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Comitetului Executiv 
al Ci Ca al Pi Ca Ra

Elocvente manifestări ale grijii partidului 
și statului față de tinăra generație, față 

de pregătirea acesteia pentru muncă și viață
în ziua de 14 iulie 1972 a avut loc 

ședința Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român.

Au participat, ca invitați, miniștri și 
alți conducători ai unor organe cen
trale.

Comitetul Executiv a analizat rezul
tatele îndeplinirii planului de stat de 
dezvoltare economico-socială a Repu
blicii Socialiste România în semestrul I 
1972 și a hotărit ca acestea să fie date 
publicității.

Au fost examinate, de asemenea, 
proiectul Legii remunerării după can
titatea și calitatea muncii în unitățile 
socialiste de stat și proiectul Codului

muncii care urmează să fie supuse spre 
dezbatere Conferinței Naționale a Par
tidului Comunist Român.

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. 
a ascultat informarea cu privire la ac
tivitatea desfășurată de delegația Re
publicii Socialiste România, condusă de 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, la lu
crările celei de-a XXVI-a sesiuni a 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc, care a avut loc la Moscova, 
între 10 și 12 iulie a.c. Comitetul Exe
cutiv a aprobat în unanimitate activi
tatea delegației.

în încheiere, Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R. a soluționat unele pro
bleme ale activității curente.

în prezenfa tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

IERI A FOST liUGIIRATĂ EXPOZIȚIA „PRACTICA Șl CREATIVITATEA ÎN ÎAVAțAMÎATii
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prezența tovarășului 
Ceaușescu, sint tre- 
revistă exponatele.
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Pavilionul C al Complexului 
expozițional din Piața Scînteii, 
pavilion care a găzduit în atîtea 
rînduri produse reprezentative 
ale economiei noastre naționale 
sau ale altor țări, reunește acum, 
în sălile sale, exponate de un gen 
deosebit. Sînt înmănunchiate 
aici cele mai valoroase lucrări 
ale elevilor și studenților diln 
întreaga țară, ale dascălilor lor, 
realizate în ore, zile și luni 
activitate rodnică în ateliere- 
școală și cercuri de specialitate, 
în întreprinderi sau laboratoare 
universitare. Aceste creații alcă
tuiesc laolaltă o expoziție de 
mari dimensiuni, intitulată su
gestiv „Expo ’72. Practica și cre
ativitatea în învățămînt“ organi
zată de Ministerul Educației și 
Invățămîntului și C.C. al U.T.C.

Ca o elocventă expresie a gri
jii conducerii partidului și sta
tului nostru față de tînăra ge
nerație, față 
voltării ei, a 
nice privind 
ia pentru 
inaugurarea __.r__ ,__„ ___
loc, vineri la amiază, în prezența 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

de condițiile dez- 
preocupării stator- 
pregătirea aceste- 

mițnca și viață, 
expoziției a avut

Reportajul vizitei în 
pagina a lll-a

Cuvîntul tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimate tovarășe,
Stima(i tovarăși,
Voi începe prin a vă adresa 

tuturor, în numele Comitetului 
Central, Consiliului de Stat, 
Consiliului de Miniștri și al 
meu, cele mai calde felicitări 
cu prilejul înmînării acestor 
înalte distincții ale Republicii 
Socialiste România (Vii apla
uze).

Aș dori, de asemenea, să vă 
adresez dumneavoastră și, tot
odată, tuturor profesorilor uni
versitari, profesorilor de liceu, 
învățătorilor și educatoarelor, 
cele mai calde felicitări atît cu 
prilejul „Zilei învățătorului", 
pe care ați sărbătorit-o cu cît'va 
timp în urmă, cît și cu ocazia 
terminării anului de învățămînt 
care — se 
încheie cu 
aplauze).

Noi dăm 
muncii pe 
fiecare în 
de activitate, pentru _______
copiilor, a elevilor și studenți
lor, pentru creșterea tinerei ge
nerații în spiritul dragostei față 
de partid, față de muncă și față 
de patrie, de socialism, de pace

poate spune — se 
rezultate bune (Vii
o înaltă 
care o 
domeniul

apreciere 
desfășurați 

respectiv 
educarea

și colaborară între popoare 
(Aplauze puternice).

Aș putea spune că sîntem 
mulțumiți de rezultatele tot mai 
bune pe care le obținem an de 
an, deși nu se poate spune că 
nu mai avem încă de făcut în 
fiecare domeniu cite ceva pen
tru ca lucrurile să meargă cît 
mai bine. Dumneavoastră știți 
foarte bine că și în domeniul 
invățămîntului, la toate nive
lele, mai trebuie să aducem încă 
îmbunătățiri și perfecționări, 
atît organizatorice, cît și în ce 
privește programele și în însăși 
munca dumneavoastră cu elevii 
și studenții.

Trebuie să ne străduim să 
asigurăm tineretului nostru atît 
cunoștințele cît și educația co
respunzătoare, pentru a-1 pre
găti cît mai bine pentru viață, 
pentru muncă. Să avem per
manent în vedere că tînărul, 
constructorul de mîine al soci
etății socialiste și comuniste, 
trebuie să fie un om multilate
ral dezvoltat, cu un profil mo
ral și politic, dar și profesio
nal, foarte larg. De aceea tre
buie să ne străduim și mai mult 
spre a înarma tineretul nostru 
cu largi cunoștințe în toate do
meniile de activitate, mergînd.

desigur, la o anumită profila
re : să muncim și să nu admi
tem profilarea îngustă a elevi
lor și studenților, pentru că 
prin aceasta vom dăuna atit 
pregătirii lor, cît și intereselor 
dezvoltării societății noastre. 
Nu doresc însă să dezvolt 
ceastă problemă acum.

încă o dată, doresc să-mi 
prim convingerea că toate 
drele didactice vor depune 
continuare 
pentru a 
din fiecare sector la nivelul ce
rințelor crescînde ale dezvoltă
rii științei și culturii, al exi
gențelor tot mai mari ale so
cietății noastre socialiste. Sînt 
convins că fiecare dintre dum
neavoastră, toate cadrele noas
tre didactice nu vor precupeți 
nici un efort pentru a-și înde
plini marile răspunderi pe care 
le au, în fața poporului, a par
tidului, pentru formarea tinerei 
generații.

Cu aceste gînduri, vă urez 
cele mai mari succese și satis
facții în activitatea dumnea
voastră. (Aplauze puternice).

Personal vă adresez tuturor 
multă fericire și sănătate ! (A- 
plauze prelungite).

a-

ex-
ca-

_____ . ____ r__ în
eforturi * susținute 

ridica învățămîntul

secretar general al P.C.R., 8 primit delegația 
Mișcării Evoluției Sociale a Africii Negre 

(IM.E.S.A.N.) din Republica Africa Centrală
Vineri după-amiază. la se

diul C.C. al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al P.C.R.. a primit dele
gația Mișcării Evoluției Socia
le a Africii Negre ' (M.E.S.A.N.) 
din Republica Africa Centrală, 
care a făcut o vizită de priete
nie în țara noastră la invitația 
C.C. al P.C.R.

Delegația M.E.S.A.N. este 
formată ’ din Elisabeth Do- 
mitien, vicepreședintă a 
M.E.S.A.N., Jean-Louis Psim- 
his, membru al Biroului Po
litic, ministru de interpe, 
Dominique Sombo-Dibele, mem
bru al Biroului Politic, am
basador itinerant, Jean Willy- 
Biro-Sako, membru al Bi
roului Politic, Valentin Ko- 
badobo-Ograma. director ad
junct al protocolului, Pauline 
Yassio, Fode Diawara, Cecile 

Zemako, Barnabe N’Zilavo, 
Lucienne Bangui, responsabili 
ai comitetelor M.E.S.A.N. din 
sectoare ale orașului Bangui — 
capitala Republicii Africa Cen
trală —, precum și Berthe Nda- 
kala-Maidou. Aoudou Paco, 
Louise Guinikian, Andre Ngou- 
ka. Amadou Mahamat, respon
sabili ai unor comitete prefec- 
turale ale M.E.S.A.N.

Din partea Partidului Co
munist Român au participat 
tovarășii : Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Cioară, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim-secretar al Co
mitetului municipal București 
al P.C.R., primarul general al 
Capitalei. Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului 

Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ion Pâțan, membru 
supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, Ion Stănescu, mem
bru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al 
P.C.R.. ministru de inter
ne, Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R.. Aldea Mili
tam și Ghizela Vass, membri 
ai C.C. al P.C.R., șefi de sec
ție la C.C. al P.C.R., Andrei 
Vela, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R.. Suzana Gâdea, pre
ședinta Consiliului Național al 
Femeilor, Constantin Vasiliu 
și Vasile Gheorghe, adjuneți 
de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Nicolae Matei, secre-

(C on ținu are în pag. a V-a)

In semn de prețuire a 
personalului didactic, 
pentru activitatea me

ritorie în domeniul instruirii 
și educării elevilor și stu
denților și a contribuției a- 
duse la dezvoltarea învățămîn- 
tului, științei și culturii din 
țara noastră, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, 
a înmînat vineri, în cadrul u- 
nei solemnități, înalte titluri 
și ordine ale Republicii Socia
liste România, unor oameni de 
știință, profesori, învățători și 
educatoare, distinși cu prilejul 
„Zilei învățătorului".

Ea solemnitate au luat parte 
tovarășii Emil Bodnaraș, Ma
nea Mânescu, Paul Niculescu- 
Mizil, Leonte Răutu, Cornel 
Burtică, precum și Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului 
de Stat, Miron Nicolescu, pre
ședintele Academiei Republicii 
Socialiste România, Mircea Ma- 
lița, ministrul educației și învă- 
țămîntului, loan Avram, minis
trul industriei construcțiilor de 
mașini, Mihail Florescu, minis
trul industriei chimice, loan 
Ursu, președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Teh
nologie, alte persoane oficiale.

In aplauzele celor prezenți, 

înmînînd înaltele titluri de „Om 
de știință emerit", „Profesor u- 
niversitar emerit", „Profesor e- 
merit", „învățător emerit", și 
„Educatoare emerită", precum 
și „Ordinul Muncii Clasa 
â II-a“, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, i-a felicitat călduros 
pe cei distinși.

Din rîndul celor decorați a 
luat cuvîntul prof. arh. Cezar 
Lăzărescu, care, adresîndu-se 
conducătorului partidului și sta
tului a spus i

Vă rog să-mi permiteți ca, în 
numele cadrelor didactice din 
învățămîntul superior, să exprim 
sentimentele de adîncă mulțu
mire pentru înalta apreciere 
dată muncii noastre, și prin a- 
ceasta școlii superioare româ
nești.

Sîntem conștienți că succese
le înregistrate, îndeosebi în a- 
cest an universitar, reflectă în
sușirea de către întregul corp 
didactic și studențime a lumi
noaselor indicații date de par
tid, de dumneavoastră personal, 
acestui important domeniu de 
activitate.

Orizonturile pe care le-ați 
deschis în fața invățămîntului 
au descătușat nebănuite energii 
creatoare, au deschis mai larg 
calea manifestării spiritului de 
inițiativă, au împrospătat gîn- 

direa științifică prin contactul 
nemijlocit cu viața, cu produc
ția, cu realitățile societății noas
tre socialiste în plină dezvol
tare.

Ne-am convins cu toții că 
singura cale sigură pentru dez
voltarea școlii este cea care o 
leagă de practică, aptă să ridi
ce neîncetat în fața omului de 
știință problemele cele mai ac
tuale ale vieții noastre.

Corpul didactic universitar, 
ca și studențimea noastră, nu
trește gînduri de profundă re
cunoștință față de Partidul Co
munist Român, față de dumnea
voastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru sentimen
tul de certitudine cu care 
ne-ați investit în munca noa
stră de căutări permanente, 
pentru succesele pe care 
mulți dintre noi le-au în
registrat ca urmare a orientă
rii clare, a sprijinului moral și 
material de care ne-am bucu
rat în permanență.

Observăm cu multă satisfac
ție creșterea spiritului de res
ponsabilitate a studențimii noas
tre. care devine din ce în ce 
mai conștiență de posibilitățile 
ei, de îndatoririle ce-i revin 
față de partidul nostru, față de 
popor.

închei cu convingerea că 

înaltele distincții acordate vor 
reprezenta un îndemn pentru 
toțj slujitorii școlii superioare, 
în munca lor dusă cu devota
ment și abnegație pentru pro
gresul culturii, științei și tehni
cii românești, pentru cauza par
tidului nostru.

A vorbit apoi învățătoarea 
Ana A vădanei, care a spus j 
Este una din valoroasele tradi
ții ale orînduirii noastre, ca, în 
fiecare an, satisfacțiile de la 
catedră ale învățătorilor și pro
fesorilor să fie încununate cu 
înalta prețuire a partidului și 
guvernului, simbolizată de înal
te distincții acordate cadrelor 
didactice.

Subliniind că în societatea 
noastră socialistă, angajată to
tal în opera de înfăptuire a vii
torului de aur al României, în
vățătorul are un rol distinct în 
formarea omului, în educarea 
conștiinței socialiste a acestuia, 
rol încărcat de demnitate și 
responsabilitate, munca zeci
lor de mii de învățători do- 
bîndind în anii, luminoși al 
socialismului o semnificație 
adîncă, vorbitoarea a relevat ; 
Urmînd indicațiile și îndemnu
rile prețioase ale conducerii 
partidului, învățătorii se stră
duiesc să cultive în inimile 
copiilor, de la cea mai fra

gedă vîrstă, dragostea și in
teresul pentru muncă, să le for
meze priceperi și îndemînări 
practice, să le sădească în su
flete dragostea de patrie, de 
partid, sentimentul stimei și 
prețuirii față de făuritorii bu
nurilor materiale și spirituale.

Mulțumim partidului, dum
neavoastră personal, mult iubite 
tovarășe președinte Ceaușescu, 
pentru înalta prețuire acordată 
școlii și corpului didactic, pen
tru prestigiul și demnitatea de 
care se bucură educatorul în 
patria noastră, pentru înaltele 
distincții ce ne-au fost acordate 
astăzi, ca semn de apreciere a 
eforturilor noastre, pe tărîm 
școlar și social-cultural. Consi
derăm această cinstire ca fiind 
adresată tuturor celor care-și 
consacră priceperea și energia, 
creșterii și formării viitorilor 
cetățeni ai patriei socialiste. 
Exprimăm angajamentul nostru 
sincer și ferm de a munci cu 
abnegație și devotament, pentru 
înfăptuirea exemplară a direc
tivelor partidului, cu privire la 
dezvoltarea și perfecționarea 
școlii românești, a spus în în
cheiere vorbitoarea.

în cuvîntul său, profesorul 
Kelemen Dezideriu a subliniat

(Continuare în pag. a N-a)
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CINCINALUL 
ZI DE ZI

METAL MA! MULT, MAI BUN, MAI IEFTIN!
HUNEDOARA REȘIȚA GALAȚI

„ȘARJA conferinței* 
o performanță unică 

în istoria combinatului

Cel mai înalt indice 
de utilizare 
a furnalelor

Valoarea inițiativelor 
se măsoară in zeci 

de milioane
Tn aceste zile, siderurgiștii hu- 

nedoreni și-au conectat ple
nar energiile la pulsul marii 
întreceri pentru realizarea înainte 
de termen a planului cincinal 
Făcînd dovada unor deosebite 
eforturi și preocupări, hotărîți să 
dea metal mai mult și de mai 
bună calitate, ei și-au propus să 
dea pînă la acest important eve
niment cantități spofite de pro
duse față de sarcinile de plan : 
13 000 tone oțel, 10 000 tone fon
tă, 8000 tone laminate finite, să 
obțină o producție marfă în va
loare de 45 milioane lei, să spo
rească productivitatea muncii cu 
1 500 lei pe salariat, să economi
sească 1 300 tone cocs. Și ca în
totdeauna destoinicii oameni ai 
Hunedoarei s-au ținut de cuvînt. 
Punînd în valoare întreaga pri
cepere și hărnicie, muncind cu 
abnegație și dăruire, peste 6 000 
de comuniști și mai mult de 4 000 
de uteciști s-au întrecut pe ei 
înșiși. Pe platformele marilor 
agregate, ei și-au realizat integral 
angajamentele asumate. Ba mai 
mult. Pînă în ziua de 12 iulie 
oocsarii, fumaliștii, oțelarii, lami- 
noriștii, toți muncitorii de pe 
vatra de foc a Hunedoarei au 
concurat la realizarea unui spor 
la producția marfă mai mare cu 
peste 30 la sută față de angaja
ment, reducînd cu 14 milioane 
lei cheltuielile materiale de pro
ducție. Am căutat suportul obți
nerii acestor rezultate remarca
bile care îi situează pe siderur- 
giștii hunedoreni la cea mai înal
tă cotă a hărniciei și abnegației 

în muncă.
— Nu este vorba de niscaiva 

mașini ultramoderne sau de niște 
mari inițiative, ne spunea tova
rășul Petre Lungu, secretarul 
comitetului de partid pe combi
nat. Totul se produce prin munca 
pasionată, entuziastă a oameni
lor, prin dăruirea loi profesiona
lă, prin buna organizare și dis
ciplină, printr-o muncă de partid 
bine condusă la fiecare loc do 
muncă. Așa muncesc siderurgiș- 
tii, așa obțin ei succesele, așa vor 
reuși să realizeze planul cincinal 
înainte de termen.

La rîndul său. unul din cei 
mai buni maiștri, Victor Petroes- 
cu, de la oțelăria Martin 2, ne-a 
spus :

— Planul nostru în acest an 
este de 20 000 tone de oțel, din 
care pînă la Conferința Națio
nală 11000 tone. Noi ne-am 
realizat și depășit deja angaja
mentul și am hotărit ca pînă la 
Conferință să mai dăm 500 tone 
de oțel, cantitate care ar echivala 
cu producerea a peste 90 de 
tractoare.

In cea mai mare oțelărie a 
Hunedoarei, se pregătește acum 
un fapt de muncă deosebit: 
„șarja conferinței". Sub îndru
marea prim-maistrului Ștefan 
Tripșa, Eroul al Muncii Socialiste, 
delegat la Conferință, și al prim- 
maistrului Victor Petroescu, va fi 
realizată cea mai scurtă șarjă 
obținută vreodată la Hune
doara.

DUMITRU GHIONEA

Oțelul își începe lungul său 
drum spre infinitele sale destina
ții în momentul in care minereul 
a trecut prin purgatoriul furnale
lor.

,Jn intervalul de la începutul 
anului și pînă în prezent, ne spu
ne prim-maistrul fumalist Petru 
Fercocea, Erou al Muncii Socia
liste, producția s-a desfășurat fără 
nici o oprire incidentala".

O afirmație căreia dacă nu-i 
adaugi nimic altceva poate apărea 
lipsită de convingere. Sensul 
adevărat se întregește prin con
semnarea realizării unui indice 
intensiv de exploatare a furnalu
lui de 99*2 la rută în 1972 
de 98.4 la sută din anul trecut, 
in condițiile în cere, potrivit 
calculului tehnic, acest indice e 
de numai 98 la sută. Angajamen
tul a fost realizat la data de 18 
iunie. De atunci i-au mai fost 
adăugate încă 1 500 tone. „Con
vertind această cantitate de fontă 
în oțel, ne spune tovarășul ingi
ner Sorin Călinescu, adjunctul 
șefului de secție, se pot obține 
100 km șine de cale ferată". Al 
doilea record absolut e indicele 
de utilizare a furnalelor. „Com
parativ eu materia primă de care 
dispunem, ne spune adjunctul 
șefului de secție, acest indice a 
fost în acest an de 1,409, superior 
celui de anul trecut cînd au fost 
depășite capacitățile de produc
ție proiectate pentru cele două 
furnale".

Care a fost mobilul acestor 
succese ? TI lăsăm să ne răspundă 
pe maistrul Troian Pireu, care, 
tot în prearma Cnferinței, își pre
dă ștafeta tinărului său coleg Au

rel Liubimirescu: ,T>isciplina e 
cuvîntul de ordine al fumaliștilor. 
Plec la vensie cu sentimentul 
bucuriei ae a fi realizat angaja
mentul luat și de a fi predat șta
feta unui tînăr de nădejde". Pen
tru a-i cinsti îndelungata sa acti
vitate, în ziua ultimului său 
schimb, uteciștii de la furnal au 
elaborat o șarjă de onoare.

Prin transfer, disciplina, ca ex
plicație a succeselor, e valabilă șt 
in cazul oțelarilor. Pe ea iși pun 
semnătura și oamenii inginerului 
Antonică Dijmărescu. Cele 2000 
tone de oțel, angajament peste 
plan s-au făcut deja 3 200, adică 
echivalentul a 32 locomotive 
Diesel electrice sau mai bme de 
jumătate dm podul Gwrgem- 
Vadul Oii. Inițiativa „Nici o tonă 
de metal pierdută din cauza 
opririlor nepwgramate" a proli
ferat numeroase altele. Schimbul 
inginerului Ștefan Prună s-a an- 
gejat să reducă rebuturile cu 26 
la sută față de aceeași perioadă a 
anului trecut. Angajament reali
zat consemnează laconic rapor
tul final, „Măsurile lucie de noi 
r.-au vizat un sector anume, ne 
spune șeful secției oțelărie, ingi
nerul Antonică Dijmărescu, ci în
tregul colectiv, incepind de la cel 
mai tînăr oțelar, Gheorghe Pop, Și 
terminînd cu mine. Numai prin 
disciplină am izbutit să batem 
recordul tuturor timpurilor. In 
data de 4 iunie am depășit cu 
600 tone media pe zi planificată, 
o dată cu stabilirea unui nou 
record: realizarea indicelui de 8,3 
tone mp de vatră zi calendaris
tică".

ION DANCEA

Numai este, desigur, de mult 
o noutate că pe platforma Com
binatului Siderurgic din Galați 
timpul împlinirilor s-a statorni
cit temeinic. Cifrele sînt deo
sebit de elocvente : producția 
globală la zi a fost depășită cu 
peste 36 milioane lei, s-au dat 
peste plan 3188 tone oțel, 15 000 
tone laminate finite, 3120 tone 
tablă și bandă laminată la rece 
etc. Și aceste valori, pînă la 
Conferința Națională a partidu
lui, vor cunoaște o continuă 
creștere.

înainte de a pomi prin sec
ții, am trecut în revistă. împreu
nă cu tovarășul Cornel Corbu- 
cin. locțiitorul secretarului co
mitetului de partid pe platfor
mă. inițiativele care in ultimele 
luni s-au dovedit a fi cataliza
toare eficiente pentru energiile 
tuturor siderurgiștilor. Pot fi 
enumerate ușor cel puțin cîțe- 
va asemer.ea inițiative : fie
care dintre noi un om al 
faptei, cinstei, inițiativei și 
demnității**, organizată la la
minorul de benzi la rece. 
„Nici un cadru tehnic fără 
o temă de cercetare cu aplica
re practică in producție și cu 
eficiență economică*4. „Să mun
cim și să trăim in chip comu
nist44. „Registrul economiei44, ini
țiativa tinerilor de pe platfor
mă pentru reducerea consumu
rilor specifice etc.

— In fiecare secție, la fieca
re loc de muncă, ne spune ing. 
Cornel Corbucin, vom găsi și 
alte inițiative cu sfere mai res- 
trinse, dar cu influență direc
tă asupra creșterii producției. 
Toate acestea stau la baza rea
lizării celor 38 milioane lei pro
ducție marfă peste plan.

Ne continuăm investigațiile 
pe citeva direcții la oțelărie și 
la laminorul de benzi la cald. 
In preajma convertizoarelor il 

întîlnim pe tînărul Inginer 
Gheorghe Preotu, secretarul co
mitetului U.T.C. de aici, o pre
zență dinamică în colectivul de 
oțelari gălățeni.

— Să notăm mai întîi, ne pro
pune Gheorghe Preotu, că pri
mul semestru a fost perioada de 
la intrarea in funcțiune în care 
am obținut cele mai mari scă
deri ale rebutului, deci rebuturi
le cele mai mici. N-am avut, de 
asemenea, nici o perforare de 
oală, iar numărul de neîncadrări 
de oală este foarte mic. Cit des
pre inițiativa noastră „Regis
trul economiei44 putem spune că 
zilnic își adaugă noi rezultate. 
Pină acum s-au economisit 400 
tone Încărcătură metalică, pinâ 
la Conferința Națională vom ob
ține peste 500 tone, așa Incit 
avem siguranța că angajamentul 
de 1 300 tone încărcătură meta
lică economisită pînă la sfîrși- 
tul anului va fi îndeplinit

La laminorul de benzi la cald 
ne sint prezentați doi oameni. 
Primul este maistrul principal 
Dumitru Naum. El a confecțio
nat o ușă de descărcare la cup
torul cu propulsie prin care se 
economisesc anual 750 000 lei 
Celălalt este tînărul maistru 
Valentin Ciubarschi, autorul 
(împreună cu ing. Constantin 
Mihăeseu și maistrul Ion Flo- 
roiu) al modificării zidăriei la 
cuptorul cu propulsie (ceea ce 
a dus la îmbunătățirea condi
țiilor de lucru și la înlăturarea 
rebuturilor datorate neincălzirii 
uniforme a bramelor), precum 
și a unui nou sistem de ancorare 
a pereților laterali și a peretelui 
frontal de la același cuptor.

Doi maiștri, doi oameni caro 
acolo, la locul lor de muncă, sînt 
Întruchiparea spiritului de ini
țiativă, a spiritului novator.

L CHIRIC

• NOI COLECTIVE din județul Argeș raportează 
îndeplinirea angajamentelor asumate. Intre acestea se 
remarcă Trustul de construcții industriale Pitești, frun
taș în întrecerea cu celelalte 16 unități similare din ca
drul Ministerului Construcțiilor Industriale. In întîmpi- 
narea Conferinței Naționale a partidului acest harnic 
colectiv a realizat un volum suplimentar de lucrări de 
construcții montaj în valoare de 45.000.000 lei, urmînd 
ca, pină la data conferinței, angajamentul să fie depășit 
cu 5 000 000 lei.

La rîndul său, colectivul Combinatului de articole 
tehnice din cauciuc de la Pitești și-a onorat angaja
mentul de a realiza suplimentar o producție marfă în- 
sumînd 12 500 000 lei.

Intre altele au fost produse, peste plan, 195 tone benzi 
transportoare cu inserție textilă, peste 50 tone de ade
zivi, chituri și soluții, 525 tone diferite semifabricate 
destinate altor unități prelucrătoare din țară.

• CINCI ÎNTREPRINDERI industriale din județul 
Mehedinți au realizat integral pînă la această dată an
gajamentele asumate în întîmpinarea Conferinței Na
ționale a partidului șl a aniversării unui pătrar de veae 
de la proclamarea Republicii. Energeticienii de la Por
țile de Fier au reușit să realizeze peste sarcinile de 
plan o cantitate de energie electrică de 64 000 000 kWh 
depășind astfel angajamentul pe îritregul an. La rîndul 
lor, lucrătorii Fabricii de confecții din Drobeta Tr. Se
verin au produs în plus față de angajamentul anual 
îmbrăcăminte în valoare de 2 500 000 lei, iar colectivul 
Fabricii de bere a întrecut acest angajament cu 370 ooo 
lei.

• COLECTIVUL Exploatării miniere Șotînga, din bazi
nul Doicești a extras peste prevederile de plan mai binz 
de 6000 tone cărbune energetic. In obținerea acestui 
succes închinat Conferinței Naționale a partidului s-a 
făcut remarcată brigada condusă de comunistul Gh. 
Cursoiu, care a realizat în ultima lună un randament me
diu mai mare decît era stabilit cu 2,4 tone cărbune 
extras pe zi și post, economisind în același timp, numai 
într-o singură lună explosiv necesar pentru activitatea 
brigăzii pe două zile. Această realizare, care a determinat 
obținerea unui înalt indice de productivitate, a adus bri
găzii renumele de formație de lucru model în organizarea 
judicioasă a activității productive, hărnicie și disciplină 
în muncă. Bazați pe^experiența valoroasă dobîndită în 
folosirea eficientă a utilajelor și a timpului de lucru, mem
brii brigăzii lui Gh. Cursoiu s-au angajat să dea peste 
sarcinile de plan, in cinstea Conferinței Naționale a parti
dului, alte 1 000 de tone cărbune de bună calitate. Lor 
li s-au alăturat minerii din brigăzile conduse de Gh. Ci- 
reșaru și Ion Catrina, care au înscris în evidentele de 
lucru ale primelor 12 zile din iulie o produefie aproape 
egală cu cea planificată pe întreaga lună în curs.

■

E
,SCÎNTEII TINERETULUI"

VSMITE DIN IUDETUL SIBIU
REALIZĂRILE CONFIRMĂ PERSPECTIVA

Emblema unui nou produs:
INIȚIATIVA

In curînd celor 300 de pro
duse și tipodimensiuni fabricate 
de Uzina Balanța" din Sibiu i 
se va mai adăuga încă unuL 
La prima vedere, pînă aici ni
mic ieșit din comun. E firesc 
doar ca fiecare întreprindere 
să-șî lărgească continuu gama de 
sortimente. Inedit mi se pare 
faptul că autorii balanței de 5 
kg, căci despre acest produs e 
vorba, sînt tinerii unității indus
triale a municipiului. A lor, ideea, 
ei îl vor proiecta, tot ei îl vor 
executa.

Inițiativa are o dată precisă 
a declanșării ei — 5 iulie 1972. 
Dată cînd uteciștii erau întru
niți cu prilejul plenarei de ac
tiv. Ca de ooicei în astfel de o- 
cazii, se analizau contribuția pro
prie la îndeplinirea sarcinilor 
de plan ale uzinei, și căutările de 
noi modalități de impulsionare 
a participării tinerilor la efortu
rile comune ale întregului colec
tiv. Vorbind în numele or
ganizației al cărei locțiitor de 
secretar este, Nicolae Pretotea- 
nu, a captat însă cel mai mult 
interesul celor prezenți și acea
sta pentru că sugestia cu care 
venea era extrem de tentantă.

— Vă propunem să realizăm 
tn cinstea Conferinței Naționale 
a partidului și a celei de a 25-a 
aniversări a Republicii, un nou 
produs de uz casnic — balanța 

de 5 kg. Acest lucru nu mi se 
pare a fi cu neputință. Ei, ce 
ziceți ? *

Ideea e împărtășită cu entu
ziasm.

De la plenara activului U.T.C. 
au trecut 8 zile. Pînă la data 
stabilită pentru predarea proiec
tului au mai rămas 7. Sîntem 
la serviciul constructor șef.

— In cel mult trei zile totul 
va fi gata — ne spune tehni
cianul proiectant Werner Unte- 
rerer. Desenele de execuție sînt 
terminate. Ne-a mai rămas să 
definitivăm forma noului produs 
și rezolvarea problemei arc de 
tracțiune. Pentru acest ultim 
reper trebuie să luăm legătura 
cu o întreprindere din afară care 
să le fabrice.

— Puteți să considerați difi
cultatea ca și rezolvată — in
tervine tovarășul Ilarie Mun- 
teanu, prim secretar al Comite
tului municipal Sibiu al U.T.C. 
Colegii voștri de la Uzina de 
piese de schimb auto, auzind 
de obiectivul pe care vi l-ați 
propus, s-au angajat să vă pună 
la dispoziție, executînd ca și 
voi, toate lucrările aferente prin 
muncă patriotică.

Următorul popas : secția de 
sculerie. Săptămîna viitoare, 

miercuri deci, veți primi proiec
tul. Sînteți pregătiți ?

— Desigur — ne informează 
tovarășul Constantin Munta. Am 
desemnat deja echipa de tineri 
în atribuțiile căreia va cădea 
efectuarea operațiilor ce ne re
vin. Numai băieți nnn și unu.

— Conducerea sectorului — 
ne spune tovarășul Hie Tănase
— le va acorda tot sprijinul.

Inițiativa e cît se poate de bi
nevenită. Merită să-i ajutăm.

Așadar, pe 19 iulie, în ziua 
deschiderii Conferinței Naționale 
a partidului, uteciștii uzinei 
,,Balanța** din Sibiu vor rapor
ta că, așa cum se angajaseră, 
prima etapă a realizării noului 
produs e un fapt împlinit Nu 
ne îndoim, că, la fel, data de 
30 decembrie 1972 va coincide 
cu cea a ieșirii din fabricație a 
seriei zero a balanței de 5 kg.

— Fiți sigur de acest lucru
— ne asigură tovarășul Nicolae 
Tarcea, secretarul comitetului 
U.T.C. pe întreprindere. Exame
nul maturității profesionale va 
fi trecut cu succes. El repre
zintă o treaptă în drumul abor
dării cu curaj și competență a 
noutății tehnice, drum pe care ne 
propunem și vom reuși să an
trenăm întreaga masă de ute
ciști ai uzinei.

GHEORGHE GHIDRIGAN

Trei tineri Ingineri lucrează 
la un proiect Poate sînteți 
tentați să spuneți i asta le e 
profesia. De acord. Numai că 
proiectul acesta nu e o sarcină 
de serviciu.

Undeva, într-una din nenu
măratele zone pitorești ale Si
biului se ridică o bază sporti
vă. Locul are denumire de 
basm : „Valea Aurie*. Iar ceea 
ce începe deja sâ se conture
ze, nu e o construcție oare
care.

Proiectul e gata. Inițial cu
prindea numai terenuri noi de 
tenis, handbal, volei și baschet

Apoi a apărut ideea extinderii 
complexului spre oraș — cu 
terenuri de fotbal și rugby, cu 
o pistă de carting. Vor mai fi 
amplasate tribune, cabirie, săli 
de exerciții fizice. Valoarea to
tală a acestui proiect este de 
75.000 lei. De fapt, atît ar fi 
trebuit să coste, dacă l-ar fi 
executat o instituție speciali
zată. Dar nu costă nici măcar 
un singur leu. Doi uteciști, in
ginerii Teodor Iacob și Sorin 
Șerbu, l-au realizat în orele 
libere.

Cineva, vrînd să-i caracteri
zeze pe scurt pe tinerii ingi
neri, se exprima metaforic i 
„Așa sînt ei, iubesc poezia ne
odihnei". Numai că pentru in
ginerii Iacob și Șerbu poezia 
neodihnei nu e o metaforă ci o 
existență.

Atitudinea tinerilor ingineri 
nu e o simplă reprezentare ci o 
stare reprezentativă pentru 
masa uteciștilor sibieni. Pen
tru că exemplul lor nu e sin
gular. Intr-o altă zonă a ora

șului se ridică un alt complex 
sportiv al tineretului. Aid vor 
fi patinoarul artificial, o sală 
de sport și un bazin de natație. 
Construcția patinoarului e cea 
mai avansată. Dacă nu l-ar fi 
luat în antrepriză uteciștii, a- 
cest obiectivă ar fi costat 9 mi
lioane lei. Așa însă va costa 
800 000 let

Dominați de aceeași poezie 
a neodihnei, numeroși tineri 
și-au unit forțele pentru a con
strui patinoarul. Uteciștii de la 
Institutul județean de proiec
tare au realizat prin muncă 
voluntar patriotică, in orele li

bere, părțile de ridicări topo- 
metrice și studiul geologic ; ti
nerii de la Șantierul 1012 și de 
la întreprinderea „AMET* au 
proiectat și executat lucrările 
de instalații; cei de la „Inde- 
pendența4* și de la Uzina meca
nică au executat instalațiile sub 
presiune, separatorul acumula
tor, distribuitoarele și colec
toarele de amoniac. Acum, sînt 
pe șantier elevii de la Centrul 
școlar tehnic-profesional, de la 
Școala profesională și Uzina 
„Independența", de la Grupul 
școlar M.I.A., care ajută efectiv 
la lucrările de construcții.

Rîndurile de mai sus repre
zintă numai un detaliu al ta
bloului amplu și impunător al 
participării tinerilor sibieni la 
activitatea de muncă patriotică. 
Un detaliu reprezentativ din 
viața și munca unor tineri 
care au înțeles că la prosperi
tate se ajunge prin acțiune, nu 
prin așteptare ineficace.

ADRIAN VASILESCU

REPORTAJ pm
EXEMPLULUI PEMML

„Independența"-Sibiu. Secția 
sculerie. Tablou industrial cit se 
poate de obișnuit. Lingă mașini 
— oameni în majoritate tineri su
praveghează tăcuți torsul meta
lic al angrenajelor din ale că
ror eforturi programate și diri
jate se nasc acele piese pentru 
grupul S.D.V., adică pentru acel 
grup de produse care, mai mult 
decît oricare altele, nu îngăduie 
nici cea mai mică deviere de la 
parametrii înscriși în proiect.

— Pentru că, ne spune cu 
glas scăzut, de parcă ar vrea să 
nu iasă din armonia discretă a 
halei, rectificatorul Gheorghe 
Comșa, secretarul organizației 
U.T.C. pe secție, vedeți dum
neavoastră, aici nu e vorba 
numai de respectarea cote
lor tehnice, privite în sine, ci 
de mult mai mult. Este vor
ba, în primul rind — mai ales 
în această perioadă, de tinerii 
nou veniți, de absolvenții școlii 
profesionale, pentru care este 
foarte important, mai mult decît 
orice asistență tehnică, mai mult 
decît orice sfat, exemplul perso
nal al muncitorilor mai vechi. 
Pentru noi, pentru organizația 
de tineret a secției noastre, a- 
cesta e, în momentul de față, 
cuvîntul de ordine: exemplul 
personal. Activitatea fiecărui ute- 
cist prin prisma acestui cuvînt 
este judecată.

Așadar, exemplul personal I 

Trecem printre mașini, însoțiți 
de Gheorghe Comșa, și ne-am 
putea opri la fiecare dintre ele, 
pentru a găsi ilustrarea la con
cretizarea cuvîntului de ordine 
despre care ni se vorbise. Tineri 
ca Constantin Olteanu, Vaier 
Săceleanu sau loan Apolzan — 
care nu numai că-și depășesc 
constant planul de producție, 
fără nici un rebut, dar ei ajută 
permanent, activ, pe absolvenții 
nou veniți — ar putea foarte 
bine să fie înscriși, fiecare, în 
fruntea unei liste a „performe
rilor măiestriei și preciziei pro
fesionale". Și, fapt semnificativ, 
nu numai ei, ci chiar și unii 
dintre „bobocii" care, la numai 
2 luni de la sosirea în secție, 
îndrăznesc — și reușesc — să 
se măsoare cu colegii lor mai 
vechi.

Despre ei ne vorbește, cu dra
goste de frate mai mare, secre
tarul U.T.C., în vreme ce ajun
gem lingă un strung unde se o- 
prește fără să ne spună decît 
atît:

— Iată și strungul campionu
lui nostru. El este Raica Ni
colae.

Campionul. Raica Nicolae — 
un nume despre care auzisem 
încă de la intrarea în uzină, 
un nume despre care, du
pă cum aflasem la comite
tul municipal U. T. C., se 
vorbește în întregul județ. Și pe 
bună dreptate. Pentru că Raica 

Nicolae este posesorul celui mai 
rîvnit titlu de campion; este 
strungarul nr. 1 al județului Si
biu.

— Cînd m-am luptat, în ca
drul concursului profesional or
ganizat în cinstea Conferinței 
Naționale a partidului, ne spu
ne cu modestie campionul, n-am 
avut decît un singur gînd: să 
nti-mi fac secția și organizația 
de baza de rîs. Iar asta nu din- 
tr-un orgoliu personal — eu îmi 
verificasem de-a lungul anilor, 
de cînd sînt mereu fruntaș în 
producție, capacitatea profesio
nală — ci, pur și simplu, pen
tru că era o sarcină a organi
zației noastre de a oferi un cît 
mai bun exemplu băieților 
proaspăt veniți în secția noastră. 
Cred că am izbutit. Aceasta este 
cea mai mare bucurie a mea, 
aceasta este cea mai mare rea
lizare cu care mă pot mîndri, 
pe care o aduc prinos Conferin
ței Naționale a partidului, ca un 
dar modest dar din toată inima, 
din partea unui tînăr comunist.

Cuvinte calde, izvorîte din 
frumusețe sufletească, izvorîte 
din acel minunat complex spiri
tual pe care îl constituie unita
tea dintre calitățile profesionale 
și cele de conștiință — prezen
te, ca un nobil însemn, la oa
meni de toate vîrstele, de toate 
profesiile ale clasei noastre mun
citoare,

PETRE DRAGU
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In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu
ieri a avut loc 
inaugurarea 

expoziției

PRACTICA Șl CREATIVITATEA 
ÎN ÎNVĂȚĂMÎNT- - - - - - - - - - - -

Împreună cu tovarășul
Nicolae Ceaușescu, la 
inaugurarea expoziției au 

participat tovarășii Manea Mă- 
nescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Leonte Răutu, Cornel Burtică.

în întâmpinarea conducători
lor de partid și de stat au venit 
Mircea Malița, ministrul educa
ției și învățămîntului, Dan Mar
tian, prim-secretar al C.C. al 
AJ.T.C.» ministru pentru proble
mele tineretului, loan Avram, 
rrtinistrul industriei construcțiilor 
de mașini, Mihail Florescu, mi
nistrul industriei chimice, loan 
Ursu, președintele Consiliului 
național pentru știință și tehno
logie, reprezentanți ai organiza
țiilor cooperatiste meșteșugărești, 
ai U.T.C., U.A.S.R., și ai sindi
catelor, cadre didactice. Nu
meroși elevi și studenți fac 
oaspeților o primire calda, en
tuziastă. Un grup de tineri le 
oferă flori.

în aplauzele asistenței, tova
rășul Nicolae Ceaușescu taie 
panglica inaugurală a expoziției, 
care oferă o imagine concluden
tă a realizărilor școlii românești 
în orientarea ei fermă de către 
partid spre legarea tot mai strîn- 
să a procesului de învățămînt de 
cerințele dezvoltării socialiste a 
țării, probează în imagini eloc
vente inestimabila valoare edu
cativă a muncii în formarea 
multilaterală a tineretului. Cele 
cîteva sute de mii de exponate, 
selecționate dintre cele mai re
prezentative, sintetizează rezul
tatele obținute în acest domeniu. 
A fost introdusă pregătirea teh- 
nico-productivă ca disciplină de 
învățămînt, s-au organizat cu aju
torul întreprinderilor și unităților 
economice 13 000 de ateliere în 
școli și instituții de învățămînt 
superior, au luat ființa noi la
boratoare și cabinete, acordîn- 
du-se atenția cuvenită științei și 
tehnicii înaintate, componente 
esențiale în cultura generală a 
omului contemporan. Mai prac
tică, mai aplicativă, școala ro
mânească valorifică în sfera teh
nicii potențialul creator al gene
rației tinere, produsele ei — ci
frate la sute de milioane de lei 
— intră în circuitul economic, 
contribuind la creșterea avuției 
naționale. Elevii și studenții, 
personalul didactic realizează 
bunuri necesare autodotării ate- 
lierelor-școală, producției între
prinderilor, nevoilor pieței și 
chiar articole înscrise în listele 
mărfurilor destinate exportului.

La început, secretarul general 
al partidului, ceilalți oaspeți, se 
opresc în fața unei hărți în re
lief a României, care, prin mij
locirea unui sistem electric, 
prezintă întinsa rețea a învăță- 
mînțuluî din țara noastră : 14 925 
școli generale, 902 licee, 657 școli 
profesionale și tehnice, 46 insti
tute superioare.

Se vizitează, în continuare, 
standurile școlilor de cultură 
generală, organizate sub lozinca 
„învățăm să făurim obiecte uti
le". Exponatele — individuale 
sau colective — demonstrează 
că micii lor făurari, aflați la 
vîrsta învățăturii, țin pasul cu 
tehnica avansată. Sînt reproduse 
cu minuțiozitate, la scara jocu
lui, ambarcațiuni, rachete, ro
boți, hidroglisoare, elicoptere, 
aeromodele de viteză și cu tele
comandă, un „aero-captiv", dis
tins cu medalia de argint la un 
concurs organizat, în 1971, la 
Frankfurt pe Main. Sînt. de ase
menea, prezentate mai multe o

biecte de artizanat : sculpturi în 
lemn, ștergare, goblenuri, costu
me naționale — multe dintre ele 
solicitate la export — în care 
este redată, cu sensibilitate și 
gingășie, bogăția folclorului nos
tru. Rețin atenția, în același 
timp, cîteva veritabile creații teh- 
nico-științifice ■— articole elec
trice și aparate de măsură, echi
pamente fonice, elemente de 
automatizare, alte mașini și in
stalații dintre cele mai variate și 
mai ingenioase. Declanșatorul 
automat, realizat de grupul șco
lar de la Caransebeș, constituie, 
de exemplu, o invenție breve
tată.

Cu interes sînt examinate trei 
tipuri de laboratoare — de bio
logie, fizică și chimie — dotate 
cu aparatura necesară executată 
în întregime de elevi.

Este cunoscut că alegerea 
profesiunii constituie un mo
ment decisiv în viață. Această 
opțiune poate fi făcută, însă, în 
condiții perfect științifice. Con
firmă aceasta laboratoarele și ca
binetele de orientare ale unor 
licee din Capitală și din țară a- 
flate în expoziție. Cu mijloace 
modeme, se fac testări psiholo
gice și se verifică cunoștințele, 
sînt stabilite aptitudinii?, încli
nările aplicative, toate date pre
țioase în îndrumarea tinerilor 
către zona de pregătire profe
sională care-i este cea mai pro
pice.

Dar nu numai laboratoarele și 
atelierele sînt beneficiarele me
sajului de creație tehnică pe 
care îl poartă cu sine. cea mai 
tînără generație. Uzinele înseși, 
după investițiile făcute pentru 
dotarea tehnică a școlilor pa
tronate, primesc o cotă-parte din 
rodul acestor investiții, sub for
mă de piese și aparate, lucrate 
de elevi și introduse nemijlocit 
în fluxul tehnologic. La standul 
cu aparataj electrotehnic, vizita
torii se opresc pe rînd în fața 
statoarelor realizate de elevii 
Liceului „23 August" din Bucu
rești pentru Uzinele „23 Au
gust", în fața montajelor și 
asamblărilor electrice pe care 
elevii liceului „M. Viteazul" 
le expediază săptămînal pe 
adresa uzinelor „Autobuzul", 
apreciază diferitele piese de pre
lucrări mecanice pe care elevii 
Școlii generale nr. 5 din Timi
șoara le livrează întreprinderii 
de profil din același oraș.

în secțiile aparținînd școlilor 
profesionale și liceelor de specia
litate, lucrările expuse îmbrăți
șează o multitudine de domenii. 
Este o veritabilă micro-expoziție 
a economiei naționale. Executate 
de adevărate „mîini de aur" ale 
meșterilor de mîine, exponatele 
dovedesc talent, inteligență și 
iscusință, pricepere și dragoste 
de meserie, cunoștințe temeini
ce. Sînt înfățișate diferite mașini- 
unelte, aparataje de control de 
înaltă precizie, proiecte și ma
chete ale unor construcții indus
triale și ale unor blocuri de lo
cuințe, produse ale agriculturii 
și economiei forestiere, o gamă 
largă de bunuri de consum. E- 
levii școlilor din sectorul con
strucțiilor industriale prezintă, 
între altele, panouri de comandă 
pentru instalații de automatizări, 
mecanisme de transformare a 
mișcării, instalații complexe de 
ventilație. Cei din școlile ener
giei electrice participă cu 
voltmetre electronice și transfor
matoare de sudură, iar cei 
din metalurgie cu dispozitive 
pentru încărcarea furnalului 

de 1700 mc. Colegii lor din 
școlile de mine, petrol și geo
logie, precum și cei din industria 
chimică au reprodus, în miniatu
ră, o instalație de extracție și 
respectiv o instalație de concasat 
și transportat și o moară umedă 
cu bile. ’ Unitățile școlare ale e- 
conomiei forestiere sînt prezente 
cu frumoase garnituri de mobilă. 
Printre exponatele elevilor șco
lilor agricole se remarcă pro
totipul mașinii de plantat 
cartofi, mașina pentru împrăștiat 
îngrășăminte. Alte exponate cu 
o bună carte de vizită : insta
lația de aer comprimat și 
instalația de frînă la locomotiva 
Diesel electrică, realizate de șco
lile din transporturi și telecomu
nicații, strungul paralel universal 
și aparatul de determinat valoarea 
rezistenței din circuitele electri
ce, aparținînd școlilor speciale 
din industria construcțiilor de 
mașini. La standurile școlilor din 
industria ușoară și ale cooperației 
meșteșugărești sînt remarcate o 
serie de modele originale, lucrate 
cu mult simț artistic.

Apreciind realizările obținute 
în școlile profesionale și în liceele 
de cultură generală ca un început 
al procesului complex de legare 
strânsă a învățămîntului de viață, 
de sfera producției materiale, to
varășul Nicolae Ceaușescu subli
niază în cadrul discuțiilor cu 
conducerea Ministerului Educați
ei și învățămîntului, cu cadrele 
didactice și specialiștii prezenți, 
necesitatea unei orientări ferme 
spre activitatea direct productivă 
menită să conducă la o pregătire 
temeinică, de specialitate a tine
retului. Indicațiile secretarului 
general vizează însăși structura 
actuală a învățămîntului de toate 
gradele, jalonînd direcții precise 
și clare care să schimbe ra
portul existent astăzi între școala 
profesională, cea de cultură gene
rală și liceele de specialitate. 
Ponderea pregătirii elevilor șco
lilor profesionale trebuie să o 
aibă lucrul nemijlocit în atelie
rele fabricilor si uzinelor, sub 
îndrumarea celor mai buni 
muncitori și maiștri, pentru 
a se califica în meseria a- 
leasă, urmînd ca studiul teoretic 
și de cultură generală să-1 facă la 
sfârșitul orelor de producție, 
după-amiaza sau seara.

Datorită generalizării învăță
mîntului de 10 ani, absolvenții a- 
cestuia să fie încadrați în pro
cesul muncii fie în industrie, fie 
în agricultură, în așa fel încît lu- 
crînd cot la cot cu muncitorii din 
fabrici, cu cei de pe ogoare si 
învățînd, totodată, la cursurile se
rale, să dobîndească în 2—3 ani 
o pregătire corespunzătoare celor 
de la școlile profesionale.

în timpul vizitării standurilor 
cu exponate vădind preocupările 
și realizările elevilor și cadrelor 
didactice din liceele de speciali
tate, secretarul general abordează 
și aici un întreg complex de pro
bleme privind profilul și structu
ra actuală a acestor unități șco
lare, apreciind că în prezent 
există o adevărată fărîmițare a 
profilului lor. Este necesar ca 
unicul coordonator să fie Ministe
rul Educației și Învățămîntului, 
celelalte ministere și organe cen
trale urmînd să asigure condiți
ile necesare procesului de pro
ducție propriu-zis. pentru te
meinica pregătire de specialitate 
a elevilor. Aceste licee trebuie să 
devină adevărate fabrici, cu pla
nuri de producție, elevii lucrînd 
împreună cu profesorii la reali
zarea unor produse necesare atît 

economiei naționale, cît și expor
tului, directorul școlii putînd fi 
socotit un adevărat director de 
fabrică. Sigur, aceasta implică 
mutarea centrului de preocupări 
spre activitatea direct produc
tivă, elevii urmînd să dobîndeas
că noțiunile de specialitate mun
cind pe schimburi, nu în sălile 
de' clasă, ci în halele uzine
lor, pe ogoare, în laboratoa
rele chimiei sau în alte locuri, 
potrivit specialității spre care 
tind, iar Cursurile teoretice să se 
facă de preferință după-amiaza 
sau seara. în ce privește progra
mul de învățămînt, el trebuie să 
ofere noțiuni temeinice de ma
tematică, de fizică, de tehno
logia materialelor, în așa fel în
cît elevii să aibă un profil mai 
complex și mai larg decît cei de 
la liceele de cultură generală, 
astfel încît la absolvire, cînd își 
îndreaptă pașii fie spre învăță- 
mîntul superior tehnic, fie spre 
producție, să fie oameni cu 
vaste cunoștințe atît profesio
nale, cît și teoretice.

De fapt, sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, trebuie să 
orientăm astfel învățămîntul încît 
și la școlile de cultură generală, 
în ultimii doi ani de studii, elevii 
sa fie pregătiți la unele speciali
tăți care în prezent sînt specifi
ce doar liceelor tehnice. Aceasta 
va contribui la formarea lor pen
tru muncă, pentru viață.

Sala consacrată învățămîntului 
superior se legitimează prin sem
nificative grafice și panouri care 
oglindesc dezvoltarea cercetării 
științifice universitare. Cîteva 
cifre sînt edificatoare în acest 
sens : 1 300 de cercuri științifice 
studențești, în anul 1971—1972 ; 
406 teme de cercetare din planul 
de stat în 1970, 537 — în 1971 
și 786 — în 1972 ; valoarea con
tractelor încheiate cu unități 
economice — 4 milioane lei; 576 
de invenții, în perioada 1966— 
1972 ; 11 medalii de aur și trei 
de argint obținute, numai în ulti
mii ani, la tîrguri și saloane in
ternaționale.

Dincolo de aceste date, partici
parea concretă, importantă a stu
denților și cadrelor didactice 
universitare la activitatea pro
ductivă, la rezolvarea unor pro
bleme ale economiei naționale 
are sensuri mult mai largi. Stan
durile, parcurse rînd pe rînd, re
levă contribuția la progresul in
dustriei și agriculturii, al tehnicii, 
medicinii, arhitecturii, biologiei, 
chimiei, fizicii, matematicii, in
formaticii, ciberneticii economice, 
electronicii, științelor sociale.

Cităm cîteva dintre ele : creu
zetul din grafit pentru metalurgia 
neferoasă (Institutul politehnic —- 
Timișoara), tabletele pentru anti- 
biograme (Institutul de medicină 
și farmacie — București), dispo- 
motorului asincron (Institutul po
litehnic — Cluj) — toate breve
tate ca invenții — prototipul 
transformatorului tip TT (Uni
versitatea Craiova), spectrometru 
Mossbauer automatizat și tranzis
torizat (Universitatea București^ 
soiuri și linii noi mai productive, 
obținute în cadrul institutelor a- 
gronomice, macheta Centrului ci
vic din Hunedoara (Institutul de 
arhitectură „Ion Mincu" din 
București).

Relevînd realizările studenților 
și ale cadrelor didactice, atît în 
domeniul cercetării științifice, cît 
și în activitatea productivă, to
varășul Nicolae Ceaușescu re
marcă faptul că ele nu sînt încă 
pe măsura condițiilor create și

Cu acest prilej secretarul general 
al partidului a formulat noi și 
prețioase indicații pentru dez
voltarea și modernizarea școlii, 
pentru întărirea legăturii aces
teia cu practica, cu cerințele 
progresului societății
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a marilor cerințe impuse de viață. 
Atelierele și laboratoarele insti
tutelor politehnice și ale facul
tăților din învățămîntul tehnic 
superior nu sînt puse în ade
vărata lor valoare, pentru ca 
produsele, mașinile și utilajele 
făurite de studenți și cadrele 
didactice să fie date cît mai rapid 
în producție. Am rămaș la 
nivelul cercurilor științifice stu
dențești, aprecia secretarul ge
neral al partidului, învățămîntul 
tehnic superior nerăspunzînd in
tegral cerințelor majore ale eco
nomiei naționale. în acest con
text, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia că, în facultăți, avem 
cadre cu o pregătire superioară, 
buni specialiști, care trebuie să-și 
aducă contribuția la modernizarea 
procesului de producție și la in
troducerea pe scară largă a nou
lui, ceea ce implică crearea de 
mașini și utilaje cu caracteristici 
superioare, descoperirea și pu
nerea în valoare a noi materii 
prime, realizarea de soiuri de 
semințe de ridicată productivi
tate, atît de necesare sporirii 
producției agricole. în același 
timp, conducătorul partidului și 
statului a arătat că se impune 
ca în programul de învățămînt 
al studenților să fie consacrat 
mai mult timp activității pro
ductive în uzine, fabrici, labo
ratoare, în agricultură, astfel în
cît la absolvire ei să se poată 
integra imediat în producție, ca 
specialiști cu o temeinică pre
gătire.

La sfîrșitul vizitei, elevi, stu
denți, cadre didactice, expri
mă din inimă mulțumiri to
varășului Nicolae Ceaușescu 
pentru vizita făcută la expozi
ția lor, pentru condițiile ce le 
sînt asigurate în vederea unei 
instruiri complexe, pentru indi
cațiile prețioase date și cu a- 
cest prilej. într-o atmosferă en
tuziastă, ei și-au reafirmat voin
ța de a munci fără preget, de 
a se pregăti temeinic pentru 
ziua cînd își vor ocupa locurile 
în producția de bunuri materia
le și spirituale a țării, de a sluji 
cu devotament și dăruire parti
dul, poporul, patria socialistă, 
contribuind tot mai activ la fău
rirea societății socialiste multila
teral dezvoltate.

ION MARGINEANU, 
NICOLAE VAMVU. 
MIHAI IORDANESCU 

Foto. ANGHEL PASAT 
PETRE DUMITRESCU
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AVAN
PREMIERĂ

„mașina timpului"?
O anchetă internațională de CAROL ROMAN

ZOE DUMITRESCU
BUȘULENGA

Prof. dr. Zoe Du
mitrescu - Bușulenga 
s-a născut la 20 
august 1920. A stu
diat dreptul și filozo
fia la Universitatea 
din București. Este 
profesor la catedra de 
Literatură universa
lă și comparată și 
șefa catedrei _,Emi- 
nescu" de la Univer
sitatea din București.

Om de știință de 
valoare, îmbină mun
ca cu activitatea ob
ștească. Este vice
președintă a Acade
miei de Științe Socia
le și Politice, vice
președintă a Consi
liului Național al 
Femeilor, vice-preșe-

dinți a Consiliului 
Național al Televizi
unii, membră în bi
roul Uniunii 
torilor.

Activitatea 
ri ceașcă este 
de domeniul 
și istoriei

ScriU
scriito- 
legată 

criticii 
___  literare. 

Printre lucrări : „Ion 
Creangă". Emines- 
ou", „Surorile Brbnte, 
^Renașterea" etc.

A reprezentat țara 
noastră la multe con
ferințe și congrese 
internaționale. A ți
nut cursuri și semi- 
narîi la numeroase 
universități europene 
printre care cele din 
Amsterdam, Napoli. 
Paris. Freiburg etc.
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A TE INĂL ȚA,-----------=-
A NU TE LĂSA COPLEȘIT...

• >
de ZOE DUMITRESCU-BUȘULENGA

întrebarea are o valoare atît de larg filozofică 
și de general umană, încît nu poți răspunde de- 
cît dintr-un punct de vedere strict particular, 
legat de o experiență imediată și care doar foar
te puțin poate însemna în problema fără sfîr
șit a timpului. Pentru gînditori și oameni de ști
ință, timpul este o categorie care se cere cir
cumscrisă, determinată, corelată, explicată, pusă 
în posibile ecuații.

Pentru poeți, el e resimțit amarnic, în ceea ce 
pare a fi atributul cel mai dureros, ireversibi
litatea. Și azi ne înfioară tristețea acelui vers 
horațian care sugerează curgerea repede, fără 
oprire și fără întoarcere, a clepsidrei anilor : 
Eheu, fugaces, Postume, Postume, labuntur 
anni...!

Pentru Eminescu timpul exista în două ipos
taze, a micro-timpului și a macro-timpului. 
Timpul mic e cel care cuprinde „norocul", adică 
în care se desfășoară destinul uman, iar cel 
mare e cel al duratelor nesupuse schimbării, în 
care trăiesc entitățile și lucrurile lumii celei din
ții, inclusiv natura.

Shakespeare, ca un titan însetat de eternitate, 
privea timpul ca pe un sîngeros tiran, omorîtor 
de forme, dușman al fericirii și căuta mereu 
modalitățile de a ieși de sub stăpînirea lui. So
netele respiră în întregime duhul răzvrătirii îm
potriva obstacolelor ineluctabile puse de timp în 
calea frumuseții, iubirii și încearcă prin artă re- 
cîștigarea perenității.
Nici marmura, nici bronzul ce consacră 
Slăvite glorii, versu-mi n-ar întrece j 
Vei străluci în el ca într-o raclă, 
Mai mult ca-n pîngărita piatră rece.

Sigur că setea de eternitate ori de durate 
lungi cît aceea este născută o dată cu omul și 
trăiește în artiști cu o forță deosebită, cu efecte 
impresionante în creație, scurtimea vieții fiind 
încă de la Homer și din totdeauna considerată 
ca drama primă și de nedepășit a condiției 
umane.

Dar noi, muritorii de rînd ai vremurilor mo
derne, suferim din pricina timpului pentru ra
țiuni poate mai superficiale. Ritmul vieții con
temporane a făcut parcă timpul mai scurt, eli- 
minînd olimpul acela închinat de cei vechi me
ditației, reculegerii. Noi sîntem era acțiunii fără 
întrebări prea multe, oamenii unei vieți cu răs
punsuri obligator foarte repezi, uneori din mers. 
Ne sînt date spre rezolvare probleme, ca la un 
examen de viteză planetară.

Sîntem azi, pe toată Terra, într-o adevărată 
întrecere cu timpul și în această necruțătoare 
cursă care te poate face, prin stringența ei exte
rioară, să uiți de adevărata ta ființă, riscăm un 
alt fel de alienare. De aceea, se schimbă și mij
loacele de comunicare și perspectiva artelor și 
atîtea elemente din relațiile umane.

Dar trebuie să știm a face din timp un aliat 
și nu un dușman. Să știm că. în realitate, totul 
depinde de noi. că timpul crește cu noi chiar 
dacă ne duce spre sfîrșit, și că este esențial să-1 
facem să crească bine și nobil. Nu mai e ne
voie să spunem că o clipă poate însemna, cali
tativ, cît o existență, că deci timpul se poate 
dilata prin intensitate și se poate scurta prin 
nepriceperea de a-1 folosi.

Din fericire, în fața victoriilor spiritului, tim
pul parcă se oprește. El nu poate atinge dimen
siunile etice și estetice ale sufletului omenesc, 
construcțiile noastre interioare solide. Or, con- 
curînd cu el în acțiunile noastre exterioare, să-i 
opunem tot ceea ce opune durabilul trecătorului. 
Să ne oprim înaintea acțiunilor noastre pentru 
a le cîntări și sistematiza, pentru a le da garan
ția integrării într-o concepție durabilă, plină de 
sensul lucrurilor esențiale. Să ne oprim după 
săvîrșirea lor pentru a le judeca cu obiectivi
tate și detașare. Să umplem intervalele dintre 
acțiunile noastre sociale și productive cu acțiuni 
de cultură adevărată, selectivă, nu cu divertis
mente ușoare, ieftine. Fără îndoială, oricine are 
nevoie de divertisment, dar depinde unde urcăm 
ștacheta pentru a face din bucuriile noastre, din 
plăcerile noastre, clipe de frumusețe universal 
valabile.

Dacă dăm, și ne străduim să dăm ființei noas
tre interioare hrana prieteniei, a contemplării 
naturii, a contemplării artei, a lecturii alese și 
înțelese, a gîndului generos, vedem cum trep
tat menghina timpului își slăbește strînsoarea. 
O eliberare parțială se realizează de oricine de 
sub presiunea timpului, dacă terapeutica bine
lui și frumosului e utilizată, aplicată cu voință 
neabătută. De aceea, umanistul are, în general, 
la dispoziția sa. acele mijloce care, rezistînd 
timpului îl fac întrutotul folositor, întrebuin- 
țîndu-1 în îmbogățirea personalității cu podoa
bele durabile morale și estetice.

De fapt și libertatea interioară se învață tot 
în raport cu timpul. Deși știe ca bătrînul uma
nist că mașina timpului nu e sub om, ci bietul 
om sub mașina timpului, umanistul zilelor noas
tre a învățat din milenii de cultură și înțelep
ciune să îmblînzească mașina și s-o folosească 
în favoarea lui. Totul e ca practicile lui inte
rioare să se generalizeze și să ajungă bun comun

al oamenilor, care încă suferă de pe urma pre
siunii timpului. Dar și asta e o chestiune de 
timp.

N-aș vrea însă să rămin pînă la sfîrșit in ge
neralizarea pe care la început o arătam nepo
trivită cu tratarea unui astfel de subiect și am 
să încerc și o referire personală care nu edifică 
dar exemplifică, asupra unui mod de a vedea. 
L-am schițat mai înainte și subscriu integral la 
el, fiindcă reprezintă modul de a vedea și a în
țelege al umaniștilor dintotdeauna.

Nu pot să spun că am o viață bine planificată. 
Am prea multe lucruri de făcut ca ele să în
capă într-un program normal întocmit. Sigur, o 
astfel de existență, cam prea plină de îndatoriri, 
cere renunțări și ele se fac, desigur, pe seama 
acelor ore care s-ar cuveni închinate vieții de 
familie și creației propriu Și o astfel de înțele
gere a renunțărilor se produce numai în lumina 
unei scări certe de valori care te obligă la anu
mite opțiuni. Deci, optind pentru supraîncărcare, 
accept implicit sfidarea aruncată de timp, și sînt. 
în fiecare clipă a vieții mele, in plină cursă. 
Mă simt adesea copleșită. dar niciodată învinsă, 
fiindcă în mine locuiește nădejdea. E un fel de 
putere care uneori se sleiește, dar reapare in 
afara oricărei îndoieli. Este nădejdea că împli
nesc un deziderat superior necesităților mărunte 
ale vieții mele personale, că aduc cu prezența 
mea o dorință de a face binele, pe scară indivi
duală și socială, o bună credință funciară.

Dar, dorind să fiu oriunde lucrez o prezență 
luminoasă, trebuie să mă luminez eu însămi. Și 
uneori timpul nu mă lasă să mă reîncarc cu 
acele energii pozitive de care am atîta nevoie : 
priveliștea naturii, frumusețea artei, lectura unor 
cărți adinei, fundamentale. Și atunci încerc doar 
o rapidă gimnastică mentală: frlnturi de evocări, 
fragmente de muzică ascultate cu o ureche în 
timp ce citesc, ochii opriți pe o floare intr-un 
vas sau pe o bucată de cer întrevăzută prin 
fereastră. Gîndul bun. gîndul pozitiv însă e cel 
mai tonic. Și de fapt, el e acela care mă ridică 
deasupra clipei oricît aș fi de apăsată de spec
trul timpului. De fapt, oamenii se pot împărți 
în două și sub acest aspect al relațiilor cu tim
pul : oamenii care se înălță deasupra timpului 
si cei care se lasă copleșiți de trecerea lui. 
Nădăjduiesc cu toată puterea să mă număr mai 
departe printre cei care găsesc mijloacele de 
a trăi în lumea valorilor perene.
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Poeme de NICOLAE IOANA

CELUI MAI SIMPLU
Numai griul e cinstit pentru câ mina care l-a insâmințat e 

cinstita
noi, ceilalți așteptăm să-i aflăm gindul.
Numai griul crește fiindcă in el se află miinile noastre 
crește pe lume, pe lucruri.
V-ați culcat vreodată intr-un lan, intr-un griu, 
ați pornit vreodată cu o carte in mină 
printre spicele inalte să vă vadă stelele f 
Ce grea e lumina aceasta, ce limpede fi aspru 
e riul, pietrele din vaduri cind luminează 
începutul.
Imi crește in ochi griul, in ființa mea tale 
cale cringurile îndepărtate.
Griul e sufletul meu simplu, 
o, locul unde griul adoarme liniștit 
și dragomir florea, pasărea ce urzică văzduhul. 
Fii liniștit in Iulie, fii floare 
fii om.
Griul inalță veșnicia - ce luminos ■ griul, 
ce luminoasă e puntea. In intuneric departe 
explodează griul aproape de inima ta, 
aproape de pragul tău, 
de casa ta, de peretele pe care atimă 
portrete vechi. Treziți-vă din patul alb 
și mergeți să dormiți in griu 
și veți înțelege taina, izvorul celui mai simplu lucru, 
griul I

ASCULTĂ
IFLOAR.EA SOARELUI

Ascultă floarea soarelui, omule cu miinile 
de rouă, 
ascultă greierul inimii tale 
seara sub temelie. Asculta văzduhul miinilor tale, 
ceasul luminat de clipe, viteza cu care 
ca un glonț zboară. Ascultă oceanul de 
intr-o fintină privește-ți chipul, patria 
înflorită, sarea dealurilor de dimineață 
din somn pinâ in marginea treziei, 
lilieci și albine ascultă, 
ploaia și iarba, piinea cum se culcă 
pe inimă, 
oh, mirezme ale timpului.

pasarea 
aer,

pinâ noaptea

Cit de fericită e starea lumii I
Niciodată nu voi fi mai curat decit acum cind spun aceste 

cuvinte

v, ue-a:
o despi
suuutwi

cerul e alături,
zic dragoste, zic iarba și pietre, 
zic somn și păsările mo inundă, 
zic floare și toate culorile ard în ferestre, 
zic dor și toți veniți spre mine, de pretutindeni veniți 

spre mine 
ceasul in fintină, ziua, albă ca zăpadă a muncii.
Și zeii fug din lucruri și se afundă în ele 
și inviazâ in ele.

Ce-aș putea să vă spun mai mult despre mașini, 
despre pâmint și despre iubire,

despre moarte și despre viață.
Ce-aș putea să vă spun mai mult despre mine 
decit că alerg pe această cimpie nesfirșită 
și vă strig aceste cuvinte 
mai curate ca griul I

E
Stau aproape de lucrătorii schimbului de noapte, 
prin fereastra deschisă un tren 
se aude, o aripă a asfințitului.
Imi inchipui o pasăre acum cum traversează Dunărea, 
o deltă sau o mare cu nisipuri, 
un ou pur al lumii, oh, cite 
nu se văd in închipuirea mea 
și dincolo pescarii, ostrovul nins, 
trestiile aplecate sub pești și peștii atrași in afund 
de o oglindă - aerul tare al muncii 
nu-mi lasă trupul să-mi lăcrimeze, 
nici mina să mi se stingă prin voalurile reci ale visului. 
Stau aproape de lucrătorii schimbului de noapte, 
aceia ce schimbă întunericul pe lumină 
și pulberele nopții se aprind. Pâmintul nu tace, 
pâmintul e o bătrină cutrâ ce nu tace 
nici celor duși nu le place liniștea nici 
nouă dacă ea nu miroase a om, 
dacă nu seamănă cu un chip de femeie, 
cu un braț incordat 
sau cu un strop de sudoare. Muncitori ai nopții 
ai zilei care țin crinii lungi aprinși.

Aici imi luminează poemul, 
doamne, pe aceste cimpuri pe aceste fosele rutiere, 
pe aceste orașe sufletul meu in neștire 
se va risipi, talpa mea cu dragoste va călca țarina și iarba 
in cerul gurii mele se va sparge mireazma 
acestui pâmint.
Aici carpenul a inflorit, 
stelele in brazdele lungi 
învelite, pletoase, pleznesc, 
apele in vad curg continuu 
ea viața fără întrerupere 
ca vinul bucuros și adine lovind in struguri 
in pielița sclipitoare 
ca astrul ce luminează cimpul I

Ce rost are cuvîntul dacă nu e griu, 
daca nu e pămint, dacă nu e soare, 
piatră sau arbore, apă, rîu.
Ce rost are cuvintul dacă nu e om
sau patrie.
Oh, cuvintelor ce-mi luați sufletul și mi-l culcați între frunze 
ce-mi luați inima și mi-o plimbați 
în cercul moale al trestiilor, 
pe un pat din pădure ziua e o mireasă.
Cind spun patrie aș vrea să am 
zimbetul copilului, 
fragedul suris al eroului 
aș vrea să am statornicia arborelui care 
poartă pe creștet lumina I

ULWLWUUUULWUlWUUUUUUlJlWlWJLWlWUJLWUlWULWLSLWLWUUUWlWULWlWUUUUlto

• UMOR • UMOR • UMOR • UMOR •

--------------------------1
Fără cuvinte.

Desen de ȘT. COCIOABĂ

_______________ I

Festivalul de la Mamaia
A mai rămas puțin timp pînă 

la deschiderea Concursului na
țional de muzică ușoară de la 
Mamaia, importantă manifestare 
artistică a sezonului estival. Vre
mea instabilă și lipsa unei prela
te care să acopere Teatrul de 
vară din Mamaia au determinat 
și în acest an „mutarea" festiva
lului la Constanța. Organizatorii, 
Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste — Drecția Muzicii, 
Radioteleviziunea și Uniunea 
Compozitorilor — ne oferă cîte- 
va noutăți față de edițiile pre
cedente. Concursul vizează în 
principal creația autohtonă pre- 
zentînd publicului 27 de noi com
poziții selecționate dintr-un total 
de 170. Pentru ca valoarea unei 
piese să fie cît mai clară pentru 
juriu, fiecare creație va fi expu
să într-o dublă interpretare. De- 
asemenea anul acesta se va pro
duce o democratizare a juriului 
care pe lîngă cei 11 specialiști 
— compozitori, interpreți, poeți, 
muzicologi, va include și cinci 
reprezentanți ai marelui public. 
Apoi cîteva nume se leagă acum 
pentru prima oară de acest con
curs ! Sergiu Mandi (cantautofr), 
compozitorul Liviu Marcovici 
încă student al Conservatorului 
din București și interpreții Cor- 
neliu Rusu de la Opera Română, 
Elena Munteanu (laureată a

„Stelei fără nume" — muzică 
populară !), Ioana Iliant, Mircea 
Șerban. Noutăților acestei ediții 
li se adaugă apoi reluarea unei 
tradiții începute la Brașov — 
micro-recitalurile în afară de 
concurs, oferite de principalele 
vedete ale genului. Vom putea, 
cu acest prilej, să constatăm sta
diul in care se află arta premia- 
ților ediției precedente Dida 
Drăgan. Cornel Constantiniu, 
George Enache și să ne întregim 
părerile în legătură cu vedetele 
mai demult lansate. în sfîrșit, 
veșnica problemă a textelor 
(..Am spart un geam de la sub
sol / și tata a plătit un pol“) a 
fost se pare tratată anul acesta 
cu mai multă atenție, juriul eli- 
minînd cu severitate textele ba
nale, aride, lipsite de o tematică 
anume. Astfel pe lingă textierii 
de profesie s-a apelat la nume 
ca Tiberiu Utan, Marin Sorescu, 
Nina Cassian.

Toate acestea — selecția ri
guroasă a melodiilor și a texte
lor, infuzia (timidă totuși) cu 
tinere talente, prezența unui re
gizor cu o vastă experiență fes- 
tivalieră, Alexandru 
ne dau speranța că 
iubitor de muzică ușoară va a- 
sista la o ediție deosebită a a- 
cestui festival de tradiție.

tradiții

Bocăneț, 
publicul

GEORGE STANCA

Manifestările cultural-artisti- 
tice din săptămîna la care ne 
referim continuă să fie dedi
cate unui eveniment important 
în viața poporului npstru : 
Conferința Națională a Parti
dului comunist Român.

Astfel, în sala Comedia a 
Teatrului Național „Luna tea
trală bucureșteană" se află in 
plină desfășurare. Spectacolele 
date de prestigioase colective 
artistice din Capitală au loc în 
următoarea ordine : • Astăzi,
15 iulie : Teatrul Național pre
zintă premiera piesei lui Ale
xandru Mirodan : DESPRE U- 
NELE NEAJUNSURI, LIPSURI 
ȘI DEFICIENȚE IN DOME
NIUL DRAGOSTEI. După cum 
ne anunță cunoscutul drama
turg este vorba de o comedie 
în 9 tablouri și un epilog. O 
comedie în care EA este in
terpretată de Coca Andrones- 
cu, EL : Mihai Fotino, iar 
COSTICĂ — personaj interpre
tat de C. Diplan. Regia aparți
ne Sandei Mânu, scenografia 
lui Vrigil Luscov. • Duminică,
16 iulie : același spectacol • 
Marți, 17 iulie : Teatrul de Co
medie prezintă „CROITORII 
CEI MARI DIN VALAHI A — 
o istorie apocrifă în cinci ta
blouri și un epilog de Alexan
dru Popescu • Marți, 18 iulie î 
Piesa „GAIȚELE- de Al. Kiri- 
țescu — spectacol oferit de 
Teatrul „C. I. Nottara". • 
Miercuri, 19 iulie. Colectivul 
Teatrului „Bulandra" ne oferă 
un alt spectacol cu o piesă a 
lui Mirodan : ZIARIȘTII • Joi, 
20 iulie. Tot Teatrul „Bulandra- 
prezintă „COLOANA INFINI
TĂ*1, poem dramatic al regre
tatului Nicolae Tăutu. • Vi
neri, 21 iulie : „OMUL CARE...** 
de Horia Lovinescu, în inter
pretarea colectivului de la Tea
trul „C. I. Nottara". • Sîmbă- 
tă, 22 iulie : „COANA CHIBI
ȚA" de Tudor Mușatescu, 
după Vasile Alecsandri — spec
tacol prezentat de Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale".

Ca și In săptămînlle trecute, 
la cinematografele din Capita
lă este organizat un program 
special de filme inchinaț Con
ferinței naționale a partidului.

ASEDIUL rulează pe 19 iulie 
la cinematograful „Moșilor**, 
„Procesul alb- (20 iulie la 
Munca, si pe 18 iulie la Feren
tari) ; „TUDOR (20 iulie la 
Lumina) ; SERATA (21 iulie la 
Drumul Sării, și pe 19 iulie la 
Buzești) ; „MIHAI VITEAZUL" 
(ambele serii pe 23 Iulie, orele 
8,00 la cinematograful Gloria); 
„FACEREA LUMII- (pe 21 iulie 
la Lira) ; „DACII- (pe 19 iulie 
la Progresul) ; „frații- (pe 
20 iulie la cinematograful Cos
mos) ; „AȘTEPTAREA" (pe 19 
iulie, ora 20,30 la Favorit, iar 
pe 21 iulie la Floreasca).

în această săptămînă pe e- 
cranele Capitalei vor rula pa
tru filme in premieră ;

0 „PESCĂRUȘUL — o pro
ducție realizată după O cunos- 
cută piesă de Cehov. Scenariul 
și regia : Iuli Karașik. Vom 
revedea în rolul principal O 
actriță îndrăgită de publicul 
nostru — Ludmila saveUeva, 
neuitata Natașa din „Război și 
Face".
• „DRAGOSTE ȘI AMENZI"

— o savuroasă comedie muzi
cală în culori, realizată în stu
diourile iugoslave. O cavalca
dă de aspecte pline de umor 
cu privire la mentalități tipic 
mediteraniene, moravuri și nă
ravuri de odinioară din micile 
localități dalmate. In acest film 
îl vom vedea pe Boris DvomlK 
(în rolul lui Mate Pivac),- cu
noscut publicului nostru din 
multe filme, printre care „Bă
tălia de pe Neretva".

• „LUPTA CONTINUĂ" — 
film realizat în studiourile din 
R. D. Vietnam.
• „FERMA DIN ARIZONA"

— Un loc dintr-o regiune sece
toasă a Arizonei. Căpitanul de 
marină Jim Mekay are curajul 
de a cumpăra aici o fermă — 
,,ferma-oază“ — singurul loc 
pe unde curgea un rîu. O face 
CU bune intenții dar oamenii 
de prin părțile locului, oameni 
care-și fac singuri legea, nu-1 
înțeleg. Astfel, o veche și sîn- 
geroasă discordie nu se apla
nează, ci dimpotrivă. Ați ghi- 
eit, filmul e o producție a stu
diourilor din S.U.A., în regia 
lui William Wyler. îl vom re
vedea pe Gregory Peck, Jean 
Simmons, Carell Baker, Charlț. 
ton Reston.
• Pentru duminică, 16 iulie, 

cîteva cinematografe din Capi
tală și-au alcătuit, ca de obi
cei, un program special de 
matinee pentru copii și tine
ret. Astfel la DOINA — rulea
ză un film polonez „Albaștri 
și roșii", „Dracul din sticlă" și 
„Vizita" — precum și „Cățe
lușului i-a venit poftă de mie
re- — producție cehoslovacă • 
BUZEȘTI : Și totuși, Eolis e- 
xistă — film sovietic. Eroina, 
o fetiță de 10 ani, are o ima
ginație foarte bogată. Din a- 
ceastă cauză vin necazurile : 
profesorii și colegii nu-i acordă 
încredere. Dar totul se sfîrșește 
cu bine, pentru că, în cele din 
urmă aceștia vor înțelege că 
fantezia Nastasiei are la bază 
fapte reale. • PACEA — un 
film bulgar, intitulat „Jocuri 
întrerupte" • MUNCA — Fru
moasa Varvara — realizare a 
studiourilor sovietice, după un 
basm cunoscut. • FERENTARI
— Hei, puștiule ! — film ungu
resc. Un „voinic", în vîrstă de 
5 ani, pornește la drum pentru 
a-1 prinde pe „Paznicul timpu
lui" care nu putea să fie alt
cineva decît un balaur cu 7 
capete. De ce e pornit puștiul 
împotriva „paznicului" ? Pentru 
că din pricina lui cei mari nu 
au vreme să se ocupe de cei 
mici... Trist, dar adevărat. • 
PROGRESUL : Atunci i-am 
condamnat pe toți Ia moarte — 
cunoscutul film realizat de stu
dioul cinematografic — „Bucu
rești". « FLOREASCA : Prin
țul Baiaia- — film cehoslovac
— ecranizare după basmul cu 
același nume al cunoscutei 
scriitoare din țara prietenă Bo- 
zena Nemcova • GLORIA s o 
interesantă realizare a cinema
tografiei iugoslave despre e- 
roismul unor copii în luptele 
de partizani din perioada ulti
mului război. Titlul filmului : 
Batalionul invizibil.
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu
TELEGRAMĂ

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN JAPONIA

TOKIO
Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a creării Partidului 

Comunist din Japonia, adresăm tuturor comuniștilor, clasei 
muncitoare, oamenilor muncii japonezi cele mai calde felicitări 
și un salut frățesc din partea comuniștilor, a clasei muncitoa
re, a tuturor oamenilor muncii din Republica Socialistă Ro
mânia.

Membrii partidului nostru, poporul român urmăresc cu sen
timente de profundă simpatie și solidaritate internaționalistă 
activitatea partidului dumneavoastră ♦— forță importantă a vieții 
politice naționale — care în decursul existenței sale semi
centenare s-a aflat în primele rînduri ale luptei pentru inte
resele fundamentale ale clasei muncitoare, ale poporului ja
ponez, pentru apărarea democrației, libertății și independenței 
țării, împotriva reacțiunii și imperialismului, pentru triumful 
cauzei păcii și socialismului. Comuniștii români dau o înaltă 
apreciere eforturilor stăruitoare depuse de partidul dv. 
pentru închegarea unui front unit al tuturor forțelor munci
torești și progresiste in lupta pentru o Japonie pașnică, de
mocratică, independentă și prosperă, pentru progresul și feri
cirea poporului japonez.

Detașament puternic al mișcării revoluționare contemporane. 
Partidul Comunist din Japonia aduce o contribuție activă la 
lupta împotriva imperialismului, pentru libertatea și indepen
dența popoarelor, pentru pace, înțelegere și colaborare inter
națională, acționează pentru întărirea unității mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, a întregului front antiim- 
perialist, militează pentru așezarea raporturilor dintre par
tidele frățești pe temelia principiilor marxism-leninismului 
și internaționalismului proletar, ale independenței și deplinei 
egalități în drepturi, ale neamestecului în treburile interne, 
ale dreptului fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător 
politica internă și externă.

Folosim acest prilej pentru a ne exprima încă o dată satis
facția profundă pentru relațiile bune, de strînsă prietenie, co
laborare și solidaritate, pătrunse de spirit principial, statorni
cite între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din 
Japonia. Vizita în țara noastră, în cursul anului trecut, a 
delegației P.C.J. în frunte cu tovarășul Kenji Miyamoto, întîl- 
nirile și convorbirile cu delegația P.C.R. în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au constituit o expresie a acestor raporturi, 
au contribuit la aprofundarea lor Continuă.

Sîntem convinși că extinderea și diversificarea pe mai de
parte a acestor legături, multiplicarea contactelor, intensifi
carea schimbului de experiență și de vederi vor sluji intereselor 
ambelor partide, dezvoltării raporturilor de colaborare dintre 
România și Japonia, cauzei prieteniei dintre poporul român 
și poporul japonez, intereselor generale ale unității mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale, a tuturor forțelor 
antiimperialiste.

Vă dorim, dragi tovarăși cel mai deplin succes în activitatea 
ce o desfășurați pentru viitorul luminos și prosperitatea po
porului japonez, pentru cauza democrației și socialismului, a 
independenței naționale, progresului și păcii.

COMITETUL CENTRAL
AL

PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

CELUI DE-AL lll-LEA CONGRES AL PARTIDULUI COMUNIST 
DIN REUNION

SAINT-DENIS
Dragi tovarăși.
In numele comuniștilor, al oamenilor muncii^ din Republica 

Socialistă România, vă adresăm dumneavoastră, delegați la 
Congres, tuturor comuniștilor și oamenilor muncii reunionezi 
un cald salut frățesc și urări de succes deplin în desfășurarea 
lucrărilor Congresuliy.

Animați de profunde sentimente internaționaliste, membrii 
partidului nostru, poporul român urmăresc cu interes și caldă 
simpatie activitatea Partidului Comunist din Reunion pentru 
înfăptuirea aspirațiilor de libertate, progres și prosperitate ale 
poporului reunionez, împotriva politicii cercurilor imperialiste 
și neocolonialiste, pentru triumful cauzei păcii și socialismului. 
Vă dorim dragi tovarăși noi victorii în lupta și activitatea 
dumneavoastră.

Sîntem convinși că relațiile tovărășești, de strînsă prietenie 
statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul Comu
nist din Reunion vor cunoaște o dezvoltare continuă în inte
resul întăririi prieteniei dintre partidele și popoarele noastre, 
al cauzei unității mișcării comuniste și muncitorești interna
ționale» a tuturor forțelor antiimperialiste.

Cu salutari frățești,
COMITETUL CENTRAL

AL
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

(Urmare din pag. 1)

u u

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, ION GHEORGHE MAURER, a adresat președintelui 
Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene, GIULIO AN
DREOTTI, următoarea telegramă :

Cu prilejul investirii dumneavoastră în funcția de președinte 
al Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene, vă adresez, 
Excelență, calde felicitări și urări de succes In îndeplinirea 
atribuțiilor de înaltă răspundere care vă revin.

îmi exprim convingerea că bunele relații-de prietenie și co
laborare dintre România și Italia se vor dezvolta și pe viitor, 
în folosul ambelor noastre popoare, al păcii și înțelegerii in
ternaționale.

Vineri dimineața a părăsit 
Capitala dr. Agostinho Neto, 
președintele Mișcării Populare 
pentru Eliberarea Angolei, care 
a făcut o vizită de prietenie în 
țara noastră la invitația C.C. al 
P.C.R.

Continuîndu-și călătoria în 
țara noastră, delegația de parla
mentari socialiști elvețieni, con
dusă de dr. Arthur Schmid, pre
ședintele Partidului Socialist El
vețian, însoțită de tovarășul Mi
hai Dalea, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Comisiei de 
politică externă a M.A.N., a vi
zitat județele Prahova și Brașov.

ir
Membrii delegației P.S.E. s-au 

întîlnit, de asemenea, cu tova
rășul Dan Marțian, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., ministru pen
tru problemele tineretului, și cu 
tovarășa Lansa Munteanu, se
cretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R., și alți membri ai con
ducerii U.G.S.R

Vineri, tovarășul Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., s-a întîlnit cu tovarășul 
Dinos Constantinou, membru al 
Biroului Politic și al Secreta
riatului Central al Partidului 
Progresist al Oamenilor muncii 
din Cipru (A.K.E.L.), care și-a 
petrecut concediul de odihnă în 
țara noastră.

în cadrul întîlnirii, s-a proce
dat la o informare reciprocă 
privind activitatea și preocupă
rile celor două partide și s-a 
realizat un schimb de păreri în 
unele probleme de interes co
mun.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Cu ocazia sărbătorii naționale 
a Franței, Francis Marcel Marie 
Levasseur, ambasadorul acestei 
țări la București, a oferit vineri 
o recepție.

Vineri, tovarășul Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R., s-a întîlnit cu tovară
șul Elio Quercioli, membru al 
Direcțiunii Partidului Comunist 
Italian, care, la invitația Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, și-a petrecut 
concediul de odihnă în țara 
noastră.

Cu acest prilej s-a făcut un 
schimb de păreri asupra evolu
ției situației internaționale ac
tuale și au fost discutate unele 
aspecte ale activității P.C.R. și 
P.C.I.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Vineri s-au încheiat, în Capi
tală, lucrările reuniunii privind 
dezvoltarea industriilor de în
grășăminte și pesticide din ță
rile în curs de dezvoltare, orga
nizată sub auspiciile Centrului 
comun O.N.U.D.I. — România, 
pentru cooperare internațională 
în domeniul industriei chimice 
și petrochimice.

La lucrări au participat 65 de 
delegați din 12 țări, ptecum și 
specialiști ai Comisiei economi
ce O.N.U. pentru Europa și 
F.A.O

In recomandările și concluzii
le reuniunii s-a propus ca Cen
trul Comun O.N.U.D.I. — Româ
nia, pe baza datelor furnizate de 
diferite țări producătoare de în
grășăminte șl pesticide, să în
tocmească studii care să fie di
fuzate țărilor în curs de dez
voltare.

Ca și cu ocazia unei întîlniri 
anterioare, s-a apreciat utilita
tea acestui centru comun și s-a 
solicitat ca prin intermediul lui 
să se organizeze în România 
cursuri de perfecționare a ca
drelor tehnice din țările în curs 
de dezvoltare în domeniul în
grășămintelor și al pesticidelor.

CRONICA
U. T. C.

Vineri, s-a înapoiat în Capi
tală tovarășul Constantin Boș- 
tină, secretar al Consiliului 
U.A.S.R., care a participat la 
seminarul internațional stu
dențesc pe tema : „Universi
tatea în serviciul dezvoltării 
economice, sociale și cultu
rale în țările în curs de dez
voltare" de la Tunis.

La aeroportul internațional 
Rucurești-Otopeni, delegatul 
U.A.S.R, a fost întîmpinat de 
tovarășa Ana Maria Mănăilă 
Roșea, secretară a Consiliu
lui U.A.S.R., de activiști ai 
Comitetului Executiv al 
U.A.S.R. 

că acordarea înaltei distincții 
de profesor emerit reprezintă 
pentru cei onorați cu acest înalt 
titlu un moment memorabil. A- 
cum, cînd încercăm sentimente 
de bucurie și profundă recunoș
tință, vă asigurăm, scumpe to
varășe Nicolae Ceaușescu, că 
această înaltă prețuire a mun
cii noastre de către partid și 
personal de către dumneavoas
tră constituie un puternic im
bold pentru activitatea noastră 
viitoare, îndreptată spre conti
nua perfecționare și moderniza
re a învățămîntului în spiritul 
prețioaselor dumneavoastră în
drumări, în lumina politicii 
înțelepte a partidului.

Luptînd permanent împotriva 
rutinei, valorificînd selectiv ex-

Prin Decret al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, a fost conferit ; Titlul 
de „Om de știință emerit" al 
Republicii Socialiste România, 
tovarășilor i Ion V. Bruckner
— profesor la Institutul de 
medicină și farmacie din Bucu
rești, Ion I. Creangă — profe
sor la Universitatea „Alexan
dru Ioan Cuza" din Iași. Mi
hai P. Dan — profesor la Uni
versitatea „Babeș Bolyai" din 
Cluj, Dumitru T. Dumitrescu — 
profesor la Institutul politehnic 
din București.

Titlul de „Profesor universi
tar emerit" al Republicii So
cialiste România, tovarășilor : 
Iuliu I. Căpușan — de la Insti
tutul de medicină și farmacie 
din Cluj, George G. Ciucu — 
rectorul Universității din Bucu
rești, Neculai N. Costinescu — 
de la Institutul de medicină și 
farmacie din Iași, Ion D. Cu- 
rievici — de la Institutul poli
tehnic din Iași, Nicolae-Pavel 
Dragomir — de la Institutul de 
medicină din Timișoara, Ion 
I. Ivănescu — de la Academia 
de studii economice din Bucu
rești, Cezar A. Lăzărescu — 
rectorul Institutului de arhitec
tură „Ion Mincu" din Bucu
rești, Ion D. Lăzărescu — de la 
Institutul politehnic din Cluj, 
Constantin I. Manolache — de 
la Institutul agronomic „Nico
lae Bălcescu" din București, 
Mircea D. Mezincescu — de la 
Institutul de medicină și far
macie din București, Francisc 
Gh. Pali — de la Universitatea 
„Babeș Bolyai" din Cluj, Ilie I. 
Popa — de la Universitatea „A- 
lexandru Ioan Cuza" din Iași, 
Gheorghe D Silaș — de la In
stitutul politehnic din Timișoa
ra, Iosif A. Spielmann — de la 
Institutul de medicină și far
macie din Tîrgu Mureș, loan 
St. Stănescu — de la Universi
tatea din Brașov, Radu P. Voi- 
nea — de la Institutul politeh
nic din București

Titlul de „Profesor emerit" al 
Republicii Socialiste România, 
tovarășilor i Boris A. Alexeanu
— director la Liceul pedagogic 
din Piatra Neamț. Iordache Gh. 
Atanasiu — director la Școala 
de specializare postliceală de 
arhitectură și sistematizare din 
București, Ioan I. Betuker — 
director adjunct Ia Liceul din 
Marghita, județul Bihor, A- 
lexandrina C. Bîclea — de la 
Liceul pedagogic dn Bîrlad, Mi
hai M. Boroș — vicepreședinte 
la Comitetul județean de cul
tură și educație socialistă Satu 
Mare, Ladislau D. Borsodi — 
de la Liceul nr. 1 din Miercurea 
Ciuc, județul Harghita, Ton I. 
Bucur — inspector la Inspecto
ratul școlar al județului Caraș- 
Severin, Ion C. Ceaușescu — 
director la Liceul „Nicolae Băl
cescu" din Rîmnicu Vîlcea, Au
rel A. Chertes — inspector la 
Inspectoratul școlar al județu
lui Mureș, Dumitrache P. Cioa- 
rec — director la Liceul nr. 2 
din Galați, Constantin C. Cio
plea — director la Școala gene
rală din Nușfalău, județul Să
laj, Paula M. Ciovlică — de la 
Liceu) din Brănești, județul Il
fov, Flena Gh. Ciurea — direc
toare la Școala generală nr. 88 
din București, Aurel I. Clamba
— de Ia Liceul nr. 5 din Cluj, 
Mihai S. Constandache — de la 
Liceul nr. 3 din Iași, Alexe M. 
Corniciuc — de la Școala gene
rală nr 6 din Brașov, Gheor
ghe G. Cosma — director la Li
ceul „Mihai F.minescu" din 
Satu Mare, Dumitru C. Coșes- 
cu — de la Liceul „Cuza Vodă"• e • • •

SIMBATA, 15 IULIE 1972
EXPLOZIA ALBA : rulează la 

Victoria (orele 9: 11,15- 13 30: 16; 
18.30, 20,45)

VEDERE DE PE POD : rulează 
la Sala Palatului (orele 17,15;
20.15) , 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 : 
lează la r
15.45) .

INIMA 1 
RATIC . 
18; 20.30). 
pentru copii).

O AFACERE 
(orele 10; 12.30 
pitol (orele 
18.45: 21).
20.15) .

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

TREI DIN VIRGINIA : rulează 
la Luceafărul (orele 9; 11,15; 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 20,15).

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 t ru
lează la Feroviar (orele 9.15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30). Modern (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15: 20.45), 
Grădina Modern (ora 20,15), Melo
dia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30;
20.45) .

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

____  ru-
Doina (orele 11.30: 13,30;

E UN VINATOR SINGU- 
culează la Doina (orele 

(Ja orele 10 program

rulează la Patria 
. 16; 18,30; 21). Ca- 

9.30: 12: 14,15: 16.30: 
Grădina Capitol (ora

periența școlii noastre și a în- 
vățămîntului pe plan mondial, 
ne străduim să promovăm în 
școală un spirit novator, să fo
losim tot mai intens metodele 
active de învățămînt și educa
ție, să realizăm o legătură cit 
mai organică între învățămînt 
și munca productivă, să facem 
din laboratoarele, cabinetele și 
atelierele din școli mijloace so
lide de pregătire științifică și 
practică a elevilor, de stimu
lare a capacităților lor crea
toare.

Călăuziți în activitatea noas
tră, de indicațiile conducerii 
de partid vom urmări ca în
treaga nqjastră activitate să 
contribuie la formarea în rîn- 
durile elevilor a obișnuinței de 
a gîndi și de a acționa în 

din Huși, județul Vaslui, Aurel 
P. Dorcu — de la Liceul „Au
gust Treboniu Laurian" din Bo
toșani, Remus I. Dănilă — di
rector adjunct , la Școala gene
rală din Orăștie, județul Har
ghita, Ștefan S. Drăgoi — di
rector adjunct la Liceul nr. 1 
din Roșiorii de Vede, județul 
Teleorman, Emilia G. Druc — 
directoare la Liceul nr. 2 din 
Călărași, județul Ialomița, 
George M. Firănescu — de la 
Liceul nr. 3 din Craiova, A- 
lexandru A. Galea — inspector 
general la Inspectoratul școlar 
al județului Sibiu, Petru P. Gli- 
gor — de la Liceul nr 2 din 
Beiuș, județul Bihor, Iuliana I. 
Gorun — directoare la Liceul 
nr. 6 din Timișoara, Gheorghe 
I. Isa — director la Liceul nr. 
2 din Dej, județul Cluj, Florica 
I. Ionescu — de la Liceul „Mi- 
hai Viteazul" din București, 
Dezideriu D. Kelemen — de la 
Liceul „Ion Slavici" din Arad, 
Doru I. Manolache — de la Li
ceul „Vlaicu Vodă" din Curtea 
de Argeș, județul Argeș, Cor
nelia I. Micu — de la Liceul 
nr. 2 din Ploiești, Alexandrina 
A. Mihăescu — de la Liceul pe
dagogic din Buzău, Eugenia V. 
Mihăescu — directoare la Școa
la generală nr. 4 din Roman, 
județul Neamț, Paraschiva T. 
Mircescu—Paulescu — de la 
Liceul „Gheorghe Munteanu- 
Murgoci" din Brăila, Eugenia I. 
Mureșan — de la Liceul din 
Deda, județul Mureș, Gheorghe 
I. Nica — președintele Comite
tului județean de cultură și e- 
ducație socialistă Mehedinți, Ion 
D. Nijloveanu — de la Liceul 
„Radu Greceanu" din Slatina, 
Valentin G. Oltean — de la Li
ceul din Urzicenl, județul Ilfov, 
Dumitru S. Petre — director la 
Școala generală nr. 11 din Bu
zău, Constantin C. Piscati — de 
la Liceul „Nicolae Bălcescu“ 
din Craiova, Vasile I. Popescu
— director la Școala generală 
din Stâjerei - Cîlnic, județul 
Gorj, Petre M. Radu — inspec
tor general la Inspectoratul șco
lar județean Timiș, Gheorghe 
N. Rizescu — de la Liceul „Di- 
mitrie Cantemir" din București, 
Mircea V. Simion — de la Li
ceul din Roznov, județul 
Neamț, Gheorghe D. Stănescu
— director adjunct la Liceul de 
muzică „George Enescu" din 
București, Istvan M. Szabo — 
de la Școala generală nr. 1 
din Tîrgu Secuiesc, județul Co- 
vasna, Gheorghe Gh. Tarța — 
de la Liceul hr. 2 din Satu 
Mare, Adrian M. Truțescu — de 
la Liceul „Mihail Sadoveanu" 
din București, Aurel I. Vancea
— director adjunct la Liceul 
silvic din Timișoara, Sonia M. 
Vlad — de la Liceul „Vasile A- 
lecsandri" din Bacău. Gheorghe 
I. Zaharescu — director la 
școala generală nr. 3 din Pi
tești, Ioan I. Xantus — de 1 
Liceul nr. 11 din Cluj.

Titlul de „învățător Emerit 
al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășilor : Ana V. Avă- 
danei — de la Școala generală 
de aplicații din Iași, Sofița I. 
Baltă — de la Școala generală 
nr. 2 din Ovidiu, județul Con
stanța, Vespasian C. Bohatereț
— de la Școala generală din 
Serbăuți-Calafindești, județul 
Suceava, Costică D. Cîrjan — 
de la Liceul pedagogic din Tur- 
nu Măgurele, județul Teleor
man, Dumitru Gh. Grigoriu — 
director la Școala generală nr. 
2 din Fălticeni, județul Su
ceava, Ioan Ervin I. Hermann- 
stădter inspector la Inspecto
ratul școlar al județului Bra-

Foto : Al. PRUNDEANU

MAREA SPERANȚA ALBA : ru
lează la Excelsior (orele 9: 11,15: 
13,30; 16; 18,15, 20.30), Aurora (orele 
9: 1115; 13,30: 16; 18,15).

ASTA SEARA, DANSAM ÎN 
FAMILIE : rulează la Pacea (orele 
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: 15 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 o; 
11,15; 13,30; 16; 18,15), Grădina To
mis (ora 20,30).

OSCEOLA : rulează la Grădina 
Buzeștl (ora 20,30), Buzești (orele 
15,30; 18).

ROBIN HOOD : rulează la Dacia 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30).

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

MĂRTURISIRILE UNUI CO
MISAR DE POLITIE FĂCUTE 
PROCURORULUI REPUBLICII : 
rulează la Volga (orele 9; 11,15 ;
13,30; 16,00; 18,30; 20,45).

PENTRU CA SE IUBESC : 
lează la Ferentari (orele 
17.45, 20).

DESCULȚ ÎN PARC : rulează la 
Miorița (orele 9; 11.15; 13.30: 15.45: 
18; 20.30).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL î ru
lează la Crîngașl (orele 15,30: 19).

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT i rulează ta Central (orele 
9,15: 11,30- 13.45: 16: 18.15: 20.30).

ANCHETA DE LA HOTEL EX
CELSIOR : rulează la Drumul 
rll (orele 15,30; 17,45- 20).

ADIO, DOMNULE CHIPS t 
lează Ia Viitorul (orele 15,45:

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

ru- 
15,30;

Să-

ru- 
19).

la

toate împrejurările, în spiritul 
politicii și ideologiei partidului 
nostru, să contribuie la plămă
direa unei înalte conștiințe ce
tățenești. Vom pregăti tineretul 
școlar de astăzi, care va deveni 
schimbul nostru de mîine, ast
fel îneît să facă față exigențe
lor viitoare ale societății noas
tre socialiste multilateral dez
voltate.

In încheiere, vorbitorul a 
spus : Exemplul luminos al oa
menilor muncii români, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități, angajați în giganti
ca operă de înfăptuire a cinci
nalului în patru ani și jumăta
te, ne însuflețește și pe noi, cei 
care activăm pe tărîmul con
strucției spirituale a societății 
noastre, să muncim cu mai 

șov, Eva M. Iainek — de la 
Școala generală nr. 16 din Si
biu, Ludovic L. Illyes — învă
țător pensionar din Huedin, ju
dețul Cluj, Andrei A. Inczefi — 
director la Școala generală din 
Roteni Acățari, județul Mureș, 
Constantin I. Ioniță — de la 
Școala generală de muzică din 
Tulcea, Alexandru N. Marcu — 
de la Liceul din Osica, județul 
Olt, Emil E. Merceanu — direc
tor adjunct la Școala generală 
nr. 4 din Turda, județul Cluj, 
Gheorghe C. Mihăilescu — de 
la Școala generală nr. 4 din 
Focșani, Marin I. Moreanu — 
de la Școala generală nr. 2 
din Băilești, județul Dolj, Olga 
E. Mtmteanu — de la Școala 
generală nr. 99 din București, 
Virgil Gh. Nicolaescu — direc
tor la Școala generală din Tă- 
tărani-Priboiu, județul Dîmbo
vița, Precub P. Roman — de la 
Liceul din Tîrgu Lăpuș, jude
țul Maramureș, Sofia D. Slupa 
— de la Școala generală nr. 2 
din Lugoj, județul Timiș, 
Gheorghe D. Taica — director 
adjunct la Liceul din Baia de 
Arieș, județul Alba. Gheorghe 
I. Vulpe — de la Școala gene
rală nr. 6 din Constanța.

Titlul de „Educatoare Emeri
tă" a Republicii Socialiste Ro
mânia, tovarășelor i Maria F. 
Atodiresei — inspectoare la In-

ru-
19).

NU TE ÎNTOARCE i rulează la 
Vitan (orele 15,30; 18; 20,15), 
Grădina Vitan (ora 20,15).

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

FF.MEI ÎN 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 î 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 20,39).

ACEASTA FEMEIE : rulează la 
Grădina Moșilor (ora 20,15).

PROCESUL ALB : rulează 
Giulești (orele 15,30; 18; 20,30).

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

la

(o-

SIMBATA, 15 IULIE 1972

Teatrul National „I. L. Caragia- 
le" (Sala Comedia) : DESPRE U- 
NELE LIPSURI, NEAJUNSURI ȘI 
DEFICIENTE ÎN DOMENIUL 
DRAGOSTEI — premieră — ora 20: 
(Sala Studio) : DULCEA PASARE 
A TINEREȚII — ora 20; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (La 
Teatrul de vară „23 August") : 
DOMNIȘOARA DE BELLE-ISLE — 
ora 20,30; Teatrul de Comedie (La 
Parcul Herăstrău) : NICNIC — ora 
20,30; Ansamblul Rapsodia Roma
nă : PE PLAIURILE MIORIȚEI - 
ora 18,30; Teatrul „C. Tănase" ? 
TRASNITUL MEU DRAG — ora 20. 

multă pasiune și competență 
pentru edificarea omului nou, 
armonios și multilateral dezvol
tat, profund devotat cauzei par
tidului, să sporim eforturile 
pentru educarea tineretului șco
lar, fără deosebire de naționa
litate, în spiritul unității și fră
ției, al dragostei fierbinți față 
de patria noastră comună, Re
publica Socialistă România.

Primit cu entuziaste aplauze 
a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Președintele Consiliului de 
Stat, ceilalți conducători de 
partid și de stat care au parti
cipat la solemnitate, s-au în
treținut apoi, într-o atmosferă 
caldă, tovărășească, cu cei dis
tinși.

(Agerpres)

spectoratul școlar al județului 
Bacău, Sofia A Ciul — direc
toare Ja Grădinița de copii din 
Ineu, județul Arad, Aneta N. 
Georgescu — de la Grădinița de 
copii nr. 7 din Brașov, Irina I. 
Pop-Petraș — de lâ Grădinița 
de copii nr. 30 din Cluj.

„Ordinul Muncii" clasa a Il-a 
a fost conferit tovarășilor : 
Constantin H. Budeanu — pro
fesor la Universitatea „Alexan
dru Ioan Cuza" din Iași, Gheor
ghe D. Dolgu — conferențiar, 
rectorul Academiei de studii e- 
conomice din București, Gheor
ghe C. Dragoș — profesor, in
spector la Inspectoratul școlar 
al județului Argeș. Constantin 
C. Iamandi — profesor la Insti
tutul de construcții București, 
secretar general la Ministerul 
Educației și învățământului, 
Gabriela P. Marcoci — profe
soară, directoare la Liceul nr. 
33 din București, Dumitru Gh. 
Radu — șef de lucrări la Insti
tutul politehnic din Timișoara.

Prin decret al Consiliului de 
Stat au mai fost conferite 240 
ordine și 460 medalii unor ca
dre didactice din învățămîntul 
de toate gradele, care au desfă
șurat o activitate meritorie în 
domeniul instruirii și educării 
elevilor și studenților.

DUMINICA, 16 IULIE 1972

Teatrul Național „L L. Caragia- 
le" (Sala Comedia) : DESPRE U- 
NELE LIPSURI, NEAJUNSURI SI 
DEFICIENȚE ÎN DOMENIUL 
DRAGOSTEI — ora 20; Teatrul 

Sturdza Bulandra" (La 
de vară „23 August") :

„Lucia
Teatrul
SUPER ESTIVAL 1972 — ora 20,20; 
Teatrul de Comedie (La Parcul 
Herăstrău) : NICNIC — ora '20,30. 
Teatrul „C. Tănase" : TRASNITUL 
MEU DRAG — ora 20.

SIMBATA, 15 IULIE 1972

PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. 9.05 Biblioteca pentru 
toți. Al. Macedonski. Participă 
Șerban Cioculescu și Valeriu Râ- 
peanu. 9,50 De vorbă cu gospodi
nele. Emisiune de Ana Berteanu. 
10,05 Tele-enciclopedia. 10,50 An
cheta TV. : Cît costă și cît valo
rează cercetarea. 11,25 Revista li
terară TV. 11,55 Emisiune de di
vertisment : „Luna și trei bani ju
mătate". 12,35 Telejurnal. 16.30 Des
chiderea emisiunii de după-amia- 
ză. Emisiune în limba germană.
18.15 Ritm, tinerețe, dans. 19,00 
Țară de imn. Emisiune de versuri.
19.15 Publicitate. 19.20 1001 de seri. 
7 9,30 Telejurnal. 20,00 Raportăm 
Conferinței Naționale a partidu
lui. Oameni și fapte din marea în
trecere. 20.15 Tele-enciclopedia 
21,00 Film serial : „Schulmeister" 
— VI : „Conspirația Mallet" (ulti
mul episod). 21,55 Teledivertisment. 
Marea noastră vedetă : Marea. 
Pretext umoristic-muzical de Oc-

Republica Africa Centrală
(Urmare din pag. I) 

tar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., Lina Cio- 
banu, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
sectorului 2 București al P.C.R., 
Marin Enache, membru su
pleant al C.C. al P.C.R.» prim- 
secretar al Comitetului secto
rului 3 București al P.C.R., 
Gheorghe Ionescu, prim-secre
tar al Comitetului sectorului 1 
București al P.C.R., Cornel Ni- 
coda, prim-secretar al Comite
tului sectorului 4 București al 
P.C.R., Rada Mocanu, vicepre
ședintă a Consiliului popular 
județean Ilfov, Adriana Mora- 
ru, secretară a Comitetului sec
torului 5 București al P.C.R.

A fost de față Elberto Sato, 
ambasadorul Republicii Africa 
Centrală la București.

Desfășurată într-o atmosfe
ră de caldă prietenie și înțe
legere reciprocă, convorbirea 
a oferit prilejul unui schimb 
de informații și de vederi în 
probleme de interes comun 
privind activitatea actuală a 
celor două organizații politice, 
în unele probleme ale situației 
internaționale, ale luptei po
poarelor pentru pace, indepen
dență națională și progres, îm
potriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialis- 
mului.

In cadrul convorbirii, părțile 
au relevat cu satisfacție evolu
ția pozitivă, ascendentă a legă
turilor de prietenie și colabora
re dintre P.C.R. și M.E.S.A.N., 
dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Africa Cen
trală.

Cu acest prilej, au fost evi
dențiate rolul și însemnătatea, 
precum și rezultatele fructuoa
se ale vizitelor reciproce efec
tuate de președinții celor două 
state, vizite care au deschis o 
largă perspectivă unei coope
rări bilaterale active, în diver
se domenii, și care s-a mate
rializat într-o serie de acorduri 
întemeiate pe avantajul reci
proc.

In acest spirit, s-a reafirmat, 
de comun acord, dorința ambe
lor părți de a amplifica și di
versifica raporturile bilaterale 
dintre cele două organizații po
litice și state, corespunzător 
intereselor fundamentale ale 
celor două popoare, ale cauzei 
păcii, colaborării și securității 
internaționale.

Au fost reafirmate solidarita
tea și sprijinul activ al celor 
două partide față de lupta po
poarelor africane pentru apă-

Acum sînt în anul I. Viito
rii subingineri de la facul
tatea de geodezie a Insti
tutului de construcții își 
însușesc în cadrul practicii 
de vară alfabetul meseriei.

PtKtaU T!MPWl DV. LlBEg
ttȘvian Sava și Dan Mihăescu. Cu : 
Ștefan Tapalagă, Aurel Giurumia, 
Rodica Mandache, Dem. Radu
lescu, Stela Popescu, Ștefan Băni
că, Jean Constantin, Dem Savu, 
Emil Bîrlădeanu, Corina Chiriac. 
Olimpia Panpiu, Ana Petria, Au
relian Andreescu, George Enache 
și Mihai Constantihescu. 22,55 Te
lejurnal. 23,05 într-o seară de 
vară..." — romanțe.

PROGRAMUL II

16,30 Agenda. 16,40 Ansambluri 
folclorice. Ansamblul „Lloara" din 
Oradea. 17,10 Reportai bucu- 
țeștean. 17,30 Pagini muzicale de 
măre popularitate interpretate de 
pianista Sanda Bobescu. 17,50 Film 
artistic : ,,în noaptea spre 13".

DUMINICA, 16 IULIE 1972

PROGRAMUL I

8,15 Gimnastica pentru toți. 8,30 
Cravatele roșii. 10,00 Viața satului. 
11,25 Mari muzicieni la București, 
dirijorul Paul Klecki. 12.00 De 
strajă patriei. 12,30 Emisiune în 
limba maghiară. 14,00 Postmeri
dian „360°“. 17.10 Potcoava de pia
tră. Episodul al VII-lea : Țipătul 
Girliței. 18,00 Patriei, partidului. 
Spectacol coral în cinstea Confe
rinței Naționale a P.C.R. 19.20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 A- 
vanpremieră. 20.05 Reportajul săn- 
tămînii : „Ea". 20,?0 Vino pe ale
ea... varietăților. 22,30 Telejurnal. 
22,45 Duminica sportivă.

PROGRAMUL II
12,30 Promenada duminicală. 

15,00 închiderea emisiunii de prîaz. 
20,00 Mari orchestre simfonice. 
20,45 Săptămîna culturală bucu- 
reșteană. 21,00 Romanțele inimii. 
21.20 Din lumea științei. 21,40 Film 
serial : Schulmeister. Reluarea e- 
pisodului VI : Conspirația Maltei.

__  a po- 
și discrimi-

lnfăptulrea 
vitale ala 

strîns lega-

rarea și consolidarea indepen
denței naționale, a cuceririlor 
progresiste, pentru lichidarea 
dominației colonialiste, a prac
ticilor neocolonialiste, - 
liticii de apartheid 
nare rasială.

S-a apreciat că 
acestor deziderate 
epocii noastre este _
tă de construirea unor noi ra
porturi între state pe baza de
plinei egalități în drepturi, a 
respectării independenței și su
veranității naționale, a neames
tecului în treburile interne și 
avantajului reciproc, a asigu
rării dreptului fiecărui popor 
de a-și alege liber calea dez
voltării, conform aspirațiilor 
și intereselor sale legitime.

S-a apreciat că vizita dele
gației M.E.S.A.N. a constituit 
o expresie vie a bunelor 
relații existente între P.C.R. și 
M.E.S.A.N., între Republica So
cialistă România și Republica 
Africa Centrală, precum și a 
relațiilor personale prietenești 
dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele J.B. 
Bokassa și va contribui la a- 
dîncirea cunoașterii reciproce, 
la întărirea prieteniei și colabo
rării dintre poporul român și 
poporul centrafrican.★

convorbiri, tovarășul 
Ceaușescu, secretar ge- 

Partidului Comunist

După 
Nicolae 
neral al 
Român, a oferit un cocteil în 
cinstea delegației Mișcării Evo
luției Sociale a Africii Negre 
(M.E.S.A.N.) din Republica A- 
frica Centrală.

Au participat tovarășii Ma
nea Mănescu, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Cioară, Florian Dă- 
nălache, Dumitru Popescu, Io
sif Banc, Cornel Burtică, Miu 
Dobrescu, Mihai Gere, Vasile 
Patilineț, Ion Pățan, Ion Stă
nescu, Ștefan Andrei, Ion 
Dincă.

Au luat parte, de asemenea, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Miniștri, șefi de 
secție la C.C. al P.C.R., adjuncți 
de șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., membri ai conducerii 
unor organizații de masă, se
cretari ai Comitetului munici
pal București al P.C.R., prim- 
secretari și secretari ai comite
telor de partid ale sectoarelor 
din municipiu.

A participat Alberto Sato, 
ambasadorul Republicii Africa 
Centrală la București.

Cocteilul s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, de cal
dă prietenie.

A apărut nr. 7/1972 al revistei 

TINARUL
LENINIST

închinat Conferinței Naționale 

a Partidului Comunist Român

FORUM

DIN SUMAR :

Petru Pînzaru — La altitu
dinea participării ; * * ♦ —
U.T.C. — școală ae educație și 
participare ; Nicolae Cristache
— Proiectanții ; Eugenia Petre
— Clasa — Colectivitate socia
lă (Opinii).

ITINERAR EROIC

Gheorghe Milu — Conștiința 
cetățenească în acțiune ; V. 
Cornescu — Optimul economic: 
♦ ♦ ♦ — Cincinalul înainte de 
termen ; Șerban Cionoff — Ge
nerațiile Stolcăneștilor ; M. 
Slrîmbei — Tradiții ale luptei 
și muncii comune la Sf. Gheor
ghe.

UNIVERS UMAN

* * * — Munca — valoare 
social-educativă supremă ; Va- 
siie Timpu — Perseverență și 
creație ; Ildiko Fulop — Crite
riu de apreciere : rezultatul 
muncii ; Cușma nov Șpvetozar 
— Imbold de gînd și fapte ; 
Doina Marin — Prejudecățile 
și-au trăit traiul; Aurel D. Ga
briel — Investiția de cunoștin
țe ; Vlad Galin —• O necesita
te actuală : educația tehnică ; 
Dobre Zamfir — Continua au- 
todepășire ; Cosma Mircea : 
Prezență dinamică; Cristian Io- 
nescu — Județul Sălaj înflo
rește : Octavian Milea — Siste
matizarea.

SINTEZE

N. S. Dumitru — Optimiza
rea ; C. Cuciuc — Sărăcia în 
societatea „abundenței".

TIMPUL CUNOAȘTERII

AI. Tănase — Cunoaștere și 
democrație ; Cătălin Zamfir — 
Eficiență : F. Br unea-Fox — 
Aceasta e întrebarea ! ; Ale
xandru Gheorghiu — Spre 
„Țara Iubirilor"...

MERIDIAN
Alina Reutt — Tineretul no- 

Jonez azi ; Adriana Socec ț- 
GeneratH de șomeri intelec
tuali ; Bibliografie.



Tineretul lumii

încheierea
„Forumului"

de la Rostock
Forumul tineretului desfă

șurat în cadrul „Săptăminii 
Mării Baltice*4 de la Rostock 
(R.D. Germană), — și-a în
cheiat lucrările.

Reprezentanții celor 45 de 
organizații de tineret și stu
dențești din țările riverane 
la Marea Baltică și Norve
gia, care au participat la 
Forumul tineretului au re
levat — în Declarația adop
tată — necesitatea stabi
lirii unor relații politice 
normale între toate statele 
europene, pe baza principii
lor integrității teritoriale și 
a egalității suverane, pre
cum și a dezvoltării unor 
forme avantajoase de cola
borare între ele pe plan e- 
conomic, tehnico-științific și 
cultural. Ei și-au afirmat 
dorința ca pregătirea și rea
lizarea, în 1972, la Helsinki, 
a unei conferințe a tineretu
lui pentru securitatea euro
peană să constituie o contri
buție eficientă la edificarea 
unui sistem de securitate co
lectivă în Europa. Partici- 
panții Ia manifestările 
menționate au subliniat, de 
asemenea, că stabilirea de 
relații cu R.D.G., conform 
dreptului internațional, pre
cum și primirea celor două 
state germane în ? " 
sînt in interesul păcii și 
securității europene.

O.N.U. 
al

Conferința
de la Varna

în localitatea bulgară Var
na s-a deschis prima confe
rință europeană a tinerilor 
membri ai organizațiilor de 
Cruce Roșie, care se desfă
șoară sub patronajul lui 
Todor Jivkov, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. 
Bulgaria, transmite agenția 
B.T.A. La Conferință parti
cipă reprezentanți din 23 
de țări europene, între care 
și o delegație a Societății 
de Cruce Roșie din Repu
blica Socialistă România, 
condusă de dr. loan Sandu, 
secretar general al Consiliu
lui Național al Societății de 
Cruce Roșie.

Mesajul de salut adresat 
conferinței de Todor Jivkov 
subliniază că poporul și gu
vernul bulgar nutresc un 
profund respect față de ac
tivitatea umanitară a Crucii 
Roșii.

Grele pierderi suferite 
de trupele saigoneze
Forțele de eliberare din prawincia Quang Tri, din Vietnamul de 

Sud, continuă să dea noi lovituri trupelor saigoneze.

După cum relatează agenția’ 
de presă „ELIBERAREA**, pa- 
trioții au lichidat rămășițele 
unui batalion de parașutiști ai 
regimului marionetă, la nord 
de rîul My Chanh, scoțînd din 
luptă 450 de militari inamici, 
inclusiv cadrele de comanda 
ale acestor unități. De aseme
nea, în cadrul aceleiași lupte, 
forțele de eliberare au’ doborțf
10 elicoptere, printre care
două aparate „Chinook" de 
mare capacitate, pentru trans
portul' * '-----
trei
11 
din 
scos _ _ ___________
provincia Quang Tri, peste 800 
de militari saigonezi, au dobo- 
rît 13 avioane și au distrus " 
baterii de artilerie.

★
Cu prilejul apropiatei zile 

20 iulie, cînd se împlinesc „ 
ani de la semnarea Acordurilor 
de la Geneva cu privire la 
Vietnam, președintele

rile socialiste frățești, de gu
vernele, personalitățile vieții 
politice și sociale internaționa
le, organizațiile iubitoare de 
pace și dreptate, popoarele din 
întreaga lume, inclusiv poporul 
Statelor Unite, pentru efortu
rile lor puse în slujba încetării 
războiului de agresiune 
Vietnam.

aejpest elliota
trupelor, precum și 

avioane. In zilele de 
și 12 iulie patrioții 
Vietnamul de Sud au 
din luptă, numai în

15

de
18

Vietnam, președintele R. D. 
Vietnam, Ton Duc Thang, a a- 
dresat poporului și forțelor ar
mate un apel, transmite agenția 
V.N.A.

Poporul Vietnamului dorește 
pacea, dar o pace instaurată 
în condiții de deplină indepen
dență și libertate, arată apelul. 
Problemele Vietnamului trebuie 
soluționate de poporul vietna
mez însuși, fără amestec din a- 
fără. Respectarea cu strictețe a 
independenței, suveranității, u- 
nității și integrității teritoriale 
a Vietnamului, respectarea 
dreptului la autodeterminare al 
populației din Vietnamul de 
Sud constituie singura cale jus
tă care ar face posibilă dezan
gajarea Statelor Unite din a- 
cest război atît de costisitor în 
vieți omenești și în bunuri ma
teriale — subliniază apelul pre
ședintelui R. D. Vietnam.

Președintele R. D. Vietnam a 
exprimat, în apelul său, recu
noștința sinceră și profundă a 
poporului vietnamez față de ță-

Aflată într-o vizită la Hanoi, 
cunoscuta actriță americană de 
film Jane Fonda, militantă acti
vă pentru încetarea războiului 
din Indochina, a adresat, prin 
intermediul radiodifuziunii din 
R. D. Vietnam, un apel piloților 
americani care iau parte la 
raidurile de bombardare a te
ritoriului nord-vietnamez. trans
mite agenția V.N.A. „La 12 iulie 
— a spus Jane Fonda — am vi
zitat districtul Nam Sach, unde 
am putut constata daunele pro

vocate de bombe sistemului de 
diguri construit de-a lungul Flu
viului Roșu. Fără existența a- 
cestor diguri, 15 milioane de oa
meni ar fi amenințați de distru
gere și foamete. Deși Adminis
trația S.U.A. a declarat că nu 
va bombarda aceste diguri, care 
nu constituie obiective militare, 
avioanele americane „Phantom*4 
lansează asupra lor sute de tone 
de bombe. Vă rog să vă gîndiți 
bine la ceea ce faceți ! Am vă
zut cu ochii mei, în zona bom
bardată pe care am vizitat-o — 
subliniază Jane Fonda în conti
nuarea declarației sale —, că nu 
existau acolo nici un fel de 
obiective militare, nici o șosea 
de importanță strategică, nici o 
rețea de comunicații, nici un fel 
de obiective industriale. Regiu
nea este locuită numai de popu
lație sătească, de cultivatori de 
orez și de crescători de animale, 
în cazul cînd, mai tîrziu, copiii 
voștri vă vor întreba pentru ce 
ați luat parte la acest război, 
ce le veți putea răspunde ?“ — a 
spus Jane Fonda în încheierea 
declarației sale.

Largă cooperare economică
sovieto-iranceză

1NTR-UN INTERVIU acor
dat ziarului „Izvestia44, amba
sadorul Franței la Moscova, 
Roger Seydoux, a arătat că în 
anul 1971, schimbul de mărfuri 
dintre țara sa și Uniunea So
vietică a atins valoarea de 
2 900 000 000 franci, sumă care 
depășește de 2,5 ori nivelul a- 
nului 1966. „Dacă și pe viitor 
se va respecta principiul dublă
rii schimbului de mărfuri, pre
văzut prin acordul din 1969, a 
apreciat ambasadorul francez,

Dilemă argentiniană

Cu sau fără
Peron ?

volumul total al 
franco-sovietic va 
jungă în anul 1974 ... ... 
tiv 5 miliarde franci44.

In afară de aceasta, în ulti
mul timp au apărut noi pers
pective favorabile pentru dez
voltarea colaborării economice, 
a spus Roger Seydoux. începînd 
din luna ianuarie a acestui an, 
industria franceză a livrat Uniu
nii Sovietice utilaj industrial în 
valoare totală de 1 700 000 000 
franci. Se află în stadiul de 
studiere în comun proiecte de 
marc însemnătate. Este vorba, 
de exemplu de participarea in
dustriei franceze, în speță a fir
mei „Renault44, la construirea 
uzinei de automobile de pe rîul 
Kama. în anul 1971, livrările de 
mărfuri sovietice în Franța au 
sporit cu peste 25 la sută. An]®| 
acesta, ele continuă să creas^p 
într-un ritm asemănător. Se ex
tind livrările de utilaj sovietic 
în Franța. După cum se știe, 
U.R.S.S. urmează să furnizeze o 
parte a utilajului pentru com
plexul metalurgic din orașul 
Fos-sur-Mer. în afară de aceas
ta, se duc tratative cu privire 
Ia livrarea de utilaj sovietic 
pentru construirea unei rafină
rii. Franța intenționează, de ase
menea, să achiziționeze gaze na
turale din Uniunea Sovietică.

comerțului 
trebui să a- 
la aproxima-

Fotografia noastrâ prezintă o imagine caracteristică actualei 
stări de mare tensiune din Ulster : un car de luptă brita

nic patrulind pe străzile Belfastului.

Șomajul juvenil

comune
al

UN PAS POZITIV
SPRE STABILIREA RELAȚIILOR 
DIPLOMATICE INTRE R.D.G. Șl 

FINLANDA

După cum informează agenția 
A.D.N., Lothar Nestler, condu
cătorul ad-interim al reprezen
tanței comerciale a R.D.G. în 
Finlanda, a înmînat joi minis
trului de externe ad-interim al 
Finlandei, Jussi Linnamo, răs
punsul guvernului R.D.G. la 
propunerea guvernului finlan
dez de a se întreprinde măsuri 
în vederea stabilirii de relații 
diplomatice între Finlanda si 
R.D.G.

Guvernul R.D.G. își reafirmă 
în acest răspuns convingerea că 
stabilirea relațiilor diplomatice 
între cele două state corespun
de intereselor R.D.G. și Finlan
dei de adîncire și extindere a 
relațiilor prietenești și influen
țează favorabil destinderea șl 
normalizarea situației în Euro
pa. De aceea, el salută sincer 
propunerea guvernului finlan
dez și își declară hotărîrea de 
a purta tratative cu reprezen
tanți ai guvernului Finlandei 
asupra stabilirii relațiilor diplo
matice.

Epilog la Miami Beach

Glorioasa aniversare
a Partidului Comunist

din Japonia
O

Consiliul Ministerial _ 
Pieței Comune a realizat un 
studiu cu privire la gradul 
de angajare a tinerilor în
tre 14 și 19 ani în țările mem
bre ale C.E.E. Rezultatele 
studiului indică în afara u- 
nor condiții de muncă și
remunerare inechitabile și
un grad înalt al șomajului 
la această grupă de vîrstă. 
In Italia, de exemplu, 10 
sută din tinerii între 14 
19 ani au șanse extrem 
reduse de a găsi un loc 
muncă. Studiul indică în 
celași timp prezența acestui 
fenomen și în alte țări co
munitare, printre care Fran
ța, Olanda și Belgia.

la 
și de 

de

KIM IR. prim-vicepreședin- 
te al Cabinetului de Miniștri 
al R.P.D. Coreene, a primit, 
joi, pe Ion Datcu, reprezen
tant permanent al Republicii 
Socialiste România la O.N.U., 
care efectuează o vizită la Phe
nian, anunță A.C.T.C. Cu acest 
prilej, a avut loc 
prietenească.

o convorbire

Lucrările Convenției de Ia 
Miami Beach a Partidului de
mocrat, consacrate desemnării 
candidatului pentru alegerile 
prezidențiale din toamnă și 
aprobării programului electoral 
al partidului, s-au încheiat vi
neri dimineața.

Cea de-a patra și ultima șe
dință a fost marcată de trei 
evenimente : rostirea de către 
George McGovern a discursului 
de acceptare a învestiturii, ale
gerea și numirea de către dele
gați a senatorului Thomas 
Eagleton, statul Missouri, drept 
candidat pentru funcția de vice
președinte și, în sfîrșit, sosirea 
la Miami Beach a senatorului 
Edward Kennedy.

în discursul de acceptare a în
vestiturii, senatorul McGovern 
a declarat : „Nu am un plan 
secret de pace pentru Vietnam. 
Am un singur plan, și acela 
este public. Voi pune capăt 
bombardamentelor lipsite de 
sens din Indochina chiar în ziua 
preluării funcției de președinte

Nu se va mai putea vorbi de 
bombardamente asupra digurilor 
si orașelor din R. D. Vietnam. 
In 90 de zile de la preluarea 
funcției, toți soldații și toți pri
zonierii de război americani se 
vor fi întors acasă". Referindu-se 
la sprijinul acordat de S.U.A. 
regimului saigonez, candidatul 
Partidului democrat a spus j 
„Să luăm hotărîrea de a nu mai 
vărsa vreodată sîrigele tinerilor 
acestei națiuni pentru a sprijini 
în străinătate un client care nu 
reprezintă pe nimeni44.

McGovern a adăugat că, în 
timpul ultimelor patru admi
nistrații, democrate și republi
cane, „un teribil război a fost 
pus la cale cu ușile închise. Eu 
doresc, a menționat senatorul, 
ca aceste uși să fie deschise, 
iar războiul să fie închis*4.

Senatorul Thomas Eagleton a 
fost desemnat, cu o majoritate 
de două treimi de către delega
ții la Convenție, drept candidat 
pentru funcția de vicepre
ședinte.

ne din țară, relatează agenția 
Indinfo.

320 000 de tineri șomeri 
în Canada

Paritatea este de 3,84 franci 
pentru un dolar.

Pentru susținerea cursului 
dolarului au intervenit și alte 
bănci, printre care Banca Na
țională a Belgiei.

cena politică argentiniană pare, cu fiecare 
perioadă care trece, din ce in ce mai cuprinsă 
de febra unor mari evenimente. Contactele po
litice dintre liderii principalelor partide, dis
cursurile pronunțate de factorii cu răspunderi 
la Casa Rossada — sediul prezidențial de la

Buenos Aires, convorbirile dintre conducătorii armatei și 
reprezentanți ai sindicatelor, declarațiile de intenții ale 
exilatului de la Madrid, Juan Peron, ex-președi-rtele debar
cat de militari cu 17 ani în urmă, atestă existența unei
evoluții cu care Argentina n-a fost confruntată de circa 
două decenii. Evident, întreaga frămîntare este țesută pe 
promisiunile repetate ale actualului președinte, generalul 
Lanusse. promisiuni în virtutea cărora armata ar fi gata 
să organizeze alegeri generale în primăvara anului viitor, 
rezultatul scrutinului urmînd a consemna instalarea unui 
șef al statului, de astă dată civil.

Larga campanie politică care precede chemarea cetățe
nilor la urne se desfășoară pe fundalul unor confruntări 
între modalitatea în care ar dori să se desfășoare alegerile 
actualul regim și cerințele opoziției, în special ale par
tidului justițialist, în fruntea căruia se află Juan Peron. 
După cum au evoluat evenimentele, guvernul militar se 
pare că s-a convins că singura soluție capabilă să pună ca
păt actualei situații este revenirea la un guvern civil, un 
guvern care să grupeze cea mai mare parte a partidelor și 
sindicatelor. Un astfel de cabinet ministerial, care în prea
labil ar primi binecuvântarea armatei, ar avea sarcina re
zolvării problemelor grave, în special de ordin economic, 
cărora trebuie să le facă față Argentinu. Creșterea alar
mantă a costului vieții (cu aproape 50 la sută pe durata 
ultimului an), cotele de alertă ale șomaiului. nemulțumi
rile sporite ale tineretului universitar legate de politica 
promovată de regim în domeniul învățămîntului, sînt doar 
cîteva din aceste probleme.

Repunînd în drepturi partidele, anunțînd data alegerilor 
generale pentru 25 martie 1973, generalii din jurul preșe
dintelui Lanusse încearcă să găsească parteneri pentru o 
formație denumită de inițiatori „marele acord național4', 
în care ar trebui să intre susținătorii viitorului președinte, 
sprijinit de militari. Lanusse a încercat și în cele din urmă 
a reușit, să înjghebe un dialog larg incluzînd chiar pe 
peroni’ști. Convorbiri purtate în cursul anului 1971, rămase 
pînă săptămina trecută secrete, au dezvăluit tentativele 
trimisului special al generalului Lanusse, colonelul Corni- 
celli, de a atrage în proiectele politice ale actualului regim 
pe Juan Peron. Avansurile președintelui s-au lovit, după 
cit se pare, de un oarecare refuz din partea iui Peron. 
Un discurs recent al șefului statului a confirmat, cel puțin 
parțial, insuccesul „misiunii Comicei li". Astfel, generalul 
Lanusse a declarat că în cazul în care Peron își repune 
candidatura la președinție, aceasta nu va fi proscrisă, cu 
condiția ca cel în cauză să se afle pe teritoriul național 
înainte de 25 august fără a-1 părăsi pînă la încheierea cam
paniei electorale. Potrivit unor cercuri politice argenti- 
niene această nouă cerință contravine tradiției argentiniene 
în materie electorală care nu consideră indispensabilă pre
zența în țară a candidatului. Ultima declarație a președin
telui, alături de decizia de a anula calitatea de persoană 
juridică a Confederației Generale a Muncii (C.G.T.), după 
ce aceasta în cadrul unui congres ordinar îl proclamase pe 
Peron drept candidat al său la președinție, a stîrnit vii 
reacții de protest, înrăutățind și mai mult climatul politic 
și îndepărtînd o soluție care să cuprindă pe peroniști în 
viitorul guvern. Pentru a evidenția dezacordul Lanusse- 
Peron, reprezentantul personal al ex-președintelui la Bue- 
nos-Aires, Hector Canipora, a anunțat că o serie de orga
nizații politice (Partidul justițialist. Mișcarea de integrare 
și dezvoltare, condusă de Arturo Frondizi, Partidul denio- 
crat-creștin și o aripă a Uniunii civice) au hotărît crearea 
„Frontului Civic de Eliberare Națională**. PRENSA LA
TINA anunța din capitala argentiniană că această organiza
ție, practic oponentul „marelui acord național**, pune sub 
semnul întrebării posibilitățile de succes ale proiectului 
politic elaborat de militari.

Desigur, cristalizările politice din Argentina îmbracă 
forme incipiente. Peronismul, care se prezintă intr-un e- 
vantai de nuanțe, unele mergind pînă la totala respingere 
a rolului de lider al lui Peron, încearcă să ocupe un loc 
solid în cadrul acestor cristalizări. Rămîne de văzut în 
ce măsură atît peroniștii cit și militarii vor găsi, în cazul 
organizării alegerilor, cheia care să deschidă poarta reve
nirii la un regim constituțional civil, pe care fiecare și-1 
dorește, dar în optică proprie.

STAT al lu- 
construcțiilor 

_ , Indiei, I. K.
Gujral, a anunțat că participan- 
ții la conferința de două zile a 
miniștrilor construcțiilor de lo
cuințe ai statelor indiene au re
comandat, în unanimitate, socia
lizarea tuturor terenurilor urba-

MINISTRUL DE 
crărilor publice și 
de locuințe al

LA SFÎRȘITUL lunii Iunie, fn 
Canada existau 568 000 șomeri 
(dintre care 320 000 tineri) — s-a 
anunțat oficial la Ottawa.

PE

R.P. UNGARA : noul cartier de locuințe Keienfold din Buda* 
pesta.

După o săptămina de calm 
relativ la principalele burse de 
devize occidentale, băncile cen
trale din Europa apuseană au 
fost nevoite, joi, să intervină 
din nou pentru a împiedica că
derea, sub nivelul permis, a 
cursului dolarului american. 
Astfel, Banca federală vest- 
germană a cumpărat, numai în 
cursul dimineții de joi, 300 mi
lioane dolari, la o paritate de 
3,15 mărci pentru un dolar.

Importante cantități de do
lari au pătruns în Elveția, în 
pofida recentelor măsuri de 
stopare a capitalurilor specula
tive formate, în primul rînd, 
din euro-dolari. La Bursa din 
Zurich cursul dolarului a scă
zut la 3,7535 franci elvețieni.

„Azoty" și cooperarea 
franco-polonâ

Primul secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Edward Gierek, .și 
premierul Piotr Jaroszewicz țau 
fost prezenți la darea în exploa
tare a primelor capacități la u- 
zina „Azoty" din Wloclawek, 
importantă investiție a chimiei 
poloneze. Noul obiectiv va a- 
tinge o capacitate finală zilnic 
de aproximativ 1 500 tone amo
niac și 1 800 tone acid azotic. 
Procesul de producție, bazat pe 
tehnologia și livrările din par
tea firmei franceze „Ensa“, este 
în întregime mecanizat și auto
matizat. La festivitate au fost, 
de asemenea, prezenți A. Jor
dan, ambasadorul Franței la 
Varșovia, și un grup numeros 
de specialiști francezi, în frun
te cu Fr. Mayer, președintele 
firmei specializate „Schneider- 
Creusot".

Ministerul informațiilor și 
propagandei al Guvernului 
Regal de Uniune Națională 
al Cambodgiei a dat publici
tății, la 11 iulie, un comu
nicat în care se arată că 
zonele eliberate din Cam- 
bodgia au fost extinse la 85 
la sută din totalul supra
feței țării, iar populația care 
trăiește aici depășește 5 mi
lioane de locuitori.

jumătate de secol 
a trecut de cînd,

15 iulie 1922, 
Congresul ți- 
în ilegalitate 

Tokio, a fost 
Comunist din 

născut din 
maselor 

avangar- 
muncii, 

____ ;î dinamică a 
vieții politice și sociale nipone, 

întreaga istorie a Partidului 
Comunist din Japonia, profund 
ancorat în realitățile naționale, 
se contopește cu lupta clasei
muncitoare, a poporului japo
nez pentru cele mai nobile și 
înaintate idealuri, pentru cau
za progresului. Puternicul pres
tigiu de care se bucură P.C.J. 
provine din abnegația cu care a 
slujit și slujește poporul, din 
capacitatea sa de a da un 
răspuns realist, constructiv, 
problemelor rezultate din reali
tățile istorice. Partid mar- 
xist-leninist, profund interna
ționalist, P.C.J. și-a mani
festat în tot decursul activității 
sale, solidaritatea deplină 
lupta forțelor progresiste 
pretutindeni, cu lupta 
relor pentru libertate și 
greș, pentru dreptul lor 
de a-și decide singure 
nele.

încă din primii ani ai 
sale. Partidul Comunist din Ja
ponia s-a ridicat cu hotărîre — 
înfrunți nd prigoana cruntă — 
pentru apărarea intereselor fun
damentale ale poporului, pentru 
drepturi $i libertăți democrati
ce, împotriva militarismului ni
pon și a pregătirilor de război. 
O pagină memorabilă în isto
ria P.C.J. a constituit-o împo
trivirea față de războiul de a- 
gresiune dezlănțuit de imperia
lismul nipon contra Chinei în 
1932, război continuat pe conti
nentul asiatic și în Pacific pînă 
la capitularea din august 1945.

In perioada postbelică, Par
tidul Comunist din Japonia a ac
ționat și acționează energic pe,n- 
tru transformări democratice 
profunde, pentru progres social, 
pentru ieșirea Japoniei de sub 
dominația politică și militară 
americană, jucînd un rol im
portant în conducerea luptei 
proletariatului, țărănimii și in
telectualității, tineretului munci
tor și studențesc. Manifestînd 
un viu spirit de inițiativă, P.C.J. 
militează activ pentru făurirea 
unui larg front unit al forțelor 
democratice nipone, pentru o 
Japonie pașnică, democratică, 
independentă, neutră și pros
peră. Prin toate acestea, prin 
elaborarea de răspunsuri rea
liste Ia cerințele dezvoltării so
ciale a Japoniei, prin aplica
rea principiilor fundamentale 
ale marxism-leninismului la 
condițiile concrete ale Japoniei, 
P.C.J. se afirmă ca una din for
țele de bază ale vieții politice 
japoneze.

în prezent, P.C.J. numără 
300 000 de membri (de circa nouă 
ori mai mult decît în urmă cu 
un deceniu). „Akahata", orga- 
nyl partidului, are un tiraj de 
două milioane de exemplare, de 
40 de ori mai mare decît in ur
mă cu zece ani. Numărul votu
rilor obținute de P.C.J. în ulti
mele alegeri generale s-a ridi
cat Ia circa cinci milioane, par
tidul avînd actualmente 24 de 
reprezentanți în Dietă (parla
ment). In afară de aceasta, la 
Tokio, Osaka, Kyoto și în alte 
mari orașe în care e concentra
tă un sfert din populația țării, 
guvernatorii și primarii au fost 
aleși cu sprijinul frontului unit 
al forțelor democratice din care 
face parte P.C.J,

„Una din cauzele importan
te ale acestor progrese obținu
te de partidul nostru — sublinia 
recent tovarășul Kenji Miyamo-

la 
la 
nut 
la 

creat Partidul 
Japonia, partid
aspirațiile vitale ale 
muncitoare japoneze, 
dă călită a oamenilor 
forță puternică și

cu 
de 

popoa- 
pro- 

sacru 
desti-

luptei

to, președintele Prezidiului Co
mitetului Central al P.C. din Ja
ponia — se datorează faptului 
că el s-a situat in mod conti
nuu pe poziția solidarității in
ternaționaliste și a independen
ței chiar în situațiile complexe 
și dificile existente în mișcarea 
comunistă internațională... Par
tidul nostru a activat cu forțe 
proprii m multe probleme inter
ne și externe și a respins cu ho
tărîre diferite ingerințe în tre
burile sale și ale mișcării demo
cratice japoneze. Aceasta a ri
dicat, în mod normal, demnita
tea partidului în ochii poporului 
japonez".

Pe plan internațional, Parti
dul Comunist din Japonia unul 
din detașamentele importante 
ale mișcării comuniste, și mun
citorești internaționale și-a cu
cerit un binemeritat prestigiu 
prin activitatea sa pentru unita
tea partidelor comuniste și mun
citorești, pentru promovarea de 
raporturi consecvent bazate pe 
principiile marxism-leninismu- 
lui și internaționalismului pro
letar, ale egalității și încrederii 
între partide, stimei și respec
tului reciproc, pentru stricta res
pectare a dreptului fiecărui par
tid de a-și elabora absolut in
dependent politica sa, fără nici 
un fel de imixtiuni în treburi
le sale interne.

Comuniștii, ca și întregul nos
tru popor, tineretul României, 
participă cu profundă simpatie 
și solidaritate internaționalist» 
la marea sărbătoare a Partidu
lui Comunist din Japonia. Ne 
bucură sincer, din inimă, suc
cesele obținute de P.C.J. în creș
terea rîndurilor și influenței 
sale în mase, în activitatea sa 
pentru făurirea unui larg front 
unit al forțelor democratice, în 
confruntările electorale, în în
treaga sa activitate în avangar
da clasei muncitoare, a poporu
lui japonez. Ne bucură, totoda
tă, faptul că relațiile de priete
nie și solidaritate, pătrunse de 
spirit principial, între Partidul 
Comunist din Japonia și Parti
dul Comunist Român cunosc a 
continuă dezvoltare. La a-ceastă 
evoluție, o importantă contribu
ție au adus întâlnirile din ultimii 
ani între delegații ale celor două 
partide — la București ca și la 
Tokio. Un moment deosebit în 
acest sens l-a constituit vizita 
în țara noastră a delegației 
P.C.J. condusă de președintele 
Prezidiului C.C. al P.C.J., Kenji 
Miyamoto, convorbirile purtate 
cu secretarul general al P.C.R., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Dezvoltîndu-se în spiritul
stimei și încrederii recipro
ce, legăturile dintre P.C.R. 
și P.C.J., au un curs con
tinuu ascendent. oferind, așa 
cum releva tovarășul Nicolae 
Ceaușescu „un exemplu de rela
ții între două partide care ac
tivează în condiții deosebite, dar 
care acționează în spiritul mar
xism-leninismului și internațio
nalismului proletar șl dezvoltă 
raporturi de strînsă colaborare". 
Aceste raporturi corespund in
tereselor ambelor partide, cau
zei apropierii și întăririi prie
teniei dintre popoarele român 
și japonez, cit și intereselor ge
nerale ale unității și intensifi
cării colaborării tovărășești în 
mișcarea comunistă.

Cele doă partide se 
nunță pentru dezvoltarea 
țiilor dintre România și 
nia, corespunzător intereselor 
popoarelor român și japonez, în 
spiritul coexistenței pașnice.

La cea de-a 50-a aniversare a 
Partidului Comunist din Japo
nia adresăm comuniștilor japo
nezi un salut tovărășesc, dorin- 
du-le noi succese în lupta nobi
lă pe care o desfășoară în sluj
ba intereselor vitale ale poporu
lui japonez, pentru cauza demo
crației, socialismului și-păcii.

pro- 
rela- 

Japo-

P. NICOARA

< IO AN TIMOFTE <

Un mesaj adresat Congresului S.U.A. de președintele Nixon 
(mesaj care propune stabilirea unei alocații pentru amelio
rarea situației băștinașilor indieni) scoate, o dată mai mult, 
în evidență situația precară a „pieilor roșii" în America zi
lelor noastre.

„Aceștia — subliniază mesajul prezidențial referindu-se la 
starea populației indiene din Statele Unite - constituie minori
tatea cea mai dezmoștenită din țară, fie că e vorba de gă
sirea unei slujbe, de asigurarea existenței de școli sau sănă
tate. Condiția indienilor ocupă cel mai coborît standard pe 
scara societății americane și este caracterizată prin promis
cuitate. Ea este rezultatul unei injustiții"»injustiții"»

de cele mai multe ori fără nici 
o pregătire, înarmați doar cu 
numele unei rude și speranța 
într-un trai mai bun, noii ve- 
niți găsesc viața în marile orașe 
aproape la fel de aspră, dacă nu 
chiar mai grea decît în rezerva
țiile pe care le-au părăsit. „Nu 
avem nici o alegere, nici o pers
pectivă — declara organizatori
lor anchetei amintite Lehman 
Brghituman, președintele socie
tății „United Native Americans" 
(Americanii Băștinași Uniți). In

și înapoi spre rezervații — cui
buri de mizerie. Nu există date 
exacte asupra acestei pribegii a 
disperării. Un studiu al B.I.A. 
din 1965 arată că aproape 69,1a 
sută din indienii care au plecat 
spre marile orașe s-au reîntors 
în rezervațiile lor, după o pe
rioadă variind intre cinci luni 
și doi ani. Antropologul Theo
dore Graves a constatat că mai 
puțin de zece la sută dintre ei 
ramîneau acolo peste șase luni.

In această migrațiune silită și

O anchetă efectuată 
la cererea Casei 
Albe de Biroul 
pentru problemele 
indiene (B.I.A.) — 
o secție a Minis

terului de Interne al S.U.A. 
ne oferă amănunte suplimentare 
cu privire la situația precară 
dar, mai ales, cu privire la lupta 
„pieilor roșii" pentru o viață 
demnă, pentru drepturile lor. 
Aflăm, de pildă, că șomajul în 
rîndul indienilor se ridică la cir
ca 65 la sută, că venitul mediu 
anual al unei familii de indieni 
reprezintă doar ceva mai mult 
decît a cincea parte din venitul 
minim al unei familii america
ne, că mortalitatea infantilă în 
rîndul populației indiene este de 
20 de ori mai ridicată decît pro
centul mediu pe scară naționala 
în S.U.A., că limita medie de 
viață este de 38 de ani.

Dincolo de aceste cifre se con
turează frămîntările unei întregi
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populații (evaluată după statis
ticile oficiale la 900 000 de su
flete) in goana după existență 
sau, mai exact spus, luptînd pur 
și simplu pentru supraviețuire.

An de an mii de indieni se 
îndreaptă spre orașe din vestul 
mijlociu cum ar fi Denver, Min
neapolis și Los Angeles. Sosiți,

rezervații nu avem unde 
munci ca să ne cîștigăm o exis
tență normală. Dacă părăsim 
rezervația constatăm repede că 
umblăm după o iluzie de mai 
bine. Sintem pur și simplu călă
tori între o zonă a sărăciei și 
alta, asta-î tot'*. Așadar, o pen
dulare tragică de la oraș la oraș

în contactul cu realității© mari
lor orașe s-a dezvoltat, însă, un 
nou spirit de organizare și de 
luptă pentru drepturile vitale.

„Convorbirile cu indienii și a- 
naliza stării lor de spirit — no
tează autorii anchetei B.I.A. — 
dezvăluie atît un înalt grad de 
revoltă cit și o înclinare spre

acțiune. Este cert că spiritul mi
litant va crește in anii următori. 
Contactul cu experiența marilor 
orașe îi învață pe indieni că 
trebuie să se organizeze pentru 
a-șj susține revendicările. Or
ganizarea lor a fost handicapată 
de tribalism, care tindea să îm
piedice construirea de organiza
ții militante mai largi. Dar, deși 
tribalismul continuă să-i divi
zeze, ei reușesc mai des și mai 
bine să formeze organizații pu
ternice pentru recuperarea drep
turilor lor**. Organizația ..Ameri
can Indians United'* (Indienii A- 
merjeani Uniți), asociația „Miș
carea Indienilor Americani** și 
gruparea „Asociația urbană 
pentru dezvoltarea indienilor** 
sînt cele mai puternice organi
zații ale indfbnilor din S.U.A. 
Ele numără, fiecare, zeci de mii 
de membri activi care iau parte 
la toate manifestările inițiate. 
Este in curs de constituire o fe
derație care să unească toate or
ganizațiile politice și culturale 
ale populației indiene. Un comi
tet de legătură funcționează de 
cîteva luni la Minneapolis.

Există, probabil, o anumită 
legătură între apariția unei miș
cări organizate revendicative a 
indienilor și recentele simptome 
de preocupare a autorităților din 
Statele Unite pentru soarta „ce
lei mai dezmoștenite minorități" 
a Americii zilelor noastre.

Diamantele 

meteoritului 

de la Popigaisk

E. R.

Cu cîțiva ani în urmă, cer
cetătorii sovietici au descoperit 
în regiunea Popigaisk, în a- 
propierea litoralului Oceanului 
înghețat de Nord, un crater, 
despre care s-a stabilit că a 
rezultat din căderea, in urmă 
cu cîteva zeci de milioane de 
ani, a unui meteorit gigantic 
pe teritoriul Siberiei. Raza cra
terului depășește 100 km., iar 
rocile din zonă s-au dovedit a 
fi zdrobite și restructurate pînă 
la o adîncime de 18 km în 
urma colosalului impact.

Recent, cercetătorii au mai 
descoperit că meteoritul nu a 
lăsat numai un crater uriaș, ci 
și o pulbere de cristale mi
croscopice, care s-au dovedit r» 
fi de diamant. Găsirea micilor 
fragmente de piatră prețioasă, 
născute în momentul catastro
fei cosmice, dovedește că in 
epicentrul craterului presiunea 
a fost, în clipa impactului, de 
peste 1 milion de atmosfere, 
iar temperatura de cel puțin 
2 000 de grade Celsius. Diaman
tele găsite au permis, totoda
tă, rezolvarea unei serii de e- 
nigme ale mineralogiei cosmi
ce. Printre altele, s-a explicat 
prezența diamantelor din cor
purile meteoritice ca fiind; un 
rezultat al ciocnirilor la care a- 
cestea au fost supuse în Cos
mos.
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