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Proletari din toate țările, uniți-vă!

« ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

care în- 
condiții 
obiectiv

Pornind de Ia 
am împlinit 
ceste două 

și jumătate, de la 
am realizat în ultimul cin
cinal, de la ritmul o- 
biectiv pe care îl pu
tem realiza pe calea pro
gresului amplu al țării, de 
spiritul de emulație care a 
cuprins țara dîndu-ne 
dreptul să aspirăm la în
făptuirea actualului cinci
nal în patru ani și jumă
tate, Conferința Națională 
a partidului ne-a adresat 
prin glasul celui mai iubit 
fiu al poporului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
o bărbătească chemare: „în 
următorii 10—15 ani să li
chidăm cu desăvîrșire ră- 
mînerea în urmă pe care 
am moștenit-o, să ridicăm 
poporul român la un înalt 
nivel de dezvoltare econo
mică, științifică, culturală, 
să-i asigurăm un nivel de 
trai superior".

Este un obiectiv 
trunește depline 
de realizare ; un
pentru care Raportul, pro- 
cedînd la o profundă ana
liză a rezervelor și posibi
lităților noastre economico- 
sociale, oferă coordonate și 
măsuri practice precise, dă 

Ă soluții întemeiate pe ace
lași adevăr simplu și fun
damental că dincolo de o- 
rice investiție, ceea ce ni 
se cere fiecăruia din noi 
este să ne angajăm în bă
tălia muncii în mod exem
plar, cu tot ceea ce avem 
mai bun, să transformăm 
fiecare prezență umană in
tr-o intervenție socială uti
lă, creatoare. într-o in
vestiție cutezătoare de gîn- 
dire.

Iată de ce una din cele 
mai importante reglemen
tări ale Conferinței Națio
nale, care se integrează 
măsurilor fertile de an
samblu menite să ducă mai 
rapid la îndeplinirea sar
cinilor economice prezente 
și de perspectivă se referă 
Ia domeniul muncii, Ia re
lațiile de muncă, la defini
rea unui cadru legislativ 
principial, corespunzător 
etapei actuale care stabi
lește drepturile și obliga
țiile noastre înscrise în sfe
ra muncii nu numai ca 
urmare a existenței în a- 
cest sens a unor relații 
strict administrative ci tre
buind să izvorască mai cu 
seamă din perfecționarea

concepției despre muncă, 
din necesitatea angajării 
umane stimulată de gradul 
dezvoltării conștiinței sale 
sociale. L'n asemenea ca
dru legislativ principial îl 
reprezintă noul proiect al 
Codului Muncii din 
publicăm astăzi cele
semnificative extrase pen
tru generația de tineri care 
muncesc din România.

Pornind de la principiul 
muncii eliberate de exploa
tare care conferă oameni
lor o dublă calitate, aceea 
de beneficiari dar și de 
proprietari asupra mijloa
celor de producție. noul 
proiect al Codului Muncii 
subliniază prin prevederile 
sale necesitatea înțelegerii 
intime a principiului că 
progresul impune ca fieca
re cetățean să producă atit 
pentru sine cit și pentru 
societate in virtutea adevă
rului 
cit i 
tea 
atit 
avuția națională și pe a- 
ceasta bază bunăstarea în
tregului popor. Accentuînd 
asupra acestui climat de 
promovare a muncii cin
stite. utile pentru sine și 
pentru societate, în care ni
mănui nu-i este îngăduit 
să realizeze venituri ca ur
mare a însușirii eforturilor 
altora, in care principiul 
socialist al repartiției după

..Industria sirmei“ — Cimpia 
Turzii. Colectivul trăgătorie 
de oțel nr. 2, este angrenat 

asm în întrecerea 
în cinstea marii

CU

I sân

PAVEZ, TAXJALA

i potrivit 
este mai 
destinată 
sporește

căruia cu 
mare par- 

societății cu 
mai rapid

(Continuare in pag. a Ill-a)
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CINCINALUL — ZI1 DE ZI
„1 500 de strunguri peste prevederile 

cincinalului"
.Acesta este răspunsul 

tivelor de muncă de la 
de strunguri din Arad 
marea partidului de a îndeplini 
cincinalul înainte de termen. 
Este o cifră echivalentă cu pro
ducția fabricii în primii patru 
ani de existență. Pentru atin
gerea obiectivului propus, co-

I

BRIGADA TINERETU
colec-
Uzina 

la che-

lectivul uzinei arădene .și-a în
tocmit un program care preve
de. între altele, măsuri pentru 
realizarea planului de investiții 
cti trei luni înainte de termen, 
folosirea completă a capacități
lor de producție și a forței 
muncă.

LUI-0 BRIGADA
A RECORDURILOR

de avem nici uri merit în ale- 
titlului. El ne-a fost oferit

Importante depășiri de plan la filatura 
din Gheorghieni

Colectivul filaturii de in și 
cinepă din Gheorghieni. una din 
cele mai mari întreprinderi d? 
acest fel din țară, a acumulat 
o bună experiență în utilizarea 
cu eficiență a spațiilor de pro
ducție. l'n recent studiu, 
întocmit de specialiștii între
prinderii, pentru o nouă dezvol
tare a filaturii, arată că. prin 
instalarea unor noi utilaje și

semașini în spatiile existente 
poate asigura un grad de utili
zare a suprafețelor construite 
de patru ori mai mare decît cel 
prevăzut inițial și, pe această 
cale, se poate realiza un spor 
de producție de 400 tone fire 
subțiri din in și cinepă. Stu
diul prevede, de asemenea, eli
minarea deplasărilor și eforturi
le inutile ale muncitorilor.

au primit cu interes
inițiativa tinerilor din C.A.P. Ștefănești (Ilfov)

SA REALIZAM CU MIJLOACE PROPRII, CU CHELTUIELI MINIME

Inițiativa tinerilor de la cooperativa agricolă Ștefănești— 
Ilfov și a celor de la Uzina „Semănătoarea" din Capitală, de a 
realiza prin forțe proprii și cu cheltuieli minime — mecaniza
rea lucrărilor din ferma zootehnică a avut un puternic ecou. 
Din 11 județe ale țării am și 
că inițiativa a fost preluată.

TIMIȘ. La Periam, Gearmata, 
Sinnicolaul Român și Peciu Nou 
au fost stabilite primele șantiere 
de modernizare a sectoarelor zoo
tehnice. Autori : tinerii din satele 
respective, elevii școlilor profesio
nale aflați în vacanță, tinerii din 
stațiunile pentru mecanizarea agri
culturii. muncitori uteciști de la 
U.F.R.M.A. Timișoara.

OLT. Introducerea apei în graj
duri. betonarea aleilor și montarea 
liniei de decovil și aerotermelor — 
iată obiectivele stabilite de că
tre tinerii din Drăgănești și între
prinderea intercooperatistă pentru 
reparații Caracal spre a le realiza 
prin contribuția lor. La C.A.P. Bâ- 
răști, la introducerea apei în graj
duri vor lucra și tinerii de la 
U.F.R.M.A. Balș.

SAMU-MARE. Tinerii din Tăs- 
nad. Sanislău și Negrești s-au 
gîndit la modernizarea halelor de 
păsări. Ajutați de către lăcătuși, 
sudori și alți meseriași de la între
prinderile industriale din apropiere 
— „Victoria", „Integrata”. „Oșana” 
și „Voința” vor efectua lucrări de 
mecanizare în valoare de aproape 
50 000 de lei.

GORJ. La Ploștina. tinerii de la 
Atelierele de reparații utilaj minier 
Motru vor sprijini pe cooperatori 
la ridicarea unui grajd, la introdu
cerea apei și la monțarea racleților 
pentru evacuarea gunoiului. într-o 
altă cooperativă,Ta cea Jî“ 
vor lucra tinerii de la 
Jiu. iar la Aninoasa, 
reparații Bibești.

BISTRITA-NÂSĂUD.

primit la redacție primele vești
Dar ce se intimplă acolo

din Ceauru 
I.J.I.L. Tg. 
Centrul de '

Șase graj
duri de vaci, proprietăți ale coope
rativelor agricole din Budacu de 
Jos, Crainimăț și Nimigea au fost 
stabilite pentru început șantiere 
ale tinerilor de la S.M.A. Bistrița 
și Șieu-Odorhei, în vederea intro
ducerii apei și turnării ieslelor 
din beton.

MARAMUREȘ. Tinerii de la 
T.R.C.L. Baia Mare s-au angajat 
să-i sprijine pe cooperatorii din 
Lâpușel și Copalnic în introducerea 
apei în grajdurile zootehnice, va
loarea lucrărilor executate depă
șind suma de optzeci de mii de lei.

CLUJ. La Gilac și Mihai Viteazul 
și Cășei vor fi realizate bucătării 
de furaje și se va introduce apa în 
grajduri prin contribuția tinerilor 
cooperatori și a mecanizatorilor 
uteciști' din Gilac. Cimpia Turzii și 
Casei.

LAȘI. Lucrările de modernizare 
a fermelor zootehnice de la coope
rativele agricole din Baltag, Gar- 
bon și Ruginoasa vor fi realizate 
cu ajutorul muncitorilor tineri de 
la I.U.T. și T.C. Iași, care, adunați 
în adunări extraordinare, s-au an
gajat să răspundă prin fapte ini
țiatorilor de la C.A.P. Ștefănești 
și Uzina „Semănătoarea”.

PRAHOVA. în orele libere, tinerii 
de la Uzina de utilaj minier Fili- 
peștii de Pădure vor veni în spriji
nul membrilor cooperatori din lo
calitate în acțiunea lor de a intro
duce apa în grajduri.

IALOMIȚA. Unsprezece adă
posturi de- animale de la C.A.P. 
Poiana, Grivița și Odobescu au de
venit șantiere ale muncii patriotice 
desfășurate de tinerii „din localită
țile respective, în sprijinul cărora 
au venit și mecanizatorii de la 
S.M.A. Ciulnița, Grivița și Indepen
dența.

ARAD. Macea, Nădlag și Sei
ling... Tin'erii din aceste coopera
tive agricole — și cei de la S.M.A. 
Curtici, Nădlag șl Consiliul inter- 
cooperatist Gai — sînt primii din 
județ care au preluat inițiativa, 
principalul obiectiv la care lucrea
ză fiind introducerea apei în 
toarele zootehnice.

sec-

de unde a pornit ideea?
La o săptămînă după prezentarea lăudabilei inițiative am găsit de 

datoria noastră să aducem în coloanele ziarului și argumentele faptului 
concret. Regretăm dar n-o putem face decît în mică măsură. Cauza o expli
că reporterii care s-au deplasat pe teren.

Nu 
gerea ___
de către tovarășul Ivan Florea, 
secretarul Comitetului de par
tid al Combinatului de exploa
tarea și industrializarea lemnu
lui din Pitești.

— Dacă vreți să scrieți despre 
cei 48 de trieri muncitori din 
sectorul II, și merită să o fa
ceți — a precizat dînsul t apoi, 
neapărat trebuie să vă opriți a- 
supra titlului ,„Brigada tinerilor
— brigada recordurilor". Este 
cel mai nimerit. Nimerit pentru 
că încă din prima lună de la 
constituirea ei — februarie 1972
— formația condusă de Emil 
Diaconu s-a făcut remarcată 
prin depășirea de la o zi la alta 
mai mult a sarcinilor de plan 
ce-i revin. Fiecare din cele șap
te echipe ce o coihpun este o 
echipă de „nemulțumiți". „Ne
mulțumiți" de rezultatele bune 
înregistrate în decada I — 
puteau fi și mai bune, — „ne
mulțumiți" de cele din decada 
a Il-a —• mai mari, e drept, de
cît din primele zece zile- dar 
mai mici decît ar fi putut fi’—, 
„nemulțumiți" de succesele din 
decada a III-a — evident supe
rioare, dar...

—- Și e firesc să nu fim mul-, 
țumiți — ne va spune șlefuito
rul Victor Popescu, șeful echi
pei I. E firesc să nu fim 
mulțumiți mai ales acum cînd o 
știm bine cu toții, planul cin
cinal va trebui realizat cu șase 
luni mai devreme. Pentru a a- 
junge aici trebuie, calculul o a- 
rată cu exactitate, să producem 
în 30 de zile cît produceam îna
inte în 40.

O remarcă: echipa I este 
echipa care în tot acest interval 
de șase luni trecute de Ia înfi
ințare s-a situat în întrecerea 
cu celelalte mereu pe locul prim.

— Bilanțul lunii iulie ?
— 56 garnituri ,,Astoria" pes

te plan, cu 6 garnituri mai mult 
decît în iunie și cu unsprezece 
decît în mai — ne informează 
prompt Victor Popescu.

GH. GHIDRIGAN

DOUA SECVENȚE DIN FOTO-ANCHETA PE CARE O 
PUBLICAM IN PAGINA A III-A.

La Uzina „Semănătoarea" : cei care și-au propus să sprijine 
pe cooperatorii clin Ștefănești, nu-și precupețesc timpul și efortul

„MANIFESTARE
POLIVALENTĂ"

de ACU LIN CAZ ACU

Expresia aparține Raportului la Conferința Națională. Am 
extras-o din context, întrucît spune multe și ca atare Raportul 
este clar și tenace, critic și constructiv, energic și mobilizator, 
întrunește calitățile unei autentice proiecții de inteligență și 
clarviziune comunistă peste întreaga arie de existența socia
lista a României. Din el se desprind unități de context care 
au o mare încărcătură de semnificații.

Trăim o vreme în care bunul de preț, poate cel mai de 
preț, - dincolo de apartenența arzătoare’ la o Românie aflată 
pe cote de vîrf ale suișului istoriei — și anume resursele 
umane, reprezintă un bun ce cade, tot mai evident, sub 
incidența controlului științific, amplu și revelator.

Ideea vine să capete forță de directivă și să anticipeze 
propria sa materializare : se spune în Raport că tinerii trebuie 
pregătiți astfel inc.it să „nu fie puși în situația de a executa 
numai operații limitate, devenind simple instrumente ale pro
cesului, de fabricație". Ideea se traduce apoi în termeni de 
principiu, „principiu fundamental al însuși comunismului". Ma
nifestarea polivalentă nu este o simplă expresie, care închide 
în sine un deziderat oarecare, ci un arc reflectoriu - de înaltă 
ținută umanistă^ — întins deasupra sensurilor majore ale isto
riei comuniste. în spațiul sau de variație se împletește o gamă 
de trăsături care prefigurează dimensiunea umană a muncii 
în comunism. Este o dimensiune care începe să crească sub 
ochii noștri, cuprinzînd - definitoriu - generațiile actuale, 
aflate pe.băncile școlilor și facultăților. Ea solicită rolul creator 
al omului, strădania realizării continue a datului esențial al 
acestuia : rațiunea pusă in slujba intereselor de creștere ale 
comunității socialiste. Practic, se instituie coparticiparea muncii 
la educație și a educației la muncă. Școala - pe toate nivelele 
sale - își însușește producția ca scop, iar producția își însu
șește școala ca premisă. Ele cresc una din alta, în serii repe- 
tative, permanente, avînd pe axul tendințelor lor plenitudinea 
omului ce devine forță reală a muncii depresurată de hazardul 
conjuncturilor. Raportul și Conferința în plenul ei ne-au în
demnat cu evidență la un travaliu de epocă : în aceeași 
măsură in care facem din manifestarea polivalentă un țel să 
facem din polivalența acțiunilor noastre actuale un mijloc 
simplu și sigur de a-l atinge.(Continuare în pag. a 11-a)

La C.A.P. Ștefănești: Beneficiarii de drept ai efectelor acestei 
inițiative sînt în posesia planuri lor, știu pe unde va trece con

ducta, dar așteaptă para mălăiață...

MARELE EVENIMENT SPORTIV
AL ACESTEI SAPTÂMÎNI

(lin „Cupa Davis
școlile profesionale, 
licee de specialitate 

si scoli postliceale

La sfîrșitul acestei săptămîni 
— mai exact vineri, simbâtă și 
duminica — vom urmări pe 
„viu". la noi acasă, disputa 
pentru calificarea în finala 
Cupei „Davis”. dispută care se 
anunță, ca 
semifinale 
Barcelona, 
Este firc-sc 
fiindcă in 
suprem au 
tei, cele mai puternice formații 
ale lumii : S.U.A., Spania, Aus-

și în cazul celeilalte 
interzonale de la 
deosebit de dîrzâ. 

să fie așa nu numai 
cursa pentru titlul 

rămas așii rache-

tralia și România, ci pentru că 
implicațiile sint mult mai nu
meroase. Primul dintre acestea 
este faptul că, începînd din a- 
cest an. prin modificările sur
venite in regulamentul de des
fășurare al Cupei sistemul 
Challengeround a fost înlocuit, 
echipa câștigătoare a ediției tre
cute fiind obligată să-și apere

AL. DOBRE

NASTASE si tiriac 
ASTEPTAp SÂ SO
SEASCĂ ASTĂZI.

O DECLARAȚIE A SE
CRETARULUI' GENE
RAL AL FEDERAȚIEI 
ROMÂNE DE TENIS.
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I LUSTRATE DI N VACANȚA ELEVI LOR

LECȚIA TABEREI
DIN HOMOROD

Din nou, la Homorod, în ta
băra organizată de jC.C. al 
U.T.C. i-am cunoscut pe cei 
care au preluat ștafeta taberei 
— de doi ani stăpînită, vara, în 
vacanță de către cei mai buni 
uteciști ai școlilor — secretarii. 
De fapt, greșim spunând că i-am 
cunoscut. Nu era posibil. Se a- 
țtau aici aproape 800 — de astă 
dată, secretari U.T.C. din licee 
de specialitate, ‘ școli profesio
nale, școli postliceale. l-am vă
zut ce fac, cu ce se ocupă, cum 
știu să se organizeze ei într-o 
tabără constituită pe sistem or
ganizație U.T.C. — loc prielnic 
de exercițiu practic in activita
tea de organizație.

Ambiția aceea generatoare de 
acțiune a fost foarte ușor pusă 
în mișcare. Li- s-a spus; 
răspundeți, voi organizați, 
aveți inițiativa". Le-a rămas, deci, 
să demonstreze ce știu să reali
zeze cînd li se predă o aseme
nea răspundere. Și apoi o bună 
posibilitate de a afla cu cine w 
pornește la treabă, la 15 sep
tembrie, în fruntea organizațiilor 
U.T.C. din aceste categorii de 
școli.

Seara, cînd am 
ră comandamentul 
pună la cale activitatea 
doua zi, nu înainte de a reve
dea critic, activitatea din ziua 
respectivă. Peste 20 de băieți și 
fete discutau cu aprindere. Ma
turii, activiștii și profesorii 
care-i însoțesc, nu erau prezenți. 
Ei sînt consultați, în caz de ne
voie, cînd sînt nelămuriri. E 
bine așa, ne preciza tovarășul 
lulius Șuii, adjunct de șef de 
secție la C.C. al U.T.C. — pre
cum si alti activiști cu care am 
discutat. în tabără a fost lăsată 
uteciștilor puterea de decizie, 
secretarii U.T.C. fiind puși în 
situația să-și bată puțin capul, 
să se lovească de dificultăți or
ganizatorice, și să se descurce. 
Așa cum ar trebui, de altminte- 
rea, să fie lăsați și în școală — 
cu mai mult curaj. Am observat 
în tabără că prip acest procedeu 
uteciștii de 16,. 17 ori 18 am

„voi
vot

se simțeau foarte stăpîni pe ei, 
întrecindu-se să demonstreze 
capacitatea de conducători, de 
tineri cu idei, cu prestigiu, re- 
zistenți la efort. Și parcă aceau 
mai mare încredere in ei înfip. 
îi vedeam continuu in ofertsicâ. 
bătâioși chiar. Lucrurile acestea 
nu sînt amănunte; le-am notat 
mai ales pentru dascăli, pentru 
cei din conducerile de /coli, pen
tru îndrumători .U.T.C. fi dtri- 
ginți. Trebuiau stf-i vadă pe ute
ciștii lor cei mai buni cum sa 
descurcă ca stăpini totali ci ar,ei 
tabere — organizație U.T.C. cu 
atîtea sute de uteciști. S-«r fi 
convins — cei care nu sint con
vinși. — cit de mult deunezzâ 
dădăceala, vriduam de către ma
turi a unor sarcini care ristt tda 
uteciștilor ri elenilor, ce mse-r-n- 
nă, exact si-i amți ri 
drumi față în față cu a le pre
lua sarcinile, a le de ind:caț:i, 
a-i tutela.

Spuneam că i-am eărit tntr-: 
discuție de lucru. O discuție 
foarte operativă. Pentru ci r» 
sala de mese se pregătea un con
curs de muzică, iar uni: Jintrr 
membrii comandnmeitukii erau 
ei înșiși conrurenți fi trebuum 
să fie prezenți pe scenă, iar cei
lalți, prezenți in sală, ca susți
nători. De mde putem trese 
concluzia că secr^czi U.T.C nu 
sînt niște trnen cu morșă. cere 
fac pe șefii ți trasează ’arrxni. 
ci niște tineri —’ tineri, cum se 
manifestă aidoma cu cei dez i^ta 
lor. N-avem nicidecum ir.tențiz 
să declarăm câ in timpul con
cursului vreunul dintre elect 
considerat participant la o in
struire, despre cum se organizee- 
ză un concurs; mtrecertc em 
prea palpitantă, juriul era exi
gent, concurenții talentat ’ mm- 
zică bună și ambițiile pe jude
țe prea mari. Dar, in final, m- 
vâtămîntul n-a lipsit: s-au con
vins cu toțn, participant p inter
pret, ce priză are un ameurs. 
cum poate fi organizau o ac
țiune artistica pentru un mare 
număr de elevi.

A doua zi, refugtați m pc-' ^

it de

anume alese, la umbra pomilor, 
aceiași uteciști. in altă ipostază: 
la consfătuiri de lucru. Ei le-au 
numit dezbateri metodice. Se pot 
numi și așa, dar nu de o denumi
re ne formalizăm. Râu este că 
nu putem prezenta o sinteză a 
discuțiilor, fiindcă nu apar niște 
discuții de cuprins in proces ver- 
baL ci pe sistemul Tjeu de la 
Cluj, așa procedez", de la 
Hunedoara, așa”, ^eu de la școala 
din Tt Jiu vreau să-l întreb pe 
colegul de la Galați—” DmcWu 
— schimb de ex^ riență pe psr- 
cunul a mei maker ceasuri, cu 
0 problematică rtzxnd obiective
le mnnrn U.TJC. dantr-o școală, 
p-ez^tirf s pobtico-îdeologică, via
ța de orgauzație. ectrvitasea csd- 
turelă-. Discurirte se oertau m- 
he uteciști — unu cu o vechime 
m organisKție stu mai mare de 
trei ară, ier ce secretari p de 
tm de școală. Singsn
dedarau ei rmt lncrtri pe cnre 
m le pot rezolva, că au confu
zii org/nsastorice. ce. 
ft-u c'jm să conducă 
tsvzștii prezenți la discuți:

îe modul 
rcu soluții, reia 
doiogie a munc.

V-am 
obișnuite 
la Homo 
trtidatura aceea ae ta&ănț fl 
i trurte f odd 
permanent, de 
nes de deștep

Scrisorile de la cei de acasă 
sint așteptate și citite cu 

nerăbdare.

unei vieți libere

Cu acest prilej, Comitetul Executiv al C. C. a! P. C. R.

țării ți-ai pus cu 
muncă în slujba 
orinduiri sociale 
contribuția — în

a adresat tovarășului Sencovici următoarea scrisoare:

sosit în tabă- 
era întrunit să 

de u

tn

nomic-Constanța : 
tabăra a dat un exemplu cum 
poate fi conceputa și realizată 
activitatea cultural-artistică și 
distractivă pentru gusturile atît 
de diverse ale colegilor și i-a 
convins pe toți că pot să-și facă 
formații artistice proprii și să-și 
impună punctul de vedere în 
fața cadrelor didactice pentru a 
organiza în școală cit mai multe 
activități de acest gen“. „Eu — 
rpunea Victor Scacicof de la 
Școala profesională „Electroni
ca"-București — am credit să 
declar că am învățat aici să fiu 
secretar U.T.C. ; în această mun
că n-am experiență decît de un 
tr-mestru. Sînt mult mai stăpîn 
pe problemele organizatorice 
voi ști sâ conduc comitetul 
U.T.C.. să lucrez cu activul, 
mă simt mai pregătit ca acti
vist de organizație**.

N-am reușit să aflăm ce cu
sururi a avut tabăra, uteciștii 
nu s-au găsit niciunul. Poate 
unde ei au acut conducerea, sau 
pcate că. realmente, nu a lipsit 
uimic acestei tabere a lor. Doar 
timpul le-a fost potrivnic. A 
t-ec-jt prea revede.

LUCRETIA LUSTIG

Concursul c!e muzică ușoară

JURIILE AU DECIS
lăture, o pasăre*. pe 

Ioana Diaconescu. 
doilea pentru două 

în fiecare port**, pe 
de Harri Negrin și -A 

t romanța4*, pe versuri de

r I

La Caracal, în tabăra uniformelor Fotografiile reportajului:

VASILE RANGA

albastre

Grigonu și 
; s-a acordai 

de asemenea o mențiune dc 
popularitate onorifică pemru 

cele ^Hei mare* și ..Ia-ți 
asă ziua bună* <fc* corr.po- 
il Gecrge Grigoriu. Cel 

i premiu I s-a acor- 
ei lui Radu Serban 
rumusețe- pe versuri 
Storin. De asemenea 

s-a acordat o mențiune de* popu
laritate onorifică Iui Radu Șer- 
ban pentru cintecul „Ce tinăr 
ești-.

Premiul II tot la creație a fost 
acordat compozitorului Temisto- 
cle Popa pentru compoziția 
..Dragostea dinții" pe versuri de 
Tiberiu Utan și .,Tn rindul pa
tru" pe versuri de Mircea 
Block.

Premiul III a fost acordat lui 
Florin Bogardo și Aurel Giro- 
veanu. Primului, pentru compo

S-au acordat de asemenea' tot 
pentru creație, 3 nțențiuni : 
..Privește lumea- de Gelu Solo- 
monescu. pe versuri de Fred Fi
rea. „Dulce tirg al Ieși lor* de 
Richard Stein pe versuri de Mi
hai! Djentemirov, și ..Cine spu
ne că-i ușori* de Petre Mihăes- 
cu. pe versuri de Fred Firea.

Jurule au hotărît să acorde 
premii speciale. ne ierarhizate, 
pentru ‘interpretarea deosebită 
a cinteeelor din concurs, urmă
torilor 12 interpreți, in ordine 
alfabetică : Aurelian Andreescu.' 
Doina Badea. Anda Câlugărea- 
nu. Corina Chiriac. Mihai Con- 
stan tin eseu. Cornel Constanti- 
niu, Dida Drâgan, George 
Enache, Stela Enache. Ioana 
Iliant, Mihaela Mihai și Marina

GEORGE STANCA 
și MIHAI TATULICI

CU CÎNTEC 
ÎNAINTE MARS!
Din gară coloana 

a pornit în marș 
spre tabără. Locui
torii, opriți din 
drumul lor, îi pri
vesc cu admirație. 
Uniformele albastre 
si cîntecul se potri
vesc de minune^ 
chipurilor adoles
centine ce se stră
duiesc să ia o înfă
țișare mai solemnă. 
Caracalul a primit 
astfel cu bucurie și 
cea de a treia se
rie a elevilor din 
județele Ilfov, Te
leorman, Dolj, Olt 
și Vîlcea, care au 
preluat ștafeta pre
gătirii pentru apă
rarea patriei, aici,* 
în tabăra instalata 
în incinta liceului 
agricql.

Festivitatea de 
deschidere a fost 
scurtă. Nerăbdarea 
de a începe pregă
tirea propriu-zisă îi 
stăpînește deopotri
vă pe toți tinerii* în 
duda timpului ne
favorabil progra
mul s-a desfășurat 
normal. Tabăra dis
pune de condiții 
materiale dintre ce
le mai bune.

— Pe lîngă aces
tea, completa to
varășul loan Mânu, 
comandantul tabe
rei, ne bucurăm de 
bogata experiență a 
tovarășilor ofițeri 
comandanți de de
tașamente, de sori- 
jinul unor unități 
militare, de întrea
ga bunăvoință și

colaborare a tova
rășului Gheorghe 
lagăru, directorul 
liceului agricol. 
Mai puțină înțele
gere am găsit la 
Inspectoratul jude
țean de învățămînt 
m ce privește asi
gurarea cadrelor 
necesare pentru 
desfășurarea unor 
activități. în 
schimb, studenții 
practicanți repar
tizați la noi în ta
bără i-au suplinit 
cu succes.

în afara progra
mului de pregătire 
pentru apărarea 
patriei am reținut 
o mulțime de alte 
activități propuse 
pentru orele libere. 
Unele dintre ele 
vor fi organizate in 
comun cu Casa ar
matei și alte insti
tuții din oraș. în- 
tîlniri frecvente 
vor avea loc între 
tinerii din tabără și 
activiști de partid 
si de stat, oamenir 
de cultură și artă. 
Vor fi vizitate in
stituții culturale, 
obiective economi
ce. Clubul taberei 
oferă suficiente po
sibilități de petre
cere a timpului li
ber. Nu vor lipsi 
concursurile de 
defilare, de cîntece 
patriotice, întrece
rile pentru prezen
tarea celui mai bun 
program artistic. 
Un complex sportiv

bine dotat le sta 
zilnic la dispoziție. 
Chiar din prima zi 
am avut prilejul să 
asistăm la disputa
te partide de volei, 
fotbal, handbal în
tre elevi și studen
ții craioveni agro
nomi aflați în prac
tică.

Fiecare detașa
ment a adus cu 
sine o bogată rezer
vă de inițiativă.

— Am aflat, ne 
spunea tovarășul 
Emil Cărămidă ac
tivist al Comitetu
lui județean Vîlcea 
al U.T.C., că în se
ria anterioară ma
joritatea fetelor 
din detașamentul 6 
a obținut calificati
ve de foarte bine. 
Nu vrem să fim 
mai prejos și am 
hotărît de comun 
acord să-i provo
căm la întrecere 
pentru cea mai 
bună pregătire teo
retică și practică pe 
tinerii din celelalte 
județe, prezenți cu 
noi în această se
rie.

La apariția aces
tor rînduri ■ tabăra 
interjudețeană de 
pregătire și edu
carea tineretului 
pentru apărarea 
patriei, organizată 
la Caracal de către 
C.C al U.T.C., se 
află în plină acti
vitate.

V. RAVESCU

Duminică, la Universitatea 
din Timișoara a avut loc festi
vitatea de încheiere a con
cursului republican de biologie 
„Emil Racoviță", organizat de 
Ministerul Educației și Invăță- 
mintului. C.C. al U.T.C. și So
cietatea de științe biologice, 
care a reunit în faza finală 
peste 190 de elevi din întreaga 
țară.

Timp de două săptămîni, fi- 
naliștii concursului au efectuat 
sdb îndrumarea profesorilor lor 
de specialitate o rodnică activi
tate de documentare și de lu
crări practice, ținute în cadrul 
laboratoarelor de la Institutul 
de medicină și Universitatea ti
mișoreană. în același timp, ti
nerii biologi au vizitat stațiu
nea republicană a tinerilor na-

CONCURSUL

„EMIL RACOVIȚĂ"

mralisti din Timișoara, parcul 
dendrologie de la Bazoș. Munții 
Semenicului, precum și nu
meroase centre industriale ș> 
urbane țUn această parte a 
^Juriul concursului a acordat 
nremiul I. la geologie, elevilor 
Mariana Pricep, Liceu! „Petru 
Rareș" din Piatra-Neamț și Oo- 
rin Oroș. Liceul „23 August' 
din București, la zoologie, ele
vilor Mlhai ciochinaru, Liceul 
41 sl Victor Marin, Liceul „Ion 
Creanga" din București. La 
anatomie, elevilor Cams Cioba- 
nu Liceul „Nikolaus Le- 
nau“ — Timișoara șl Adria
na Stîngescu, Uceul 
tavian Goga*' din Sibiu, iar la clasa*1 specială. elevilor Elena
Bindiu, Liceul nr. 3 — Baia 
Mare și Carmen Popa, Liceul
Nicolae Bălcescu" din Crai o 

va. Au fost, de asemenea, acor
date alte premii și mențiuni.

Concursul de biologie „Emil 
Racoviță». aflat la prima sa 
ediție, a oferit un minunat pri
lej de manifestare a cunoștin
țelor elevilor pasionați de știin
țele care studiază natura și 
viața, de cunoaștere a frumuse
ților patriei noastre.

[
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Dragă tovarășe Sencovici,
Cu ocazia împlinirii virstei de 70 de ani, Co

mitetul Executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român iți adresează cor
diale felicitări și cele mai calde urări de sănă
tate, viață lungă și fericire.

Partidul nostru comunist — în rîndurile că
ruia ai militat încă din fragedă tinerețe — dă 
o înaltă apreciere activității pe ca-re ai desfă
șurat-o cu pasiune revoluționară și dăruire 
pentru realizarea înaltelor idealuri ale elibe
rării naționale și sociale, de progres și pace 
ale poporului nostru, pentru cauza nobilă a 
construirii socialismului pe pămîntul României, 
încă din anii ilegalității, ca fiu devotat al cla
sei noastre muncitoare, ai participat cu însufle
țire, punîndu-țt în primejdie libertatea și via
ța, la marile bătălii organizate de partid îm
potriva regimului burghezo-moșieresc de ex
ploatare și asuprire, pentru cucerirea de drep
turi democratice și făurirea 
și fericite.

In anii de după e?iberarea 
abnegație întreaga putere de 
luptei pentru edificarea noii 
în țara noastră, adueîndu-ți 
muncile de răspundere ce ți-au fost încredin
țate — la realizarea politicii interne și externe 
a partidului și statului nostru, la marile în-

Devenind o manifestare tradi
țională a mișcării artistice de a- 
matori, Festivalul de folclor de 
pe litoral s-a impus nu numai 
ca o mare sărbătoare a cîntecu- 
lui, dansului și podului popular 
românesc, ci și ca un prilej de 
trecere în revistă a modalităților 
contemporane de valorificare sce
nică a folclorului. De la an la 
an a crescut grija pentru păs
trarea nealterată a autenticității 
folclorului nostru tradițional, de 
la an la an au sporit exigențele 
organizatorilor pentru asigurarea 
unui caracter cât mai variat, mai 
bogat și mai atractiv spectacole
lor de pe litoral, urmărite de un 
tot mai mare număr de specta
tori români și turiști străini ve- 
niți la odihnă.

Ajuns în acest an la cea de a 
VTII-a ediție. Festivalul de foclor 
de pe litoral, care va avea loc 
între 1 și 30 august, întrunind 
ansambluri folclorice din 20 de

făptuiri cu care se mîndrește astăzi poporul ro
mân. în întreaga ta activitate desfășurată H 
cadrul mișcării revoluționam din România te-ai 
afirmat ca un militant înflăcărat pentru rea? - 
zarea politicii partidului nostru comunist de 
dezvoltare a prieteniei și frăției oamenilor mun
cii români, maghiari, germani și de alte națio
nalități din țara noastră, dc întărire continuă 
a unității și coeziunii întregului nostru popor 
în lupta pentru progresul și înflorirea conti
nuă a patriei — România socialistă.

Apreciem cu toții pasiunea cu ca-re muncești 
și la această vîrstă, alături de tovarășii din 
generațiile mai tinere, pe.ttu a contribui la 
realizarea cu succes a hotărîrilor Congresului 
al X-lea și ale recentei Conferințe Naționale 
a partidului. Noi îți dorim, » iubite tovarășe 
Sencovici, multă putere do muncă pentru a pu
tea duce mai departe activitatea rodnică pe 
care ai desfășurat-o în slujba partidului, a cla
sei muncitoare și a poporului nostru.

Acum cînd pășești în cel de-al 8-iea deceniu 
de viață, îți adresăm din toa-'ă inima un cald 
și tovărășesc „La mulți nni‘‘ i

COMITETUL EXECUTIV .
AL COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Al Vlll-lea festival
de folclor

județe ale țării, își propune o 
largă reprezentare a principale
lor zone folclorice, în fiecare 
spectacol urmând, să evolueze cite 
două ansambluri folclorice, din 
diferite județe, un accent deose
bit punîndu-se pe valorificarea 
datinilor și obiceiurilor tradițio
nale.

Vor evolua astfel, deschizînd’ 
festivalul, ansamblurile folclorice 
ale județelor Alba și Vaslui, Ia
lomița și Satu Mare. oferind, 
spectatorilor emoționante ima
gini ale obiceiului Cununa bel
șugului", practicat pe văile Mu
reșului și ale Tîrnavelor. vestitul 
dans al fetelor de la Căpîlna și 
nu mai puțin cunoscutul și tul
burătorul cîntec al tulnică-

feselor din Avram Iancu, a- 
poi imagini ale obiceiurior de 
iarna clin Vaslui, cu căiuți, ur- 
sari, capre și măști, cîntecele fi 
dansurile din câmpia Bărăganului 
și tradiționala „Nuntă oșeneascu'.

Tină la 30 august cor mai evo
lua ansamblurile folclorice ale 
județelor Arad și Dolj, Vrancea 
și Harghita, Olt și Botoșani, Caraș 
Severin și Buzău. Brașov și Brăi
la, Dîmbovița și Cocasna, Argeș 
și Neamț, Bistrița și Prahova.

O manifestare care prin varie
tatea și bogăția ei își invită deci 
spectatorii deopotrivă la clipa de 
destindere și de justificată mân
drie pentru tot ceea ce a pro
dus mai de preț cieafia noaslră 
folclorică de-a lungul veacurilor.

P. VICTOR

Fdmul regizorului Mel Stuart 
e un cocteil turistico-sentimen- 
tal, reclamă abilă în slujba a- 
gențiiior care organizează di
verse circuite europene pen
tru americanii amatori de dru
meție estivală. „Ruta" perso
najelor acestui film este S.U.A., 
Anglia, Belgia, Franța, Olanda, 
R.F.G.. Austria, Italia, prilej pen
tru operatorul Vilis Lapenieks să 
ne ofete o dată cu seccențele- 
prospect și discrete nostalgii de

vacanță. Nu acesta este meritul 
filmului, ci profesionalitatea cu
plului scenarist-regizor (scenariu 
David Show — regia Mei StuarU 
care știe să ne prezinte un su
biect cinematografic și să condu
că atent o distribuție numeroasă.

Personajele sint bine reliefate, 
relațiile dintre ele verosimile, în- 
tîmplările lor arătate cu o deta
șare ironică ce place întotdeauna. 
Cum se pare că toate aceste „ca
lități4 nu ajungeau pentru a face
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șansele încă din primul tur, 
ceea ce schimbă foarte multe 
lucruri și, în -primul rind. faci
litarea intrării trofeului în po
sesia echipei celei mai bune în 
condiții de luptă egale. Pentru 
cele două rivale de pe „Progre
sul" intervin și alte cîteva „cal
cule" proprii. Australia, cîști- 
gătoare a trofeului la 23 de e- 
diții din cele 62 disputate pînă 
acum, va încerca să reintre în 
posesia prețiosului trofeu pe 
care nu l-a mai cîștigat din 
1967. Și pretențiile ei nu sînt 
deloc exagerate dacă ținem sea
ma de faptul că a dat nume so
nore în lumea tenisului : Rod 
Laver, Ken Rosewal, John New
combe, Tony Roche, Roy Emer
son. Fred Stole și mulți alții — 
că la ora actuală Australia are 
peste un milion și jumătate de 
jucători legitimați, că. în sfîr- 
șit, o victorie repurtată împo
triva României. în deplasare, ar 
avea un răsunet enorm. De par
tea cealaltă a fileului. România 
— cu un Năstase în plină glorie

• sportivă, cu un cunlu unanim 
aoreciat ca cel mai omogen și 
sudat sufletește din lume și ca 
atare greu de trecut — luptă 
nentru realizarea unui vis fru
mos pe lingă care a trecut- de 
două ori pînă acum. Luptă 
oentru reeditarea marilor fi
nale ale „Cupei Davis“, dar în 
condiții sensibil modificate, 
rea mai importantă fiind aceea 
a terenului propriu. Și lup- 
ta, poate și pentru revanșa 
Wimbledonului in cazul în care,, 
după părerea specialiștilor. ’ 
S.U.A. se va califica la Barce
lona. Lucru destul de greu de 
realizat, dar. oricum, previzibil, 
după calculul hîrtiei. In sfîrșit.

Năstase este 
in obținerea 
in Marele 

unde Orantes continuă 
să se afle in frunte. Iată deci 
motive, și pentru unii și pen
tru alții, pentru a-și pune in joc 
întreaga gamă a posibilităților 
tehnice de care dispun, intreg 
potențialul psihic și moral. $i 
prin această prismă e lesne de 
bănuit că vom asista la jocuri 
de mare luptă in care vor fi 
valorificate toate resursele teh
nice. tactice și morale ale jucă
torilor. Intr-o scurtă decla
rație, secretarul general al 
Federației române de tenis. Ale
xandru Alexandrescu, tocmai a- 
cest lucru îl sublinia : „Austra
lienii sînt adversari redutabili 
și aceasta este prima noastră 
întilnire cu ei in cadrul Cupei 
,.Davis“, fapt deloc neglijabil. 
De aceea privim acest meci cu 
toată seriozitatea, conștienți 
fiind atît de importanta rezul
tatului cit și de dificultatea 
jocurilor. Componenții echipei 
noastre se află intr-o formă 
excelentă, cuplul Năstase-Ti- 
riac este perfect sudat sufle
tește și sînt convins eă vor face 
totul pentru victorie". Aceasta 
este deci ambianța premergă
toare acestui mare spectacol de 
tenis pe care, firește, îl dorim 
dublat de victoria băieților noș
tri. Ilie Năstase și Ion Tiriac 
sosesc azi în Capitală. Azi sau 
mîine sînt așteptați să sosească 
|n București și oaspeții austra
lieni. încenînd de la ora în care 
ziarul se află în mîinil.e dv. la
„Progresul" s-au pus 
zare biletele pentru cele 
tîlniri, întilniri a căror 
începere va fi hotărită 
ședința tehnică de joi, 3 august.

tot Ilie 
resat și 
puncte 
F.I.L.T.,

cel inte- 
unor noi 

premiu

în vîn- 
trei în- 
oră de 
abia în

La Ștrandul tineretului s-au încheiat duminică campionatele na
ționale de juniori la sărituri în apă.

Foto: EMANUEL TÂNJALĂ

din „DACĂ E MARȚI. E BEL
GIA" tui film cu succes de casj, 
realizatorii au apelat la citita din 
monștrii s^cri ai studiourilor eu
ropene, în special la vedetele fil
mului italian. Așa se face că 
apar în roluri episodice Vittorio 
de Sica, Virna List. Celebrul do 
Sica este, spre exemplu, interpre
tul unuit rol tipic italian: iui 
cismar de lux dinir-o stradă în
tunecoasă a Romei. Dar. dialogul 
său cu turistul american, amator 
de pantofi de comandă, este 
adevărat că e foarte puțin cine
matografic, comicul său rezultă 
doar din absurdul convorbirii în- 
trei cei doi, fiecare necunoscînd 
limba celuilalt. Cam puțin pentru 
un interpret ca Vittorio de Sica 
dar destul de mult pentru un film 
ce-l poate avea în distribuția sa 

• pe marele cineast. Dacă mai a- 
mintim că în afară de Virna Lisi 
apar în roluri episodice și Anita 
Ekberg și Elsa Martinelli și Scu
ta Berger, iar cîntecele sînt com
puse și interpretate de Donovan 
ne putem da foarte ușor seama 
de formidabilul atu vuhlir^ >- 
de care se bucură „DACĂ 
MARȚI, E BELGIA".

Umorul filmului nu depășește 
bonomia oarecare în care și ceea 
ce mai era pe ici pe colo origina
litate, satiră devine repede apla
tizat. Cu o glumă gen: I
Amsterdamul este Veneția nordu
lui, de ce Veneția n-ar fi Amster
damul sudului?", cu tribulații'c 
unei perechi An vîrstă care t 
știe ce să mai facă cu „volu:: - 
rișmul" tinerei lor fiice, cu o idilă 
dintre ghidul autocarului și o 
frumoasă americană singuratf'ă 
dar în căutare de soț, chiar daca 
subiectul este bine povestit cine
matografic un film nu poate avea 
pretenții prea mari. Este drept că 
nici nu-și dorește să fie o mare 
realizare dar chiar așa, la preten
țiile filmului comercial, el mei 
are destule lacune. Ni se pare 
nefirească gluma ușoară cu care 
se încearcă ștergerea din memo
rie a unei lupte din cel de al 
doilea război mondial, prezen- 
tîndu-ni-se astăzi foștii comba
tanți, un american și un neamț, 
ca doi foști adversari la o banală 
partidă de table. Și mai e ceva 
care trebuie remarcat. Prin tontă 
această bonomie oarecare filmul 
servește perfect ideii superiorită
ții civilizației de consum ameri
cane și a membrilor ei care vin 
în Europa ca într-un loc în care 
bunele maniere trebuiesc adese
ori lăsate la ușă., ca papucii la 
intrarea într-o moschee.

„DACĂ E MARȚI, E BEL
GIA" trebuie privit ca un film 
tipic pentru acel Hollywood re
putat ca uzină de fabricat vise, 
cu cineaști buni cunoscători ai 
meseriei de a falsifica întotdea
una realitatea, prezentîndu-ne-o 
în ceea ce are ea comun cu as
pirațiile sterilizate ale revistelor 
ilustrate, cu fastul lor monoton și 
galeș.

TUDOR STĂNESCU

•) „DACA E MARȚI, E 
BELGIA" — producție a stu
diourilor americane.
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ȘTEFĂNEȘTI (ILFOV)

Cu mijloace proprii, 

cu cheltuieli minime 

să mecanizăm 

lucrările din sectorul 

zootehnic
nulți alți tineri lucrează in fiecare zi după-amiază laRadu Stânei, Vasile Cemat , , ,

prelucrarea materialelor recuperate din deșeuri. Orice piesă este recuperată prin recondiționare, 
fiecare decimetru pătrat de tablă este utilizată pentru confecționarea consolelor, clemelor ori 

Foto: AL. PRUNDEANU
fiecare decimetru pătrat, de
a colierelor necesare montării conductelor de apă.

DAR CE SE INTIMPLĂ ACOLO
DE ONDE A PORNIT IDEEA ? W

La Semănătoarea

CUVINTUL 
DEVINE FAPTĂ

Oameni de cuvînt, cei care 
s-au angajat să sprijine acțiu
nea cooperatorilor, tinerii de 
la Uzina „Semănătoarea" fac 
dovada unei activități intense 
desfășurată în scopul traduce
rii în viață a răspunderii asu
mate : de a contribui la meca
nizarea lucrărilor din ferma 
zootehnică a cooperativei agri
cole din Ștefănești—Ileana. în 
fiecare zi, după orele de pro
gram zeci de tineri participă la 
acțiunile inițiate în ideea iden
tificării și a recuperării mate
rialelor necesare confecționă
rii subansamblelor instalației 
de apă ce urmează a se monta 
in grajduri. Concomitent, alți 
tineri lucrează la strung și cu 
aparatul de sudură pentru re- 
condiționarea unor piese. „Vrem 
ca lucrarea să se realizeze cu 
cheltuieli minime : cu investiții 
prevăzute pentru un 
să modernizăm două 
din punct de vedere 
să existe neplăceri" 
lăcătușul Ion Pîrvu  -
exprimate de mai mulți tineri. 
Prin tovarășii ingineri Ion Se- 
menescu și Grigore Dumitraș- 
cu, aflăm că încă de vineri du
pă amiază circa 70 la sută din 
volumul materialelor și a pie
selor, cu care uzina s-a an- 
gajat sări ...sprijine pe. coopera? 
tori, a fost asigurat prin uti
lizarea diferitelor deșeuri și 
înlocuiri gratuite în instala
țiile uzinei. Astfel că în raf
turile de la serviciul mecanic 
se află acum rînduite piesele 
cheie : racorduri, robinete de 
trecere, coturi cu nipluri sau 
cu mufă, corniere, console, co
liere și cleme de diferite di
mensiuni. Permanent preocu
pați de desfășurarea acțiunii, 
tinerii Radu Stânei, Vasile Cer
nea și Ion Pîrvu erau ocu
pați sîmbătă după amiază la 
recuperarea unor platbande 
rezultate de la debitarea ta
blei utilizată la confecționa
rea buncărelor de la combina 
C 12 „ 
apoi utilizare, o echipă 
strungari a pregătit totul 
vederea confecționării 
cîteva repere de £ ’’ 
bluri folosind deșeuri 
rabile aduse în uzină, de 
alte unități economice, în 
derea topirii în cuptorul 
fontă. După aflarea angaja
mentului tinerilor din uzina lor 
de a colabora cu cei de la co
operativa agricolă din 
nești, întreg colectivul 
prinderii participă la 
lizarea lui — angajamentul ti
nerilor constituind acum sar
cina asumată a tuturor mun
citorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor de la „Semănătoarea". 
Celor cinci tineri ce-și mani
festaseră inițial hotărîrea să se

adăpost 
fără ca 

calitativ 
sintetiza
opiniile

„Gloria" cărora le dădea 
utilizare, o echipă de

' ' ’ în
celor 

subansam- 
recupe- 

la 
ve
de

Ștefă- 
între- 

materia-

deplaseze la Ștefănești li s-au a- 
lăturat acum încă alți sala- 
riați ai uzinei — utecișn ți 
mai virstnici. Strădania de a 
realiza mașini agricole de cea 
mai buna calitate este acum 
dublată de ambiția reușitei pe 
șantierul modernizării secto
rului zootehnic al cooperati
vei agricole din Ștefănești. Pen
tru aceasta, sectorul mecanic 
al cooperativei a fost dotat 
cu un strung, cu o bormașinâ 
și aparate de sudură, date prin 
transfer și în perfectă stare 
de funcționare. Uzina și-a ofe
rit serviciile în vederea cali
ficării unor tineri din sat care 
să lucreze apoi pe utilajele me
canice realizate Nu poți în ca
zul acesta să folosești alte cu
vinte. decit de laudă.

La Ștefănești:

TINERII
N-AU AFLAT ÎNCĂ
Dar, iată-ne și la cooperati

va agricolă din Ștefănești. Ce 
fac, ce-au întreprins inițiato
rii și de fapt beneficiarii acțiu- 

•nii? Aflăm cu stupoare că aici 
nu s-a mișcat nici măcar un 
deget pentru a pregăti ce se 
putea pregăti, astfel ca de în
dată ce vor sosi aici cei de la 
„Semănătoarea" să se poată 
împreună, firește, apuca de 
lucru. Comitetul U.T.C. nici 
măcar nu i-a adunat pe tinerii 
satului — cum ar-fi fost firesc
— să le explice scopul acțiunii 
la care s-a gîndit, să le soli
cite contribuția. Inițiatorii au 
rămas corijenți tocmai la ca
pitolul „inițiativă". De o săp- 
tămînă de zile nimeni nu s-a 
mai gîndit la acțiune, în ter
meni atît de înflăcărați pre
zentată. Surprinși de întreba
rea noastră „Ce au reușit ini
țiatorii în intervalul de timp de 
la declanșarea inițiativei ?“ cei 
care ar fi trebuit să ofere răs
punsuri clare și — ne aștep
tam — bogate în elemente fap
tice, s-au lamentat în justifi
cări. „N-am avut timp să fa
cem mai mult", se scuza secre
tara comitetului U.T.C., Teo
dora Bogdan, întîlnită sîmbă
tă sub răcoroasa boltă a „Ha
nului dintre salcîmi" din apro
pierea satului. „Am crezut câ 
e o glumă, o treabă măruntă 
de-a uteciștilor", ne spunea 
contabilul șef al cooperativei. 
„Eu m-am gîndit, apoi, și-am 
zis că să nu ne pripim*, măr
turisea Constantin Ungurelu 
președintele cooperativei pe 
care, timp de trei ore l-am cău
tat în cîmp unde se ascundea
— da ; acesta este adevărul — 
pentru a nu fi pus în situația 
să ne spună ceea ce ne-a și 
spus pînă la urmă. Tn același 
timp, în fermă, îngrijitorii 
mulgători — care acum aflau 
de la noi despre inițiativa ute
ciștilor din Ștefănești (? ! ?) ne 
rugau să facem totul pentru ca

Noi nu ftim nimic despre o asemenea inițiativă, dar la materia- 
Uzarea ei am putea participa fi noi, elevii aflați in vacanță.

Contabilul șef al 
C.A.P. : „Am crezut 
câ e o glumă, o 
treabă măruntă de-a 
uteciștilor...

Președintele C.A.P.: 
„Eu m-am mai gân
dit apoi. și_am zis să 
nu ne pripim..."

Constantin Neg oiță 
— Vom lucra cit va fi 
nevoie numai să ve
dem o dată rezolvată 
problema apei pentru 
animale...

MUNCA
O
DATORIE 
DE
ONOARE

Din prevederile Codului Muncii 
al cărui proiect-publicat 

integral in presa de ieri-este 
supus dezbaterii publice

această acțiune bună să nu se 
topească precum atîtea altele. 
„Noi, remarca Tache Găbu- 
deanu și Constantin Negoiță, 
vom lucra cît va fi nevoie nu
mai să vedem odată rezolva 
tă problema apei pentru ani 
male, că producția e mică toc
mai din cauza lipsei acesteia" 
,.O mînă de ajutor am putea da 
și noi, elevii veni ți în vacanță, 
ne mărturiseau Vasile Stoica și 
Petre Dumitrescu — Drimul. 
elev la Școala tehnică de pro
iectare București, celălalt elev 
la Liceul nr. 37 — dar nimeni 
nu ne-a spus nimic".

Inexplicabilă, cu totul și cu 
totul inexplicabilă, această si
tuație ! Bine rinduite lucrurile 
în perioada de după declan
șarea acțiunii, tinerii din Ște
fănești — și poate că nu numai 
ei — ar fi putut realiza o sea
mă de lucruri pregătitoare. Ar 
fi putut scoate din grajduri 
țeava spartă din cauza înghe 
țurilor, ar fi putut continua 
confecționarea ieslelor din be
ton indispensabile montării a- 
dăpătoarelor, ar fi putut exe

cuta săpăturile în pereții graj 
durilor, pe unde va fi trecu
tă noua conductă, conform schi 
telor existente la cooperativă, 
ar fi putut transporta balastul 
necesar pregătirii be toanelor... 
Nimic din toate acestea nu s-a 
făcut. Păcat! Rareori, ne-a fost 
dat să întîlnim o situație com
parabilă cu cea de la coopera
tiva agricolă din Ștefănești— 
Ileana, cînd izvorită din en
tuziasm si forță tinerească, din 
competență și dăruire corela
te cu necesitățile economice 
ale unității, o inițiativă și încă 
una pe drept cuvînt socotită 
valoroasă să fie „uitată* încă 
din start. Ne întrebăm : cum 
este posibil cînd de această 
organizație U.T.C. — în paran
teză fie spus, care de foarte 
multă vreme nu-și trăiește via
ța — răspund doi membri ai 
biroului Comitetului județean 
Ilfov al U.T.C., mai precis pri
mul secretar și președintele 
Consiliului Tineret sătesc? Și 
poate că măcar întrebarea a- 
ceasta nu va rămîne fără răs
puns...

GH. FECIORU

REMUNERAREA
• Pentru Îndeplinirea la 

:imp și în bur.e condiții a 
sarcinilor ce le revin, pre- j 
cum și pentru realizări deo
sebite in îndeplinirea anga
jamentelor individuale și 
colective, persoanele înca
drate In muncă pot primi, 
potrivit dispozițiilor legale, 
următoarele recompense :

a) acordarea de trepte sau 
gradații ia salariul tarifar 
cu reducerea vechimii mini
me prevăzute de lege :

b) gratificași. premii și 
alte recompense materiale ;

c) ordine, medalii, titluri | 
de onoare și titluri distinc
tive ;

d) înscrierea In cartea de I 
onoare, pe tabloul de onoa
re, evidențierea in muncă, 
mulțumire verbală sau în 
scris.

• Salariu] tarifar ce în
cadrare se acordă in raport i 
cu gradul de îndeplinire a 
sarcinilor de muncă, astfel j
Incit să constituie un sti
mulent pentru cei care Iși •
îndeplinesc in bune condi
ții sarcinile. Cei care obțin 
realizări deosebite în muncă I
au posibilitatea să realizeze î
venituri mai mari, iar cei 
care nu-și îndeplinesc obli
gațiile de muncă urmează |
să suporte în mod direct 
consecințele acestei neînde- 
pliniri.

Neindeplinirea integrală a 
sarcinilor atrage, potrivit | 
legii, diminuarea corespun
zătoare a salariului. Dacă 
ulterior sarcinile de muncă 
au fost realizate, suma reti- • 
nută din salariu se restituie 
In cazurile și condițiile pre
văzute de lege.

ANGAJATUL CA MEMBRU AL 
COLECTIVULUI

• Ir. comițiile societății socialiste. în care dreptul la muncă 
este garantat, fără nici un fel de discriminare, și în care se 
Înfăptuiește vechiul deziderat al clasei noastre muncitoare — 
..nici muncă fără pîine, nici pline fără muncă" — fiecare cetă
țean apt de muncă are, potrivit Constituției, îndatorirea de 
onoare de a munci. Nimănui nu-i este îngăduit să realizeze 
venituri ca urmare a însușirii muncii altora, fiind interzisă 
obținerea de clstiguri pe altă cale decit prin munca proprie, 
utilă societății.

• Incepînd cu vîrsta de 16 ani, fiecare persoană aptă de 
mur.că și care nu urmează cursurile unei școli este datoare să 
desfășoare, pînă la vîrsta de pensionare, o muncă utilă so- 
cietății, care să-i asigure mijloacele de existență șl de dez- 
vokare spirituală. încadrarea în muncă se poate face și de Ia 
vîrsta de 14 ani, cu încuviințarea părinților sau a tutorilor, 
cel în cauză avînd dreptul si îndatorirea de a-și continua stu
dii:? pentru absolvirea învfițămîntului obligatoriu de cultură 
generală.

• Prin încadrarea într-o unitate socialistă, fiecare persoană 
dobtndește calitatea de membru al colectivului de muncă din 
acea unitate, cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din 
această calitate.

Fiecare membru al colectivului de muncă participă la con
ducerea unității respective și poartă răspundere^ față de so
cietate, atît individual, cît și împreună cu ceilalți membri ai 
colectivului, pentru buna gospodărire și dezvoltare a părții din 
avuția națională încredințată, fiind dator să-și consacre în
treaga capacitate, pricepere și putere de muncă scopului ca 
unitatea în care lucrează să-și desfășoare activitatea cu maxi
mum de eficiență.

Colectivul de muncă, conștient că orice act de indisciplină 
dăunează rezultatelor muncii, propriilor sale interese, este în
dreptățit, și în același timp dator, să ia atitudine fermă față 
de orice abatere, iar la nevoie să ceară sancționarea și chiar 
îndepărtarea din rîndurile colectivului a acelora care încalc! 
ordinea și disciplina și nu-și realizează sarcinile ce le-au fost 
stabilite.
• Societatea socialistă acordă o grijă deosebită formării și 

educării tinerei generații în spiritul dragostei față de muncă, 
al însușirii unor temeinice cunoștințe și deprinderi profesionale, 
al dăruirii de sine și pasiunii revoluționare. Statul asigură 
prin sistemul de învățămînt și prin organisme specializate 
orientarea, pregătirea și încadrarea în muncă a tinerilor, po
trivit capacității și aspirațiilor personale, puse în slujba patriei 
socialiste. Prin măsuri speciale se asigură protecția și secu
ritatea muncii tinerilor.

(Urmare din pap. I) 

cantitatea, calitatea și im
portanța socială a muncii 
dă un conținut nou salariu
lui ca parte ce revine pe 
merit fiecăruia din venitul 
național la formarea căruia 
este dator să contribuie 
potrivit capacității sale, 
noul proiect al Codului 
Muncii legiferează ca nor
mă obligatorie pentru toți 
cetățenii țării integrarea 
în procesul creării bunuri
lor materiale incepînd cu 
virsta de 16 ani- Primatul 
firesc al muncii într-o so
cietate ca a noastră care își 
întemeiază fiecare pas îna
inte tocmai pe temeiul unor 
eforturi diferențiate și spe
cifice și unde preocuparea 
fundamentală a partidului 
de a realiza bunăstarea și 
fericirea oamenilor cere o 
angajare plenară, din par
tea tuturor, determină la 
fel de firesc manifestarea 
intransigentă a opiniei co
lective împotriva parazitis
mului, a tendinței de trai pe 
seama societății, a oricărei 
încercări de încălcare a 
principiilor socialiste ale 
muncii.

în condițiile existenței 

%

Pentru 
societate, 
pentru noi 

unei asemenea carte con
sfințind in egală măsură 
drepturile și datoriile ce 
ne revin ca cetățeni in re
lațiile de muncă, a referi
rilor frecvente in acest ca
dru la tinerii angajați, 
pentru fiecare din noi ca
pătă un înțeles deosebit 
precizarea pe care proiec
tul de norme ale vieții și 
muncii comuniștilor, ale 
eticii și echității socialiste 
o face in sensul eă „o tră
sătură morală de bază a 
profilului moral al mem
brilor de partid, al tineri
lor comuniști trebuie să 
fie înalta conștiință profe
sională, responsabilitatea 
pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor încredin- 
țate“. Este datoria noastră 
de cinste ca afirmîndu-ne, 
adeziunea față de princi
piile de bază ale noului 
proiect al Codului Muncii 
să dovedim prin fapte că 
întregul tineret al patriei 
socialiste se află acolo 
unde s-au aflat întotdea
una majoritatea reprezen
tanților săi — in primele 
rinduri ale bătăliei pentru 
progresul țării.

Uzina de fire și fibre sinte
tice Săvinești face parte dintre 
acele întreprinderi industriale 
pentru care îndeplinirea și depă
șirea planului de producție a 
intrat în ordinea firească a lu
crurilor. S-a muncit mult pînă ce 
depășirea planului a devenit 
„una din constantele" uzinei, or
ganizarea științifică a produc
ției a îkisemnat și înseamnă des
coperirea de soluții pentru fun
damentarea unor cifre de plan 
superioare, în sfîrșit, la nivelul 
întreprinderii utilizarea capaci
tăților de producție la parametrii 
proiectați depășirea acestor pa
rametri la multe din instalații 
este un fapt împlinit. Aceste re
alizări, după cum afirmă inter
locutorii noștri — cadre de con
ducere ale uzinei — au fost po
sibile datorită creșterii indicelui 
de utilizare extensivă și inten
sivă a utilajelor din dotare, a- 
dică prin reducerea timpului a- 
fectat reviziilor planificate, prin- 
tr-o întreținere atentă și la zi a 
utilajelor, printr-o mai bună de
servire a instalațiilor și urmări
rea parametrilor precum și prin
tr-o încărcare rațională a mași
nilor la_nivelul optim permis. 
Fără a absolutiza, în urma unor 
competente analize efectuate de 
specialiști ai uzinei și centralei, 
utilizarea intensivă a atins cote 
aproape maxime — referirea se 
face la aparatura aflată în do
tare pînă la data de 31 iulie 
1972 — producția urmînd a în
registra cote valorice sporite pe 
seama punerii în funcțiune a u- 
nor noi capacități de producție, 
sau prin accentuarea Indicelui 
de utilizare extensivă adică, 
mieșorîndu-se numărul d» zile

în care utilajele nu sînt în stare 
de funcționare. In acest sens 
s-au și făcut progrese aici în în
deplinirea și depășirea planului 
la cîteva produse: 143,5 la sută 
la lactamă, de exemplu, se dato
rează în mare măsură „cîștigării 
timpului în favoarea noastră" — 
cum se exprimă inginerul șef 
Saveluc Virgil. De menționat 
că în cazul unor instalații mo-

unui procent în plus or, rezul
tatele obținute pînă acum se da
torează tocmai acestei activități 
științifice și tehnice permanen
te. Traduse în cifre afirmațiile 
de mai sus, aflăm următoarele : 
gradul de încărcare al mașinilor 
și utilajelor tehnologice pe uzi
nă, în ansamblu, a depășit pro
centul de 115 la sută. Cîteva 
exemple: la lactamă 114,3 la

La Uzina de fire și fibre sintetice—Săvjnești

INSWIILOR-UN INDICE
ÎN PERMANENTĂ CREȘTERE
derne cum sînt cele de la Săvi
nești depășirea parametrilor pro
iectați nu se poate realiza decît 
avîndu-se în vedere că aceste 
instalații sînt compuse din mai 
multe mașini și agregate. O în
cărcare excesivă a mașinilor duce 
la oprirea lor automată, la de
fecțiuni și avarii extrem de cos
tisitoare. Se cere multă muncă 
de concepție pentru realizarea

sută ; la fibră relon I — 124,6 la 
sută; la fibre melană — la 
toate cele trei instalații — 109,7 
la sută. Creșterea capacităților 
de producție, Ia fibre melană se 
datorează prelucrării superioare 
a deșeurilor printr-un procedeu 
proprifi de redizolvare și filare 
a acestora în instalații curente 
ceea ce a dus și la reducerea 
ccmsumului de materie primă. în

linii mari, am vorbit despre 
procentele și valorile la zi

în ce privește ridicarea para
metrilor proiectați, practica de 
pînă acum constă în realizarea 
unor dispozitive suplimentare, 
care sa nu uzeze înainte de ter
menul stabilit utilajele din dota
re. Astfel, la instalația melană II 
creșterea capacității de produc
ție urmează a se realiza, intr-un 
viitor apropiat, prin suplimenta
rea fiecărei linii cu cîte un post 
de filare. Pe întreg cincinalul 
uzina are prevăzute spectaculoa
se devansări în dinamica para
metrilor pioiectați : cu două tri
mestre înainte de termen — la 
melană, cu un trimestru la ca- 
prolactană, cu patru trimestre Ia 
fibre relan, precum și prin îm
bunătățirea indicatorilor din di
namică.

Am adus în discuție cîteva din 
modalitățile prin care Uzina de 
fire și fibre sintetice Săvinești 
a obținut realizările menționate 
mai sus, cîteva din cifrele eloc
vente privind viabilitatea aces
tor modalități, măsurile ce se 
vor aplica pentru ca „instalațiile 
să funcționeze cu maximum de 
randament posibil, acest maxi
mum pe care noi îl împingem 
mai sus în fiecare an“. Sînt cu
vintele unuia din specialiștii u- 
zinei definind, credem, capaci
tățile profesionale și posibilități
le de mobilizare ale acestui co
lectiv.

NICOLAE ADAM

DREPTURILE OAMENILOR MUNCII

• Persoana încadrată intr-o unitate socialistă are următoa
rele drepturi principale :

a) să î se asigure un loc de muncă potrivit aptitudinilor, 
pregătirii profesionale, aspirațiilor, precum și nevoilor unității;

b) să fie retribuită potrivit principiului socialist de reparti
ție, în raport cu cantitatea, calitatea și importanța socială a 
muncii pe care o desfășoară ;

c) să i se asigure stabilitatea in muncă, contractul de muncă 
neputind să înceteze sau să fie modificat decît în cazurile pre- 
văzute de lege ;

d) sa participe nemijlocit la conducerea și organizarea ac
tivității unităților, să aleagă și să poată fi aleasă în organele 
de conducere colectivă ;

e) să beneficieze de condițiile create pentru ridicarea pregă
tirii profesionale- și a nivelului general de cunoaștere, în ra
port cu dezvoltarea științei și tehnicii și cu cerințele progre
sului social, pentru formarea și dezvoltarea conștiinței socia
liste ;

f) să fie promovată în categorii superioare de încadrare sau 
in funcții de conducere, in raport cu pregătirea, experiența și 
rezultatele muncii, beneficiind astfel de condițiile create de 
orînduirea socialistă pentru afirmarea și valorificarea aptitu
dinilor și capacităților personale ;

g) să i se asigure repaus săptămînal și concediu de odihnă 
anual plătit, să folosească condițiile create de societatea socia
listă pentru recreere, refacerea capacității de muncă, ridicarea 
nivelului ce cultură, să beneficieze de înlesniri pentru trimi
terea la odihnă și tratament în stațiuni balneoclimaterice ;

h) să beneficieze de condiții corespunzătoare de mtftică, 
asistență medicală gratuită și protecția muncii, în care scop 
se alocă importante fonduri pentru ușurarea efortului fizic, 
înlăturarea cauzelor care determină accidente de muncă și îm
bolnăviri profesionale, pentru îngrijirea sănătății, precum și 
pentru protecția specială a femeilor și tinerilor :

i) să beneficieze de pensie pentru limită de vîrstă sau în 
caz de pierdere a capacității de muncă ;

j) să folosească baza materială a unităților socialiste desti
nată activității culturale și sportive ;

k) să se asocieze în organizații sindicale și în alte organi
zații obștești, potrivit prevederilor Constituției Republicii So
cialiste România ;

l) să se adreseze organelor superioare, celor de ■ jurisdicție 
sau oricărui for competent, ori de cîte ori consideră că a fost 
prejudiciată în drepturile sale.

ANUME PEN
• Tineretul — viitorul țării — se bucură de grija deosebi

tă a societății noastre socialiste. Pregătirea multilaterală, for
marea și integrarea profesională a tinerilor, însușirea cunoștin
țelor necesare pentru exercitarea unei profesii se asigură 
gratuit.

Ministerul Educației și Invățămîntului, celelalte ministere și 
organe centrale, unitățile subordonate acestora și școlilor de 
toate gradele au îndatorirea să asigure îmbinarea pregătirii 
teoretice cu practica și munca în producție a elevilor și stu
denților.

In țara noastră, elevii, studenții, cei ce frecventează diverse 
forme de pregătire beneficiază de sprijin, sub formă de burse, 
manuale școlare și alte materiale de studii, indemnizații co
respunzătoare aportului lor în producție pe timpul pregătirii 
practice.

Tuturor tinerilor li se asigură locuri de muncă potrivit pre
gătirii, aptitudinilor, aspirațiilor lor și nevoilor unităților.

Tinerii au îndatorirea să manifeste o preocupare permanentă 
pentru dezvoltarea spiritului de responsabilitate, în rezolvarea 
sarcinilor, în muncă și învățătură, să pună talentul și întreaga 
lor energie în slujba înfloririi patriei.

• Calificarea profesională prin dcenicie la locul de muncă 
se face pe baza contractului de ucenicie și se realizează prin 
pregătire practică desfășurată în unități de producție sau de 
servire a populației și prin pregătire teoretică.

Ucenicii primesc pe timpul pregătirii bursă sau o indemni
zație corespunzătoare aportului lor în producție și gratuit ma-

OBLIGAȚIILE ANGAJAȚILOR

Ca membru al colectivului de muncă, persoana încadrată 
Intr-o unitate socialistă are următoarele îndatoriri principale:

a) să apere proprietatea socialistă și să contribuie la dezvol
tarea ei :

b) Să realizeze norma de muncă și celelalte sarcini ce de
curg din funcția sau postul deținut si să răspundă de înde
plinirea lor față de colectivul de muncă si fața de conducerea 
unității ;

c) să efectueze orice activitate potrivit pregătirii sale și 
nevoilor unității, fn situații deosebite, cind interesul unității o 
cere, fiecare are obligația de a participa — indiferent de 
funcția sau de postul pe care-1 ocupă — la executarea oricăror 
lucrări și la luarea tuturor măsurilor cerute de nevoile uni
tății ;

d) să respecte programul de lucru, să folosească integral și 
cu eficiență timpul de muncă ;

e) să asigure utilizarea integrală a capacităților de produc
ție, ridicarea productivității muncii, reducerea cheltuielilor de 
producție, realizarea lucrărilor încredințate, în condițiile de 
calitate stabilite, creșterea eficienței activității unității în 
care lucrează ;

f) să respecte disciplina la locul de muncă și să militeze 
pentru respectarea legilor statului ;

g) să-și ridice necontenit calificarea profesională, nivelul de 
cunoștințe tehnico-științifice și de cultură generală, să urmeze 
și să absolve cursurile de perfecționare organizate sau reco
mandate de unitate ;

h) să respecte normele socialiste de conduită în relațiile cu 
ceilalți membri ai colectivului de muncă, să vegheze la apli
carea lor în viață, să' dea dovadă de cinste și corectitudine, 
să contribuie la întărirea spiritului de disciplină, de întraju
torare tovărășească, să combată orice fel de manifestări îna
poiate ;

i) să asigure păstrarea secretului de serviciu și a secretului 
de stat;

j) să respecte normele de protecție a muncii și să contribuie 
la preîntîmpinarea și înlăturarea oricăror situații* care ar putea 
pune în primejdie viața, integritatea corporală sau sănătatea 
oamenilor și bunurilor materiale.

TRU TINERI
nuale școlare, materiale de studiu, precum și alte drepturi 
stabilite de lege. Ei beneficiază, de asemenea, in toată perioada 
uceniciei, de ajutoare materiale în cadrul asiguiărilor sociale, 
dc asistență medicală și medicamente gratuit, precum și de 
vacanțe școlare.

• Pentru protecția sănătății lor, tinerii sub vîrsta de 18 
ani, încadrați în munca, nu pot fi repartizați la locuri de mun
că cu condiții vătămătoare, grei® sau periculoase, nu pot fi 
folosiți la muncă in timpul nopții.

De asemenea, tinerii încadrați în muncă, în vîrstă de pînă la 
18 ani, nu pot fi folosiți în muncă peste durata legală a zilei 
de lucru, decît în cazurile prevăzute de art. 114.

• Durata timpului de lucru al tineretului intre 14—16 ani 
se stabilește la 6 ore pe zi, fără ca prin aceasta să se aducă 
o scădere a remunerării.

• Pentru ținerii în vîrstă de pînă la 18 ani, durata conce
diului de odihnă este de 18—24 zile lucrătoare, diferențiată în 
raport cu vîrsta, astfel incit cei mai tineri să beneficieze de 
un concediu mai mare, potrivit legii.
• Realizarea drepturilor ce li se cuvin pe baza activității 

desfășurate este asigurată persoanelor încadrate în muncă prin 
garanții juridice corespunzătoare.

Ele pot contesta sancțiunile disciplinare pe care le socotesc 
aplicate fără temei sau cu încălcarea legii și orice măsuri pe 
care le consideră nelegale, cerînd restabilirea drepturilor în
călcate. Orice nerespectare a drepturilor persoanelor încadra
te în muncă atrage răspunderea persoanelor vinovate.



El eipest elhota TINERETUL LUMII

„Periculosuln

VIETNAMUL DE SUD 30 
(Agerpres). — Agenția de presă 
..Eliberarea" transmite că, la 28 
iulie, infanteriștii marini saigo- 
nezi, trimiși în ajutorul efecti
velor de parașutiști ai regimului 
marionetă decimați în regiunile 
Long Hung și Tri Buu, din a- 
propiere de Quang Tri, au fost 
interceptați de forțele armate 
populare de eliberare din Viet-

namul de sud. care au scos din 
luptă 315 militari inamici, cap- 
turind însemnate cantități de 
arme și alt echipament militar.

Agenția „Eliberarea*4 adaugă 
ca, la 27 iulie, patrioții din Viet
namul de sud au mai distrus 11 
vehicule militare ale inamicului 
și au doborit 3 avioane de vî- 
nătoare americane, la nord de 
Hai Lang.

Declarația M.A.E. al R. D. Vietnam
HANOI 30 (Agerpres). — A- 

genția V.N.A., anunță că forțele 
aeriene ale S.U.A. au bombar
dat, vineri, centre populate din 
numeroase provincii ale R. D. 
Vietnam. Ca tfrmare a acestor 
acte, au fost înregistrate nume
roase victime omenești în rîndul

populației civile și au fost dis
truse instituții economice, cultu
rale și locuințe.

într-o declarație de protest 
data publictății de Ministerul A- 
facerilor Externe al R. D. Viet
nam, noile acte de război efec
tuate de guvernul Statelor Unite 
împotriva R. D. Vietnam sînt 
condamnate cu hotărîre și se 
cere încetarea imediată a bom
bardamentelor și blocadei navale 
impuse R. D. Vietnam, precum 
și a altor acte de încălcare a su
veranității și securității R. D. 
Vietnam.

IRLANDA DE NORD. Misiunea celor peste 21.000 de militari britanici staționați in prezent in 
Ulster nu este deloc de invidiat: a „restabili* ordinea prin arestări și percheziții, acțiuni 

multe ori nu fac decit să sporească tensiunea.care de cele mai

ACORD 
SUDANO-ETIOPIAN 

PRIVIND DEMARCA
REA FRONTIEREI

Reizbucnirea incidentelor
în Irlanda de Nord

lan Robert son

Paradisul 
si mărunțișul
3 > >

N
u este vorba de 
tipicul umor ne
gru britanic, ci 
de o știre pu
blicată de „Gu
ardian* : la Pen

tagon domnișoara Ericka 
Uehlinger, avind gradul de 
locotenent în aviație, a fost 
destituită în urma acuzației 
că practică vrăjitori^

Incocîndu-l pe Satan în 
timp ce sacrifica grațios li
lieci și pisici negre, Ericka 
•«: omora timpul liber precum 
numeroase alte colege de ge- 
nertxție din apropiere sau de 

ocean. Nu e un secret 
pentnr^ nimeni că astrologia, 
spiritismul' și altele asemenea 
și-au cîștigat în societatea de 
consum valuri de prozeliți a- 
matori sau cu firmă la poartă. 
Numai în R.F.G., spre exem
plu, sînt înregistrate 
240,000 de vrăjitoare, 
doamne bîntuite de 
la domiciliu, care plătesc im
pozit pe meserie pentru da
rul lor supraomenesc de a 
provoca ațtțătoare spaime sau 
extaze clientelei apăsate de 
spleen. In Anglia, un raport 
recent nota cu in fiecare uni
versitate există cercuri sata
nice beneficiind de membri 
permanenți și recuzita lugu
bră de rigoare. în Franța și 
Italia horoscoapele sint, de 
mult, o mană cerească. De
venind bun de consum, dia
volul a intrat pe mina aface
riștilor care îl storc de tot ce 
poate oferi Drăcia Sa. Dar 
pentru că afacerile sînt afa
ceri și risca să fie supuse ori- 
cînd pierzaniei chiar dacă 
sînt închinate necuratului, 
unii își îndreaptă capitalurile 
și spre... cel de sus. Printre 
ei, la loc de cinste, se află 
Bill Caywood, gentleman din 

care a investit 10 
dolari intr-un 

se întinde, cu 
pe o suprafață 
La intrarea in 
ce nu s-a mai 

o enormă

oficial 
adică 

viziuni

Aviația Statelor Unite a efec
tuat 173 de raiduri de bombar
dament asupra sistemului de 
diguri din R.D. Vietnam, _ în 
cursul ultimelor patru luni — 
a arătat Phan My, adjunctul 
ministrului conservării apelor 
al R.D. Vietnam, în cadrul u- 
nei conferințe de presă la Ha
noi. în cursul acestor raiduri 
asupra digurilor și ecluzelor au 
fost lansate 1 243 de bombe de 
demolare și magnetice, a pre
cizat el, arătînd că, sub efec
tul bombelor americane, mii de 
metri de diguri au suferit ava
rii, mergînd de la fisuri pînă 
la prăbușirea parțială sau dis
trugerea completă a r
Deși bombardarea 
nord-vietnameze nu s-a 
încă printr-o catastrofă majoră, 
pericolul inundațiilor fiind tem
porar înlăturat datorită nivelu
lui scăzut al cursurilor de apă, 
amenințarea revărsării apelor 
va deveni o realitate presantă 
în cursul următorului sezon plo
ios — a subliniat Phan My. A- 
cest pericol este cu atit mai 
mare, cu cît aviația americană 
a utilizat bombe cu efect în- 
tîrziat și bombe magnetice, care 
fac deosebit de primejdioase e- 
forturile de reparare a struc
turilor avariate ale digurilor — 
a arătat el în continuare.

Vorbitorul a condamnat cu 
hotărîre distrugerea digurilor, 
menită să provoace grave inun
dații în delta marilor rîuri din 
R.D. Vietnam și care amenință 
să provoace o catastrofă pentru 
cei peste 10 000 000 de locuitori 
ai zonelor afectate de bombar
damente.

acestora, 
digurilor 

soldat

• SUDANUL ȘI ETIOPIA 
au căzut de acord să regle
menteze problemele de de
marcare a frontierei lor — 
anunța un comunicat comun 
dat publicității la Khartum 
și Addis Abeba, la încheierea 
convorbirilor ce au avut loc 
în capitala etiopiana intre 
delegațiile celor două țări 
conduse de miniștrii de ex
terne ai .Sudanului și Etiopi
ei, Mansour Khaled și Mena- 
ssie Haile. Comunicatul 
menționează că anumite por
țiuni ale frontierei vor fi 
menținute conform prevede
rilor tratatelor existențe, iar 
altele vor fi stabilite în ba
za unei înțelegeri între cele 
două state. Un comitet co
mun va fi însărcinat să stu
dieze această problemă, în 
vederea găsirii unei soluții 
care să satisfacă ambele 
părți. Atit Sudanul, cît și E- 
tiopia au fost de acord să 
mențină un statu-quo tem
porar în regiunile de fronti
eră. unde se află culturi a- 
gricole.

Comunicatul evidențiază, 
în același timp, dorința ce
lor două țări de a-și conso
lida relațiile comerciale. Co
misia mixtă comercială exis
tentă va examina modalită
țile de intensificare a coope
rării dintre Sudan si Etiopia 
în domeniile economiei, 
comunicațiilor și culturii.

în localitatea nord-ir- 
Iandeză Lurgan, situată la 
aproximativ 30 km de Bel
fast, s-au produs, in cursul 
nopții de sîmbătă spre 
duminică, ciocniri violente 
între membri ai comunită
ților protestantă și cato
lică.

capitala provinciei și din alte 
rașe.

___ o-
Aceasta, în cazul în care 

dementele I.R.A. (Armata Re
publicană Irlandeză) vor. refuza 
să se conformeze cererii minis
trului britanic pentru Ulster, 
WiHiani Whitelaw, de a des
ființa fortificațiile.

în schimbul de focuri care a 
avut loc, mai multe persoane au 
fost rănite. Trupele britanice, 
care au intervenit pentru a res
tabili calmul, au procedat la a- 
restări. O fabrică a fost incen
diată în cursul incidentelor.

Relatînd despre ciocnirile 
produse în acest oraș, agențiile 
de presă menționează că atmo
sfera în Irlanda de Nord con
tinuă să se mențină încordată, 
fiind posibile, în xiitorul apro
piat noi încercări de forță totxe 
părțile în conflict. Trapele brita
nice dislocate aici au fost spo
rite, în ultimele 24 de ore, cu 
încă 4 000 de oameni, totair- 
zind acum 21 000 de militari. In 
același timp, la Belfast sint des
cărcate din navele miri ta re en
gleze primele tancsri Centwrkn 
care, transformate în bold 
vor fi utilizatr pentru Ech 
baricadelor ini 
mitele ^no-go 
teTzise accesului

„Tcxate baricadele — atit pro
testante cit și catolice — trebuie 
sâ fie înlăturate. Sper ca aceasta 
să fie făcută de către populația 
Ukterolui; dacă nu, va fi fă
cută de către forțele de ordine^, 
a dedant, cu prilejul 
ter.iu acordat Dostului 
viziune din Dublin, 
Whitelaw, secretar de 
Unic pentru Irlanda 
IKîiIImI : _
sfidării LR-A.- (organizația clan
destină Armata Republicană Ir
landeza). Whitelaw s-a pronun
țat totodată pentru continuarea 
rercherițiilor în toate cartierele 
Belfastului — capitala provin
ciei nord irlandeze.

unui in- 
de tele- 
WiOiam 
stat bri
de nord. 

.Noi vom face față

£■“' De la începutul acestei 
săptămini un nou val de 
demonstrații studențești au 
fost semnalate în Republi
ca Sud Africană. Ele con
stituie riposta promptă a 
studepțimii la o nouă mă
sură represivă a autorită
ților rasiste.

Acționind în baza prevederi
lor legii, profund antidemocra
tice „cu privire la activitățile 
subversive" oficialitățile 
Pretoria i-au interzis lui 
Robertson, președintele Federa
ției naționale a studenților sud- 
africani (N.U.S.A.S.) să mai par
ticipe la întruniri cu caracter 
politic sau social, să se depla
seze în afara districtului Cape
town și sâ pătrundă pe porțile 
vreunei instituții de învățămînt 
superior din țară. Este , vorba, 
deci, de un veritabil regim de 
„domiciliu forțat". Venită la nu
mai cîteva zile după procesul 
intentat septuagenarului Braun 
Fischer, unul din cei mai cunos- 
cuți militanți pentru drepturile 
populației indigene, condamnat 
la 10 ani închisoare pentru con
vingerile sale politice, noua ac
țiune represivă a guvernului 
sud-african a provocat riposta 
energică a studențimii și, în ge
nere, a opiniei publice progre
siste din R.S.A.

Ce a determinat autoritățile 
sud-africane să adopte aminti
tele măsuri drastice împotriva 
liderului studențimii ? La Pre
toria, purtători de cuvînt guver
namentali păstrează o discreție 
absolută. Explicațiile cerute de 
ziariști, ca și de unii membri ai 
parlamentului, au rămas fără 
răspuns. Singurul care a încer- 
<at să ofere o justificare a fost 
ziarul DE VADERLAND. cunos
cut pentru pasiunea cu care sus
ține apartheidul. Ziarul afirmă 
că „interdicțiile aplicate lui Ro
bertson nu erau neașteptate în
trucât ministrul justiției a aver
tizat anul trecut pe liderii Uniu
nii Naționale a studenților sud- 
ahicani că își vor arde dege
tele dacă nu vor pune capăt le
găturilor cu organizațiile de 
stingă și cu toți opoziționiștii 
apartheidului". DE VADER
LAND recunoaște însă că nici

u.

din 
Ian

el nu știe dacă „Robertson era 
o primejdie pentru ordinea pu
blică astfel incit sa se justifice 
legal aplicarea domiciului for
țat". Aflat, evident, în încurcă
tură, ziarul sfătuiește opinia pu
blică, să se încreadă in ministrul 
de interne „care, fără îndoială, 
a avut motive întemeiate" să ia 
măsurile anunțate.

Din păcate pentru promotorii 
politicii rasiste de la Pretoria, 
opinia publică sud-africană a a- 
rătat că refuză să se încreadă în 
„justețea" motivelor ministru
lui de interne. Această poziție a 
fost afirmată deschis de 4 000 
de studenți de la Universitatea

• LIDERUL STU
DENȚILOR SUD-A- 
FRICÂNI SUPUS U- 
NUI REGIM DE „DO
MICILIU FORTAT" • 
„O VENDETĂ ÎMPO
TRIVA CELOR CE 
CONDAMNĂ APAR
THEIDUL • RIPOSTA 

STUDENȚIMII

Witwatersrand de la Johannes
burg. Intr-o rezoluție adoptată 
în unanimitate, după un miting 
de piotest, ei și-au exprimat 
„oroarea și dezgustul profund 
pentru această interdicție arbi
trară" și au „condamnat cu ve
hemență această măsură revol
tătoare". într-o telegramă tri
misă ministrului justiției, pre
ședintele Consiliului reprezenta
tiv studențesc din Durban sub
linia, la rîndul său : „Credem că 
v-ați pierdut orice sens a ceea 
ce trebuie să însemne o lege. 
Decența și cinstea sint cazurile 
dv. preferate pentru condamnări 
și interdicții". Inti-o scrisoare 
deschisă adresată autorităților 
și reprodusă de unele ziare sud- 
africane, cei peste 3 000 partici
pant la mitingul de protest 
studențesc, desfășurat în incinta 
Universității din Pretoria, atrag

atenția asupra faptului că mă
surile adoptate împotriva lui 
Robertson nu pot fi apreciate 
decit ca o parte a atacului gu
vernului îndreptat împotriva 
mișcării progresiste din Univer
sități și avertizează că „ase
menea măsuri de intimidare se 
vor lovi de o ripostă organiza
tă a studenților". Manifestări și 
luări de poziție similare au fost 
înregistrate și la colegiile din 
provincia Transvaal și în multe 
alte instituții de învățămînt su
perior din țară.

„Cazul Robertson" nu a întîr- 
ziat să aibă ecouri și în parla
mentul sud-african. D-na Helen 
Suzman, membră a parlamen
tului din partea partidului pro- 

, gresist, a declarat că măsurile 
îndreptate împotriva președin
telui N.U.S.A.S. „constituie un 
alt exemplu de răfuială cu ori
care se opune regimului dc a- 
partheid". Ea a subliniat că prin 
această acțiune Ministerul de 
Interne a arătat cu claritate „in
tențiile sale de a intimida U- 
niunea Națională a studenților 
și pe studenți pentru a-i împie
dica să se opună politicii rasia
le revoltătoare, anacronice a 
guvernului". Autoritățile, a re
levat doamna Suzman, continuă 
o vendetă împotriva tuturor ce
lor care au curajul să condam
ne apartheidul". Asemenea luări 
de poziție pot fi întîlnite si în 
unele ziare, care nu pot să nu 
țină seama de indignarea unor 
cercuri largi ale opiniei publi
ce. „Dacă în tribunale nu poate 
fi adusă nici o justificare pentru 
această interdicție — scrie zia
rul THE STAR — oponenții gu
vernului nu trebuie să fie in- 
vinuiți atunci cînd afirmă că re
gimul folosește puterile sale 
pentru a readuce la tăcere pe 
cei ce nu sînt de acord cu a- 
partheidul".

Oricum, furtuna a fost declan
șată . „Răfuiala" autorităților 
sud-africane cu studenții are 
toate șansele să se întoarcă a- 
semenea unui bumerang împo
triva promotorilor rînduieliior 

‘rasiste. Acesta este, desigur, 
lucrul cel mai puțin dorit dar 
și cel mai temut de guvernanții 
de la Pretoria. Dar, de ceea ce 
le temi... nu scapi.

E. K.

S.S.: Măsuri de perfecționare
a învățămîntului superior

Nguyen Thi Binh 
și-a încheiat vizita 

la Havana

George Wallace 
s-a retras din cursă
, GUVERNATORIL 

Alabama, 
care a fost, 
victima unui 

că se

STA- 
George 
la 15
aten- 

retra- 
prezi-

TV LUI 
Wallace, 
aprilie, 
lat. a anunțat 
•c din cursa electorală _ 
deoțială, din motive de sănăta
te. Wallace, care încercase — 
zadarnic — sâ obțină candidatu
ra partidului democrat, s-ar fi 
putut prezenta la alegerile din 
luna noiembrie ca reprezentant 
ai unui așa-numit ..partid inde
pendent". așa cum a procedat 
și in urmă cu patru ani.

pu- 
al 

Mi-

La Moscova a fost dată 
blicității Hotărîrea C.C. 
P.C.U-S. și Consiliului de 
niștri al U.ILS.S. „Cu privire 
la măsurile in domeniu] 
fecționării in continuare a 
vățămintului superior*, 
tind că școala superioară 
vietică își înfăptuiește, în linii 
mari, cu succes principala sar
cină 
tilor 
rirea 
tapei 
ției ------ ------
fecționarea in continuare a for
mării și instruirii specialiștilor. 
Hotărîrea atrage, de asemenea, 
atenția asupra faptului că „ni-

per- 
ip- 

Ară- 
so-

de pregătire a specialis
ed înaltă calificare, hotă- 
subliniază că sarcinile e- 
contemporane a construc- 

comuniste reclamă per-

velul de cunoștințe teoretice și 
profesionale al absolvenților u- 
nor instituții de învățămînt su
perior nu corespunde exigențe
lor sporite ale științei și pro
ducției*4 precum și asupra altor 
lipsuri.

C.C. ai P.C.U.S. și consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S. au obli
gat Ministerul învățămîntului 
superior și mediu de speciali
tate al U.R.S.S., ministerele și 
departamentele care au insti
tuții de învățămînt superior, 
consiliile de miniștri din repu
blicile unionale să îndrume e- 
forturile instituțiilor de învăță- 
mint superior spre dezvoltarea 
școlii superiore, îmbunătățirea

în continuare a calității pregă
tirii cadrelor pentru economia 
națională, știință și cultură, in 
conformitate cu exigențele pro
gresului tehnico-științific".

In Hotărîrea C.C. al P.C.U.S. 
și Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. se exprimă convinge
rea că activul de profesori și 
cadre didactice, toți lucrăto
rii din domeniul școlii superi
oare, organizațiile de partid, 
sindicale " * J ---------- ' * '
dîndu-Se 
greșului 
P.C.U.S., 
forturile 
continuare _ __ t
învățămîntului superior.'

și de comsomol, ghi- 
după hotărîrile Con- 

al XXIV-le a al 
vor depune toate e- 
pentru dezvoltarea în 

și perfecționarea

Alabama, 
milioane de 
univers care 
tot dichisul, 
de 225 de acri, 
acest „ceva 
văzut** tronează _ — _ 
placă explicativă : „O călăto
rie în Pămîntul sfint vă va 
pasiona. Veți urca în Turnul 
Babei, veți cunoaște viețui
toarele din Arca lui Noe și 
veți intra în stomacul balenei 
care l-a înghițit pe Jonas". 
Firma continuă în acest stil 
precizînd că minunile biblice 
costă pe cap de vizitator 
suma modestă de 6 dolari- 
Clerul din Alabama a apre
ciat inițiatioa fi ca atare a 
obținut un. “ 
pentru vi uzarea 
ruri sfinte. Pentru a menține 
echilibrul, Caywood a închi
riat citeva gherete și unor 
cercuri satanice din localita
te unde citeva vrăjitoare par
cate la sectorul „Infern* vor 
aprinde focuri bengale și vor 
speria spectatorii înghițind 
reptile născute și crescute 
sub tronul lui Satan.

Gumpărînd la prețuri ac- 
cey* abile tăciunii dracului și 

. duplicate după cheile sfînțu- 
lui Petru, copilașii care vizi
tează Paradisul și Infernul 
vor putea vinde în altă parte 
achizițiile. Din cîștig își vor 
scoate banii de cinema pen
tru a vedea „Vampirul din 
rîpa dracului**, care demon
strează convingător 
poate ucide în serie 
singur ac.

Așadar, nimic nu se pier
de, totul se consumă.

HAVANA 30 (Agerpres). — A 
luat sfîrșit vizita în Cuba a mi
nistrului afacerilor externe al 
Guvernului Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud, con
ducătoarea delegației G.R.P. la 
conferința cvadripartită în pro
blema Vietnamului de la Paris, 
Nguyen Thi Binh. Oaspetele 
sud-vietnamez a fost salutat Ia 
aeroportul „Jose Marti44, din 
Havana, de Fidel Castro- prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Cu
ba, primul ministru al Guvernu
lui revoluționar, Râul Roa. mi
nistrul afacerilor externe, și al
te persoane oficiale cubaneze.

într-o declarație făcută înain
te de plecare, Nguyen Thi Binh 
a apreciat drept rodnică vizita 
sa în Cuba, arătînd că întîlniri- 
le și convorbirile avute cu Fidel 
Castro și cu alți conducători de 
partid și de stat cubanezi au 

• contribuit la întărirea legăturilor 
dintre cele două popoare.
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• IN LOCALITATEA AME
RICANA Upper Marlboro (sta
tul Maryland) se deschide Iun: 
procesul intentat lui * 
Bremer. autorul atentatului 
comis la 15 martie împotriva 
guvernatorului Alaoamei. Geor
ge Wallace. împotriva Iui Bre
mer au fost formulate 17 cape
te de acuzare care, dacă vor fi 
acceptate de juriu, vor repre
zenta pentru inculpat o pedeap
să de 123 ani închisoare. Avo
catul lui Bremer. Benjamin 
Lipsitz, care a fost numit din 
oficiu, va încerca să convingă 
pe cei 12 jurați de „iresponsa
bilitatea mintală* a acuzatului 
în momentul atentatului. Pro
cesul, se apreciază, nu va dura 
mai mult de o săplămînă.

Iii)

Al

Noul secretar general

CADRUL UNEI 
care a avut loc

CERE- 
la se- 
Abeba.

spațiu restrîns 
de suveni-

cum se 
cu un

RADU BUDEANU

• INTR-O DECLARAȚIE fă
cură cu prilejul celei de-a 151-a 
aniversari a independenței țării, 
președintele Republicii Peru, ge
neralul Juan Velasco Alvarado, 
a subliniat importanța înfăptui
rii reformelor menite să ducă la 
progresul țării. El a relevat, de 
asemenea, sprijinul acordat de 
popor măsurilor adoptate in a- 
cest scop.

U.R.S.S. Imagine dintr-un nou cartier al Moscovei.

întîlnire Anwar Sadat—Y. Arafat

MONII 
diul O.U.A. din Addis 
Nzo Ekhan N’Gaki a preluat in 
mod efectiv, la 29 iulie, funcția 
de secretar general al Organi
zației Unității Africane. A ies 
în această funcție în cursul ce
lei de-a 9-a conferințe ia ni
vel înalt a O.U.A., desfășurată 
în luna iunie la Rabat, el înlo
cuiește pe Dialo Telli, care a 
fost, timp de opt ani. secretar 
general al organizației.
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DIRECTORUL : rulează la Lumi
na (orele 9; 12.30: 16; 19,30).

DACA E MARȚI, E BELGIA : 
rulează la Luceafărul (orele 9; 
11.15; 13,30: 16; 18.30; 20.45), Bucu
rești (orele 9; 11,15; 13.30; 16.30; 
18.45; 21). Grădina Doina (ora 
20,15).

NAUFRAGIAȚI IN SPAȚIU : 
rulează Ia Patria forele 9,30; 13; 
16,30; 20), Capitol (oreie 9; 12; 15; 
13* 21), Grădina Capitol (ora 20.15).

BALADA LUI CABLE HOGUE: 
rulează la Scala (orele 3.45; 11,15; 
13,45: 16,15; 18,45; 21.15), Festival 
(orele 8.45: 11,15: 13,30: 16; 18.30; 
Clj. Favorit (orele 8,30; 10,45:
15,15: 15.45: 18.15: 20,30). Grădina 
Select (ora 20). Grădina Festival 
(ora 20).

• PREȘEDINTELE REPU
BLICII ARABE EGIPT, Anuar 
Sadat, l-a primit, sîmbătă, 
Alexandria. pe i

___ i, la 
președintele

Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat, infor
mează agenția M.E.N.

• O NOUA ÎNTREVEDERE 
între Jack Jones, secretar gene
ral al Sindicatului muncitorilor 
din transporturi, la care• • • • •

LUPUL NEGRU : 
ga (orele 10; 12,30; 
Flacăra (orele 15,30; 18;

VEDERE DE PE POD 
la Central

; 20,15),
Gradina

afiliați docherii britanici aflați 
in grevă, și lordul Aldington, 
reprezentantul administrației 
docurilor. urmează sâ aibă 
luni la Londra. Cei doi 
proceda la o revizuire a 
portului elaborat în comun 
destinat soluționării 
lui de muncă dintre muncitorii 
portuari și autorități.

După cum se știe, liderii sin
dicali ai docherilor au respins 
o primă variantă a acestui ra
port. declarind că nu conține 
prevederi ferme in legătură cu 
garantarea locului de muncă și 
satisfacerea celorlalte revendi
cări ale muncitorilor portuari.

loc 
vor 
ra- 

_____ și 
conflictu-

într-o măsură libertatea de miș
care. Grota are o temperatură 
constantă de 21 grade Celsius.

Flacăra olimpică 
a ajuns la Atena

la• APRINSA, vineri, de 
razele soarelui, pe anticul mun
te Olimp din Peloponez. și pur
tată de ștafete pînă la Atena, 
flacăra olimpică a făcut. în ca
pitala greacă, prima sa oprire 
pe drumul care se va încheia, 
luna viitoare, la Miinchen. Pe 
ultimul kilometru pînă la sta-

ra australiancă, în vîrstă de 20 
de ani, a fost selecționată din
tre cele 61 de „frumuseți", din 
numeroase țări ale lumii, care 
s-au prezentat în fața juriului 
în orașul portorican Dorado.

Amatorii de statistici preci
zează că este pentru prima oa
ră, în ultimii 21 de ani, cînd 
mult rîvnitul trofeu este cîști- 
gat de o australiancă.

• SPEOLOGUL 
MICHEL SIFFRE, 
februarie trăiește 
situată în apropierea localității 
americane Del Rio (statul Te
xas). la adîncimea de 45 m, ar 
urma sâ revină la suprafață in
tre 1 și 8 septembrie. Experiența 
are ca obiectiv studierea modului 
de schimbare a ciclului de acti
vitate — somn in condițiile im
posibilității cunoașterii datei sau 
orei. După ce mult timp a avut 
un ciclu de 17—18 ore de activi
tate sau relaxare și șapte-opt de 
somn. Siffre a trecut in ultima 
vfeme Ia un ciclu de 40 de ore. 
Prezența unor detectori electro
nici fixați de corp ii limitează

FRANCEZ 
care de la 15 
intr-o grotă

dionul Panatcnian, scena primei 
ediții, in 1896. a Jocurilor Olim
pice, torța olimpică a fost pur
tată de alergătorul grec Chris
tos Papanicolaou, fost dețină
tor al recordului mondial.

Piuă in seara zilei de 25 au
gust, cînd va ajunge la ținta 
călătoriei sale, flacăra olimpică 
va trece prin mîinile a peste 
5 000 de alergători, străbătind 
teritoriul a opt țări europene.

„Miss Univers" 1972 
o australiancă

• KERRY ANNE WELLS a 
fost desemnată, sîmbâtă, „Miss 
Ur. i vers ediția 1972“ Tînâ-

• „TOȚI CONTRIBUABI
LII IRAKIENI vor trebui să 
subscrie la bonurile de îm
prumut emise de guvernul 
irakian pentru a susține fi
nanțele țării în bătălia pe
trolului", a declarat Abdel 
Wahab. director general în 
Ministerul irakian de Fi
nanțe. „Contribuția cetățeni
lor va fi proporțională cu 
veniturile lor și va fi ram
bursată după reglementarea 
crizei petrolului", a precizat 
el.

Emisiunea de „bonuri de 
economie" a fost hotărîtă la 
sfîrșitul lunii iunie a.c., du
pă naționalizarea bunurilor 
companiei „Irak Petroleum". 
Inițial se prevăzuse ca doar 
funcționarii civili și militari 
și oamenii de afaceri să cum
pere astfel de bonuri, preci
zează agenția France Pre- 
sse, care subliniază că de
clarația citată marchează ex
tinderea aplicabilității legii 
asupra tuturor contribuabi
lilor din Irak.

rulează la Vol- 
15.15; 18; 20.30). 

20,15).
: rulează 

(orele 9.30; 12; 15;
17,30; 20,15), Bucegi (orele 15,30; 
18), Grădina Bucegi (ora 20,15). 

DRAGOSTE ȘI AMENZI : rulea
ză la Floreasca (orele 15,30; 13;
20.30) .

DESCULȚ ÎN PARC : rulează la 
Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; 16: 
18.30; 20.45).

DE-AS FI HARAP ALB : rulează 
la Timpuri Noi (orele 9,30—20,15 în 
continuare).

FERMA DIN ARIZONA : rulează 
la Feroviar (orele 9; 12,30; 
19,20), Melodia (orele 9; 12,30; 16;
19.30) , Modern (orele 9: 12,30: 16;
19.30) . Grădina Modern (ora 20).

EXPLOZIA ALBA : rulează la 
Dacia (orele 9: 11,15; 13,30; 16;
18.15: 20,30).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL : rulează la Excelsior (orele 
9; 11,15; 13,30; 16: 18.15; 20,30).

OSCEOLA : rulează la Doina 
(orele 13; 15,30; 18; 20,15), Program

1G;

desene animate pentru copiide
(orele 10; 11,15).

JOCUL — * 
lează 
13.30; 
(orele 
20.30).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRĂ : rulează la Lira (ora 16). 
Vitan (ora 16), Grădina Lira (ora 
20.15), Grădina Vitan (ora 20.15).

MAREA SPERANȚA ALBA *. ru
lează la Buzești (orele 15.30; 18), 
Grădina Buzești (ora 20,30).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL : 
rulează la Unirea (orele 15,30; 18), 
Grădina Unirea (ora 20,15).

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

INIMA E UN VINATOR SINGU
RATIC : rulează la Drumul Sării 
(orele 15,30; 17.45; 20).

DE-A MOARTEA : ru
la Grivița (orele 9: 11,15; 

15,45; 18.15: 20.30), Flamura 
9; 11.15; 13.30; 16; 18,15;

TI
^teatre

lor (orele 10;
REBECCA (ora 23.30) 
Cinemateca — -Union.

............. .
UL

19 FETE ȘI UN MARINAR : ru- 
lează la Pacea (orele 15,45; 18; 20).

ROBIN HOOD : rulează la Fe
rentari (orele 15,30; 17.45; 20), Man
ca (orele 15,30: 18: 20,15).

PESCĂRUȘUL : rulează la Viito
rul (orele 15,45; 18; 20,15).

O AFACERE : rulează la Gloria 
(orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

PĂDUREA PIERDUTA : rulează 
la Cosmos (orele 15,30: 18; 20,15).

TREI DIN VIRGINIA ; rulează 
la Aurora (orele 9,30; 12; 15,30; 13;
20.30) , Tomis (orele 9.30; 12,15; 15; 
17,45), Grădina Aurora (ora 20), 
Grădina Tomis (ora 20,30).

PENTRU CA SE IUBESC : ru
lează la Progresul (orele 15,30; 18; 
20.15).

CASA DE SUB ARBORI : ru
lează la Giulești (orele 15,30; io;

20.30), Miorița (orele 10; 
17.30; 20).

STEAUA SUDULUI : rulează Ia 
Crîngași (orele 15,30; 13: 20.15) 

ASTĂ-SEARA DANSAM IN FA
MILIE : rulează Ia Rahova (orele 
15.30; 18: 20,15).

MĂRTURISIRILE UNUI CO
MISAR DE POLITIE FĂCUTE 
PROCURORULUI REPUBLICII ; 
rulează la Moșilor (orele 15.30; 18). 
Grădina Moșilor (ora 20,15).

ANCHETA DE LA HOTEL EX
CELSIOR : rulează la Popular 
(orele 15,30: 18: 20.15).

20 000 DE LEGHE SUB MARI : 
rulează ia Arta (orele 15,30; 18). 
Grădina Arta (ora 20,30).

B.D. LA MUNTE ȘI 
rulează la Laromet 
17.30: 19.30).

COMPARTIMENTUL

LUNI, 31 IULIE 1972

Ansamblul ..Raosodia Română* : 
PLAIURILE MIORIȚEI — ora 18,30.

LUNI, 31 IULIE 1572

PROGRAMUL I

18,tO Scena. Emisiune de actualita
te și critică teatrală. 19.00 Săptănu- 
n.a :n imagini. 19.20 1001 de seri. 
19.30 Telejurnal. Hotărîrile Confe
rinței Naționale a P.CR — cauză 
a întregului popor. 20,00 Avan
premieră. 20.05 Reflector. 20,20 
Roman-feileton : Moș Goriot de 
Balzac (episodul III). 21,05 Prim- 
p’.an .* Tudor Morar, miner, Erou 
al Muncii Socialiste. 21,35 Steaua 
fără nume — floarea din grădină. 
22,40 — 24 de ore. 22,55* Contraste 
In lumea capitalului.
PROGRAMUL II

LA MARE : 
(orele 15,30;

UCIGAȘI-

17,30 Deschiderea emisiunii. Curs 
de limba rusă (lecția a VU-a). 
13.00 Căminul la Timișoara. 18,30 
Tragerea de amortizare ADAS.

20,00 Reîntâlnire cu „Năzdrăvanii" 
— emisiune pentru copii. 20,30 
Ghișeul. 20,50 Sub cupola circului. 
21,05 Romantic-club — transmisiu
ne de la Complexul cultural-spor- 
tiv al studenților de la Lacul Tei. 
22.30 Cronica literară. Cartea de 
poezie.
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