de mașini 
care oferă, la concurență, locuri 
mai ieftine pentru cei care vor 
să vadă demonstrația aeriană. A- 
dică două secvențe unde regă
sim realismul filmului autentic.

„JOCUL DE-A MOARTEA" 
rămîne un produs de serie pe 
care, dacă nu-l vom uita, „vina* 
nu este a regizorului, nici a in- 
terpreților, ci a anonimilor cas
cadori acrobați.

ninri. Victor PMarexnu. la ria
dul său. menționează că ..pe te
rra «-au petrecut scene peni
bile. ia care jucătorii echipei 
gazde re mod iatențioaat se 
descopereau in aoărare creind, 
astfel, spații largi pentru mar
carea golurilor. La scorul de 
3—1 publicul a Început si pro
testeze împotriva celor ce se 
petreceau pe teren, acuzind prin 
strigăte echipa locală ci a vtn- 
dut medul celor din Hunedoa
ra pentru a-i scăpa pe aceștia 
de retrogradare*. Echipa Indus
triei Sirmei din Cîmpia Turzii 
etștigă în deplasare cu 7—0 jo
cul cu Arieșul Turda care pînă 
la acea dată nu pierduse în tot 
returul nici un joc acasă. înre- 
gistrînd un golaveraj de 31 — 1 !! 
în continuare, echipa din Cîm
pia Turzii a cîștigat și ultimul 
joc susținut în seria ei din di
vizia C, tot în deplasare. împo
triva echipei Unirea Dej, cu 
5—0 !?. facilitîndu-și cîștîgarea 
seriei. în legătură cu acest joc 
observatorul federal. Ion Mari
nescu, declară câ : „încă de la 
început s-a văzut că lucrurile 
nu sînt în regulă : în apărare 
au fost introduși jucători neco
respunzători (rezervele). In mo
mentul cînd scorul a luat pro
porții publicul a început să-șî 
manifeste zgomotos nemulțumi-

iate.
echipelor și cu 

în cadrul 
aceștia au 

drept argumente 
echipele care au 
la soorun astronomice 

starea de oboseală. indis
ciplina unor jucători, lipsa de 
mobilizare, firească, sus 
la sfîrșitul campionatului, 
subliniat, cu acest prilej 
observatorii federali au 
atenția jucătorilor și condu 
torilor echipelor înainte de meci 
și în pauză asupra necesității 
ca partidele să aibă o desfășu
rare normală, lupta sportivă să 
fie corectă, echitabilă, dar stră
daniile lor n-au avut nici un e- 
fect.

Față de toate acestea, ne în
trebăm: de ce organele sindicale 
și sportive locale. C.J.E.F.S.-u- 
rile, comitetele sindicale 
întreprinderile respective, 
au întreprins nimic pentru 
cerceta cazurile și a lua măsuri, 
în consecință, împotriva tuturor 
acelora care eludează reguli și

MERIDIAN
tari-J-o cu

unui adevărat 
‘ Stan Smith, 
«iii trecut, a 
iă victoria cu

6—3. 6—3,

cu 6—T,

LIBER titlu — e su-
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• TURNEUL final al compe
tiției internaționale feminine 
de volei de la Katowice a pro
gramat două partide : selecțio
nata orașului Leningrad a învins 
cu scorul de 3—1 echipa Ceho
slovaciei. iar formația Ungariei 
a dispus cu 3—0 de echipa Po
loniei.

în turneul pentru locurile 
5—B, reprezentativa României a 
întilnit selecționata R.D. Ger-

• DOUA srpoze au marcat 
sferturile de finală ale turneu
lui ir.ternațxinai de tenis (re
zervat jucătorilor profesioniști) 
de la Bretton Woods. Jucătorul 
american Ctiff Richey l-a eli
minat in trei seturi.
6—3. 7—3. pe celebrul teniaman 
australian Rod Laver, iar Jeff 
Borosriak (S.U.A.) l-a învins cu 
5—3. 6—< pe campionul olandez 
Tom Okker.

11; 13.30; 16; 18,30; 21), Favorit (o- 
rele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Grădina Doina (ora 20,1?).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRA : rulează la Bucegi (ora
16.30) , Arta (ora 16). Grădina Bu
cegi (ora 20,15), Grădina Arta (ora 
20,15).

JOCUL DE-A MOARTEA : ru
lează la Feroviar (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Melodia (o- 
rele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) ; Grădina Doina (ora 20,15).
Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,45), Grădina Modem (ora 
20,15).

FLOAREA SOARELUI î rulează 
la Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 
16,15; 18,30; 20,45).

MAREA SPERANȚĂ ALBĂ : ru
lează la Excelsior (orele 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,15; 20,30). Aurora (orele 
9: 11.15; 13,30; 16; 18,15).

ASTĂ SEARĂ, DANSAM TN 
FAMILIE : rulează la Unirea (orele 
16; 18,15). Pacea (orele 15,45; 18; 
20), Grădina Unirea (ora 20,30).

20 000 DE LEGHE SUB MĂRI :

9;

rulează la Grivița (orele 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18,15; 20,30), Flamura 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
26.30) .

ODISEEA GENERALULUI JOSE: 
rulează Ia Lira (orele 15,30; 18).

CASA DE SUB ARBORI : ru
lează la Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.15; 20,30), Tomis (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15), Grădina To
mis (ora 20,30).

OSCEOLA : rulează la Buzești 
(orele 15,30; 18), Grădina Buzești 
(era 26,30).

ROBIN HOOD : rulează la Dacia 
(orele 9: 11,15; 13,30; 16: 18,15;
20.30) , Giulești (orele 15,30; 18;
20.30) .

FELIX ȘI OTELIA : rulează la 
Flacăra (orele 15,30; 19).

MĂRTURISIRILE UNUI CO
MISAR DE POLIȚIE FĂCUTE 
PROCURORULUI REPUBLICII : 
rulează la Volga (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,30; 20.45).

PENTRU CĂ SE IUBESC : ru
lează Ia Ferentari (orele 15,30; 
17,45; 20).

DESCULȚ ÎN PARC : rulează la 
Miorița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,30).

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

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT : rulează la Central (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

ANCHETA DE LA HOTEL EX
CELSIOR : rulează la Drumul 
SĂRII (orele 15.30; 17,45; 20).

GOYA : rulează la Cotroceni
(orele 15,30; 19).

ADIO, DOMNULE CHIPS : ru
lează la Viitorul (orele 15,45; 19).

ANCHETATORUL : rulează la 
Floreasca (orele 15,30; 18; 20,30).

NU TE ÎNTOARCE : rulează la 
Vitan (orele 15,30: 18; 20,15), Gră
dina Vitan (ora 20.15).

TOAMNA CHEYENNILOR : ru
lează la Popular (orele 15,30; 19), 
Cosmos (orele 15.30, 19).

FEMEI ÎN OFSâTD : rulează
Munca (orele 16; 18; 20).

BEATA : rulează Ia Laromet
(orele 15,30; 17,30; 19,30).

LEGENDA : rulează la Moșilor 
(orele 15,30; 18).

19 FETE Șl UN MARINAR : ru
lează la Progresul (orele 15,30; 18; 
20,15).

SILVIA : rulează la Rahova 
(orele 15,30; 18; 20,15).

GENOVEVA DE BRABANT : ru
lează la Grădina Lira (ora 20,30).

ACEASTĂ FEMEIE : rulează la 
Grădina Moșilor (ora 20,15).
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LUNI, 10 IULIE 1972
Ansamblul „Rapsodia Română" : 

PE PLAIURILE MIORIȚEI — ora 
18,30.

PROGRAMUL I

17,30 Curs de limba rusă. Lecția 
a 2-a. 18,00 Căminul. 18.40 Scena. 
19,00 Săptămîna în imagini. 19 20 
1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 28.00 
Cincinalul in patru ani și jumă
tate. 20,20 Prețuire. Concert-specta- 
col organizat de Televiziunea Ro
mână în cinstea fruntașilor în pro
ducție de la C.A.P. Ianca, județul 
Brăila și Uzina „Semănătoarea*- 
București. 22,00 Film serial : Salut 
Germain (ultimul episod) : Focul 
se retrage. 22,35 „24 de ore". 22,50 
Contraste în lumea capitalului.
PROGRAMUL II

20.00 Veniți cu iți în... „Țara 
Fanteziei" ! — emisiune pentru
copii. 20,30 Ghișeul. 20,50 Sub 
cupola circului. 21,05 Romantic- 
club. 22,30 Cronica literară.

mari fanfare, yi se termină cu jo
cul de artificii, găzduiește la 
margmea lui o trupă de parașu- 
ti^ti acrobați. Spectacolul acestor 
temerari care se „joacă cu moar
tea" fi nu „de-a moartea" — 
cum se spune în 
biectul filmului.

O demonstrație 
în pre genericul 
una pe la mijloc 
și totul se reduce

aeriană pusă 
filmului, încă 
și una finală, 

. _________ la asta atît
timp cit „legătura" intre nume
rele de senzație ale parașutiști- 
lor e făcută după cel mai banal 
refetar de scenariu. Fiecare din 
cei trei eroi — interpretați de 
Burt Lancaster, Gene Hackman 
și Scott Wilson — se află față 
în fată cu cite o femeie, insi- 
nuînau-se (cu o tipică violență 
melodramatică) întilnirea cu 
destinul. Unul seduce sau, mai 
exacț, se lasă sedus de o femeie 
neurastenizată de plictisul unei 
căsnicii ratate, altul culege o 
femeie dintr-un local de noapte, 
iar mezinul grupului își încearcă 
disponibilitățile afective cu o

TUDOR STANESCU
* „Joeul de-a moartea" 

— producție a studiouri
lor americane.
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CINCINALUL IN PATRU ANI SI JUMĂTATE!

CONFRUNTĂRI
•9

UN BUCHET DE FLORI

COCOȘ,

Vizitați

PUTEREA DE ATRACȚIE 
A MUNCII

șefa de brigada 
la întreprinderea 

de produse alimentare 
și textile — Constanța

ÎN ARȘIȚA VERII

mu
A P.CJt

A XXV-A 
ANIVERSARE A REPUBLICII

■mmJL 30 DECEMBRIE 19’2

• BILANȚUL încheiat pe 
primul semestru al anului de 
unitățile industriale ale ju
dețului Botoșani consemnea
ză un spor la producția glo
bala de 55 milioane lei și o 
producție marfa suplimenta
ră evaluată la 82,2 milioane 
lei. Aceste rezultate mar- 
cheză îndeplinirea angaja
mentului anual, asumat ini
țial de organizația județea
nă de partid. Capacitatea 
organizatorică, folosirea mai 
bună a utilajelor, competen
ta în coordonarea procesu
lui economic au făcut posi
bile imprimarea unui ritm 
de muncă cu consecințe po
zitive asupra eficienței. Spo
rul de producție, obținut în 
perioada amintită s-a mate
rializat în circa 31 000 me
tri pafrați țesături finite, 40 
tone fire bumbac. 1 377 
nisip înnobilat, 10 227 
zahăr rafinat, piese 
schimb în valoare 
milioane lei.

MESAGERI Al G1NDULUI
Șl VOINȚEI COLECTIVE

• MARIANA

f

• METALURGIȘTII de la 
Uzina „Electroprecizia" din 
Săcele județul Brașov, întîm- 
pină Conferința Națională cu 
o realizare deosebită — cel 
de-al 1 500 000-lea motor elec
tric realizat în decursul celor 
24 de ani care au trecut de la 
începerea fabricației.

Datorită calităților lor, 'mo
toarele românești sînt apre
ciate peste hotare. Marca fa
bricii „Electroprecizia*4, care 
a traversat multe mări și o- 
ceane, a dus faima colectivu
lui din Săcele pe multe meri
diane.

LA COMBINATUL si
derurgie din Galați s-au în
cheiat probele de recepție a 
noii linii pentru tăierea și de
bitarea tablelor groase. Insta
lația asigură tăierea tuturor 
sortimentelor de tablă reali
zate în cadrul laminorului de 
tablă groasă, permițând spori
rea producției la aceste ope
rații cu peste 200 000 totne a- 
nual. Gradul înalt de tehnici
tate al noii linii creează pre
misele realizării unor însem
nate economii de metal și alte 
materiale.

• ÎN CADRUL acțiunii de 
autoutHare, specialiștii Fabri
cii de confecții și tricotaje 
din Capitală au realizat, după 
concepte proprii, o mașină 
circulară automată, de mare 
randament, care produce ar
ticole semifasoruite pentru 
copii. Spre deosebire de ma
șinile clasice, noul utilaj rea
lizează aproape integral pro
dusele amintite. Practic, un 
pulover realizat cu o aseme
nea mașină nu are nevoie, 
ulterior, decît de o operație 
simplă — coaserea mînecilor. 
Produsele realizate cu aceasta 
mașină sint cu circa 50 la sută 
mai ieftine.

Primele 10 mașini, folosite 
in procesul de producție, au 
adus acestei mari întreprin
deri. bucureștene economii de 
circa 65 mii lei valută, iar 
pînă la sfîrșitul anului, cu a- 
jutorul lor se va realiza un 
spor de producție în valoare 
de peste un milion lei.

în cursul acestui an, specia
liștii Fabricii de confecții și 
tricotaje București vor reali
za încă zece mașini de acest 
tip. Totodată, ei lucrează la 
perfecționarea acestor utilaje.

(Urmare din pag. I)
a partidului cu mari succese în 
toate domeniile de activitate.

Mai este însă și o altă 
cauză *.

Pentru ei munca în agricul
tură este o lecție de viață, o 
lecție aspră dar frumoasă.

Elevii Liceului ..D. Bolintinea- 
nu“ au înțeles mai bine, tru
dind alături de muncitorii ogoa
relor in ce constă frumusețea 
înfăptuirii lucrului util. Îmi 
povestea un elev dintr-a X-a, 
Alexandru Sava, care intențio
nează să devină specialist in 
computere muncind aici, pe 
cîmp, și-a amintit că a fost 
cindva martor la o scena care 
acum i se nare bizară.. Cineva 
i-eoomanda niște exerciții de 
gimnastică de cameră. Intre ele 
erau unele care imitau mișcările 
pentru mînuirea sapei, secerei, 
coasei... Cită energie cheltuită în 
zadar — conchide zîmbind. A- 
lexandru Sava. în loc să dăm cu 
brațele în vînt. simulînd cositul 
sau secerișul, nu-i mai bine să 
ne încercăm puterile in natură, 
mânuind o seceră adevărată ?

Colegii săi 6e amuză.
— Vedeți — spun ei. glumind 

— aici cheltuim și energie, fa
cem și ceva folositor.

Sint într-adevăr bucuroși pen
tru că au descoperit Dlăcerea 
muncii.

Aici, pe ogoare, plăcerea mun
cii are variații spectaculoase. 
Citim o însemnare publicată în 

..Răgnetu’ Chirnogilor". 
de viitorii chimisti : 

fără batiscaf.
gazeta 
editată _
„Fără submarin, 
fără aparate autonome de scu
fundători. înarmați cu sape și 
cu seceri, chimiștii anului TI au 
înaintat cu încă 1 600 metri ne 
fundul lacului „Greaca", înfrun- 
tînd plini de curaj rezistenta in- 
dîrjită a buruienilor. Sperăm 
într-o victorie deplină a tineri
lor cutezători. Vă vom ține la 
curent cu mersul ..ostilităților". 
Realitatea este că studenții și-au

uimit cu adevărat gazdele prin 
hărnicia și iscusința dovedite pe 
tarlalele înșirate pe întinsul 
fostului lac ..Greaca". Ce mul
țumire mai mare decît să pri
vești rodul unei osteneli utile, 
să masori rezultatele dob'.ndite 
cu cantitatea de forță transfor
mată în mtmcă productivă !

Cineva a scris eu emoție, tot 
în gazeta taberei : „O surpriza 
plăcută î buchetele de flori viu 
colorate. înveselind sala de 
mese. Mulțumiri !“ Flori in sala 
de mese a studenților. E un gest 
frumos. La fel de frumos ca și 
gestul inginerei care a marcat 
cu straturi de flori loturile re
partizate tinerilor brigadieri. Idi
lism ? Da, și încă pe deplin ac
ceptabil ! La fel de frumos ca 
și gestul directorului general 
care s-a străduit să le ofere 
studenților cit mai mult confort 
în dormitoare. la cantină. Ia 
spălător. Ca și gestul secretarei 
comitetului U.T.C., care, atunci 
cînd s-a stricat televizorul de la 
căminul cultural, i-a invitat pe 
studenți in casele unor săteni să 
vizioneze o emisiune de care 
6-au arătat interesați.

Sint gesturi care obligă.

NEPREȚUITUL CIȘTIG MORAL

în aceste condiții sociabilita
tea își accentuează rolul ca fac
tor psihologic al muncii. Sîm- 
bătă. la terminarea * lucrului, 
patru studenti nu-și îndeDlini- 
seră norma. Și n-au vrut să ple
ce la masa. Colegii au insistat 
să-î ajute, dar au fost refuzați 
categoric Au rămas totuși pe 
Ioc admirfndu-i pe restanțieri. 
Ei erau intr-adevăr restanțieri... 
dar ce riștig moral le-a oferit a- 
ceastâ întîmplare !

Trebui® să fii aici, în mijlocul 
lor. ca să înțelegi frumusețea a- 
cestor zile de muncă alături de 
oamenii satului. Profesorul Paul

După o activitate meritorie, băieții fac coadă la... fîntînă

Diaconescu. care-i însoțește pe 
elevii de la Liceul ,.D. Bolinti- 
neanu". povestea, intrigat, că 
mama elevului A. B. (din clasa 
a X-a B) un tînăr sănăios și 
voinic, a venit la școală să în
trebe dacă n-ar putea plăti pen
tru ca fiul ei să nu meargă la 
muncă patriotică. Firește, a fost 
sfătuită să înțeleagă cît de im
portant ar fi pentru elev să tră
iască o experiență intr-o tabă
ră d® muncă oarriotică. Pînă la 
urmă însă nu l-a lăsat Ce sis
tem de a anihila prin ..educa
ție". personalitatea fiului. .Mai 
grav este — susținea studenta 
Cecilia Goslan — că nu știe ce 
a pierdut". Tinâra respectivă, 
scutită medical de policlinica 
studențească, a ținut totuși să

de colegii săi. Și 
,____  _  nu poate lucra pe
cimp. ea îndeplinește în tabără 
funcția de... bucâtar-șef. Co- 
mențînd gestul mamei elevului 
A. B.. Cerilia Goslan s-a referit 
la un dicton al lui Socrate : 
..Toate greșelile morale vin din 
necunoaștere. F. imposibil să 
cunoști binele și să nu-1 faci".

Dar ce dăunătoare poate fi u- 
neori necunoașterea.

Azi o știu exact acești băieți 
si aceste fete — studenți și e- 
levi — care muncind la strînsul 
recoltelor, au simțit și au înțe
les mai bine ce înseamnă dem
nitatea muncii. Au înțeles de 
fapt, că o altă existență decît 
aceea a muncii demne, nici nu 
merită să trăiești.

fie alături 
pentru că
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Ne aflam în biroul tovarășu
lui Gheorghe Milea. inginer șef 
adjunct tu probleme de inves
tiții al Uzinei- chimice din Va
lea Călugărească. Nici n-apuca
sem să punem prima întrebare 
în legătură ou intrarea în func
țiune a liniei a doua de acid 
sulfuric — termen de stat 30 
iunie 1972 — cînd pe ușă a in
trat precipitat șeful echipei de 
montori de la Uzina „Vulcan" 
din București, echipă căreia îi 
era încredințată instalarea ca
zanului recuperator el serpen
tinelor.
- Ne trebuie de urgență o 

macara pentru ridicarea caza
nului la cota de 50 m.!

— Vedeți că sînt ocupat. A- 
pelați la dirigintele de șantier.

— b-am căutat, dar nu l-am 
găsit. Ajutațî-ne dumneavoas
tră... este o operație oare ne 
interesează în egală măsură.

Scuzîndu-se, tovarășul Gheor
ghe Milea a plecat eu șeful e- 
chipei pentru a vedea la fața 
locului cum stau lucrurile șî în 
funcție de situație să dea dis
pozițiile ce se cuveneau.

O precizare: scena pe care 
am redat-o nu s-a desfășurat 
în urmă cu o lună eînd ar fi 
fost de așteptat să fie montat 
utilajul în discuție în vederea 
anropiatei dări în exploatare. 
Nu, data exactă a desfășurării ei 
— 3 iulie a.c. Așa încît. fără 
a fi nevoie de explicații supli
mentare, am aflat cu acel pri
lej ceea ce doream să știm; 
termenul de intrare în funcțiu
ne a liniei a II-a de acid sul
furic nu a fost respectat și se 
prefigurează o întîrziere de mi
nimum 30 de zile.

Nu șl-a făcut cumva

Un

• ZILNIC

con-

gtructorul datoria ? întrebarea 
capătă un răspuns cert: con
structorul și-a onorat la timp 
obligațiile. Numai că — sîn
tem informați — datorită bene
ficiarului care n-a asigurat la 
timpul cuvenit toate utilajele 
subantreprizele, respectiv Trus
tul de montaj utilaj chimic și 
întreprinderea de Incrări spe
ciale și izolații, ambele din Ca
pitală, n-au avut create fron
turi de lucru.

Din nou în biroul inginerului 
șef adjunct cu probleme de in
vestiții. revenit după ce rezol
vase operativ problema în care 
fusese solicitat. Repetăm spu
sele antreprenorului general

— Ați remarcat, desigur, că 
șeful echipei de montori a ți
nut să sublinieze faptul că ope
rația, și în general punerea în 
funcțiune, ne interesează în e- 
gală măsură. Și avea dreptate. 
Ce folos însă că întreorinderea 
la care lucrează, conducerea ei, 
nu gîndește la fel. Spun aceasta 
pentru că dacă acum ne găsim 
în Impas apoi aceasta se dato- 
rește și uzinei „Vulcan" De 
la acest furnizor trebuia să pri-

„lapsus11 al furnizorului și ■ ■ ■

A

SE PIERD 600 TONE ACID
mim, conform contractului ferm 
încheiat de comun acord, caza
nul recuperator. Ultima piesă 
urma să sosească aici pe 31 de
cembrie 1971. Sîntem în 3 iulie 
însă și nici pînă acum încă nu 
ne-au parvenit toate accesoriile 
utilajului.

— Este singurul exemplu în

dacă se poate folosi un aseme
nea cuvînt — în această pri
vință Uzina „Grivița roșie“ care 
ne-a livrat un cuptor de pră- 
jire cu 204 zile mai tîrziu de- 
cît stabilisem și o sobă de con
tact cu 183 de zile

Interlocutorul nostru numise 
printre furnizorii de utilaje ce

Ancheta noastră pe șantierul de extindere 

a Uzinei chimice—Valea Călugărească

care furnizorul nu s-a achitat 
de atribuțiile asumate ?

— Nu. Și alte întreprinderi 
din cadrul Ministerului Indus
triei constructoare de mașini au 
procedat identic Astfel încît 
947 de tone utilaîe tehnologice 
au fost trimise cu destinația 
noastră cu o intîrziere medie 
de 4—5 luni A „excelat" —

nu și-au onorat, în cadrul ter
menelor contractuale, obligațiile 
și Uzina ..Vulcan" din Bucu
rești — cu precizarea că nici 
pînă Ia org actuală acesta nu-i 
trimisese toate părțile compo
nente ale cazanului recuperator 
— ne deplasăm la întreprinde
rea amintită pentru a afla mo
tivele ce determină întîrzierea.

SULFURIC
— Mă surprinde afirmația... 

— ne spune tovarășul inginer 
Petre Ivănescu, șeful serviciu
lui producție. După cite îmi a- 
mintesc noi am terminat de 
mult executarea comenzii pen
tru Valea Călugărească. Pare- 
mi-se din aprilie. A existat, ce-i 
drept, o întîrziere. nu mai știu 
acum cu exactitate motivele, a 
trecut destul de multă vreme 
de atunci, dar că nici în 3 iulie 
nu era totul gata nu știu cum 
să mă exprim, mi se pare a fi 
o informație eronată.

.... A existat ce-i drept o în
tîrziere nu mai știu acum cu 
exactitate motivele etc etc. „cu
vinte care denotă că Ia Uzina 
..Vulcan" problemei cazanului 
recuperator i s-a acordat de la 
bun început o importanță mino
ră. urmărirea fabricării lui. a 
respectării termenului fiind lă
sată la voia întîrnplărîi Pentru 
că altfel nu pot fi interpretate 
spusele șefului serviciului nro- 
ducție Și așa stînd lucrurile 
nu este d? mirare că s-a s'uns 
!a situația Ia z'ar? ne refeream

Așadar să conchidem un o- 
bîectiv industrial nu poate fi

Denumirea I.P.A.T—Con
stanța nu spune nimănui 
mare lucru. Și totuși. între
prinderea de Produse Ali
mentare și Textile de aici 
este o mare unitate a indus
triei locale, cu mii de sala- 
riați răspindiți în numeroase
le secții din oraș. întreprin
derea produce cele mai dife
rite articole : de la anonimele 
băuturi răcoritoare pînă la 
obiectele mărunte de uz cas
nic. de la micile suveniruri 
pentru turiști pînă la minu
natele covoare orientale, fai
moase in toată Europa •

La secția covoare lucrează 
numai femei. în atelier nu 
se aude decît murmurul vă
tuit al vocilor lor. Nici un 
zgomot de mașină- Covoarele 
orientale se țes la războaie 
de lemn simple și cunoscute 
de cînd lumea. Secția, care 
numără cîteva mii de țesă
toare. lucrează în două 
schimburi.

într-un birou, la ieșirea din 
atelier, stau de vorbă cu Ma
riana Cocoș, șefă de brigadă 
și secretară de partid a or
ganizației nr. 2 cpvoare. Lu
crează aici de 11 ani. A fost 
și secretară a organizației 
U-T.C. Ca și celelalte lucră
toare. s-a calificat la locul de 
muncă- Datorită calităților 
«ale profesionale, în 1968 a 
fost avansată șefă de brigadă. 
O brigadă cuprinde 80 de lu
crătoare.

— Din 1961 pînă acum pro
ducția aproape că s-a dublat. 
A crescut si numărul de sala
riate. Se simte nevoia înfiin
țării unei școli profesionale. 
Noi producem pentru export 
și se pare că cererile sînt tot 
mai mari.

în cîț timp se execută un 
covor de dimensiuni medii ?

— Pentru un covor de 
12 m.p-, lucrînd două schim
buri cu cite 3 țesătoare, e 
nevoie de o lună de zile-

— Ce calități trebuie să în
deplinească o bună țesătoare 
de covoare ?

— Răbdare, simțul culorii.

xiLuciiixiutLv, rapiaitate în 
mișcări.

— Ce satisfacții vă oferă a- 
ceastă muncă ?

— în primul rînd e vorba 
de însăși plăcerea de a lucra 
un covor. Apoi e plăcut să 
știi că munca ta nu trece 
neobservată, atunci cind faci 
numai lucruri de calitate.

Pe perete observ drapelul 
de secție evidențiată în în
trecerea socialistă.

— Ti primim in fiecare an 
cu regularitate. Toate cele 6 
brigăzi ale noastre au primit 
diploma de brigadă fruntașă 
pe întreprindere. După cum 
vedeți, ni s-a acordat și di
ploma la cel de al V-lea Pa
vilion, de mostre — București 
71- în preajma Conferinței 
Naționale a partidului, la 
care am marea cinste de a 
participa ca delegat, secția 
noastră s-a angajat să-și spo
rească producția menținînd la 
fel de sus ca și pină acum, 
ștacheta calității. Chemarea 
noastră este în continuare : 
Nici un refuz la export!

E. MIHAI

•FRANCISC
TRIEBL,

zidar la I.J.C.M. — Arad

Biografia lui Francisc 
Triebl, zidar la I.J.C.M. Arad, 
transcrie pe intervalul celor 
10 ani de activitate biografia 
expansiunii construcțiilor de 
locuințe și social-culturale 
dintre cele mai impresionan
te. Memoria pe care i-arn so- 
licitat-o rugind u-l să citeze 
cîteva din punctele de lucru 
m-a impresionat nu atît prin 
exactitatea ei, cît mai ales 
strădania sa de a evidenția 
importanta fiecărui obiectiv» 
Un castel de apă la Lipova, 
Fabrica de mobilă din Pînco- 
ta, lucrările de extindere a 
Uzinelor de vagoane, cinema
tograful „Dacia" (cu ecran 
panoramic) din Arad, cele 
peste 1000 de apartamente 
la care și-a pus semnătura 
reprezintă pentru el tot atitea 
etape în alcătuirea conștiinței 
că ceea ce a făcut aparține 
mărețului edificiu al socialis
mului. »,De fiecare dată cind 
trec prin locurile unde am

lucrat și încerc să fac aduna
rea, îmi dau seama, cit de 
mult se construiește la noi. 
Mă mîndresc că mă număr 
printre aceia care au făcut ca 
eforturile întregului popor să 
capete o exprimare dintre 
cele mai convingătoare. Căci 
ce poate fi mai evident dedt 
apariția, undeva, pe harta o- 
rașului, a unui nou cartier, 
a unei noi uzine". L-am gă
sit pe șantierul din Calea Au
rel Vlaicti, acolo unde în ur
mătorii ani circa 10 000 de 
oameni se vor bucura de con
fortul noilor apartamente. De 
fiecare dată dialogul se sfîr- 
șea prin a demonstra că me
seria de zidar este una dintre 
cele mai frumoase în ciuda 
conținutului ei foarte dur. 
„Oamenii își pot da măsura 
bărbăției lor numai confrun- 
tîndu-se cu greutățile. Satis
facțiile sînt direct proporțio
nale cu strădania depusă pen
tru a le învinge '. A venit pe 
șantier ca muncitor necalifi
cat. De atunci și pînă în pre
zent nu s-a oprit o clipă, a 
învățat mereu, a absolvit nu 
mai puțin de 0 cursuri de ca
lificare, fiindcă în sinea sa era 
convins că „un zidar adevărat 
niciodată nu poate să știe to
tul". Ultima dată a fost anul 
1970. Deși avea categoria 
maximă, noile tehnologii in
troduse în construcții l-au 
determinat să mai învețe încă. 
Și a învățat cum se constru
iesc blocuri din panouri pre
fabricate. Nota obținută a 
fost, firește, maximă.

în cinstea Conferinței Na
ționale a partidului, lotul 3 al 
amintitei întreprinderi și-a 
luat angajamentul realizării cu 
5 zile înainte de termen a 
blocurilor 13 și 14 cu un to
tal de 40 de apartamente și 
cu 3 zile înainte de termen 
a blocului C 2 cu 60 de apar
tamente. Ca să-și poată res
pecta cuvîntul, comuniștii au 
luat măsuri severe menite să 
elimine orice neajuns. Și au 
izbutit.

La conferința extraordinară 
a organizației județene de 
partid cînd și-a auzit nume
le printre delegații la Confe
rința națională, n-a fost deloc 
surprins. Multi ani secretar al 
organizației U.T.C., membru 
în comitetul de partid al în
treprinderii și comitetul mu
nicipal de partid, fruntaș în 
producție „de cînd se știe'4 
atestă o integrală biografie 
comunistă.

ION DANCEA

1972" și le veți
Trebuia să fiți prezenți, 

sîmbtă. la inaugurarea expo
ziției Minitehnicus-1972 (des
chisă la Muzeul de istorie a 
partidului comunist, a miș
cării revoluționare și demo
cratice din România) să ve
deți cu ce se îndeletnicesc 
copiii după lecții, cum știu 
să-și prezinte pionierii o ac
tivitate care le stă la inimă, 
cu ce se laudă ei cînd sotin : 
..dedicăm cele mai frumoase 
realizări ale noastre Confe
rinței Naționale a partidu
lui".

Adevărat. „Minitehnicus" 
nu mai este o noutate. De 
cinci ani urmărim, mari și 
mici, acest pasionant joc

racordat circuitului productiv 
al economiei naționale pentru 
că furnizorii „uită" că. departe 
de a fi simple hîrtii fără im
portanță. contractele au valoa
re de lege O misiune care în
totdeauna costă. Costă 
costă produse, costă bani, 
cazul de față o zi de producție 
a liniei a Il-a de acid sulfuric 
este echivalentă cu 600 de tone. 
Să înmulțim această cifră cu 30, 
adică numărul total de zile cît 
se preconizase a fi întîrzierea 
minimă pînă în momentul por
nirii și vom avea un rezultat 
impresionant: 18 000 de t___
18 000 tone de acid sulfuric ce 
nu vor fi fabricate, 18 000 tone 
așteptate de alți beneficiari cu 
care, de asemenea, uzina praho- 
veană are încheiate contracte. 
Nu ne îndoim că această cifră 
va determina conducerea Mi
ni ' rului Industriei Construc
toare de mașini să !a măsurile 
ce se impun pentru ca pe viitor 
astfel de situații să nu se mai 
repete. Cu atît mai mult cu cît 
nu este prima oară cînd unită
țile din nomenclatorul său se 
fac vinovate de asemenea aba
teri de la lege. Pînă atunci însă 
întreprinderile care pînă acum 
,.s-au jucat" de-a livrarea au 
datoria să facă tot ce este cu 
putință pentru a nu mări și mai 
mult distanța ce desparte ter- 1 
menul de stat al intrării în i 
funcțiune a liniei a TI-a de a- 
cid sulfuric de cel real al 
rii în exploatare Pentru că.
petăm. la uzina rhim’că 
Valea Călugărească fiecare 
întîrziere înseamnă 600 tone a- 
cid sulfuric.
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tehnic al copiilor, pe care, 
sore cinstea ei. revista 
purtînd numele cutezători
lor, l-a integrat în ’*
ța pionierească. Un 
care nu mai este 
ci o treabă extrem de seri
oasă. de copii care și-au pus 
în gind să ne uimească cu 
ceea ce rezultă din unirea is
tețimii minții cu talentul, cu 
hărnicia mîinii. sub egida 
cunoștințelor dobîndite la 
școală, de la dascăli. Din 
1967 și pînă acum, concursul
— pornit modest, cu 2 >00 
participant! și 600 de lucrări
— a devenit o adevărată miș
care tehnică a pionieriei. Mi- 
nitehniștii care au făcut a- 
tunci începutul, sînt acum 
tineri ; cei mai mulți străbat 
în continuare firul pasiunii 
declanșate de concurs. Cei 
de acum — 25 000 la număr — 
au preluat ștafeta cu ambiția 
de a fi ..mai ceva" decît ..îna
intașii" lor. pionierii care su 
făcut pionieratul minitehni- 
cusului. Se pare, — nu, nu se 
pare, ci mai mult ca sigur
— au izbutit. La ediția „Mi
nitehnicus - 1970”, savantul 
român Henri Coandă. vizitînd 
expoziția, se adresa astfel co
piilor • ..Școlarii de astăzi vor 
fi creatorii valorilor materia
le și spirituale de mâine, din 
anul 2000. De sârguința lor, 
de dragostea lor pentru nou 
depinde cum va arăta mile
niul a] treilea"

Și expoziția de astăzi ne 
6pune că putem să fim opti
miști în ceea ce privește vi
itorul : E greu să vă povestim 
expoziția. Ea trebuie neapă
rat văzută. Acolo, printre 
3 000 de exponate, se poate 
cunoaște cartea de vizită a 
schimbului contingentului ști
ințific și tehnic. Abia acolo 
se pot. măsura exact dimen
siunile pasiunii pentru nou. 
apetitul copilăriei pentru 
creație, pentru inovație și 
invenție. în ce se materia
lizează condițiile puse la 
dispoziția unei activități in
structiv educative. ..Copiii 
sînt cuceriți de tehnică — ne 
declara prof. univ. dr. ing. 
Edmond Nicoîau. președintele 
de onoare al juriului. Reali
zările lor «înt snectaculoase. 
A$ aminti de o instalație 
care produce industrial cau
ciucuri pentru carturile fo
losite de pionierii din în- 
trnas» ț-*râ de un cu
perne de aer, ca și de n ume

ei.

via- 
joc 
joc

afla!
roasele aparate electronice, 
unele dintre acestea — cum 
ar ti. de pildă, generator de 
bare pentru încercarea rezis
tenței — fiind de un nivel 
tehnic comparabil cu al rea
lizărilor studenților de la e- 
lectronică. Spre lauda orga
nizației pionierilor, Miniteh
nicus a devenit o mișcare 
care a prins în rîndurile ei 
copii de Ia orașe și sate", 
într-adevăr. așa este : stau 
mărturie. 2 300 de cercuri ca
re expediază lucrări pe adre
sa concursului. Denumirea 
lor poartă pecetea interese
lor copiilor ; automatică, ci
bernetică, electronică apli
cată, electromecanică, tele
comunicații. Ca și secțiile 
concursului și ale expoziției 
numite cu aplomb științific : 
pentru lucrări în domeniul 
electromecanicii. mecanicii, 
radioului, automatizării și ci
berneticii. mecanizării agri
culturii. jucăriilor, aparatelor 
didactice, lucrărilor din ate
lierele fanteziei etc.

In viziunea unei pioniere 
din Co-dlea, care a răspuns 
unei anchete a revistei ..Ra
cheta”, „Concursul Miniteh
nicus - anul 2000 nu va mai 
fi un concurs în care copiii 
vor face lucrări mărunte... ci 
adevărate nave cosmice cu 
care se va putea zbura. Să
lile expoziției vor trebui să 
fie destul de mari pentru ele- 
adevărate pavilioane”. Sigur 
că așa va fi, dar năzdrăvă
niile tehnice de acujn anunță 
navele cosmice din mileniul 
trei. Fiindcă pionierii care 
ne-au oferit astăzi lucrări 
premiate și chiar nepremiate, 
îi vor îndruma cu certitudine 
pe minitehnicienii anului 
2000. Pînă atunci să le spu
nem acestor tehnicieni, crea
tori la vîrsta cravatei roșii
— Bravo vouă !“

P.S. : Sugerăm organizato
rilor să păstreze pînă la în
chiderea expoziției, la 15 au
gust — buna idee de a-i lăsa 
pe pionierii realizatori să 
explice expoziția, exponatele, 
să facă demonstrațiile tehni
ce, chiar dacă unele mai dau 
greș. în prima zi a expozi
ției, pionierii au făcut ofi
ciul de gazdă, prezentîndu-și 
oaspeților — printre care se 
afla președintele C.N.O.P.. 
tovarășul Virgiliu Radulian
— realizările. $i a fost foar
te bine

LUCREȚIA LISTIG
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ALEGERI 
ANTICIPATE 
ÎN R.F.G.

BONN 9 (Agerpres“. — 
Cancelarul Willy Brandt și 
ministrul afacerilor externe, 
Walter Scheel, respectiv pre
ședintele Partidului Social- 
Democrat și al Partidului Li- 
ber-Democrat, au căzut de 
acord asupra datei de 3 de
cembrie pentru ținerea ale
gerilor legislative anticipate — 
informează agențiile U. P. I. 
și France Presse, referindu-se 
la un interviu acordat de 
Scheel saptămînalului „Bild 
am Sontag“. In interviul său, 
liderul liber-democrat lasă 
totodată să se înțeleagă că 
această dată este se pare, ac
ceptabilă și pentru partidul 
d© opoziție U.C.D.—U.C.S.

„Săptămina 
Mării Baltice'*
Ieri, în prezența conducă

torilor de partid și de stat ai 
R. D. Germane, la Rostock 
a avut loc festivitatea des
chiderii celei de-a 15-a ediții 
a „Săptămânii Marii Balti
ce", care se desfășoară sub 
lozinca „Marea Baltică tre
buie să fie o mare a păcii*.

Un program bogat de ac
țiuni, la care vor lua parte 
reprezentanți ai diferitelor 
pături sociale din țările ri
verane Mâni Baltice, precum 
și Islanda și Norvegia. va 
contribui, ca in fiecare an. la 
o mai bună cunoaștere reci
procă, la crearea unui climax 
de bună vecinătate Intre po
poarele nord-europene.

Intre acțiunile prevăzute 
in acest an se vor număra 
reuniuni ale parlamentarilor, 
o conferință muncitorească» 
intîlniri ale tineretului, ma
nifestări sportive.

Succese ale patriotilor 
sud ■ vietnamezi

Grele pierderi suferite
de armata saigoneză

Forțele armate de eliberare au interceptat și atacat, in
tre 2$ iunie si * iulie. o serie de nnităti ale armatei saigo- 
nexe in provinciile Qnang Tri $â Thoa Thien, provocindu-lc 
pierderi considerabile, in special in timpul încercărilor ina
micului de a trece nul My Chanb. in provincia Quang Tri.

Dupft cum informează ager.pa 
de uresâ ^ELIBERAREA*. P**” 
derile inregxs*ra:e de fcrțete 
arzericano-saigoneze la aceasta 
perioadă. în eele d:uâ provmczi 
sjd-rietnamexe. «e ridică la 
2 850 sorți și răniți. 33 avioane 
și elicoptere s socrite și 51 tie 
vehicule —— in speriat 
tancuri și autocare blindate — 
distruse. De asemenea, natrirui 
au capturat o mare cantitate ce 
arme * și muniții.

Aceeași agenție relatează ci. 
în perioada 4—6 iulie, forfeie 
patriotice au atacat in provincia 
Binh Locg un de așamer: al 
armatei saigoneze. care a înre
gistrat 143 ce mcrți și răniți. 
Tot în provincia Binh Long. u- 
nitățile F.NiE. au intercepta: e- 
1 emerite ale unor unități saigo-

neze aflare intr-o operațiune ce 
..rjrățir-i* în apropiere de An 
Loc. ocriorind și capturând peste 
130 mutre militarii inaeniri și 
□nterind două elicoptere.

Intr-uz intervui asorda: ria- 
rulul .-LT7NITA". organ al 
Partxtahn Comunist Italian. 
Nguyen Thi Binh. ministrul afa
cerilor exteme al Guvernukri 
Revoîuțiorxar Provjonu al Rc- 
pabticii Vietnamului ce Sud. a 
declara: că rein-oorcerea părțu 
americane Ia masa traiat.vejc.- 
poote fi conrioeratâ „ta succes 
al luptei politice a forțelor 
pârii*. Nguyen Tti Binh a 
snhbrrat, in continuare, că de
legația. GAP, care va reven_» 
la 13 iulie la Conferința de la 
Paru, va cere in continuare Sta
telor Unite M pună capăt agre
siunii in nardu» și sudul V>e*- 
namuliii, 6ă rcur.x- la politica

F
ără îndoială, s-ar 
putea afirma că a- 
ceastă șăptâmînă de 
vară (sezon care, 
deobicei, în mate
rie de politică fa

vorizează acalmia) n-a fost zgîr- 
cită în evenimente. Viața inter
națională a oferit cronicarului 
prilejul de a consemiȚa nenumă
rate momente politice care — 
dincolo de factura lor deosebită 
— relevă, în principal, un proces 
de normalizare purtînd ampren
tele realismului. Bineînțeles, au 
fost și alte evenimente care s-au 
impus în titlurile gazetelor (de
misia Iui Chaban-Delmas ca și 
cea a profesorului Schiller, ale
gerea lui Tanaka în fruntea gu
vernului japonez) dar acestea a- 
parțin mai ales unor evoluții po
litice cil caracter intern. Depla
sările produse pe scena mondială 
pot fi înțelese mai exact prin 
prizma destinderii pe care încep 
să o cunoască o scrie de zone ale 
Terrei aflate, pînă acum, în ca
tegoria celor nevralgice.

Pentru România, ideea soluțio
nării pașnice a problemelor inter
naționale spinoase, a utilizării 
metodei tratativelor, este esen
țială în ceea ce privește orienta
rea sa. Bogata activitate interna
țională a fării noastre — relie
fată și de agenda acestei săptă- 
mîni — exprimă profunda con
vingere că toate statele, indife
rent de dimensiunile lor, sînt 
chemate să-și aducă aportul la 
însănătoșirea climatului mondial. 
România — punînd în centrul 
politicii sale externe aprofunda
rea legăturilor cu țările socialiste 
frățești — se pronunță constant 
pentru amplificarea relațiilor de 
colaborare pe multiple planuri 
cu toate statele, convinsă fiind că 
în acest mod se poate contribui 
eficace la pacea mondială, Ia a- 
propierea între națiuni egale în 
drepturi. Dobîndesc semnificații 
deosebite convorbirile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu reprezen
tanții Uniunii Progresiste Scne- 
galeze și cu cei ai Mișcării Evo
luției Sociale din Africa Neagră 
din Republica Africa Centrală. 
S-a exprimat cu acest prilej do
rința de a dezvolta raporturile de 
prietenie și colaborare, de a ex
tinde schimbul de experiență, sub 
semnul prieteniei popoarelor 
noastre, al solidarității și luptei 
lor unite împotriva imperialismu
lui șî colonialismului, pentru o 
dezvoltare independentă pe calea 
progresului social.

In contextul amplului dialog 
care domină actualitatea interna
țională — dialog care a avut și 
are printre promotorii săi pe Ro
mânia — se cuvine să notăm pre
zența în țara noastră a secreta
rului de stat al S.U.A., William 
Rogers. Primirea la președintele 
Nicolae Ceaușescu, convorbirile 
care s-au desfășurat Ia București 
cu ocazia scurtei sale vizite, au 
permis să se realizeze unele pro
grese importante în relațiile ro- 
mâno-americane. S-a vădit, ast
fel, dorința comuna de a. con
tinua actuala evoluție pozitivă a 
legăturilor dintre țările noastre 
— întemeiate pe deplină egalitate 
și respect reciproc, de a între
prinde noi măsuri pentru a dez
volta pe mai departe aceste le
gaturi, în mod special în dome
niul economic. Contactele de 
pînă acum dintre București și 
Washington au ilustrat utilitatea 
schimburilor de vederi. Firește, 
țările noastre au o optică dife
rită asupra unor probleme, dar 
deosebirile de păreri nu pot re
prezenta un impediment pentru 
contacte deschise, sincere. Inte

resele păcii cer să se pună capăt 
tuturor focarelor de încordare, 
tuturor războaielor, să se asigure 
realmente o pace trainică pe glo
bul pămîntesc. Este speranța po
poarelor că în cadrul tratativelor 
ce vor fi reluate la Paris se va 
ajunge la o soluție politică menita 
sa creeze condiții pentru o pace 
dreaptă și de lungă durată in In
dochina. Este speranța noastră, 
a tuturor, că folosirea forței și 
a amenințării cu forța va fi eli
minată din relațiile intre state, 
pretutindeni în lume, că proble
mele litigioase vor fi soluționate 
la masa negocierilor.

faptul acesta își găsește reflec
tarea convingerea larg răspândi
tă în lume că in zilele noastre
problemele își pot afla o solu
ționare pozitivă numai pe calc 
pașnică, prin negocieri directe, 
prin contacte nemijlocite. Desi
gur. în multe cazuri dialogul este 
anevoios, solicită răbdare, spirit 
constructiv, capacitatea de a re
cepta elementele noului, suplețe. 
Dar la capătul drumului — chiar 
dacă acesta este lung și sinuos 
— se pot evalua roadele trata
tivelor, fertilitatea negocierilor.
România, care este o consecven
tă promotoare a dialogului cu 
toate statele. în vederea favori
zării cooperării internaționale și 
a consolidării păcii, se pronunță 
cu energie pentru ca dosarele 
prezentului — indiferent de gra
dul lor de dificultate — sa fie 
abordate la masa tratativelor. 
Justețea acestei poziții și-a găsit 
o concludentă confirmare in e- 
voluția evenimentelor.

în această săptămînă am luat 
cunoștință cu un viu interes și 
o adîncă satisfacție de bilanțul 
pozitiv al contactelor și convor
birilor dintre reprezentanții au
torizați ai R.P.D. Coreene și ai 
Coreei de sud. Negocierile de la 
Phenian și Seul sînt extrem de 
semnificative pentru că diviza
rea Coreei care datează de 27 
de ani a dus la ruperea oricăror 
legături între cele două părți ale 
țării. 27 de a<ni toate porțile au 
fost închise. Dar dialogul purtat 
cu perseverență — rezultat al 
inițiativelor șî propunerilor stă
ruitoare ale R.P.D. Coreene — 
a demonstrat că interesele națiu
nii coreene sînt precumpănitoare 
față de orice fel de deosebiri și 
divergențe, că idealul reunifică- 
rii patriei în mod pașnic și inde
pendent poate fi realizat atiinci 
cînd coreenii înșiși discută, fără 
nici un fel de imixtiuni externe. 
Categoric, nu se poate realiza 
totul de la început. Trecutul nu 
poate fi șters dintr-odată cu 
buretele uitării. Rămîn în conti
nuare destule probleme comple
xe carc-și așteaptă rezolvarea. 
Dar, după cum constata agenția 
FRANCE PRESSE, cele două 
părți „au făcut un pas uriaș în 
direcția eliminării încordării din 
peninsula coreeană și a reunifi- 
cării teritoriale a acestei țâri prin 
intermediul dialogului**.

Ecoul puternic pe care l-au 
stîmit în lume contactele dintre 
Phenian și Seul — soldate cu 
un mare succes — își are sursa 
în satisfacția cu care a fost sa
lutat un dialog ce a pus la ba
za sa eliminarea imixtiunilor 
străine, afirmarea clară a dorin
ței poporului coreean de a se 
dezvolta în cadrul unui stat uni
tar, pașnic și democratic. ETGENIXJ OBREA

făcind dinir-un continent o ce
tate... ?

IL

P
ekinul, așa cum mă 
așteptam, este un 
oraș in care di
mensiunile țării își 
găsesc reflexul în 
tot. In bulevardul 

bine umbrit care duce de-alun-r 
gul a 30 de kilometri de la ae
roport in centru, în străzile largi 
cil niște stadioane, in piața Tien 
An Men, în clădirea Adunării 
Reprezentanților Poporului, care 
poate găzdui 10 000 de oameni, 
in Palatul de vară conținînd în 
el o sută de palate de o bogăție 
și frumusețe care întrece inven
tivitatea poveștilor, in marele 
centru universitar, dar mai ales 
in mulțimea străzilor, în milioa
nele de oameni care trec fără 
sfîrșit, ca timpul, rulindu-si egal 
dar energic pedalele bicicletelor. 
Mai mult decît dimensiunea și 
frumusețea palatelor impresio
nează imaginea acestui popor, 
conștient de cel puțin 3500 de

șierii reeiproce cind este vorba 
de bunurile individuale.

Filozofia de viață vine din 
tradiție și din revoluția socia
listă, ți se spune, puțind să con- 
stați ușor că altruismul înseam
nă binele pe care-1 poți face ge
nerațiilor care vor urma. Euro
peanului îi vine, astfel, greu să 
creadă că o construcție ca pala
tul de iarnă, lung de un kilo
metru și larg cam tot de atîta, 
care conține în el o sută de alte 
palate pentru care nici o descrie
re nu este suficientă, neavînd 
termen de comparație în conti
nentul nostru, a început să fie 
proiectat într-o dinastie, a con
tinuat proiectarea în dinastia ur
mătoare, iar în dinastia a treia 
a fost lucrat timp de 10 ani cu 
cite 100 000 de oameni zilnic 
pentru a putea fi lăsat în folo
sință dinastiilor celorlalte... Ma
rele Zid (lung de 6 000 de ki
lometri .’) a fost lucrat aproape 
1400 de ani, de către un lanț a- 
proximativ de 5 000 de generații 
(evident nu doar pentru binele 
uneia dintre ele). Iată de ce ma-

Traversind
de si sâ adopte o
politică ma: îvalistă fa saiml 
r.egocicrilor*.

Intr-un intCTtu acordai zia
rului iapo-ez „MAINICHI-. nu- 
nistrul afacerilor externe al 
R. D. Vietnam. Nguyen Day 
Trinh, a subliniat că in cazu*. in 
care joi. 13 iulie. Statele Vaite 
vor aborda convorbirile intr-un 
mod serkfcs si constructiv. există 
toace premisele ea dlsmth-e aă 
îmbrace un aspect sincer si re
zonabil. El a adâuxxt că. in ca
zul in care oroclema vietna
meză nu-și va găsi sohzia in 
mod pașnic, la masa negocieri
lor de la Paris, poporul vietna
mez este hotârlt să conâzue 
lupta pe frontal miri tar, poililt 
și diplomatic.

Ziariștii străini din Hgnr-i. 
printre care și Joseph Kraft, co
respondent al ziarului american 
^Washington Post*. au fost invi
tați sâ v_zf:eze localitatea Htmg 
Yen. s.matâ la 58 km oe Hanou 
care a fosz recent bombardată 
ce aviația americană, transmite 
agenția VJLA. Avioanele ame
ricane au <firtrus In timpul rai
dului lor, efectuat in cursul toe£

13 boeme incepcare si de de- 
rr.--3»re si 4 cor. arxre cccținmd 
<•>!■ boeme cu schije. Ca urmare. 
17 persoane, printre care multi 
bâtrini si coph. si-au țxmdu: 
vața. iar alte 25 au forî rănite.

Convorbiri I. B. Tito — 
W. Rogers

• PKESEDIMELE B.S.F. 
I IGOS L, VI,. iMip Br»z Tito. 
l-a primii duminici, la Brioni, 
pe secretarei de stai al S.U.A.. 
WHlUai Recvrs Ceaverbirile 
ee aa arm lee « ac ml prilej. 
n-.*B:k>nfiiâ irfnlii Tmidj. 
«-an referit U relațiile dintre 
cete deoă țări, precum si la 
probleme actuale ale ritualici 
inieraațioaale.

Incidente la Karaci
• POTRinT AGENȚIEI DE 

PRESA PAKISTANEZE, la Ka- 
ram s-au Înregistrat patru morți 
și 12 răniți in cursul unor inci- 
oeple prorâse duminică. Infor
matele provenite din acest o- 
ras. capitala a provinciei Si nd. 
semnalează tulburări incepind 
de v.neri.. după ce parlamentul 
local a decreta: limba sindhi 
ca limbă oficială unică a pro- 
xlncieL

• SIRIA A ACXXPTAT pro
punerea secretarului general al 
Organizație: Națiunilor Unite,
Kurt Waldheim, privind ami- 
r.area cererii sale de convocare 
a Consiliului de Securitate, a- 
r.unță agenția 1.LE-N.. citind 
surse oficiale ale Ministerului 
de externe al Sinet

Acordul autorităților siriene, 
precizează sursa citată, a fost 
da: pentru a perraiîe eecrem- 
rului general al O.N.U. să-și 
exercite bunele oficii in încer
carea de a determ-na aplica
rea rezoluției Consiliului de 
Securitate de la 26 iunie a.c., 
care cere Israelului eliberarea 
ofițerilor sirieni și libanezi, 
capturați în timpul unei in
cursiuni israeliene pe teritoriul 
Libanului.

Greve în Anglia
• PESTE 10 000 DE MUNCI

TORI de Ia întreprinderile 
industriale din Londra, Port
smouth. Devonport. Kent și 
alte orașe au declarat gre
vă. cerir.d îmbunătățirea con
dițiilor de muncă. Conco
mitent. continuă greva mun
citorilor de la uzina de au
tomobile din Coventry și a 
muncitorilor constructori. După 
cum informează ziarul „FINAN
CIAL TIMES*, la grevă partici
pă peste 10 003 muncitori con
structori.

hi u«u

surprizelor du s-a termina:, 
căci pasagerii sar aproape si
multan. cu toții. Ia ferestrele a- 
vionului : zidul chinezesc : E 
poate cea mai neașteptată des
coperire. căci nu-mi imaginasem 
posibilitatea imaginii lui luată 
din avion. Il privim toți in tă
cere, șnur lung de piatră albă 
șerpuind pe creste ascuțite de 
munți, uneori atit de ascuțite in
cit de aici, din înaltul cerului, 
ni se par niște lame de creme
ne. Ce fantastică dorință de apă
rare. și ce nemaiintilnitâ răbda
re — de unde venită ?. din ce 
calități umane speciale ? —. să 
ridici o asemenea construcție.

«Â «• 4»-

aai. de cind are mărturii scrise, 
de existența și puterea sa. Ii 
știam pe chinezi, luață isdivi- 
dual. suficient de rezervați ia 
suimutf. La ei acasă rint ne- 
*^eWa<dee f<MnanirAt^v d* ua

Era cald zilele treecte U Pe
kin (rirva W de grade ailim- 
ne de a a meni se purtau intr-a

alha-aru. dar rarmri aa sânt, 
un chinez rare să mt lase im
presia de foarte bonă îngrijire 
m. poate și mai rar. unul către 
care să întinzi tibi %au sâ a- 
mnei o privire binevoitoare și 
Pe fața căruia sâ nu tresară la- 
mina unui zimbeî și a prieteniei. 
Discuțiile cu ei pleacă axtema
tic din punctul rincerilătii si fa
talei deschideri pentru a ajuo 
ge. tot așa de «igur. ia eoa-xa- 
tarea ei oamenii si men: a ii utile 
sînt ia buaă pane altele decit 
cele pe care le aven» adunate 
dia alte părți ale lumii, deseori 
pauiado-te pe noduri. Simpli
tatea lor ra<toar<â. de pilda, in 
chipul cel mai adine filozofic as
pirațiile societății de consum. U- 
■q1 dinu- tovarășii care mă în
soțeau îmi spunea : ..Oara! tre
buie sâ se gindească mai intri 
la el. la ceea ee este el. la ceea 
ce clădește in el. și na invers, 
la obiectele pe care le îngrămă
dește in jurul fustei sale*. A- 
ceasia nu înseamnă eâ la Pekin 
nu se construiește — orașul este 
imens și bine clădit, iar na ma
gazin universal rivalizează, prin 
diversitatea și calitatea mărfuri
lor. cu cele mai bune pe care 
le-am văzut in lume. Dar am cu
noscut in China lipsa acelei ori
bile goane hulpave după obiec
te, lor. chinezilor obrțnaiii. fiin- 
da-le necunoscută tendința rfi-

Comunicat iugoslaio - indian
Comunicatul cu privire La vi

zita făcută în Iugoslavia ce 
președintele Indiei. Varaha- 
giri Venkata Giri, relevă că, in 
cursul convorbirilor purtate de 
acesta cu președintele Iosip 
Broz Tito. 6-a constatat că rela
țiile de cooperare dintre cele 
două țări se dezvoltă in diferi
te domenii și s-a reafirmat ho- 
tărîrea părților de a promova 
in continuare colaborarea rod
nica pe plan bilateral.

Președinții Indiei și Iugo
slaviei, se arată £n comunicat, 
salută procesele in direcția des
tinderii internaționale.’ Ei au 
subliniat că securitatea genera
lă și soluționarea trainica a 
problemelor principale din lume 
pot fi obținute prin participa
rea egală în drepturi si con
structivă a tuturor țărilor, pe 
baza respectării stricte a prin
cipiilor independenței, suvera
nității și neamestecului în țre-

burile interne, precum si a ab
ținerii de la folosirea forței sau 
amemn’area cu forța.

Cei doi președinți au sublinia: 
boUrirea Iugoslavie: si Indiei 
de a coLabora string la viitoa
rea iztilaire mir.is^riaiă a țâ
rilor nealiniate care va avea 
loc intre 12 și 18 august a.c. in 
capi:ala Guyanei.

Preced.r.^«e Gki l-a informa: 
pe președintele Tito despre cele 
mai recente evenimente din 
zona Asiei de sud. Cei doi »ef: 
de stat apredazâ că acordul 
cu privire la relații’e indo-pa- 
kistaneze semnat la Simla, a 
confirmat principiul că trebuie 
renunțat la folosirea forței în 
soluționarea problemelor din
tre India și Pakistan și că ele 
trebuie soluționate pe cale paș
nică. prin tratative între cele 
două țâri. Președintele Tito a 
salutat rezultatele întîlnirii de 
la Simla, pe care le consideră 
un început bun.

titate a aprecierii) opinia colec
tivului în care tînărul muncește. 
In cinci minute un profesor se 
poate înșela cu privire la inte
ligența și capacitățile unui can
didat ni se spunea. în cîțiva ani 
de muncă este însă imposibil să 
nu-ți dai seama cu ce om și cb 
ce inteligență ai deaface...

Legate de adînca filozofie a 
poporului, îmbinată cu concepția 
revoluționară stau și ideile de 
cinste, de devotament, de dărui
re către societate. Aproape în 
toate palatele, monumentele 
vechi, muzeele, cantitățile de aur 
și de alte obiecte prețioase sînt 
practic inestimabile (am văzut 
obiecte cântărind singure cite 
180—200 kg. aur curat), toate a- 
cestea aflîndu-se aproape fără 
nici o pază. Ori, cine a văzut 
Gioconda la Luvru, pusă într-Q 
rețea de apărare electronică, dar 
înconjurată ziua în amiaza mare 
și de 4 polițiști înarmați, rămî- 
ne, în China, stupefiat. ,,Să se 
fure ? — te întreabă mirat în
soțitorii. Cum să se fure ? Cine 
să fure La examenele anuale 
în universitate li se dau studen
ților întrebările, profesorul iese 
lăsindu-i să se pregătească, a- 
vînd mulți, cărțile la ei. Nu-i 
pericol ?, întrebi. Dacă deschid 
cărțile ? „Cum o să le deschidă, 
din moment ce nu se admite așa 
ceva se miră și mai tare în
soțitorii, ciudățenia fiind pentru 
ei nu aceea că studenții nu a- 
pelează la cărți, ci gîndul că 
s-ar putea comporta cineva alt
fel decît foarte corect...

III.

rea surpriză aflindu-te in mij
locul poporului chinez, este fan- 
uslicul sân calm și sentiment al 
durabilității. însoțit, prin ideile 
revoluției comuniste, de un pro- 
ee< grandios de înaintare conii- 
nuâ. De la starea in bună par
te feudală. China a ajuns, dato
rită revoluției, in numai cîțiva 
ani. una dintre primele puteri 
ale lumii. Chinezii știu aceasta 
«i cn tot aiiia tenacitate lucrea
ză la viitorul ei. meticulos ș* cu 
siguranță. Ei cunosc cu totii a- 
eea legendă a Bătrânului cel nă- 
rod („nărod“ pentru că-și propu
nea să realizeze lucruri aparent 
imposibile, dar mai înțelept de
ci: Bâtrinul cel înțelept, conser
vator din prudentă) și care și-a 
zis sâ mute un munte, el și cu 
copiii săi. «Ești de-adreptul ne
ban. l-a avertizat Bătrinul cel 
Înțelept nu știi ce-i acela munte! 
— ..Ba știu, i-a răspuns Bătri
nul eel Nărod. dar muntele nu 
mai crește, in timp ce eu in- 
rep eu copiii mei. copiii mei vor 
avea copii. — vor continua ei, 
apoi copiii lor. și așa. pînă la 
urmă, il mutăm*. Nicăieri nu se 
întâlnește, poate, o asemenea fi
lozofie de viață, ale cărei urmări 
sînt legate in primul rind de mo : 
dul in care se muncește. Nu e- 
xistâ in China rușine mai mare 
decit a-ți fi rușine de muncă. La 
terminarea liceului toți tinerii 
cunosc cel puțin două meserii 
(Pe lingă cea tradițională — lu
cratul pământului — de care nu 
sin: absolviți nici proiesorii uni
versitari și nici cei mai mari 
funcționari de stat), iar intrarea 
in facultate nu se poate face de
cit cel puțin după doi ani de 
muncă practică. Nu este o 
pierdere ?. întrebi. Nu. dimpo
trivă. ți se răspunde. Chiar și 
admiterea in facultate se tace a- 
vmd la bază, pe lingă notele ob
ținute in școală (note de la 1 
la IM, pentru o mai mare exac

Populația 

globului
Populația globului, care 

era la fiBrșitul anului 1970. 
ce 3,6 miliarde, se va dubla 
pînă la sfirșitul secolului, 
dacâ actualul spor natural de 
2 la sută anual va rămîne 
constant. Afirmația este cu
prinsă in ultimul Anuar sta
tistic al Națiunilor Unite pu
blicat la New York. Față de 
anul 1970, cifrele consem
nează o creștere a populației 
globului cu 72 milioane în 
anul 1971. estimind că la sfir- 
șitul anului 1972 aceasta va 
atinge 3.7 miliarde.

Semnalând creșterea popu
lației cu 22 la sută în 1960— 
1970. anuarul menționează 
că. în aceeași perioadă, pro
dusul național brut mondial 
a crescut cu 70 la sută.

-am văzut pe chi-

I
nezi muncind. între 
altele, în zilele în 
care am fost la Pe
kin am vizitat și 
uzina de mașini u- 

nelte nr. 1, o uzină în care poți 
să-ți faci o bună idee despre 
ceea ce înseamnă modul de a a-
borda munca și de a rezolva sar
cinile mari pe care și le propun 
muncitorii chinezi. Aș zice că 
acest mod de abordare refuză 
din capul locului limitele, nepu
tința. imposibilul. Porniseră cu 
o uzină care, potrivit proiectu
lui. trebuia să producă 2 400 ma- 
șini-unelte. anual. Nu realizau, 
inițial, decit 2 000 și au căutat 
căile de remediere a lucrurilor.
Chinezii nu se fetesc să vor- 
beaseă despre greutăți, despre 
ceea ce mai au de învins, și sînt, 
în orice discuție, de-o curiozita
te nemaipomenită cînd este vor
ba să învețe de la alții. Au în
vățat, evident, mai ales cînd 
este vorba de organizarea pro
ducției, ambiționând ca tipuruc 
lor de mașini să nu stea cu ni
mic mai prejos decit ceea ce se 
face mai bine in lume. Și nu 
stau. Dar au căutat și soluții 
deosebite, originale. Una dintre 
ele este — o știm și noi — cu 
totul deosebită de ceea ce se
întrebuințează in lumea capita
listă. oricît de dezvoltată : au
făcut din pregătirea ideologică, 
din scopul politic, din ținuta 
morală a oamenilor — reale for
te de producție. Pe inginer l-au 
apropiat de producție, iar pc 
muncitor de cultură și ideolo
gie (2 ore pe zi, după orele do 
muncă, in China absolut toată 
lumea învață). Au lansat che
mări : la ordine, ia economie, la
folosirea maximă a mașinilor 
(24 de ore din 24 !), și îngrijirea 
lor exemplară, Ia folosirea 
milimetrică a spațiilor de 
producție, la economisirea meta
lului (au înlocuit metalul cu 
plastic și chiar cu... beton), la 
caliiieare (ucenicul este în prim 
plan), la folosirea fetelor în con
strucțiile de mașini (în proporție 
de cel puțin 30 la sută), la au- 
todotare, la aplicarea unui activ
regim de inovații etc., rezultatul 
fiind că azi produc în această 
uzină nu 2 000, ci 6 200 de mașini 
anual ! Bizuirea pe forțe pro
prii a scos Ia iveală enorme po
sibilități și ei nu sînt dispuși să 
stagneze, să se oprească. Des
pre nimic nu vorbesc ca despre
un lucru de nedepășit, ca des
pre un țel atins, care ar per
mite trecerea Ia o pauză.

IV.

D
e la fereastra hote
lului meu din Pe
kin, la doi pași de 
piața Tien An Men, 
aveam prilejul, di
mineața șî seara, 

că urmăresc trecerea bicicliști- 
lor pe cel mai mare bulevard 
din capitala R. P. Chineze. Mij
loc de locomoție preferat (exce
lent și pentru activitatea orga- 
•»:«tnului, după cum spun med? 
cîi). cele peste două milioane de 
biciclete cite există aici mi s-au 
părut a realiza în totalitatea lor, 
în fascinanta lor trecere perpe
tuă. și un veritabil simbol : rit
mic, lără o grabă deosebită, dar 
extrem de energic, poporul a- 
cestei țări este urmărindu-și 
înaltele aspirații socialiste, în
tr-o continuă pedalare...

ACORD SOVIETO- 

AMERICAN
Uniunea Sovietică și Statele 

Unite au încheiat, un acord po
trivit căruia S.U.A. vor livra 
U.R.S.S., in cursul următorilor 
trei ani, o cantitate de cereale 
în valoare totală de 750 mili
oane dolari — a anunțat, la San 
Clemente, președintele Richard 
Nixon.

La Houston s-au deschis lu
crările reuniunii sovieto-ame- 
ricane, consacrate studierii pro
blemelor legate de colaborarea 
între Uniunea Sovietică și Sta
tele Unite în domeniul cercetă
rii spațiului cosmic, anunță ai 
genția T.A.S.S. ?
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