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SUCCES DEPLIN LUCRĂRILOR

CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI!
Proletari din toate țările, uniți-vă!

CONȘTIINȚA
SI GÎNDUL
3

POPORULUI
ÎNSUSI!

3

Astăzi, 19 iulie 1972, își începe lucrările 
Conferința................
Român — 
rezonanță 
socialiste, 
progres și 
societăți.

Marele forum al comuniștilor, convocat po
trivit practicii, bine statornicite în activitatea 
partidului nostru, de a analiza periodic mo
dul cum se înfăptuiesc programele dezvoltă
rii economice, ale construcției socialiste în 
ansamblu, șî de a impulsiona, pe bază de 
temeinice concluzii științifice, mersul nostru 
înainte, se desfășoară în climatul de fierbin
te interes și participare unanimă a întregului 
popor. Expresia acestuia cea mai pregnantă, 
cea mei convingătoare este, fără îndoială, 
larga mobilizare a energiilor șî creativității 
națiunii, succesele de deosebit prestigiu do- 
bîndite in marea întrecere socialistă desfășu
rată sub semnul cinstirii Conferinței Națio
nale și a înfăptuirii,»cincinalului înainte de 
termen.

Bilanțul pe care il va face Conferința Na
țională cu privire la înfăptuirea hotărîrilor 
conferinței precedente, din decembrie 1967, 
și ale Congresului al X-lea va prilejui reafir
marea plenară a mîndriei și satisfacției pen
tru efortul încununat de succes, pentru ma
rile realizări pe care le-a dobîndit poporul 
român sub încercata conducere a parti
dului. Datele acestui bilanț ne sînt bine cu
noscute fiecăruia și rememorarea în preajma 
marelui eveniment de astăzi, a drumului stră
bătut impune o indubitabilă constatare : în 
răstimpul ultimilor cinci ani societatea noas
tră a cunoscut transformări înnoitoare esen
țiale pe toate planurile vieții economice, so
ciale, politice și ideologice.

Și un adevăr, în ol cărui perimetru se află 
adînc împlîntate înseși temeiurile atenției ma
jore cu care țara întreagă urmărește eveni
mentul de azi. Toate aceste transformări, mo
dificările rapide survenite în baza tehnîco- 
materială a societății, în structura și supra
structura noii noastre orînduirî, sînt urmarea 
înfăptuirii neabătute a hotărîrilor partidului, 
a faptului că, transpunînd cu consecvență în

Naționolă a Partidului Comunist 
eveniment de amplă și profundă 
istorică pentru destinele patriei 
pentru împlinirea aspirațiilor de 
prosperitate ale întregii noastre

Scînteia tineretului

(Continuate tn pag. a V-a)
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,,Conferința Națională va reprezenta
fără îndoială un moment important pentru
perfecționarea in continuare a activității
partidului și statului nostru, pentru imbu-
nătățirea conducerii activității economice,
a organizării societății, a întregii opere
de edificare a societății socialiste multi-
lateral dezvoltate'1

NICOLAE CEAUȘESCU

LA CHEMAREA PARTIDULUI UN RĂSPUNS UNANIM Șl HOTĂRiT :

CINCINALUL ÎN PATRU ANI ȘI JUMĂTATE!
ea mai prețioasă și mai plină de semnifi
cații dintre realitățile generate de eferves
cența fără precedent a perioadei în care în

tregul nostru popor s-a pregătit pentru istoricul eveniment 
inaugurat în această dimineață — Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român — o reprezintă efortul respon
sabil, entuziast, înțelept al tuturor oamenilor muncii pentru 
a da împlinire concretă înaltelor idei, rodnicelor principii 
pe care partidul le-a supus atenției și dezbaterii întregii na
țiuni cu multe luni înainte de Conferință, Întâlnirile tovară
șului Nicolae Ceaușescu cu foruri de răspundere ale vieții 
politice, economice și social-cultural e. cu reprezentanți ai 
comuniștilor, adunați în conferințe de partid, cu colectivele 
de muncă din toate domeniile de activitate, cu mase largi 
ale populației din toate zonele țârii, au dat dialogului din
tre partid și popor — dialog permanent, lege nestrămutată a 
activității partidului nostru — o înaltă strălucire și eficiență, 
o forță de impuls ale cărei rezultate au început să se facă 
simțite imediat. Îndemnurile secretarului general al parti-

dului au avut imediat un profund și larg ecou în rindurile 
producătorilor de bunuri materiale și spirituale. Un ecou tra
dus fără intirziere în revizuirea sarcinilor de plan, în supli
mentarea angajamentelor luate în cinstea Conferinței Na 
ționale a partidului și a celei de a 25-a aniversări a procla
mării Republicii, în desfășurarea neîntârziată, largă r 
efortului' pentru realizarea noilor sarcini. Se poate spu 
ne pe bună dreptate că * ' ' ’
lor își deschide lucrările 
ideile care-i vor anima ___
să fie puse în aplicare, la nivelul întregii țări, au și începu 
să-și arate roadele. Roade la a căror obținere o cohtribuți 
însemnată și-a adus-o și tineretul, ea adăugindu-și valori 
lor economice și pe acelea care mărturisesc existența, la ce 
mai proaspăt eșalon de oameni ai muncii, a unei înalte 
conștiințe comuniste, a unei mature gîndiri politice, a unu 
spirit civic, conjugate cu entuziasmul arzător și dăruirea 
generoasă, specifice vîrstei înaltelor idealuri. (Un reporta' 
care consemnează mărturiile unor tineri pe această temă 
tiți în pagina a Il-a).

I
de GRIGORE HAGIU

Zenit al sferei I Oră-a conștiinței ! 
Gîndită-i țara-n marele tău for, 
tu însuți azi, partid, mai ginditor 
și limpede-n tăriile ființei.

Marmoreean tăiat în drepte linii, 
scrutat e viitorul din prezent, 
prin pînza unui steag incandescent 
cernut e lin tot aurul luminii.<

Pur, trunchiu-a două mii de ani 
vigoare, 

unește țărm cu țărmul celălalt, 
in cer de baștinL in văzduh înalt, 
aripile de vultur dau in floare.

» Curat e sîngele acestei nații, 
) tenace, răbdător, înfrigurat,

la temelii de-a pururi împlintat 
cu Dunărea cu tot și cu Carpații.

de-argint păstrat mereu doar pentru 
steme.

Ne-am regăsit deplin pe noi în vreme, 
avem un crez mai pur decit oricind, 
tresară sunet frunțile în vînt

Bogatâ-nțelepciune-a străvechimii, 
făuritor al țării de destin, 
la raza vieții tale ne-mplinim 
din vasta rădăcină a mulțimii.

Sîntem, prin tine, lumea mult visată, 
tu, conștiință-a-ntregului popor, 
cu-o clipă înaintea tuturor 
știindu-i veacului puterea toată.

ANGAJAMENTELERAPORTĂM : AU F0ST îndeplinite

• îndeplinind angaja
mentul ASUMAT IN CIN
STEA CONFERINȚEI NAȚIO
NALE A PARTIDULUI, oame
nii muncii din industria praho
veana au pus la dispoziția eco
nomiei naționale, peste sarcinile 
planului la zi, produse petro
liere și chimice, cărbune, țesă
turi, materiale de construcție și 
alte bunuri materiale evaluate 
Ia un sfert de miliard de lei. 
Grupul industrial de petrochi
mie de la Brazi și cel pentru 
foraj-extracție-Ploiești, rafină
riile Teleajen, Ploiești și Cîm- 
pina, Uzina de anvelope „Vic- 
toria“-Florești și cea de meca
nică fină de la Sinaia au în
scris în bilanțul economic cele 
mai însemnate succese.

• MUNCITORII, INGINERII 
ȘI TEHNICIENII DE LA FA
BRICA DE CONFECȚII ȘI 
TRICOTAJE, una din cele mai 
mari unități industriale din Ca
pitală, au raportat marți înde- 

' plinirea angajamentului luat în 
cinstea Conferinței Naționale a 
partidului. Aplicînd numeroase
le inițiative menite să contri
buie la îndeplinirea sarcinilor 
cincinalului în patru ani și ju
mătate, colectivul acestei fabrici 
a realizat, pînă la 18 iulie, o 
producție suplimentară în va
loare de 130 milioane lei, așa 

. cum s-au angajat.
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ÎN TELEGRAME ADRESATE COMITETU
LUI CENTRAL AL P.C.R., TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, colective de oameni ai mun
cii raportează realizări dedicate mărețului eveniment din viața 
politică a țării: Județul Argeș a obținut o producție marfă 
suplimentară. în valoare de 180 milioane lei, fiind îndeplinite 
integral angajamentele asumate în cinstea Conferinței. Tele
gramele sosite din județele Ilfov, Teleorman, Constanța, Buzău, 
consemnează cu aceeași satisfacție și mtndrie terminarea cam
paniei de recoltare a cerealelor și obținerea unor recolte bogate 
la hectar. In toate I.A.S. și C.A.P. se desfășoară din plin lucră
rile de arături și însămînfări în culturi duble. \

Astăzi, 19 iulie, în ju
rul orei 9,00, posturile 
noastre de radio și tele
viziune vor transmite di
rect de Ia Sala Pa
latului Republicii, DES
CHIDEREA LUCRĂRI
LOR CONFERINȚEI NA
ȚIONALE A PARTIDU
LUI COMUNIST ROMAN, 
RAPORTUL PREZEN
TAT DE SECRETARUL 
GENERAL AL PARTI
DULUI, TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU.
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înaltul for al comuniști- 
într-un moment în care 

dezbaterile au și începu

i
i
i

PROFIL
COMUNIST

de NICOLAE ȚIC

RECORDURILE
MUNCII 

DĂRUITE

Lotru, Someș, Motru, Bucecea, 
Satu Mare, Macea, Baia Mare, 
Hunedoara, Galați, Lupeni — 
doar cîteva din miile de locuri și 
localități, șantiere ale muncii en
tuziaste, unde fiecare zi con
semnează în jurnalul întrecerii 
noi performanțe și noi perfor
meri în marea bătălie pentru 
prosperitatea țării, pentru bu
năstarea omului.

I 
I

MUNCIND CU DEVOTAMENT, 
CU PASIUNE SI CU FRENEZIE, 
MII SI MII DE TINERI PREZENT) 
PE ȘANTIERELE DE MUNCA PA
TRIOTICĂ EXPRIMĂ VOINȚA 
UNEI GENERAȚII DE A CONTRI
BUI LA PROSPERITATEA TĂRII.

CITITI ÎN PAG. A IV-A REPOR
TAJUL „ȘANTIERELE TINERETU
LUI — SCOLI ALE PATRIOTIS
MULUI SOCIALIST, ALE EDUCA
ȚIEI COMUNISTE

i
înălțimi

Foto: ION
cucu

Mesagerii noștri în sala marelui forum

ION PÎRȘCOVEANU MARIA MARICA TEREZIA VIADCANDIT MAN

Prezent, cu energia și ta
lentul său, in fabrici, pe șan
tiere și ogoare, pretutindeni 
unde se muncește pentru 
realizarea și depășirea obiec
tivelor destinate ridicării pe 
noi trepte a civilizației 
ciaiiste, 
porului, 
prezent, 
cei mai
Citeva gînduri, opinii, fapte 
ale unora dintre ei sînt con
semnate în ancheta din PA
GINA IV.

a bunăstării 
tineretul nostru 
prin mesagerii 
buni, la Conferință.

Un comunist, unul dintre comuniștii acestei țări, om abia 1‘ 
trecut de tinerețe, ajuns la împlinire pe șantierele socia- 
lismuluî, cîștîgîndu-și dreptul de a se mîndri cu realizări S 
importante declara că dacă s-ar mai naște odată, âr apuca 
aceiași drum, pe care a pășit fără șovăire pînă acum,. în 
ciuda a nu puține greutăți - care i-au aibit tîmplele înainte S 
de vreme. De la vîrsta de șaisprezece ani de cînd a deprins 
meseria de constructor, omul acesta a fost prezent la da- 
torje (biografia sa nu înregistrează nici o absență nemoti- S 
vată, nici un semn de oboseală), prezent acolo unde era «► 
nevoie de priceperea sa, de vorbă și de faptă, acolo unde, 
văzînd cu ochii, se schimba chipul țării. Un om, dintre mi- < > 
lioane, muncind în rînd cu alții, învățînd de ia cei mai < t 
înțelepți, învățîndu-i la rîndul său, pe atît de numeroșii «* 
ucenici care îl solicită, trăind cinstit, din sudoarea frunții, S 
îndemnîndu-i și pe alții să trăiască la fel, pentru a dobîndi 
marile, adevăratele satisfacții de constructor. Un om lucid, <* 
și drept, care n-ar îndrăzni să spună : eu, eu m-am zbătut, < ► 
eu am găsit soluțiile cele mai potrivite, eu am construit — ci < ► 
numai : noi, noi toți, la un loc, noi, care ne-am simțit « * 
umărul în împrejurări dificile, care ne-am știut uniți la bine S 
șî la rău, noi toți, noi am înscris pe harta țării moderne S 
obiective industriale de interes național. Un om care a 
avut puterea să gîndească neabătut la interesul suprem, la * ► 
interesul întregului popor - construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Un comunist. Un om al prezentului <, 
și al viitorului. Unul dintre cei care, în zilele acestea, ureînd % 
la tribuna Conferinței Naționcie a partidului va vorbi nu <► 
numai despre înfăptuirile de pînă acum, ci și despre cele 
de mîine, despre grandioasele planuri de dezvoltare a țării S

(Continuare în pag. a V-a) < ►
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LA CHEMAREA PARTIDULUI, 
UN RĂSPUNS HOTĂRlT Șl UNANIM

DIN ÎNALTUL

ÎNDEMN

AL CONȘTIINȚEI

SOCIALISTE:

„Rezultatul cel mai remarcabil al operei 
de construcție socialistă este evoluția 
politică și spirituală a constructorului 

socialismului însuși".

NICOLAE CEAUȘESCU

CINCINALUL
IN PATRU ANI

Șl JUMĂTATE
oe MDt -ostri la Conferința Națio- 

nc : c MMI W emblema faptelor
ae wko r ne-a declarat, frumos fi cu pu

tere de genere rar*, nu lipsit de patetism, in stilul 
specific ainta. «d dwitre tinerii pe care i-am vizitat 
cu c:e.a : ■ " . — a la locul de munca : utecistul 
doica fTc»‘nT de le Urinele „Independența", pose
sor el rieeMa etta de cel mai bun strungar al ju- 
detada Sbie. B iace parte dintr-o secție (Sculărie,

cu 85 de utecifti) pe frontispiciul câreia „emblema 
faptelor de muncă" poate fi gravată in cel mai nobil 
metal : planul depășit mereu, de la începutul anu
lui, cu 20-25 la sută, piese de cea mai bună cali
tate (nici un rebut in ultimele șapte luni) și, in plus 
un admirabil spirit de întrajutorare tovărășească ; 
toți tinerii absolvenți nou-sosiți in secție au fost aju
tați de uteciștii mai vechi să-și realizeze planul chiar 
din prima lună iar din a doua chiar să-l depășească.

„Toate acestea ou fost realizate, ne-a mărturisii 
strungarul-campion, cu gindul la Conferința Națio
nală a partidului, la aniversarea Republicii, cu do
rința fierbinte de n răspunde prin fapte îndem
nurilor pline de dragoste părintească ale secretaru
lui generai al partidului". In această idee, rectifi
catorul Comșa Gheorghe, secretar al organizației 
de bază U.T.C. din care face parte Raica Nicolae, 
ne-a declarat:

îndemnurile tovarășului 

Nicolae Ceaușescu Jtnt 

legi de muncă și viață 

pentru fiecare tinărl

... Legi de muncă ți viață. 
Norme ale eticii și comportării 
comuniste, evocate spre a se 
valorifica adevărul că perfor
manța profesională nu poate fi 
concepută fără existența unei 
înalte conștiințe. In discuțiile 
purtate pentru realizarea pre
zentei anchete, aceasxă idee a 
revenit frecvent, ca un lei’-mo
tiv, ca o elocventă ilustrare a 
faptului că sfaturile pârirueșu 
date de •tovarășul Nicolae 
Ceaușescu tinerei generații iși 
găsesc in conștiința tinerilor un 
teren fertil, valorificat in roa
dele faptelor de muncă dedica
te Conferinței Naționale a par
tidului. îndrăzneala creatoare, 
mîndria profesională, răspunde
rea față de calitatea de membru 
al clasei muncitoare, dorința pa
triotică de a contribui la înflo
rirea țării, la bunăstarea poporu
lui — sînt realități spirituale 
care animă întregul nostru ti
neret./lată, mai jos, cîteva din
tre faptele și gindurile unor re
prezentanți ai lui : ,.Pentru tine
rii din uzina noastră, ne-a de
clarat electricianul Gh. Ghibrea. 
din Secția sape-foraj a Uzinei 
«1 Mai» din Ploiești, primul 
gînd, o dată cu receptarea în
demnurilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a fost să fim, așa 
cum ne învață dinsul, cit mai 
operativi, să nu lăsăm timp gol 
intre intenție și faptă. De aceea 
ne-am angrenat imediat în ini
țiativa «Tineretul uzinei — co
lectiv al hărniciei, cinstei și 
onoarei». Rezultatele globale se 

.Micronul, gramul, clipa, hanul — repere ale marilor 
răspunderi".

știu z marea majoritate a edor 
peste 1 700 de uteeiști din uzi
nă poț concura La docind_rea
de eomKetu* nostxw U.TX. 
Vreau insa să vorbesc de un 
rezultat individual, ai meu si 
al colegului meu. utedsnH !cc. 
Cătunescu : ne-am angajat îm
preuna să reducem cit mai mul* 
timpul de revizie ai unei ma
șini. ȘL treptat-treptat ian a- 
juns să-l reducem la jumătate. 
Chiar ieri am terminat ’lucru! 
la o mașină de rectificat și la 
o freză, efeetuind operația, de 
bună calitate, nu in 20 de zile 
cit este baremul. ci doar in 
10 Esr.e o realizare modesta, 
asemânătoare celor înfăptuite de 
toți cei 145 de uteoști din 
secția noastră, dar ne mindrim 
cu ea — și ne propunem s-o 
depășim — cu aht mai mult cu 
cft muncitorii virsteiei care lu
crează pe aceste mașini. tova
rășii Matei Vasile și Stănauli- 
că Dumitru s-au arăta: foarte 
mulțumiți de lucrul nostru și 
ne-au mulțumit in mod public, 
subliniind faptul că știm sâ ne 
respectam euvintul dat și că 
Intimpinăm cum' se cuvine Con
ferința partidului. Nu e vorba 
de orgoliu, dar ci nd iți stringe 
mina un veteran...“

A fi comunist —

a fi in primele rînduri I

Felicitări pentru tineret ! A- 
ceste cuvinte le-am auzit rosti
te frecvent, de oameni al căror 
cuvînt are greutatea experienței 
profesionale, a răspunderilor or
ganizatorice, a unei îndelungate 
activități politice. Ni le-au măr
turisit, cu mindrie de părinți 
care vorbesc despre faptele bune

Si’

ale fidor lor. direcwn de între
prinderi ea Domo-. Alexandru, 
de la Unsa de reparau. «a , 
Cnwra uTxneni aoTri.
BMi wți bwUF in
Victor Na<hi de a LM. Macd 
UUzmm noastră InseasBă in 
rtlmul find -laerețe*». seere- 
Lârt de comitete de partid, ca 
Constant.Urnea de la C.E.I.L I 
— Rm. Viăcea GAvem o organ:- 
raț r» U.T-C foarte puternică. I 
Schimbul de onoare permanen
tizat de tiner. ne-a -adus pesu 

o produrne de ciieva mi- 
..oane de leLT »au Stanciu Ni
colae de La ^Independența- 
tnu („Tinerii noștri sin: ca 
gimul viu. Numai inițiativa 
unei secții — Scuierie — privind 
refolosirea unor materiale, 
ne-a adus zeci de tone de me
tal economii*-;- în același ton 
ne-au vorba despre activitatea 
tineretului muncitori sau teh- 
nioieni virstnici, ca maistrul 
TVai^n David, de la Șantierul 
labridi de utilaj terasier din 
Buzău. („Echipa de zidari uțe- 
ciști condusă de Sandu Mitu 
a obținut anul acesta rezultate 
pentru care-i invidiază chiar și 
constructorii virstnici.“), țărani 
cooperatori ca moș Dumitru 
Lisandru. de la C.A.P. Brazi, 
G,Cu utecistii de la liceu 
am insilozat în patru zile, 
180 de tone de grîu. Parcă 
au motoare-n ei, asa lucrează !“) 
sau membri ai guvernului ca 
tovarășul Octavian Groza, mi-— 
nistrul energiei electrice („Rit
mul în care lucrează tinerii de 
pe șantierele naționale ale tine
retului — ieri la Mintia și 
Porțile de Fier, azi pe Lotru și 
Olt, pe Jiu și Someș — l-aș 
putea numi ritm de epopee. 
Entuziasmul lor devine conta
gios. faptele lor exemplare ne 
însuflețesc. ne întineresc și pe 
noi. cei vârstnici.**).

Ginduri de laudă si încredere 
adresate tineretului. Ginduri ale 
tovarășului de schimb, ale direc
torului de întreprindere, ale fo
rului de responsabilitate centra
lă. Mulțumiri pentru un fapt 
cotidian, pentru o „realizare 
modestă*4, cum spunea electrici
anul ploieștean sau, adesea, pen
tru fapte care sporesc avuția 
țării cu milioane de lei.

A fi modem - 

a fi eficient!

Desprindem, din referatul pre
zentat recent de către directo
rul general al Grupului indus
trial de petrochimie din Pitești, 
în cadrul simpozionului „Știință 
și perfecționare**, organizat in 
cinstea Conferinței Naționale a 
P.C.R. : „...Semnalăm cu bucurie 
activitatea celor 15 doctoranzi 
din cadrul sectorului nostru de 
cercetare, ale căror teme sînt 
izvorite nemijlocit din cerceta
rea aplicativă.** Cine sînt cei 15? 
Sînt tineri specialiști, veniți din 
institute de proiectare, din insti
tuții centrale, din funcții uni
versitare. atrași la Pitești, din 
întreaga țară (soții Aslan din 
București, Bader Berind din

Timișoara. Toader Marin din 
Iași, Eâsabeta Alexiu din Buș
teni). atrași ca de un magnet de 
vastul si fermul teren De care-1 
oferă Draâucțîa. ^Cercetarea a- 
pticativâ4* s-a concretizat, pentru 
ei. in srun timD. in cinci bre
vete acceptate sau deja aplicate 
industrial. în inovații și invenții 
care valorează intre 1—2 mili
oane let intr-o perspectivă des
chisă altor îmbunătățiri aduse 
producției, valorind mereu mai 
mulL „Pentru că, ne mărturisea 
chimista Romani ta Aslan, mem
bră In Consiliul tineret mun
citoresc al Comitetului județean 
UTC-Argeș. pentru noi, ținerii 
cercetători, onoarea și mindria 
profesională, satisfacția de a fi 
în pas cu timpul, cu acest timp 
al nostru, al făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
iji are întocmai înțelesul izvorît 
din sfaturile și îndemnurile to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
care ne arată că a fi modem. în 
sensul profund și deplin al cu- 
vîntului. .înseamnă a fi eficient. 
Așa că, pentru noi. cele 15 teme 
de doctorat, inspirate de produc
ție. sint nu simple demersuri 
profesionale, ci tot atâtea ches
tiuni de conștiință, in ultimă in
stanță specifice spiritualității 
acelei valori umane care repre
zintă, pentru orinduirea socia
listă...

...rodul cel mai de preț: 

omul multilateral dezvoltai

...Din cetatea de șes a petro
chimiei piteștene, traiectăm altă 
zonă de țară, de data aceasta 
escaladînd superbele clinuri 
sălbatice ale Ciucașuhli. Aici, 
la Măneciu-Cheia, șerpuind pe 
cleanțuri greu abordabile și prin 
codri cu izvoare care se ivesc 
oriunde dai cu cazmaua, se des
chide unul dintre noile dru- i 

„...Visare comunistă — limpede rigoare: prezentul întâlnește 
viitorul".

muri ale țării. Aici lucrează, 
in condiții de-a dreptul eroice, 
două detașamente ale tineretu
lui avântat, în această vară mai 
harnic ca niciodată, în munea 
voluntar-patriotică : elevii șco
lilor profesionale energetice 
din Măneciu și Cîmpina. Fieca
re cu porțiunea sa de drum, 
fiecare cu „kilometrul său“, 
fiecare cu performanța și „tra- 
dițiile*4 sale, cu eroii și poeții 
săi — aceștia din urmă îndeob
ște autori ai jurnalelor de ta
bără. Un asemenea poet ar pu
tea fi utecistul Radi Constantin, 
din anul III A al Școlii cîmpi- 
nene. El ne-a spus : „Aici avem 

i fericirea să ne dăm cel mai 
frumos examen ca viitori mun
citori. E drept, știam din școa
lă să mînuim târnăcopul și ran
ga — în poligonul experimen
tal am învățat să plantăm stîlpi 
de toate felurile — dar aici, 
unde avem de luptat cu piatra 
și buturugile, cu infiltrațiile și 
intemperiile, ne simțim cu a- 
devărat puternici. Mîine plecăm 
acasă, în vacanță, după două 
săptămîni de bucurii aspre ale 
acestei munci. Aseară, maistrul 
care răspunde de lucrare ne-a 
mulțumit pentru felul cum 
ne-am făcut datoria. Eu cred 
că noi trebuie să mulțumim tu
turor — maiștrilor, școlii, orga
nizației, șantierului — pentru 
că ne-au chemat să muncim 
aici. Și, mai cu seamă, să mul
țumim din inimă partidului, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
al cărui cuvînt parcă ne-a tur
nat iar în inimi, parcă ne-a pus 
la încercare : sîntem sau nu 
sîntem în stare să facem ce-au 
făcut părinții noștri la Bum- 
bești-Livezeni ? Nici nu știți ce 
bucurie ne-a adus constatarea, 
pe viu, concret, că sîntem în 
stare. Plecăm de-aici alți oa
meni !“

„Alți oameni*4. Aceasta în
seamnă transformarea vie, con
cretă,’ în înfruntarea cu rigo
rile muncii. înseamnă educație 
prin muncă, așa cum cer prin
cipiile înțelepte sub semnul 
cărora se desfășoară Conferin
ța Națională a partidului. În
seamnă, în ultimă instanță,

„...Pe fire de argint, ou mîini măiastre se-nșiră mărgărinții bunăstării'.

multilateralizarea dezvoltării o- 
mului. A celui de azi, tînăr în 
formare, și a celui de mîine, 
bărbat deplin. Iar aici, în Pra
hova, înseamnă un Radi Cons
tantin înmulțit cu 16 000, cifră 
reprezentînd efectivul de tineri 
care se înfruntă, în această 
vară, cu sarcinile muncii volun- 
tar-patriotice dăruite țării. Și 
să nu uităm că aceasta nu este 
decît cifra de participare a unui 
singur județ...

0 generație, o epocă, 

o țară

Sub înalta lumină a acestui 
timp de tulburătoare eferves
cență politică, productivă, tine
retul, ca entitate istorică vie, 
ca generație, se poate exprima 
la fel de definitoriu atit prin 
gîndul intim sau gestul spon
tan al unui singur tînăr, cît și 
prin atitudinea amplă sau fap
tele de notorietate ale unei co
lectivități... La Slatina cea îm
brăcată de sus pînă jos în sche
le și investită simbolic cu re
flexele feerice ale aluminiului, 
utecista Cornelia Cebucescu 
poate să recite în fața tineri
lor muncitori și elevi versurile 
pe care le-a compus ea însăși, 
dar transcriind de fapt gîndul 
întregii generații : „Pămîntul 
nostru de rod și suflet / Poartă 
un nume / Pe care-1 înflorim pe 
buze / La orice răsărit de ini
mă : PARTID !“... La fel cum 
gestul Comitetului U.T.C. de 
la „Electroputere** (cîteva mii 
de tineri) de a lansa inițiativa 
„Fiecare utecist — fruntaș în 
muncă, model în comportare** 
reflectă atitudinea sufletească 
intimă, izvorâtă din conștiința 
comunistă, a fiecărui tînăr 
muncitor de aici. Și nu numai 
de aici, pentru că inițiativa a 
fost preluată, entuziast și rod
nic, în întreaga țară. Așadar — 
reflex al educației sănătoase, 
trainice, pe care o primește — 
generația poate fi cuprinsă în- 
tr-un singur tînăr, ca marea în- 
tr-un strop ! Indiferent de loc 
de muncă sau stadiu de pregă
tire, de zonă geografică, sau 

înclinație specifică... De pildă, 
tinerii din Negreștii Oașului, 
neîntrecuți tăietori de păduri, au 
organizat, în vatra lor deve
nită oraș, în cinstea Conferin
ței Naționale a partidului, o 
stagiune a teatrului româ
nesc. Atitudinea lor, de specta
tori îndrăgind și respectînd va
lorile artei naționale, se întâl
nește, spiritual, cu gestul co
legilor lor de generație din alt 
capăt de țară, și de altă pro
fesie, tinerii actori din Piatra 
Neamț, care și-au reafirmat re
cent, prin fapte, prin spectaco
le, năzuința de a se menține 
printre colectivele cele mai 
bune ale țării — atît sub ra
port estetic cît și etic.

Și demonstrația ar putea con
tinua. Tînarul rectificator Su- 
hani Constantin, locțiitor al se
cretarului Comitetului U. T. C. 
de la „Tractorul“-Brașov ne 
mărturisea i „Sînt de șase ani 
fruntaș în producție. între timp 
am avut multe bucurii : am ur
cat, profesional, pe treapta I a 
categoriei a șasea ; de aseme
nea, mi-am dat liceul, industria
lul, la seral, am primit distinc
ții... Nu mă pot pllnge de satis
facții. Dar, cred eu, numai atît 
nu e deajuns. Pentru că, în de
finitiv, toate acestea, deși au și 
importanță generală, se referă 
totuși numai la mine. Iată de 
ce, cea mai mare satisfacție a 
mea. ca tînăr comunist, nu se 
leagă de împlinirile enumerate 
mai înainte, ci de tinerii uce
nici pe care i-am ajutat și-i a- 
jut. Cînd văd băieții mei, pe 
care i-am învățat abc-ul mași
nii și halei — un Ion Popișter, 
un Deba Virgil, un Dumitru 
Buzoianu —, ajunși fruntași în 
producție, mi se umple sufletul 
de bucurie, trăiesc deplin con
știința datoriei împlinite. Asta, 
cred eu, cere partidul de Ia 
noi : deschiderea permanentă 
către omul de alături. Așa tre
buie să trăim**. Pornind de la 
această idee, putem trage con
cluzia că între gestul individual 
al lui Constantin Suhani și cel 
colectiv, al acelor organizații 
U.T.C. care, mai cu seamă în 
această perioadă, nu pregetă 
să-și ajute colegii din alte în
treprinderi (ca uteciștii-benefi- 
ciari de la Combinatul de ci
ment din Cîmpulung care spri
jină uteciștii-constructori ai în
treprinderii lor ; sau ca organi

zația de la CEIL Rm. Vîlcea, 
care conlucrează întrajutorîn- 
du-se cu organizația de la în
treprinderea producătoare de 
mobilă „6 Martie.**) nu este de
cît o deosebire cantitativă,, sen
sul etic, comandamentul moral 
fiind unul și același : însufleți- 
torul imbold al conștiinței co
muniste. O generație, o țară, o 
epocă, un ins și o colectivitate, 
dezvoltîndu-se armonios sub 
înalta lumină a politicii parti
dului, a științei lui profund 
umane de' a crește conștiințe.

„Partidul — zborul 
și creșterea noastră"

Astfel îșî exteriorizează sen
timentul partinic elevul Nicolae 
Oprișan de la Liceul din Sna- 
gov. Metafora lui, acord dintr-o 
armonie plăsmuită de întreaga 
generație tînără („încordarea 
brațelor mele / Este politică44 
scrie Ion Ivancea din Piatra 
Neamț. „De la fereastra adevă
rului comunist / Sărut lumina 
istoriei** îi răspunde Otilia Ma
rin din Tg. Jiu, ca să desprin
dem doar două citate dintr-un 
bogat florilegiu poetic dedicat 
de tineri partidului), definește 
expresiv și fierbinte atitudinea 
etică și politică a tinerilor, ati
tudine confundată deplin cu a- 
ceea a întregului popor. Defi
nește, totodată, chipul spiritual 
al țării de mîine, dusă pe culmi 
și mai înalte de cei care astăzi 
își pun începuturile maturității 
profesionale și civice sub sem
nul efortului dăruit patriei. De 
cei care — tineri și foarte ti
neri — aduc prinos Conferinței 
Naționale a partidului, încredin
țarea gîndurilor și sentimente
lor lor, întărită cu nobilul si
giliu al faptelor de muncă.

Reporta j-anchetă 
realizat de

PETRE DRAGU
Fotografii :

GHEORGHE CUCU



„SCÎNTEIA TINERETULUI" pag. 3 MIERCURI 79 IULIE 7972

PENTRU ÎNFLORIREA ROMÂNIEI SOCIALISTE,

PENTRU BUNĂSTAREA POPORULUI ROMÂN

Mai multă lumină
• MONTAREA ROTORULUI LA PRIMUL AGREGAT DE 

PE LOTRU A DURAT CU DOUĂ LUNI MAI PUȚIN DECIT 
PREVEDERILE NORMEI. • GALERIA DE ADUCTIUNE „SO
MEȘUL RECE II" A FOST STRĂPUNSĂ CU SASE LUNI 
MAI DEVREME. • DE LA 601 M LINIARI LA 806 M LI
NIARI, VITEZA DE ÎNAINTARE IN MINA PLOSTINA- 
MOTRU.

Coborînd în centrala subtera
nă de la Ciunget cu prilejul vi
zitei sale din această vară pe 
marele șantier hidroenergetic de 
pe Lotru, secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a întârziat cîteva cli
pe în apropierea grupului nr. 1 
de 175 MW. Șeful șantierului 
l-a prezentat distinșilor oaspeți 
alături de alți fruntași, și pe tâ
nărul Stelian Jianu.. Este un băr
bat mai mult scund, cu trăsături 
care par a-1 recomanda prea 
puțin pentru meseria de șantie- 
rist. Totuși, începînd din 1959 a 
lucrat la Borzești, la Brazi, Bi- 
caz, pe Argeș, pe Dunăre. Bio
grafia marilor șantiere ale țării 
este sinonimă cu biografia pro
fesională a acestui tînăr comu
nist.

în ziua aceea de neuitat Ji
anu a avut fericita ocazie să 
primească o calda strîngere de 
mîna și felicitări chiar din par
tea secretarului general al parti
dului. Șeful echipei de montori 
vibra de emoție. Toți cei din 
apropiere, toți constructorii de 
pe Lotru știau că Stelian Jianu 
merita pe deplin aceste felici
tări. Pentru ca toți constructo
rii au auzit despre recordul său 
si al celor 11 tineri din echipa 
pe care o conduce.

din echipa

— Ați vrea să vă 
acest record ?

reamintiți

întotdeauna cu______ ,__  _ plăcere — ■ 
se oferă cu amabilitate utecistul 
Eugen Valeriu Pop, inginerul 
șef al șantierului energo-montaj. 
După cum se știe, primul grup 
a fost importat, iar următoarele 
două sînt executate la Reșița. 
Odată cu utilajele au sosit și 
specialiștii firmei străine. Con- 
forni normelor firmei proiec
tante, a normelor internaționale, 
durata montării rotorului de la 
generator era stabilită Ia patru 
luni de zile. O normă care nu 
se potrivea însă cu calculele 
noastre. Constructorii s-au anga
jat ca în cinstea Conferinței 
Naționale a'partidului și'a ce
lei de a 25-a aniversări a Repu
blicii să devanseze toate lucră
rile, astfel ca primul agregat să 
intre în exploatare la 10 decem
brie, adică cu 20 de zile' înain
te de termenul planificat. Aceas
ta însemnează mai multă lumi
nă. mai multa energie, zeci de 
milioane de lei economii prin 
creșterea productivității. „Noi 
vom monta rotorul în numai 
două luni”, le-a spus Stelian Ji
anu specialiștilor străini. „Așa 
ceva nu s-a putut nicăieri. Noi 
vă credem însă pentru că ve
dem cum se muncește în jur”.

Rotorul a fost montat în tim
pul calculat de tinerii brigadi- 
eri. Era stabilit astfel un record 
absolut.

— In afara succesului în si
ne, ce importanță acordați dum
neavoastră propriului record ?

— Știm, de pilda, că urmă
toarele două rotoare vor fi și 
ele montate cu doua luni mai 
devreme, ne asigura Stelian Ji
anu, pentru că un record odată 
stabilit trebuie sa devină un fapt 
firesc, obișnuit. Odată ajuns la 
o performanță nu-ți mai permi-

Mai multă piine
• LA C.A.P. BUCECEA 3 462 LITRI LAPTE IN MEDIE 

DE LA FIECARE VACĂ FURAJATĂ. • ÎN ZECE ANI PRO
DUCȚIA DE PORUMB A CRESCUT IN C.A.P. „SOMEȘUL” 
SATU MARE CU APROAPE 6 000 DE KILOGRAME. • UN 
SPOR GRĂITOR AL VENITURILOR IN C.A.P. MACEA : 
3 000-3 500 LEI IN PLUS DE PE FIECARE HECTAR CU 
LEGUME.

Utecistul Grigore Muraru, în
grijitor de vaci la cooperativa 
agricolă de producție din Buce- 
cea, județul Botoșani, își leagă 
și el recordul de vizita secreta
rului general al partidului în 
cooperativa și la ferma lor.

— Era acum doi ani, într-o 
zi de miercuri din luna mai, își 
reamintește tînărul îngrijitor. To
varășul Nicolae Ceaușescu s-a 
uitat atent la animalele noas
tre, părea mulțumit, la noi e 
ordine și curățenie întotdeauna. 
Apoi ne întreabă : „Cită produc
ție obțineți ?” „Două mii două 
sute litri în medie de la fieca
re vacă” — am răspuns. „E bine 
— zice tovarășul Ceaușescu — 
dar de la rasa aceasta de vaci se 
poate chiar și dublu. Dumnea
voastră aveți toate posibilitățile 
de furajare corespunzătoare”. 
..Așa este, ne-am zis noi, dacă 
ferma va fi aprovizionată cu fu
raje ca lumea, atunci la anul 
vom depăși trei mii de litri”.

în anul următor, adică în 
1971, producția medie de lapte 
Ia C.A.P. Bucecea atinsese 3 342 
litri pe vacă furajata. Un record, 
pentru care cooperativa a fost 
distinsă cu Ordinul Muncii cla
sa I-a.

— Toți cooperatorii, și în 
primul rînd noi, îngrijitorii fer
mei, sînteni fericiți ca ne-am 

te propria mîndrie să te situezi, 
după aceea, în afara ei.

Pe celălalt mare șantier al lu
minii, Șantierul național al 
tineretului de pe Someș, ni s-a 
vorbit despre un alt record. El 
aparține minerilor din brigada 
inginerei Magdalena Olah.

— Am început atacul la ga
leria de aducțiune dinspre Va
lea Someșului Cald — relatează 
utecista Olah, iar brigada lui 
Augustin Durus au atacat-o 
dinspre Valea Someșului Rece, 
între noi s-au statornicit relații 
de... întrecere îndîrjită. Criterii
le : creșterea vitezei de avansa
re și economisirea de materiale. 
Timp de doi ani ne lipeam de
seori urechea de pereții galeriei 
pentru a distinge ritmul de 
muncă al ortacilor cu care tre

RECORDURILE
DĂRUITE PATRIEI

buia să ne intîlnim.-în inima 
muntelui. Și ecourile exploziilor 
se auzeau din ce în ce mai a- 
proape. De curind ne-am întîl- 
nit.

— La... ora stabilită ?

— Nu chiar. Cu șase luni 
mai devreme.

A fost de fapt o competiție îfci 
care ambele echipe de tineri 
mineri „alergau** spre locul de 
îulîlnire fixat de lopografi, cu o 
viteză , de 120 in liniari pe lună. 
Cîștigător ? Și unii și alții, eco-

co- 
șe- 
ex-

nomia națională. Cîștîgul *? 
Trei milioane Iei economii.

La fel gîndește desigur și 
munistul Nicolae Dulugeanu, 
ful brigăzii de mineri'de la 
ploatarea Ploștina — Motru, 
vestit și el în înaintările rapide. 
De multă vreme el cu ortacii 
săi se află în competiție pentru 
doborîrea recordului de 601 me
tri liniari înaintare . pe . lună cu 
combina RK3 NI deținut de bri
gada lui Octavian Rump, de la 
mină Horăști. La începutul a- 
cestei. veri' angajamentul, brigăzii 
lui Dulugeanu era limpede și 
ferm : „Avem din brigada noas
tră nn delegat la Conferința * 
Națională a partidului, pe tova
rășul Ion Rîmescu. Haideți să 
facem tot ce putem —■ s-a a- 
dresat șeful brigăzii tovarășilor 
săi — pentru ameliorarea recor
dului de înaintare. Delegatul 
nostru trebuie să ne reprezinte 
în Conferință cu fruntea sus.” 
Și, ca să nu mai fie nici un du
biu, ei au realizat luna trecută 
806 metri liniari, cu peste 200 
metri mai mult decît perfor
manța de la mina Horăști.

n Bărăgan și pe toate cimpiile țării 
holdele se dăruie secerii în mirificul 
ritual al culesului, ard piersicele cit 

pepenii in livezile Banatului, cresc apele 
Lotrului lingă Barajul „Vidra-. A sporit do
goarea la Galați — încâ un fumai din se
ria celor mari topește metal —, alte zece 
invenții românești au fost distinse în acest 
an cu medalia de aur la saloanele oficiale 
internaționale, curge mai potolită Dunărea 
Ia Cazane. Ați auzit că la Tirgoviște, in ce
tatea de scaun a Iui Mircea cel Mare, a fost 
durată și produce una dintre cele mai mo
derne uzine pentru surse de iluminat din 
Europa

Miroase a fin cosit pe dealurile transil
vane, la Reșița a 
mare hidroagregat 
pe Lotru, oameni 
tine vize de Bicaz, 
și-au strămutat în 
și uneltele pentru
nave cutreieră apele lumii sub pavilion tri
color. Țara și poporul se află Jntr-o între
cere fără precedent, pentru înfăptuirea unei 
idei născute în mintea curajoasă a comu
niștilor : cincinalul in patru ani și jumă
tate !

fost construit cel mai 
de pină acum și trimis 
care poartă pe bule- 
Argeș. și Porțile de Fier 
munții Sebeșului casele 

hidrocentrală, sute de

Fotografii de GHEORGHE CUCU

i

îndeplinirea cincinalului

în patru ani și jumătate

presupune:

o mai bună organizare a muncii 

' și folosirea capacităților de producție 
f ■

creșterea eficienței economice 

generale

S
reducerea cheltuielilor materiale 

de producție

■
ridicarea simțitoare a productivi

tății muncii

„Este un fapt cunoscut că întreaga activitate de dezvoltare și 
modernizare a industriei noastre, de înflorire a economiei nafionale, 
întreaga construcfie a socialismului sînt închinate omului, au ca fel 
principal creșterea bunăstării maselor de oameni ai muncii, ridicarea 
nivelului de civilizație al întregului popor".

NICOLAE CEAUSESCU
3

ținut cuvin tul în fața conducă- 
torului poporului nostru.

despre re-

ales cind

dumnea-

— Ce părere aveți 
eorduri ?

— Sînt bune, mai 
le depășești.

— Va fi și caZul 
voastră ?

— în acest an eu 
îu medie de la Iotul meu 
vaci cite- 4 200 litri cel 
Sîntem în preajma 
Naționale a partidului, am tre
cut de jumătatea anului, dar și 
ea am trecut cu mult de jumă
tatea cantității pe care mi-am 
propus-o.

— Ce alte recorduri ale agri
culturii noastre cunoașteți ?

— Sînt multe. Dar mie mai 
mult îmi place cel a! coopera
torilor din C.A.P. ..Someșul** 
Satu-Mare. care au obținut anul 
trecut 8 200 kg porumb boabe 
la hectar neirigat. Acolo unde 
există porumb se poate obține 
și lapte și came mai multa.

Din Moldova, așadar. în Ar
deal. Inginerul Gheorghe Bog- 
za. președintele C.A.P. ..Some
șul”, ne oferă o statistica grăi
toare a recordurilor lor din ul
timii ani: 2 300 kg în 1962 ; 
5 614 kg în 1964 ; 6 600 kg în 
1969 : 6 958 kg în 1970 și 8200 
kg în 1971, pe o suprafață de 
200 hectare.

— Unde veți ajunge dacă 
continuați în această’ progresie ?

— Nu vreau să spun vorbe 
mari. Dar rețineți că de pe u

voi mulge 
de 

puțin. 
Conferinței

nele parcele am recoltat și 18 000 
kg de știuleți la hectar. Și ca 
orice buni gospodari, ne între
băm : adică de ce numai unele 
parcele să dea atît ? Doar tot 
pămînt e.

— Poate, însă, nu atît de 
bun !

— N-o fi. dar îl putem forța 
să fie la fel de rodnic.

— Care e secretul recordului 
dumneavoastră ?

— Iată-1: arătura numai
toamna ; semănatul, între 10—20 
aprilie. Apoi, 400 kg superfosfat 
la hectar toamna și 400 kg azo
tat de amoniu primăvara. La 
prăși la manuală încă 400 kg de 
uree pe cuib Ia hectar. Și, mai 
departe : 50—55 mii plante la 
unitatea de suprafață, o prașilă 
manuală, 3 mecanice cu tracto
rul și 3 mecanice cu caii. La 
care trebuie adăugate : pricepe
rea, conștiinciozitatea, dragostea 
de muncă.

— Ce perspective aveți ?
— In cooperativa noastră lu

crează aproape 300 de tineri. Ei 
sini perspetiva noastră, ei sînt 
în mare parte și autorii recor
durilor.

— Va-ți angajat să realizați 
cincinalul în patru ani și jumă
tate. Ce însearrfnă aceasta pen
tru cooperativa dumneavoastră ?

— Că anul acesta și în anul 
viitor va trebui să dăm cel pu
țin o recolta și jumătate, așa 
cum le spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cooperatorilor din

Mai mult metal

• 10,70 TONE CĂRBUNE PE POST INTR-UN ABATAJ 
FRONTAL. • PRIN INVENTIVITATEA OTELARILOR - 200 000 
TONE OTEL MAI MULT CU ACELEAȘI AGREGATE. • O 
INVENȚIE - 10 MILIOANE LEI ECONOMII ANUAL.

adevăr care are aceeașiUn 
valoare și pentru Cristian Pom
pei, șeful brigăzii de mineri de 
la Lupeni, deținător al unor re
corduri înalte — cu 10,70 tone 
cărbune pe post în abatajele 
frontale, ca și pentru Gheorglie 
Prunduș, șef de brigadă la 
mina Herja, recordmen și el, cu 
9 tone minereu pe post în ex
ploatările neferoase. Recordurile 
muncii rămîn recorduri colecti
ve.

— Iar sensul lor se răsfrînge 
asupra colectivității, apreciază 
inginerul Gheorghe Tănase, șe
ful șantierului nr. 2 de Ia I.P.B. 
București. Iată, cei doi șefi de 
brigăzi de pe șantierul nostru 
din Drumul Taberei — Gheor
ghe Șerpău și Marin Alba — 
sînt recordmeni în viteza de 
montare a apartamentelor din 
panouri : trei apartamente con
venționale în medie pe zi cu o 

Dobrogea pe care i-a vizitat de 
curind.

De la Satu-Mare coborîm 
spre Arad. Ne interesează dacă 
inițiativa tinerilor legumicultori 
din C.A.P. Macea, lansată în 
primăvară, de a obține un venit 
suplimentar de 3 000—3 500 lei 
de pe fiecare hectar, se materi
alizează sau nu. Secretara comi
tetului U.T.C. pe C.A.P., tova
rășa Cornelia Săcui, ea însăși o 
legumicultoare fruntașă, ne vor
bește din registrul contabilului 
șef. E mărturia cea mai grăitoa
re a faptelor, pentru ca aici se 
înregistrează fiecare leu provenit 
din sectorul legumicol. Anul tre
cut și C.A.P. clin Macea a fost 
distinsă cu Ordinul Muncii cla
sa I-a pentru o producție de 
22.278 kg de legume Ia hectar. 
Pentru acest an estimările sînt 
și mai optimiste. Producția de 
tomate. mazăTe și varză ya a- 
tinge 25 000 kg Ia hectar. Deci 
și Ia Macea durata vieții recor
durilor nu are voie să depășeas
că un an.

— Dumneavoastră ce ■ părere 
aveți despre recorduri ?

— Pai la noi nu-i ca în 
sport. Sare unul mai departe, 
acela are recordul, acela e cam
pion. La noi toți legumicultorii 
trebuie să ..sară” ca unul sin
gur, să pună mîna de diminea
ța pini seara și să plivească, 
să prășească, să stropească. Nu
mai împreună putem face re
cordul.

singură macara. Ce presupune 
aceasta ? Că 50 de familii — a- 
tîtea apartamente vor monta ei 
peste plan în acest an — care 
erau cuprinse în grafic de-abia 
pentru 1973, vor primi locuin
țele proprietate personală încă 
în această toamnă.

Și pentru că.pikamerele, liave- 
zele, cuțitele: combinelor’ cu care 
lucrează minerii, cu card au do- 
borît atîtea recorduri, fier-beto- 
nul cu care constructorii dau 
trăinicia caselor noastre și. chiar 
macaraua care’ înalță pînă la 
cer etajele, sînt din oțelul Hu
nedoarei, poposim pe platforma 
celei mai mari ‘ oțelării a țării. 
Este locul celor mai impresio
nante recorduri. Deși în ultimii 
ani capacitatea de producție a 
O.S.M. nr. .2. n-a mai fost ex
tinsă, producția de oțel a cres
cut neîncetat. Iată, o dinamică 
semnificativă a producției de o- 
țel, pe care ne-o prezintă mai

strul principal Ștefan Tripșa, E- 
rou al Muncii Socialiste, delegat 
la Conferința Națională a parti
dului : în 1972 producția va 
crește față de 1970 — cu 200 006 
tone, iar în 1975 sporul va fi de 
aproape 600 000 tone. Cum? Doar 
prin inteligența oțelarilor, prin 
perfecționarea tehnologiilor de fa
bricație. Să facem însă cunoștin
ță cu o altă inteligență străluci
tă a Hunedoarei. Este vorba de 
maistrul oțelar Ion Cismaș.

— Insuflarea oxigenului în 
baia de metal în scopul intensi
ficării arderii, deci a scurtării 
duratei șarjelor, ne explică tova
rășul Cornel Deheleanu, iugi- 
ner-șef la sectorul de oțelării, 
se face cu ajutorul unor lănci 
care pînă nu demult se aduceau 
din import. Inconvenientul era 
că o lance nu putea fi folosită 
decît la o singură șarjă. cel 
mult. Comunistul Cismaș a re
ușit însă, după ani de căutări, o 
extraordinară performanță : rea
lizarea unei lănci care durează 
în medie 150 de ore fiind la 
ora actuală cea mai apreciată și 
căutată, inclusiv peste hotare.

— E valabilă și la Galați ?
— Acolo veți găsi un alt tip 

de lance, specifică convertizoare
lor. E invenția unui oțelar care 
a plecat tot de la noi: Alexan
dru Stoica, Erou al 
cialiste.

Intr-adevăr, 

Muncii' So-

prim topi-

r \ *
.. V ' V *'

fostul

tor la O.S.M. nr. 2, a fost a- 
doptat de convertizoarele găiățe- 
ne cu toată experiența acumula
tă ani de zile lingă flacăra Hu
nedoarei, lîngă cei mai vrednici 
oameni ai săi. Cine știe, poate 
tocmai acolo se regăsește germe- 
nele ideii lui.

— Despre ce este vorba ?
•— De un tip de lance meta

lurgică cu patru duze, cu aju
torul căreia se înlătură aglome
rările de zgură ce se depun la 
hahota convertizoarelor — ne 
lămurește autorul valoroasei in
venții (10 milioane lei economii 
anual), datorită cărora se îmbu
nătățește radical calitatea oțelu

Totul pentru om

• DEPĂȘIREA CU NUMAI 1 LA SUTĂ A PRODUCTIVI
TĂȚII MUNCII LA NIVELUL INDUSTRIEI ANULUI 1972 
ÎNSEMNEAZĂ UN CÎSTIG SUPLIMENTAR DE PRODUCȚIE 
ÎN VALOARE DE 3,5 MILIARDE LEI. • IN ACEST CINCI
NAL SE VOR CONSTRUI DIN FONDURILE STATULUI 
522.000 LOCUINȚE PENTRU POPULAȚIE, • VENITURILE 
TOTALE ALE OAMENILOR MUNCII ÎN ACEST CINCINAL 
VOR FI CU 40—46 LA SUTĂ MAI MARI DECIT IN 1970.

Da, într-adevăr, sensul cel mai 
profund pe care-I oferă eroii re
portajului nostru faptelor lor, 
este mai grabnica prosperitate 
a țării și a fiecărui om în parte, 
bunăstarea materială și spiritua
lă a noastră, a tuturor, apropie
rea înfăptuirii idealului socialist. 
Recordurile înseamnă înainte de 
toate o înaltă productivitate, ob
ținută prin ingeniozitatea crea
toare, prin știința bunei organi
zări. Toți cei despre care am vor
bit în acest reportaj au depășit 
productivitatea muncii , planifi
cată la locul lor de muncă. Și 
iată acum un calcul al economiș
tilor : daca la nivelul industriei 
anului 1972 productivitatea mun
cii ar crește doar cu 1 Ia sută 

lui și crește durabilitatea zidă
riei convertizoarelor.

în cinstea Conferinței Națio
nale a partidului la care parti
cipă ca delegat, oțelarul Alexan
dru Stoica a realizat o nouă in
venție despre care —- spun cei 
din preajma lui — se va vorbi 
mult în siderurgia românească.

— Ce legătură vedeți între 
recordurile dumneavoastră și ce
le ale hunedorenilor ?

— Există o legătură între 
toate recordurile muncii — con
sideră Alexandru Stoica —• și a- 
nume convingerea că muncind 
mai bine, vom trăi mai bine. Și 
apoi, fiecare record determină 
alte recorduri. Acum, de pildă, 
dacă alergați repede la Dunăre, 
veți găsi un exemplu cum nu 
se poate mai convingător.

I-am urmat îndemnul. Era 
sîmbătă, 11 iulie. Constructorii 
Șantierului Naval lansau la apă 
în cinstea Conferinței Naționale 
a partidului, cu mult înainte de 
termen, cel mai mare cargou 
construit în țară : 15 000 tdw. 
O dată eu mărfurile românești el 
x-a. purta în ființa lui, pe apele 
și în porturile lumii, și oțelul 
Hunedoarei, al Galațiului, al 
Reșiței. Va purta recordurile 
muncii întregului popor.

s-ar obțîne un plus de producție 
în valoare de 3,5 miliarde lei. 
Această sumă ar fi suficientă 
pentru construcția a 70 000 de 
apartamente, adică a unui oraș 
de mărimea Brașovului. Dar în a- 
cest cincinal populația țării va 
beneficia de 522,000 de locuințe 

‘ce se vor construi din fondurile 
statului. De unde ar putea fi lu
ate aceste fonduri dacă nu din 
sporul muncii fiecăruia dintre 
noi ? De unde cele 48,7 miliarde 
lei destinate în acest cincinal sa
tisfacerii nevoilor social-culturale 
ale populației, ocrotirii sănătății, 
asigurărilor sociale, dacă nu din 
eforturile noastre unanime, pen
tru a produce mai mult, mai 
repede și mai ieftin ? Se înțele
ge, firește, că dacă sarcinile cin
cinalului privind creșterea pro
ducției și a venitului național vor 
fi realizate în patru ani și ju
mătate în loc de cinci ani, vor 
fi mai degrabă atinse și obiec
tivele propuse, adică creșterea 
fondului de consum. Vor fi, așa
dar. realizate încă la jumătatea 
anului 1975 prevederile cincina
lului de sporire a veniturilor to
tale reale ale populației, cu 
40—46 la sută față de 1970, de 
majorare a veniturilor provenite 
din salarii, cu 53 la sută. Și tot 
mai rapid se va realiza creșterea 
veniturilor reale ale țărănimii, cu 
22—30 Ia sută — cît prevede 
cincinalul — pentru sfîrșitul a- 
nvlui 1975.

în- înțelegerea profundă a a- 
cestrii adevăr se regăsesc recor
durile muncii, faptele eroice ale 
oamenilor, hotărîrea și bărbăția 
lor. în numele acestui adevăr, al 
acestui țel socialist, își dăruieș
te țara energia și capacitatea sa 
creatoare : îndeplinirea cincina
lului în patru ani și jumătate !

Prin reprezentanții săi cei mai 
autorizați, delegați la Conferin
ța Națională a partidului, între
gul nostru popor își va reafirma 
încă o dată, de la înalta tribu
nă a forumului comuniștilor, a- 
cest gînd cutezător, această ho- 
tărîre nestrămutată.

ROMULUS LAL
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„Generația voastră trăiește în condițiile înfloririi continue a > 
< țării, a națiunii noastre socialiste. Acesta este rezultatul muncii și 

luptei duse de poporul noștru de-a lungul veacurilor, al efortu- 
rilor depuse de generațiile înaintașilor. Prețuiți înfăptuirile pârin- 
ților și strămoșilor voștri, munciți fără preget pentru a dezvolta <; 

;! opera minunată pe care o moșteniți. Invățați, pregătiți-vă temei- 
nic pentru a asigura dezvoltarea continuă a bazei materiale a so- < 
cietății noastre, faceți totul pentru ca națiunea noastră să de- 

\ vină tot mai puternică, pentru ca poporul român să ducă o viață 
;► tot mai îmbelșugată." <;
> NICOLAE CEAUȘESCU <;

ANGAJAMENT

Țara întreagă este un vast șantier- în toate orașele și in 
toate satele, oamenii, tineri și vîrstnici, contribuie cu for
țe sporite la construcția unui edificiu impunător : socie
tatea socialistă multilateral dezvoltată. Ridicarea acestei 
construcții, inițiată și condusă de partidul comunist, are 
la bază hotărârea poporului de a-și concentra întregul ta
lent și toată energia pentru dezvoltarea economică a pa
triei noastre. în acest proces constructiv rolul tineretului 
este definit cu claritate. Adresînd-se tinerilor, secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, i-a che
mat să fie în primele rînduri ale luptei pentru făurirea 
noii societăți. Chemare firească, la care tînăra generație 
a țării poate răspunde într-un singur fel : muncind cu de
votament, cu pasiune și cu frenezie, în întreprinderi in
dustriale, pe șantiere, pe ogoare, în institutele de cercetări, 
în școli și facultăți, în instituții de cultură. Acum, în aceste 
zile fierbinți, pe șantierele de muncă patriotică prezența 
masivă a tineretului exprimă voința unei generații de a 
contribui activ la prosperitatea țării.

BUGADA Dt HOOUCTW 
SI EDvyCAHS * HHBîlOt 
DE LA '*S*>CA DE „IR 
A COMBINATULUI CHIMIC 

CiAJOV*
COMANDANTUL DE MUGA- 
DA. C’EÎATOZ CHiMIST, 

_*«E BAAN

Prahova și Dîmbovița. peste 
30 000 de elevi au participat la 
suin ger ea recoltei, la întreține
rea culturilor și a pășunilor. 
Alte mii de elevi au luat parte 
la întreținerea plantațiilor din 
păduri, precum și la recoltarea 
fructelor, efectuind circa 120 000 
de ore muncă patriotică. Rezul
tatele se adaugă celor obținute 
pi nă acum de elevii din aceste 
județe. care, răspunzind chemă
ri: lansate de colegii lor de la 
Iași, au efectuat aproape un 
milion si jumătate ore muncă 
patriotică, indeplinindu-și astfel 
angajamentul luat in cinstea 
Conferinței Naționale a partidu
lui. Sin: fapte reprezentative 
pentru întregul tineret școlar și 
studențesc al țării. Eleva Elena 
Talutâ se face mesagerul gîn- 
durilor tuturor acestor tineri 
care in aceste zile, aflați pe 
șantierele muncii voluntar-pa- 
:r:?:ice. au dovedit că știu 
să-și facă datoria : „Eu învăț 
la Buzău. dar aflîndu-mă în
vacanță Ia Drăgășani am con
siderat că este de datoria
mea sâ mă alătur elevilor 
din localitate, care muncesc 
pe ogoarele „Intercoopului". Și 
— mi pare râu. Intr-adevăr, 
mnnea ia agriculturi e grea. 
Dar oare noi nu ne pregătim 
pentru la erori grele ? Societatea 
noastră evoluează rapid : apar

ȘANTIERELE

TINERETULUI

mereu elemente noi. obiective 
■oi. eerințe noi. Eu sint convinsă 
că vom trăi din ce in ce mai
bine, dar ri va fi din ce in ce
mai greu, nu in sensul dificul
tății fizice, ci in aceia că dez
voltarea economică a țârii, asi
gurarea progresului material și 
spiritual cer tot mai multă mun

FLACĂRA 
TRADIȚIEI

File dintr-un jurnal aflat la 
sediul Comitetului județean Ar
geș al U.T.C. : Aniversarea în 
1968 a două decenii de la epo
peea Bumbești-Livezenilor, Sal- 
va-Vișeuluî, Agnitei-Botorca, a- 
vea să reînnoade o frumoasă și 
emoționantă tradiție — aceea a 
șantierelor naționale și a brigă
zilor naționale de muncă ale ti
neretului. Prin scrisori ce con
țineau cereri simple, dar pline 
de sensuri, tineri de diferite pro
fesii și vîrste, răspunzind cbemă- 
rii Comitetului Central al Vniu- 
nii Tineretului Comunist, se a- 
dresau comitetului județean 
pentru a lucra pe șantierele na
ționale, oferindu-și vacanțele 
sau concediile de odihnă. Zăream 
la aceștia o flacără nestinsă a 
bărbăției și abnegației, pornită 
din îndemnul conștiinței socia
liste a celor care erau acum 
frații mai mici sau fiii vetera
nilor șantierelor din anii *48. Așa 
s-a născut brigada ,,Argeș‘*-l, 
formată din elevi ai liceelor 
„Dinicu Golescu" din Cimpulung, 
„Nicolae Bălcescu" și „Al. Odo- 
bescu" din Pitești. Ea a repre
zentat județul Argeș în între
cerea pe țară, lucrind pe Șantie
rul național al tineretului 
„Autostrada București-Pitești". 
Argeș-l a însemnat mai mult un 
simbol, cuprinzînd un număr 
mic de tineri în raport cu dorin
țele exprimate, dar a semnat 
certificatul de naștere al „Se
rialului" brigăzilor Argeș. As
tăzi, performanțele acestor bri
găzi oglindesc seriozitate, dă
ruire și abnegație din partea 
celor care poartă ecusonul de 
brigadier... Sînt fapte ce carac
terizează tînăra generație edu
cată și formată de partid. Sint 
fapte și îndemnuri ce ne anga
jează și mai mult pentru viitor".

...Și o secvență din vara anu
lui 1972. Pe șantierul Fabricii 
,,Electro“-Argeș și-a început 
activitatea cea de a 44-a brigadă. 
Peste cîteva săptămîni numărul 
brigăzilor „Argeș" va urca la 57

— In societatea noastră — ne 
spune elevul Gheorghe Dascălu, 
comandantul brigăzii „Argeș“-44 
— munca este o datorie de onoa
re a fiecărui cetățean. Noi, cei 
tineri, considerăm că numai 
muncind cu abnegație, cu devo
tament, ne facem datoria față 
de societatea noastră. Și trebuie 
să recunoaștem că în cazul nos
tru, al elevilor, muncind vara 
pe șantier învățăm multe lucruri 
noi, pe care le știam doar din 
cărți. Șantierul este un examen 
de viațăi o experiență dură, dar 
frumoasă, care trebuie trăită.

Interesant de subliniat că pe 
șantierul de la „Electro"- 
Ărgeș, alături de numeroși elevi 
din liceele județului, care efec
tuează aici muncă patriotică, au 
cerut să lucreze, acum, în va
canță, și elevii Școlii profesio
nale de electrotehnică din Cur
tea de Argeș, tineri care atunci 
cînd va fi gata fabrica vor lucra 
aici ca muncitori cu înaltă cali
ficare. „Constructorii fabricii — 
au declarat ei — s-au angajat 
să termine lucrarea cu șase luni 
mai devreme. Ei primesc spriji
nul multor tineri din oraș, ma
joritatea elevi, care în orele lor 
libere vin aici Ia muncă patrio
tică. Dorim ca la realizarea a- 
cestei performanțe sprijinul cel 
mai activ să vină din partea 
noastră, pentru că și fabrica va 
fi a noastră. Vom fi mîndri să 
ștîm că lucrăm într-o unitate 
industrială la a cărei construcție 
am pus umărul cu nădejde".

SCRISORI 
SENTIMENTALE

Citeva rînduri scrise cu emo
ție. Sînt adevăruri simple, izvo- 
rîte dintr-o inimă fierbinte : 
„Subsemnata Floarea Melania, 
funcționară tehnică la întreprin
derea de industrie locală Adjud, 
județul Vrancea, vă rog să bine
voiți a-mi aproba primirea ca 
voluntară pe Șantierul național

ȘCOLI ALE
PATRIOTISMULUI 

SOCIALIST, 
ALE EDUCAȚIEI 

COMUNISTE
• Elevii și studenții dm 

Dolj - se menționează rntr-o
j corespondență - lucrează
I pe 61 de șantiere ale man

tii patriotice. Primo sene de 
| aproape 8 000 de eteri și
I studenti, care și-a încheiot

activitatea pe șantierele b- 
1 neretului, a realizat un vo-

I lum de lucrări a căror va
loare depășește 300.000 lei.

• O veste din Suceava :
I tinerii de aici și-au unit ter-
j țele pentru construirea, prin
I muncă voluntar-patrioticâ, a

Iunui patinoar artificial de 
dimensiuni olimpice. Acesta 
va avea tribune cu o copa- 

I citate de o mie de locuri,
care mai tirziu urmează sâ 
fie acoperite.

o Valoarea lucrărilor ne
finanțate executate pînă in 
prezent de către tinerii din 
județul Galați este de 46 mi
lioane lei, față de 45 de mi
lioane lei, cit prevedea pla
nul anual suplimentat.

• Uteciștii din Capitala 
au colectat fier vechi, meta
le neferoase și deșeuri de 
hirtie. Au strins plante me

al tineretului de pe Lotru. So
licit aceasta, fiind convinsă că-mi 
voi putea aduce aportul de ute- 
cistă la construirea acestui im
portant obiectiv al economiei 
patriei noastre".

Ce gînduri, ce sentimente fac 
să vibreze puternic, în conștiința 
tinerilor, chemarea șantierului ? 
Pentru a înțelege mai bine vom 
cita un fragment dintr-o scri
soare adresată ziarului de șan
tier „Lumina de pe Lotru". Au
torul scrisorii a ținut să rămînă 
anonim ; dar el vorbește despre 
oameni ale căror fapte nu sînt 
anonime : „Aici, pe șantier, to
tul se supune transformărilor și 
regenerării. Pentru că însuși 
sensul șantierelor este sensul 
reîntineririi. Cînd, Ia chemarea 
partidului, venind din întreaga 
țară, ne-am încolonat cu entu
ziasm spre locuri care astăzi 
sînt model de cutezanță și ero
ism, tineri abia trecuți de vîrsta 
jocului am avut pentru prima 
dată copleșitoarea revelație a 
operei proprii. în superbele ar
curi ale galeriilor de pe Lotru. 
Pentru că in frămintarea beto
nului, in îngemănarea Iui cu 
focul și oțelul, am descoperit vo
cația creației și ne-am identi
ficat cu cei chemați să dea vita
litate și contur material ideilor 
partidului dc dezvoltare multi
laterală a patriei socialiste".

Și mai e ceva. Mai este ne
voia de fapte mărețe, atit de ca-

că. știință competență. Aici Ia 
muncă patriotică, am cunoscut 
plăcerea de a învinge greul. Este 
• lecție de viață folositoare".

HARNICE FETE, 
HARNICI BĂIEȚI !

înfăptuirile meritorii trezesc 
nevoia de comunicare. Cine le 
I.-rfir.ește. nu poate păstra doar 
pentru sine impresia produsă. 
Și este firească această dorință 
de a povesti despre oameni care 
se afirma muncind, despre fap
tele celor ee nu s-ar putea îm
păca sâ râmfcâ spectatori la 
cocstrocția noii societăți. Pentru 
că asemenea fante dau mai mul
tă pxofaiufrne aptrațIH noastre 
sore belșug și conferă certitu
dine izbinzilor.

, Primim un telefon la redac
ție. Tovarășul Valeria Loțan. 
aedvist al Comitetului Central 
al U.T.C., tocmai s-a întors de 
pe Șantierul drumului național 
nr. 77 (Alba Iulia-Cimoeni». A 
Infinit aici o brigadă de 94 de 
elevi ai scolii profesionale de 
pe Ungă Fabrica -Refractara" 
din Alba Iulia și dorește sâ ne

dtcinole. Au lucrat la ridi- •
carea unor cămine pentru .
tinerii muncitori, la amena
jarea inelului de centură, la ’
cele două baze de egre- 
meni „Pantelimon II" și 
„Strâulesti". Dar din atitea •
fapte „nespectaculoase" s-a 
conturat o sumă spectacu- l
Joasă : 114 milioane lei eco- ■
nomii realizate în cinstea .
Conferinței Nationale a parti- I
didui. ’

raeteristică virstei tinere. Ea se 
relevă pregnant din chemarea- 
program pe care tinerii briga
dieri de la Lotru au adresat-o 
tuturor organizațiilor U.T.C. din 
țară : „Sintem 2 000. Am venit 
aici, în Munții Lotrului, din toate 
colțurile țării, pentru ca alături 
de miile de constructori care au 
adus cu ei școala înaltă a Bica- 
zului și Argeșului să reedităm 
noi fapte de muncă și eroism 
pentru a da viață și strălucire 

nou și măreț obiectiv al 
României socialiste".

CHEMAREA 
IEȘENILOR

La jumătatea lunii iunie, 
într-o adunare a reprezentanților 
elevilor și studenților din jude
țul Iași, desfășurată sub semnul 
entuziastelor angajamente pe 
care, în întreaga țară, colectivele 
de oameni ai muncii și le-au 
luat în cinstea Conferinței Na
ționale a P.C.R., a fost lansată 
o vibrantă chemare către toți 
elevii și studenții care-și petrec 
vacanța în satele patriei : „Noi, 
reprezentanții celor 30 000 dc 
elevi și studenți din județul Iași, 
care domiciliază în comunele 
patriei, unanim hotărîți să con
tribuim activ Ia îndeplinirea 
programului partidului de dez
voltare a agriculutrii, adresăm

colegilor noștri din întreaga țară 
chemarea de a participa activ în 
perioada vacanței de vară Ia 
desfășurarea lucrărilor agricole 
in unitățile de stat și coopera
tiste de pe întreg cuprinsul 
țării".

Ecourile acestei chemări, e- 
couri-angajament, au fost de
osebit de puternice in toate ju
dețele. Chemarea ieșenilor a 
fost amplificată. Zeci de mii de 
elevi și studenți au hotărit ca 
in perioda vacanței să lucreze 
pe ogoarele patriei, pe alte șan
tiere ale muncii voluntar-patrio- 
tice. La Brăila a avut loc, de 
asemenea, o entuziastă adunare 
în care reprezentanții celor 
35 000 de elevi din comunele și 
satele județului, primind cu sa
tisfacție chemarea colegilor din 
Iași, s-au angajat să transforme 
și ei perioada vacanței în tri
mestru al muncii patriotice. în 
județul Bihor, elevii au consti
tuit 65 de brigăzi de muncă pa
triotică care lucrează in prezent 
la recoltarea produselor agricole, 
la îndiguiri și irigații, la termi
narea șoselei naționale Nucet- 
Cimpeni, la terminarea construc
țiilor și amenajarea atelierelor- 
școală.’ Studenții universității 
bucureștene s-au angajat într-o 
neobosită activitate în unități 
agricole din județele Ilfov, Con
stanța, Teleorman și Ialomița, 
deci și sâ realizeze numai în 
luna iulie 300 000 de ore muncă 
patriotică. 1200 de studenți de 
la Academia de Studii Economice 
din București se află și ei pe 
ogoare, într-o amplă acțiune de 
recoltare a produselor agricole.

Ne-ar trebui pagini întregi de 
ziar pentru a putea cuprinde 
toate răspunsurile la chemarea 
ieșenilor, prin care studenții^ și 
elevii țării s-au angajat să în- 
timpine Conferința Națională a 
partidului cu rezultate dintre 
cele mai bune în activitatea de 
muncă voluntar-patriotică. Ceea 
ce vom menționa aici este că 
s-au ținut de cuvînt. Numai 
într-o singură zi, duminecă 16 
iulie, ogoarele județelor Buzău,

povestească despre faptele lor, 
despre conștiir.riczitatea și ela
nul cu care muncesc. Așa că 
notam :

— Băieții s-au împărțit in trei 
brigăzi. Comandanți au fost aleși 
Vasile Tompoș, Mihai Cojocaro 
și Aurel Szekeli. Spiritul între
cerii i-a indirjit din prima zi pe 
tinerii brigadieri. Iar rezultatele 
lor sint toate meritorii. Cînd 
i-am vizitat, in frunte se afla 
brigada condusă de Aurel Sze
keli. Dar au fost multe răstur
nări de situație — și vor mai 
fi — pentru că fiecare brigadă 
își dorește drapelul de fruntaș. 
Această _ dorință aprigă de a fi 
mereu în frunte înseamnă di
namism, înseamnă neliniștea 
frumoasă a spiritului, dorința de 
afirmare cinstită, prin muncă, în 
folosul societății. Privindu-i cit 
de harnici sînt și cit de hotăriți 
să revină în frunte după ce 
au fost întrecuți, am înțeles că 
aici se formează caractere tari, 
oameni ale căror aspirații nu 
se consumă o dată cu înfrînge- 
rile temporare.

Despre asemenea fapte care 
dau mai multă profunzime as
pirației noastre spre belșug și 
conferă certitudinea izbînzilor 
primim vești din toate județele 
țării. „Harnice fete, harnici bă
ieți" ! — este concluzia tuturor 
scrisorilor sosite la redacție.

★
Construim un edificiu cum 

n-am mai înălțat pe pămîntul 
țării noastre : societatea socia
listă multilateral dezvoltată. 
Un. edificiu impunător și trai
nic, care are drept temelie via
ța noastră, munca harnică a u- 
nui întreg popor, a milioanelor 
de oameni animați de convin
gerea că în ascensiunea spre 
viitor recordurile depind de ca
litatea și cantitatea muncii fie
cărui cetățean. Este și con
vingerea tinerilor care în a- 
ceste zile sînt prezențî pe șan
tierele de muncă patriotică ale 
patriei, atrăgîndu-și admirația 
întregului ponor.

ADRIAN VASILESCU

A fi, la Conferința Națională 
a partidului, acolo unde, în 
numele și cu asentimentul 
desăvîrșit al întregului po
por, delegații comuniștilor, 
delegații noștri, ai fiecăru
ia dintre noi, ai epocii noas
tre de construcție și de a- 
devăr, de cutezanță și luciditate 
vor dimensiona exact prezentul 
și viitorul, vor arăta fără ocoli
șuri și cu cea mai profundă sin
ceritate ceea ce am dus la bun 
sfîrșit și ceea ce am împlinit 
doar pe jumătate, ceea ce avem 
de făcut și ceea ce avem de în
țeles, ceea ce sîntem și vom fi 
ca țară și popor — iată una 
din fundamentalele dovezi ale 
participării depline a tinerei 
generații la existența tumultu
oasă a României socialiste. Este 
firesc, de aceea, ca delegați ai 
căror ani sînt anii libertății 
destinului istoriei noastre —, să 
pășească cu fruntea sus în înal
tul forum al conștiinței comu
niste în acțiune, cum este firesc 
ca tinerii să știe, și au știut, 
să dovedească, și au dovedit, 
mereu că au puterea și stăpîni- 
rea de sine a muncii și a depli
nei dăruiri. Este firesc, apoi, ca 
tinerii să gîndească — și gîn- 
desc întocmai — că argumentul 
cel mai convingător al îndreptă
țirii mîndriei și emoției lor de 
a fi chemați la găsirea drumu
lui bun și scurt pe care-1 avem 
de parcurs către ziua de azi și 
de mîine a năzuințelor noastre 
sînt însăși faptele vieții și mun
cii lor în uzine, pe șantiere, în 
întreprinderi, în scoli și uni
versități, pretutindeni unde se 
muncește, se învață, se creează.

„Gîndirea noastră politică — 
crede maistrul operator Gân
dit Man, de la Termocen
trala Iernut —, pentru a, deveni 
creatoare, trebuie să trăiască 
în miezul concretului, în uzine, 
în termocentrale, In rafinării și 
combinate, în școli și pe ogoare. 
Gîndesc că unul din rosturile 
mari ale Conferinței Naționale a 
partidului este tocmai de a con
sfinți această necesitate a vie
ții noastre. Am fost mai 
mulți ani secretar al orga
nizației U.T.C. din termocen
trală, acum sînt secretar de 
partid al organizației de la sec? 
ția termomecanic, și mi-am dat 
seama că dacă activitatea poli
tică nu este legată nemijlocit 
de activitatea de producție, că 
dacă ea nu ajunge sâ fie o 
forță reală de promovare a nou
lui, a inițiativelor oamenilor 
muncii, a însăși muncii și anga
jării noastre, datoria noastră de 
comuniști e împlinită doar pe 
jumătate, sau poate nici atît. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
spunea de curînd că socialismul 
„nu se construiește cu lozinci 
sau cu discursuri despre su
perioritatea economiei socialis
te, sau cu principii generale de 
economie politică". Sînt de 12' 
ani la termocentrală dar pînă 
sâ ajung la stăplnirea meseriei, 
am pornit cu școala profesională 
și am mers seară de seară la 
scoală, ca să devin maistru. 
Am muncit și am învățat, și în
văț și acum, pentru că un ener- 
getician care nu studiază, care 
nu caută permanent noul și nu 
este Ia curent cu cele mai re
cente descoperiri și cuceriri ale 
revoluției tehnico-stiințifice în 
acest domeniu, riscă să-și piarda 
calificarea. U nu-si mai găseas
că locul In meserie, să fie In- 
frir.t. Nu poți face munca 
noastră fără conștiință politică, 
fără pasiune. Faptul că pa
siunea mea este azi pasiunea 
întregii echipe cu care lucrez 
înseamnă doar că nu mi-am 
rămas dator nici mie și nici lor. 
Munca de unul singur, munca 
numai pe parcela ta de datorie 
e o muncă mecanică, o obligație 
căreia trebuie să i te supui și i 
te supui în silă. Doar munca în 
colectiv, doar munca alături de 
alți oameni ca tine, își capătă 
adevărata valoare și frumusețe".

„Cinstea de a mi se încredin
ța și mie mandatul repre
zentării comuniștilor din ju
dețul Mureș la Conferința Na
țională a partidului — mărturi
sește muncitoarea tricotoare 
Maria Lutyan de la Fabrica de 
pielărie și mânuși din Tîrgu- 
Mureș — o pun înainte de toate 
pe seama muncii mele în fabri
că, în secție, fiindcă munca și 
viața mea nu pot fi despărțite 
de munca tovarășilor mei, care 
mi-au arătat încredere și-n fata 
cărora răspund. Nu am preten
ția că mut munții din loc, Insă 
faptul că trăiesc așa cum îmi 
dictează conștiința mea de co
munistă și de om mă face să mă 
simt mîndră și mulțumită. Eu 
știu că muncesc și-mi fac dato
ria. Știu că am muncit din greu 
ca sâ învăț meseria de tricotoare 
și am luat-o de la capăt cu 
munca cînd am fost numită bri
gadieră. Și câ de atunci a în
ceput alt greu, acela de a face 
dintr-un colectiv de proaspăt 
absolvenți ai școlii profesionale 
și a cursurilor de calificare la lo
cul de muncă un colectiv frun
taș. Nu e numai meritul meu, 
pentru câ dacă spun colectiv 
fruntaș, înțeleg fruntaș nu nu
mai ir. îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor de producție, ci și 
la disciplină, la activitatea ob
ștească, în viața de zi cu zi, și 
așa ceva n-as fi ajuns niciodată 
sâ fac singură. Simt și mă bucur 
câ tovarășele mele de muncă 
mâ respectă și au încredere in 
mine, câ multe fete au învățat 
meserie de la mine, că aici, în 
fabrică, am o a doua familie, 
că aici pot găsi sprijin și pot da 
sprijin, că trăiesc printre oa
meni adevărați. La chemarea 
partidului de a realiza cincina
lul cu o jumătate de an mai 
devreme, noi, cei din fabrică, 
ne-am luat angajamentul de a 
da o producție suplimentară în 
valoare de peste 5 milioane lei. 
Pentru secția de confecții mă
nuși angajamentul însemna o 
producție suplimentară în va
loare de peste un milion și ju
mătate. Am avut și am convin
gerea că împreună cu tovarășii 
mei de muncă din secție putem 
să îndeplinim angajamentul luat 
și chiar să-1 și depășim. Fiindcă 
chemarea partidului ne-a găsit 
și pe noi pregătiți ca să ne adu
cem contribuția la efortul ge
neral de ridicare a țării ‘ pe o 
treaptă superioară de dezvol
tare".

„Eu, povestește Maria Marica, 
controlor de calitate la Uzina 
Electroprecizia din Săcele, ju
dețul Brașov — m-am calificat 
ca bobinatoare Ia Școala profe
sională a întreprinderii și am 
luat în fiecare an 'premiul I. 
După ce am absolvit școala am 
început să lucrez la echipamen
tul electric al autocamioanelor

și tractoarelor. La 18 ani am 
devenit membră a P.C.R. și am 
fost aleasă în comitetul U.T.C. 
al secției. După aceea mi s-a 
acordat încrederea de a repre
zenta comuniștii din secție în 
comitetul de’ partid al uzinei. 
Am fost apoi aleasă în comite
tul oamenilor muncii și în co
mitetul sindicatului, unde am 
primit sarcina de a conduce co
misia de femei. Sîntem 1 200 de 
femei în uzină.

Eu, ca om, datorez totul uzi
nei, că sînt așa cum sînt, fără 
falsă modestie și fără exagerări, 
dreaptă, cinstită, exigentă cu 
mine și cu ceilalți, conștientă 
că mai am multe de învățat și 
de făcut, fiindcă am trăit în 
uzină și munca și viața în uzină 
înseamnă pentru mine totul. A 
fi împreună, la bine și la rău, 
la efort și la entuziasm cu oa
menii alături de care muncesc 
este o mare realizare, este chiar 
viața mea. Eu cred că munca 
e singura și cea mai înaltă da
torie și noblețe a omului, că 
fiecare dintre noi, tineri și 
vîrstnici, trebuie să ne aducem 
contribuția la marea creație co
lectivă a țarii". „Sînt un om 
af lucrurilor concrete și lupt 
totdeauna numai pentru ceea 
ce cunosc bine — gîndeș- 
ie despre sine Doina Oana, 
secretară cu problemele șco
lii, a organizației Uniunii 
Tineretului Comunist din sec
torul 6, București. Am fost mai 
mulți ani la rînd profesoară și 
pot spune că azi înțeleg și știu 
ce gîndesc și cum gîndesc stu- 
aenții și elevii, care sînt preo
cupările și nevoile lor — sînt 
activistă a U.T.C. din anul 1968. 
Pot să afirm cu toată răspun
derea că spiritul lor revoluționar 
a crescut, că dorința apropierii 
de munca productivă și de acti
vitatea politică și obștească este 
o realitate incontestabilă, do
vadă și acțiunile intense de 
muncă patriotică desfășurate de 
ei, numeroasele șantiere ale ti
neretului, „vacanța în salopetă

această zi a Conferinței Națio
nale a partidului au fost deja 
economisite 69 tone de materie 
primă și am realizat deja pro
ducția â aproape 8 zile din cele 
14". „Cînd am terminat faculta
tea — își amintește Ion Pîrșco- 
veanu, inginer șef al U.E.L. 
Jiblea. din cadrul C.E.I.L. 
Rîmnicu Vîlcea — n-aș fi cre
zut că voi ajunge vreodată să 
iubesc atît de mult locurile și 
oamenii unde am să muncesc. în 
anii care au trecut au fost date 
multe parcele în exploatare, oa
menii s-au schimbat, unii au 
plecat, alții au venit, dar mun
ca noastră a rămas la fel de 
frumoasă. Trebuie să devi
nă din ce ' în ce maî clar 
și să capete valoare de normă 
comunistă a vieții noastre ceea 
ce secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, spunea la Conferința 
extraordinară a organizației de 
partid a Municipiului București j 
„Principiul socialist spune că 
nimeni nu poate trăi fără mun
că. Socialiștii și comuniștii mai 
vechi aveau lozinca : „Nici mun
că fără pline, nici pîine fără 
muncă !" Acest criteriu trebuie 
să-l introducem în viață... Acest 
lucru este esențial pentru pro> 
greșul social, pentru construirea 
socialismului și comunismului".

„Cum arată munca mea și care 
sînt, concret, rezultatele muncii 
mele ? — se întreabă Ecaterina 
Iacob, prim secretar a organi
zației Uniunii Tineretului Co
munist din sectorul 7, Bucu
rești. E un sector mare și greu, 
cu’ mii de tineri, cu 40 de școli 
și 70 de întreprinderi și institu
ții, . reprezentînd 18 la sută din 
producția industrială a Capita
lei. Sînt activistă a-organizației 
de tineret de 7 ani. Cinci ani 
de zile am fost croitoreasă la 
Fabrica de confecții, apoi am 
urmat facultatea și am devenit 
economistă. Pot spune câ știu 
multe despre tinerii în mijlocul 
cărora mă găsesc aproape zil
nic. Dar oare este de-ajuns

MESAGERII 
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de brigadier". Sigur, mai sînt 
multe de făcut, este necesară o 
mai bună reprezentare a tineri
lor șî a organizației JU.T.C. în 
toate articulațiile factorilor de 
decizie, cu atît mai mult atunci 
cînd acești factori decid în le
gătură cu tineretul, o aplicare 
consecventa, de sus pînă jos, a 
principiilor democratice statua
te de societatea noastră, o pro
movare mai curajoasă. după 
criterii ferme, după pregătirea 
profesională și politică a tineri
lor în toate domeniile de acti
vitate, și, desigur, că la Confe
rință, aceste inconsecvențe în 
aplicarea principiilor democra
ției noastre își vor căpăta rezol
varea, dar importantă rămîne — 
după părerea mea, imensa dis
ponibilitate a tinerei generații 
pentru dăruire și entuziasm, 
pentru munca cinstită și viața 
demnă".

A fost lansat vibrantul 
apel al comuniștilor bucu- 
reșteni : Cincinalul în patru 
ani și jumătate, și, iată : ti
nerii țării, muncitorul din ma
rile uzine și combinate, con
structorul de hidrocentrale și de 
calculatoare electronice, tracto
ristul și țăranul ce pregătesc 
temeinic recolta verii, profeso
rul ce descifrează privirilor în
cărcate de candoare taina mi
nunată a alfabetului, scriitorul 
întîrziind în fața paginii albe 
ce revendică adevărul lumii 
noastre, arhitectul care trasea
ză contururile așezărilor pe 
unde vom trăi și vom trece noi 
și copiii noștri —. alături de în
treaga țară, de întregul popor, 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități au pornit la 
înfăptuirea hotărîtoarei încer
cări.

„Am 20 de ani și drumul vie
ții mele a fost drept și curat, ca 
al multor altora — spune țesă- 
toarea Terezia yiad de la între
prinderea textilă din Timișoara. 
După ce am terminat școa
la profesională, în 1968, am 
început imediat să lucrez. A- 
veam 16 ani, iar la sfîrșitul pri
mei luni de muncă am fost 
fruntașă în producție, și de 
atunci sînt mereu. După ce am 
fost primită în rîndurile comu
niștilor. cei peste 1 000 de *ute- 
ciști din întreprindere m-au 
ales secretară a comitetului 
U.T.C. Am calculat că din stofa 
țesută de mîinile mele în anii 
de cînd sînt în fabrică s-au îm
brăcat 7 200 de oameni. E foarte 
puțin pe lingă ceea ce realizăm 
împreună, noi, tinerii din fabri
că. Așa, de pildă, toți cei din 
fabrică ne-am angajat să dăm 
pînă Ia sfîrșitul anului peste 
plan 40 000 mp de țesături tip 
lină, din care pînă la Conferin
ța Națională a partidului, 
35 000 mp. Tinerii din fabrică 
și-au „însușit" dreptul de a 
realiza 28 000 mp din aceste țe
sături, și angajamentul a fost 
îndeplinit. O inițiativă care nc 
aparține în exclusivitate nouă, 
tinerilor, este angajamentul de a 
realiza pînă la sfîrșitul anulili 
producția de țesături a 14 zile 
din 130 tone de materie primă 
economisită, adăugind astfel 
fabricii un beneficiu suplimen- 
*ar de 2,5 milioane lei-. Pînă în

atît ? N-avem dreptul nici 
noi, ca oameni, ca activiști, și 
nici organizația U.T.C. și nici 
organizația de partid să fim 
delăsători cu viața tinerilor. 
Dacă uneori se pierd ani din 
viața unui tînăr este desigur și 
vina noastră. Munca de edu
cație și de îndrumare, ca și pro
pria noastră educație, a celor 
care educăm, nu este o muncă 
sezonieră, cu atît mai puțin 
răspunderile nu sînt accidentale. 
A munci în rîndul tinerilor în
seamnă, cred, a te preocupa îna
inte de orice de cunoașterea și 
rezolvarea problemelor tineretu
lui, de a-i îndruma să munceas
că, dar și de a contribui la cre
area unor condiții bune de pre
gătire profesională, de califica
re și de ridicare a calificării, 
de specializare, de învățat, de 
apreciere și promovare. Se spu
ne : ești tînăr și poți să faci mai 
mult, trebuie să faci mai mult, 
dar atunci adaugă și do
vedește că-i recunoști tînărului 
priceperea, dăruirea, puterea de 
muncă, și nu numai în principiu, 
ci și acolo, în uzină, în institu
ție. Sînt întreprinderi în sector 
unde media de vîrstă este de 
22 de ani. Faptul că pe primul 
semestru planul a fost îndepli
nit cu 8 zile înainte de termen, 
că s-au făcut economii în valoa
re de 200 milioane lei și de 15 
milioane lei valută se datorează 
în mare măsură și tinerilor, ini
țiativelor și muncii lor pline de 
abnegație. De aceea cred, gîn- 
dindu-mă și la mine, la munca 
și la realizările muncii mele de 
activistă, că a fi comunist nu 
înseamnă numai a accepta pro
gramul partidului, ci și a milita 
pentru a-1 traduce în fapte de 
producție, de spirit, de omenie, 
de înțelegere oriunde ești che
mat și trimis, oriunde ești con
fruntat cu existența obștei, cu 
marea noastră năzuință de con
structori ai societății socialiste 
șî comuniste".

Aduc, așadar, acești tineri 
delegați la Conferința Națională 
a partidului mărturie munca lor 
și viața lor, rezultatele muncii 
lor profesionale și politice, con
vingerile lor ferine, cinstea vie
ții lor integre, astfel îneît în
dreptățirea înaltei responsabili
tăți pe care o au și cu care 
au fost încredințați să fie 
semnul limpede că ei sînt 
cb adevărat purtătorii de cu
vînt ai generației lor, că 
ei sînt acei convingători me
sageri ai tinereții, că ei sînt 
activi participanți la dezbaterile 
și lucrările Conferinței. Se cu
vine, deci, să arătăm că, pre
zentă la Conferința Națională a 
partidului prin cei mai destoi
nici reprezentanți ai ei, tinerei 
generații i se dă în acest mod 
nu numai o firească prețuire», 
dar și, sau mai cu seamă, în
crederea continuității de ideal 
și de dăruire, de muncă și de 
împlinire creatoare.

CONSTANTIN STOICIU 
cu sprijinul corespondenților
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Omagiu partidului
și patriei socialiste"

spectacol festiv al Radioteleviziunii —

CRONICA

(Urmare din pag. I) 

viața programele sale complexe și de largi 
perspective, partidul, conducerea sa, în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, au făcut din 
stimularea gîndirii creatoare și promovarea 
celor mai eficiente forme de organizare și 
conducere, din combaterea fermă a rutinei 
și conservatorismului și promovarea noului, 
din ridicarea calității deciziilor și a muncii 
de înfăptuire a lor — trăsături definitorii ale 
activității sociale din țara noastră.

Dar, investigînd realitățile economico-so- 
ciale din România anului 1972, Conferința 
Națională va însemna în mod esențial un 
amplu și multilateral dialog cu viitorul. Pe 
temeiul bilanțului strălucit al realizărilor, Con
ferința va elabora noi măsuri atît în ceea ce 
privește creșterea generală a avuției națio
nale cît și perfecționarea întregii activități de 
conducere ecOnomico-socială, de lărgire a 
democrației socialiste, punind baze și mai 
puternice participării întregului popor la con
ducerea societății noastre. Laborioasa activi
tate ce a premers Conferinței, climatul de 
lucidă confruntare cu exigențele progresului 
neîntrerupt al patriei, imprimat tuturor sec
toarelor de activitate, au evidențiat adevărata 
măsură a potențialului nostru material și 
uman, au relevat, așa cum preciza cu prile
jul unei recente vizite de lucru, secretarul ge
neral al partidului, că putem, cu mijloacele 
pe care le avem, cu investițiile și cu forța 
de muncă de care dispunem, să ,obținem re
zultate mai bune, să facem să crească în- 
tr-un ritm mai intens avuția națională și ve
nitul național, să creăm, deci, condiții mai 
bune pentru dezvoltarea patriei noastre, pen. 
tru creșterea nivelului de trai al întregului 
nostru popor. Chiar și numai aceasta este un 
indiciu de încredere și certitudine că ampla 
confruntare cu viitorul pe care o va prilejul

Conferința Națională nu va fi cîtuși de puțin 
nici o conversație platonică și nici una ten
tată de utopie. Așa cum ne-a obișnuit în anii 
din urma partidul, va fi un dialog de lucru 
realist, concret și tocmai de aceea fertil. Ana
liza ce urmează a fi întreprinsă va pune în 
evidență căi și mijloace de a accelera in con
tinuare progresul țării pe toate planurile, ho- 
tărîrile ce vor fi adoptate vor crea condiții 
pentru a imprima un ritm și mai rapid înain
tării noastre pe drumul făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Vital interesată în a face ca viitorul să 
devină ,,astăzi” cît mai repede cu putință, 
beneficiară principală a tot ceea ce se în
făptuiește pentru dezvoltarea și înfloriiea ță
rii, pentru progresul ei spre comunism, cum 
or putea, oare, tînăra generație a patriei să 
nu se afle la ora aceasta, alături de întregul 
popor, cu inima, cu gîndul, cu faptele sale, 
acolo, la conferințe comuniștilor, in miezul 
acestui dialog cu viitorul ? Crescut și educat 
de partid, tineretul știe că acolo ii este locul, 
în primele rînduri ale luptei pentru construi
rea societății socialiste și comuniste, și, as
tăzi, mai mult ca întotdeauna, participant la 
sărbătoreasca lucrare a țării își face un titlu 
de mîndrie din a-și rosti dragostea și atașa
mentul față de conducătorul încercat al po
porului, hotărîrea de c-și dărui toate forțele 
înfăptuirii programului partidului, a măsurilor 
pe care le va adopta Conferința Națională.

Este gîndul și hotărîrea întregului popor.
Și explicația, una singură, este aceea pe 

care atît de concis a formulot-o secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : „Avind asemenea preocupări 
partidul nostru gindește in spiritul intregului 
popor, este conștiința și gindul poporului în
suși I Gindul partidului este gindul poporului 
- și tocmai de aceea partidul se bucură de 
încredere și este urmat de întregul popor**.

LA CONSILIUL
DE MINIȘTRI

Marți, înainte de amiază, to
varășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, s-a 
întîlnit cu tovarășul Matej Lu
can,, membru al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, vicepreședinte al 
Guvernului R. S. Cehoslovace, 
care, la invitația C.C. al 
își petrece concediul de 
in țara noastră.

La întîlnire, care s-a 
șurat ijitr-o atmosferă 
prietenească, a participat Nico
lae Ionescu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R-

A fost de față J. Benda, în
sărcinat cu afaceri a.i. al R. S. 
Cehoslovace la București.

P.C.R., 
odihnă
desfă- 
c-alda,

• CU PRILEJUL CELEI 
DE-A 18-A ANIVERSARI a în
cheierii Acordurilor de la Ge
neva cu privire la Indochina, 
marți s-a desfășurat în Capitală 
o adunare de solidaritate cu 
lupta poporului vietnamez.

La adunare au luat parte 
muncitori, ingineri și tehnicieni 
din întreprinderile Capitalei, oa
meni de știință, artă și cultură, 
un numeros public. Au fost de 
față Nguyen Dang Hanh. amba
sadorul Republicii Democrate 
Vietnam, și Lam Van Luu. am
basadorul Republicii Vietnamu
lui de sud la București, precum 
«i membri ai celor două amba
sade.

Adunarea din Capitală a pri
lejuit o puternică manifestație 
de simpatie și solidaritate a 
poporului român cu lupta 
dreaptă a popoarelor Indochi- 
nei împotriva agresiunii impe
rialiste americane.

în sala Radioteleviziunii a 
fost prezentat luni, pentru 
un numeros public, în ma
joritate tînăr, spectacolul 
festiv „Omagiu partidului și 
patriei socialiste-4, realizat 
de redacțiile cultural-artisti- 
ce, radio și T.V. In cinstea 
Conferinței Naționale a par
tidului. * ’ ’ ’ ' ‘
ieri pe micul ecran (regia 
artistică, "" C: * _i,
regia muzicală, R. Chelaru) 
a beneficiat de participarea 
unui mare număr de artiști 
— actori, interpreți muzicali, 
soliști vocali și instrumen
tali. Irina Răchițear.u-Șiria- 
nu, George Ca rabin, Simona 
Bondoc, Elena Sereda și 
mulți alții și-au adus aici 
contribuția alături de tinerii 
actori Ovidiu-Iuliu Moldo
van, Emil Hossu, Ruxandra 
Sireteanu, Costel Constantin 
etc., și de un grup de elevi 
de la Școala populară de 
artă. Ei au recitat versuri 
de slavă și de dragoste față 
de țară, față de partid, in
terpretarea lor vibrantă tre
zind o vie emoție în rîndul 
spectatorilor. Poeziile alese 
erau în bună parte inedite 
și purtau semnăturile unor 
poeți ca» Victor Eftimiu, 
Alexandru Andrițoiu. Bodor 
Pâl, Mihai Beniuc, Ion Brad, 
Johannes Bulhardt, Nina 
Cassian. Patria, frumusețile 
ei, însușirile alese ale po
porului nostru, condus de 
partid, au fost evocate de 
acești poeți, ca și de cei mai 
tineri — Nichita Stănescu, 
Gabriela Melinescu, Grigore 
Hagiu, Dumitru M. Ion — 
prezenți prin versurile lor la 
un important moment artis
tic omagial. La fel și com
pozitorii Ion Chirescu. Va- 
sile Popovici, Laurențiu Pro- 
feta, Zoltan Aladar, Doru 
Popovici, ale căror creații 
muzicale au fost admirabil 
interpretate de orchestra 
simfonică și corul Radiotele
viziunii (dirijor Iosif Conta). 
Artistul poporului Ion Voi- 
cu a cîntat „Balada44 de Ci- 
prian Porumbescu, arta lui

Spectacolul reluat
T. Constantinescu,

fiind răsplătită cu puternice 
aplauze, ca și participarea 
unor soliști de frunte ai sce
nei noastre lirice, Magda 
Ianculescu și Dan Iordăches- 
cu. Reprezentația, bazată in
tegral pe arta poetică și mu
zicală românească, a fost ca
racterizată printr-o aleasă 
ținută artistică, acordată de 
alcătuirea programului, dar 
mai ales de seriozitatea și 
credința interpretării.

Spectacolul a început și

s-a încheiat în acordurile 
unui impunător imn închinat 
partidului ; la sfîrșit, inter
prets au coborît în sală și 
au împărțit garoafe roșii ce
lor care au participat la a- 
cest spectacol dedicat unui 
eveniment de covîrșitoare 
însemnătate pentru întregul 
nostru popor — Conferința 
Națională a Partidului Co
munist Român.

T. V.

U.T.C.
Ieri a părăsit Capitala, în- 

dreptîndu-se spre Varșovia, 
o delegație a U.T.C. formată 
din tovarășii Franeisc Tdrhk, 
membru al Biroului C.C. al 
U.T.C., și Valentin Pavel, se
cretar al Comitetului jude
țean Tulcea al U.T.C., care 
la invitația Comitetului po
lonez de cooperare a or
ganizațiilor de tineret 
(O.K.W.O.M.) din R P. Po
lonă va participa la mani
festările ce se vor organiza 
cu prilejul Zilei naționale a 
Poloniei.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, delegația a fost sa
lutată de tovarășa Ioana 
Nae, membru al Biroului C.C. 
al U.T.C., de activiști ai C.C. 
al U.T.C.

PROFIL
COMUNIST

r

(Urmare din pag. I)

cu credința fermă că toate aceste planuri, pe măsura unui 
popor harnic și viguros, vor prinde viață.

Credința fermă intr-o reușită deplină, în victorie însufle
țește azi milioanele de constructori din toate domeniile de 
activitate, determină angajamente solemne în fața partidului , 
și a poporului : sarcinile actualului cincinal vor fi îndepli
nite în patru ani și jumătate !

Delegați ai comuniștilor din întreaga țară, avind mandat ■ 
să exprime voința și năzuințele întregului popor, iau parte 
începind de azi la unul dintre cele mai importante evenimente < 
din istoria Partidului Comunist Român, Conferința Națională - 
a partidului, care va trasa căile ce duc spre progresul și * 
bunăstarea anilor viitori. Cuvîntul comuniștilor este crezut, < 
respectat, urmat pentru că are acoperire in fapte. Existe < 
certitudinea că numeroasele propuneri ce se vor face privind J 
perfecționarea metodelor de lucru, ridicarea întregii octivi- 4 
tați productive pe o treaptă superioară, formarea cadrelor de < 
mîine — vor intra în atenția organelor de partid și de stat și * 
vor fi supuse unei largi dezbateri în toate colectivele de 
muncă. Există certitudinea câ angajamentele delegaților la 
Conferință — angajamente izvorîte din hotărîrea a milioane 
de constructori - vor fi realizate in termenii stabiliți.

Comuniștii, toți oamenii muncii militează consecvent pentru 
stabilirea unor relații demne, de tip socialist, intre membrii 
societății noastre, pentru echitate socială și o comportare 
etică în acord cu principiile nobile care ne călăuzesc. Secre
tarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, o 
insistat pe larg asupra acestor probleme, fundamentind teo
retic acțiunea de continuă primenire morală a societății, de 
formare a omului nou.

Comunistul este un om care se perfecționează neîncetat 
ca om, țelul suprem al tuturor eforturilor, zbaterilor, medita
țiilor lui constînd in elaborarea, în cursul vieții și activității 
lui, a unui model uman superior, moralmente exemplar, ca
pabil să inspire și să însuflețească celelalte conștiințe, să le 
mobilizeze prin forța exemplului viu, să determine amplifi
carea și adîncirea procesului general de înnoire radicală a 
mentalității și a concepției oamenilor, a tuturor constructo
rilor socialismului. Noul model uman este conceput ca în
treprindere complexă, în cursul căreia principiile noi, 
comuniste, de comportare socială sînt elaborate pe 
baza vieții, ținînd seama de toate caracteristicile și con
tradicțiile ei. Codul etic al comunistului, normele lui de com
portare izvorăsc în chip organic din idealul pentru care s-a 
angajat să militeze cu toate forțele sale, ideal menit să 
creeze condițiile pentru ca oamenii, în opera revoluționară 
de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, să-și 
împlinească personalitatea creatoare, să-și construiască liberi 
destinul lor și al țării lor, așa cum îl prefigurează partidul 
comunist.

In acest proces, de o importanță covîrșitoare se arată a 
fi respectarea neabătută a normelor morale, comportarea 
exemplară, fără nici o abatere de la principiile echității și 
dreptății. Căci nimic nu impune mai mult oamenilor decit 
concordanța deplină a normelor, a principiilor cu viața, cu 
activitatea concretă a fiecăruia, perfectul acord între vorbe 
și fapte. Comunistul de omenie este omul în ale cărui fapte 
de zi cu zi, în ale cărui relații cu ceilalți, în ale cărui acte 
se reflectă ca în cea mai curată oglindă respectul total, 
consecvent, al normelor și al principiilor moralei socialiste. 
Acest profil comunist constituie însăși esența tuturor marilor 
realizări și proiecte înscrise de partid în istoria țării.

JUDEȚUL ALBA
Liceul industrial metalurgie 

din Alba Iulia. Liceul industrial 
pentru industria lemnului din 
Blaj. Liceul agricol din Blaj.

JUDEȚUL ARAD
Liceul industrial de construcții 

de mașini din Arad. Liceul in
dustrial de construcții din 
Arad. Liceul industrial pentru 
industria lemnului din Arad. 
Liceul agricol din Arad. Liceul 
agricol din Lipova.

JUDEȚUL ARGEȘ
Liceul industrial de construcții 

de mașini din Pitești. Liceul in
dustrial de construcții de ma
șini din Cimpulung Muscel. Li
ceul industrial de petrol din 
Pitești. Liceul industrial pentru 
industria lemnului din Curtea 
de Argeș. Liceul industrial din 
Pitești. Liceul agricol din Curtea 
de Argeș.

JUDEȚUL BACĂU
Liceul industrial de petrol din 

Moinești. Liceul economic din 
Bacău. Liceul pedagogic din Ba* 
cău.

La Craiova, Cluj, București și Constanța 
încep azi întrecerile din cadrul

CAMPIONATULUI EUROPEAN 
UNIVERSITAR DE FOTBAL

în cinstea Conferinței Naționale

a Partidului Comunist Român

in Editura politică au apărut
• SUB STEAGUL INTER

NAȚIONALISMULUI 
CIALIST

SO-

— vizita delegației de par
tid și guvernamentale a Re
publicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in Republica 
Populară Chineză, Republi
ca Populară Democrată Co
reeană. Republica Democra
tă Vietnam și Republica 
Populară Mongolă, 1—24 iu
nie 1971.

blicii Socialiste România, in 
unele țări africane. 7—11 de
cembrie 1970 și 11 martie— 
6 aprilie 1972.

• SUB STEAGUL INTER
NAȚIONALISMULUI SO

CIALIST

• PRIETENIE. COLABO
RARE. SOLIDARITATE

— vizite și întîlniri reci
proce ale conducătorilor de 
partid și de stat ai Republi
cii Socialiste România cu 
conducători de partid și de 
stat ai țărilor socialiste din 
Europa și Republica Cuba. 
Iunie 1965 —iunie 1972. 2 vo
lume.

— vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comu
nist Român. președintele 
Consiliului de Stat al Repu-

• PERFECȚIONAREA OR
GANIZĂRII ȘI CONDUCE
RII VIEȚII ECONOMICE 

DE STAT ȘI SOCIALE

Ședința tehnică de ieri după- 
amiazâ a soluționat ultimele 
probleme ce mai rămăseseră 
deschise pe agenda comisiei de 
organizare. între acestea și cî- 
teva de interes general pe care 
le vom consemna în rîndurile 
ce urmează. Așa după cum am 
mai anunțat, patru dintre echipe 
nu sînt însoțite de arbitrii pro
prii. în locui lor, F.R.F. a dele
gat un număr de arbitri români. 
Jocurile lotului universitar al 
țării noastre vor fi conduse de 
o brigadă de arbitri din Spania, 
Anglia și Bulgaria. O măsură 
care a suscitat numeroase dis
cuții a fost aceea a jocurilor 
amicale de la București și Cra
iova. în cele din urmă comisia 
tehnică a hotărît, pentru a asi
gura condiții echitabile tuturor 
echipelor, ca în timpul jocurilor 
să nu poată fi schimbați decit 
doi jucători.

Astăzi se vor desfășura urmă
toarele meciuri : la Craiova, pe 
Stadionul central : U.R.S.S.-
Universitatea Craiova și Ceho- 
slovacia-Luxemburg : la Cluj, 
pe Stadionul municipal : Spa- 
nia-Bulgaria și Anglia-Iugosla- 
via ; Ia București, pe stadionul 
Republicii : Belgia-Ungaria și 
Franța-Sportul studențesc : la 
Constanța, pe stadionul Farul : 
România-Malta și Olanda-R. F. 
a Germaniei. Festivitatea de 
deschidere și primele jocuri vor 
începe la orele 16,30 la Craiova 
și Cluj, 17,30 la București, 18,00 
la Constanța.

O dată cu apropierea fluieru
lui inaugural al Campionatelor 
europene universitare de fotbal, 
notăm cu satisfacție aprecierile 
elogioase ale unor personalități 
sosite cu acest prilej în țara 
noastră. Astfel, vicepreședintele 
F.I.S.U., Teodor Olic, menționa: 
„Am fost în orașele gazdă ale 
jocurilor și am constatat orga
nizarea și condițiile ireproșabi
le create tuturor jucătorilor și 
oficialilor. Organizatorii români 
nu au precupețit nici un efort 
pentru a asigura succesul com- 
petiției“.

In sfîrșit, o ultimă problemă 
ce reține atenția tuturor celor 
antrenați în această competiție 
de anvergură este, bineînțeles, 
aceea a pronosticurilor. Cu-ex
cepția românilor, toți ceilalți

participant manifestă o pru
dență deosebită. Conducerea lo
tului universitar al țării noaștre 
speră să cîștige actuala ediție a 
Campionatelor europene uni
versitare, bizuindu-se pe valoa
rea individuală a membrilor lo
tului, pe seriozitatea cu care 
s-au pregătit, pe mișcarea fot
balistica universitară foarte pu
ternică în România (patru echi
pe studențești în prima divizie 
a țării), pe avantajul terenului 
propriu și. firesc, pe sprijinul 
numerosului public spectator 
aflat în această perioadă pe li
toral. Dar nu e bine să antici
păm pentru că, după opinia tu
turor comentatorilor, acest cam
pionat este o competiție a ma-

s

transporturi din Cluj. Liceul 
industrial pentru alimentație 
publică din Cluj. Liceul agricol 
din Turda. Liceul economic din 
Cluj. Liceul pedagogic „Gh. La- 
zâr“ din Cluj.

JUDEȚUL CONSTANȚA
Liceul industrial de chimie 

din Năvodari. Liceul industrial 
de marină din Constanța. Li
ceul agricol din Agigea. Ljceul 
agricol din Palas Constanța. Li
ceul agricol din Poarta Albă. 
Liceul agricol dirt Cernavodă.

JUDEȚUL HUNEDOARA
Liceul industrial metalurgic 

din Hunedoara. Liceul industrial 
minier din Petroșani. Liceul in
dustrial minier din Deva. 1‘ 
ceul industrial minier din Bar
za. Liceul industrial de 
strucții din Deva. Liceul agri
col din Geoagiu.

Li-
con-

JUDEȚUL IALOMIȚA
Liceul industrial din Slobo

zia. Liceul agricol din Călărași. 
Liceul pedagogic-din Slobozia.

JUDEȚUL COVASNA
Liceul industrial de construcții 

din Sf. Gheorghe. Liceul agri
col din Tg. Secuiesc.

JUDEȚUL DÎMBOVIȚA
Liceul industrial pentru con

strucții de mașini din Tirgoviște. 
Liceul industrial de petrol din 
Tirgoviște. Liceul agricol din

JUDEȚUL IAȘI
Liceul industrial de construcții 

de mașini din Iași. Liceul agri
col din Podul Iloaiei. Liceul a- 
gricol din Iași. Liceul pedagogic 
din Iași.

JUDEȚUL ILFOV
Liceul industrial din Giurgiu. 

Liceul agricol din Dragomirești-

JUDEȚUL NEAMȚ
Liceul agricol „I. Ionescu de 

la Brad44 din Roman. Liceul a- 
gricol din Roman. Liceul peda
gogic „Gh. Asachi“ din Piatra 
Neamț.

JUDEȚUL OLT
Liceul industrial metalurgic 

din Slatina. Liceul agricol din 
Caracal. Liceul agricol din “* 
tina. Liceul economic din 
racal. Liceul pedagogic din 
tina.

JUDEȚUL PRAHOVA
Liceul industrial de __

strucții de mașini din Ploiești. 
Liceul industrial de petrol din 
Teleajen. Liceul industrial de 
petrol din Cîmpina. Liceul in
dustrial de chimie din Ploiești. 
Liceul industrial pentru indus
tria lemnului din Cimpina. Li
ceul industrial pentru industria 
materialelor de construcții 
Scăeni. Liceul industrial

Sla- 
Ca- 
Sla-

con-

din 
de

rilor surprize, surprize posibi
le dată fiind dorința de afir
mare a tuturor jucătorilor, 
foarte puținele date pe care le 
cunoaștem despre loturile parti
cipante și diferențele de valoa
re, într-un sens sau altul, J:~ 
tre loturile universitare și 
mele garnituri fotbalistice 
ționale.

Toate acestea nu vor 
decît ca lupta sa fie aprigă, iar 
spectacolul fotbalistic plin de 
inedit. Așa că cea mai bună so
luție nu rămîne decît să mer
gem pe stadion și să urmărim 
la lucru 
disputa 
țiosului

din- 
pri- 
na-

face

echipele angrenate în 
pentru cucerirea pre- 
trofeu.

AL. DOBRE

FISCHER
LA PRIMA VICTORIE

Meciul secolului care părea 
din nou și definitiv compromis, 
datorită respingerii de către 
comitetul de organizare a for- 
fait-ului, din cea de-a doua 
partidă, a fost din nou reluat 
spre satisfacția iubitorilor de 
șah din întreaga lume. Insis- 
tînd puțin asupra acestui fapt, 
trebuie să remarcăm că s-a 
produs intr-adevăr ceva cu to
tul ieșit din comun în istoria 
meciurilor pentru titlul mon
dial : pentru prima dată un 
mare maestru nu s-a prezen
tat la masa de joc în timp re
gulamentar și tot pentru pri
ma dată contra lui s-au apli
cat măsuri drastice dîndu-se 
partidă pierdută. Trebuie spus 
că dacă asprimea măsurii luatp 
de comitetul organizator la su
gestia arbitrului principal, vest- 
germanul Schmidt, era îndrep
tățită oarecum de comportarea 
cu totul extravagantă a lui Fi
scher de pînă atunci, această 
hotărîre risca să compromită 
desfășurarea întregului meci !... 
Arătînd că el a cerut arbitru
lui să amine partida dar nu
mai verbal, nu și în scris, cum

Alexandria. Liceul agricol din 
Alexandria. Liceul agricol din 
Tr. Măgurele. Liceul economic 
din Roșiorii de Vede. Liceul 
pedagogic din Turnu Măgurele.

JUDEȚUL TIMIȘ
Liceul industrial metalurgic 

din Nadrag. Liceul ’ ' ’
de construcții din 
Liceul agricol din Ceacova. Li
ceul agricol din Timișoara. Li
ceul pedagogic din Timișoara.

industrial 
Timișoara.

JUDEȚUL TULCEA
Liceul industrial de con

strucții din Tulcea. Liceul pe
dagogic din Tulcea.

JUDEȚUL VASLUI
de

din Bîrlad. 
din Vaslui. Li- 

Huși. Liceul 
Vlahuță“ din

con-

I
I
I
I

I JUDEȚUL BIHOR
Liceul agricol din Oradea. Li

ceul agricol din Salonta.

I JUDEȚUL BOTOȘANI
Liceul industrial de construcții 

din Botoșani. Liceul agricol din I Botoșani. Liceul pedagogic din I Botoșani.

I JUDEȚUL BRAȘOV
Liceul industrial de construcții 

de mașini „Steagul Roșu“ din 
Brașov. Liceul industrial de 

| construcții de mașini din Zăr- 
nești. Liceul industrial de con- 

Istrucții de mașini din Brașov.
Liceul industrial de chimie din 
Codlea. Liceul industrial de 
construcții din Brașov. Liceul 

I agricol din Măgurele.
JUDEȚUL BRĂILA

I Liceul industrial de chimie și 
construcții de mașini din Brăila. 
Liceul industrial de construcții 
din Brăila. Liceul agricol din

I Brăila.
JUDEȚUL BUZĂU

I Liceul agricol din Rimnicu 
Sărat. Liceul agricol din Buzău. 
Liceul pedagogic din Buzău.

I JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
Liceul industrial metalurgic și 

pentru construcții de mașini din I Reșița. Liceul industrial de 
construcții din Reșița.

JUDEȚUL CLUJ

I Liceul industrial metalurgic 
din Cîmpia Turzii. Liceul in
dustrial de chimie din Turda.

I Liceul industrial de construcții 
din Cluj. Liceul industrial de

LICEELE DE SPECIALITATE
la care se va organiza o noua sesiune de admitere în 

perioada 1—10 septembrie a.c.
din

te-

Voinești. Liceul pedagogic 
Tirgoviște.

JUDEȚUL DOLJ
Liceul industrial de căi

rate Craiova. Liceul industrial 
de construcții din Craiova. Li
ceul agricol din Malu Mare. Li
ceul agricol din Calafat. Liceu! 
agricol nr. 1 din Craiova. Li
ceul agricol nr. 2 din Craiova. 
Liceul pedagogic din Craiova.

JUDEȚUL GALAȚI
Liceul industrial metalurgic 

din Galați. Liceul industrial de 
transporturi din Galați. Liceul 
industrial Galați. Liceul indus
trial de construcții din Galați. 
Liceul agricol din Tecuci. Li
ceul industrial pentru industria 
alimentară din Galați. Liceul e- 
conomic din Galați. Liceul pe
dagogic „C. Negri“ din Galați.

JUDEȚUL GORJ
Liceul industrial minier 

Motru. Liceul industrial de 1 
strucții din Tg. Jiu. Liceul 
dustrial pentru industria 1 
nului din Tg. Jiu. Liceul 
nomic din Tg. Jiu.

JUDEȚUL HARGHITA
Liceul industrial metalurgic 

din Vlahița. Liceul industrial 
din Odorheiul Secuiesc. Liceul 
agricol din Odorheiul Secuiesc.

din 
con- 

in- 
lem- 
eco-

Vale. Liceul agricol din Cioro- 
girla. Liceul agricol din Fun- 
ciulea. Liceul agricol din Bră- 
nești.

JUDEȚUL MARAMUREȘ
Liceul industrial de 

strucții de mașini din 
Mare. Liceul industrial 
din Baia Mare. Liceul 
trial metalurgic din Baia-Mare. 
Liceul agricol din Seini.

JUDEȚUL MEHEDINȚI
Liceul industrial de con

strucții de mașini din Drobeta 
Tr. Severin» Liceul industrial 
pentru industria lemnului din 
Drobeta Tr. Severin. Liceul in
dustrial de construcții din Dro
beta Tr. Severin. Liceul eco
nomic din Drobeta Tr. Severin. 
Liceul pedagogic din Drobeta 
Turnu-Severin.

JUDEȚUL MUREȘ
Liceul industrial de 

strucții de mașini din Tg. 
reș. Liceul industrial de 
strucții din Tg. Mureș, 
industrial din Reghin, 
industrial pentru industria 
șoară din Tg. Mureș. Liceul in
dustrial pentru industria lem
nului din Tg. Mureș. Liceul e- 
conomic din Tg. Mureș. Liceul 
agricol din Tg. Mureș.

con-
Baia- 

minier 
indus-

con- 
Mu- 
con- 

Liceul 
Liceul 

u-

construcții din Ploiești. Liceul 
agricol din Mizil.

JUDEȚUL SATU-MARE
Liceul industrial pentru in

dustria lemnului din Satu-Mare. 
Liceul industrial de alimentație 
publică din Satu-Mare. Liceul 

din 
din

publică din Satu-Mare. 1 
industrial de construcții 
Satu-Mare. Liceul agricol 
Livada.

JUDEȚUL SĂLAJ
Liceul industrial minier 

Sărmășag. Lieeul agricol 
Șimleul Silvaniei.

JUDEȚUL SIBIU
Liceul industrial de petrol 

Mediaș. Liceul industrial 
construcții din Sibiu. Liceul 
dustrial pentru industria 
mentarâ din Sibiu. Liceul 
dustrial pentru industria ușoară 
din Cisnădie. Liceul agricol din 
Sibiu. Liceul agricol din Dum
brăveni. Liceul economic 
Mediaș.

JUDEȚUL SUCEAVA
Liceul industrial minier __

Gura Humorului. Liceul agricol 
din Fălticeni. Liceul agricol din 
Rădăuți.

JUDEȚUL TELEORMAN
Liceul industrial de petrol 

din Videle. Liceul industrial din

din 
din

din 
de 

in- 
ali- 
in-

din

din

Liceul industrial 
strucții de mașini 
Liceul industrial 
ceul agricol din 
pedagogic „Al. 
Bîrlad.

JUDEȚUL
Liceul industrial de chimie 

din Rimnicu-Vîlcea. Liceul 
dustrial de construcții din 
beni. Liceul economic din 
limănești.

VÎLCEA

in- 
Bă- 
Că-

JUDEȚUL VRANCEA
Liceul industrial pentru 

dustria lemnului din Focșani. 
Liceul economic din Focșani.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
Liceul industrial pentru con

strucții de mașini din Bucu
rești, din Bulevardul Lacul Tei 
nr. 63. Liceul industrial meta
lurgic din București, str. Pescă
rușului nr. 124. Liceul indus
trial pentru industria materia
lelor de construcții București, 
B-dul. Preciziei nr. 12. Liceul in
dustrial de poligrafie și tehnica 
cinematografică din București, 
str. Argeș nr. 7. Liceul indus
trial de poștă și telecomunicații 
din București, Aleea Barajului 
Bicaz, nr. 9. Liceul industrial 
din București, B-dul Energeticie- 
nilor nr. 9—11. Liceul industrial 
de transporturi din București, 
str. Dr. Grozovici nr. 4. Liceul 
industrial pentru controlul ca
lității produselor și metrologie 
din ' București, Șoseaua Vitan 
Birzești nr. 11. Liceul economic 
din București, Șoseaua Mihai 
Bravu nr. 169. Liceul pedagogic 
din București, str. Peștera Scă
rișoarei nr. 1.

Informații suplimentare se pot 
obține la liceele de specialitate 
respective. De asemenea, se va 
organiza o nouă sesiune de 
concurs de admitere și la unele 
licee de cultură generală. în 
legătură cu acestea, informațiile 
necesare se pot obține de la 
inspectoratele școlare județene.

in-

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

era necesar, Fischer a subliniat 
că nu ar fi corect să se acorde 
campionului mondial încă un 
punct din start alături de ce
lălalt mare avantaj pe care îl 
deținea acesta în meci (îi tre
buia numai meci nul pentru 
a-și menține titlul). După cum 
se știe, comitetul de organizare 
și arbitrul au respins toate pro
punerile de compromis ale păr
ții americane în afară de con
dițiile sugerate de Boby pentru 
sala de joc. Astfel că Fischer 
s-a prezentat la partida a treia 
cu un handicap (este drept cre
at de el însuși!) de două punc
te. După părerea mea, aici s-a 
consumat unul din momentele 
decisive ale întregului meci. O 
nouă victorie sau chiar o re
miză măreau foarte mult șan
sele lui Spasski de a-și păstra 
titlul. Dar de data aceasta Fi
scher a reușit o, partidă extra
ordinară, silindu-si adversarul 
la o apărare prelungită care 
nu se potrivește deloc stilului 
de joc activ al campionului 
mondial. Prima surpriză a ve
nit în deschidere unde Fischer 
a făcut o inovație teoretică de 
mare valoare, apoi jocul s-a 
desfășurat în sens unic : atac 
asupra regelui și poziției albu
lui. Tactica de temporizare a 
jocului spre remiză sigur apli
cată de Spasski și în prima par
tidă (cîștigată în urma unei gafe 
de proporții a adversarului) nu 
a mai avut succes de data a- 
ceasta. In urma acestei partide 
excepționale se poate face o 
singură afirmație : dacă Fi
scher va juca la fel de serios 
si în continuare, lăsînd la o 
parte loviturile de teatru care 
au făcut nînă acum deliciul zia
riștilor din Reykjavik, meciul 
secolului, compromis la un mo
ment dat, este din nou deschis 
oricărui rezultat.

Tată acum desfășurarea 
tidei :

Spasski-Fischer 
Indiana Benoni — 
1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cf3 

do e:do 5. c:d5 d6 6. Cc3 
Cd2 Cbd7 8. e4 Ng7 9. Ne2 00 
10.00 Te8 11. Dc2 Cho ! (după 
ce prin intervertire de mutare 
s-a ajuns la una din cele mai 
cunoscute poziții ale acestei des
chideri, Fischer face o inovație 
întîlnită pentru prima dată ‘în 
practică. Ea reprezintă o con
tribuție extrem de importantă 
la teoria acestei variante) 12. 
N:h5 g:h5 13. Cc4 Ce5 14. Ce3 
Dh4 ! 15. Nd2 Cg4 ! (negrul a- 
menință prozaic mat h2. Desi
gur, negrul nu va da 
dar silindu-și adversarul 
ia calul Cg4, Fischer 
îndreaptă structura pionilor 
rămînînd cu un avantaj clar : 
perechea de nebuni). 16. C:g4 
h:g4 17. Nf4 Df6 ! (mult mai 
bine decît 17... Ne5 după 
care albul avea contra șansă). 
18. g3 Nd7 19. a4 b6 20. Tfel a6 
21. Te2 b5 22. Ta3 ldg6 1 (fixează 
slăbiciunea pionului 34). 23. b3 
Te7 24. Dd3 Tb8 25. a:b5 a:b5 
26. b4 (disperare) c4 27. 
Dd2 Tbe8 (strategic albul este 
complet pierdut. Urmează rea
lizarea tehnică a avantajului). 
28. Te3 h5 29. T3 32 Rh7 30. Te3 
Rg8 31. T3 e2 (interesant de a- 
rătat este faptul că aici, Spasski 
a propus remiză !) — * *
(Fischer cîștigă un 
compensație). 32.
34. T:e4 “ ’ “
36. N3 
manevrei 
Nf5 38.
Dc2+ 40.

par-

c5 4. 
g6 7.

mat 
să 
își

35. 
1!

31... N:e3! 
pion 
D:c3

Nh6 DgG 
(începutul

fără
T:e4 ’

D:e4
1 Db ___ r___
cîștigătoare) 37. Rfl 

Re2 De4 4- 39. De3 
- __ ... Dd2 Db3 41. Dd4 și în
această poziție partida s-a în
trerupt. A urmat 41... Nd3 4- ! 
și, deoarece după Re3 sau Rd2 
urmează mat,* iar după Re 1 
albul suferă noi pierderi mate
riale, Spasski se recunoaște în
vins. Astfel scorul meciului a 
devenit 2—1 în favoarea cam
pionului mondial. în partida a 
patra care se va desfășura azi 
Fischer joacă cu piesele albe.

FLORIN GHEORGHIU

I



ScrisoareI

între

Tineretul lumii

din Guatemala
Lupte violente in zona

orașului Quang Tri
Succese ale patrioților sud-vietnamezi

. Numele autorului nu poate fi cunoscut din motive de secu- 
- tate”. Citeva cuvinte, în loc de semnătură, adăugate la sfîr- 
situl unei scrisori, ajunsă în Europa, prin cine știe ce canale, 
tocmai din Guatemala, O scrisoare ce dezvăluie teroarea la care 
sînt supuși toți cei ce se ridică împotriva regimului anti-demo- 
cratic al colonelului Carlos Arana Osorio. O mărturie a represiu-

i polițienești dezlănțuite împotriva cercurilor democratice și pro
gresiste, dar în același timp, o dovadă a tenacității tineretului 
guatemalez de a continua lupta pentru dobîndirea drepturilor 
scle legitime. Reluăm, în rezumat, cîteva din dezvăluirile cuprinse 
in această scrisoare.

puțin timp guvernul era net olt 
să ridice, pentru o scurtă pe
rioadă, starea de urgență.

D
Zidurile secularei fortărețe sud-vietnameze Quang Tri 

fost,_ marți, scena pe care s-au desfășurat intense lupte i 
unități ale F.N.E. și trupe saigoneze, care au încercat să 
pungă încercuirea patrioților și să pătrundă în oraș.

Avioane americane au bom
bardat,în repetate rînduri, zo
nele eliberate din împrejurimile 
orașului. In cursul nopții de 
luni spre marți, bombardierele 
grele americane „B-52“ au lan
sat peste o mie de tone de bom
be în vecinătatea acestei locali
tăți — transmite agenția United 
Press International. Potrivit re
latărilor agențiilor de presă a- 
mericane U.P.I. și A.P., trupele 
marionetă au înregistrat repeta
te eșecuri în încercarea de a se 
strecura prin barajul de foc ai 
patrioților, către zidurile fortă- 
reței. deasupra căreia flutură 
steagul Frontului -Național de 
Eliberare din Vietnamul cie sud.

Aceleași agenții relatează câ, 
la sud de Quang Tri, in provin
cia Thua Thien, s-a înregistrat 
o intensificare a atacurilor for
țelor patriotice asupra pozițiilor 
saigoneze. La 90 km. nord de 
Saigon, patrioții continuă sa su
pună unui intens tir de artilerie 
gai'nizoana saigoneză de la An

Loc. Efectivele saigoneze 
încearcă să se apropie, 
lungul șoselei nr. 13, de orașul 
asediat, s-au lovit de rezistența 
patrioților, fiind obligate să se 
replieze pe aliniamente defensi
ve. în același timp, saigonezii 
încercuiți de patrioți, se strădu- 
ie sâ, scape din orașul asediat, 
folosind ajutorul aerian al eli
copterelor S.U.A.

Acțiuni ofensive ale F.N.E. se 
desfășoară cu mare- intensitate 
în provincia My Tho, din Delta 
Mekongului. Potrivit datelor 
furnizate de agenția de presă 
..Eliberarea", in provincia de 
coastă Binh Dinh, al cărei teri
toriu se află in cea mai mare 
parte sub controlul forțelor pa
triotice, unități ale F.N.E. au de
clanșat atacuri prelungite asu
pra pozițiilor inamicului, 
vocînd

IRLANDA DE NORD - Militari britanici ocupind pozrtri mtr-un cartier din Belfast

NOI

___ _________, pro-
acestuia grefe pierderi.

INUNDAȚII ÎN 
IUGOSLAVIA SI 

UNGARIA
Deși pe anumite porțiuni 

ale 
rei , _ 
ceput să 
ritmului lent al acestui pro
ces ele continuă să amenin
țe digurile de protecție ridi
cate împotriva viiturilor. Un 
dig de protecție a fist r - 
puns, apele pâtrunzînd in u- 
hele sate. Numai in localita
tea Lendava pagube’. 2 pro
vocate pînâ în prezent se 
cifrează la 2.50 mii:: ar.» di- 
nari.

Știri de ultimă oră trans
mise de agenția Tarii ug in
formează câ, in regiunile ca
lamitate apele afluenților 
Murei, care au adus și cefe 
mai însemnate pagube m în
ceput să se retragă.

Situația în regiunile inun
date de rîui Drava* 
nuă să fie critică m nume
roase puncte, apele avlnd 
tendințe de creștere. O dată 
cu Drava, menționează agen
ția Taniug, se ridică si 
lul Dunării.

cursului, apele Mu- 
(Iugoslavia) au în- 

scadă, datorit*

BOMBARDAMEN
TE ASUPRA
HANOIULUI
dimineața, avioane aleMarți

S.U.A. au atacat din nou perife
ria capitalei R. D. Vietnam. 
Hanoi, provocînd importante 
distrugeri cartierelor de locuin
țe din partea de vest a orașu
lui. precum și serioase daune 
întreprinderilor industriale din 
districtul Don Anh — transmite 
agenția V.N.A. Tot marți, avioa
nele de bombardament ameri
cane au lansat mari cantități de 
bombe asupra orașului Nara 
Dinh, provocînd pierderi uma- 
re și materiale.

• LA HAVANA au avut loc, 
între 15 si 17 iulie, lucrările 
Plenarei lărgite a Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Cuba. Ir. cadrul plenarei, 
primul secretar al C.C. al par
tidului, primul ministru al Gu
vernului Revoluționar, Fide! 
Castro, a prezentat un amplu 
raport cu privire la recenta sa 
călătorie în Guineea, Sierra Le
one, Algeria, Bulgaria, Româ
nia. Ungaria. Polonia. 
Germană. Cehoslovacia

• COLABORAREA SO- 
VIETC-FRANCEZA cuprin
de multe domenii de activi
tate, inclusiv comerțul ex
terior, care se dezvoltă con
tinuu 
dorul Franței 
Roger Seydoux. Luînd 
vîntul la o conferință 
presă, 
jul Zilei Franței la expozi
ția „Electro-’72“, ambasado
rul a apreciat că acest gen 
de manifestări constituie un 
factor important, al consoli
dării relațiilor economice 
externe. Comerțul cu pro
duse ale industriei electro
tehnice între Franța și ță
rile membre ale C.A.E.R. se 
va dezvolta simțitor în viitor, 
a spus el.

a declarat ambasa- 
Ia Moscova. I 

cu- 
de 

organizată cu prile-

Destindere în Irlanda de Nord?
In urma convorbirilor pe car 

le-a purtat luni cu reprezenta 
ții minorității catolice din Bel 
fast, secretarul de stat pec.tr 
problemele Irlandei de Ncrt 
William Whiteiaw. a afirma: . 
este dispus sâ retragă progres, 
forțele brităriei dintr-o seri 
de cartiere locuite de- minerita

Be-liasî, și-au părăsit locuințele, 
j^sținind că prezența trupelor 
britanice nu face altceva decît 
sa ctragâ comiterea unor noi 
-exe de violență.

Rimele comunicate date pu- 
hâcitțtii la cartierul general al 
■■-pelor britanice din Ulster in- 
Gicau, luni după-amiază. câ in 
ultuaeie două zile și-au pier- 
du: viata încă 8 persoane, nu- 
r^rnl total al victimelor ridi- 
ckxfa-se la 446.

Camuneior 
ward Heat?

Potrivi: «

Coresponder. tul Agerp re • 
Alexandru Pintea, :rs7.-=_- 
le : Ploile căzute în ultime
le zile în sud-vestul Unga
riei au determinat creșterea 
puternică a nivelul'.:: r’trrE r 
Mura, Drava, Torr.a și alte
le. In ciuda eforturi! :r a 
mii de oameni, mobilizați 
pentru lucrări de întărirea și 
consolidarea digurilor, ace
le au pătruns in mai mtilte 
localități, printre care Ker- 
kasztentkîraly. Revfalu, Ma- 
lomarok.

COMERȚUL SOV1ETO-AMER CAN

Aripa provizorie a organi
zației ilegale „Armata Re
publicară Irlandeză- (I.R.A.) 
a anunțat, luni seara, ca a 
.xxări: sâ Înceteze acțiunile 
de luptă împotriva forțelor 
britanice staționate în zona 
Lenadoon din Belfast.

Această inițiativă pașnică 
a LR-A. vine în întâmpina
rea declarației făcute in a- 
ceeași zi de William White- 
la vr, secretarul de stat pen
truproblemele Irlandei de 
Ncrd, ci este dispus sâ re
tragă eșalonat forțele bri
tanice dintr-o serie de car
tiere ale Belfast ului locuite 
de minoritatea catolică.

Se poate vorbi despre în
de 

din

rana Osorio s-a in
stalat la putere în 
iulie 1970 după ce 
a condus o campa
nie sîngeroasă îm
potriva cercurilor 
patriotice din nord-

esiul țării. In doi ani de guver
nare. 9 000 de patrioți au fost 
asasinați. Starea de urgență, 
proclamată de fiecare dată pe 
durata unei luni — și prelungi
tă apoi automat, insemnînd sus
pendarea garanțiilor constitu
ționale, a libertăților civile 
inidivduale și sociale — dă pri
lejul poliției să se răfuiască cu 
toți adversarii politici. Un 
exemplu : adunarea sau plimba
rea în grup a mai mult de pa
tru persoane în timpul nopții se 
pedepsește conform legislației 
excepționale. In repetate rîn- 
duri Asociația studenților gua
temalezi (A. E. U.) a demascat 
scopul în care autoritățile de
cretează starea de urgență : re
ducerea la tăcere a tuturor ce
lor care încearcă să-și mani
feste opoziția față de politica 
guvernului. Răspunsul oficial 
nu a întîrziat. Au fost declan
șate veritabile ostilități împo
triva studenților și cadrelor di
dactice de la Universitatea na
țională din San Carlos, unde se 
aflau principalii lideri ai miș
cării protestatare studențești. 
Julio Carney, un universitar de 
orientare democratică, cunoscut 
avocat și profesor în drept in
ternațional. a fost asasinat. 
A.E.U.. într-un comunicat dat 
publicității, a avertizat guver
nul asupra consecințelor pe 
care le-ar putea avea continua
rea politicii de represiune. Ig- 
norind atitudinea fermă a stu
denților, și sub pretextul de
pistării unor arme, guvernul a 
trimis în orășelul 
500 de soldați.

universitar 
numeroase 

tancuri. Trei avioane primiseră 
misiunea de a ține sub observa
ție orice mișcare din campusul 
studențesc. La capătul unui a- 
devărat asediu, ce s-a întins Pe 
14 ore, trupele au fost nevoite 
să se retragă, fără a găsi o sin
gură armă. Tentativa de intimi
dare a mișcării suferise un nou

a Se

SS

cepului unei noi etape 
destindere în situația 
Irîazcia ce Nord.

sorhot” 
■tet și 
"țări cs cadre

r-iscnd.

■
MITING CONSACRAT 
SEMICENTENARULUI 
P. C. DIN JAPONIA

na din metodele 
cele mai des folo
site de agenții po
liției. precum și de 
cercurile de extre
mă dreaptă înar
mate, o constituie 

răpirile. Așa s-a intimplat cu 
studentul Juan Luis Molina 
Loza, arestat de poliție si răpit 
de sub paza acesteia. Căutările 
mamei sale. Ia posturile de po
liție sau spitale, s-au dovedit 
zadarnice. In disperare, ea a ho- 
tărit să declare greva foamei in 
fața Palatului guvernamental.

iîria.e.
arat c

DE LNTEKX
iii. Rey.raâ
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Trafic cu „moartea albă“
Date statistice recente 

relevă că în Statele Unite 
mor dc pe urma consu
mului de stupefiante tot 
atâția tineri ca in urma 
accidentelor sau bolilor 
cronice. „Moartea albă’* 
se situează printre cau
zele principale de deces 
in rindul americanilor 
intre 18 și 35 de ani.

Starea aceasta de lu
cruri a alarmat, firesc, au
toritățile. Președintele 
Nixon atrăgea atenția în
tr-un mesaj adresat Con
gresului, asupra „viru
lenței pandemicc" cu care 
se răspîndcște consumul 
de stupefiante în S.U.A. 
și cerea măsuri interna
ționale împotriva produce
rii și traficului de 
pefiante. Un raport 
unei comisii speciale 
această problemă a Con
gresului S.U.A. arată că 
Washingtonul „colaborea
ză cu un mare număr de 
guverne, in special cu 
Turcia, Franța și Mexic 
pentru curmarea traficu
lui cu droguri".

Esențială rămîne 
lichidarea surselor 
„materie primă" pentru 
stupefiante. Or, în acest 
sens, presa din S.U.A. a 
Iurnizat claie de natură 
să-i revolte pe cetățenii 
americani. „Pare parado
xal și dc neînțeles — ob-

stu- 
al 
în

însă 
de

senă revista RAMPARTS 
— dar cei ce se ocupă 
foarte activ cu livrarea 
stupefiantelor care ucid 
multi tineri americani sînt 
oameni si guverne care-si 
duc zilele numai cu spri
jinul Statelor Unite si 
banii contribuabililor noș
tri". Intr-adevăr, date 
foarte precise arată câ 80 
la sută din opiumul care 
stă la baza stupefiantelor

u-

• „Triunghiul opiumului' t Culture bine îngrijite de lingă 
bazele S.U.A. din Vietnamul de sud • Afacerile lui Ky și 

dezvăluirile revistei „Ramparts'

este cultivat și livrat din 
„triunghiul" Laos — Tai- 
landa — Vietnamul de 
sud. John Steinbeck jr. 
relevă intr-un reportaj 
transmis din Vietnamul 
de sud revistei U. S. 
NEWS AND WORLD 
REPORT că în imediata 
apropiere a unor baze a- 
mericane a putut vedea 
„culturi foarte bine în
grijite de opium". Politi
cieni influenți și mili
tari de Ia Saigon, Vien
tiane și Bangkok — con
stată Steinbeck — sînt a- 
mestecați in producerea 
stupefianteor „Militarii 
americani și agenții CIA

AND

indicii că unii americani 
care-și fac serviciul in 
sud estul Asiei sînt direct 
interesați in aceste cul
turi și in comerțul cu 
stupefiante".

Cel mai proeminent 
negustor de stupefiante 
este — potrivit reporteri
lor Frank Browning și 
Banning Garrett, care au 
făcut recent o anchetă 
specială pentru RAM
PARTS — vicepreședin
tele marionetă saigonez 
Nguyen Cao Ky. La 
sfirșitul anilor ’56, cind nu 
avea dec it o modestă 
soldă de colonel. Ky or
ganiza aproape seară de

preluat împreună eu ge
neralul Thieu puterea la 
Saigon, a început să 
practice din nou, de data 
aceasta in stil mare ne
goțul cu stupefiante : o- 
pera acum cu tone de 
„materie primă".

La rindul lui, generalul 
șeful 

arma- 
duce 

de 
cu

Oune Ratikhom. 
''latului major al 
tei regale laoiiene 
o viață împărătească 
pe urma comerțului 
materie primă pentru stu
pefiante. Ratikborn po
sedă, de altfel, în nordul 
Laosului propriile lui 
laboratoare de prelucra
re a opiului în morfina.

MIERCURI, 19 IULIE 1972
MIHAI VITEAZUL : rulează la 

Patria (orele 10; 16; 20) — ambe
le serii.

pescărușul : rulează la Capi
tol (orele 9,30; 12; 14.15; 16,30; 18,45: 
20,45).DRAGOSTE ȘI AMENZI c ru
lează Ia Victoria (orele 9; 11.15;
13,30; 16; 18,30; 20,45).

LUPTA CONTINUA : rulează la 
Lumina (orele 9: 11.15; 13,30; 15,45: 
13,15; 20,45).FERMA DIN ARIZONA : rulea
ză la Luceafărul (orele 10: 13,30; 
it: 20.45). București (orele 9; 12,30: 
16, 19,30), Grădina Doina (ora 
20,15).

„Z“ i rulează la Central (orele 
9.30: 12; 15; 17,30: 20.15).

VEDERE DE PE POD: rulează 
la scala (orele 9; 11.45; 15: 18: 21). 
Festival (orele 9; 12; 15; 18; 20,45».

FELIX ȘI OTILTA i rulează la 
Doina (orele 11.30; 15,30; 19. La 
ora 10 Program pentru copii).

O AFACERE : rulează la Favorit 
(o?ele 9.15; 11J0; 13.45; 16; 18.15).

PROGRAM DE FILMS DOCU
MENTARE ; rulează la Timpuri 
No! (orele 9,30—20,15 în conti
nuare).

TREI DIN VIRGINIA î rulează 
la Feroviar^ (orele 8.45; 11: 13,15;
15,30; 18.15 : 20,45). Melodia (orele 
e.45: 11.15; 13,45; 16; 18,30; 21), Mo
dern (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18.30; 
21), Grădina Modern (ora 20.30).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL: ru
lează la Dacia (orele 9; 12,30; 16;

pentru a protesta împotriva 
dispariției fiului sau. Dînd do
vada unui cinism rar întîlnit, 
autoritățile au declarat că ges
tul femeii îndurerate era cau
zat de starea... sănătății sale 
mintale și au ordonat internarea 
sa urgentă într-un sanatoriu de 
boli mintale. Certificatul medi
cal eliberat de medici autori
zați a infirmat însă diagnosti
cul „specialiștilor" de la* poli
ție...

In ciuda repetatelor promi
siuni de a readuce „pacea și 
armonia națională", după doi 
ani de guvernare bilanțul lui 
Osorio se prezintă cu asasinări 
în masă, cu dispariția unor cu-

egradarea continuă 
a vieții politice ar© 
loc pe fundalul 
unei profunde cri
ze economice și 
sociale. în Guate
mala, inegalitățile 

sînt evidente la orice pas. Sem
nificativ în acest sens este stu
diul publicat în capitala țării 
de Banca națională în care se 
arată că din totalul venitului 
național de 1215 milioane do
lari, 413 milioane dolari for
mează veniturile a peste 90 la 
sută din totalul populației țării, 
în timp ce 834 milioane dc do
lari revin marilor proprietari 
reprezentînd mai puțin de 10 
procente din cele 5 milioane de 
locuitori. Asemenea repartiție 
se reflectă în nivelul de trai. 
Potrivit unor statistici, pentru 
42 la s*Wtă din guatemalezi lap
tele este un produs inaccesibil; 
în ceea ce privește consumul de 
albumine, 60 la sută din popu
lație nu-și permite să cumpere 
ouă, iar 58 la sută nu pot con-

• 9 000 de asasinate politice • Avioane 
pentru supravegherea studenților • „Dispa

riția" lui Juan Luis Molina Loza.

noscuți militanți ai mișcării 
studențești și sindicale, cu lichi
darea fizică a sute și sute de 
oponenți, care prin ideile ex
primate deveneau persoane in
dezirabile.

Cu toate represiunile și teroa
rea. studenții n-au abandonat 
lupta. Printre cele mai recente 
acțiuni declanșate de Asociația 
studenților guatemalezi se în
scrie greva generală din cursul 
ultimului an universitar. Pe du
rata a 35 de zile ei au protestat 
împotriva arestărilor samavol
nice, a intervenției armate în 
universități, a asasinării lui Ma
nuel Cordero Qezada, fost se
cretar al A.E.U. Greva studen
ților s-a bucurat de sprijinul 
sindicatelor muncitorești, al a- 
sociației ziariștilor, al unor de- 
putați și cercuri clericale

suma carne decît în zilele ma
rilor sărbători. In domeniul 
analfabetismului, Guatemala de
ține cifre record : 90 la sută din 
locuitori sînt neștiutori de car
te. Nu întâmplător A.E.U. își 
îndreaptă de cîtva timp atenția 
asupra mediului țărănesc, în- 
cercînd, cu ajutorul material al 
unor cercuri progresiste și al 
militanților săi, să organizeze 

, rețele școlare, în vederea com
baterii analfabetismului. O dată 
cu învățarea alfabetului se 
inoculează și ideile necesității 
de a lupta împotriva nedreptă
ții politice și sociale, aceasta 
constituind o etapă nouă în ca
drul creșterii numărului celor 
ce se ridică împotriva regimu
lui antipopular.

Cine-i poate spune daca fiul sau soțul său mai trăiesc ?

El și-a organizat și o re
țea de transport pentru 
traficul ilegal de stupe
fiante : elicoptere furni
zate in cadrul ..ajutoru
lui militar american* 
transportă cu regulari
tate ..marfa" generalu
lui Ia Luang Prabans de 
unde ea este expediată 
mai departe de diferiți 
clienți sau intermediari.

în ce privește Tailanda. 
Cari St rock descrie in 
> \R EASTERN ECONO
MIC REVIEW ee a văzut 
el in perimetrul unei baze 
secrete americane la cir
ca 290 de kilometri dc 
Bangkok : „La numai ci
teva sute de metri de lo
cul unde tehnicienii

bombardierele 
îi

re-
vizai au
T-28. te găseai in plină 
piață de opiu. Agenți ai 
CIA și aviatori americani 
glumeau cu soldații Ui- 
landezi și toți se amuzau 
privind Ia tirgul din fața 
lor : tone de opiu erau o- 
ferite la prețul de 52 do
lari kilogramul".

Este, intr-adevăr, o tra
gică ironie. „Moartea albă" 
care seceră viețile a mii 
de tineri americani este, 
la propriu, finanțată de 
contribuabilul american.

EM. RUCAR

Q‘

GC
țâră;

a a-

-Revoluția agrară algeria
nă nu ilzează o simplă limi
tare ce proprietate, ci trans
formarea radicală a înfățișă
rii satului algerian" — a de
clarat președintele Houari 
Boumediene, la deschiderea 
zilelcr de studiu organizate 
din inițiativa studenților care 
'. or participa în mod volun
tar, in timpul -vacanței de 
vară, la operațiunile refor
mei agrare. Președintele a 
subliniat, cu acest prilej, că 
.guvernul intenționează să 
construiască, ia următorii 
șapte ani, 1 000 de sate-pilot, 
dotate cu locuințe moderne, 
cu electricitate și gaz, cu 
școli și cu alte obiective de 
primă necesitate. ,.S-a hotă
rî:, a spus el, să fie furni
zate felahilor îngrășăminte 
la un preț modest, să fie dis
tribuite în mod gratuit be
neficiarilor revoluției agrare 
semințe, să li se asigure 
dotarea cu unelte agircole.

VOM CONTINUA SĂ PĂȘIM PE CALEA
DEMNITĂȚII NAȚIONALE5

Declarația președintelui Irakului

Luînd cuvîntul la posturile 
de radio și televiziune, preșe
dintele Irakului, Ahmed Hassan 
AI Bakr, a atras atenția asu
pra faptului că, după-ce guver
nul său a naționalizat compa
nia „Irak Petroleum", forțele 
imperialiste și-au intensificat 
acțiunile ostile. Guvernul, a 
spus președintele Al Bakr, are 
cunoștință de aceste acțiuni, 
dar anihilarea lor depinde de 
popor și de unitatea forțelor 
naționale.

Am încercat prin toate mijloa- 
-ck. că „e redobîndim dreptu-cele să ne

R.P. POLONA - Imagine de la Fabrica de instalații mecanice - cea mai mare unitate produ 
cotoare de ambreaje - din orașul Ostrzeszow

PENTRU TIMPUL 9 V. LIBER
19,30).

JOCUL DE-A MOARTEA 8 rulea
ză la Excelsior (orele 9: 11.15:
1346; 16; 18.30; 20,45). Gloria (ore
le 9: 11.15; 13,30; 15,45; 18.15: 20.30).

EXPLOZIA ALBA : rulează Ja 
F-ecăra (orele 15.30: 18 - 20).

CASA DE SUB ARBORI : rulea
ză la Grivița (orele 9; 11.13; 13,30; 
16; 18,15; 20,30). Aurora (orele 9; 
11.15; 13.30: 13.45; 18), Grădina Au
rora (ora 20,15).

LEGENDA : rulează la Vitan (o- 
rele 15,30; 18).

20 030 DE LEGHE SUB MARI : 
rulează Ia Volga (orele 9,30: 12,30; 
15.15; ÎS: 20.45), Miorița (orele 9; 
11,15; 13.30; 16: 18.15; 20.45), Gră
dina Select (ora 20).

SERATA : rulează la Buzesti 
(orele 15,39; 13), FEMEI ÎN OF
SAID Grădina Buzești (ora 20,30).

MĂRTURISIRILE UNUI COMI
SAR DE POLIȚIE FĂCUTE PRO
CURORULUI REPUBLICII : ru
lează la Bucegi (orele 15,30: 18),
Arta (orele 15.30; 18). Grădina Bu
cegi (ora 20,15), Grădina Arta (ora 
20.30).

ODISEEA GENERALULUI JOSE: 
rulează la Rahova (orele 15,30; 18; 
20.15).

ROBIN HOOD : rulează la Uni
rea (orele 16; 18,15), Lira (orele 15,30; 18). Grădina Unirea (ora 
20.30). Grădina Lira (ora 20.15).

DACII : rulează la Progresul 
(orele 15,30; 18; 20,15).

RĂZBOIUL SUBTERAN : rulea
ză Ia Pacea (orele 15.45; 13: 29).

DESCULȚ IN PARC : ru’caza la 
Floreasca (orele 15.30: 18 : 20.30).

AȘTEPTAREA : rulează la Fa
vorit (ora 20,30).

ASTA SEARA DANSAM ÎN FA
MILIE : rulează la Drumul Sării 
(orele 15.30: 17.43: 20). Viitorul (o- 
rele 15,30; 18; 20,30).

12 SCAUNE : rulează la Crîngaș! 
(orele 15,30; 19).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Grădina Moșilor (ora 20,15).

VIS DE DRAGOSTE : rulează la 
Ferentari (orele 15,30: 19).

OSCEOLA : rulează la Popular 
(orele 15,30; 18; 20,15).

MAREA SPERANȚA ALBA : ru
lează la Tomis (orele 9; 11,15;
13.30; 16; 11,15), Ramura (orele 9. 
HJ5; 1X30; 15; 18.15; 20.38). Gră
dina Tomis (ora 2030)

ESOP : rulează ia Cctrocenl (o- 
re’.e 16: 18: 26).

BATALIONUL INVIZIBIL : rulează la Cosmos (Orele 15,30; 17,15; 
26).

ASEDIUL : rulează la Moșilor 
(orele 1530; 18).

PENTRU CA SE IUBESC : ru 
lează la Munca (orele 16: 13: 20)

AVENTURI LA MAREA NEA
GRA : rulează la Giuleșd (orele 
15.30: 19).

CIND SE IVESC ZORILE î ru
lează la Laromet (orei. j5,30; 17,30;

rile legitime de la compania 
„Irak Petroleum", înainte de a 
proceda la naționalizarea bu
nurilor acesteia, dar reprezen
tanții ci au persistat în atitu- 
dineă lor de a refuza negocie
rile rezonabile, desconsiderînd 
interesele/Irakului, a subliniat 
președintele Al Bakr. Naționa
lizarea, a spus el, nu este o 
luptă economică sau una regio
nală, ci o luptă națională 
politică.

In continuare, vorbitorul 
reafirmat dorința țării sale 
a stabili relații prietenești 
toate statele. „Vom continua 
pășim pe calea libertății,

și

a » 
de *
cu 
să

. . . .------------ r„, pro
gresului și demnității naționale1'.
a spus, în încheiere, președin
tele Al Bakr.

CONVORBIRILE 
INDO-PAKISTANEZE
• CEA DE-A DOUA REU- 

NIUNE indo-pakistaneză Ia ni
vel inalt, programată in sep
tembrie a.c. în Pakistan, va fi 
precedată de întîlniri ale repre
zentanților celor două țări, a 
declarat T. N. Kaul, secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor 
Externe al Indiei — anunță a- 
genția FRANCE PRESSE. Ex- 
perții indieni și pakistanezi vor 
lua in dezbatere și vor definiti
va problemele ce urmează să fie 
înscrise pe agenda viitoarei reu
niuni la,nivel înalt. Diplomatul 
indian nu a făcut nici o preci
zare în legătură cu data la care 
ar urma sâ aibă loc întâlnirile 
dintre oxperții indieni si pakis
tanezi.

PROGRAMUL I
ÎN JURUL OREI 9,00, postu

rile noastre de radio și tele
viziune vor transmite direct 
de la Sala Palatului Republicii. 
LUCRĂRILE CONFERINȚEI 
NAȚIONALE A PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN. RAPOR
TUL PREZENTAT DE TOVA
RĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU, 
SECRETAR GENERAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN.
17,30 Deschiderea emisiunii de 

după-amiază. Dansuri populare ro
mânești. 17,40 Bucureștiul necunos

cut : ..Fîntînile orașului". Emisiune 
de Nicolae Hol'oan. 18.00 Muzica •— 
emisiune de actualitate muzicală. 
18.25 Noutăți cultural-artistice. 
18.40 Tragerea Pronoexpres. 18,56 
Timp și anotimp în agricultură. 
19,20 J001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20,30 Film artistic : „Serata" — 
producție a Studioului cinemato
grafic București. Cu : Silvia Po- 
povici, Gh. Kovacs, Gh. Motoi. 
Regia Malvină Urșianu. 22,10 „24 
de ore“. 22,40 Recital Doina Badea. 
23,00 Euletin de știri.
PROGRAMUL II

20,30 Portativ ’72 —- revista mu
zicii ușoare TV. 21,00 România în 
lume. 21,30 Arta plastică — Muzeul 
Simu. 21,45 Muzica ușoară cu for
mația Valqnțiu Grigorescu. Solist 
Petre Geambașu. 22,10 Film artistic : ..Haina de piele". Scenariu de 
Constantin Banu și Dan Necsu- lea.
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