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a primit pe tovarășul Stefan Olszowski, 
membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., 

ministrul afacerilor externe al Poloniei
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ÎNALTA EMBLEMĂ A REALIZĂRILOR NOASTRE

RAPORTĂM CONFERINȚEI 
NAȚIONALE A PARTIDULUI

I

I

Iulie 1972. Dezmințind 
barometrul zgîrcit în 
valori înalte, timpul 

spiritual al țării se arată 
fierbinte. Cu fiecare zi, cu 
fiecare clipă care ne apro
pie de Conferința Națională 
a partidului, entuziasmului 
civi^ patriotic, comunist al 
oamenilor muncii i se adau
gă noi grade de incandes
cență, convertite prin fapte 
productive create, în noi 
carate adăugate tezau
rului țării. Timpul zile
lor acestea e al unor 
performanțe consacrate 
fără precedent, dobîndi- 
te în hala uzinei, pe sche
lele șantierului, în palma cu 
belșug a cîmpiei, în labora
toarele de cercetare. Și, prin 
aceasta, timpul zilelor de 
față își dezvăluie o largă Și 
profundă valoare etică. Sub 
vasta cupolă a țării, oame
nii încadrați în efort capă
tă, în aceste zile, o superba 
transfigurare. Vorbele se 
mută, firesc, în metafore, 
gesturile muncii cotidiene 
capătă amplori * frumoase, 
de artă. Conștiința comu
nistă, învederată în fapte 
de eroirm al muncii și în 
mărturii patetice de dragos
te și încredere față de 
partid, e ca o aură ce înno
bilează chipul fiecărui om, 
fiecărei colectivități. în c- 
ceste zile, fiecare om a! 
muncii are conștiința șî a- 
lura unui combatant investit 

înalte răspunderi. Fieca- 
loc de muncă își revendi- 
onoarea de a fi SOCOtif 

linia întîi a bătăliei paș- 
Fie-

BRIGADA „SCÎNTEII TINERETULUI" TRANSMITE DIN JUDEȚUL ARGEȘ

eu
re 
că 
în 
nice pentru cincinal.
care județ este un front des
fășurat sub flamurile pe care 
sta scris îndemnul cald al 
secretarului general al 
partidului. Mai mult, mai 
repede, mai bine I, un front 

i ale cărui fapte și evenimen- 
I te ar trebui înscrise, toate, 
I în cronica acestui timp e- 
î roic. Dar cum pot fi cuprin

se toate?
Brigada „Scînteii finere- 

! tului", reluînd procedeul de 
investigație care i-a devenit 

I tradițional, propune cititori- 
: lor săi, în cîteva numere 
' succesive prezentarea reali

tăților cîtorva județe, defini- 
. torii pentru întreaga țară.

Pentru început — Argeșul, 
j vatră istorică și, totodată, 
I vatră industriala pe care 

ard fără odihnă flăcările de 
entuziasm și creație ale u- 
nui eșalon productiv care nu 
depășește, ca medie de vîrs- 
tă, 23 de ani.
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în ziua - de 11 iulie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român/ președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit pe tovarășul 
Ștefan Olszowski, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., ministrul afacerilor 
externe al R.P. Polone, care se 
află in țara noastră intr-o vizită 
oficială de prietenie.

La întrevedere au luat parte 
Comeliu Mănescu. ministrul a- 
facerilor externe, precum și Mi
hai Marin, ambasadorul Româ
niei la Varșovia.

A participat, de asemenea. Ja
romir Ochedițszko, ambasadorul 
Poloniei la București.

Cu prilejul întrevederii, minis
trul afacerilor externe al Polo
niei a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din partea 
tovarășul Edward Gierek. prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., un 
cordial salut și cele mai bune 
urări, dorința de a dezvolta pe 
mai departe contactele bilaterale, 
îndeosebi intre conducerile de 
partid și de stat ale celor două

țări, cărora le acordă o deosebi
tă importanță.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis, la rîndul 
său, tovarășului Edward Gierek 
un salut prietenesc și cele mai 
bune urări, cxprimînd con
vingerea că întîlnirile și con
vorbirile dintre conducerile 
de partid și de stat ale Re
publicii Socialiste România și 
Republicii Populare Polone, 
schimbul de opinii și infor
mații servesc cauzei dezvoltării 
relațiilor dintre popoarele, parti
dele și țările noastre, contribuie 
la unitatea și coeziunea mișcării 
comuniste și muncitorești inter
naționale.

în timpul convorbirii s-a apre
ciat cu satisfacție evoluția as
cendentă a relațiilor româno- 
nolone, relevindu-se, în același 
timp, posibilitățile largi care e- 
xistă pentru extinderea și adîn- 
cirea colaborării și cooperării pe 
multiple planuri dintre cele două 
țări, în folosul ambelor popoare, 
al cauzei socialismului și păcii 
în lume.

Au fost abordate, de asemenea,

probleme internaționale actuale 
de interes comun, îndeosebi celt? 
privind pregătirea și convocarea 
Conferinței europene pentru co
laborare și securitate.

★
După convorbire, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a reținut pe 
oaspete la dejun.

Au participat tovarășii Ilie 
Verdeț, Janos Fazekas, Corneliu 
Mănescu, Nicolae Ecobescu, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Mihai Marin, ambasa
dorul țării noastre la Varșovia.

Au luat parte, de asemenea, 
Witold Lukaszewicz, deputat\ 
membru al Comisiei de politică 
externă a Seimului, Jaromir 
Ocheduszko, ambasadorul Polo
niei la București, și Jerzy Ros- 
zak, director in Ministerul Afa
cerilor Externe al R.P. Polone.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Stefan Olszowski au 
rostit toasturi.

întrevederea șî dejunul s-au 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, de caldă prietenie.

J

MARELE

CRONICA DE ÎN
TRECERE CU MINE
RII DIN MARAMU
REȘ.

Două răspunsuri — 
ecou la angajamen
tul brigăzii lui PRUN- 
DUȘ.
• VALENTIN PETER : 
„Brigada tineretului 
acționează ca un sin
gur om".
• ION NALTU : 

„Vom da zece tone, 
dar nu ne vom opri

La îndeplinirea obiectivelor 
cuprinse în angajamentul ju
dețului își aduc contribuția 
și elevii care se ii\ prac

tica de vară.
Foto: GH. CUCV

Stimate tovarășe ministru,

Stefan Olszowski
Stimate tovarășe președinte.

— Vedeți, îmi spunea cineva 
de la Ciunget, noi ne asemănăm 
într-un fel cu geologii: Am ve
nit aici, era valea aceasta-sălba
tică, era apa Lotrului care se 
zbenguia printre pereții stîncoși, 
erau pădurile astea călcate ara
reori de păstori. Apoi am făcui 
drumuri, am întins poduri peste 
Lotru și Latorița, după noi va 
rămîne un oraș. Și mai e ceva: 
închipuiți-vă că mergeți print r-un 
tunel lung-de 170 km., adică dis
tanța de la București la Rimm- 
cti Vilcea. Asta va fi în final 
toată opera noastră.

Încercatul lup de șantiere su- 
rîde. Cute adinei îi brăzdează 
fața. In spate, încolo, spre Petri- 
manu, norii se adună și se rosto
golesc în valea seînteietoare n 
Lotrului. Siluetele cabanelor de 
la Voineasa devin mai cenușii 
Verdele crud al brazilor inundă 
copleșitor depărtările neguroase.

— Plouă iar diseară. Mi-e că 
iar or să aibă neplăceri ăia de la 
baraj. Argila se înmoaie, Revine 
clisoasă, nu mai poți s-o așezi ca 
lumea.

Mă aflu în biroul secretarului 
U.T.C., Grupul de șantiere Lo
tru. Telefonul suna destrămînd 
tăcerea care s-a instaurat.

„Alo ! alo ! barajul ? Lasă-mă 
să vorbesc. Centrala! centrala l

există o nevoie stringentă de a- 
cest da, cind trebuie să acționezi 
în spiritul acestui da. Dacă vrei, 
îți dau și un exemplu. La lotul 
Sterpu, la aducțiunea Lotru-Nord, 
lucrează o echipă de 12 tineri, 
toți dintr-o comună de lingă Cluj. 

________ r r____  _ _ ___ _ ____ Nimeni nu i-a trimis acolo să lu- 
tun ! Mi-au sosit niște bilete. Alo^ lucrările.______________________ creze, adică creau să spun că
Petre, mc auzi ? spune-mi, ți-au — Și unde te duci după asta ? aia nu e o treabă numai de 12 

inși. Dar s-au dus, au cerut ei 
_________________________________________________________ singuri să facă lucrarea asta. 

Vezi, ei știau că atunci, în mo
mentul acela, marele DA pentru 
ei era tunelul de aducțiune Lo- 
iru-Nord. Uneori, cind îi văd pe 
toți laolaltă am impresia că sînt 
frați, căci seamănă între ei izbi
tor. Cred că munca i-a apropiat 
într-atit tncît ai impresia că rint 
copiii acelorași părinți. Dar fie 
că seamănă, fie că nu seamănă 
între ei oamenii, eu zic că șan
tierul qste un părinte pentru noi 
toți. Țin minte că venisem pe 

luasem calificarea de 
lăcătuș și venisem pe cea mai 
mare hidrocentrală din țară. Dar, 
deși eram mîndru de asta, mîinile 
îmi tremurau. Nu eram sigur de 
ceea ce pot face. Si, apoi, lumea, 
era foarte multă lume, în fieca-

Lasă-mă să vorbesc. Alo, barajul? 
Barbu, la telefon. Tu ești ? Auzi, 
vino diseară cu oamenii aici 
Poate discutăm și chestia cu du
minica. cu munca ■ patriotică. 
Auzi, fă o listă cu cei care plea
că în concediu în iulie... pentru 
mare, pentru mare, pentru Nep-

Petre, mă auzi? spune-mi, fi-au

vedeam unul din acei oameni, 
în diminețile acelea de cristal, 
simțeam șantierul ca pe un pă
rinte care alină și îmbărbătează, 
care împarte bucurii și te încăl
zește.

— De cind ești aici pe Lotru ?
— Din ’66, de cînd cu început

OAMENI SI FAPTE LA LOTRU

Aș dori, incă o dată, sâ vă urez bun venit în 
România și să exprim satisfacția mea, a condu
cerii de partid și de stat pentru bunele relații 
care se dezvoltă intre partidele și statele noas
tre. Desigur, avem aceeași orinduire socială — 
țările noast-e sint membre ale C.A.E.R., ale Tra
tatului de la Varșovia — sîntem animați de do
rința de a obține o înaintare tot mai rapidă a 
popoarelor noastre pe calea socialismului, de a 
contribui astfel la dezvoltarea socialismului și la 
creșterea influenței sale in lume. Așa că este 
de înțeles că există toate condițiile pentru o 
bună dezvoltare a relațiilor dintre țările noastre.

Sint convins că vizita și convorbirile care 
le-am avut cu tovarășul ministru de externe, 
precum și convorbirile pe care le-a purtat cu 
tovarășii noștri vor contribui, de asemenea, la 
un și mai mare progres al relațiilor noastre.

Am avut convorbiri foarte bune cu tovarășul 
Gierek la Varșovia; ne-am înțeles să facem to
tul pentru dezvoltarea relațiilor dintre partidele 
și popoarele noastre — si sper că vom obține 
rezultate bune in această direcție. Deci, avem 
toate motivele să fim mulțumiți de relațiile din-, 
tre partidele și popoarele noastre, de pers pecii-*  
va lor bună de dezvoltare.

Aș dori, de asemenea, să exnrim satisfacția 
noastră că in ce privește problemele securității 
europene sintem animați de aceeași dorință, să 
constat că există toate condițiile pentru a se a- 
junge Ia o conferință europeană. Doresc, de ase
menea, să menționez preocuparea noastră comu
nă pentru încetarea războiului din Vietnam, pen
tru ra reluarea tratativelor de la Paris să ducă, 
la o soluționare poetică grabnica a cmiflWulni, 
la retragerea totală a trupelor Statelor Unite, 
dindu-se astfel posibilitatea ponoarelor din Jn- 
dorhina să-și soluționeze problemele fără nici 
un amestec din afară, corespunzător dorinței și 
interesele- lor.

în general, noi apreciem că trebuie să întărim 
colaborarea noastră, a tuturor tarilor socialiste, 
a tuturor fo-telor antiimnerialiste, pentru afir
marea în lume a principiilor noi, — de egalitate 
in drepturi, respect al independenței șî suvera
nității. neamestec în treburile interne și avantaj 
reciproc. — că este necesar să facem totul pen
tru a se renunța la forță și la amenințarea cu 
forța in relațiile dintre state. în ce privește 
România, doresc să declar că ea este hotărîtă 
să facă totul pentru a contribui la afirmarea 
acestor principii in viața internațională, consi- 
derind că numai pe această bază se poate asi
gura o largă colaborare intre popoare, o pace 
trainică.

In acest spirit, doresc incă o dată să-mi ex
prim satisfacția pentru relațiile bune dintre po
poarele noastre, pentru perspectiva lor, de ase
menea. îmbucurătoare ; consider că aceasta co
respunde atit 
și intereselor

Să toastam 
tor relații;

urez poporului polonez, sub conducerea parti
dului său. mult succes in construcția socialistă ;

să toastăm pentru tovarășul Edward Gierek ; 
in sănătatea ministrului de externe al Polo

niei, Stefan Olszowski;
în sănătatea dumneavoastră, a

intereselor popoarelor noastre cit 
tuturor țărilor socialiste, 
pentru întărirea continuă a aces-

cenit materialele ? Bun, bun, te 
salut“.

— Afa -i la»noi, aid.
— Întotdeauna ?
— Da, întotdeauna. Numai 

aumirăca e mai liniște.
— De fapt, dumneata, toc. 

Barbu, la telefon. Tu ești? Auzi, 
pre acest șantier ?

— Zic că e puțin spus gîndesc, 
eu zic că-l simt. Cind eram la 
Corbeni, pe Argeș, ieșeam dimi
neața afară, era iarnă, frig, bo
cancii scîrțîiau prin zăpadă, în 
jurul meu oameni, atunci sim
țeam șantierul. In diminețile a- 
celea friguroase, atunci dnd mă

— întîi. și întîi vreau să văd 
Lotrul terminat, vreau să văd pri
mii turiști la Voineasa și abia 
după aceea plec. Cred că pe Olt. 
Vreau sa am și acolo un copil. 
Am un băiat care s-a născut pe 
Argeș, o fetită care s-a născut pe 
Lotru și vreau să mai am un co
pil născut pe Olt.

— Ce părere ai despre curaj? 
Ca locțiitor de secretar ai văzut 
în cei sase ani de Lotru multe 
întimplări, ai asistat la metamor
foza acestui șantier.

— Despre curaj? Cred ca a 
avea curaj înseamnă să spui DA, 
atunci cînd trebuie, atunci cînd

PAVEL PERFIL

(Continuare în pag. a IV-a)

Studenții la practică.

Foto: AL. PRUNDEANU

tuturor ’

In primul rînd aș dori să-mi exprim recu
noștința profundă pentru invitarea _ delegației 
noastre în România, pentru discuțiile foarte 
bune pe care le-am avut, îndeosebi pentru fap
tul că m-ați primit dumneavoastră personal, și 
pentru timpul care mi l-ați consacrat, pentru 
analiza profundă a problemelor pe care ați 
dorit să ni le prezentați. Aș vrea să vă asigur 
că gindurile dumneavoastră o să le prezint 
fidel conducerii noastre, tovarășului prim-se- 
cretar Gierek, considerînd ca aprecierile dum
neavoastră constituie o contribuție importantă 
la dialogul care există astăzi între partidele 
noastre.

Așa cum ați subliniat pe bună dreptate, țările 
noastre sint unite prin ideologia comună mar- 
xisi-leninisiă, fac parte din Consiliul de Ajutor 
Economic Reciproc și din Tratatul de la Var
șovia — și părerile noastre în problemele de 
bază sint comune. Totuși consider că este 
foarte util — așa cum am subliniat și in aceste 
discuții —, că trebuie să se facă o analiză a 
situației contemporane pe baza sistemului crea
tor marxist-leninist. Cu o astfel de atitudine 
creatoare se caracterizează politica U.R.S.S., Po
loniei. României și a altor țări ale comunității 
socialiste.

Acordăm o mare însemnătate colaborării cu 
țările care au alte sisteme sociale, de asemenea, 
colaborării cu acele forțe sociale de care ne 
leagă dorința comună de întărire a securității, 
păcii și dezvoltării cooperării internaționale. 
Fe această bază se creează noi posibilități de 
colaborare, de asemenea, cu partidele socîal-de- 
mocrate.

Sîntem de acord cu dumneavoastră tj&'-’trebuie 
să se ajungă la o soluționare politică a proble
mei vietnameze șî, de asemenea, ne pronunțăm 
hotărît împotriva bombardamentelor în Repu
blica Democrată Vietnam și acțiunilor ilegale 
de minare a porturilor vietnameze.

Aș dori, tovarășe președinte, să spun că, așa 
cum ați apreciat adineauri, relațiile dintre po
poarele și țările noastre sînt intr-adevăr bune.

Consider că sînt posibilități tot mai mari 
pentru ridicarea colaborării dintre cele două 
țări ale noastre Ia un nivel tot mai înalt, îii 
interesul socialismului, întăririi comunității 
țărilor socialiste și prieteniei dintre popoarele 
noastre. Aceasta este în conformitate cu Hotă- 
nrile Congresului al VI-lea al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez.

O mare însemnătate pentru stabilirea direc
țiilor viitoare ale colaborării între țările noas
tre a avut-o întîlnirea primului secretar al 
C.C. al F.M.U.F., tovarășul Edward Gierek, cu 
secretarul general al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Tovarășe președinte,^ permiteți-mi să vă 
transmit dumneavoastră personal, tovarășilor 
români prezenți aici, urările cele mai frumoase 
pentru înflorirea pe mai departe a Republicii 
Socialiste România, urări de fericire și dezvol
tare pentru poporul dumneavoastră, care este 
unit cu poporul polonez prin legături de prie
tenie, să urez multă prosperitate României so
cialiste.

Mulțumind pentru această primire și ospita
litate minunate, aș dori să rog pe colegii mei 
polonezi ca, împreună, să ridice un pahar în 
sănătatea gazdei noastre, a secretarului general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu;

pentru Partidul Comunist Român;
pentru poporul român ;
pentru prietenia româno-poloneză ; 
pentru toți tovarășii prezenți aici '

Cuvinte
despre istorie

de CĂLIN GRUIA

SOFIA SCORȚARU

(Continuare în pag. o V-a)

SĂ DISCUTĂM DESPRE

TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

strucții ale Capitalei, cîteva luni, 
a plecat apoi la G^Uți, angajin- 
du-se la Șantierul naval. După 
11 luni și-a luat adio și de la 
acest al doilea domiciliu profe
sional. L-am cunoscut tocmai în 
momentul în care își făcea for
mele de lichidare, pregătindu-se

Poftiți la muncă, 
tineri peregrini!

— Asta-i culmea ! Vreți să 
spuneți că șantierul nu merge 
bine din cauza mea ? Cu alte 
cuvinte, dacă din 100 de oameni, 
unul pleacă, gata se duce totul 
de rîpă... Mă faceți să rîd, zău 
așa !

Și, pentru a fi cit mai convin
gător, tînărul din fața mea schi
țează un zîmbet. Mai curînd un 
rictus, care se șterge imediat, fă-

cînd loc unei expresii'de vădită 
ciudă. Argumentația continuă:

— Așa au obiceiul ăștia de la 
noi. Ca să-și scuze păcatele, dau 
vina pe cei plecați. Cum s-ar 
zice, mortu-i vinovat!

Gheorghe Dinu are 21 de ani. 
A terminat acum doi ani școala 
profesională, s-a calificat în me
seria de fierar betonist, a lucrat 
pe unul dintre șantierele de con-

să se lanseze spre o nouă desti
nație. A acceptat discuția cu 
reporterul fără să bănuiască fap
tul ca ar putea să se poticneas
că la vreuna din întrebări. Sigu
ranța aceasta era legată de con
vingerea că nu i se poate impu
ta nimic, că plimbarea de Ia un 
loc de muncă la altul e foarte 
firească.
x Eu am o meserie de aur.

Peste tot in țara asta e nevoie 
de fierari betoniști. Nu-mi con
vine un loc, găsesc imediat altul. 
Nu-mi convine, nici ocolo, plec 
mai departe.

— In .ce sens „să-ți convină" ?
— Păi, în toate sensurile. 

Muncă mai ușoară, bani mai 
mulți.

— Xu faceți rău nimănui, cu 
plecările astea ?

— Cui să-i fac rău ? Mie ? 
Xu-mi fac ! Trebuie să aleg ca 
lumea pînă mă stabilizez unde
va. X-am și eu o răspundere, 
cum îmi aranjez viața ? Doar 
știți proverbul: cum îți așterni, 
așa dormi !

e — Nici șantierului nu-i faceți 
’nici un rău ? Știți că o serie de 
sarcini, aici, la Galați nu pot fi 
îndeplinite în termen din cauza 
deficitului de forță de muncă ca
lificată, că se mai înregistrează 
întîraeri la livrare etc. ?

Replica lui Gheorghe Dinu la 
această din urma chestiune a 
deschis rîndurile de față. S-a a- 
rătat de-a dreptul contrariat de 
bănuiala că ar avea vreo vină

Ca să spunem totul despre patrie ne-ar trebui o carte . 
uriașă ; poate de grosimea și înălțimea unui munte, cu . 
paginile cît șesurile, și încă n-ar încăpea în ea toate cîte < 
se pot spune, toate cîte se pot găsi în adîncurile pâmîntu- < 
lui, toate cîte au intrat în legende și povești, în cîntece și ( 
bocete și mai ales cîte au rămas și rămîn neștiute de nimeni . 
în trecerea anilor. Carte în care ar fi trecute fapte mari , 
de vitejie, nume de eroi și de căpetenii, întîmplări crîncene, J 
biruințe pline de lumina soarelui cît și întunecimi de tem- J 
nițe. Dureri de trupuri schingiuite, arse, ori trase pe roată, 
hăcuite cu satîrul, ori înălțate în ștreang. J

Un prieten îmi spunea că, în copilărie, pentru el patria J 
se întruchipa înir-o femeie tînără și frumoasă, care alerga S 
desculță pe un cîmp de luptă să-și caute fiul, ori soțul \ 
jertfit. Vîntul și ploile încercau s-o oprească la fel ca în S 
legenda Meșterului Manole, dar ea li se împotrivea mîn- 
dră și demnă. Lacrimile n-o copleșeau, durerea n-o în- S 
frîngea. Tălpile ei Tăsau pe pămînt un înscris tainic. Trecea \ 
prin furtuni, prin fulgere, prin ninsori, care pentru o clipă \ 
o ascundeau dar ea se arăta din nou ca o zeitate birui- S 
toare. .

S-ar putea ca cei ce nu-și iubesc casa în care au venit 
pe lume, copacul sub care ’s-au jucat, dîmbul pe care s-au i 
înălțat să contemple zările, pîrîul în care și-au oglindit i 
chipul, cimitirul în care bunicii dorm acoperiți de iriși și J 
iasomie, țărîna în care semințele se trezesc din somn și se 5 
prefac în uriași, s-ar putea, zic, ca acei oameni să nu 5 
înțeleagă niciodată ce este patria, să nu și-o poată închipui, 5» 
să n-o poată visa, să n-o poată căuta. J

(Continuare în pag. a (V-a) <
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MIȘCAREA
4 000

Amplă competiție a recordurilor 

in zootehnie, inițiată de îngrijitorul 

SAVA URZICĂ, de la I. A. S. Dorohoi

otărirea tuturor oamenilor 
muncii de a împlini 
actualul cincinal în 4 

ani ți jumătate și chiar mai 
repede generează noi iniția
tive de valoare în rîndul celor 
mai diverse colective de muncă. 
Încă un argument în plus ne 
sosește de pe meleagurile județu
lui Botoșani. Este vorba de o re
centă ți ambițioasă inițiativă: în 
prima decadă a lunii iunie, îngri
jitorul zootehnist Sava Urzică, de 
la I.A.S. Dorohoi, s-a angajat să 
obțină in acest an cite 4 000 de 
litri lapte de la flecare vacă fu
rajată.

Așa s-a născut ..mișcarea 4 000“ 
care a declanșat o reacție în lanț 
în tot județul. La mai puțin de 
21 de ore după declarația lui 
Sava Urzică, Grigore Muraru, de 
la CA.P. Bucecea. afhnd de 
provocare", a hotărît că va ob

ține cite 4200 litri lapte de la 
flecare vaci furajată. Rînd pe 
find, în următoarele zile, urmînd 
exemplul celor 2 comuniști, alți 
îngrijitori — și am aminti pe A- 
ristide Petraș. de la I.A.S. lonă- 
șeni, ți pa Ion Luca, de la CA.P. 
Buhulești — brigăzi întregi de la 
cooperativele agricole din comu
nele Bucecea ți Cucoreni și de la 
alte rnitâți agricole din județ au 
răspuns cu angajamente pe mă
sură.

Acesta fiind debutul unei 
puternice inițiative, ne-am oprit 
în zilele din urmă la cooperati
va agricolă Vîrfu Cîmpului. Sec
torul zootehnic al acestei coope
rative cuprinde — între altele — 
un număr de aproape 500 vaci 
furajate. Președintele loan Moro- 
șanu îmi spunea că pentru anul 
în curs planul cooperativei pre
vedea obținerea unei producții 
de 8 500 hectolitri lapte. In urma

ție, adaugă președintele, ne tor 
permite să realizăm prevederile 
actualului cincinal, în sectorul 
zootehnic, în numai 4 ani.

L-am rugat pe loan Moroșanu 
să-mi prezinte pe unul din tine
rii îngrijitori zootehniști, unul din 
cei care s-au angajat să realizeze 
producții record de lapte în d- 
cest an.

— Victoria Cocriș, a spus ime
diat președintele.

Victoria Cocriș nu a împlinit 
încă 19 ani. Membră de partid

în acest an cîte 4300 litri de 
lapte de la fiecare vacă furajată.

Pînă și președintele, care asis
tase la dialogul nostru, a rămas 
surprins, Nu- fusese vorba, pînă 
în acel moment, de o asemenea 
cifră. Nici cei mai experimentați 
îngrijitori din județ nu îndrăzni
seră să declare asemenea lucru. 
Dar fata, ztmbind, o ținea pe 
a ei.

— Am vaci foarte bune, din

$1 TINERII DESCOPERĂ SECRETUL 
PRODUCȚIILOR ÎNALTE

„aderării" a numeroși îngrijitori 
la mișcarea 4 000", la noi pla
nul va fi depășit cu aproximativ 
2 500 hectolitri, ceea ce înseam
nă deja o producție mai mare 
decît cea preconizată pentru ul
timul an al acestui cincinal. De 
altfel, nici nu e de mirare. In a- 
nui trecut zootehniștii de la Vîrfu 
Cîmpului trebuiau să realizeze 
5 700 de hectolitri de lapte, ■ dai 
au realizat 9 700.

— Aceste creșteri de produc

din toamna trecută, muncește îți 
cooperativă, alături de tatăl ei. 
Îmi povestește o întîmplare de 
acum vreo 3 ani, pe care o ține 
bine minte. Tatăl ei fusese nevoit 
să lipsească pentru o zi de la 
grajduri. Victoria a rămas singu
ră. Dar spre satisfacția ei, seara 
a constatat că obținuse cîte 2 kg 
de lapte mai mult de la fiecare 
vacă decît în mod obișnuit.

—- Și acum ? am întrebat.
— Sînt sigură că am să obțin

” r........ ................................ .. . ........

rasa „Bălțată românească". Au 
un potențial productiv foarte 
bun. In ce mă privește le îngri
jesc cu multă atenție. Le țesăl 
cu regularitate în timp călduros, 
mătur zilnic ocolul și, la fel, zil
nic le pun fîn proaspăt și cu
rat. Intr-un timp era mult cu
rent la grajduri. Am sesizat acest 
lucru conducerii cooperativei și 
am făcut astfel rost de plăci mari 
de beton cu care am blocat sur
sele de curent.

— Furajarea vacilor — îmi 
spunea șeful fermei zootehnice, 
tehnicianul Dumitru Honceru, se 
face ca la carte. Meritul tinerei 
îngrijitoare este ci respectă cu 
strictețe indicațiile de furajare.

De la cele 16 vaci pe care le 
are tînăra în grijă — pe toate 
le-a botezat cu nume începînd cu 
litera F — obține în timpul din 
urmă 125—130 litri lapte pe zi. 
Prin intensificarea ritmului de 
furajare, prin varietatea hranei 
administrate, Victoria Cocriș spe
ră să depășească încă de pe a- 
cum cifra de 150 litri pe zi. A 
fost într-o excursie de documen
tare prin citeva sectoare zooteh
nice din Moldova, studiază cărți 
de zootehnie. Are, la vîrsta ei, o 
mare experiență. In anul care a 
trecut a obținut o producție de 
lapte dublă decît planul inițial. 
Așa incit, dorința ei de a ieși 
învingătoare nu ne mai sur
prinde.

„Mișcarea 4 000", lansată de 
botoșeneni, are toate șansele să 
devină „Mișcarea 4300", pentru 
că nimic nu este imposibil atunci 
cind hărnicia, conștiinciozitatea și 
conștiința comunistă stau laolaltă 
în mărea întrecere 'a muncii.

EM. ISOPESCU

fn județele sudice ale MAr ăla contenmeari sAnueie aie coaAâseior «avprtf
întinselor lanuri. Printre cei care țin cu destoinicie și pricepc-c '• <* ... mu4i

tineri mecanizatori.
Foto : GHEORGHE CVCV

izs CUNOAȘTEȚI 
Împrejurimile 
BUCUREȘTIULUI ?

La sfîrșitul săptămînd, de o- 
bicei, bucureșteanul asaltează 
zonele de agrement din imedia
ta apropiere a orașului — Bă- 
neasa, Floreasca, Tei. Cernica. 
Posesorii de autoturisme se în- 
scriu în coloana nesfirșită ce se 
îndreaptă spre Snagov său stră
bate Valea Prahovei.

Excursiile în aceste locuri, de
venite deja clasice, datorită a- 
glomerării, ajung să obosească 
vizitatorii. Dar omul s-a obișnuit 
și îi vine greu să schimbe obiș
nuința cu exploatarea, să caute 
altă zonă de agrement, și atunci, 
în duminica următoare, revine, 
face plajă, înghite praf, este căl
cat și deranjat, se înghesuie și 
așteaptă la un chioșc, ptna la 
exasperare*  să cumpere un suc 
sdu ceva de nuncare.

• Lucrătorii din 
cele 11 întreprin
deri agricole de stat 
cultivatoare de ce
reale din județul 
Dolj au încheiat 
marți recoltarea 
griului, cu două 
zile în avans fața 
de plan și cu 7 zile 
mai devreme decît 

’ în anul trecut. Du
pă cum rezulta din 
datele operative, 
toate unitățile au 
obținut rezultate 
superioare celor 
planificate ; pe an
samblul județului 
producția medie re
alizată de pe cele 
18 672 ha cultivate 
fiind de 3 030 kg Ia 
hectar. Ea întrece 
cu 326 kg nivelul 
planificat, și cu 260

Dar în împrejurimile Capitalei 
sînt încă multe locuri care prin 
condițiile naturale și materiale 
pe care le oferă îmbină în mod 
fericit odihna fizica și reconfor- 
tarea intelectuală. Distanța ac
ceptabili pînă la aceste locuri, 
mijloacele de transport în co
mun, sau cele puse la dispoziție, 
la cerere, de Agenția B.T.T. din 
București, în număr suficient, 
pentru automobiliști nu se ridi
că probleme, le fac foarte acce
sibile tuturor celor ce vor să-și 
petreacă citeva ore din timpul 
liber cît mai plăcut, să se odih
nească în mijlocul naturii și să-și 
îmbogățească universul cultural.

VACANȚA — ANOTIMP AL TURISMULUI

Trasee nGi 
in județul Ialomița

O duminică plină se poa^ 
petrece la CUdărușani. Pădurea, 
lacul și mănăstirea formează un 
complex turistic de mare atrac
ție. Orele petrecute in pădure, 
pe malul lacului, se pot com
pleta ideal cu o vizită la mănă
stire. Ctitorie a ku Matei Ba- 
sarab. hi decursul anilor a fost 
martora multora dintre fromîn- 
fările ce punctează istoria pa
triei.

In muzeul mănăstirii, alături 
de alte valoroase exponate, se 
găsesc icoane pictate de marele 
pictor Nicolae Grigorescu în anii 
săi de tinerețe.

Un sondaj printre vizitatorii 
Snagocului a arătat că un nu
măr extrem de mic traversează 
lacul pentru a ajunge la mănă
stire. Legendele, documentele 
scrise și nescrise vorbesc despre 
prezența pe aceste meleaguri a 
hii Mircea cel Bafrin, Vlad Țe- 
peș, Neagoe Basarab. Mihai Vi
teazul, Matei Basarab, Grigore 
Chica, Constantin Brincoveanu, 
sau de alte mari personalități 
marcante ale vieții culturale și 
politice românești: Antim Ivi- 
reanu, Dimitrie Filipescu, Theo
dor Diamant. La întoarcere, 
spre București, amatorii pot face 
un scurt popas la Mănăstirea Ți
gănești. Aici este interesant de 
văzut atelierele de țesături de 
covoare și broderii și muzeul

In partea de sud-est a Capi
talei este în curs de dezvoltare 

o mare zonă de agrement. Ștran
dul, pădurea, restaurantul Cer- 
nica, lacul Pasărea, cahana- 
rr^auront Pustnica, atrag tot 
mai mulți bucureșteni și locui
tori din comunele învecinate.

Ahe trasee din împrejurimile 
Capitalei ne oferă posibilitatea 
contactului cu o altă serie de 
monumente, de data aceasta lai
ce. Dintre ele se remarcă, in 
mod special, Palatul Mogoșoaia. 
Palatul, care a aparținut lui Con
stantin Brincoveanu, este specific 
arhitecturii feudale a Țării Ro
mânești. Muzeul, adăpostit în 
săli, oferă vizitatorilor colecții 
de cărți vechi tipărite, obiecte 
de argint, piese sculptate în 
lemn, fîmpla mănăstirii Arnota, 
ușile sculptate în lemn ale mă
năstirii Tismana, piese de brode
rie brincovenească, picturi.

La Potlogi se află un alt mo
nument de arhitectură, construit 
in timpul domniei lui Constan
tin Brincoveanu. Reședință pre
ferată de domnitor, alături de 
Mogoșoaia, palatul s-a ruinat 
după uciderea sa de către turcL 
Actualmente este în curs de 
restaurare și în curîttd se va în
fățișa în forma arhitecturală 
care l-a făcut atît de cunoscut.

In localitatea Stoenești se gă
sește fostul conac Tîrnoveanu- 
Știrbey, un frumos monument 
influențat de arhitectura brinco
venească. In conacul excelent

Experiența cooperatorilor 

(fin pdețal Oft demonîlrează 

ci este bine si se iajăaiațcic 

repede, ACUM

CULTURI DUBLE
PE SUPRAFEȚE ClT MAI MARI

Pe plajă, Ia Snagov. 
restaurat s-a organizat un mu
zeu etnografic.

Acestea sînt numai citeva din 
zonele și obiectivele de interes 
turistic din jurul Bucureștiului. 
Numărul lor este mult mai 
mare, iaf descoperirea și vizi
tarea altora — printre care mai 
amintim Mănăstirea Samurcă- 
șești, palatul Gfiica din Câciu- 
lați, palatul Știrbei din Buftea, 
schitul Bălteni — oferă satisfac
ții depline iubitorilor de turism, 
dă natură, cultură și artă.

GHICA SASU

Je te cea ■« raarc parte a sw- 
pLafcau cafenafte ca piioase »- 

«tornade Ma

lteses ei fel practici iaieasai 
-ni o operrt.-v.tite ia toate iv
- cfc fiuaha teteok>0e: recoL 
tue — eeberana terc-suic —

— Ce posibilități oferiți tine- 
nkor jodețul dwrnne*io*»tră  
pcotrv petrecerea \aca«ței ia 
sezoea! estiial? — l-am tetre- 
bat pe Minai Moraru. șeful sec
torului de lirism al Comixetului 
.□dețean Ialomița al V.T.C^

De un deosebit interes se 
bucură excursiile peste ho
tare organizate de B.T.T. 
la care iau parte, an de 

VĂ RECOMANDĂM:

an. tot mai mulți tineri. Nu 
este deloc de neglijat nici inte
resul față de excursiile interne, 
traseele circumscrise hărții tu
ristice a oatriei noastre fiind 
foarte MfMitate. In programul 
nostru de activitate mai sînt cu
prinse și trimiterile în taberele 
de odihna, excursii pe raza ju
dețului pentru vizitarea unor 
importante obidctivfe econctfttice, 
diferite excursii tematice.

Aproape 15 000 de tineri 
elevi, cooperatori, muncitori și 
alte categorii de salariați din 
județul nostru vor fi, benefi
ciarii serviciilor noastre.

La Amara și Călărași avem 
dodă baze turistice proprii care 
stau la dispoziția âtît a tineri
lor din județul nostru, cît și a 
acelora care doresc sa ne Vizi-® 
teze.

Baza de la Amara, situată la 
aproximativ 6 km de orașul Slo
bozia, pe malul lacului cu ace
lași nume, într-un cadru natu
ral atrăgător, oferă condiții din
tre cele mai favorabile pentru 
petrecerea vacanței de vară. Se 
poate spune, fără exagerare, 

arat — pregătit — însămîntat. 
Iată Ia ce și-au adus și își aduc 
o contribuție hotărîtoare tinerii 
mecanizatori și cooperatori de 
aid. La Potelu de pildă, fi-a știut 
încă de la începutul secerișului 
că pe întTeaea suprafață de pă- 
:oase se vor însămînța culturi au- 
b’.e si că deci trebuie să se gră
bească ritmul. Pentru că timpul 
era ploios, iar în multe parcele 
arini era culcat, s-a apelat la se
ceră. PrintTe cei care au răspuns 
prin realizări zilnice superioare 
<-au numărat tinerele Ene Roză, 
Ecaterina CeampaHa si Virgini? 
Tarla. Ulterior ștafeta a fost pre
față de mecanizatorii Marin 
Epuraa. Ion Predoi, Gheorghe 
Gbigbeanu. care au continuat 
nK2ta prin depășirea cotidiană a 
normeiar planificate Consecința ? 
— 'streaca s-apeafâtă destinată 
enfardor duble a fost Insămînta- 
tâ iar pe 100 de hectare s-a 
aplicat $i prima prașilă.

Pentru a impulsiona ritmul 
arăturilor de vară. tinerii mecani
zatori ce deservesc cooperativele 
agricole din V’ipna Nouă, Vădas- 
're, Urzica. B^aftavă^ Vișina 
Nouă și Vidăștriia au lansa*  
cHemarea: „Fiecare tractorist
care lucreanB pe combine ri pre
ta. ere m fiecare rf. in ufera 
orelor de recoltat, cel puțin 1 
hectar1". Au răspuns toți mecani
zatorii Stațiuni: pentru mecani
zarea africaltarii Vișin*  Tot aici 
*-an organizat și schimburi de 
noapte la arături co cei 30 de 
-mean Tatoii acohrizați din rin- 

că tinerii siritaton ai Ama
rei nu au motne să re<fete_. H- 
•-ralul. DinwtrivA, Uniftne ce 
dcennejte axn eoostir-> ua piui 
de ^.confort Xj mai puțin lip
sită de atracție e«te ti cealaltă 
bază turistică «ituată pe mllul 
drept ai Borcei, vizavi de oralul 
Călărași. Apele Donării, olața 
de oe mal ciot, de asemenea, 
puncte de atracție ale bazei. Aici 

cazare*  este asigurătă îa iurte 
si pe pontoane-dormitor. Vizi
tatorii au la dispoziție un club 

’.n aer liber, terenuri sportive 
volei, handbal, fotbal, pistă de 

popice, șalupe și un bac pentru 
plimbări pe Dunăre, stație de 
radioamplificare. Pescarii ama
tori își pot organiză aici partide 
de pescuit în toată regula.

— Din păcate, la această în
trebare nu vă putem da un răs
puns favorabil. Pînă acum, prea 
puțini au fost tinerii din țară 
care au vizitat bazele noastre 
turistice. Și aceasta mai ales 
fiindcă sînt mai puțin cunoscute. 
Noi avem posibilitatea să asi
gurăm în cele mai bune condi
ții petrecerea vacanței de vară 
pe serii, pentru tinerii din toate 
județele țării care doresc acest 
lucru încredințîndti-i că se vbr 
bucura din plin de servicii im
pecabile și uii cadru natural op*  
tim pentru petrecerea vacăfiței 
de vară într-Un mod cît rtlăi 
plăcut, cît măi reconfortant

I. BELCIUGAN 

durile membrilor cooperatori. 
I-arri văzut la lucru pe Ion Cru- 
șoveanu, Pavel Gheorghe, Marin 
Dobriță, Gh. Milică, Ion Letea, 
Eugen Țintă și după părerea 
specialiștilor unităților, calitatea 
arăturii efectuate de ei nu este 
cu nimic mai prejos decît ce*»  
realizată de mecanizatorii mai ex
perimentați. Pentru ca randa
mentul schimbului de noapte să 
fie maxim stațiunea a organizat, 
prin mecanicii săi, și asigurarea 
asistentei tehnice în orele dr 
noapte pentru remedierea opera
tivă a oricăror defecțiuni apărute 
Ia tractoare. într-un asemenea 
cadru organizatoric apare firesc 
să aflăm că întreaga suprafața 
planificată pentru însămînțarea 
porumbului-boabe a fost termina
tă pînă la 3 iulie a c., iar înde
plinirea angajamentului hiat de 
a se termina toate arăturile de 
vară pînă la 17 iulie a.c. are te
meiuri serioase.

Numai cu însămînțarea pro- 
priu-zisă problema eficienței cul
turilor duble nu este în întregime 
rezolvată. Se impune în conti
nuare o atenție sporită față de 
întreținerea culturilor. Se remar
că mai întîi că în județul Olt 
marea majoritate a suprafeței 
destinate însămînțării culturilor 
duble a fost amplasată în peri
metre irigate. La cooperativa din 
comuna Ștefan cel Mare de 
pildă, beneficiindu-se de avanta
jele recentului sistem dat în fo
losință Sadova—Corabia, toate 
cele 300 de hectare prevăzute se 

Penrru realizarea unor producții cit mai mari de pe suprafețele 
destinate tnsâmtnțării culturilor duble, miriștea aurie trebuie 
transformată in cel mai scurt timp în ogor proaspăt. Ceea ce și 

fac in aceste zile mecanizatorii din județul Olt.

Foto: GH. CUCU

DOLJ: în I.A.S. s-a încheiat !
recoltarea griului

kg media din 1971, 
anul cu cel mai 
înalt vîrf de pro
ducție. La unele 
unități recoltele de
pășesc simțitor me
dia trustului. I.A.S. 
Băilești (director 
ing. Gheorghe Tu- 
dora), bunăoară, a 
obținut 3 652 kg 
grîu de pe fiecare 
din cele 885 ha cul
tivate. I.A.S. Rast 
(director ing. Du
mitru Bunu) — cîte 
3 500 kg pe fiecare 
din cele 915 hecta
re, I.A.S. Segarcea 
ha, I.A.S. Moțăței 
(director ing. Titu 
Glăvan) — cîte 
3 300 kg de pe 3 350 
(director ing. Du
mitru Grigorescu) 
— cîte 3 280 kg de

găsesc sub batâia aspersoarelor. 
O situație identică și la Potelu, 
Ianca, Giuvărăști, Grojdibod, Iz- 
biceni. In * numeroasele unități, 
membrii cooperatori care lucrea
ză în acord global suprafețele de 
porumb pentru boabe, au trecut 
Ia executarea primei prașile. La 
Grojdibod, din cele 300 hectare 
cultivate erau prășite deja 100 de 
hectare, lucrarea, coritinuînd în 
ritm susținut. „Pentru realizarea 
unei producții cît mai mari ara 
prevăzut fertilizarea fazială a în
tregii suprafețe cu 100 kilograme 
uree la hectar și aplicarea a două 
prașile manuale și mecanice — ne 
spunea inginerul șef al unității, 
tovarășul Ilie Patru. Plantele au 
răsărit bine și sperăm că, ajutate 
și cu ploaie artificială pe care am 
și început să o administrăm, vor 
rodi pe măsura ^așteptărilor și 
eforturilor noastre".

i\ecesitatea ca în toate coope 
rativele județului Olt ca de altfel 
și în cele din alte județe ale ță
rii să se însămînțeze culturi du
ble pe suprafețe cît mâi mari nu 
mai trebuie demonstrata. Se im
pune ca întregul potențial de 
utilaje să fie folosit la întreaga 
capacitate, cît mai multe ore din 
zi și din noapte pentru ca ime
diat după recoltare terenul să 
fie eliberat și înSămînțat. Pe tot 
parcursul acestei lucrări tinerii 
pot și trebuie să-și aducă contri
buția lor așteptată.

OCTAVIAN MILEA

pe fiecare din cele 
1 270 ha aflate în 
cultură. Adevărate 
recorduri la pro
ducția de grîu au 
înregistrat colecti
vele fermei Bădești 
(I.A.S. Băilești) — 
4 400 kg în medie 
pe suprafața de 
200 hectare, Bîrca 
(I.A.S. Segarcea) — 
3 900 kg pe 470 ha 
și Corlata (I.A.S. 
Giubega) — 3 800
kg. pe 500 ha.

In aceeași zi, lu
crătorii întreprin
derilor agricole de 
stat din acest ju
deț au raportat $1 
îndeplinirea sarci
nilor de plan de în- 
sămînțar^ a cultu
rilor duble.

..
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TRANSMITE DIN JUDEȚUL ARGEȘ
BRIGADA „SCÎNTEII TINERETULUI"

Pentru progresul țării

fizic aa

TEODOR POGOCEANU

de- naștere a 
lună decembrie 
Conducerea ex-

ca un singur om

Păscut ..brigada

că. Să vă mai dau 
Cînd unul dintre ș 
pă, Ilieș loan, 
plece in concediu.

A XXV-A 
ANIVERSARE A REPUBLKII

discutai 
gindit 
La cont
— pentru că. pr 
minele de neferoase 
dc exploatare 
mină îa

înalta emblema a realizărilor noastre

MICROINTERVIU UNGĂ
RETORTELE PASIUNII

PETRE DRAGU

pentru bunăstarea poporului

CINCINALUL IN PA TRU ANI Șl JUMA TA TE!

CRONICA DE ÎNTRECERE CU
MINERII RIN MARAMUREȘ

VALENTIN PETER „Brigada
tineretului acționează

u

La Exploatarea minieră NIS
TRU, ..Brigada tineretu
lui". condusă de PETER 

rALENTIN. este motorul gene- 
ator de rezultate excepționale, 
ite. într-un anume șens, stimu

latorul spre performantă în mi
erii. L-am cunoscut pe.șeful de 
rigadă PETER VALENTIN cu 
iteva ore mai, tirziu. după ce 
m sosit la Nistru. Dar mai in- 
i. secretarul comitetului de 
artid, OROS IOAN. ne furni- 
oază cîteva date elocvente de?- 
re munca ..Brigăzii de tineret**,  
flăm, astfel. că în luna fe- 
î'uarie brigada a bătut recordul 
solut al exploatării extrăgind 

este plan 50 tone minereu. în 
ntinuare, rezultatele s-au 
epținut cam la apelași jxivel.» i 

intesc : in luna ^aprilie — 50 
ne. peste plan; .în luna mai

50 tone peste plan ; în' luna 
pie — 42 tone peste plan.
Intre timp, am putut consem- 

și citeva aprecieri despre . 
ărul . șef de brigadă. ..La 23 

ani., ne. spunea tovarășul 
OS, comunistul. Peter Valen- 
. împreună cu brigada lui, . 

ustituie mîndria exploatării, 
'em. desigur, și alte brigăzi 
ntase, dar această „brigadă 
tineret" ne uimește zi de zi

iii dăruire și entuziasm.
Xm purtat, apoi, [o lungă dis- 
ție cu PETER VALENTIN. 
-’Cum' ' s-a■ '

eretUlui";.. ?
Actul șău 

t. semnat în 
anului 1971. ------- ------ ---  -
atării, împreună cu comitetul 
partid, s-au gindit la înființa- 

aceștei brigăzi. M-au. che- 
t și ■ mi-au propus ■ sa • de vin 
de brigadă. Am acceptat, 

ă ezitări. M-am bucurat. Era 
dee bună.

Vi s-au repartizat membrii 
găzii ?

'Nu ! Am avut voie să-mi 
Vreau să spun că mi s-a 

5 să-mi formez singur 
„a. A fost .încă un punct 

igat. Cunoșteam cîțiva mi-' 
i .țineri — frații Ilieș Filip 
Ilieș loan, Pet'ruș loan, Ga- 

Ioan — uteciști cu care 
am lucra foafte bine. A- 

m încredere în ei și asta nu 
puțin lucru.
Pe urmă ?
Pe urmă, ne-am sfătuit.

, între noi, fără ședințe... .Am 
de vorbă, ca între mineri, 

cărțile pe față, am cîntărit 
ele și condițiile de care dis- 
em și ne-am . propus să 
rerizăm recordul absolut al 
oatării.
Și în luna februarie ..Bri- 
tineretului" a obținut cel 

mare succes : 50 de tone 
reu peste plan, pentru c i 
nile următoare să ne men- 

in jurul acestei valori.
Ce metode ați folosit pen- 
a realiza aceste impresio- 
e depășiri de plan ?
Vedeți,’ cu riscul de a fi 
e banal, pînă a ajunge la 
de va trebui să amintesc 
re'alte lucruri. In primul 

despre disciplina care 
ește în brigadă. Este vor- 

e acea legătură sufletească, 
cel spirit de echipă, care 
btine greu dar. odată obti- 
rămine baza principală a 
țațelor superioare în mun-

un exemplu. 
>etii de ec 

trebuia 
noi urma 

atacăm un nou filon. Ilieș a 
nunțat la plecarea in coace 
..Nu. mai plec ! Să termir 
acest 4ilon și pe urn
ei ea mi-a spus. Ni
care erau programai! 
diu. nu au mai pleca 
poate, pentru dumne;
un exemplu mărunt, dai- pentru 
mine are o însemnătate de 
bită. El constituie încă o co: 
mare a faptului că întreaga 
gadă a devenit CA UN SINGUR 
OM și aici văd eu 
succeselor noastre.

— Ațî aflat din zia: 
de chemarea șefului de

ION NALTU: „ Vom da zece 
tone, dar nu ne vom opri aici"

N ALTU ION. contrar nume
lui, este... o mină de om. 
cu o pereche de odu vioi 

care te pătrund și te cintâresc 
din cap pînă-n picioare. Un om 
scump Ia voi bă, caracteristică 
comună majorității minerilor. Se 
pare că ei vorbesc puțin și pre
feră, fără ostentație, să la*e  fap
tele sa grăiască despre ei. Așa 
mi s-a întâmplat și cu șeful de 
brigadă Naltu. Doar cînd i-am a- 
mintit de angajamentul minerilor 
din brigada lui PRUNDVȘ: -9 
tone minereu pe post/' a zimbit 
larg.

— El zice 9 ! Apoi nu-i rău ! 
Pentru ei e chiar mult Dar pen
tru noi, pentm brigada mea 
nu-i de-ajuns. Noi vom zice : 10 
tone minereu pe post!! Și dacă 
zicem așa x a fi.

Asta a fost tot ce am putut 
scoate de la comunistul Naltu. 
Restul, și aș zico principalul. 
I-am aflat de la tovarășii săi. 
Este omul care a fost pus întot
deauna să rezolve cele mai difi
cile situații care apar adeseori 
în mină, și de fiecare dată s-a 
dovedit a fi Ia înălțime. Ingine
rul BINDER FRANCISC — șe
ful sectorului III de la ExdIoq- 
tarea minieră Baia Sprie — îl ca
racteriza astfel; „E curajos, dar 
la el curajul se îmbină cu cal- 

. cuiul. Calculează ’exact cum tre
buie să rezolve o situație difici
la și nu riscă, sau dacă riscă, o 
face numai după ce consideră că 
nu are altă soluție. De multe ori 
lucrările speciale, de la unele 
abataje abandonate, i-au fost în
credințate lui. E vorba de exe
cutarea unor armături, de înde
părtat unele capturi — operați
uni grele pe care nu le poate 
face oricine... El le execută cu 
precizie/4

Adjunctul șefului de sector, co
munistul ROHIANU DUMITRU, 
ne-a dezvăluit alte realizări ale 
brigadierului Naltu. împreună cu 
un colectiv’ de mineri, la acest 
sector se pune Ia punct planul 
unei inovații caracterizată de 
specialiști de „valoare mondia

lă“. Fără a intra in amănunte, 
voi spune doar că este vorba de 
o inovație prin care se urmă
rește înlocuirea lemnului care 
servește h armarea galeriilor. A- 
ceasta se va realiza prin folosi
rea onor cabluri de oțel uzate 
(care se dădeau la fier vechi) și 
a unor benzi de cauciuc, de ase
menea uzate. Desigur, am expus 
succint și fără a intra in amă
nunte tehnica acestei inovații. 
Vom sublinia că s-a trecut la 
experimentarea ei și că s-au ob
ținut rezultate bune. Minerii din 
acest colectă doresc să desăvâr
șească inovații in cinstea Con
ferinței Naționale a partidului. 
Din colectivul de mineri face 
parte fi Nai tu Ion. £1 a realizat 
partea practică a experimentului. 
A fost o musca grea de care, ca 
întotdeauna. <-a achitat cu suc
ces. Prin înlocuirea TOTALĂ A 
LEMNULUI se vor obține 
însemnate economii și un grad 
mai mare de siguranță al armă
turii.

Iată cîteva realizări importan
te pe care minerii de la Baia 
Sprie le dedică Conferinței Na
ționale a partidului. Adăugam 
la ele angajamentul șefului 
brigadă Naltu — de a 
ține 10 tone minereu 
post Realizările de care 
beam sînt

de 
ob-
Pe 

vor- 
garanție că el va 

reuși. De altfeL brigada sa este 
foarte aproape de ceea ce și-a 
propus. In ziua cînd mă aflam în 
abatajul lor. ajunseseră la 8,5 
tone. Și acum planul pe puncte 
al brigăzii : executarea lucrărilor 
cu 6 perforatoare pe schimb (pî
nâ acum se lucra cu 1 sau 3 
perforatoare); operațiile de per
forare vor fi executate in schim
burile 1 și 2 și în jumătățile din 
schimbul 1, 3 : în cealaltă jumă
tate a timpului schimbului 3, vor 
fi executate lucrările de pușca- 
re ; în schimbul 4 va fi efectua
tă copturirea abatajului, evacua
rea coeficientului de înfoiere a 
minereului și ridicarea umblete
lor la abataj.

►
O ZI PRODUCȚIE 
DIN VIATA UNUI 
JUDEȚ

NOI COTE 
COMPETIȚIA ȚE
SĂTOARELOR '

ÎN

ELEVUL DUMITRU 
GRECU NE EXPLI

CE ÎNSEAM- 
„CU 6 LUNI 
DEVREME"MAI

AȘTEAPTĂ 
INVENTA-DOI

TORI DE LA CON
FERINȚA NAȚIO
NALĂ'

Mineri din Mahmudia la 
ieșirea din șut. e

CONFERINȚEI
NAȚIONALE

„Vizită pe care am înfreprins-o în princi
palele unități industriale din Argeș ne-a 
dat posibilitatea sâ constatăm cu satisfac
ție că oamenii muncii din Argeș își aduc 
contribuția lor activă la înfăptuirea pro
gramului elaborat de Congresul X în do
meniul industriei".

al cocnpetitâei 
mat: in cinstea

J acKm; o*  > oc<- . JVrz
cin chiar dacă &-jî
orevenit «munte, nu duj

•.roeme iți dai *eama  câ mun-
:ri: de aici — xrirsîa njedx*  20

oe ani — sini a.-.gajav
iairc-cere. GrafkeSe afișate

Tizfte; iți araiă. xn hm-
ui succint ai citreioc și co-

la numai cele 3 schimburi citate, 
aproape 110C0 m liniari de sto
fă. Cu ai te cuvinte, o cantitate 
suficientă pentru a fi confecțîo- 
nate*la  alegere. 3 666 costume 
bârtAți. 5 500 costume de damă 
sau 11 000 costumașe pentl’U 
copii.

— Nu am pornit de la o depă
șire atif de substanțială, a obli
gațiilor zjlnice — ne informea
ză tovarășul Nicolae Stan — și 
r.iri nu ne vom opri la perfor
manțele atinse pînă acum. Pe 
măsură ce se apropie data cind 
vor începe lucrările Conferinței 
Naționale a partidului prin mă- 
rtrea exigenței față de noi înși-

MIINILE MĂIESTRE**
DE LA „ARGEȘANA"

ne. prin autodepășire. cu fiecare 
clipă, cu fiecare oră. vom pro
duce mai mult„

—, Iar noi, cei de pe . locurile 
secunde, avea sâ completeze 
mai tirziu utecistul Nicclae Ma- 
rori. ce conduce zona 10, schim
bul C. vom face to: c« ne e in 
putință pentru a schimba ordi
nea in • clasament. întrecerea se 
află în plină desfășurare și ..li
derul" poate fi oricind schimbat.

Neîndoielnic. Urmărind fișele 
de producție ale citorva dintre 
țesătoare. Ioană Bădjlă, Andrei 
Niculina, Elena Fiiipescu. Ioa
na vărzaru. Stela Ciobanu. E- 
lena Badea, remarcam de la o 
zi la alta noi progrese în reali-

Aceste cuvinte, cuprinzînd înalte aprecieri 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu străda
niilor și rezultatelor obținute în industria Ar
geșului sînt așezate 1a loc de cinste în 
întreprinderile județului, sînt gravate trainic în 
inima tuturor oamenilor muncii, însufletându-i, 
îndemnîndu-i Ic permanentă autodepășire.

„Contribuția lor activă", realizată la Coli- 
bași și Chnpulung Muscel, pe platforma petro
chimică a riteștiului, la fabricile „Argeșeana" 
și „Textila", în combinatele de industrializarea 
lemnului sau de zecile de construcții, trebuie 
să concretizeze, în acest cincinal, o investiție 
de 20 miliarde lei, cu un sfert peste suma în
scrisă la același capitol în - cincinalul trecut. 
Sarcini care, alături de toate celelalte, trebuie 
înfăptuite cu 6 luni mai devreme, adică în 
4 ani și jumătate.

Un obiectiv la care sînt angrenate toate 
întreprinderile județului. De pildă, G.U.A.P. și-a 
asumat răspunderea realizării unei producții 
suplimentare, cu desfacere asigurată, de 2 mi
liarde lei. La rîndul ei. Fabrica de motoare 
electrice, care realizează acum o producție 
mai mare cu 150 la sută față de 1970,

trebui sâ urce, pînâ în 1975, la impresionantul 
spor de 311 la sutâ. In același context, petro
chimia va asigura o producție suplimentara de 
4 miliarde lei, iar Grupul industrial de foraj- 
extracție va obține valori la fel de însemnate 
de vreme ce și-a propus să realizeze, pînâ în 
1975, o adîncime medie de forare mai mare 
cu 1.000 de metri fata de adîncimea atinsă în 
1970.

Sînt numai cîteva din reperele generale 
pentru a căror atingere se dă, în acest județ 
ca în întreaga țară, zi de zi o susținută bătă
lie. O bătălie care, azi, 11 iulie 1972, cînd au 
mai rămas doar 8 zile pînâ la Conferința Na
țională a partidului, s-a ridicat la valoarea 
de 42 milioane lei... O zi din viața unui județ. 
Cîteva zeci de mii de tinere, voințe muncito
rești și capacități profesionale concentrate în- 
tr-o singură cifră. O cifră care, luată ca me
die și înmulțită cu cele 180 de zile cu care 
oamenii muncii de aici sînt hotărîți să scurte
ze durata cincinalului, capătă, în lumina pre
zentă, semnificații majore.

Semnificații cu atît mai emoționante, cu cît 
potrivit gîndului care se face tot mai des auzit 
în aceste zile în rîndurrle colectivelor de mun
că din Argeș, cele 6 luni depășiri hotărîte în 
prezent nu sînt decît un... barem de pornire 
pentru performanțe și mai mari. Performanțe 
care să răspundă și mai cuprinzător înaltei 
aprecieri a secretarului general al partidului.

zareazsarcinilor de plan. După 
prima decadă a lunii, iunie ele 
reușiseră media zilnică de un 
m liniar stofă de la fiecare răz
boi peste plan, pe 20 iunie 1.5, 
pe 30 iunie 2,3 m.

— Săptămina începută in 10 
iulie — releva tovarășa Doina 
Marin. — săptămina în: care se 
încearcă mult peste ștacheta ce
lor 3 m obținuți vineri/ și slm- 
bătă de cea mai mare parte din
tre tinerele țesătoare.

O ultimă precizare cifrică : 
10—15.1a sută sjnt procentele 
obținute pests plan la capitolul 
calitatea producției. Sînt argu
mentele cele mai convingătoare 
ale faptului că uteciștii Fabricii 
de stofă ..Abgeșeana4?,. respectiv 
ai secției țesătorie. integrați în 
întrecere nu uită nici un mo
ment că lui mai mult trebuie să 
i se adauge neapărat și in a- 
celași timp calificativul mai 
bine.

GHEORGHE GHIDRIGAN

„Ce facem în vacanță?

CONSTRUIM!"
Primul fapt care ne-a reținut 

‘ atenția e că aici, ia „Electro"-Ai -
■ geș. lupta pentru eficiență econo- 
' mică constituie o problemă con-
■ cretă a fiecărui muncitor, inginer 
; sau tehnician. Asta le-a piăcut. 
, Mai ales atunci cînd li s-a spus 
I că între ei. elevii veniți la muncă 
! patriotică și muncitorii de pe șan

tier. nu se vor face nici un fel 
de diferențieri în ceea ce privește 
responsabilitatea față de indepli-

i ni rea pianului.
..Electro"-Argeș e o fabrică in 

; construcții. Un important obiectiv 
! economic care va schimba funda- 
; mental viața unui oraș : Curtea de 
| Argeș. Elevilor, cie la Liceui „Vlai- 

cu Vodă" din localitate, le place *ă  
, spună — cu vădită mindrie ! — că 

orașul lor va fi racordat Ia siste-
■ mul civilizației industriale. Și nu 

numai că le place, să se mîndreas-
; că. cu așa ceva, dar contribuie 

efetiv la grăbirea acestui import 
I tant eveniment.

Pe 65 dintre ei — constitui’! in 
i brigada „Argeș 44 — i-âm intilr.it 
I ieri, pe șantiere! fabricii. Ei au 

preluat ștafeaa de la colegii lor 
din brigada ..Argeș 37". Timp de 
trei săptămini ver participa efectiv 

, ia lucrările de construcții, înca
drați în echipele cu cea mai bo
gată experiență.. Ei au de apărat 
prestigiul brigăzilor ..Argeș" care 
în aceste zile fierbinți raportează 

1 însemnate succese pe toate șantierele de muncă patriotică ale jude- 
ruiui. Și apoi, trebuie să fie cel 
puțin la înălțimea colegilor care au 
lucrat aiei în prima serie, făcînrt 
ca pe întregul șantier numele Li
ceului „Vlaicu Vodă'*  să fie rostit 
cu respect.

Conducătorii șantierului le-au 
îreredințat lucrări de mare însem
nătate. Ceea ce face ca tinerii 
constructori să fie implicați în re
zolvarea unor importante proble
mă economice. Un elev, Gheorghe 
Daseălu, care are răspunderea de 
a conduce întreaga brigadă, îmi 
spunea că el și colegii săi au a- 
cum prilejul să mediteze în cu
noștință de cauză la adevărurile 
aflate in orele de economie poli
tică. Despre programul de inves
tiții-au discutat pe larg la școală, 
își anțintește că li s-a explicat de
taliat semnificația celor 470 mi
liarde lei alocați în acest cincinal 
pentru dezvoltarea industriei. Ro- 
mânia s-a lansat în cel mai gran
dios program de investiții din is
toria sa. ,.E o mare răspundere 
pe care și-a asumat-o poporul

nostru- — li s-a spus în cadrul 
, lecției respective. Acum au înțeles 

exact , in ce constă această răspun
dere. Au înțeles că alocarea uno? 
fonduri atît de importante implică 

. și marea răspundere privind uti
lizarea lor cu maximă chibzuință.

Și nu numai că au înțeles, da; 
trăiesc efectix' această răspundere. 
Construiesc — așa afirmă cind sînt 
întrebați ce fac în vacanță și asta 
înseamnă că șînt și ei răspunzători 
de schema valorică a milioanelor 
de lei alocați pentru ridicarea fa
bricii . „Electro“-;Argeș. Colectivul 
șantierului s-a angajat să termine 
lucrarea cu 6 luni mai devreme. 

. Elevul Dumitru Grecu. comandan
tul grupei' a treia, explică ce în
seamnă „cu 6 luni mai devreme". 
Scrie pe o liîrtie — parcă temin- 
du-se să nu greșească — cîteva 
cifre■ terminarea lucrărilor• cu ■ o 
lună mai înainte de termen, în
seamnă5 o producție suplirfientar

Qe 41 600. motoare electrice, 15 00(1 
a^iratoare, 5 800 . ventilatoare, 
3 500 unelte electrice de mină... 
Apoi adaugă cu importanță :

„Și asta numai într-p lună. Noi 
ne-am angajat însă că lucrarea va 
fi terminată' cu 6 luni-’mai 'de
vreme".

„Noi"? Nu. Prea mult spus. ‘In
ginerul Vasile Păriătescu. șeful 
șantierului, crede că nu, deoarece 
— accentuează — „elevii sînt in
tr-adevăr de-ai noștri"; Iar după o 
pauză : ,.Și-au cîștigat muncind a- 
cest ; drept. Pot spune că ne sînt 
de un mare ajutor. Ei. întăresc 
formațiile de lucru, completează 
golurile în efectivele de munci-, 
tori. Și de ce să nu recunosc, m-a 
surprins faptul că nu se tem de 
greu, de eforturi, că muncesc foarte bine". - ‘

E o realitate care le facecinșțe.
ADRIAN VASILESCU

La „Argeșana" întregul colectiv e angitnat cu toate forțele pentru 
îndeplinirea angajamentelor asumate în cinstea Conferinței.

Foto: GH. CUC.U

Cînip vast la marginea 
Piteștiultii. Zări crene
late de construcțiile 

impunătoare ale petrochimi
ei, retorte de argint, sfere 
strălucitoare, .turnuri sobre 
de beton. Șuierul continuu 
11 ventilelor. ca un memento 
al acestei industrii de mare 
specificitate. Abia ne auzim 
interlocutorii : chimiștii Vin- 
tilă și'Rotâânița Aslan, soț 
și soție, el șef al serviciului 
de cercetare, ea șefă de la
borator. ambii membri în 
consiliul tîneret-muncitoresc 
al comitetului județean 
U.T.C.

— Cu 4 ani în urmă, cînd 
am venit aici, totul era la 
fundație. Acum producem la 
concurență cu Ploieștii, cu 
Brazii... Am crescut și noi 
o dată cu combinatul.

I Două biografii de tineri 
chimiști, plăsmuite frumos în 
retorta fermecată a pasiunii 
profesionale. Și nu doar 
strict, profesionale, ci și ci
vice. Am îndoi originali din 
Capitală ■— au voptat pentru 
Pitești. El a lucrat chiar și , 
în minister. Dar nu s-a la

nsat pînă nu a ajuns aici, 
'unde era. după cum mărtu
risește, „cel mai propice 
cîmp de desfășurare".

— Nu e nimic deosebit în 
a.sta, ne mărturisește tînărul 
chimist. Sî'ntem 30 de cerce
tători în serviciul nostru și 
toți au renunțat — dacă asta 
se- numește renunțare — la 
cite un loc socotit îndeobște 
mai bun : posturi universi
tare, funcții în institute cen
trale etc.

Ar mai fi de adăugat că 
toți, dar absolut toți tinerii 

k cercetători de aici sînt în
scriși la doctorat. Și. poate, 
n-ar fi li-psit de. interes să 
insistăm asupra ^amănuntu
lui" că toate, dar absolut 
toate tezele-de doctorat sînt 
teme cu care cercetătorii se 
confruntă zi de zi în pro
ducție. Dar ne-am propus nu 
un. reportaj, ci un micro in
terviu :

Cu ce guiduri întâmpi
nați Conferința Națională a 
partidului ?

V.A. : Cu încrederea că 
acest înalt for al comuniști
lor va adopta asemenea mă
suri înc-ît domeniul ' nostru 
— cercetarea-științifică — să 
se valorifice, în cincinal, pe 
măsura realelor sale resurse 
de pregătire -și creație.

— Care este caracteristica 
acestor resurse ?

— Competitivitatea pe plan 
mondial. Am călătorit destul 
peste hotare. în .interes de 
serviciu, pentru a-mi putea 
d.a seama că chimistul ..me
diu" din țara noastră nu e 
cu nimic mai prejos, ca pre
gătire și forța de creație, o- 
mologului său din țările cu

industria chimică cea mai a- 
vansată.

R.A. : Ba. dimpotrivă. Se 
poate spune că, la noi, exis
tă un orizont mai larg, o 
disponibilitate spirituală mai 
vastă, spre deosebire de u- 
'nilateralitatea care îl carac
terizează pe specialistul din 
țările amintite.

V.A.: Ceea ce trebuie să 
cîștigăm noi, în schimb, este 
cadrul organizatoric adecvat, 
modern, operativ1, cficieht, 
el însuși competitiv. Sînt 
sigur că. în spir.itul repeta
telor îndemnuri ale tovară
șului Nicolae Ceau.șescu. 
Conferința. Națională a par
tidului va găsi căile creării 
unei asemenea organizări, 
fără nu știu cîte verigi in
termediare. care mai mult 
îngreuiază munca.

R.A.: Și, de asemenea, am- 
convingerea că forul comu
niștilor va da un nou impuls 
și o bază realistă, adecvată 
■învățămîntului științific, 
venirii statutului etic 
cercetătorului ca om, al 
siunii permanente, nu 
simplu slujbaș al celor 8 
de lucru. în sfîrșit, nu 
îndoiesc că și alte elemente 
care acum prezintă carențe 
— de pildă, informarea 
specialitate, la zi — vor 
revizuite și restructurate 
atare.

V.A.: Ca să sintetizez 
spune că sentimentul cu care 
întîmpinăm noi. cercetătorii, 
importantul eveniment este 
sentimentul omului conștient 
că se află în fața unei etape 
în care i se va crea posibili
tatea de a înfăptui mult mai 
mult decît pînă acum.

...Doi tineri cercetători, 
două biografii plăsmuiteIți 
retortele pasiunii. Doi tineri 
chimiști ale căror gînduri și 
afirmații sînt în deplină con
cordanță cu faptele. Pentru 
că ei se prezintă în fața 
Conferinței Naționale 
partidului cu realizări 
seamă : sînt realizatorii 
nu mai puțin decît 5 -brevete 
de invenții dintre care una 
singură aduce un beneficiu 
de 2 milioane lei la produc
ția medie a secției în care a 
fost aplicată. Și ar mai fi de 
adăugat că, în aceeași idee, a 
-aiitodepășîrii. cea mai re
centă lucrare a celor 2 tineri 
chimiști. lucrare în curs de 
finisare, prezintă perspecti
vele unor beneficii și mai 
mari. Ar mai fi de vorbit, 
poate, și despre prodigioasa 
lor activitate în cadrul Teh- 
nîc-Clubului piteștean... 
așa cum spuneam, aici 
ne-am propus un reportaj, ci 
un micro-interviu.

intilr.it
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Conducerea A.T.M.. spriji
nită cu largă solicitudine 
de sindicatul sectorului 

învâțămînt-cultură, a avut în 
actuala stagiune o inițiati
vă interesantă și. să spe-, 
ram,, fructuoasă.: vizitarea in
stituțiilor dramatice din diverse 
orașe de către oameni de tea
tru din Capitală — regizori, ac
tori, ziariști — conduși de vice
președinta A.T.M.. Dina Co
cea. Oaspeți ai colectivelor din 
țară, ei au urmărit pe scenele 
respective spectacolele noi ale 
acestei stagiuni și au dezbătut 
apoi cele mai acute probleme 
profesionale, legate mai ales de 
relația teatru—public. Inițiativa 
A.T.M. s-a dovedit a fi dublu 
avantajoasă : teatrele au prile
jul să-și prezinte activitatea mai 
bine decît prin turneele meteo
rice din București, dezbaterile 
la sediu clarificind integral as
pirațiile, perspectivele trupei și 
necesitățile publicului local ; 
conducerea A.T.M., oamenii de 
teatru bucureșteni au posibili
tatea să cunoască direct colecti
vele artistice și să contribuie 
astfel. în cunoștință de oauză. la 
un rodnic 6Chimb de idei și de 
sugestii. Bineînțeles, cu condiția 
ca acest schimb să pornească de 
la specificul fiecărui teatru, spe
cific raportat în primul rind Ia 
publicul său. Fiindcă, lucru știut, 
teatrele noastre nu seamănă în
tre ele pînă la identificare (cum 
ar crede unii), sau în orice caz 
nu ar trebui să semene (cum 
ar vrea alții) ; există instituții 
dramatice cu o anumită poziție 
geografică, cu o anumită carac
teristică demografică a publi
cului. care creează trupei respec
tive obligații aparte. Există, 
deci, teatre cu un anume speci
fic. cum ar fi de pildă Teatrul 
din Constanța, vizitat recent de 
conducerea A.T.M.. de oameni 
de teatru din Capitală. Poziția 
acestui teatru l-ar recomanda 
în sezonul actual ca principal 
pion al stagiunii estivale, de 
care ar putea beneficia pe lito
ral publicul autohton si străin. 
Pe de altă parte, condiția șa de 
teatru stabil, într-un oraș cu o 
populație eterogenă (și totodată 
fluctuantă : 5 000 de marinari ; 
plus 10 000 de muncitori : elevi, 
studenți), creează răspunderi di
ferite pentru alte anotim
puri. Teatrul constănțean, înfi
ințat exact, acum 20 de ani, 
a răspuns altădată acestor mul
tiple cerințe, oferind nu arare
ori atit spectatorului prori-u, cit 
și celui oaspete din timpul verii, 
spectacole bune, realizate de re
gizori și actori de marcă. Indi

ferent d® anotimp, dar mai ales 
vara; trupa de la Constanța avea 
aici contribuția sa de originalita
te. Acum doi ani. de pildă, in ca
drul natural al noului port 
Tomis, teatrul a prezentat „Me- 
deea“ de Euțipide, reprezentație 
care a întrunit toate sufragiile, 
nu numai prin inedit dar și prin 
valoarea artistică. Anul trecut, 
însă, stagiunea estivala s-a re
zumat la reluarea aceluiași 
spectacol, cu aceeași piesă, iar 
acum, inițiativa a sucombat 
definitiv. Ca, de altminteri, orice 
inițiativă privind stagiunea de 
vară a teatrului constănțean : 
nici o piesă românească pregă
tită pentru acest, anotimp, nici 
un spectacol după un text clasic, 
ca altădată, (Moliere. Goldoni, 
Shakespeare), prin care un ase
menea colectiv ar putea repre
zenta teatrul românesc in fața

de entuziasm a actorilor față 
' de repertoriul aflat pe masa de 
lucru a teatrului. O piesă a unui 
dramaturg bulgar, ..Pana de 
cauciuc" și o nouă lucrare ori
ginală „Comedie cu oltence” de 
Gh. yiad, nu întrunesc aproba
rea trupei. Deși dornici să joace 
piese originale, actorii revendi
că mai multă exigență in ale
gerea lor, nu mși vor să se ac
cepte. lucrări mediocre, reluări, 
piese jucate de alte zeci de tea
tre. Directorul colectivului. Ion 
Maximilian, acuză dificultatea 
de a îmbina în repertoriu lu
crări cu un substanțial conținut 
și totodată cu un subliniat ca
racter de atractivitate. La prima 
vedere observația pare judicioa
să. căci publicul constănțean 
dovedește o mare predilecție 
pentru comedie : în ultimii ani, 
cel mai mare succes l-au avut:

O inițiativă meritorie a Teatrului de dramă și comedie din Con
stanța nereluată in actuala stGgiune estivală: „Medeea** de 

Euripide, spectacol în aer liber, prezentat acum doi ani în 
premieră

UN TEA TRU SPECIFIC ÎN
CĂUTAREA... SPECIFICULUI

spectatorilor din alte țări. Pro
gramul estival inexistent ca 
noutate a fost înlocuit cu 
transferul din sală în grădinile 
litoralului a câtorva reprezenta
ții vechi, ..Cine ești tu”. ..Ro
manțioșii'’ ori spectacole relua
te după mai mulți ani. „Ovi- 
dius". ..Nota zero la purtare”. 
Singurele piese noi montate 
în actuala stagiune la Con
stanța, ,,Omul care...” și „Inte
resul general” nu intră in pro
gramul litoralului, căci intere
sul vizitatorilor pentru aceste 
piese, jucate de cele mai multe 
teatre din țară, nu poate fi ex
cesiv. Acalmia instalată în tea
trul din Constanța se reflectă, 
după cum se vede, mai ales în 
monotonia repertoriului, care 
n-a fost gindi-t in funcție de spe
cificul teatrului, ci a repetat 
programul artistic al multor co
lective din țară. Primii nemul
țumiți de opțiunile conducerii 
teatrului privind piesele acestei 
stagiuni sint actorii care, după 
cum au arătat discuțiile, n-au 
fost consultați asupra reperto
riului actual, nu sint întrebați 
la alcătuirea celui viitor. Vicisi
tudinile noncolaborării se ex
primă ÎTJ insatisfacția și lipsa

,,Băiat bun dar cu lipsuri” (183 
spectacole I), .,Papa se lustru
iește” (154 spectacole). „Sicilia
na” (peste 100 spectacole). în 
timp ce „Trei surori”, „Ros- 
mersholni”, „Noaptea Iguanei”. 
nu s-au putut juca decit de 7 
ori ! Criza de public pare să 
pindească îngrijorător teatrul 
din Constanța, intre altele, după 
opinia trupei, insuficient spriji
nit de profesorii orașului, indife
renți față de educația culturală 
a tineretului. Discuțiile au ară
tat insă că la inapetența pentru 
teatru poate contribui și insti
tuția însăși printr-un reper
toriu insuficient echilibrat in
tre preferințele publicului și 
respectarea ideii majore de 
teatru. Numărul de specta
tori scontat in acest an n-a 
fost acoperit. dar. firește, 
nu sint încă epuizate posibilit'- 
țile de a-i readuce in sălile de 
spectacol : la studioul recent 
inaugurat recitalurile actorice?*.i  
(poezie și proză) au «tirnit un 
justificat interes, așa cum ar fi 
stirnit probabil in rindul majo
rității publicului spectacolele a- 
nunțate dar neprezentate : „Sol
datul fanfaron". ..Mascarada**  și 
multe altele. Așa cum s-ar fi

întimplat cu publicul aflat în 
vacanță pe litoral, dacă teatrul 
ar fi continuat să prezinte dra
maturgia antică în cadrul unic 
al Mozaicului de la Constanța, 
al Muzeului de istorie ori in 
Portul Tomis, sau dacă s-ar fi 
realizat o veche propunere, ..1001 
de nopți-.”. îmbinare de tea
tru, balet, muzică. Dar toa
te acestea nu s-au intim- 
plat. Stagiunea de iarnă n-a 
strălucit, cea estivală nu exis
tă : actorii de ia Constanța 
observă cu tristețe că în teatru 
se ‘ muncește corect, dar fără 
pasiune. Și e păcat fiindcă 
forte artistice există. Există 
regizor: buni, in primul rind di
rectorul. artist talentat, autor al 
unor spectacole unamim aprecia
te. adesea premiate, alături de 
un uasionat al montării drama
turgiei antice, Gh. Jora. Există, 
regizori; dar s-ar mai putea ape
la și La alții — tineri, entu
ziaști. dornici să fructifice 
to2te aptitudinile unui colec
tiv, Există actori de reală 
valoare și generații diferite 
deci cei foa“te tineri ar pu
tea fi folosiți mult, mult mai in
tens. Cred câ teatrul din Con
stanța e singurul din țară care-i

,.cruță“ spre deziluzia lor î în 
alte colective proaspeții absol
venți sînt distribuiți la maxi
mum, în timp ce aici, cu o sin
gură excepție, actorii tineri fac 
aproape figurație. Există și ini
țiativă : directorul teatrului are 
idei, dar din păcate nu le duce 
totdeauna pină la capăt, actorii 
fac mereu propuneri dar fără să 
fie ei cei care decid.

Gazde și oaspeți la discuția de 
la Constanța au convenit asupra 
caracterului specific al teatrului 
de aici și au propus, să fie con
siderat un ,,caz special”, dat 
fiind obligațiile lui speciale. S-a 
propus, deci, ca fără a neglija 
îndatoririle din alte anotimpuri 
colectivul constănțean să mon
teze cîteva spectacole pentru 
iarnă, pentru publicul de la se
diu, nelipsind de aici cele cu to
tul reprezentative pentru acest 
teatru. Totodată, insă s-a propus 
să se pregătească un reperțoriu 
estival, un program larg, de 
perspectivă, desfășurat pe un 
timp îndelungat, care să dea 
putința realizării sale în cele mai 
bune condiții. Program care să 
aibă în vedere nu neapărat di
vertismentul, ci cpmedia repre
zentativă pentru dramaturgia 
românească și universală. Un 
program care să scoată teatrul 
din Constanța dintre barierele u- 
niformizării, care să ajute a- 
cest teaTru specific să-și des
copere specificul. Cred că ase
menea proouneri. proiecte, idei 
pot fi fructificate, căci purtăto
rii . lor, artiști pasionați, devo
tați teatrului, par pe deplin 
convinși de utilitatea grabnicei 
revigorări a activității.

VIORICA TANASESCU

Marele DA
(Urmare din pag. I)

re vedeam pe cineva care mă 
pîndește, care mă bănute că nu 
știu să lucrez cum trebuie. După 
cîteva zile însă, m-am contopit 
cu acei oameni. Eram împreună 
peste tot. Puntea aia afectivă, 
sau cum să-i zic eu mai bine, 
șantierul mi-a intrat în singe.

Norii se scurg mai departe pe 
firul Lotrului. Acum, cei dinspre 
apus sînt sîngerii. In vale, se 
aude uruit de autocamioane, un 
macaragiu cocoțat în vîrful 
stîlpului de metal face semne 
către cei de jos, în dreapta noas
tră se ridică o nouă cabană, mi
roase a brad și înserare. Norii 
s-au dus mai departe. Poate spre 
Argeș, .poate spre Carpații Mol
dovei. Aripa azurie a serii se 
stinge încet, încet. Pe șosea, în 
dreptul Voinesei, se prelinge dia
fan ritmul unei noi civilizații.

— Cînd am venit aici drumul 
ne-a adus pînă la Voineasa. Era 
prăfos și plin de bolovani. La 
vale se scurgeau căruțe cu afi
ne și putini de brînză. Aveam o 
oarecare teamă de început. Li
niștea ne lovea în urechi. Apoi 
am ridicat toate acestea. Și, să-ți 
spun drept, după ce le-am ter
minat, sau aproape le-am termi
nat, parcă nu ne mai vine să 
plecăm. Inchipuie-ți cu ce ochi 
privesc oamenii aceia care in
stalează prima turbină la Ciun- 
get: ei așează colosul dejzeci de 
tone, se zbat, lucrează 10—II 
ore pe zi, iar după ce au termi
nat să se trezească în fața unei 
realități căre-i determină să ple 
ce. Copilul lor teribil — turbi
na — devine un orfan.

— Dumneata, tov. Barbu, te-ai 
urcat vreodată pe munte să vezi 
tor Lotrul, să vezi pe oamenii a- 
teștia de departe, mici, mici de 
tot, niște existențe abia bănuite ?

Bărbatul din fața mea se ri
dică din scaun, îmi zîmbește 
stingher, răsfoiește un dosar pe 
care scrie „Concedii, 1972“, apoi 
își reia locul, vădit schimbat.

— Uite că pe asta nu am fă
cut-o încă. Știi că e grozav ? Să 
nu vezi oamenii, dar să-i simți, 
să vezi doar macarale, mașini 
inundînd valea cu piaf, dar pe 
oarpeni să nu-i vezi. Asta-i gro
zav. Să știu că Ilie Scarlat lu
crează pe autocisterna aia, să-i 
cunosc toate gesturile, toate miș
cările în secunda aia în care-l 
privesc dar să nu-l văd totuși. 
Am să urc sus pe Petrimanu, sau 
chiar în Parîngul Mare să văd 
Latorița de acolo. Asta am s-o 
fac, să știi, chiar dacă sacrific o 
parte din concediu.

Urcăm pe valea Lotrului, ma
șina ne poartă printre munții din 
șisturi cristaline, apoi drumul o 
ia la dreapta, o tăbliță indica
toare „spre baraj", turme de au
tocamioane grele ne săgetează 
privirile.

Mai văd o secundă Voineasa, 
de data aceasta de jos. din tal- 
vegul fiului.

— Privește cum ia naștere o 
mare stațiune climaterică. Cred 
că am adoptat soluția optimă : de 
ce să mai ridicăm barăci, care pe 
urmă să fie demontate, dacă se 
poate să construim cabane în 
care omul să se simtă mai bine, 
iar după ce vom pleca toate a- 
cestea vor fi finisate, și, cu chel
tuieli minime, vor fi utilizate de 
turiști.

Mașina ftșîie pe asfaltul umed. 
Dimineața e calmă și sinilie. Sîn- 
tem aproape de baraj, sînttm a- 
proape de „piesa principală a 
sistemului Lotru*.  Mă pregătesc 
să văd oamenii Vidrei, oamenii 
marelui DA.

Se lucrează la noul patinoar din Constanța.

PRETEXT DE 
FOILETON

„Siiitem continuatorii 
tradițiilor bănățene^

NE SCRIU CORESPONDENȚII VOLUNTARI

CEL MAI BUN OȚELAR

— Interviu cu SIMION DIMA, 
directorul Editurii „Facla" din Timișoara —

Editura „Facla”, o nouă insti
tuție culturală, un nou colectiv 
despre care se discută mult în 
aceste zile în orașul de pe Bega.

La sediul editurii, atmosfera 
este cea a unui început de drum. 
Birourile, machetele de cărți, 
proiectele de emblemă, graba cu 
care redactorii își întîmpină vi
zitatorii, îți amintesc tot timpul, 
că debutul se apropie. Pe tova
rășul Sîmîon Dima. directorul 
celei mai tinere edituri din țară, 
îl solicităm înaintea unei obiș
nuita consfătuiri de lucru.
— Activitatea noastră inaugurală

— ne spune domnia sa — se în
scrie pe linia îndeplinirii sarci- 
nilor, a obligațiilor ce ne re
vin din însăți destinația care a 
fost atribuită prin decizia orga
nelor noastre de stat Editurii
Facla". Se subliniază printre 

altele, chiar fn hotârîrea Consi
liului de Miniștri că noile edi
turi — printre care deci și cea 
țițnișoreană — sînt destinate să 
contribuia la emularea creației 
științifice și beletristice. îndeo
sebi a celei locale. Aceasta ne 
obligă să acordăm toată atenția 
stimulării și cuprinderii in pri
mul rind (dar nu exclusiv I) a 
potențialului de creație și de 
cercetare existent la noi. și din 
localitățile Învecinate.

— Vreți să spuneți că editura 
se va limita intr-un tel la hota
rele spirituale ale Banatului?

— Aș spune că nu este vorba 
de o limitare, ci tocmai de o lăr
gire, o extindere, întrucît a- 
ceastă zonă a țării a fost pină 
acum mai puțin prospectată de 
către celelalte edituri. Or, de 
exemplu, potențialul de cerce
tare științifică existent aici la 
Timișoara, Arad, Reșița sau. O- 
radea este atît de dezvoltat incit 
impune din partea noastră o a- 
tenție mărită. Eu cred că aceasta 
este o datorie și noi nu o facem 
cu sentimentul câ ne restrîn- 
gem !

— Ne-ați vorbit despre valori
ficarea creației științifice. Ce 
loc va ocupa în activitatea dv., 
alături de aceasta, literatura 
social-politică și beletristică?

— Noi dorim să creăm tutu
ror colaboratorilor noștri va
loroși — scriitori, publiciști, 
sociologi, psihologi, ețc. —, cele 
mai bune condiții de a- 
firmare, scurtînd astfel termenul 
de la elaborarea și pînă la apa
riția lucrărilor acestora. Cele 
trei secții ale noastre — bele
tristică, social-politică și știin- 
țifico-tehntcă — vor putea co
opta lucrări scrise In toate cele 
patru limbi vorbite în Banat: 
română, germană, maghiară și 
sirbă.

— Cu cine-și face debutul în 
librării Editura ..Facla" ?

— Ne-am gindit deci pentru în
ceput la cîteva titluri, fiecare 
investind un anumit sens sim
bolic și chiar omagial. De pildă 
prin romanul lui Virgil Birou
— „Hume fără cer" —. carte 
scrisă despre minerii Aninei de 
odinioară, am dori să cinstim 
tocmai această creație viguroa
să a literaturii realiste dintre 
cele două războaie mondiale, 
iar printr-o ediție bibliofilă, 
trilingvă — română, maghiară, 
germană — a Luceafărului de 
Mihai Eminescu omagiem efor
turile și serviciile deosebit de 
valoroase ale maestrului Franyo

Zoltân, — care în acest an îm
plinește venerabila virstă de 85 
de ani —. făcute pentru răspân
direa literaturii române In țară 
șt peste hotare. Onorăm activi
tatea științifică a cadrelor de 
cercetare din Timișoara, o- 
prindu-ne la un prim litiu : „In
troducerea în chimia anorgani
că”, pe care ne-a încredința t-o 
academicianul Coriolan Drăgu- 
lescu, directorul Bazei din Ti
mișoara a Academiei R.S.R

— Desigur, nu vor lipsi din
tre titlurile dv. nici la început 
cele aparținind unor generații 
mai tinere...

— Nu. Avem chiar foarte 
multe. M-aș opri, de exemnlu, 
asupra semnificatei pe care o 
are pentru noi lucrarea unui 
fizician relativ tinâr. conferen
țiarul universitar Tiberiu Tord. 
o culegere de eseuri intitulată 
„Fizică modernă și filozofie”, 
sau a conferențiarului unâv. dr. 
ing. Traian Sălăgean. directorul 
Centrului de sudură din Timi
șoara. care ne-a prezentat ma
nuscrisul unei cărți sintetizind 
munca domniei sale de circa un 
deceniu.

— Și dintre cei mai tineri ?
— Consemnați vă rog și nu

mele a doi cercetători de la 
Sectorul de Lingvistică a Bazei 
din Timișoara a Academiei 
R.S.R., Olimpia Șerban și Eugen 
Berea, care au pregătit pentru 
tipar „Gramatica Românească” 
a lui Constantin Diaconovici 
Loga. Firește, aceștia nu sînt 
singurii. Scriitorii Damian Ure» 
che, Ion Velican, George Suru. 
debutanții Traian Dorgoșan și 
Aurel Turcuș sint prezenți și ei 
cu poezie sau proză în planul 
nostru editorial.

Și, în sfîrșit, pe cind în li
brării prima carte purtind em. 
blema „Facla” ?

— Nădăjduim ca în toamna 
acestui an, cam prin septembrie, 
să apară primele dintre cele 
35—40 de titluri pe care le avem 
în vedere pentru acest an.

Oțelarul Grigorie Aringlie a 
devenit de cîteva aile o vedetă 
cunoscută in tot orașul Și asta 
datorită „olimpiadei oțelari- 
lor , organizau de către Co
mitetul U.T.C- și Comitetul 
sindical al Oțelăriei 
Hunedoara, concurs care a pus 
U încercare priceperea și pre
gătirea oțelarilor hunedoreni. 
Cu acest prilej Grigorie Arin- 
glie a dovecit temeinica cu
noaștere a meseriei din care 
și-a făcut o adevărată brățară 
de aur. Fruntaș între fruntași, 
el a ciștigat locul intit Ii do
rim in continuare noi succese !

nogtințe însușii pină atunci 
coar din manuale ?4onumentul 
din Tebea al lui Avram Iancu. 
Muzeul de istorie și Fabrica de 
produse refractare din Alba Iu- 
lia. minâstirea Cozia de pe Valea 
Oltului. minăsLrea Curtea de 
Argeș. Fabrica de sticlă de k 
Turda, «inc ateva din obiective
le idzicaie de excursioniști.

NICOL.lt BOGLUT

REUNIUNE 
TINERILOR CERCETĂTORI

Interviu realizat de 
ALEXANDRU VAJDA

M
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EXPLOZIA ALBA : ruleazfl la Victoria (orele 9; 11,15: 13.30; 16; 
18,30; 20,45).VEDERE DE PE POD : rulează 
la Scala (orele 9; 11,45: 15; 18; 
21), Festival (orele 8,45; 11,15:
13,30; 16; 18,30; 21), Grădina Select 
(ora 20,15). Grădina Festival ora 
20).BATALIONUL INVIZIBIL : ru
lează la Doina (orele 11,30; 13,30; 
15,45).INIMA E UN VÎNATOR SINGURATIC ; rulează la Doina (orele 
18; 20,30), (la orele 10 program 
pentru copii).O AFACERE : rulează la Sala 
Palatului (orele 17,15; 20), Patria 
(orele 10; 13,30; 16; 18,30; 21), Ca
pitol (orele 9,30; 12; 14,15; 16,30;

VASILE MOROȘAN
tehnician

VTRSTA ? 1000 DE ANI

Așa ar răspunde orașul Satu 
Mare la banala întrebare „Virstă 
dumneavoastră Chiar pentru 
un oraș cifra este destul de mare, 
deci o aniversare cu ațit mai im
portantă. Alături de ceilalți locui
tori, pionierii și uieciștii orașului 
se pregătesc să sărbătorească cum 
se cuvine acest eveniment.

Școala generală nr. 1, de pildă, 
va face o expediție JPe urmele 
istoriei orașuluU. pentru colec
ționarea de obiecte, documente, 
mărturii ale unor călători despre 
bătrina cetate. Liceul maghiar 
de stat din Satu Mare întoc
mește macheta cetății Satu-Mare 
inclusă în expoziția „Mărturia 
clădirilor* , expoziție care va re
constitui istoria clădirilor și eve
nimentele legate de ele.

Concluziile acestei manifestări 
cor fi consemnate în ^Ștafeta 
mileniului**,  album care va cir
cula intre școlile din județ și m 
care vor fi notate acțiunile cele 
mai însemnate organizate și des
fășurate cu acest prilej.

A
Cercetători din ranrara indus

triei petrochimice. » căror me
die de virstă — 27 de ani — și a 
căror inițiativă ne destăinaiesc 
o pregătire pe cit de la zi pe 
atit de profundă. s-M in ti ini t 
recent U Pitești ia cadrul sim
pozionului ..Știtațâ și perfecțio
nare-. Membrii grupului indus
trial de petrochimie Pitești, or
ganizatori ai simpozionului, aa 
propus ca tema ..Chimia-tiziea 
și rolul ei in dezvoltarea indus
triei.

Lucrările simpozionului s-au 
desfășurat sub conducerea aca
demicianului profesor doctor de
cent Ilie Murgulescu și in pre
zența unor reputati specialiști.

VIOREL BITEA 
tehnician

ABEL DARABAN

7 ZILE DE GEOGRAFIE
O lecție de geografie sau de 

istorie de multe ori ni se pare 
lungă chiar dacă se desfășoară 
intr-o singură oră de curs.

Elevii și cadrele didactice de 
la Școala generală din satul CA- 
LACEA, comuna Olcea, , județul 
Bihor, au reușit să extindă du
rata unor momente de inițiere 
sau de recapitulare pină la 7 
zile menținînd mereu treaz 
interesul. Modalitatea ? —- O 
excursie in 8 județe ale țării. 
S-au făcut popasuri în numeroa
se localități care marcau cu-

18 45 ; 21), Grădina Capitol (ora
20.15) .ORA ELEFANȚILOR ALBAȘ
TRI : rulează la Timpuri Noi (o- 
rele 9—18,30 în continuare; Ia ora 
20,15 — Program de filme docu
mentare.

TREI DIN VIRGINIA ; rulează 
Ia Luceafărul (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21), București (orele 8,30; 
11; 13 30; 16; 18,30; 21), Favorit (o- 
rele 9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) ', Grădina Doina (ora

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), Grădi
na Doina (ora 20,15), Mo
dern (orele 9: 11,15; 13,30; 16;
18,15, 20,45), Grădina Modern (ora
20.15) .

FLOAREA SOARELUI î rulează

20,1?).

DIN SUMAR
FORUM

Petru Pînzaru

SINTEZE

Gheorghe Milu

TIMPUL CUNOAȘTERIIV. Cornescu

UNIVERS UMAN MERIDIAN

Bibliografie

N. S. Dumitru 
C Cuciuc

Cunoaștere ți democrație 
Eficientă
Aceasta e întrebarea I 
Spre „Țara Iubirilor"...

Dobre Zamfir 
Cosma Mircea 
Cristian lonescu 
Octavian Milea.

Cușma nov Șpvetozar 
Doină Marin
Aurel D. Gabriel 
Vlad Galin

Al. Tonase
Cătălin Zamfir
F. Brunea-Fox 
Alexandru Gheorghiu

Tineretul polonez azi 
Generații de țomeri intelec
tuali

Imbold de gind ți fapte 
Prejudecățile ți-au trăit traiul 
Investiția de cunoștințe 
O necesitate actuală : educația 
tehnică
Continua autodepățire 
Prezentă dinamică
Judeful Sălaj înflorețte 
Sistematizarea

Conștiința ce+bteneascâ ie ac
țiune
Optimul economic
Cincinalul înainte de termen 
Generațiile Stoicănețtilor 
Tradiții ale luptei ți muncii ca
nton e la Sf. Gheorghe

Munca — valoare social-educo- 
tivă supremă
Perseverență ți creație 
Criteriu de apreciere : rezulta
tul mncii

Optimizarea
Sărăcia in societatea 
„abundenței"

Tineri și tinere, cereți la chioșcuri TÎNĂRUL LENINIST nr. 6

L IIB ER
la Lumirfa (orele 9; 11.13; 13,30; 
16,15; 13,30; 20,45).MAREA SPERANȚA 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).ASTA SEARA, DANSAM 1N 
FAMILIE : rulează la Pacea (erele 
15,45; 18; 20), Unirea (orele 16; 
18,15), Grădina Unirea (ora 20,30).

20 000 DE LEGHE SUB MARI : 
rulează la Grivița (orele 9; 11.15; 
13,30; 13.45; 18,15: 20,30), Flamura 
(orele 9: 12; 15; 18; 20,30).

ODISEEA GENERALULUI JOSE: 
rulează la 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 
(ora 20,30).ROBIN HOOD : rulează la Dacia 
(orele 9; 11,15: 13.30; 16; 18,15;

Giuiești (orele 15,30;20,30),
“ FELIX 91 OTIL1A : ruleezA 
Flacăra (orele 15,30; 19).

MĂRTURISIRILE UNUI __ 
MISAR DE POLITIE FĂCUTE 
PROCURORULUI REPUBLICII : 
rulează la Volga (orele 9; 11,15; 
13,80: 16; 18,30; 20,45).

PENTRU CA SE IUBESC : ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 
17,45 : 20).DESCULȚ în PARC : rulează la 
Miorița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,43; 
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).

AȘTEPTAREA : rulează la Dru
mul Sării jorele 15,30; 17,45; 20).

GOYA : rulează la ț Cotroeenl
(orele 15,30; 19).ADIO, DOMNULE CHIPS : ru
lează Ia Viitorul (orele 15,45: 19).

la
CO-

ru-
19).

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

NU TE ÎNTOARCE ; rulează la 
Vitan (orele 1530; 18: 20,15). Gră
dina Vitan (ora 20,15).

TOAMNA CHEYENNILOR ; 
lează la Cosmos (orele 15,80; 
Pooular (orele 15.30; 19).

FEMEI IN OFSAID : rulează la 
Munca (orele 16; 18: 20).

beata : rulează la Laromet 
(orele 15,30; 17,30; 19,30).

LEGENDA : rulează la Moșilor 
(orele 15.30; 18).

19 FETE ȘI 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).

ACEASTA FEMEIE : rulează la 
Grădina Moșilor (ora 20.15).

SERATA : rulează la Melodia 
(orele 16; 18,30).

PATIMILOR — ora 20; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra” (La 
Teatrul de vară „23 August”) : IU
BIRE PENTRU IUBIRE — ora 
20,30; Teatrul ,.C. I. Nottara” (La 
Arenele Romane) : ZIG-ZAG — 
ora 20; Teatrul de Comedie (La 
Parcul Herăstrău) : FATA MOR
GANA — ora 20,30; Ansamblul 
Rapsodia Română : PE PLAIURI
LE MIORIȚEI — ora 18,30; Teatrul 
,.C. Tănase**  — TRĂSNITUL MEU 
DRAG — ora 20.

MIERCURI. 12 IULIE 1972
Teatrul Național „I. L. Caragia- 

le-* (Sala .Comedia) : SĂPTĂMÎNA

MIERCURI, 1? IVW 1»7Î 
PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. 9,05 Teleglob : A<Jen. 9,25 
O viață pentru o idee : Lumiere. 
9,55 Publicitate. 10,00 Curs de lim
ba rusă (Lecția a 2-a). 10,30 Tele- 
cinemateca pentru copii "■ „Cenu
șăreasa” 12,00 O valoroasă inițiati
vă ergonomică. 12,30 Telejurnal. 
17,30 Deschiderea emisiunii de

Totul a pornit de la in
terpretarea creatoare a unui 
bine cunoscut proverb en
glezesc : „Sînt prea sărac 
pentru a-mi putea permite 
să mă îmbrac ieftin”. Așa 
ineît declar public că nu 
aduc nici o acuză celor din 
secția finisaj a Fabricii de 
pielărie, încălțăminte, ma- 
rochinerie „13 Decembrie" 
din Sibiu, Nici colegilor, 
bunilor lor colegi, de la ser
viciul control tehnic de ca
litate, nici șefului unității 
care a trimis spre desfacere 
respectiva valiză diplomati
că, nici măcar vînzătoarei 
care aproape a pufnit în rîs 
cînd a văzut că totuși cum
păr sus-zisul articol.

— Ce valiză diplomatică 
— veți întreba mirați. Faci 
pe interesantul?

— Deloc. După cum spu
neam, totul a pornit de la 
interpretarea creatoare a a- 
celui proverb englezesc... 
Fiindu-mi necesară o gean
tă, sau o sacoșă, sau o ser-i 
vietă, sau un geamantan < 
mic, ce mi-am zis : „De ce 
să cumpăr una ieftină, de 
85, 100 sau 150 de lei? Sint 
din vinilin. Mai știi? Poate 
nu rezistă. Și apoi nu prea] 
conferă prestanță celui ce le] 
poartă. Nu-mi permit săi 
cumpăr lucruri eftine !“. No-j 
roc. Am avut noroc, ce mai?l 
După o absență indelungatăl 
apăruse în magazin vali/jJ 
ce-mi trebuia. Superbă. <)l 
nebunie. Un vis. NeagrâJ 
dreptunghiulară, cu inchi-J 
zălori de alamă și cu chei 
două. Bașca trei comparti-j 
mente înăuntru. p

Dimineața am văzut-ol 
După amiază, am venit sa 
mi-o cumpăr. |

— Aveți noroc — mi-a 
spus vînzătoarea. E ultimal 
Cea din vitrină. Pentril 
dumneavoastră, insă, o scotB

Cea din vitrină... Reprel 
zentativa— Cea mai cea dini 
tre cele mai cele. îmi vel 
nea să sar intr-un picior șl 
să chiui, 1.-,'

— 4M de lei, vi rog... I
— Nu banii fac omul 

mi-am zis, așa câ am achiB 
tat suma uitind in acele moB

VALIZA
mente mutra pe care o si 
facă știu eu cine la auz 
cifrei. j

Mîndru foarte, am port 
spre casă. Am ajuns. Al 
acoperit valiza cu un prosJ 
curat — să n-o umple pr| 
ful. Am așezat-o cu grijă j 
birou. M-am culcat. N»al 
dormit prea mult. M-a scl 
lat soția. |

— Ei. bravo, ești un bl 
bat model. Nu știam că I 
pricepi să faci și cozonal

— Care cozonac, care J 
zonaci ? |

— Nu fii modest. Cel I 
pe birou.

— Am privit-o timp. I 
birou era valiza. M-am ■ 
pezit într-un suflet, intri 
devăr, prosopul se bombl 
de parcă dedesupt era I 
aluat. 11 dau la o parte. Sl 
poare ! Stupoare I Stupoal 
Valiza începuse să creași 
Nu mai era dreptunghiul 
ră. suprafața exterioară I 
mai era plană. începuse I 
se rotunjească. Ce să ral 
Ce să fac ? Repede o coj 
presă — poate descrește. 11 
pede un castravete. Se pfl 
și la cucuie. Nimic. FI 
sopul continua, în fața 
lor mei îngroziți, să se iX 
fie. Bine că nu mă affl 
pe stradă. Mă trezeam ■ 
din senin, încep să zfl 
Transformîndu-se întrH 
balon, după cum tindea, H 
liza era capabilă să măi 
rască după ea, peste copH 
peste blocuri. Dar, mi A 
schimbat brusc gîndufl 
tocmai asta e ! Ești l| 
prost. în loc să te bucH 
oftezi. Vei putea zbura, H 
putea să reeditezi, și efl 
să întreci, perform«M 
eroului lui Jules VeH 
„Cinci săptămîni în baloH 
Sau chiar șase, sau c^| 
șapte, sau chiar opt. O H 
nune, o fericire, un 
c*u* iii

Așa incit acționez de H 
gență. Pun înăuntrul vaM 
un bolovan, să nu ne ia H| 
tu], alerg ]a magazin 
unde am luat-o Pe 
alții și alții la fel ca iM 
de norocoși se îndre^l 
spre aceeași destinație. 
fața magazinului de pe Mi 
lea Victoriei, coadă : I 
vroiau alte valize, toți H| 
iau să Ie schimbe.

— îmi pare rău, le ■!| 
nea vînzătoarea, îmi Iglg 
rău, dar toate sint 
Așa sînt ele, capricioa^H

— Dumneata ? mă înt^K 
cînd îmi veni rindul. E||

— Eu vreau nacelă ’ Kfc
GH. GHIDRIGz®

după-amiaza. Curs de limJ 
mană (Lecția a 3»a). 18,001 
debut la marele rol. Cu ti 
Teodorian despre muzica d 
ră, despre interpretare și1 
în muzica. 18,25 Reflecte! 
Tragerea Pronoexpres. 18,sl 
și anotimp în agricultură! 
1001 de seri. Filmul „Cocoșii 
19.30 Telejurnal. 20,00 RJ 
Conferinței Naționale a pal 20,20 Prim plan : Ion a| 
lăcătuș montator la E.l 
20,45 Telecinemateca : .,f|
țea diavolului**.  Regia Reni 
Cu : Michel Simon, Geral 
llppe, S. Vaiere. 22,20 Cîntl 
ge Enache. 22,30 „24 de oJ 
PROGRAMUL II i

20.00 România în lumel 
Festivalul de muzică ușoatl 
cursul cîntecuiui popular -I 
1972. 21,05 Viața economici 
pitalei. 21,25 Arta plastică :■ 
„Gh. Tattarescu”. 21,40 Te el 
leton : „Mușatinii” după I 
lui Barbu Ștefăneseu Delal 
Seria a XI-a : „Luceafăr®

NICOL.lt
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a adresat tovarășului 
KIM IR SEN, secretar general al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, președintele Cabinetului de Mi
niștri ai Republicii Populare Democrate Coreene, următoarea 
telegramă :

Dragă tovarășe Kim Ir Sen,
îmi este deosebit de plăcut ca, în numele Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat, al Con
siliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, al po
porului român și al meu personal, să adresez Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Coreea. Cabinetului de Miniștri, 
Prezidiului Adunării Populare Supreme ale Republicii Populare 
Democrate Coreene, dumneavoastră, poporului frate coreean, 
cele mai cordiale felicitări cu prilejui publicării Declarației 
comune privind îmbunătățirea relațiilor dintre nordul și sudul 
Coreei și reunificarea țârii. Partidul Comunist Român, întregul 
nostru popor văd un eveniment istoric pentru destinele poporu
lui coreean in înțelegerea realizată, ca urmare a convorbirilor 
dintre Nord și Sud, care au pornit de la ideea existenței unei 
singure națiuni coreene, de la aspirația sa legitimă de a trăi 
într-un stat unitar, pe deasupra deosebirilor de ideologie, 
sistem și țeluri.

Exprimind interesele naționale fundamentale ale poporului 
coreean, Partidul Muncii din Coreea, Guvernul R.P.D. Coreene, 
in frunte cu dumneavoastră, au promovat cu consecvență po
litica reunificării țârii pe bază pașnică, independentă și demo
cratică, prin eforturile proprii ale poporului coreean, fără nici 
un amestec din afară. Consemnind aceste principii, singurele 
în măsură să asigure rezolvarea constructivă a problemei și 
înfăptuirea idealului reunificării, acordul realizat reprezintă o 
strălucită confirmare a justeței acestei politici, o încununare a 
eforturilor perseverente desfășurate de Republica Populară De
mocrată Coreeană în vederea înfăptuirii mărețului deziderat 
național al întregii națiuni coreene.

Acordul realizat între Nord și Sud evidențiază o dată mai 
mult valabilitatea și eficacitatea căii contactelor, dialogului 
direct și tratativelor pentru soluționarea problemelor litigioase, 
oricît de complicat ar fi ele.

în același timp. înțelegerea intervenită are o deosebită în
semnătate internațională, constituind un puternic aport la cauza 
destinderii și păcii în Asia și in lumea întreagă, la lupta pentru 
rezolvarea, în interesul popoarelor, a principalelor probleme 
ale vieții contemporane.

Salutând cu adincă satisfacție acordul realizat in Coreea, 
partidul Comunist Român, poporul român iși reafirmă și de 
această dată deplina solidaritate militantă și sprijinul deplin 
față de lupta poporului coreean pentru unificarea pașnică și 
democratică a patriei sale.

îmi exprim și cu acfest prilej ferma convingere că prietenia 
frățească și colaborarea multilaterală dintre partidele și țările 
noastre vor cunoaște o continuă și rodnică dezvoltare, in inte
resul ambelor popoare, al socialismului și păcii în lumea în
treagă.

8 iulie 1972

Președintele RICHARD NIXON, a adresat președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, următoarea telegramă :

Stimate domnule președinte,
Vă mulțumesc pentru amabilul mesaj de simpatie către vic

timele inundației care au lovit recent statele noastre din nord- 
est. Știu că cei care au avut de suferit în urma acestei tragedii 
împărtășesc preocuparea dumneavoastră. întrucît ei încep 
munca de reconstrucție.

LUCRĂRILE COMISIEI PERMANENTE
PENTRU INDUSTRIE, CONSTRUCȚII 

Șl TRANSPORTURI
A MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

In ziua de 11 iulie 1972 a avut 
loc la Palatul Marii Adunări 
Naționale,- sub conducerea tova
rășului Alexandru Sencovici, 
ședința Comisiei pentru indus
trie, construcții și transporturi, 
în cadrul căreia au fost dezbă
tute. din însărcinarea Consiliului 
de Stat, probleme privind asigu
rarea. de către Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini, 
cu Utilaje și construcții metalice 
a principalelor capacități de pro

VIZITA DELEGAȚIEI 
RADIOTELEVIZIUNII
DIN R. P. CHINEZA

Tovarășul Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit in cursul zilei 
de marți delegația Radiotelevi
ziunii din R. P. Chineză, condu
să de tovarășul Tung-Lin, vice
președinte care face o vizită 
de prietenie in țara noastră.

La primire, care s-a desfășu
rat intr-o atmosferă caldă, to
vărășească, au participat tova
rășii Mihail Bujor Sion. pre
ședinte al Comitetului de Stat 
al Radioteleviziunii române, și 
Gheorghe Atanasiu. vicepreșe
dinte al Comitetului.

La primire, a fost prezent 
Cian Hai-fun. ambasadorul R.P. 
Chineze la București.

în aceeași zi. delegația a fost 
primită de tovarășul Leonte 
Răutu. membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședinte al Consiliului de con
ducere, rector al Academiei 
..Ștefan Gheorghiu" pentru pre

Cu prilejul celei de-a 31-a 
aniversări a victoriei Revoluției 
Populare Mongole. însărcinatul 
cu afaceri adiriterim ' al R.P. 
Mongole la București, Dolgoriin 
Ptirev, a rostit, marți, o cuvin- 
tare la posturile noastre de ra
dio și televiziune.

în perioada 23 iunie—8 iulie 
ne-a vizitat țâra. în calitate de

••••••••••••••••

POFTIȚI LA MUNCA, 
TINERI PEREGRINI!

(Urmare dtn pag. I) 
îrt dereglările survenite pe șan
tierul de la care tocmai își lua 
rămas bun. Cum adică, din 
cauza lui nu merg bine lucru
rile ?

Nu numai din cauza lui. Dacă 
Gheorghe Dinu ar fi singurul, 
care animat dc o îndoielnică 
mentalitate își plimbă certifica
tul de calificare dirttr-un loc în 
altul, discuția cu care vă reți
nem atenția nu ar fi avut loc. 
Dar iată că aflăm de la primul 
lecretar al Comitetului munici
pal U.T.C. Galați că pe șantie

ducție. cu termene de punere In 
funcțiune în anii 1972 și 1973.

La lucrările comisiei au parti
cipat reprezentanți ai organelor 
centrale de sinteză, ai conduce
rii Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini și ai minis
terelor beneficiare, directori de 
uzine.

în urma discuțiilor, comisia a 
adoptat propuneri care vor fi 
prezentate Consiliului de Siat.

gătirea cadrelor de conducere 
a activității de partid, social- 
politice, economice și adminis
trației de stat.

★
în cursul vizitei in țara noas-

■ tră, delegația Radioteleviziunii 
din R. P. Chineză a avut intîl- 
niri de lucru cu conducerea Ra
dioteleviziunii române și a vi
zitat obiective economice și so- 
cial-culturale din București și 
din mai multe județe ale țării. 
Au fost vizitate unități produc
tive aparținind ramurilor con
strucției de mașini, chimiei, e- 
nergeticii, industriei ușoare, a- 
griculturii. șantiere de muncă 
patriotică, stațiuni balneo-cli- 
materice. porturile Galați și 
Constanța. Delegația a avut con
vorbiri la comitetele județene 
de partid Argeș. Dolj și Con
stanța. al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Ministerul 
Educației și învățămintului.

lector al C.C. al P.C.U.S., tova
rășul H. H. Bokov, secretar al 
comitetului regional Ceceno-In- 
gu$ al P.C.U.S.. care a tinut 
expuneri în Capitală și în jude
țele Teleorman și Dolj pe tema : 
„Activitatea P.C.U.S. pentru e- 
ducarea în spiritul internațio
nalismului socialist și întărirea 
prieteniei dintre popoarele 
U.R.SJ5." 

rul cu pricina fluctuația se dove
dește una din principalele frfno 
în bunul mers al lucrărilor.

— De ce v-ati ales meseria de 
fierar betonist ?

— Mi-a plăcut. Și știam că în 
ea nu se poate să nu cîștigi o 
pîine bună.

— Dar știați și că munca nu 
e dintre cele mai ușoare ?

— Cum să nu ? "Dar nu e pes
te tot la fel de grea. Pe șantier 
e cel mai greu. Dacă te duci în 
vreo întreprindere, se schimbă si
tuația.

— Dar prin definiție, meseria 
de fierar betonist presupune un 
specific de șantier.

A.

încheierea vizitei ministrului
afacerilor externe al 8. P. Polone, 

Stefan Olszowski
La 11 iulie, la Ministerul A- 

fâcerilor Externe, s-au încheiat 
convorbirile oficiale dintre Cor- 
neliu Mânescu, ministrul aface
rilor externe al Republicii So
cialiste România, și Stefan Ol
szowski, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Populare 
Polone.

Cu această ocazie s-a efectuat 
un schimb larg și. util de păreri 
cu privire la stadiul actual și 
perspectivele dezvoltării relații
lor bilaterale româno-polone, 
precum și în legătură cu unele 
probleme internaționale actua
le. îndeosebi privind pregătirea 
și organizarea Conferinței pen
tru securitate și cooperare în 
Europa.

în timpul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosfe
ra de prietenie și înțelegere 
reciprocă, s-a apreciat cu satis
facție dezvoltarea cu succes a 
relațiilor reciproc, avantajoase 
dintre ambele țâri.

★
Marți. 11 iulie, la Ministerul 

Afacerilor Externe, s-a semnat 
Convenția intre Guvernul Re
publicii Socialiste România și 
Guvernul Republicii Populare 
Polone privind înființarea și ac
tivitatea Centrului de informații' 
și cultură română la Varșovia 
și a Centrului de informații 
și cultură polonă la București.

Din partea română. Conven
ția a fost semnată de Comeliu 
Mânescu. ministrul afacerilor 
externe al României, iar din 
partea polonă de Stefan Ois- 
zowsk:. ministrul afacerilor ex
terne al Poloniei.

După semnare, ministrul afa
cerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Corne
lia Mănescu, și ministrul 
afacerilor externe al Repu
blicii Populare Polone. Ste
fan Olazowski. au rostit scurte 
alocuțiuni. subliniind impor
tanța acestui document pentru 
extinderea legăturilor de cola
borare frățească intre oamenii 
de știință, artă și cultură din 
România și Polonia.

*
Miniatru’ afacerilor externe al R.P. Polone. Stefan Olszew

ski. a oferit, marți, un dineu in 
onoarea ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România. Comeliu Mănescu.

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă ca> 
dă. prietenească, miniștrii Ște
fan Olszowski și Comeliu Mă
nescu au toastat pentru sănăta
tea conducătorilor de partid și 
de stat din cele două țări, 
pentru prietenia și colaborarea 
româno-polonă. pentru prospe
ritatea și progresul celor două 
popoare.

★
Marți după-amiază. ministrul 

afacerilor externe al R. P. Polone, 
Stefan Olszowski. s-a întilnit cu 
«reprezentanți ai presei centrale, 
âi „Agerpres", ai radioteleviziunii, 
cu corespondenți ai presei stră
ine.

CRONICA 
U. T. C.

Ieri a părăsit Capitala 
Hanspeter Weber, secretar 
general al Consiliului Fede
ral al Tineretului din Repu
blica Federală a Germaniei, 
președinte al C.E.N.Y.C. 
(Consiliul European al co
mitetelor Naționale pentru 
Tineret), care la invitația 
C.C. al U.T.C. a efectuat o 
vizită în țara noastră.

în timpul vizitei Hanspeter 
Weber a fost primit de tova
rășul Marțian Dan. prim se
cretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele ti- ' 
neretului. în cadrul discuți
ilor s-a realizat un amplu 
schimb de opinii privind li
nele probleme ale mișcării de 
tineret europene și interna
ționale. precum si în legătură 
cu dezvoltarea în continuare 
a relațiilor de colaborare 
dintre U.T.C. și Consiliul Fe
deral al Tineretului din Re
publica Federală a Germa
niei, dintre tineretul celor 
două țări.

La plecare, pe aeroportul 
internațional București-Oto- 
peni au fost de față Vasile 
Nicolcioiu. secretar al C.C. al 
U.T.C., activiști ai C.C. ăl 
U.T.C.

— Ei, nu neapărat. De exem
plu, la întreprinderile de indus
trie locală se poate lucra foarte 
bine.

— Cam câți fierari betoniști 
angajează o întreprindere de in
dustrie locală ? âm încercat să 
aflăm de la directorul unei ase
menea instituții. Am afla că a- 
colo e nevoie în cel mai bun 
caz, adică dacă specificul lucră
rilor o presupune, de doi sau 
trei oameni cu o asemenea«cali
ficare.

— Dumneavoastră credeți că 
nu mai știu să fac și altceva de-

Adresîndu-se ziariștilor, oaspe
tele a declarat că vizita sa în Ro
mânia s-a desfășurat sub semnul 
prieteniei dintre cele două țări, 
subliniind, că a avut onoarea de 
a fi primit de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat. 
Vorbitorul a apreciat că vizita 
pe care o efectuează la București 
contribuie la extinderea relațiilor 
dintre România și Polonia, la 
înțelegerea între popoare. „Con
vorbirile purtate la București, a 
spus ministrul Olszowski, au avut 
loc în spiritul tradiționalei priete
nii existente între Polonia și Ro
mânia". El a arătat că s-a făcut 
un schimb de păreri în legătură 
cu stadiul și perspectivele de 
dezvoltare a relațiilor bilaterale 
pe multiple planuri : politic, eco
nomic, cultural, consular.

Rugat, de reprezentantul zia
rului „Scînteia". să se refere la 
relațiile economice polono-româ- 
ne, Stefan Olszowski a relevat 
caracterul dinamic și perspecti
vele favorabile pentru dezvol
tarea lor. în această privință, mi
nistrul polonez a amintit că în 
acordul pe anii 1971—1975 este 
prevăzută o creștere a acestor 
schimburi cu 75 la sută. .,Cu 
toate acestea, a spus ministrul po
lonez. considerăm că stadiul ac
tual al schimburilor economice, al 
relațiilor noastre economice. în 
general, nu corespunde încă po
sibilităților actuale, ele puțind fi 
dezvoltate cu succes în conti
nuare**.  Ministrul polonez a sub-

PLECAREA DIN CAPITALA
Seara. ministrul afacerilor ex

terne al R. P. Polone, Stefan Ol
szowski. a părăsit Capitala.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, ministrul afacerilor externe 
al R. P. Polone a fost salutat de 
Comeliu Mănescu. ministrul a- 
facerilor externe, Nicolae Eco- 
bescu. adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Stanciu Stoian, 

] ROMÂNIA-FILM
l PREZINTĂ

pe RAF VALLONE 
în filmul american 

după piesa lui Arthur Miller

cît muncă asta ? ne liniștește 
Gheorghe Dinu. La întreprin
derile astea e mult mai ușor. Te 
adaptezi la iuțeală.

— Și cum rămîne cu „meseria 
de aur" ? Renunți la ea ?

Pentru prima oară interlocu
torul nostru rămîne pe gînduri. 
A sesizat și el contradicția fla
grantă dintre afrimațiile nonșa
lante pe care și-a întemeiat argu
mentația pînă în clipa cînd, in
voluntar, le-a făcut să se pră
bușească printr-o singură repli
că. Sigur că mai știe Să facă și 
altceva. Dar ce rost au avut în 
cazul acesta anii pierduți pe băn
cile școlii de calificare, cheltuie
lile afectate pentru ca eșalonul 
cadrelor calificate să sporească 
cu încă un membru capabil să 
răspundă corect și competent 
unor cerințe ? Că aceste cerințe 
sînt foarte presante, o știe foarte 
bine și Gheorghe Dinu. De aici 
vine de altfel siguranța că la 
orice poartă ar bate, âr fi grab
nic invitat înăuntru și poftit să 
se apuce de treabă. Ceea ce nu 

liniat, de asemenea, necesitatea 
intensificării, în continuare, a 
colaborării polono-române în do
meniul construcțiilor de mașini, al 
industriei electrotehnice și elec
tronice, al industriei grele, în
deosebi al construcțiilor de nave 
și • mașinilor grele. Posibilități 
mari, a spus Stefan Olszowski, 
există în ce privește dezvoltarea 
colaborării tehnico-științifice, cul
turale, a mijloacelor de comuni
cație, presei, radioteleviziunii etc.

Referindu-se la problemele in
ternaționale, Stefan Olszowski a 
arătat că în discuțiile purtate cu 
conducătorii români au fost abor
date problemele dezvoltării poli
tice ale Europei, subliniindu-se 
în mod deosebit că dezvoltarea 
politicii de destindere în această 
parte a lumii reprezintă un feno
men pozitiv.

Răspunzînd la o întrebare a 
redactorului „Agerpres", minis
trul polonez s-a arătat optimist 
în legătură cu posibilitățile ținerii 
conferinței pentru securitate eu
ropeană.

în încheiere, răspunzînd la o 
altă întrebare adresată de repre
zentantul Radioteleviziunii, mi
nistrul de externe polonez a ară
tat că tratatul polono-vest-ger- 
man, încheiat la 3 iunie a- 
nul acesta, pune bazele nor
malizării relațiilor dintre cele 
două țări. Ministrul / de -exter
ne polonez a precizat: „Noi 
considerăm tratatul ca o regle
mentare trainică a problemelor 
frontierelor, ca o rezolvare a 
contactelor dintre Polonia și Re
publica Federală a Germaniei".

deputat, membru al Comisiei de 
politică externă a Marii Adunări 
Naționale, Mihai Marin, amba
sadorul României la Varșovia, de 

-funcționari superiori din M.A.E.
Au fost de față Jaromir Oche- 

duszko, ambasadorul Republicii 
Populare Polone la București, 
membri ai Ambasadei.

știe sau se preface că nu cu
noaște interlocutorul nostru sînt 
propriile-i obligații: față de sine 
și față de ceilalți. Pe cele față 
de propria-i persoană le-a redus 
la atît : „Am și eu o răspundere, 
cum îmi aranjez viața aceas
ta însemnînd găsirea unui domi
ciliu profesional care să răspun
dă la doua condiții „esențiale" : 
bani cît mai mulți pentru o 
muncă foarte ușoară. Se poate 
găsi, desigur, o muncă mai ușoa
ră decît cea pentru care te-ai ca- 
lifioat inițial, se poate obține un 
salariu care să pară mâi ispiti
tor pe moment, dar căutarea 
este din ce în ce mai penibila 
și mai dificilă, iar nu peste mult 
timp va deveni inoperantă. Por
țile care se deschid încă cu a- 
tîta generozitate vor rămîne fe
recate în clipă în Care cel din 
fața lor se va dovedi doar un 
veritabil peregrin, incapabil să 
dea dincolo de el, permanent, 
întreaga măsură a capacității sale 
profesionale, a utilității sale so
ciale.

VIZITELE MEMBRILOR 
DELEGAȚIEI MIȘCĂRII 

EVOLUȚIEI 
SOCIALE DIN 

AFRICA NEAGRĂ
(M.E.S.A.N.)

M.arți, membrii delegației 
Mișcării Evoluției Sociale clin 
Africa Neagră (Mesan). din Re
publica Africa Centrală, și-au 
continuat vizitele in județul Ar
geș.

în cinstea oaspeților, a fost 
oferit un dejun.

La Casa de cultură a sindica
telor din municipiul Pitești, a a- 
vut loc marți după-amiază un 
miting de prietenie cu poporul 
Republicii Africa Centrală, la ca
re au participat numeroși locui
tori ai orașului. Au fost prezenți 
membrii delegației Mișcarea E- 
voluției Sociale din Africa Nea
gră (M.E.S.A.N.) din Republica 
Africa Cențrală, care se' află în 
țara noastra.

La miting a luat cuvintul 
Gheorghe Năstase, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Argeș al 
P.C.R. și Jean Louis Psimhis, 
membru al Biroului Politic al 
M.E.S.A.N., ministru de interne, 
care, mulțumind pentru primirea 
călduroasă pe care locuitorii ju
dețului Argeș au rezervat-o oas
peților a spus printre altele : Vi
zita noastră se înscrie în cadrul 
relațiilor noastre de colaborare, 
a căror bază a fost pusă in timpul 
contactelor și convorbirilor ofi
ciale dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Jean 
Bedel Bokassa. Ea ne-a permis 
să cunoaștem realitățile dintr-o 
țară prietenă care se străduiește 
să-și asigure o puternică dezvol
tare în toate domeniile de acti
vitate.

Participanții la miting au ma
nifestat îndelung pentru priete
nia dintre popoarele Republicii 
Socialiste România și Republicii 
Africa Centrală.

Marți seara, a sosit In Capi
tală o delegație guvernamentală 
birmană. condusă de Maung 
Lwin. ministrul comerțului al 
Uniunii Birmane.

Cuvinte 
despre istorie

(Urmare din pag. I) <

V Patria ne dă elanul cu care zidim viitorul și pioșenia cu J ► 
care slăvim trecutul. Numai patria îți poate da sentimentul

< de a te ști permanent la tine acasă, stâpîn pe tot ce te < J
< I înconjoară și tot ea îti dă forța de a o apăra, de multe J, 
J ► ori cu preț mare, ca pe o adevărata mumă care ți-a dat J ►

viață și te-a înălțat la demnitatea de om; <J
* ’ Pretutindeni, pe văile apelor, pe șesuri, prin munți, prin < ►
< ► livezi și pe dîmburi, sînt fire de poveste nevăzute care ne < ► 
41 leagă de istoria patriei noastre. Pe ruinele vechilor cetăți < *
< ’ simțim timpul oprit pe pietre. Lingă celula de rocă rece și J ► 
S dușmănoasă în care a zăcut Horia înainte de a fi tras

pe roată, orașul din jur dispare pentru o clipă și parcă auzi 
lanțurile de fier înrobitor și simți mulțimile tulburîndu-se.

S Lîngă Cetatea Neamțului/la căderea nopții, ți se pare câ ’ ► 
/ simți bătăile voevodului în poartă și deslușești glasul < J 
«; Moldovei neînduplecate. L
S Porțile Sarmizegetusei sînt pagini de carte scrise cu
< * fulgere țîșnite din furtuni. Oasele albe de la Mărășești * ►

s-au cutremurat cînd strănepoatele lor s-au risipit prin Tatra
S Pretutindeni, nu-i o palmă de pămînt pe care să nu fi 
5 căzut o picătură de sînge. De sub brazdele de plug ies 

nu arareori pe lîngă spicele belșugului și mărturii vechi,
S documente de aur si argint, că aici ni-i leagănul de mii 

de ani, că în acest pămînt se odihnesc furtunile trecutului. 
Zidurile Doftanei simbolizează o istorie de luptă revoluțio-

S nară, nepieritoare a comuniștilor pentru realizarea aspira- 
fiilor tuturor generațiilor de luptători ai acestui _ neam. 
Prin munca și lupta de azi, în făurirea socialismului, desă-

’ ► vîrșim visuri vechi ale poporului, aruncăm punți trainice 
către visuri nevisate, îndrăznim să ne propunem țeluri pâ

< care numai astăzi ni le putem propune. Din acel trecut glo- S 
> rios și încrîncenat ne-am născut noi, cei de azi, și cei de z 
z mîine și se vor mai naște generații, care vor duce pînă de-

parte în viitorul nezămfslit încă, faima unui popor brav și 
a unei patrii a cărei poveste nu poate să încapă într-o carte

4*  obișnuită.

19 — 30 iulie: Campionatele europene universitare de fotbal 

Vacanța fotbalistică se apropie 
de sfirșit

• Sintem fata să primim oa
speții
• Se pun la punct ultimele a- 

mânunte.
• Nu aveți un bilet in plus ?
• Trofee oferite fotbaliștilor
• Loturile : României, Franței 

și Belgiei.
După cum am mai anunțat va

canța fotbalistică s-a sfîrșit o dată 
cu începerea — la București. Cluj, 
Craiova și Constanța — a întreceri
lor din Campionatul european ti
ni versitar de fotbal, aflat la a 3-a 
sa ediție. Eforturile organizatori
lor, măsurile întreprinse pentru 
crearea celor mai optime condiții 
de desfășurare a jocurilor, vin să 
confirme atenția cu câre sint a- 
bordate campionatele de către organizatorii români. La Craiova, de 
pildă, â fost definitivat pînă la de
taliu întregul program. Pentru fot
baliști au fost stabilite instituții și 
întreprinderi Car® vor patrona fie
care lot. Vor fi organizate vizite 
îh întreprinderi, I.A.S. (Breâsta și 
Goești), stațiuni experimentale 
(Siminic, Tîmburești), La Porțile 
de Fier ; întîlniri cu oamenii mun
cii, spectacole folclorice ș.a.m.d. 
Din Cluj și Constanța primim vești 
similare. In toate centrele stadioa
nele sînt gata sâ-șî primească 
oaspeții — fotbaliști și spectatori. 
Referitor la această ultimă cate
gorie aflăm că s-au pus deja — 
prin asociațiile studenților, în în
treprinderi în organizațiile U.T.C. 
— în vînzare bilețel®. Valoarea e- 
chipelor participante, lupta pentru 
victorie ce se anunță dîtză, au stîr- 
nit un real interes. La 10 iulie se 
vînduseră deja 14 mii de bilete 
la Cluj, 16 mii la Constanța, 55 mii

“ TABĂRA
PASIUNILOR ȘCOLARE

Una dintre taberele de 
la Costinești, organizată 
de Ministerul Educației 
și învățămintului și Co
mitetul Central al U.T.G, 
găzduiește în această 
vară elevi ce s-ou afirmat 
prin activități deosebite, 
cîștigători ai concursuri
lor școlare de chimie, 
fizică, matematică, litera
tură română, etc., forma
ții artistice finaliste. Este 
deci tabăra „celor mai 
buni".

Stăm de vorbă cu to
varășa profesoară Dorina 
Mărgineanțu, directoarea 
educativă, despre profi
lul acestei tabere.

—. Cred că s-a pornit de la 
ideea stimulării muncii științifice 
și artistice prin organizarea u- 
nei intilniri prelungite între cei 
mai buni elevi. Li se dă astfel 
posibilitatea să se cunoască și 
să discute in alt fel. de pe alte 
poziții de cit la olimpiade sau 
concursuri.

— Care este, după păre
rea dv., forma optimă de 
desfășurare a activității 
elevilor în tabără ?

— în orice tabără, și cu atît 
mai mult într-o tabără, să zicem 
..specială", trebuie organizate 
discuții, dezbateri, schimburi de 
opinii, programe artistice care 
să intereseze pe elevi, care să 
nu aibă caracter de obligativi
tate și la care să se participe 
cu plăcere.

. Comisia literară, de exem
plu, a organizat o masă rotundă 
cu tema ..Cum realizăm în școli 
revistele literare și perspective 
de viitor". De asemenea au a- 
vut loc discuții despre reviste 
școlare în general, despre o 
mai mare varietate în conținu
tul acestora, despre modalități 
de realizare.

— Am observat că ele
vii din tabără au dedicat 
numeroase activități Con
ferinței Naționale a P.C.R.

— Elevii grupelor de litera
tură au organizat montajul „Te 
slăvim patrie, pămînt strămo
șesc4*.  De asemenea, au fost co
mentate cele mai recente reali

zări ale județului Constanța și 

la Craiova, 50 mii în București. 
Acum cîteva amănunte în legătură 
cu trofeele întrecerii.
• Ocupantele locurilor I, II și 

III, cite o cupă din partea Comi
tetului de organizare.
• Celei mai sportive echipe — 

Cupa fair-play din partea U.Ă.S.R.
• Celei mai tehnice echipe, o 

cupă din partea Federației române 
de fotbal.
• Premiu! pentru eficacitate, a- 

chipei care înscrie cele mai multe 
goluri — din partea Ministerului 
Educației și învățămintului.
• O cupă pentru golgeterul 

Campionatelor — din partea revis
tei „Fotbal1*.
• Un trofeu pentru „Cea mai 

populară echipă**,  din partea zia
rului „Sportul**.
• O cupă pentru cel mai popu

lar jucător, din partea revistei 
„Viața studențească*.
• Și așa cum ne-am propus, 

ziarul „Scînteia tineretului*  va 
oferi „Cupa tinereții*  echipei cu 
media de vîrstă cea mai mică.

Lor li se vor adăuga încă nu
meroase alte cupe oferite de co
misiile locale, întreprinderi și in
stituții. Ceea ce face ca disputa să 
fie din ce în ce mai pasionantă.

Tn sfîrșit in numărul nostru de' 
azi, lista jucătorilor din loturile 
României, Franței și Belgiei.

LOTUL NATIONAL UNIVERSI
TAR DE FOTBAL AL ROMÂNIEI:

Portari : Ștefan („U“ Cluj), Pil
ea (Univ. Craiova) ; fundași : Mi- 
hăilă („U“ Cluj), Jurcă (Sportul 
studențesc), Niculescu (Univ. Cra
iova), Pexa („U“ Cluj). Deselnicu 
(Univ. Craiova), Stoiceăcu (Poli
tehnica — Iași), Velea (Univ. Cra

s-a organizat o excursie pe li
toral. In curînd, elevii vor avea 
în mijlocul lor pe unii delegați 
ai acestui județ la Conferința 
Națională. Comisia politică s-a 
ocupat de o gazetă de perete 
unde se afișează ultimele arti
cole și fotografii din presă pri
vind succesele obținute în in
dustrie și agricultură în cinstea 
apropiatului eveniment.

Elevul Romulus Andrei, co
mandantul taberei, ne comple
tează imaginea taberei, cu alte 
aspecte concrete ale activității 
zilnice.

— Elevii din grupele de lite
ratură au organizat un specta
col de poezie „Lirica mării“ în 
cadrul căruia s-au recitat ver
suri din Eminescu, Blaga, Ba- 
consky. Cei de la germană dis
cută pe marginea ultimelor ar
ticole literare din Woche și Ne
uer Weg. Grupa de literatură 
rusă se pregătește să participe 
la olimpiada internațională de 
la Moscova.

Ne-am adresat tovarășului 
profesor Eugen Moraru pentru 
a afla cu ce se ocupă elevii 
grupelor de chimie, fizică și ma
tematică cînd nu sînt pe plajă 
sau nu participă la activitățile 
celorlalte grupe.

— Cînd am venit aici a tre
buit să reparăm stația de am
plificare a taberei și, un lucru 
puțin obișnuit, elevii păreau să 
fie bucuroși că stația era stri
cată, au lucrat cu plăcere. A- 
cum se discută mult despre o 
mai bună desfășurare a activi
tății în cercurile științifice din 
licee, organizarea olimpiadelor, 
despre „micro-uzina“ liceului 
din Urlați unde elevii asigură 
autodotarea laboratoarelor șco
lii cu aparatura necesară. Zilele 
acestea, după ce se termină o- 
lim-piada internațională de fizi
că. care se desfășoară la Bucu
rești, participanții vor fi oas
peții noștri.

Ne-au povâcfit mult», apoi 
despre spectacolul grupolui de 
elevi americani și spoctaco- 
lul gazdelor la care au par
ticipat formații artistice și 
coral-insfrumentale din Bra
șov, Bîrlad, Timișoara, Brăi
la precum și școlile de core
grafie din bucurești și Cluj, 
între elevii grupelor de fizi
că, chimie și mcttematică și 
unii dintre elevii americani 
specializași in aceleași demo
nii ou avut loc discuții intere
sante.

— De ce credeți că, în 
ciuda acestor preocupări 
multiple — o întreb. în 
final, pe directoarea tabe
rei —- nimeni nu se plîn- 
ge de lipsă de timp, de 
supraîncărcarea prOgra- 
mulul?

— Poate pentru că ceea ce 
ne-am străduit să realizăm, și 
cred că, în mare măsură, am 
reușit, a fost îmbinarea cît mai 
armonioasă a utilului cu dis
tractivul. crearea atît a unui 
mediu prielnic odihnei cît și a 
unui stimulent în activitățile 
care îi preocupă îndeosebi pe 
elevii din această tabără.

ILEANA PREOTEASA

NOI APARIȚII
IN EDITURA ACADEMIEI
GEORGE FOTINO — Pawîni 

din istoria dreptului româ
nesc.

• • • — Educația prin mun
că și pentru muncă (in co
lecția „Tineretul și lumea 
de niiine“).

GETA CRISTIAN — Deciiia 
în sistemul complex om- 
automat.

GAVRIL HOKJA — Schim
bul socialist de activități 
în România.

ION MAC — Subcarpații 
transilvăneni dintre Mu
reș și Olt.

DAN DASCALU — Injecția 
unipolară în dispozitiv® e- 
lectronice semiconduc
toare.

VICTOR LAZARESCU, OL
GA ALEXEI — Soiuri de 
viță roditoare și de port- 
altoiuri din România.

VASILE SEN CU — Peșterile 
Comarnic și Popovaț.

iova); mijlocași: Dinu (Dinamo). 
Anca („U*  Cluj), Strîmbeanu 
(Univ. Craiova), Simionaș (Politehnica Iași) ; înaintași : Țarălungă 
(Univ. Craiova), Incze (Politehnica 
Iași), Oblemenco (Univ. Craiova), 
Sandu Mircea (Spoitul studențesc) , 
Munteanu („U*  Cluj), Marcu 
(Univ. Craiova), Mureșan („U“ 
Cluj).

Lotul se află, deja, pe litoral 
unde continuă pregătirile și va rămîne, în continuare, la Constanța 
pentru confruntările din cadrul se
riei a iv-a.

LOTUL FRANȚEI : Aubeft Jean- 
Michael, Aurand Philippe, Begert 
AJâin, Berthommier Gilles, Cane 
Jean-Pierre, Contarin Dominique, 
Couroy, Jean-Baptiste, Galateau 
Yves. Gallica Jean, Godot Christian. 
Guillaume Jean- Luc, Guiot Ri
chard, Jaussaud Franțois, Kerbi- 
riou Loik, Othily Herve, Renaud, 
Souchas Yves, Sarreau Jean- 
Claude, Siffrt Marc, Vandini Chris
tian; ANTRENORI î Dufour Jean 
și Hanocque Michael.

LOTUL BELGIEI : Melkebekc 
Christian, Verrijdt Andre, Stevens 
Robert, Vergote Chislain, Tho- 
manne Ghislain, De Sutter Rudi, 
Gorris Eddy, van Hove Mathieu, 
Martini stijn, Mesmaekers Robert, 
Vermmersch Johan, Chauveheid 
Claude, Daffe Chiristian, Rom- 
bouts Tony, Hemelsoet Patrick. 
Ongenaet Luc, Hansen Guy, De 
Kok Rudi, Borlee Marc, Baenen 
Francis, Huysmans Alfons ; AN
TRENORI : Geertsen Henri și 
WCytjens Gabriel.

AL. DOBRE



SESIUNEA A XXVI A
A CONSILIULUI DE AJUTOR 

ECONOMIC RECIPROC
REPUBLICA CUBA A FOST PRIMITA ÎN C.A.E.R.

Aspect de pe una din stră
zile Belfast-ului unde, re
cent, tiu avut din nou loc 
incidente între militantii ca

tolici și armată

La ' 11 iulie, la Moscova au 
continuat lucrările celei de-a 
XXVI-a seșiiinUa Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc, cu 
participarea • șefilor guvernelor 
Republicii Populare Bulgaria, 
Republicii Socialiste Cehoslova
ce, Republicii Democrate Germa
ne, Republicii Populare Mongo
le, Republicii Populare Polone, 
Republicii Socialiste România, 
Republicii .^Populare Ungare - și 
Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste.

La lucrările sesiunii participă 
o delegație a Republicii Socialis
te Federative Iugoslavia. In ca
litate de observatori,..la lucrările 
sesiunii participă o delegație a 
Republicii Cuba și ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Democrate 
Coreene în U.R.S.S.

A continuat examinarea pro
blemelor legate de înfăptuirea 
unor acțiuni din Programul com
plex al adîncirii și perfecționării 
in continuare a colaborării și 
dezvoltării integrării economice 
socialiste a țărilor membre ale 
C.A.E.R.

A prezidat •• tovarășul A. N. 
Kosîghln, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S.

La ședință, conducătorul dele
gației Republicii Cuba. Carlos 
Rafael. Rodriguez, ministru al 
Guvernului Revoluționar' al Cu
bei, a făcut,’ în numele guvernu
lui sau, o declarație, în care a 
expus cererea Republicii Cuba 
de a deveni membră a Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc, 
exprimind, totodată, acordul â- 
cesteia de a-și'asuma obligațiile 
cuorinse în statutul C.A.E.R.

în cuvântul său, tovarășul Ro
driguez a dat o înaltă apreciere 
activității • Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, rezultatelor 
colaborării economice , și tehhi- 
co-științifice a țărilor membre 
ale C.A.E.R. și succeselor obți
nute in realizarea Programului 
complex al adîncirii.. și perfec
ționării în continuare a colabo
rării și dezvoltării integrării 
economice socialiste. El a sub
liniat că succesele Cubei sint 
indisolubil' legate de ajutorul 
imens pe ■ care: îl acordă Cubei 
țările socialiste frățești, faptul 
că astăzi nu poate fi imaginată 
dezvoltarea economiei cubaneze 
fără o strinsă colaborare econo
mică cu țările membre ale 
C.A.E.R. șî fără «aderarea Cubei 
la procesul adîncirii și perfecțio
nării in continuare a colaborării 
și dezvoltării integrării, economi
ce socialiste.

în ‘conformitate cu^articolul 2 
din statutul C.A.E.R.-, care pre-*  
vede că intrarea în» C.A.E.R., ca 
membru, este deschisă pentru a-

cele țări care împărtășesc scopu
rile și principiile^ Consiliului și 
care și-au declarat acordul de 
a-și- asuma obligațiile cuprinse 
în*  statut, sesiunea a hotarit în 
unanimitate ca Republica Cuba 
să fie primită ca membră a 
Consiliului de Ajutor «Economic 
Reciproc. Sesiunea a trasat 
sarcina Comitetului Executiv al 
C.A.E.R. ca, împreună cu repre
zentanții Republicii Cuba, să ela
boreze, ținînd seama de specificul 
economiei și de așezarea ^geo
grafică a Republicii Cuba, mă
surile eu privire la participarea 
Cubei la lucrările Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc, la 
realizarea Programului complex 
al adîncirii și perfecționării în 
cpntirtuare a colaborării și dez
voltării integrării economice so
cialiste.

Parti-eipanții la sesiune au sa
lutat călduros declarația Cubei 
cu privire la dorința sa de 
a intra în Consiliul de Aju
tor Economic Reciproc și au ex
primat convingerea că partici
parea Republicii Cuba la proce
sul adîncirii și perfecționării în 
continuare a. colaborării și dez
voltării integrării economice so
cialiste a țărilor membre ale
C. A.EIR. va contribui, la 'întări
rea în continuare a unității ■ și 
coeziunii comunității țărilor so
cialiste.

La ședință au luat cUvîntul 
conducătorii delegațiilor țărilor 
participante : tovarășul S. Todo
rov, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria, tovarășul L. Strougal, 
președintele guvernului Republi
cii Socialiste Cehoslovace, tova
rășul-W. Sfoph. președintele Con
siliului de'Miniștri al Republicii 
Democrate Germane, tovarășul
D. Maidar, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Re
publicii . Populare Mongole, / to
varășul P. Jâroszewicz, preșe
dintele . Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone, 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Mi
niștri el Republicii .’-Socialiste 
România, tovarășul J. Fock, pre
ședintele Consiliului de.Miniștri 
al Republicii Populare Ungare, 
tovarășul A. N. Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., tovarășul G. Bie- 
dici. președintele- Consiliului 
Executiv Federal al Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, 
precum și tovarășul N. V. Fad
deev, secretarul C.A.E.R.

Schimbul de păreri se desfă
șoară într-o atmosferă 'tovără
șească.

:Ședința sesiunii va continua 
în’ziua de 12 iulie.

Lucrările 
E.C.O.S.O.C.

PenLru stimularea 
cooperării științifice 

și tehnice
INTERVENȚIA 

ȘEFULUI DELEGAȚIEI 
ROMÂNE

In continuarea lucrărilor 
Consiliului Economic și So
cial al O.N.U., au loc dezba
terile la punctul privind co
operarea regională.

în intervenția -sa. șeful de
legației române, ambasadorul 
Constantin Ene, reprezentant 
permanent al României pe 
lîngă Oficiul O.N.U. din Ge
neva, a arătat că țara noas
tră, ca țară europeană, acor
dă o atenție deosebită activi
tăților Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Europa. Re
prezentantul român a abor
dat problema comerțului în- 
tereuropean menționând exis
tența unor limite și practici 
discriminatorii, restrictive, în 
calea schimburilor comer
ciale europene. Comisia E- 
conomi’Că a O.N.U. pentru 
Europa poate și are datoria 
să acționeze pentru stimu
larea cooperării științifice și 
tehnice între țările continen
tului, pentru promovarea 
progresului științific și teh
nic pe plan european și in
ternațional.

Concepem procesul coope
rării — a spus vorbitorul — 
ca fiind bazat pe participa
rea directă, fără nici un fel 
de discriminări, a tuturor sta
telor interesate. In context, 
reprezentantul român s-a 
pronunțat pentru admiterea 
R. D. Germane cu drepturi 
depline la activitățile Comi
siei Economice a O.N.U. pen
tru Europa, act de natură să 
contribuie la promovarea co
laborării pe continent.

Președintele

Lucrările Comisiei comerciale mixte 
sovieto-americane

Mao Tzedun

l-a primit pe 

Maurice Schumann
în legătură cu deschiderea, la 20 iulie, la moscova, a lucră

rilor primei ședințe a Comisiei comerciale mixte so\ieto-ame- 
ricane, informează agenția TASS, Peter Peterson, ministrul.co
merțului ăl Statelor Unite, a declarat, în cadrul unei conferințe 
cțe presă ia Casa Albă, că activitatea comisiei, ce urmează să 
se întrunească alternativ la Moscova și Washington, va inau
gura un proces prin intermediul căruia guvernele celor două 
țări speră să realizeze acorduri într-o seric de domenii.

Comisia sovieto-americană, a spus Pcțerșen, va examina, pro
bleme privind acordul comercial general, inclusiv acordarea, 
în mod reciproc, a clauzei națiunji celei mai favorizate și în
cheierea unor înțelegeri referitoare la acordarea reciprocă de

Președintele Mao Tzedun. a 
primit luni pe Maurice Schu
mann, ministrul francez al 
afacerilor externe, cu care a 
avut o convorbire amicală și 
sinceră — anunță agenția 
China Nouă.

A fost prezent Ciu En-lai 
premierul Consiliului de Stat.credite de stat.

Convorbiri 
polono-americane

• O DELEGAȚIE polonez», 
condusă de Jan Kaczmarek, mi
nistrul științei, invățămîntului 
superior și tehnicii, și o dele
gație americană, condusă de 
Edward David, consilier al pre
ședintelui S.U.A, pentru proble
mele științei, au început la 
Varșovia convorbiri asupra co
laborări; în domeniul științei și 
tehnicii.

• într-fo declarație, reluată de 
ziarul egiptean „Al- Gumhuriyâ**,  
Khaled Hassan, membru ai Comi
tetului’ Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, aflat 
în prezent într-o vizită la Cairo, 
a relevat că au început pregătirile 
pentru deschiderea unor, birouri 
ale organizației în Senegal; Ugan

da, Nigeria și R. P. Congo. Kha
led Hassan a precizat că această 
hotărire a fost luată .,ca urmare 
a interesului purtat cauzei palesti

niene de reuniunea la nivel înalt 
de la Rabat a Organizației Unității 
Africane**.

NEGOCIERILE LUI 
KURT WALDHEIM

Secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, negociază pen
tru eliberarea unui grup de ofi
țeri sirieni și a unui ofițer liba
nez capturați in timpul incursiu
nilor trupelor israeliene in su
dul Libanului, la 21 iunie, a a- 
nunțat un purtător de cuvânt al 
O.N.U., citat de agenția Associa
ted Press. El a adăugat că Siria 
și Libanul au cerut secretarului 
general al O.N.U, să facă uz de 
bunele sale oficii pentru a obți
ne eliberarea ofițerilor capturați.

Kurt Waldheim s-a întilnit, 
săptămîna trecută, la Geneva cu 
reprezentanți ai Siriei și Libanu
lui, menționează agenția Asso
ciated Press.

unor companii occidentale
de către S.U.A. și

Michel Debre despre

conducătorii S. U. A

?mnaie recent

Convenția
de la Miami Beach

către gu- 
măs urilor 
activității

lucrările Convenției 
Democrat din S.U.A.. 
desemnării oficiale a

orașul Quang Tri

primit președintele Nixon și co
laboratorii săi apropiați ca o 
dovada că ..liderii americani sin: 
conștientde ceea ce reprezintă 
politica franceză in domeniul a-

Scrutin anticipat

Alegerile anticipate au devenit pare-se, în acest 
an, o temă la ordinea zilei in peisajul politic 
vest- european. Fenomenul, ca atare, nu este lip
sit de semnificație și el constituie, evident, un 
indiciu al unei anumite deteriorări a situației 
economice și a climatului social-politic în ge

nere. Fapt este că după alegerile anticipate din Italia și pa
ralel cu anunțarea intenției guvernului Brandt de a orga
niza alegeri anticipate în R.F.G., se fac auzite la Stockholm 
supoziții despre posibilitatea unui scrutin anticipat în Su
edia.

Supozițiile care sint vehiculate in capitala suedeză au ca 
punct de pornire încordarea provocată pe scena parlamen
tară de așa numita ..dispută a impozitelor^. Disputa a în
ceput atunci cind. la începutul lunii mai, guvernul social-de
mocrat a prezentat în grabă și pe neașteptate un proiect de 
reformă provizorie a impozitelor. In linii mari, proiectul 
prevede o oarecare ,.indulcire“ a-impozitului progresiv pc 
\enit și a fost prezentat ca o concesie făcută opoziției ,,cen
triste". Partidele de centru și dreapta au apreciat. insă, 
proiectul guvernamental ca o încercare a social-democraților 
de a răpi opoziției unul din „caii de bătaie- împotriva e- 
chipei ministeriale Olof Palme. In consecință, opoziția s-a 
grăbit să respingă proiectul guvernului replicind că el re
prezintă scamatorie de tactică electorală" și că ușoara 
scădere a impozitului progresiv direct ar fi, in fapt, anulată 
de prevederile privind creșterea impozitelor indirecte. In 
mod evident, opoziția centristă și liberală ar dori să pună 
guvernul social-democrat intr-o poziție dificilă și să-1 îm
pingă Ia alegeri anticipate. N’u intimplător terenul de con
fruntare ales de opoziție este problema impozitelor, proble
mă care in Suedia are actualmente accente acute. Cetățenii 
suedezi plătesc astăzi cele mai ridicate impozite din lume 
iar nemulțumirea provocată de această situație (în împreju
rările unei creșteri a costului vieții și unei recrudescențe 
a șomajului) s-a reflectat intr-un șir de demonstrații protes
tatare. Centriștii și liberalii care dețin în parlament 170 de 
mandate fața de cele 163 ale social-democraților (alte 17 
mandate aparțin Partidului de stingă — comuniștii) caută 
sa demonstreze că guvernul minoritar Palme nu poate con
tinua să guverneze dacă nu poate asigura o majoritate con
sistentă pentru soluționarea unei asemenea probleme de mare 
importanță ca aceea a impozitelor. Conducătorul partidului 
de Centru (cel mai puternic parid de opoziție) Falldin a ce
rut. de altfel, intr-un interviu televizat organizarea de a- 
legeri anticipate (în mod normal alegerile generale parla
mentare ar trebui si se desfășoare in toamna anului 1973).

Este foarte probabil că presiunile opoziției de centru pen
tru un scrutin anticipat au fost determinate, sau cel puțin 
stimulate, de rezultatele unor recente sondaje de opinie care 
indică un procent de 52 Ia sută din voturi pentru centriști 
și liberaK. Cit de relativă este valoarea unor asemenea son
daje și în peisajul electoral suedez s-a vădit însă, pregnant 
și cu ocazia alegerilor generale precedente (din toamna anu
lui 1979). Sondajele indicau atunci o creștere aproape cu 20 
de procente a numărului voturilor partidelor de centru și o 
scădere de 15 procente a voturilor acordate spcial-democra- 
ților. Urnele au relevat însă un recul de numai 4,7 la sută al 
social-democraților și un avans de doar 3 la sută al centriști- 
lor in comparație cu alegerile generale din 1968. In consecință 
proiectele unei coaliții guvernamentale centriste-liberale au 
căzut baltă.

Oricum, abstracție făcind de valabilitatea calculelor și 
speranțelor pe care le leagă opoziția centristă de un scrutin 
anticipat, ramine de văzut dacă guvernul Palme va accepta 
să organizeze cu un an mai devreme alegeri generale par
lamentare. Este mai degrabă de presupus că social-demo- 
crații vor Fi înclinați să-și pregătească in liniște programul 
electoral pentru scrutinul normal din toamna anului viitor.

Lupte violente lîngă

Lupte violente s-au desfă
șurat'în noaptea de luni spre 
marți între unitățile forțelor 
patriotice de eliberare și tru
pele saigoneze în vecinătatea 
orașului Quang Tri, din Viet
namul de sud. în sprijinul mi
litarilor saigonezi au interve
nit bombardiere americane 
,,B—52“ și artileria navelor de 
război ale flotei a 7-a a State
lor Unite. \

Artileria forțelor patriotice 
a,declanșat, luni, un tir sus-, 
ținut asupra militarilor ina
mici din zona orașului An 
Loc, precum și a pozițiilor 
saigoneze situate de-a lungul 
șoselei nr. 13, la circa 100 km

nord de Saigon. Alte opera
țiuni ale patrioților au fost 
înregistrate în provincia Kien 
Phong, din Delta Mekongului, 
la circa 120 km vest de Sai
gon.

AVIAȚIA AMERICANA 
A ATACAT DIGURI 

DIN R. D. VIETNAM
Aviația Statelor Unite — rela

tează agenția V.N.A. — a atacat 
marți două diguri din provincia 
Hai Hung, acesta fiind al doilea 
atac din ultimele zile asupra 
sistemului de baraje și diguri 
din R.D. Vietnam.

Cu prilejul vizitei sale 
oficiale in S.U.A.. minis
trul apărării naționale al 
Franței, Michel Debre. a 
ținut o conferință de pre
să la Washington, anunță 
agenția France Presse.

1

4.

Ploile torențiale care s-au abătut asupra vestului Japoniei 
continuă să provoace pierderi materiale și să facă numeroase 
victime omenești. Potrivit agenției United Press Interna
tional, încă 11 persoane și-au pierdut viața, marți, numărul 
victimelor depășind in felul acesta cifra de 150. Se așteaptă 
ca frontul ploilor să se îndrepte spre estul Japoniei, zonă 
în care se află capitala și alte centre extrem de populate.

Datorită cantității neobișnuite de apă, circulația feroviară 
în multe prefecturi a fost întreruptă. în ultimele 24 de ore, 
în. 44, de sfțctpre de pe 14 trasee feroviare nu s-a putut cir
cula. Datorita alunecărilor de teren din insula Shikoku mai 
multe trenuri au deraiat (imagine).

1
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,,Cosmos-500"
• AGENȚIA TASS anunță că 

în Uniunea Sovietică a fost lan
sat, Ia 10 iulie, satelitul artifi
cial al Pămîntului „Cosmos-5S0;e. 
Aparatura științifică instalată la 
bordul satelitului funcționează 
normal.

Guvernul ghanez a pus 
sub sechestru bunurile

Guvernul ghanez a pus sub 
sechestru bunurile a nouă com
panii străine din industriile mi
nieră și forestieră și a cerut o 
cotă mai mare de participare la 
operațiunile acestora, anunță a 
genția Associated Press. Hotă 
rîrea guvernului ghanez pri 
vește, între alteia, bunurile com
paniilor ..African Manganese 
Company**  și „Kaisser Alumi- 
nium“. aflate sub control ameri
can. și companiei .^Ashanti Gold 
Fieldus**.  sub control britanic. 
Concomitent, guvernul ghanez u 
ordonat o investigație asupra 
tranzacțiilor in devize ale unor 
companii străine' occidentale.

★
După anunțarea de 

vernul ghanez a 
privind limitarea 
companiilor străine pe teritoriul 
țării, reprezentanții diplomatici 
ai S.U.A. și Marii Britanii au 
făcut demersuri pe lingă auto
ritățile de la Accra, anunță a- 
genția Associated Press. Ei au 
amenințat că .inițiativa guvernu
lui ghanez ar putea duce la sus-

Tineretul lumii

Debre a afirmat ca ..norii care 
planau în. anii 1966—1967 asupra 
relațiilor franco-americane au 
dispărut". El a subliniat apoi ca
racterul definitiv al retragerii 
Franței din organismele integra
re militare ale N.A.T.O.. preci
zând că „nimeni nu mai cere a 
cum reîntoarcerea Franței in a 

organisme. nroWema

mai intii răspunzătoare pentru 
propriile sale interese și pentru 
securitatea sau. Cu prilejul con
vorbirilor avute, a menționa: in 
continuare ministrul francez, s-a 
recunoscut că fiecare are politi
ca sa, fiecare iși fixează priori
tăți.

Invitat di u

La Hamheuna din provincia Homgyong de sud ca și hi cele
lalte orașe din R.P.D. Coreeana, in anii puterii populare au 
fost ridicate numeroase întreprinderi industriale și cartiere 

de locuit.

HELSINKI: KALEVI 
SORSA DESPRE RES
TABILIREA DE RELA
ȚII DIPLOMATICE CU 
CELE DOUĂ STATE 

GERMANE
Ministrul finlandez al afa

cerilor externe, Kalevi Sorsa, 
a comunicat reprezentanților 
la Helsinki ai Republicii De
mocrate Germane și Republi
cii Federale a Germaniei că, 
potrivit opiniei guvernului 
țării sale, a sosit timpul să 
se întreprindă pași pentru 
stabilirea de relații diploma
tice între Finlanda și R.D.G., 
de pe o parte, între Finlanda 
și R.F.G., pe de altă parte, 
anunță agenția A.D.N. Kalevi 
Sorsa a, arătat că ar trebui, 
totodată, să înceapă convor
biri și asupra altor probleme 
cuprinse în memorandumul 
guvernului finlandez din sep
tembrie 1971 și care privesc 
reglementarea generală a a- 
cestor relații.

Agenția A.D.N. precizează 
că guvernul R.D.G, a salutai 
încă de la început propunerea 
guvernului finlandez din 10 
septembrie 1971, declarîn- 
du-se gata să înceapă trata
tivele corespunzătoare.

„Săptămîna 
Mării Baltice"

• CEA DE-A 15-A EDIȚIE a 
tradiționalei ..Săptămini a Mă
rii Balrice* 4, care se desfășoară 
Ia Rostock (R.D.G.). reunind re
prezentanți din țările riverane la 
Marea Baltica, precum și din Is
landa și Norvegia, constituie O 
importantă contribuție la destin
dere și coexistentă in nordul Eu
ropei. Președintele Comitetului 
„Săptămânii Marii Baltici, Lo
thar Bolz, și-a exprima: ,.adin- 

satisfecție pentru faptul că, 
la ediția din anul trecut a 

acestei manifestări, tendința de 
rxjrmalizare a relațiilor statelor 
r.ord-europene cu R.D.G. a în
registrat noi succese**.

• O victorie a lui McGovern * Conservato- 
torul Daley recuzat • Humphrey și Muskie s-au 
retras pe cînd Kennedy așteaptă să fie invitat.

Palatul Sporturilor din 
Beach, statul Florida, au 
marți (ora 1,30, ora Bucu- ---- —... ------------

Panâtiultn 
consacrate _________ __
candidatului la alegerile preziden
țiale • din luna noiembrie și apro
bării platformei electorale a parti
dului.

Prologul dezbaterii primului 
punct de pe agenda de lucru a

Vacantă si revendicări
La invitația guvernului 

R. F. a Germaniei, Traian 
Pop, adjunct al ministrului 
educației și invățămîntului 
al României, a efectuat, în
tre 2 și 9 iulie, o vizită de 
documentare si informare în 
R.F.G.

In cursul vizitei, oaspetele 
român a fost primit și a 
purtat convorbiri cu perso
nalități din conducerea Con
ferinței permanente a miniș
trilor culturii din landurile 
R.F. a Germaniei, Conferin
ței rectorilor vest-germani, 
ministerelor culturii din lan
durile Renania de Nord- 
Vestfalia și Hessa, universi
tăților și unor gimnazii din 
Hamburg. Frankfurt pe Main 
și Heidelberg.

Convorbirile purtate au 
scos în evidență . utilitatea 
dezvoltării relațiilor bilate
rale si a schimbului de ve
deri în domeniul învâțămîn- 
tului, în interesul reciproc al 
instituțiilor de învățămînt din 
cele două țări.

De-abia s-a încheiat a- 
nul școlar și în opinia 
publică italiană se fac 
simțite îngrijorările și 
revendicările legate de si
tuația școlii în perspecti
va redeschiderii, in toam
nă. a instituțiilor de în
vățămînt. Două elemente 
par să stea la originea 
acestei ..relansări**  a pro
blemelor școlii tocmai în 
momentul întermezzoului 
vacanței școlare. Este 
vorba, în primul rînd, de 
acuitatea dificultăților cu 
care este confruntat în- 
vățămîntul italian. Este 
vogba, de asemenea, de 
faptul că noul. guvern i- 
talian a anunțat printre 
prioritățile cuprinse în 
programul său de guver- 
nămînt, o reformă a șco
lii. In această lumină 
accentele revendicative ce 
se fac auzite - au ca mo
bil de a se determina o 
acțiune urgentă și ener
gică a statului în dome
niul dezvoltării învăță- 
mîntului.

Semnalul de începere

l-au dat sindicatele ca
drelor didactice din învă- 
țămintul elementar și din 
licee care. într-o decla
rație comună, au avertizat 
că vor declara grevă și 
vor boicota deschiderea 
cursurilor școlilor dacă 
pînă Ia 1 septembrie nu 
le vor fi satisfăcute ce
rerile de majorare a sa
lariilor.

Nemulțumirea manifes
tă a cadrelor didactice 
din invățămintul elemen
tar și liceal italian ex
primă o stare de lucruri, 
deseori, criticată de spe
cialiști ca și de masa ce
tățenilor : slabele mijloa
ce materiale puse la dis
poziția rețelei învățămin- 
tului public.

Unul din aspectele cele 
mai criticate în ultima 
perioadă este fenomenul 
supraaglomerării școlilor. 
In momentul de față, po
trivit statisticilor oficia
le, există în școlile ele- 
mentarC; un număr de 
peste 50 000 de clase su
praaglomerate (in care

A

învață un efectiv mai 
mare de 45 de copii). O 
situație similară se înre
gistrează in licee, unde — 
potrivit acelorași date — 
se numără circa 20 U6t de 
clase supraaglomerate.

Intr-un recent studiu 
publicat sub egida Uniu
nii naționale a profesori
lor (pe Jingă această u-’ 
niune sindicală funcțio
nează cel mai reputat 
centru de cercetare in 
domeniul invățămîntului 
din Italia) se relevă că 
într-o măsură considera
bila (în afara insuficien
ței fondurilor pentru 
construirea de noi școli) 
actuala supraaglomerare 
din clase se datorează și 
numărului redus de cadre 
didactice. In legătură cu 
aceasta, secretariatul uni
unii sindicale amintite a 
anunțat, de altfel, in ur
mă cu cîteva săptămini o 
campanie publică menită 
să determine autoritățile, 
la toate eșaloanele, să se 
preocupe de sporirea nu
mărului profesorilor și

învățătorilor. Copii ale u- 
nui memoriu în acest 
sens au fost adresate 
consiliilor municipale, au
torităților școlare, asocia
țiilor de părinți, ale ele
vilor și altor organizații 
obștești. Uniunea — se 
arată in memoriu — con
sideră că sint necesare 
un număr de minimum 
40 000 de noi posturi de 
profesori și învățători îd 
invățămintul public. Dar 
problema care se pune in 
primul rînd este lipsa, 
banilor. Dacă autoritățile 
centrale șl locale vor

municipalități ca Milano 
și Genova și-au văzut re
duse alocațiile pentru în
vățămînt cu aproape 20 
la sută comparativ cu 
anul școlar precedent

Pe fundalul avertis
mentelor sindicatelor ca
drelor didactice, toate a- 
ceste dificultăți ale școlii 
italiene își vădesc și mai 
accentuat acuitatea. Este 
tocmai ceea ce remarca 
influentul cotidian mila
nez CORRIERE DE LA 
SERA cînd scria : Creș
terea resurselor pentru 
instrucțiune este ,o pro- 

să-și joace rolul, ele tre- . blemă dificilă dar ne a- 
buie să găsească fonduri
le necesare întrucît edu
cația si instruirea sint un 
serviciu public vital* 4. 
Observația se referă în 
mod direct la nemulțumi
rile provocate de faptul 
că in ultimii ani s-a re
marcat o succesivă am
putare a fondurilor desti
nate școlii. In anul școlar 
1971—1972, de pildă, mari

flăm în fața unei necesi
tăți de neevitat... Mai 
multe școli și mai mulți 
profesori reprezintă un 
imperativ urgent dacă do
rim să avem un învăță- 
mînt bun. eficient care, 
la urma urmelor, consti-

otuie nu o dorință, ci 
nevoie stringentă".

EM. RUCĂR

Convenției a consemnat o nouă 
victorie a senatorului George 
McGovern — candidatul cu cele 
mai mari șanse de obținere a în
vestiturii ............. —
principalii 
membrii 
Govern**.  _ _______ _ ____ __
cu o problemă de procedură, re
feritoare la cele 151 de mandate 
electorale din statul California, re
trase senatorului McGovern de că
tre Comisia de acreditare a partidului. Intrecînd orice așteptări în 
privința •amplorii voturilor favo
rabile, Convenția a hotărît cu 1 613 voturi,. contra 1 238, să atri
buie , senatorului, din Dakota de 
sud toate cele 217 mandate âie 
delegaților californîeni. Cu aces
tea, senatorul McGovern contează, 
în prezent, pe sprijinul a aproxi
mativ 1 480 din cei-, 3 016 delegați 
la Convenție, minimumul necesar 
desemnării sale fiind de 1509 man
date.

Tot în cadrul. acțiunilor proce
durale ale Convenției, delegația 
statului Illinois,, condusă ’ de pri
marul. orașului Chicago, conserva
torul. Richard Daley, a fost recu
zată de la ■ participarea la dezbaterile de la Miami Beach.

Marți după-amiază Hubert 
Humphrey a făcut cunoscut că s-a 
retrasv din ‘cursa. pentru învestitu
ra Partidului Democrat la alege
rile prezidențiale din toamna a- 
cesțui. an, hotărire care nu este 
străină, de succesele dopîndite de 
McGovern încă din prima zi a 
Convenției de la Miami Beach.

La numai două-ore de la retra
gerea din cursa .prezidențială la se
natorului Hubert Humphrey, un 
alt . candidat la învestitura Parti
dului Democrat'și-a anunțat marți 
hotărîrea de a renunța. Acesta este 
senatorul ' Edmund . Muskie, ’care 
abandonase, de altfel, și campania 
alegerilor preliminare.-

Alături de George . McGovern 
marți seara se mai aflau în cursă 
senatorul Henri Jackson și guver
natorul. George Wallace.

Senatorul Edward Kennedy a 
declarat că nu are intenția de a 
asista la Convenția națională a 
Partidului Democrat, dar că ar pu
tea merge la Miami Beach dacă 
cel care va fi desemnat candidat 
oficial la președinție îi va cere a- 
cest lucru. Edward Kennedy a 
reafirmat că nu dorește să candi
deze pentru postul de vicepre» 
ședințe.

— în confruntarea cu 
contracandidat! și cu 

campaniei „Stop Mc- 
Dezbaterile au început
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