
Constructorii de strunguri 
in marea întrecere 

„Cincinalul in patru ani și jumătate*

Proletari din toate țările, uniți-vă!

35 DE

CUM SE POT 
CÎȘTIG A 
MILIOANE!

ANCHETA 
DE OPINIE 
POLITICĂ 

A „SCÎNTEII 
TINERETULUI14

•-‘iimiiiînmti• 35 MILIOANE LEI LA PRODUCȚIA MARFĂ • 20 MILIOANE LEI 
LA PRODUCȚIA MARFĂ VÎNDUTÂ SI ÎNCASATĂ • 20 DE MAȘINI 
UNELTE • ECONOMII : 550 TONE COMBUSTIBIL SI 55,5 MW/h 
ENERGIE ELECTRICĂ • ECONOMII PRIN REDUCEREA IMPORTU

LUI DE 700 000 LEI ÎN VALUTĂ

Acestea sint principalele angajamente suplimentare pe anul 
in curs asumate de colectivul de muncitori de la Uzina de 
strunguri Arad. Sint angajamente indrăznețe, ambițioase, care 
exprimă adeziunea fermă a salariaților acestui important obiec
tiv al industriei constructoare de mașini la larga și entuziasta 
mișcare de masă declanșată în întreaga țară, pentru realizarea 
cincinalului în patru ani și jumătate.

Ce resurse materiale și umane au fosț așezate la baza acestor 
angajamente ? lată tema acestui reportaj.

„COPILUL MINUNE" 
AL UZINEI - 

ATELIERUL DE AUTOMATIZĂRI

Despre atelierul de autouti- 
lări s-ar putea vorbi multe. Ne 
propunem să-i subliniem doar 
importanța și să-i relevăm re
zultatele. Iată ce ne spune in 
acest sens directorul uzinei, in
ginerul Mareea Nicolae ..Ate
lierul de autoutilări s-a înființat 
de puțin timp. Nașterea lui a 
contrariat pe unii, alții i-au nc-

gat utilitatea iar alții au aștep
tat să vadă ce se intimplâ. firă 
să se pronunțe pro sau contra. 
La început, atelierul nu a dat 
rezultatele la care mă așteptam. 
Eu am dorit să-i acord o oare
care autonomie și l-am subordo
nat serviciului mecanic șef, dar 
tară ca să facă parte din acest 
serviciu. Cum, spuneam, treaba 
nu mergea, ceva scirțiia. Atunci 
am hotărît să-l subordonez, 
directorului uzinei. Am inche 
gat un colectiv dc oameni ini

FOTO-AN CHETA NOASTRA

PE CE ȘANTIER
ERAȚI DUMINICA?»

TREI TABLOURI, CARE SE EXPLICĂ ÎNTRE ELE 
DESPRE UNELE ACȚIUNI DE MUNCĂ 

VOLUNTAR PATRIOTICĂ

1. PROMISIUNILE
Sîmbătă, la Comitetul municipal București al U.T.C. ni se 

indică — dintr-un tabel ce reprezintă o tentantă ofertă pentru 
reporterul aflat în documentare și care se interesează de 
acțiunile de muncă voluntar-patriotică la care vor participa 
duminică dimineața tinerii din Capitală — citeva dintre punc
tele de lucru mai importante. Ținînd seamă de respectivele 
recomandări, iată-ne, duminica dimineața, intr-un raid prin 
București, dornici să consemnăm, ca în atitea alte rinduri, 
cele mai bune rezultate.

2. REALITATEA

ne-am

Organizatorii lipseau...

...iar tinerii bateau mingea.

Priviți fotografiile. 
Normal ar fi ca ele 
să reprezinte 
mente _
prinse în locuri di
ferite. Dar aici este 
vorba despre o ex
cepție. .

Spunem excepție 
pentru că rar se 
poate întîlni un 
șantier aflat în grija 
tinerilor care să fie 
pustiu într-o dimi
neață dedicată mun
cii patriotice.

—- Și o să publicați 
aceste îmagțni ? —
am fost întrebați.

— De ce să nu le 
publicăm ?

mo-
diferite, sur-
Dar aici este

— Pentru că sînt 
excepții...

într-adevăr, se spu
ne că excepțiile în
tăresc regula poziti
vă. în ceea ce-i pri
vește pe tinerii _ bri
gadieri din Capitală, 
credem însă că nu 
au nevoie de ase
menea „argumente** 
pentru a demonstra 
cu cită hărnicie și cu 
ce rezultate bune 
lucrează. Valoarea 
muncii lor este con
firmată 
cepții, 
mărul 
biectivelor la a 
ror ridicare an 
umărul și de

nu de 
ci de 
mare al

ex- 
nu- 

o- 
că- 
pus 
im-
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TINERII
DESPRE
NOUA
MAJORARE A
SALARIILOR
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REDACȚIEIEXPERIENȚA Șl SPERANȚE ->

Hotelul „Continental" 
din Baia Mare

împreună cu tovarășa 
Ceaușescu.

Socialis’j
ții zilei de 1 augus: a-c„ 
varășul Leonid Bre; 

etar general al Corniței 
trai al P

moși, pricepuți. le-am dai 
câni precise și lucrurile s- 
nit din loc. In 1971 am realizat 
2 500 000 lei prin autoutilări si 
aproape 100 de poziții noi de la 
agregate în valoare de 650 000 
lei pinâ la... mărunțișuri. Ia a- 
cest an vom realiza 3 milioane 
lei prin autoutilări. Cam 
despre acest atelier...**.

Amănunte în plus am alls
Ia șeful atelierului. MIHAILO 
VICI MILIVOI
pare 
uzinei 
partid

re in pag. a II-a-

TOVARĂȘUL IWCOLAE CEAUȘESCU
SI TOVARĂȘUL LEONID BREJNEV

DACĂ VOM MUNCI MAI BINE, VOM 
CÎSTiGA MAI BINE
PREVEDERI REALISTE ÎN SPIRITUL PRIN
CIPIILOR POLITICII PARTIDULUI NOSTRU 
UN SPRIJIN EFECTIV ACORDAT TINERE 
TULUI STUDIOS

Despre inovator
în primul rînd

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Leonid Brejnev s-au infor
mai reciproc asupra îndeplini
rii planurilor de dezvoltare a 
economiei naționale în țările 
lor și au efectuat un schimb de 
păreri in legătură cu extin
derea în continuare a colabo
rării multilaterale dintre Repu- 

Socjalistâ România și 
tea Republicilor Socialiste

Sovietice și asupra lărgirii le
găturilor dintre Partidul Comu
nist Român -și Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice, pre
cum și în alte probleme de 
interes reciproc.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească.

(Agerprcs

Sosirea în r
a tovarășului

Nicolae Ceaușescu
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
cretar general al Partidului 

Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, care a 
participat la întOnirea priete
nească a conducătorilor unor 
partide comuniste și muncito
rești din țările socialiste aflați 
într-o scurtă vacanță în Uniu
nea Sovietică, s-a înapoiat, 
narți dupâ-amiazâ, din Cri-

meea, 
Elena

La sosire, pe aeroportul „Mi
hail Kogâlniceanu*4 din Con
stanța. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întîmpinați 
de tovarășii • Iiie Verdeț, Ma
xim Berghianu, Florian Dănă- 
lache. Petre Lupu, Vasile Vîl- 
cu, Cornel Burtică. Miu Do- 
brescu, Vasile Patilineț. Ion

Stănescu, Ion Dincă, Mihaî 
Marinăscu, cu soțiile.

Erau de față membri ai C.C. 
al P.C.R. și ai guvernului, re
prezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat.

Erau, de asemenea, prezenți 
V.‘ I. Drozdenko, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, 
precum și consulul general ’al 
U.R.S.S la Constanța, M. I. H6- 
șev.

DE LA BORDUL AVIONULUI

Foto; EMANI EL TÂNJALĂ

lovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parii’ 
dului Comunist Român, a trimis tovarășului LEONID BREJNEV, 
secretar general al Comitetului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, următoarea telegramă :

Părăsind teritoriul Uniunii Sovietice, doresc să vă mulțu
mesc în mod cordial pentru ospitalitatea tovărășească de 
care ne-am bucurat în timpul șederii noastre în țara dumnea
voastră.

îmi exprim convingerea că vizita făcută, convorbirile purtate 
cu acest prilej, vor contribui la dezvoltarea în continuare a 
relațiilor de prietenie și colaborare dintre Republica Socia
listă România și Uniunea Sovietică, dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, în folosul 
deplin al ambelor noastre popoare, al cauzei socialismului și 
păcii în lumea întreagă.

Folosesc acest prilej pentru a vă ura dumneavoastră și în
tregului popor sovietic noi succese pe drumul construirii co
munismului, al înfloririi patriei și ridicării nivelului de trai.

portantele economii 
realizate. Cu prilejul 
raidului nostru de 
duminică dimineața 

convins din 
tinerii bucu- 
care au luat 

antrepriză cons
trucții industriale și 
construcții ce locuin
țe. șosele și străzi, 
parcuri, baze sporti
ve, nu fac eccr.cmii 
ce efort, ei fiind ani
mați de dorința de a 
trece cu rezultate 
dir.tre cele mai bune 
acest examen al hăr
niciei. Ce păcat că 
rezultatele lor meri
torii sînt uneori um
brite de neglijente 
organizatorice sau de 
superficialitate, chiar 
si de lip; a oe bun 
simt.

Dc Ia Comitetul 
U.T.C. al sectorului 
VII ni se spusese că 
duminică dimineața 
se vor desfășura mai 
multe acțiuni de 
muncă patriotică. Un 
tabel cu punctele de 
lucru a fost trimis 
Comitetului U.T.C. al 
municipiului. Reali
tatea de ia fața locu
lui a infirmat însă 
ceea ce s-a stabilit 
în birou.

în parcul din car
tierul Drumul Tabe
rei, înscris ca punct 
de lucru, nu i-arn 
găsit nici pe organi
zatori, nici pe briga
dieri. La serele „Mi
litari*4 lipsea pînă 
și paznicul. Tar în 
parcul hipic din Ca
lea Plevnei foto-re- 
porterul a surprins 
tabloul pe care l-am 
intitulat „Unii mun
cesc, alții se joacă44.

Acestea sînt fapte
le. Am dori ca, în 
esență, ele sâ fie re
zultatul unei întîm- 
plări. Deși nici în- 
tr-un asemenea caz

Foloanchetă de : 
A. VASILESCU 
V. RANGA

(Continuare 
în pag. a Il-a)

Venisem să scriu despre munca unui 
om tînăr, și harnic și priceput, cum 
de reușise să rezolve procedeul și dis
pozitivul de separare in curent de li
chid a unor corpuri cu durități diferite, 
sau centrifuga cu rotor, sau înlocuirea 
lanțului trensportor cu raclete inter
mediere nr. 1 cu transportor cu bandă 
de cauciuc, sau comanda mecanică cen
tralizată a șublerelor, invenții și inovații 

număr — care aduc beneficii 
ne de lei si ușur.nd și munca 
r. Și, tocmai despre asta nu 

puteam sâ scriu, dădusem peste unul 
care afirma sus și tare că tot ce a reali
zat acel inginer tînăr nu prea ti apar
ține. colectivului îi revine meritul prin
cipal. Vorbea cu nebănuită satisfacție 
despre muncitori, despre maiștri, dar 
nimic despre inovatori, nimic des-

— 54 k 
de rmlio
o:

pre separarea fotonică și aparatul 
separator aflat în studiu- sau ciu
rul vibrant cu suprafețe curbe 
— despre care eu aflasem și le știam 
pe de rost — parcă ar fi fost un fleac 
granulația cărbunelui, nimic din toate 
cite vor fi fost, la anii lui de dăruire, 
de pasiune, și care, îndeobște, i-au adu? 
succese, nimic despre toate astea. Omul 
cu care intrasem întîmplător in discu
ție ocofea grijuliu faptele acelui tină' 
hotărît parcă să-și susțină discret și fi
del teoria, cum că ideile și inițiativele 
ar fi fost ale altora și că, în fapt, „in
ventatorul** a făcut doar cîteca calcule 
simple, ca acelea legate de studiul pre
liminar asupra concepției de preparare

DEM. D. IONAȘCU

CELEI DE A 18-A CONFERINȚE 
INTERNAȚIONALE ÎMPOTRIVA

BOMBELOR ATOMICE
Șl CU HIDROGEN

CONSILIUL TINERELOR FETE_________________ <_______________________ ________

Am investigat, recent, terenul 
de acțiune și experiența de lu
cru a consiliului tinerelor fete" 
în organizațiile U.T.C. din Sec
torul 6 al Capitalei.

..Consiliul nostru are ca scop 
soluționarea unor probleme 
specifice, găsirea de răspunsuri 
la toate întrebările, problemele 
de muncă și viață pe care și le 
pun tinerele — ne spunea Nicu- 
lina Adam, președinta consiliu
lui. secretară ’ a comitetului 
U.T.C. al întreprinderii „Trico- 

■ dava“. desfășurăm activitatea 
nu atît la nivel de sector, cît 
la nivelul întreprinderilor. A- 
ceasta deoarece multe din uni
tățile Sectorului 6 au un spe
cific feminin prin ponderea 
numerică a forței de muncă. A- 
cest fapt este reflectat în în
săși componența consiliului, for
mat din 21 de membre, dintre 
care 16 provin din aceste între
prinderi4*.

— Ce ne puteți spune despre 
activitatea efectivă a membre
lor consiliului ?

— In general membrele con
siliului contribuie foarte mult 
la realizarea acțiunilor. Acti
vând și în cadrul comisiilor pe 
întreprinderi, ele au ca sarcini 
atît organizarea unor acțiuni 
în unitățile respective, cît 
antrenarea fetelor la cele in 

iate la nivel de sector. Este

și m'em- 
care eu 
— Iuli- 
„Petrol-

însă adevărat că există 
bre ale consiliului pe 
personal nu le cunosc 
ana Ștefănescu de la 
export**', Adriana Adjoca, Elena 
Ducaveschi de Ia cooperativa 
„Igiena*4 și altele.

Iată, deci, un prim fapt: res- 
trîngerea capacității de acțiune 
prin prezența formală, „pe hîr- 
tie“, a unor membre la activi-

MARIA ILIE

Colectivul de muncă din 
Șantierul naval Oltenița a 
lansat la apă în bune condi- 
țîuni astăzi 31 iulie 1972 ore
le 15,30 o motonavă de 5.000 
tone pentru export, a șaptea 
de acest tip construită în 
anul 1972 la Oltenița.

I
I
I
I
I

TENIS : „CUPA DAVIS 

CĂPITĂNII 
CELOR DOUĂ ECHIPE 

SÎNT OPTIMIȘTI :

(Continuare in pag. a V-a)

Stefan Georgescu : 
„CRED TNTR-O VICTO
RIE ROMÂNEASCĂ !

Neale Fraser:
„VA FI UN MECI PA
SIONANT, STRÎNS !

îmi este 
în numele 
Republicii 
al meu personal, să vă adresez 
dumneavoastră, participanți la 
cea de-a 18-a Conferință inter
națională împotriva bombelor a- 
tomice și cu hidrogen — Gcn- 
suikyo — un cordial salut, pre
cum și cele mai sincere urări de 
succes.

Acțiunile și activitățile desfă
șurate în ultimii ani de Consi
liul japonez împotriva bombelor 
atomice și cu hidrogen — Gcn- 
suikyo — s-au impus ca o con
tribuție majoră Ia lupta popoa
relor de pretutindeni împotriva 
imperialismului și a politicii a- 
cestuia de agresiune, dominație, 
forță și dictat, pentru instaura
rea unui climat de pace, secu
ritate și colaborare internațio
nală.

Înfăptuirea dezarmării gene
rale și totale, și în primul rîncl 
a celei nucleare, este astăzi de
zideratul principal al întregii 
umanități și, de aceea, este im
perios necesar ca toate statele 
să-și asume răspunderea față de 
propriile popoare, de toate na
țiunile lumii de a acționa în 
mod practic pentru realizarea 
unor programe concrete menite 
să ducă la lichidarea cursei înar
mărilor, înghețarea și reducerea 
treptată a bugetelor militare, 
stoparea producerii de arma
ment și îndeosebi a armamen
tului nuclear, a altor mijloace 
de exterminare în masă, dis
trugerea acestor arme sub con
trol internațional, lichidarea 
bazelor militare străine, și retra
gerea trupelor de pe teritoriile 
altor state, reducerea treptată a 
efectivelor militare naționale, 
crearea condițiilor necesare des
ființării blocurilor militare.

Doresc să reafirm și cu acest 
prilej că România va face totul 
pentru a-și aduce contribuția 
activă la înfăptuirea dezarmării 
generale și, în primul rînd, cea 
nucleară.

deosebit de plăcut ca, 
Consiliului de Stat al 
Socialiste România și

Este, totodată, convingerea 
noastră fermă că pentru înfăp
tuirea dezarmării generale, și în 
primul rînd a celei nucleare, 
este necesară intensificarea ac
tivității politice a tuturor for
țelor progresiste, antiimperia- 
liste, se impune ca popoarele 
să-și ridice glasul cil toată pu
terea pentru atingerea acestui 
țel primordial al întregii ome
niri.

In mod statornic, Republica 
Socialista România se pronunță 
pentru lichidarea focarelor și 
surselor de încordare în lume, 
pentru soluționarea problemelor 
litigioase dintre state pe calea 
tratativelor.

Mă folosesc dc această ocazie 
pentru a exprima încă o dată 
solidaritatea și sprijinul nostru 
total față de cauza eroicului po
por vietnamez — exemplu ne
pieritor de eroism și abnegație 
—, a popoarelor cambodgian și 
laoțian. Considerăm imperios 
necesar ca S.U.A. să pună ca
păt agresiunii, să-și retragă tru
pele din peninsulă indochinezS, 
iar popoarele indochineze să fie 
lăsate să-și hotărască singure 
soarta, urmînd căile de dezvol
tare care le socot necesare, con
form năzuințelor lor. Ne expri
măm speranța că reluarea tra- 
tativelor de la Paris va duce la 
o soluție politică care să țină 
seama de cerințele și năzuințele 
popoarelor vietnamez, laoțian și 
cambodgian, pentru indepen
dență, pentru o viață liberă.

Urînd încă o dată succes de
plin lucrărilor Conferinței dum
neavoastră, doresc să reafirm 
hotărîrea poporului român de a 
milita cu consecvență și în vii
tor pentru unirea într-un singur 
șuvoi a celor mai largi forțe 
antiimperialiste, în lupta pentru 
triumful idealurilor de libertate 
și independență națională, îm
potriva imperialismului, pentru 
pace, înțelegere și colaborare 
între popoare.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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Imediat după apariția 
Hotărîrii privind majora
rea salariului tarifar mi
nim. forurile de resort au 
și trecut la stabilirea u- 
nor măsuri concrete pen
tru aplicarea în cele mai 
bune condiții a tuturor 
prevederilor incluse în a- 
cesț important document, 
teri dimineață, la Minis
terul Muncii a avut loc o 
consfătuire de lucru. Re
prezentanții tuturor mi
nisterelor au primit înca- 
dratoarele cu noile sala
rii tarifare ; pe baza lor. 
ministerele, celelalte in
stalații centrale vor coor
dona activitatea concretă 
de majorare a salariilor : 
vor stabili nominal sala- 
riații care beneficiază de 
prevederile Hotărîrii, vor 
calcula creșterile efective 
de salarii. Mecanismul de 
calculare a noului fond 
de salarii și modificările 
în documentele personale 
vor fi încheiate pină la 
sfirșitu] acestei luni, ast
fel încît, începînd de Ia 
1 septembrie cej 1160 000 
de salari ați să beneficieze 
de majorările hotărite.

După încheierea con
sfătuirii de lucru, am so
licitat, opinia tovarășului 
Andrei Burla, directorul 
coordonării salarizării din 
Ministerul Muncii. Ce în
seamnă pentru tineri a- 
ceastă Hotărîre ?

— Pe ramuri industria
le, în general pe întreaga 
economie națională, vor 
crește în principal sala
riile muncitorilor înca
drați în categoriile I și 
II. Or, aceste categorii 
sînt acordate îndeosebi 
tinerilor aflați în primii 
ani de producție. Ei, în 
primul rînd, vor benefi
cia de această majorare 
de salarii. Totodată, tine' 
rii care în această vară 
au absolvit școli profesio
nale sau alte forme de 
calificare vor primi sala
rii majorate o dată cu in
trarea în producție. Este 
o măsură care îi îndeam
nă să depună eforturi 
mari, pentru că numai 
așa vor participa Ia creș

35 DE MILIOANE
(Urmare din pag. I) 

unele mașini de care avem ne
voie, renunțînd la importul lor. 
Numai în acest an, în atelierul 
de autoutilări s-au construit 
trei agregate de frezat carcase, 
12 strunguri S.N.A. — 710, un a- 
gregat de frezat băre, 20 plan
șete Isis. Pe flux avepgj, în pre
zent un agregat de frezat cuple, 
10 mașini de rectificat și trei 
agregate pentru noua familie de 
strunguri S.N.A. — 360°.

INTELIGENTA CREATOARE
IN ACȚIUNE

Secția „Roți dințate44 are în 
viața uzinei o importanță deo
sebită. Aici se construiește ini
mile strungurilor. Inginerul 
MENDEL MIHAIL (cu o vechi
me de 16 ani în uzină) ne 
spune : „Conferința Națională a 
partidului ne-a pus în față sar
cini deosebite. Mă gîndesc în 
primul rînd la necesitatea spo
ririi eficienței și implicit, a 
productivității muncii, la în
cărcarea corespunzătoare a

PE CE ȘANTIER 
ERAȚI DUMINICĂ ?

(Urmare din pag l)
nu ar exista vrea, 
scuză. Intervine însă 
aici și o înțelegere 
limitată a scopului 
muneji voluntar-pa- 
triotice. în consecin
ță * unii activiști 
U. T. C. își concen
trează în exclusivita
te eforturile pentru 
antrenarea elevilor 
și studenților la ac
țiuni de acest fel. 
Acum, în vacanță, 
numeroși elevi și 
studenți lucrează în 
cursul săptămînii 
timp de șase zile 
pe șantierele tine
retului. Duminica 
sînt liberi. Nor
mal ar fi ca în a- 
ceastă zi să fie mo
bilizați la muncă pa
triotică ceilalți ti
neri : muncitori, in
telectuali, funcțio
nari. însă atunci 
cînd nu mai este 
vorba despre elevi 
și studenți efortul

de mobilizare sca
de simțitor. Și nu 
este doar un feno
men specific secto
rului VII. Tot dumi
nică dimineața, am 
vizitat și un punct 
important în secto
rul III — șantierul 
bazei sportive „Pan-

3. JUSTIFICĂRILE
Luni dimineața, la ora 8, l-am 

întîlnit în biroul său pe tova
rășul Marin Voinea, secretar al 
Comitetului municipal Bucu
rești al U.T.C. ■ Tocmai sosise 
din concediu. Cu tot regretul că 
trebuie f să-1 întîmpinăm cu 
vești neplăcute, i-am relatat 
concluziile raidului nostru. . A 
chemat imediat la telefon Co
mitetul U.T.C. al sectorului 
VII. Tovarășa Nina Cugler, 
care îl înlocuiește pe primul 
secretar, a încercat să lămu
rească lucrurile » „în parcul 
Drumul Taberii... da, acolo e 
normal să nu fi fost nimeni ; 
s-a informat greșit că se va lu
cra duminică. La serele Mili
tari... acolo trebuia să se lu
creze, dar sîmbătă la prînz am 
hotărît să amînăm acțiunea. In 
Parcul hipic din Calea Plev- 
nei... s-a lucrat ; au fost pre- 
zenți 200 de tineri de la Fabri
ca de confecții și tricotaje, U- 
zina de mașini electrice, U- 
zina „Semănătoarea44, tipogra
fiile „Informația* și „Luceafă

terea în continuare a a- 
vuției naționale și, impli
cit, la sporirea venituri
lor proprii.

Dar cum au primit tine
rii înșiși vestea despre 
noua măsură ? Am afla
t-o vizitind ieri citeva în
treprinderi.

„DACA VOM MUNCI MAI BINE. 
VOM CIȘTIGA MAI BINE ‘

Fabrica de confecții și trico
taje București. Adevărată citade
lă a industriei noastre ușoare, a

TINERII DESPRE NOU
MAJORARE A SALARIILOR

ceasta întreprindere modernă 
cuprinde peste 16 000 de sala- 
riați. Ieri dimineață aici se dis
cuta cu aprindere despre măsu
ra majorării salariilor mici. Se
cretara comitetului U.T.C. din 
fabrică, tovarășa FLORICA CRI- 
ȘAN, a ținut să sublinieze că dis
cuțiile în legătură cu aplicarea 
Hotărîrii Consiliului de Miniștri 
nu se poartă în general, ci pe 
baza unor cifre concrete. Con
ducerea fabricii a calculat deja 
că începînd de la 1 septembrie, 
în cadrul acestei întreprinderi 
7 697 de salariați vor primi sa
larii majorate. Și cum cei mai 
mulți dintre aceștia sînt tineri, 
comitetul U.T.C. a luat iniția
tiva de a discuta în cadrul or
ganizației că într-un singur fel 
se poate răspunde acestei dovezi 
a grijii pentru bunăstarea lor 

mașinilor, la creșterea gradu
lui de calificare a munci
torilor. Era normal să ne 
orientăm eforturile în aceste 
direcții. în acest scop am gene
ralizat, acolo unde condițiile 
permit, lucrul la mai multe ma
șini. In prezent, Ia 3 mașini de 
frezat caneluri lucrează un sin
gur muncitor, la 4 mașini de 
frezat dantură, de asemenea, lu
crează un singur muncitor, la 
2 mașini de rectificat dantură 
tot un singur muncitor. Este o 
importantă realizare. Ne-a pre
ocupat și ne preocupă mereu 
pregătirea tinerilor muncitori. 
Colectivul de ingineri ai secției 
a reușit să rezolve o mare pro
blemă : calcularea reglajului 
chiar de către muncitori! Este 
o operație pe care, înainte, o 
făceau inginerii. De altfel, 
cursurile de reciclare, în care 
sînt cuprinși toți muncitorii, 
se dovedesc deosebit de utile, și 
noi le urmărim cu exigență 
desfășurarea în cele mai bune 
condiții*. Inginerul Mendel ne-a 
mai amintit de inovațiile și ra
ționalizările secției însă ne-a in

telimon II*. La 9,45 
l-am găsit aici doar 
pe primul secretar al 
comitetului U.T.C. 
din sector, tovarășul 
Stelian AngbeL Alt
cineva, nimeni. Ni 
s-a vorbit totuși 
despre... realizările 
elevilor-brigadieri.

Și oici, la serele din Militari trebuia să se 
lucreze...

rul", împreună cu doi activiști".
Așadar, în Parcul hipic din 

Calea Plevnei au lucrat 200 de 
tineri : mai mult, au fost pre- 
zenți și doi activiști! Asta po
trivit scriptelor din birou. Rea
litatea însă este semnificativ 
redată în fotografiile din pa
gina L Pe cei doi activiști 
n-am reușit să-i intîlnim. $i 
e greu de crezut că un ase
menea tablou s-ar fi putut 
desfășura în prezenta lor. 
Pe o alee, vreo 20... ■ din cei 
200 de tineri mobilizați își 
văd cu seriozitate de treabă. 
Alături, numeroase lopeți și 
greble adresează o ostentativă 
invitație la lucru si altor tineri 
din parc. Ingroșînd însă obra
zul, unii preferă... fotbalul, sfi- 
dlndu-i și incomodîndu-i pe cei 
care au început lucrul...

Ce noroc pentru răspunderea 
unora — ne gîndim la cei răs
punzători de buna organizare a 
muncii voluntar-patriotice — că 
dosarele păstrează doar tabelele 
promițătoare 1 

znaterială : muncind mai bine. 
mai eficient.

Tinărul muncitor ION EFTI- 
MIE este convins, ca și ceilalți 
colegi ai săi din secția a VI-*, 
că această măsură va contribui 
substanțial la mobilizarea mase
lor de cameni ai muncii în ve
derea unor producții sporite. „Ne 
este limpede — spune el — că 
toate prevederile privind sporu
rile de producție sint însoțite de 
prevederi prrrind creșterea veni
turilor individuale. Reține aten
ția un fapt semnificativ. Pentru 
actualul cincinal se prevăzuse 

inițial ca în 1975 salariile sa în
sumeze 130—150 miliarde lei. 
Dar planul a fost revăzut în în
tregime. s-au descoperit noi re
surse și, astfel, cifrele privind 
producția globală și producția 
marfă au fost majorate. Dar s-a 
majorat concomitent și prevede
rea privind fondul de salarii, 
care urmează să crească pentru 
anul 1975 la 153 miliarde lei. 
Cred că nu mai este nevoie de 
comentarii".

PREVEDERI REALISTE, IN SPIRI
TUL PRINCIPIILOR POLITICII 

PARTIDULUI NOSTRU

Uzina „Semănătoarea". Aici, 
ca și în alte întreprinderi din 
Capitală și din țară, lucrează nu
meroși salariați care fac naveta. 
Potrivit normelor în vigoare, cei 
care au salariul tarifar sub 1 000 

dicat în această problemă un 
alt interlocutor, inginerul DA$- 
CAU IS AI. Am vorbit mu?, cu 
acest tînâr inginer care, după 
ce a absolvit școala profesio
nală, a urmat liceul la seral si 
apoi facultatea. El este autorul 
a cîtorva invenții și inovații 
pentru care nu a solicitat bre
vete. L-am întrebat de ce nu a 
făcut-o. Mi-a răspuns : „Nu mi 
se pare esențial ! Dincolo de 
hîrtii, important este să încerci 
să ușurezi munca oamenilor, să 
sporești capacitatea productivă 
a mașinilor. Toate acestea cred 
eu, intră in atribuțiile curente 
ale uniri bun inginer și nu pot 
fi apreciate ca merite deosebite. 
Trebuie să crezi că se poate mai 
bine, mai mult. Trebuie să în
cerci să faci asta

Pentru cunoscători amintesc 
două din inovațiile aplicate fri 
procesul de producție al secției 
..Roți dințate*. Prima se referă 
la readucerea mașinilor de fre
zat la parametrii de bătaie ra
di ală prin intermediul unui dis
pozitiv special care se montează 
direct pe mașină. înainte, aceas
tă operație se realiza de către 
un muncitor cu calificare supe
rioară intr-un timp de aproxi
mativ două zile, timp in care 
mașina nu funcționa. Acum, o- 
perațiunea se realizează in circa 
cinci-zece minute. Mulți au spus: 
este imposibil ! Dar a fost posi
bil... Mai amintesc, însă, încă o 
inovație : montarea pe o mașină 
de frezat dantură a unui set de 
freze, în loc de una singură. La 
aceasta mașină se pot monta a- 
cum 5 freze pentru modulele 
mari și 8 freze pentru modulele

A. INGINERI
Institutul politehnic București

Electroenergetică —18 : Ter- 
moenergetică — 44 : Hidroener
getică — 11 ; Centrale atomo-e- 
lectrice — 3 : Telefonie-telegra- 
fie — 7 ; Telecomenzi fero\ ia- 
re — 14 : Ingineri fizicieni — 
12 ; Mașini termice — 13; Uti
laj chimic — 59 ; Mașini hidrau
lice și pneumatice — 12 ; Meca
nică agricolă — 91 ; Tehnologia 
construcțiilor de mașini — 34 ; 
Mașini unelte — 60; Tehnolo
gia carbochimică și procese pi- 
rogene — T ; Elaborarea fontei 
și oțelului — 41 : Turnătorii de 
fontă, oțel și metale neferoase
— 40 ; Deformări plastice și tra
tamente termice — 48 : Meta
lurgie neferoasă — 20 : Aerona
ve — 1 ; Instalații de bord — 
2 : Material rulant — 32 ; Teh
nica transporturilor — 27.
Institutul politehnic Cluj

Mașini și utilaj pentru prelu
crarea la cald — 6 ; Mecanică 
agricolă — 7.
Institutul politehnic Iași

Mecanică agricolă — 15 : îm
bunătățiri funciare — 26 ; Tehn. 
chimică a confecțiilor de piele
— 2.
Institutul politehnic Timișoara

Mecanică agricolă — 48 : Ma
șini termice — 10; Material ru
lant — 8 ; Mașini hidraulice și 
pneumatice — 14; Tehnologia 
sudării — 15 ; Construcții civi
le și industriale — 26 : Con
strucții hidrotehnice — 22 ; Căi 
ferate, drumuri și poduri — 24 ; 
îmbunătățiri funciare — 32.
Universitatea Brașov

Automobile și tractoare — 16 ; 
Mecanică agricolă — 26; Teh
nologia construcțiilor de mașini
— 27 : Mașini unelte — 18 ; Ma
șini și utilaj pentru prelucrare 
la cald — 22 : Industria lemnu
lui — 45.
Universitatea Craiova

Finanțe — 19 ; Electrotehnică
— 2 ; Automatică — 4.
Institutul de construcții Bucu
rești

Construcții hidrotehnice — 6 ; 
Căi ferate, drumuri și poduri — 
2 ; Geodezie — 16. 

lei primesc abonamente de trans
port gratuite. Creacind acum ve
niturile din salarii, plafonul mi
nim fiind de 1 000 !ei. ar însem
na ca întreprinderile să nu mai 
suporte costul abonamentelor. 
Hotărirea prevede însă că res
pectivii salariați „cor beneficia 
m continuare de acest drept, în 
condițiile stabilite anterior apli
cării Hotâriru^.

— Este o măsură realistă — 
afirmi tinărul muncitor ION 
DOBRE — în spiritul tuturor 
întăririlor partidului nostru. Eu 
locuiesc în comuna Bncșani, la

f I
1

54 km de București. Acum între
prinderea îmi plătește transpor
tul dus ă întors. Dacă prin mă
rirea salariului mi s-ar fi luat 
acest drept, pe mine Hotărirea 
nu m-ar fi avantapt. Dar. pre
vederile acestei Hotăiiri fen sea
ma de toate aspectele realității. 
Partidul si statul nostru, pre- 
ocupindu-se să asigure respecta
rea echității socsahsre. întreprin
de totodată măsuri echitabile. 
Cea de ari este o dovadă con
cretă.

UN SPRIJIN EFECTIV ACORDAT 
TINERETULUI STUDIOS

în riadul eJevilor si studenți
lor. Hotărirea ew privire la ma
jorarea saiarnkr mid a trezit un 
vin interes. Redăm opinia stu
dentei ALEXANDRA ALENE, 
din anul IV al Facultății de lim

mici, ceea ce. bineînțeles, spo
rește eu muh productivitatea 
mașinii.

REDUCEREA CONSUMULUI 
DE METAL - PRINCIPALUL 

NOSTRU OBIECTIV
..Am dublat angajamentul a- 

nual — ne spune inginerul MAR. 
GHESCU MIHAIL, reful secției 
„Turnătorie". Ne propusesem pe 
întreg anul să realizam peste 
plan 26 lone de piese turnate. 
Acest angajament a fost înde
plinit în cinstea Conferinței Na
ționale a partidului. Acum do
rim să realizăm ir.eâ 20—25 tone 
piese turnate. Studiem posibili
tățile de reducere a rebuturilor. 
Pir.ă acum am atins un procent 
de 0J5 la sută mai pețin față de 
anal trecet, ceea re »-a soldat 
ca • rr—mu de metal de cir
ca !• time. Poritxlnâp pentru 
mai bine exista încă. Am stabi
lit pe baza unor numeroase în
cercări de laborator, noi rețete 
optime pentru amestecurile de 
formare, rețete care vor duce la 
eliminarea rebuturilor datorate 
incluziunilor de nisip și sulfu
rilor. De asemenea, am îmbună
tățit tehnologia de preparare a 
fontei lichide, folosind o nouă 
combinație modificatoare. In 
perspectivă ne preocupă asimi
larea in bune condiții a tehno
logiei amestecurilor de formare 
realizate pe bază de rășini fu- 
ranice. Această nouă tehnologie 
are următoarele avantaje : duce 
la creșterea productivității cu 
10—15 la sută, contribuie la re
ducerea abaterilor dimensionale 
și mișcorează adausurile de pre
lucrare ceea ce, în final, se con
cretizează în economii de metal. 
De la inginerul POPA TITUS,

Academia de studii economice 
București

— Cursuri de zi —
Statistică — 46 : Econoifiie po

litică — 13.
Institutul de petrol Ploiești

Mașini si utilaj petrolier —
22.
Institutul de petrol, gaze și geo
logie București

Inginerie geologică și geofizi
că — 12 : Forajul sondelor și 
exploatarea zăcămintelor — 30.
Institutul agronomic București

Agricultură — 3; Zootehnie

Învățămîntul superior tehnic și economic

UNDE SE ORGANIZEAZĂ
UN NOU CONCURS DE ADMITERE

— 16 ; îmbunătățiri funciare —■» 
41.
Institutul agronomic Timișoara

Economia agriculturii — 9 j
Zootehnie — 26.

Academia de studii economice 
București

— Cursuri serale —
Economia industriei constr. și 

transporturilor — 123 ; Statisti
că — 58 ; Economia -comerțului 
interior — 46; Finanțe — 51 ; 
Contabilitate — 76.

Obs.: La învățămîntul superi
or economic concursul pentru 
cursurile fără frecvență are loc 
numai în toamnă.
Institutul de marină Constanța

Transport maritim — 50 ; Pes- 

ba și literatura română :
— Deși mă pregătesc în do

meniul literelor, mă pasionează 
cifrele, mai ales atunci cind ele 
exprimă creșteri în economia 
noastră națională. Dacă este să 
mă refer la creșterea veniturilor 
oamenilor muncii, pot să vă spun 
că am reținut o cifră spectacu
loasă : numai sporul veniturilor 
reale pe o persoană în 1975 
(față de 1970) va fi. aproximativ 
egal cu întregul venit mediu a- 
nual pe o persoană realizat în 
primul cincinal. Desigur, Hotărî- 
■rea de astăzi înseamnă un pas 
important către această realitate. 
Ga studentă, vreau să mă refer 
la prevederile ce privesc, acor
darea burselor. Părinții mei au 
împreună un venit din salariu de 
2 300 lei lunar. Eu primesc bur
să parțială ; asta pentru că, po
trivit vechilor reglementări, bur
sa integrală se acorda pînă la un 
venit de 2100 lei lunar. Iată 
insă că prin nouă Hotărîre acest 
plafon se ridică la 2500 lei. Noi 
sintam în an 170 de studenți, 
dintre care peste 100 bursieri. 
Cunoscîndu-le situația, pot să a- 
firm că majorarea salariilor pă
rinților nu va afecta bursa nici 
unuia. Dimpotrivă, va crește nu
mărul burselor integrale.

Sînt, toate acestea, gînduri iz- 
vorîte din satisfacția cu care ti
neretul a primit recenta Hotă- 
rire cu privire la majorarea sa
lariilor mici. Este satisfacția ma
joră că ideile Conferinței Națio
nale, forum care a trasat jaloa
nele dezvoltării României către 
progres si prosperitate, au în
ceput deja să prindă viață. Ei, 
tinerii țării, sînt hotărîți să-și a- 
duca o contribuție dintre cele 
mai însemnate la realizarea aces
tui program.

Anchetă realizată de
A. BUZOIANU 

tehnicianul secției, căpătăm 
și alte informații : „Reducerea 
consumului de metal este prin
cipalul nostru obiectiv. Va con
tribui Ia atingerea acestui obiec
tiv și darea în funcțiune. în luna 
septembrie, a cuptorului cu in
ducție. cuptor ce permite rea
lizarea unor fonte de calitate 
superioară. De asemenea în a- 
tenția noastră se află o linie se- 
mimecanizată care încă nu lu
crează la capacitatea maximă. 
Pentru folosirea acestei linii la 
parametrii maximi se cere o 
pregătire specială a fabricației, 
în prezent această pregătire este 
afectată de numărul mic de 
rame pentru prelucrarea plăci
lor. pentru găurire și bucșare. 
Sperăm să trecem în cel mai 
star*, timp folosirea integrală

♦

Preocupări, rezultate, acționi 
dm riața colectivului unei uri- 
■e. Toate canalizate către înde
plinirea integrală a angajamen
telor. Toate subordonate țelului 
final : realizarea cincinalului in 
patru an» și j*mă<ate ț------------

Ne pare rău ci nu am putut 
vorbi de toate ini pari re Ie aces
tui hamac colectiv. Nu am amin
tit de „SCHIMBURILE DE O- 
NOABE". de retrecerea celor 
două „BRIGĂZI DF TINERET- 
de h secția „Montaj- care și-an 
propus să monteze in fiecare 
lună câte un strung in plus față 
de plan, de noul atelier școală 
si de multe altele. Din toate a- 
cestea insă, rezidă, așa cum spu
nea directorul uzinei, garanția 
îndeplinirii angajamentelor, res
pectarea cuvin tu lui dat.

cuit oceanic — 50; Mecanici 
maritimi — 49; Electricieni
maritimi — 22.

B. SUBINGINERI
Bl. Cursuri de zi
Institutul politehnic București

Electrotehnică — 13: Electro
energetică — 42 : Termoenerge- 
ticâ — 57: Telefonie-telegrafie 
— 36 ; Montarea utilajului chi
mic — 30 : Montarea utilajului 
din construcții — 25 : Mecanică 
fină — 23 : Tehnologia prelucră
rii la rece — 92 : Tehnologia 
materialelor de construcții — 
32 : Tehnologie chimică anor
ganică — 19 : Turnarea metale
lor feroase și neferoase — 48 ;

Sesiunea 5-12 septembrie 

Pentru subingineri: 15-22 septembrie
Deformări plastice și tratamen
te termice — 20 ; Automobile
— 9.
Institutul politehnic Cluj

Tehnologia prelucrării la re
ce — 49 ; Electrotehnică — 2 ; 
Construcții civile și industriale
— 77 ; Arhitectură și urbanism
— 1 ; Instalații pentru construc
ții — 21 : Tehnologia materiale
lor de construcții — 11.
Institutul politehnic Galați

Tehnologia prelucrării la re
ce — 37 ; Construcția corp na-

Itinerar cultural 
pe Valea Prahovei

Pe traseul de mare frumusețe 
al Văii Prahovei am vrut să 
observăm cum se îmbină sezo
nul turistic cu activitatea per
manentă a localnicilor, ce me
tode folosesc instituțiile cultu
rale de aici pentru aceste cate
gorii de oameni. De la aceste 
premise am stabilit și scopul rai
dului pe care l-am întreprins în 
cele trei zile de la fineje săptă- 
mînii prin așezâmintele de cul
tură. Pentru a oferi institu
țiilor culturale sprijin și în
drumare operativă, compe
tentă am invitat în raidul 
nostru pe tovarășul Maholache 
Costel, inspector metodist la Co
mitetul pentru cultură și educa
ție socialisă a județului Praho
va, șî Constantin Săndulescu, ac
tivist al Comitetului județean 
U.T.C. Prahova. Seara. . clubul 
tineretului din Cîmpina invitase 
pe platforma industrială citeva 
muncitoare de la „Adesgo* ca 
să explice tinerilor procesul teh
nologic și mașinile moderne din 
viitoarea fabrică. De fapt multe 
fete, dintre cele pe care le-am 
văzut lucrînd pe șantier s-au 
înscris de pe acum la cursu
rile de calificare din Si
biu pentru prima promoție de 
muncitoare care vor lucra la 
mașinile ,.Arahne“. Noul obiec
tiv industrial constituie eveni
mentul . cel mai pasionant la 
care tinerii din Cîmpina iau 
parte ; cineclubul a tras primele 
secvențe de’ oeliculă, un deta
șament de pionieri pregătea o 
serbare în cinstea oamenilor 
noului șantier, casa de cultură 
organiza o excursie la Sibiu 
unde tinerii vor cunoaște direct 
munca dintr-o fabrică similară 
cu aceea care se va înălța la 
Cîmpina. Preocupări direct le
gate de cele mai noi evenimente 
din viața orașului.

La Breaza obiectivele econo
mice și construcțiile social-cul
tural e s„au (nmulțit. a crescut 
numărul cadrelor calificate. Aici 
există cea mai mare unitate .in
dustrială care valorifică în sen
sul cel mai frumos și cuprinză
tor creația populară.

Casa de cultură din Breaza a 
creat un club numit Clubul 
Arahne", simbol al hărniciei 
iscusite. O dată pe săptămînă 
membrele clubului aduc în mij
locul lor un poet, un scriitor, un 
specialist in etnografie.

Astfel. membrele clubului 
„Arahne-4 au reușit să cunoască 
prin intermediul invitaților no
țiuni din istoria artelor deco ION MARCOVfCI

v e — 22 ; Instalații navale de 
bord — 6.
Institutul politehnic Iași

Tehnologia prelucrării Ia re
ce — 27 : Tehnologie chimică a- 
norganicâ — 6 : Tehnologia ma
terialelor de construcții — 25; 
Construcții civile și industriale 
— 45 : Drumuri și poduri — 44 ; 
îmbunătățiri funciare — 14.
Institutul politehnic Timișoara

Electroenergetică — 4 ; Teh
nologia prelucrării la rece — 
45 ; Construcții civile și indus
triale — 8^: îmbunătățiri fun
ciare — 4L . _ , .

Universitatea Brașov

Electrotehnică — 12; Tehno
logia prelucrării Ia rece — 62.
Institutul de construcții Bucu
rești

Construcții civile și industri
ale — 123; . Instalații pentru 
construcții — 11; Mașini și u- 
tilaj pentru construcții — 37;
Construcții hidrotehnice — 25; 
Tehnică edilitară — 65 ; Constr. 
și întreținere 'feroviare — 32; 
Drumuri și poduri — 45; Ca
dastru funciar — 37. 

rative, au ascultat multe seri 
de poezie (care s-au bucurat 
de succes) s-au întîlnit, discu
ți nd cu mulți scriitori, artiști 
plastici și muzicieni. Așadar, o 
formă de activitate tinerească, 
adecvată locului, preocupări
lor.

Din Breaza, seara tirziu, tre
cem, peste riul Prahova la Co
marnic. Străbatem cu greu axul 
de circulație al orașului pînă ce 
ajungem sub ferestrele lumi
nate ale Casei de cultură.

In fața lăcașului aglomerație 
mare, semn că la acest sfîrșit 
de săptămînă în Comarnic are 
Ioc o manifestare amplă. Ne 
strecurăm cu greu în lotal dar 
constatăm cu surpriză că în 
toate camerele și dependințele 
instituției nu erau decît doi 
tineri tăcuți in fața mesei de 
șah. Ne recomandăm, se reco
mandă. La nedumerirea noa
stră, Anton Haba. lăcătuș me
canică fină, ne spune că am 
confundat aglomerația din stafia 
de călători I.G.O. cu o imagi
nară manifestare culturală.

„E drept, afară sînt tineri, aș
teaptă în stație mașina ca sase 
îmbarce pentru căminul cultural 
de la Podul Vadului. In sat gă
sim un program cultural mai 
complex decît în Comarnic. 
Mulți tineri din oraș participă 
la diverse activități la căminul 
cultural. Cîțiva strungari de la 
Uzina de mecanică fină au în
ființat în sat un cerc foto, un 
cerc de turism și un atelier 
școală. La Comarnic jucăm șah 
și” dansăm*4.

Constantin Tomiță, secretarul 
Comitetului orășenesc al U.T.C., 
și Rodica Neagoe, metodistă a 
casei de cultură susțin că tinerii 
din Comarnic sînt prea preten
țioși, fac mofturi. „Și la Casa 
de cultură, ne spuneau; se orga
nizează. simpozioane, lectorate, 
conferințe, brigăzi științifice, 
concursuri. Nu sînt mulțumiți 
pu ce le ,,dăm*‘ noi. în cadrul 
universității populare am orga
nizat un cerc de croitorie și 
unul de menaj : vrem să croim 
o rochie, o oroim. vrem să -fa
cem o prăjitură, o facem ; cineva 
aduce făina, altcineva vanilia, 
altcineva zahărul, și gata

în Comarnic, zilnic. 2 600 ti
neri pleacă dimineața spre Si
naia. Cîmpina. Bușteni, Predeal, 
cel puțin o mie rămîne în 
Comarnic. Este firesc ca și 
unii și alții să abandone
ze programul casei de cul
tură, cind aceasta organizea

Institutul de mine Petroșani
Mine — 33 ; Topografie mini

eră — IA

Institutul de petrol Ploiești
Electromecanică petrolieră — 

28 : Mașini și utilaj petrochi
mic — 16.

Institutul de petrol, gaze și geo
logie București

Forajul sondelor și exploa
tarea zăcămintelor — 39 : Teh
nologia prelucrării și chimizării 
petrolului și gazelor — 30.
Institutul agronomic București 

îmbunătățiri funciare — 40.

Institutul de subingineri Pitești

Tehnologia prelucrării la re
ce — 123 ; Automobile — 43.
Institutul de subingineri Baia 
Mare

Mine — 25.

Institutul de subingineri Reșița
Tehnologia construcțiiloi* de 

mașini grele — 45 ; Tehnologia 
sudării — 47 ; Electrotehnică •—
23.

B2 — Cursuri serale
Institutul politehnic București

Electrotehnică — 9 ; Electro
energetică — 13 ; Montarea și 
întreț. utilajului chimic — 15; 
Tehnologia prelucrării la rece — 
24 ; Tehnologia chimică anor

ză la Universitatea popul-ară re
țete de cocă fragedă...

Directorul Palatului de Cul
tură, Radu Moise, ne spu
ne că operațiile de la Uzina 
mecanică fină sînt atit de rigu
roase și precise ■ încît chiar și 
locomotivele electrice grele care 
trec pe alături tulbură uneori 
precizia micronilor de pe gra
dațiile uneltelor de măsură. Ca
lificarea profesională înaltă este 
o condiție de prim ordin. Orice 
muncitor este un adevărat 
maestru. De aceea, activitățile 
din casa de cultură trebuie să 
corespundă nivelului și exigen
țelor celor care -o frecventează. 
Iar aceștia sînt, în cea ma'i mare 
parte, tinerii de la Uzinele me
canică fină, de la • Fabrica.’ de 
sticlă. Fabrica de hîrtie Bușteni 
etc. Pentru locuitorii orașului, 
pentru turiștii care dublează în 
fiecare sezon nurrtărul locuitori
lor — edificiul cultural., un ade
vărat palat, are o universitate 
populară cu cel mai complet și 
calificat corp de lectori, al cărui 
președinte de onoare este acad, 
prof. Ștefan Milcu. Directorii.. 
cursurilor sînt aleși dintre ca
drele universitare.. cercetători, 
sociologi. activiști de partid 
și de stat. Oamenii muncii ve-- 
niți la odihnă participă ; la 
cursul „Istoria României în 
monumente ?i documente44 sau, 
„România turistică*4, tinerii 
din uzine au cerut un curs' 
de estetică industrială, de 
sociologie și ateism ; „Teatrul de 
vacanță**, așa cum se intitulea
ză stagiunea artiștilor amatori,''' 
oferă aici și în alte centre in
dustriale din Valea Prahovei 
spectacole artistice, serj de mu
zică și poezie, colocvii despre 
film. De multe ori într-un spec
tacol artistic, îritr-o piesă de 
teatru sau o brigadă de agita
ție. lîngă- activiștii ’amatori *lo» 
calnici sint invitați să ia parte 
și oaspeții de Ia Combinatul si
derurgic 'Galați, de la Reșița, din 
Craiova. Marea varietate de ac
țiuni cultural-educative care îi 
satisfac atît pe turiști cit și pe 
cei din ^Sinaia se explică prin 
faptul că edificiul cultural este 
nu numai o ..gazdă* care antre
nează la aceste manifestări toate 
categoriile de tineri, ci propune 
fiecărui grup în parte, forme 
diversificate de petrecere a tim
pului liber, de instruire și edu
cație.

ganică — 15 ; Tehnologia Chimi
că organică — 21 : Turnarea 
metalelor feroase și neferoase
— 20 ; Automobile — 17.
Institutul politehnic Cluj

Tehnologia prelucrării la re
ce — 12 ; Construcții civile si 
industriale — 18.

Institutul politehnic Galați

Tehnologia prelucrării la re
ce — 4 ; Construcții corp nave
— 20 ; Instalații navale de bord
— 14.

Institutul politehnic Iași
Tehnologia prelucrării la re

ce — 14 ; Tehnologie chimică a- 
norganică — 15: Tehnologia
chimică a macromaleculelor — 
9 ; Construcții civile și industri
ale — 10.

Institutul politehnic Timișoara

Tehnologia prelucrării la re
ce — 8 : Construcții civile ?i in
dustriale — 18.
Universitatea Brașov

Automobile — 8 ; Electroteh
nică — 6 ; Tehnologia prelucră
rii la cere — 19.

Institutul de construcții Bucu
rești

Construcții civile și industri
ale — 2A

Institutul de mine Petroșani
Mine ț— 7.

Institutul de petrol Ploiești
Mașini și utilaj petrochimic — 

20.

Institutul de subingineri Pitești

Tehnologia prelucrării la re
ce — 22 ; Automobile — 20.
Institutul de subingineri Baia 
Mare

Mine — 31; Electromecanică 
minieră — 20.

Institutul de subingineri Reșița
Tehnologia construcțiilor' de 

mașini grele — 36 ; Tehnologia 
sudării — 25 ; Electrotehnică — 
19.
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Versuri ale absolvenților de 
liceu și ale viitorilor colaboratori 
ai Preludiului.

Dinu Adam — București.
Monica Rohan — Timișoara. 
Florica Dumitrașcu — Brăila. 
Dan Lai — București.
Marius Tropa

DOCUMENTELE CIINI fIHNȚEI NAțlONAIf Â PARTIDUL III

PROGRAM
DE VIATA SI MUNCA

TI n

0 trăsătură caracteristică 
a documentelor cu va
loare programatică e- 

laboratc de partid este cu
prinderea, țn litera și spiri
tul lor, a preocupărilor și 
necesităților tuturor catego
riilor de oameni ai muncii, 
grija pentru a arăta în ce 
mod fiecare om, participînd 
la înfăptuirea sarcinilor ge
nerale, participă 
la dezvoltarea 
multilaterală, 
lui neîncetată.
Raporttl „ . __

Nicolae Ceaușescu prezentat 
la Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român 
ca și apoi lucrările acestui 
forum, clivîntul participanți- 
lor la dezbatere sînt străbă
tute ca de un fir roșu de 
preocuparea neslăbită ' față 
de destinul națiunii socialis
te,- față de viitorul patriei și 
al poporului nostru. Nu e- 
xistă direcție a mărețului 
program economic și «ocial- 
p oii tic în miezul căreia să 
nu fie gîndit cu un în&it pa- 
troțism și umanism viitorul 
societății, al oamenilor care 
construiesc și vor construi 
această societate.

Pentru elevii țării, Rapor
tul secretarului general al 
partidului constituie un ine
puizabil program de viață și

nemijlocit 
sa proprie, 

la pregătirea

tovarășului

ÎNDE M M
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munca, atît prin claritatea 
cu care elevii de azi iau cu
noștință de cotele la care 
țara va ajunge mîine prin 
contribuția lor directa, în 
calitate de viitori producă
tori ai bunurilor materiale 
și spirituale, cit și prin acele 
numeroase indicații care-i 
privesc pe ei, acum, cind 
sint încă pe băncile școlilor. 
A vorbi despre perfecționa
rea școlii, despre crearea u- 
nor condiții mai bune pen
tru formarea unui tînăr po
livalent, capabil să munceas
că și să creeze în munca sa, 
înseamnă a acorda, așa cum 
se cuvine, o importanță ex
cepțională oamenilor pe 
care, azi, îi formează socie
tatea socialista, prin insti
tuțiile și instrumentele sale 
profesionale și educativei 
Oriunde ne-ani afla, jn școli, 
în tabere de odihnă și de in
struire, la muncă patriotică, 
în practică pe șantiere sau 
întreprinderi, noi, elevii, tre
buie să ne facem o îndatori
re de onoare, respectată cu 
strictețe, din studierea Ra
portului, a celorlalte docu
mente ala Conferinței, înțe- 
legtnd că nu există rînd ori 
paragraf în care sîndul to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
al întregului partid și popor 
să nu £ie îndreptat cpre (cluj

cum cresc și se formează 
noile generații ale țării și de 
care, în fond, depinde con
strucția socialistă în Româ
nia.

Preocuparea de viitor este 
o preocupare față de prezent 
și de felul în care el poate 
fi îmbunătățit, astfel incit 
țara noastră să devină o 
țară puternic dezvoltată. De 
felul cum muncim și învă
țăm astăzi depinde atingerea 
mai rapidă a acestui obiec
tiv. Elevii de azi sînt che
mați să se pregătească în fr
eest spirit, aceasta fiind da
toria lor patriotică față de 
națiunea noastră socialistă, 
față de poporul român ai că
rui fii credincioși sîntem. 
Iată de ce trebuie să consi
derăm activitatea noastră de 
acum și din viitor ca înscri
să fn vastul program al par
tidului, răspunzînd cu toată 
energia și iscusința chemării 
înflăcărate h conducătorului 
partidului și statului roman ;

S-avem un singur țel, 
o singură voință,

Nicicind să nu ne plîngem
■ că ni-e greu.

Prin munca tuturor creăm 
o nouă v iață ;

Să fii tot mai puternic, 
poporul meu erou !.

.’AAA^WAAA^AAvAAAAVvA* A*VN\VpVVWi^VVW/*Vv*0*\<NN*AAaZuV

Cuvint
pentru țară

Veniți ! lice poetul
Vă voi arăta țaro.
Acest timp românesc îmbujorat
De sevele țișnite ăin legende,
Această pădure de magistrale...
Aici, munții mei
Cintă din păduri pentru Lobiș,
Dincolo rădăcinile ard duios.
Pentru Horia,
Bărăganul mai poartă pe obrazul fecund 
Urmele săpate-n cugete
De Mihai și Tudor...
Veniți ! zice poetul
O să vă descriu țara prin stepele 
Prefăcute-n orașe
Prin soarele prefăcut in riuri de griu. 
Acolo unde merii cintă in coapsa stincilor 
Pas cu pas cu furnalele înșirate pe cer. 
Veniți ! lice poetul.
Vă voi arăta țara
Porțile de Fier și Lotrul,
Argeșul și Marea,
Vă voi arăta oamenii 
in prag de muncă și de sărbătoare.

VALERIAN ȚOI’A
Liceul ne. 1 — IXtfohoi

ÎN PAG. III
• VACANTA TINERELOR CON

DEIE
Tabăra centrală de la Bușteni 

a redactorilor de reviste școlare.
— Masă rotundă :
Cum putem spori rolul educa

tiv al revistei și cum o putem în
tineri.

Să-ți urât drumurile țârii 
Pamîntul ei ars de dragostea noastră, 
Ochii ei limpezi de podoaba luminii, 
Necuprinsul ei de dor albastru.

Privește I M-am născut din păminl 
Purtind pe umeri povara iubirii, 
El <n-a învățat sa înțeleg ce sint : 
Fruct pirguit pe ramul împlinirii.

K ATI UȘA GHICA 
Liceul nr. 2 — Galați

BINECUVÎNTARE
Vara iși plimba 
salbele sunătoare de griu 
pe cimpii fertilizate cu luceferi. 
Departe, începe regatul munților 
cu lumină de izvoare la temelii 
și cu pești înfloriți in sus. 
Seara se tulbură pâmîntul 
îmbătat cu căldură și roți 
grele de căruța plină.
Și-n toată țara se aude 
frămintareo lui puternică 
și mulțumită.
Ciocirliile se confundă
cu singele nostru 
in țările cele mari ale cerului - 
ne hrănim din aceeași lumină 
și creștem spre același albastru nestins. 
Arse de focul înălțării 
rădăcinile copacilor noștri 
dau flori și semințe alese. 
Noaptea, cind se aprind 
cărbunii cerului, 
și cind amețesc păsările 
de oglinzile ochilor trezi 
ne adunăm *■
cei plecați, 
cei râmași 
și-ți rostim binecuvîntcrea 
numelui : ȚARA...

OLGA NEAGU
Liceul nr. 1 — Reșița



UN SCHIMB DE ȘTAFETĂ
După o neabătută tradi

ție, la încheierea fie
cărui an școlar PRELU

DIUL consemnează schimbul 
ștafetelor literare.

Dintre cei mai apropiați și 
prețuiți colaboratori ne pără
sesc în acest an bucureștenii: 
Dinu Adam, Radu Șerban, 
Valeria Stoica, Octavia 
Gheorghe, Viola Popa, Olga 
Tătaru, Rodica Ceterchi-, tîr- 
govișteanul Mihail Vlad, slă-

'.VJV.W.W.WZZ.VZ. 

tineanul Constantin Sorescu, 
băimâreanca Doina Pop, 
rîmniceanca Lelia Rădulescu, 
arădeanca Maria Oprea, ie
șenii Paul Balahur și Sorin 
Aftenie, ploieșteanul Dan Ni- 
colau, năsăudeanca Mariana 
Flămînd, mulți dintre ei lau- 
reați ai concursului „Tinere 
condeie-.

Absoh/ențli șl uteciștii șco- 

Iilor generale — cei cărora 
ultima evoluție a concursului 
literar de literatură le-a adus 
satisfacția unor binemeritați 
lauri, iși vor semnala pre
zența de colaboratori „in 
spe“ ai Preludiului intr-un 
„suris în zorl“. Printre ei 
semnalăm foarte tinori poeți 
precum : Dana Șerban, Diana 
Adamek, Della Popiu, Corne
lia Zâvoianu din Baia Mare, 

Doina Jarnea din Galați, 
Florica Dumitrașcu din Brăi
la, Irina Vainovschi, Liviu Pa- 
paditna, Doina Alexuță, Dan 
lai. Ioana Crăciun, Florin 
Avramescu din București, E- 
caterina Georgescu și Cristi
na Rădulescu din Ploiești, 
Monica Rohan și Corina 
Molcș din Timișoara și pro
zatori ca : Marta Muncaș 
din P. Neamț, Nicolae Mlr-

Bîr- 
din

cescu și Elena Ion din Orșo
va, Florin Amzica din Bra
șov, Traian Tencalec din 
zaza, Alexandru Tudose 
Giurgiu etc.

Absolvenților de liceu le 
mulțumim pentru entuziasmul 
cu care au onorat paginile 
PRELUDIULUI.

Pe viitorii liceeni ii prltnim 
cu brațele deschise I

PRELUDIU

SURIS IN ZORI

!” CONTOPIRE^ 
i i

Cînd norii trec deasupra noastră

Iinfâșurați in mantiile lor de fum,
Cînd ploaia lor spală pâmintul

meu,
Ctnd din trupul pâmintului apele 

au spălat neliniștea și au dus-o cu ele la mare, ICind viatul a smuls ura ș-a-nlanțuit-o in 

pădurea amintirilor, glob arzător al durerii străbune,

IAcum în pragul acestei primăveri, eu prind •
vîntul și, sărutindu-l il ridic sus drapel să fluture deasupra pă- I 
mintului meu. 1

Acum sint numai bucurie și dragoste, sint dorința de a cu- I 
noaște mai mult și mai bine, sint bucuria de a înțelege sensul I 

(acestui prezent, .
Sint contopirea cu flacăra incandescentă

a focului tău veșnic, Partid Comunist! ■
ADRIANA RUTA I

București 1

TOMA ALIMOȘ
Ilustrație de CRISTINA-

IOANA NESTORESCU

Copilărie maramureșană
Imi mingii copilăria 
cu degetele privirilor 
ți simt mireasmă 
de caise coapte, 
de poduri învechite 
ce mă înfiorau cîndva.

“ Imi privesc copilăria 
incrustată pe porți de lemn 
colbuită de polenul soarelui

Mingii porțile de lemn 
ale Maramureșului 
și lemnul atins 
și povestește de sudoarea 
picurată de pe fruntea 
meșterului ostenit.
Imi lipesc urechea

de sufletul lui

Caud cum ii bate inima 
doino și-n murmurul codrilor.

Mi-am culcat capul 
pe genunchii bunicului meu 
pămint 
și printre firele
do iarba încărcate do miresme 
om privit corul

încununau corul
«cu coronițe do Hori do premiant.

IOANA III.ICI
K/iie-Morr

mllioono

Corăbiile albe
Privesc nemărginirea 
acelui ocean 
ca se numește car. 
văd corăbiil.
IncAcete cu singe 
plutind printre planate, 
planată -geamon dur i 
da care se agață 
suflete înecate 
așleplmd a Ii ridicata 
pe ce,Abii, 
pariul Ier «arduhul 
paradisul, Infamul, 
plutesc in doua fIruri lungi 
negre fi alba, 
privesc corăbiil. albe 
ele iad aduc sufletul alb 
împărțit in 
da suflete, 
împărțit in 
de ginduri.

DAN LAL 
Bucurrffi — cE e V/ «

l
I
*

*

I

LUMINA
S-au aprins leale apele 
Sub pecetea de fee a răsăritului, 
Iar buciumul s-a spart peste răi.
Cu amindouă miinile 
Am mingiiat ochii idei. 
Genele au prin, să claie 
tar eu am așteptat lumina 
Fină cind fintinHe ei 
S-au revărsat peste creștet.

MONICA BOHAN 
Timișoara

FRESCĂ

TĂRII MELE
COWKIWN/EI NAȚIONALE A

Cocoșii cintm.sc in pleoape 
un soare plin de dimineață 
fi de flori.
S-au scurs orele do taină 
do pe umerii țării: 
cerbi aleargă înfiorați de liniște 
spre 
rine

fintinile in care se scaldă 
despletite...

bucium curge «inge : 
singe de urină fi pămint,

Prin
nou ______ _ __ __ .
prelung chemat ia cete patru timpuri.

Ca un cecar, pâmintul de vis derbracă echii 
mingiind copacii cere trec 
către «ară - 
pe un umăr trecutul, 
pe celălalt pădurea.
Așa se string semințele 
apele ridind strătimperi

spre frunte, 
cristale.

Se-adună Sfatul țării...
Se-adunâ țâre le soroc 
țarina se apleacă sub iarbă 
simțind palme de plugari 
pegorind de pe coase pe fluier.
Se-adună Sfatul țârii...
Uneltele strinse in pumn

de nuntă,

PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
.clipesc la marginea verii 
ca marea foșnind.
Și nesfirșită e increslerea acum, 
căci nesfirșită ne a sărbătoarea.
Sudoarea îmbată semințe de rbar 
sădite la picioarele soarelui in copii.
Cintă păsări aprinse 
balada acestui timp de renaștere.
In leagăn pruncii cintă din nai de trandafir 
despre piatră și inimă și dor.
Se abate cerul din curgerea soarelui 
și puternic zimbesc amintiri: 
Sfatul țării se-adună 
să toarne veșnicia-n cristal de tăcere, 
Libertate se cheamă iubirea 
și iubirea e-n nib restmint la țărmul așteptat 
fs veșnic regăsit.
O, cit de simple sint vorbele lor 
toată lumina strînsă in perle sub frunte 
toți fiii - bătrini și drepți, 
și puternici și tineri - 
cu strigătul adunat sub veșminte 
in cel mai smcer drapel : 
inima.
Partid e soarele ce fierbe 
sub palmă 
cind palme se pleacă 
pe frunți sau pe piept...

MNll ADAM
Liceul „Gh. Șincal" București



VACANTA TINERELOR CONDEIE
rn a doua jumătate a lunii iulie Buștenii au devenit 

locul de întîlnire a celor peste 300 de redactori ai 
revistelor școlare din toate colțurile țării?

Problema numărul 1 a taberei a constituit-o revista șco
lară. Ce trebuie făcut pentru îmbunătățirea profilului, con
ținutului, prezentării ei grafice.

în jurul „mesei rotunde*' or
ganizată in tabăra de la Bușteni 
în dtipă-amiaza zilei de 24 iulie 
au luat loc, printre uiți redactori, 
șefi și adjuncți ai unor apreciate 
reviste școlare, Angela Drăgulin
— Timișoara, Stela Coadă —
București, Gilda Istrate Ga
briela Scnirtu — Iași, Marian 
Dobrița — Tg. Mureș, Cornelia 
Baltă — Brăila, Radu Ionescu — 
Craiova. M

Cum concepeți întineri-, 
reo revistelor școlare ?

Ca să vorbim de întinerirea 
unor reviste școlare ar trebui ini
tial să subliniem în ce constă 
caracterul lor „bătrînesc“. Cred 
că ele copiază prea fidel revis
tele de cultură, se rup de preo
cupările tîrslei, adoptă un Ion 
rece, academic, abuzează de arti
cole pretențioase.

Gel de făcut ? Cred că o re
vistă școlara trebuie să consem
neze cu prioritate acele acțiuni 
care sînt specifice colectivității 
școlare respective și în același 
timp capabile șa surprindă Iră- 
salurile intelectuale, morale, ce
tățenești ala generației de azi. 
Tonul: direct, sincer, combativ. 
Unul asemenea continui tineresc 
trebuie să i corespundă forme 
ziarist iar cit mai adecvate: re- 
portaffș interviuri, mesn rotunde, 
fotoirpoftaja, r» marc fantezie șl 
varietate In ce privește ronțlnu 
tul șl prașen larva graf tort a re* 
•MM. (G 1. șl S. C).

Prin ce mijlocea credeți 
cA poale li sporit rolul 
revistei in educația comu
nista a cititorilor ei î

S tiu emis in tabără unele opi
nii — după părerea men eronate
— după oare rolul educativ al 
revistei ar crește proportional cu 
numărul de articole cu caracter 
ideologic sau atic inserate In 
mar. Dar astfel de articole com
pilate din presa centrală nu-fi 
au rostul în revistele școlare fără 
însoțirea lor de ecourile pe care 
problema sau evenimentul res

pectiv le-au provocat în conști
ința noastră.

Personal cred că întregul con
ținut al revistei trebuie să fa 

’pătruns de patos revoluționar, să 
oglindească poziția ideologică și 
atitudinea comunistă a autorilor, 
să reflecte modul conștient și 
creator în care elevii răspund 
sarcinilor pe care partidul le-a 
trasat tinerei generații. Chiar o 
poezie, un desen, o cronică spor
tivă, o caricatură, o problemă de 

matematică pol deveni un vector 
al educației dacă sint flasc fi 
gindite ca atare. Așadar, întări
rea funcției educative a revistei 
depinde în primul find dc gra
dul de orientare politico ideolo
gica șl dc coeficientul înalt de 
responsabilitate al colegiului re
dacțional, Indnonat de oruanlza 
fia da tinerel, (G N,, M. Dj.

Cum vodrțl colaborarea 
dintre profesori ți elev* m 
cadrul colegiului redacțio
nal pentru a te restitui 
revistelor școlare acel ca
racter „tineresc" care le 
lipsește uneori V

Gred că aceasta problemă a 
fost pusă la punct în ultimul 
timp. Revista este scrisă de elevi 
și pentru elevi. Profesorii voi fi 
solicitați în calitate dc consul
tanți, recomfindind, în funcție de 
specialitate, materiale ce cor 
intra în sumar și veghind in ulti
mă instanță asupra purității 

ideologice și exactității conținu
tului științific. Aceasta nu hi- 
seamnă că vîrstnicii sînt excluși, 
de la colaborare. Editorialul va 
fi scris fără îndoială de o perso- 
ntâitate politică sau culturală ori 
de directorul școlii. Amintirile, 
evocările, portretele unor dascăli 
de seamă ai școlii, opiniile în ca
drul unor anchete în care sînt 
angrenați și profesori, sint. indis
cutabil, domenii rezervate cola
boratorilor maturi (G. I.).

Se vorbește tot mai in
sistent de legătura revis
tei cu cititorii ei. Cum ve
deți realizată aceasta le
gătură ?

• Nu se poate concepe o revistă 
fură cititori. E drept, sint reviste 
școlare rare rămîn piese de mu
zeu pedagogic. însă mal sint și 
altele smulse „dc ptf foc**, cllitf 
pe nerăsuflate, păstrată ou sfbh 
țenlr acasă. Garc e secretul 
popularității tor P

Nu e greu de deslegut această 
enigmă. în clipa cind revista are 
personalitate. se Uh nliflcă cu 
școala, se bucură da prestigiu șl 
contribuie la prestigiul polii, lr|- 
seamnă ta n realizat legătură cu 
cititorii. Se pare că aceste con
diții ale pomilarltățil sint destul 
dc accesibile pentru cela mai 
multa raclate școlare j populari
zarea intensă a revistei, respec
tarea strictă a datei dc "itarifa, 
oglindirea reală și câmpie\ă a 
vieții școlii și organizației de ti
nerel, antrenarea unul cit mal 
larg număr de colaboratori, crea
rea unei tradiții, „Marrle eevfet'* 
după părerea mea, coristă In arta 
ou care colegiul redacțional an* 
trenează cerc urile din p oala, 
tUiittpera talente p colaboratori 
din ioni, t ompuihiurtilrb- inie 
raselor, uieaxu aetlv operată» 
de concur sul șl conducerea of 
goni zaț iei de tineret, căințe ra
sed ii cititorii. programiud perio
ds) întiIniei cu m c știu pentru a- 
noliza confatutului și u/dgurorea 
îmbunătățirii continue a profilu
lui rubriciloi și prezentării grafi
ce (n.id.

Realizatorii meaei rotunde : 
GILDA ISTRATE — Iași 
ANGEI A DRĂGULIN — 

Timișoara

Tabăra este și de odihnă, 
nu numai de instruire!

S-au întilnit aici, la Buș
teni, elevi cu reale aptitudini ae 
redactori, pasionați de munca 
pe care o depun în cadrul școlii 
pentru revistele lor, dar pro
fesorii care i-au însoțit ș* care 
s-au ocupat dc instruirea lor 
par a fiu fi fost la un ni
vel corespunzător. în cadrul 
taberei s-au organizat întîl- 
niri cu tînărul poet Mircea 
Dinescu, prozatorul Constantin 
Georgescu, Niculaie Stoian dc la 
„Viața Studențească", V. Văcar 
de la C.C. al U.T.C. dar, cu toa
te că discuțiile, care au avut loc, 
au fost interesante, elevii au 
considerat că au fost insuficien
te. După părerea lor, această in
struire ar trebui să fie continuă, 
sa se desfășoare în timpul anu
lui. școlar, eventual sub formă 
de cui*s, deci să nu se limiteze 
4a două săptămîni de vacanță 
cînd, vrînd-nevrînd., simți nevo
ia timpului liber, și a distracții
lor mai mult ca orieînd.

în tabără s-a organizat uu ca
binet documentar <u materiale 
politico-ideologice șl cu reviste 
școlare aduse de elevi, iar pe 
baza acestora au loc numeroa
se discuții și schimburi de ex
periență. Au fost, de asemenea, 
studiate instrucțiunile C.C. ai 
U.T.C. și ale Ministerului Edu
cației și învățăm mtwlui privind 
editarea revistelor școlare. Tu 
general, temele-discuțiilor au fost 
interesante i „Profilul, conțiau- 
tul și mesajul educativ al revis
telor, contribuția fa orientarea 
școlară și profesională", „Rolul 
revistei școlare în dezvoltarea 
interesului elevilor pentru știin
ță și -tehnică", „Revista școlară 
— cronică veridica a ceea ce 
este viața școlară", „Modalități, 
forme șj mijloace de exprimare 
si prezentare a revistei". în a- 
fai ă de aceste discuții, în tabă
ra au avut loc destul de des 
„Revista prese**1: șeful grupei a 

citit ziaru^.cu voce tare, adică 
aproape aceiași lucru ca și in
formările politice din tabără, nu
mai că în cazul informărilor po
litice, articolul nu mai era citit 
direct din ziar, ci transcris și 
prescurtat. Pentru una din zile 
era prevăzută Insă și o altfel de 
informare politică: pe baza în
trebărilor puse de elevi; cred că 
aceasta este o forma prin care 
pot fi atrase mai mult atenția 
și interesul majorității elevilor.

îu afară de gazeta de perete 
pe care o edita fiecare grupă, e- 
levii au lucrat la o gazeta închi
nată partidului și Conferinței 
Naționale • „19 iulie — Inimile 
noastre bat cu putere în aștep
tarea marelui eveniment. Noi, 
cei mai tineri copii ai acestui 
pâmînt, ne. adresăm gîndurile 
partidului și țării".

împreuna cu cîțiva profesori, 
elevii au lucrat la alcătuirea u- 
nui sumar de revistă model 
pentru revista taberei. Acest 
sumar cuprinde, printre altele ? 
„Ginduri despre Conferința Na
țională", proză și poezie, o cro
nică muzicală la spectacolul pre
zentat în Bușteni do elevii ame
ricani, cronica concursurilor li
terare și sportive organizate în 
tabără. însemnări din jurnalul 
taberei, probleme științifice, pa
gini distractive.

Programul taberei a fost desi
gur interesant și instructiv. K 
lovii însă s-au plîns de lipsa d** 
tîsnp .pentru studiul revistelor 
despre care s-a discutat în ca
drul dezbaterilor, s-au plîns
pentru că nu prea au făcut
excursii și pentru că cei din 
conducerea taberei au uitai de 
prea multe ori că este vorba 
despre o tabără de odihnă 
și de instruire. $i credem, că 
ar trebui să țină seama în mai 
mare măsură de observațiile si 
dorințele lor întemeiate.

II F ANA PREOTEASA

Pentru țara
De zile frumoose și de nopți 
ca o herghelie de ierburi 
iți crescură pe umeri 
luceferi 
și te cunosc mirii 
cind vara 
in mijlocul dulcilor scăldatori 

iși încolăcesc brațele a 
putere și lumina 

pe veșnicele tale cinteca de dragoste

ELENA ȘTEFOI 
Liceul „N. Ganet: EulUceni

Copilărește
Xjn împărțit cerul in două 
Partea ta ș. partea mea ; 
La tine păsări, 
La mine, nori.
Iar păsările fug in nori
Și cintă :
Ea • apă adincă,
Liniștea e adincire de ginduri 
In ape lucinde...
Ea e apă adincă, *
E floarea adincul, 
E flaut sărutul.
Eram trupul ei 
împletit cu lumină, 
E fuior roțeat lumina...
E flaut sărutul, 
Ea o apă adincă...

MARIl’S TROP I
Liceul ar. 2 — Cluj

i'i i i ...........
.................................. ...... ■

COLEGIUL OE REDACțIE AL 
PRELUDIULUI :

Prof. TUDOR OPRIȘ
DOINA DORU - Bucure,ti 
TEODOR RAPAN - Roțiorii 

de Vede
MARCEL SAMANȚA - Timi

șoara
CATALIN BORDEIANU - lap 
ION MUREȘAN - Cluj.

ILUSTRAȚII DE ANCA HA- 
XITON, CALINA PÂNDELE, 
CRISTINA NESTORESCU - 
București p ALEXANDRINA 
MEDREA - Sibiu

KRMINA SOROCKANU
Limit nr. 2 lefi

In anul acela infloree doar un tei 
cu frunze copiate după »reo stampă veche 
altmecind tabloul bunii,ului pe-elei... 
Treceam galopul toamnei desculț la ureche.

ințeuați le iubire ne plimbam prin păduri 
in trăsura ciutului c-un ciine la roată 
ți rătăcedm văzduhul pe caii noștri suri 
după izvorul vremii ce plingere curată.

Curgea înflorit aur viu din finlini 
galopul luminii in port de măiasă 
mai căutăm pe-atunci ceasul pegin 
in iarba referată scurt de ceată...



Timisoara
Nu rare sînt serile cînd 

sub eleganta cupolă a Teatru
lui Național din Timișoara 
răsună aplauze entuziaste 
adresate celor mai tineri ac
tori, membri ai cercului dra
matic de pe lingă societatea 
literară artistică „Eflimie 
Murgu“ a elevilor timișoreni, 
cerc îndrumat do prof. Al. 
Mangu și regizorul Analolie 
Coliet

Primind din 1971, aprilie, 
autorizarea de a avea sta
giuni permanente, colectivul 

■ dramatic al societății s-a stră
duit să răsplătească încrede
rea conducerii teatrului și 
să confirme așteptările audi
torilor. Intr-adevăr, într-un 
timp record a fost întocmit 
un repertoriu bazat mai ales 
pc dramaturgia românească 
clasică și contemporană din 
care menționăm : PIATRA 
ÎN CASĂ de V. Alecsandri, 
NOTA ZERO LA PURTARE 
de V. Stocnescu și O. Sava, 
TRANDAFIRII ROȘII de Z. 
Bîrsan, MARELE FLUVIU 
de Dan Tărchilă, ONDINE 
do Giraudoux.
* Sălile pline, succesul de 
care s-au bucurat de pildă 
piesele NOTA ZERO LA 
PURTARE și ONDINE, tur
neele din județ și în afară 
de județ dovedesc trăinicia 
inițiativei si entuziasmul co
lectivului de elevi din rîndul 
cărora so remarcă : Carmecita 
Corcbeș, Danciu Onuțiu, Flo
rin Racs, Marian Odangiti și 
alții.

Un lucru demn do remar
cat : lînăra eeliipii a inclus 

Pastel absurd

în repertoriul ei piesele și 
montajele în versuri scrise do 
elevi și premiate la concur
sul „TINERE CONDEIE”. 
Premierea cîtorva din aces
tea va avea loc în luna de
cembrie, pe scena Teatrului 
Național din Timișoara.

București
LA 75 iunie s-a încheiat 

cursul , ,ETICA ȘI ARTA BI
NARULUI SCRIITOR", or
ganizat în anul școlar 
J971/1972 sub egida Univer
sității populare de literatură 
(rector prof, di docent O. Pa- 
padima, director de curs, dr. 
Mircea Angclcscu) la ATE
NEUL TINERETULUI, pen
tru elevii din București, mem
bri ai cenaclului „Săgetăto
rul". Concepute sub forma 
unor discuții deschise, unui 
dialog viu între public și con
ferențiat, cursurile care au 
beneficiat de prezența unor 
personalități marcante ale cri
ticii, literaturii și editurilor, 
au dezbătut lunar teme in
teresante, actuale: Moșteni
rea literară și preluarea ei 
critica, originalitate și pseu- 
dooriginalitatc, Importanța, 
rolul și limitele experimen
tului artistic, Universul te
matic al umanismului socia
list, Pregătirea debutului li
terar.

Sprijiniți de conducerea A- 
leneuhti Tineretului și de or
ganele , U.T.C. și de invăță-

hiasito WMM 
k u«i

»■ . ..... . .

mint șl in colaborare cu „Mu
zeul de literatură", Săgetă
torii bucurrștcni Intenționează 
să driehidu un mic muzeu «7 
presei școlare după 23 Au

gust, în caie scop s-au co
lecționat numeroase antologii 
liceale precum și sute de re
viste școlare de pe tot cu
prinsul țării. Prin intermediul 
„Preludiului" ei roagă pe co
legii lor din țară să trimită 
cite un exemplar din cele mai 
reușite numere ale revistei 
școlare pe adresa : Ateneul 
Tineretului, Aleea Alexandru 
nr. 38, sectorul J, București.

Pe malul sting al Oltului, 
în fermecătoarea tabără de 
la Păușa sc vor întâlni în 
perioada 12—26 august lau- 
reații concursului „Tinere 
condeie”, președinții societă
ților literar-artistice ale ele
vilor, președinții cenaclurilor 
liceale din întreaga țară pre
cum și 27 din cei mai buni 
elevi plastlcfeni.

Pentru acest „colocviu” 
care va întruni aproape 300 
din colo mai înzestrate con
deie și peneluri tinere s-au 
făcut pregătii! Speciale. Pro
gramul deosebit do bogat și 
variat < uprinjn activități po
litice, de profil, recreativ- 
distractive, excursii do docu
mentaro, numeroase concur-. 
suri cu premii și vor li fina
lizate în caiete lirice, anto
logii („Excblslor’72"), expozi
ții, emisiuni pentru radio șl 
televiziune la < arr Iși vor <la 
concursul alît literalii cit și 
|»îastlclenil. Cu acest prilej so 
vor înmtna premiile, diplo
me lo șl jnsignelo laurcaților 

7dna lacului

concursului „Tinere condeie”. 
Activitatea taberei de la 
Păușa cuprinde un element 
nou față de taberele anterioa
re : munca de cercetare a 
unei echipe care va studia 
din punct dc vedere folclo
ric și etnografic salcie din 
vecinătatea taberei. Repor
terii Preludiului vor fi fără 
îndoială prezenți la acest e- 
veniment de vacanță și-l vor 
consemna la timpul potrivit.

Urziceni
I3upă inițiativa din anii Irc- 

cuți a Liceului nr. 3 de la 
Baiu Mare și „Ady—Endre" 
din Cluj, de a prezenta crea
țiile celor mai talentați elevi 
ai școlii in culegeri însoțite 
de o prezentare biografică, 
iată că și liceul din Urziceni 
a elaborat recent placheta de 
versuri Strigăt șoptit, cuprin
zând creațiile membrilor ce
naclului literar.

îngrijită dc inimosul ani
mator al cenaclului, prof. 
Valentin Olteanu și ilustrată 
de elevul Sabin Calinic, el 
însuși poet, culegerea se re
marcă prin mesajul ei tine
resc.

Liceele plasate în fertilul 
Bărăgan sînt o adevărată pe
pinieră de talente literare (să 
nu uităm că Miloșeștii l-au 
dat pe Vasile Poenaru, că li
ceul din Slobozia l-a format 
pe Mircea Dinescu, iar cel 
din Fierbinți pe Marin Con
stantin).

;. t > fir yfytăi ’
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Un poet
ȘT. AUGUSTIN 

DOINAȘ
— Există în lirica actuală 

tendința rarefierii, devitaiiză- 
rii ? Cum judecați așevzisa 
inflație de poezie ?

— Da, se publică foarte 
multă poezie la noi. Orice 
tînăr care a „compus" cîteva 
versuri se simte chemat să le 
publice. Acum cîteva decenii, 
asemenea producții ce izvo
rau din secreția sentimentală 
a adolescenței erou conser
vate cu pudoare între filele 
unui jurnal intim sau album 
de familie. Astăzi ele sînt tri
mise la redacții. Că aseme
nea „poeme" văd lumina ti
parului în reviste nu e maro 
lucru. De abia editarea lor 
în plachete sau în volume 
masive devine un fenomen 
alarmant. Editurile ar trebui 
să fie mult mai circumspecte 
cu asemenea manuscrise. în 
general, există o regretabilă 
tendință de profesionalizare 
prin scris, manifestată fa ti
neri : după cîteva poezii pu
blicate ei se consideră deja 
poeți. De aici, grave conse
cințe asupra acestui gen de 
lirism înțeles ca o activitate 
producătoare de „situație so
cială". Dar poezia adevărată 
n-are de ce să se teamă de 
acești veleitari : ea o duce 
bine, nu e bolnavă do nici 
un fel de rarefiere sau debi
litate, globulele ei roșii au 
suficientă homoglobină. Pro
ducția în masă de versuri ar 
putea civea și efecte pozitive: 
exercitarea condeiului, obli
gația de a citi ceea ce se 
produce, prilej de confrun
tare, comparare și — de ce 
să nu spunem — de cultivare 
șl verificare o gustului estetic.

Un prozator 
SÎNZIANA

POP
•> Care socotiți că este 

condiția primordială c valo
rii și succesului prozei scrise 
de tineri sau pentru tineri ?

— In primul rînd talentul. 
Apoi exercițiul. Apoi lecturile 
literare și filozofice. In sflrșit, 
sinceritatea. E destul.

Nu prea cred însă în „lite
ratura pentru tineret". Nu 
cred că există. Nici literatură 
pentru copii, așa cu dinadins. 
Există doar literatură bună, 
otît

Nu totdeauna succesul o 
apanajul talentului. E și apa
najul reclamei și al conjunc
turii literare. Dar nu toate 
cărțile de succes sint și cărți 
bune. Cărțile de talent sini 
singurele care romîn, indife
rent dacă la apariție au sau 
n-au succes.

— Ce părere v-au făcui 
cenaclurile liceole ia care ați 
fost invitată ?

— N-am fost ia foarte mul
te cenacluri de elevi, dar 
acolo unde am fost, mi-a plă
cut. Dacă; există un pericol 
pentru literatură acela este 
profesionalismul. Ei, Line, 
dacă sînt / lucruri bune de 
spus despre cenaclurile de 
elevi ele se referă la inversul 
profesionalismului, la acel aer ; 
spontan, sincer, la atmosfera 
reală de interes și participare. 
Cu puțînă . voință din partea 
cenaclurilor și „totodată" cu 
puțină bunăvoință din partea 
scriitorilor s-ar putea crea le
gături cu caracter do permo 
nență, de pe urma căroro nu 
doar elevii ar fi cei care c» 
beneficia.

GABRIEL STANESCU
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Președintele Consiliului de Stat a] Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea Pre
ședintelui Republicii Fiiipine, FERDINAND MARCOS, urmă
toarea telegramă :

Doresc.să adresez Excelenței Voastre aprecierea mea perso
nală și mulțumirea poporului filipinez pentru amabilele sen
timente exprimate în mesajul Excelenței Voastre transmis cu 
ocazia celei de-a 74-a aniversări a Zilei independenței Filipi- 
nelor.

Întîlnire la CC. al P.CR.
Marți dimineața, tovarășul 

Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., s-a întîlnit cu Abdul 
Wahab Al Atroshi. membru al 
Biroului Politic al C.C. al Parti
dului Democrat al Kurdistanu- 
lui din Irak, care, la invitația
C.C.  al P.C.R., face o vizită în 
țara noastră.

Vizitele delegației comune a partidelor
Uniunea Națională Africană (T.A.N.U.) 

și Afro-Shirazi
din Republica

în cursul călătoriei pe care o 
face în Republica Socialistă 
România, delegația comună a 
partidelor Uniunea Națională 
Africană (T.A.N.U.) și Afro-Shi- 
razi din Republica Unită Tan
zania a vizitat Muzeul de isto
rie a partidului comunist, a miș
cării revoluționare și democra
tice din România, noile construc
ții social-culturale din Capitală, 
a avut întîlniri la C.C. al U.T.C. 
și la Uniunea Națională a Co
operativelor Agricole de Pro
ducție și a vizitat, de asemenea, 
fermele zootehnice din cadrul 
I.A.S. „30 Decembrie".

Sosirea delegației Partidului 
Comunist Libanez

La Invitația C.C. al P.C.R., a 
sosit în țară o delegație a Parti
dului Comunist Libanez, formată 
din tovarășii Nadim A bou Sa- 
mad, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P.C.L.. și 
Georges Batal, membru al C.C. 
al P.C.L.

La sosire, pe aeroportul Oto-

Marți seara, a început pe lito
ral Festivalul național de folclor, 
manifestare organizată de Con
siliul Culturii și Educației So
cialiste și Uniunea Generală a 
Sindicatelor din România. Spec
tacolele inaugurale au fost pre
zentate de formațiile din județele 
Alba, Ialomița. Satu Mare și 
Vaslui.

La ediția din acest an a festi
valului și-au anunțat participa
rea echipe de dansuri, coruri, 
orchestre, soliști vocali și instru
mentiști, precum și rapsozi din 
20 de județe ale țării. Ele vor 
susține în stațiunile Mamaia, E- 
forie Nord, Eforie Sud, Techir- 
ghiol, Costinești, Neptun, Jupi
ter și Mangalia 68 de spectaco
le, în programul cărora figurează 
cînteoe și jocuri reprezentative 
din numeroase zone folclorice ale 
țării.

★
Cu prilejul celei de-a 45-a 

aniversări a înființării Arma
tei Populare Chineze de elibe
rare, atașatul militar, aero și 
naval de pe lingă ambasada 
R. P. Chineză, Lin Cien, a ofe

(Urmare din pag, I)

tatea consiliului. A fost însă o 
simplă constatare, s-a notat o 
absență și atît, rămînînd doar 
speranța în reevaluarea atitu
dinii tinerelor respective, în lo
cul unei analize periodice asu
pra răspunderii cu care fiecare 
dintre acestea și-a îndeplinit 
atribuțiile încredințate în ca
drul acestui organism, în legă
tură cu diferite activități.

Care au fost de fapt reperele, 
activitățile educative inițiate de 
Consiliul tinerelor fete în Sec
torul 6 ? Să-i dăm din nou cu- 
vîntuJ președintei :

— La nivel de sector am 
organizat, în colaborare cu re
vista „Femeia", o întîlnire, cu 
luptătoare comuniste din ilega
litate. De asemenea, am parti
cipat și la unele acțiuni iniți
ate de consiliul municipal 
București al tinerelor fete, cum 
ar fi organizarea unor discuții 
la Ateneul Tineretului, la Teh- 
nic-Club, vizite la Muzeul de 
istorie a partidului comunist, a 
mișcării democratice și revolu
ționare din România. în cadrul 
acțiunilor cultural-educative, 
am organizat seri distractive, 
care, pe lîngă discuții pe teme 
profesionale, juridice sau me
dicale, au cuprins și prezentări 
de modă, demonstrații de ma
chiaj și coafură.

Corelate acestor manifestări, 
altele similare s-au realizat la 
nivelul întreprinderilor, am a- 
flat. Acolo,, activitatea este 
mult mai bogată, fiind ușurată 
de faptul că, în majoritatea 
locurilor, constituie însuși spe
cificul întregii activități a or
ganizațiilor U.T.C. respective. 
Astfel, în cinstea Conferinței 
Naționale a partidului s-au or
ganizat „zile-record" in pro
ducție, s-au obținut rezultate 
deosebite, în toate întreprinde
rile. De asemenea, au avut loc 
discuții și mese rotunde pe te
ma „Salariate, soții, mame", la 
Fabrica de stofe de mobilă, 
„Arta de a fi mereu tînăr", la 
„Aurora" etc.

Un loc important îl ocupă în

Cu acest prilej, a avut loc un 
schimb de păreri privind preo
cupările actuale ale celor două 
partide și în legătură cu dezvol
tarea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre Partidul Co
munist Român și Partidul De
mocrat al Kurdistanului din 
Irak.

Unită Tanzania
în județul Constanța oaspeții 

tanzanieni au vizitat portul 
Constanța, întreprinderea de 
morărit și panificație „Dobro- 
gea", Fabrica de lînă integrată, 
C. I. L. Constanța, I.A.S. Mur- 
fatlar, cooperativa agricolă de 
producție „Cumpăna" și stațiu
nile de pe litoral.

Tn timpul șederii în județul 
Constanța, delegația a avut o 
întîlnire cu tovarășul Vasile 
Vîlcu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 
al P.C.R. Constanța.

peni delegația P.C.L. a fost în- 
tîmpinatâ de tovarășii Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., și Barbu Zaharescu, 
membru al C.C. al P.C.R.

rit marți seara un cocteil în 
saloanele ambasadei.

★
Tineretul școlar și cel univer

sitar participă cu entuziasm — 
și în această vară — la munca 
patriotică.

Răspunzînd prin fapte chemă
rii colegilor lor de la Iași, peste 
9 700 de studenți din toate cen
trele de învățămînt superior lu
crează în întreprinderi și atelie- 
re-școală, pe mari șantiere, a- 
colo unde se ridică însemnate 
obiective economice și edificii 
social-culturale, participă la 
strîngerea recoltei, la realizarea 
unor sisteme de irigații și îndi
guiri, la lucrări de drumuri și 
căi ferate

La rîndul lor, 360 000 de elevi 
din școlile de cultură generală, 
din licee, școli profesionale și 
agricole întreprind activități pa
triotice în fabrici și uzine, în u- 
nități agricole. Cu elanul și pa
siunea vîrstei lor, ei iau parte 
ia construirea de școli, interna
te, săli de sport, cămine cultu
rale, la amenajarea unor locuri 
cu caracter turistic și de agre
ment, la muncile agricole de se
zon. la lucrări de îmbunătățiri 
funciare, la gospodărirea si în
frumusețarea orașelor și satelor.

Șl SPERANȚE
cadrul activității problemele de 
educație sanitară. în afară de 
discuțiile organizate la nivel de 
sector, în toate întreprinderile 
au fost inițiate cursuri medica
le. Pe linie culturală au fes: 
organizate întîlniri cu creatori 
de modă, Ia „Tînăra gardă- și 
„Aurora", demonstrații de coa
fură și machiaj, la „Tricotajul 
roșu" și „Tricodava", ș.a.m.d.

La această suită, am mai a- 
vut posibilitatea să notăm une
le intenții legate de colabor«- 
rea viitoare cu clubul ..Femi- 
na-6“, recent înființată, din ini
țiativa comisiei de femei și con
siliului sindicatelor. Pe ansam
blu însă, ne-am convins că nu 
s-ar putea vorbi de o acțiune 
planificată, riguros condusă si 
dezvoltată de la nivelul de com
petență și sarcini ale consiliu
lui de sector.

Un alt aspect important care 
credem că trebuie sublinia’, este 
acela al confundării nivelurilor 
de intervenție, prin așa numita 
„acțiune la nivelul întreprinde
rilor".

Lidia Pekar, din comitetul 
U.T.C. al întreprinderii „Trico- 
dava" ne-a relatat în acest sens 
despre „decada-record" si alte 
acțiuni mobilizatoare, avînd ca 
obiectiv participarea tineretului 
la îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen — un concurs 
profesional și de comportare 
etc.

în fiecare întreprindere din 
sector există acțiuni și inițiati
ve similare, despre care se vor
bește însă ca fiind și „rezultat 
al * preocupărilor consiliului ti
nerelor fete". Dar în sensul ac
țiunii de fapt și de fond, rolul 
consiliului nu se evidențiază în 
acestea — adică nu se demon
strează prin experiența sa nici 
primordialități clare, nici di
recționări șî relevări de expe
riențe pozitive, de generalizat 
la nivelul întregului sector, 
nici un studiu sistematic al 
problemelor specifice, economi
ce, sociale, de muncă și viață 
ale tinerelor, însoțit de reco
mandarea și promovarea dife

■ întîlnire prietenească 
cu grupul de tineri 
români, participanți 
la construirea Gru
pului școlar CEIBA-7 

— Cuba

Ieri, la sediul Comitetului 
municipal București al 
U.T.C,. tineri din Capitală 
s-au întîlnit cu grupul de u- 
tecisti care au oarticioat. 
timp de aproape 7 luni, la 
construirea Complexului șco
lar secundar — CEIBA —• 7 
din Cuba.

în cadrul întîlnirii, mem
brii grupului au prezentat pe 
larg activitatea desfășurată 
în Cuba, au împărtășit din 
impresiile culese în această 
perioadă, au vorbit despre 
prieteniile făcute cu tinerii 
cubanezi, cu ceilalți 85 de 
membri ai brigăzii interna
ționale. Totodată au fost re
levate contribuția deosebită 
a tinerilor români la constru
irea școlii, simpatia de care 
s-au bucurat, precum și a- 
precîerile elogioase făcute 
la adresa lor.

Pentru modul în care au 
reprezentat tineretul român 
în această acțiune internațio
nală, pentru îndeplinirea e- 
exemplară a sarcinii încre
dințate, grupul de tineri a 
fost felicitat de tovarășul 
Iosif Walter, secretar al C.C. 
al U.T.C. Tot cu acesț prilej 
cei 6 uteciști au fost distinși 
cu Diploma de onoare „Se
micentenarul U.T.C.".

LA BRAȘOV

S-a deschis tabăra pro- 

fesional-științifică pen

tru studenții cercetători
Marți, s-a deschis la Bra

șov, tabăra profesional-științi-
* fică penrtu studenții cercetă

tori. Organizata de Comitetul 
Executiv al Uniunii Asocia
țiilor Studențești din Româ
nia, pe tema : „Probleme teo
retice și practice pentru cer
cetarea științifică studențeas
că iztorite din documentele 
Conferinței Naționale a P.C.R. 
— iulie 1972“, tabăra cuprin
de activități de studiere, dez
batere și aprofundare a pro
blemelor cuprinse în Rapor
tul secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în celelalte docu
mente ale Conferinței Na
ționale. Sînt prevăzute, de a- 
semeuea, pe perioada celor 
două serii, întîlniri cu acti
viști de partid și de stat, cu 
cadre didactice universitare și 
oameni de știință de presti
giu, cu specialiști din unită
țile economice brașovene.

Cu sprijinul organelor loca
le ale U.T.C., vor fi organi
zate dezbateri și mese rotun
de ale studenților și tinerilor 
muncitori, tehnicieni, ingineri 
și cercetători din uzine și uni
tăți de cercetare, în scopul 
perfecționării activității știin
țifice studențești, pentru con
lucrarea cu tineretul din pro
ducție. în vederea unei mai 
bune legări a cercetării stu
denților de nevoile imediate 
și de perspectivă ale vieții 
noastre economice, sociale și 
politice.

(Agerpres)

rențiată de metode și mijloa
ce. în schimb, o mărunțire „la 
nivel de întreprindere- a a- 
c est ui ro! estompează roiul in
tervenției — calitativ superioa
re, s-ar cere — membrelor con
siliului. fn raport de acțiur.ea 
cotidiană și rolul in. ansamblu 
al vieții de organizație în ace
le colective de tinere uteciste. 
S-a pierdu: din vedere. prin 
parcelarea obiectivelor și orien
tarea spre activități specifice 
tinerelor fete prea mult în sen
sul educație: moral-cetățenești, 
culrural-distractive, îndemînă- 
rilor ce gospodină, modei, coa
furii. cosmeticii. Se pierde din 
iedera însăși esența activității 
consiliului, cu obiective princi
pale pentru integrarea în muncă 
a tinerelor, pentru dezvoltarea 
participării lor ’.a activitatea 
obștească. Ia viața social-politi- 
că și culturală, de promovare 
în conducerea treburilor organi
zațiilor U.T.C. Așa se face că, 
pe de altă parte, au rămas a- 
proape complet exterioare rolu
lui și intervenției consiliului ti
nerelor fete problemele de 
muncă și viață ale utecistelor 
din intreprinaeri ca „Vulcan", 
..Electromagnetica" și Fabrica 
de nasturi, unde ponderea nu
merică a tinerelor, față de băr
bați, este mai mică decît în în
treprinderile amintite la în
ceput.
. E drept, unele proiecte vin în 
întîmpinarea unor asemenea 
deziderate: generalizarea acți
unilor vizînd cunoașterea și fo
losirea legilor și altor acte nor
mative referitoare la drepturile 
femeilor în societatea noastră, 
un larg schimb de experiență 
între toate întreprinderile, cu 
tema „Calitate, control și au
tocontrol", discuții și mese ro
tunde ca „Eroine și personali
tăți feminine", „Tinere, ce știi 
despre viață ?“.

O dată cu ele se aduce șî 
scuza începuturilor de pînă a- 
cum. Motiv întemeiat poate. To
tuși, „începutul" durează de un 
an și jumătate...

Nu e oare prea mult ?

TENIS Căpitanii celor două
„CUPA

DAVIS“ echipe sînt optimiști
ȘTEFAN GEORGESCU:

„Cred într-o victorie românească!“
Cu cit ne apropiem mai mult 

de clipa debutului îh marea 
întîlnire de tenis România— 
Australia, cu atit atmosfera de
vine mai încinsă, cei angrenați 
în această coqipetiție mai agi
tați. mai ocupați, mai greu a- 
bordabili. Informațiile, comen
tariile și opiniile capătă tot mal 
multă consistență. Firesc, in
teresul în jurul întîlnirii devi
ne mai acerb. Se fac calcule, 
se dau pronosticuri. Și cu fie
care zi ce trece, elementele 
care să întărească sau să infir
me una sau alta dintre păreri, 
se acumulează dar. în așa fel, 
încit o opinie formată ieri pe 
criterii și cu date foarte „pre
cise", azi se schimbă cu 180 de 
grade datorită intervenției al
tor date tot atit de „sigure". în 
ciuda tuturor acestor pendulări 
și reformulări, ceea ce se men
ține ca o constantă a meciului 
sint: importanța deosebită a 
competiției in sine, performan
țele realizate de tenisul româ
nesc în „Cupa Davis" de-a lun
gul anilor, atenția cu care este 
urmărită pregătirea jucătorilor 
celor două formații, și, în sfîr
șit. hotărîrea ambelor echipe 
de a realiza un joc spectaculos, 
în care balanța victoriei să-i fie 
favorabilă. Oricum, pînă la a- 
ceastă oră. australienii și ro
mânii — cu excepția lui Ilie 
Năstase — se antrenează intens 
fără nici un menajament. I-am 
urmărit ieri la antrenament pe 
Ion Țiriac și Petre Mărmurea- 
nu și. urmărindu-i, am încer
cat un sentiment de liniște și 
optimism. Ion Țiriac nu se des- 
minte : rămine același jucător 
tenace și sobru, cu o forță de 
mobilizare și putere de muncă 
ce-ți inspiră încredere și admi
rație.

Am încercat în rindurile de 
mai sus să reconstituim, întru- 
cîtva. ambianța, mediul ce pre
cede primul servici. Și am 
încercat să-1 scoatem puțin 
din această ambianță pe prof. 
Ștefan Georgescu, căpitanul e- 
chipei, pentru a face cititorilor 
noștri, iubitori devotați ai te
nisului, citeva mărturisiri, pen
tru a expune cîteva din preo
cupările și gîndurile ce-1 stăpî-

La Galați, pe lacul Bra-teș, au avut loc, nu de mult, întrecerile 
au 
sa- 
fost

din cadrul concursului republican de navomodele la care 
participat tineri concurenți din toate județele țării. Pentru a 
tisface curiozitatea numeroșilor spectatori, micile nave au 

expuse, în pauzele dintre probe, și pe... iarbă
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DIRECTORUL ; rulează la Lumi
na (orele »; 12,30; 16; 19,30).

DACĂ 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 ÎN SPAȚIU : 
rulează la Patria (orele 9,30; 13; 
16,30; 20), Capitol (orele 9; 12; 15; 
13: 21), Grădina Capitol (ora 20,15).

BALADA LUI CABLE HOGUE: 
rulează la Scala (orele 8,45; 11,15; 
13,45: 16,15; 18,45; 21.15), Festival
(orele 8,45: 11,15. 13.30; 16; 18.30;
21), Favorit (orele 8,30; 10,45:
13,15; 15,45; 18.15; 20,30), Grădina
Select (ora 20), Grădina Festival
(ora 20).

LUPUL NEGRU : rulează la Vol
ga (orele 10; 12,30; 15,15; 18: 20.30), 
Flacăra (orele 15,30: 18; 20.15).

VEDERE DE PE POD : rulează 
Ia Central (orele 9.30: 12; 15;
17.30: 20.15). Buceg? (orele 15.30: 
18)» Grădina Bucegi (ora 30,15). 

nesc in aceste zile. A răspuns 
dorinței noastre cu amabilitate:

— Pentru început v-am ruga 
să ne împărtășiți opinia dv. 
despre echipa Australiei.

— După trecerea la profesio
nism a mărilor vedete, binecu-; 
noscute azi in lumea tenisului 
mondial — Rod Lewer. Lew 
Hoad, Ken Rosewall, Roy E- 
merson, John Newcombe, Tony 
Roche, John Alexander — ac
tuala echipă este una dintre 
cele mai serioase și redutabile 
pe care australienii o prezintă. 
Și afirm acest, lucru gindin- 
du-mă. de pildă, la maniera ca
tegorică în care a eliminat e- 
chipa Indiei, echipă a căre: 
carte de vizită nu mai are ne
voie de prezentare. Or, această 
performanță spune de la sine 
foarte mult.

— Care va fi după părerea 
dv. formula pentru care va 
opta colegul dv., căpitanul echi
pei australiene ?

— Pină la această oră Neale 
Fraser nu și-a făcut publice in
tențiile. Dar, din cele văzute 
aici, din cit cunosc eu pe jucă
torii oaspeți, cred că va prefera 
la probele de simplu, pe Mal
colm (Mal) Anderson, un ju
cător . de 37 de ani, fost pro
fesionist, posesor al unei expe
riențe deosebite și pe John 
Cooper, foarte tînăr, cu rezul
tate bune în ultimele întîlniri, 
inclusiv în cele din Olanda. La 
dublu cred că va utiliza pe 
Colin Dibley, revelația ultimu
lui sezon, alături de John. 
Cooper. Sigur aceasta este nu
mai o opinie.

— Să trecem acum la tenis- 
menii români. Ce ne puteți 
spune despre ci ?

— în clipa de față echipa 
noastră se află în formă bună 
și sperăm ca această formă să 
se mențină pînă la începere* 
partidei. Sintem cu toții hotă- 
rîți să facem totul pentru c» 
primul schimb de mingi să-1 
găsească pe titulari în perioada 
de vîrf a formei lor sportive.

— Cuplul Năstase — Tiriac a 
ajuns, dacă folosim o expresie 
mai neoașâ, „de poveste", fiind 
considerat printre

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

DESCULȚ IN PARC : rulează la 
Victoria (orele 8;. 11,15; 13,30: 16; 
18.30; 20,45).

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

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

EXPLOZIA ALBA : rulează la 
Dacia (orele ®; 11,15; 13,30; 16;
18,15 : 20,30).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL : rulează la Excelsior (orele 
9; 11,15; 13.38; 16; 11.15; 20.30).

OSCEOLA : rulează la Doina 
(orele 13; 15,30: 18 : 20.15), Program 
de desene animate pentru copii 
(orele 10; 11.15).

JOCUL DE-A MOARTEA : ru
lează la Grixnța (orele 9: 11,15; 
13.30: 15.45; 18.15; 20,30). Flamura 
(orele 9: 11,15; 13.30: 16; 18.15:
20.30) .

AVENTURI LA MAREA NEA
GRĂ : rulează la Lira (ora 16). 
Vitan (ora 16), Grădina Lira (ora
20,15).  Grădina Vitan (ora 29.15).

MAREA SPERANȚA ALBA ; ru
lează la Buzesti loreie 15,30; 18). 
Grădina Buzești (ora 20,30).

bune de pe arena internaționa
lă. Care-i secretul ?

— Secretul ? Un fapt cunos
cut de toată lumea : este alcă
tuit din două rachete de primă 
mină, din două talente auten
tice. cu experiență competițio- 
nală, cu o coeziune sufletească 
și o forță de mobilizare în mo
mentele importante ale jocului 
imbatabile. Și în Cupa ,,Davis" 
partida de dublu a fost și va 
rămine in continuare foarte im
portantă.

— Să înțelegem că, prin a- 
eeastă precizare, dați și un pro
nostic ?

— Cred într-o victorie româ
nească. Prima șansă ne aparți
ne. Băieții 
în cuplu, 
buni.

— Care 
vantajuiui

noștri, individual și 
sint, valoric, mal

este coeficientul »- 
terenului propriu în

NEALE FRASER

„la fi im meci
I-am urmărit ieri, pe jucătorii 

australieni, antrenîndu-se la 
„Progresul" timp de 3 ore și un 
sfert, fără repaus. Au exersat 
joc de simplu, joc de dublu, 
servicii, cind pe terenul cen
tral cînd pe cel secundar, de an
trenament. Pentru a-și pune 
în dificultate elevii căpitanul 
echipei, Neale Fraser, celebrul 
jucător profesionist australian, 
își lua cite-un partener, de-o 
parte a fileului și cu citeva zeci 
de mingi la dispoziție îi supunea 
pe ceilalți, pe rind. doar cite 
unul, la un tur de forță. Am în
cercat să-i abordăm pe presu
pușii titulari. A fost imposibil 
să le smulgem un cuvint. DI. 
Fraser, se justificau ei, le-a in
terzis categoric să facă vreo de
clarație. L-am abordat atunci 
atunci, pe căpitanul nejucător 
Neale Fraser, îndată ce-au pă
răsit terenul. Acesta, amabil, a 
fost de acord să răspundă la cî- 
teva întrebări pentru cititorii 
„Scînteii tineretului", dar ne-a 
cerut îngăduința să așteptăm 
pină ce vor îndeplini, la vestiar, 
și ultima parte a antrenamen
tului : masajul.

In sfîrșit...

primele 
vă place

— Sinteți pentru prima oară 
in România : cum. vă simțiți, 
ce impresie vă fac 
imagini culese, cum 
terenul ?

timp să— N-am prea avut 
văd, decît din goana mașinii, 
să mă aclimatizez cu oamenii, 
cu orașul. Dar România, pare o 
țară frumoasă și oamenii sînt 
ospitalieri și mari iubitori ai te
nisului. dacă la un antrenament 
sint atît de populate tribunele. 
E cald, ca la noi, ne simțim 
bine, și sint impresionat de in
teresul pentru meci, interes care 
se vede și din efortul organiza
torilor de a mări capacitatea tri
bunelor. Terenul e destul de 
bun. De fapt terenurile cu zgu
ră diferă unul de altul, însă ne 
vom antrena și ne vom obișnui 
cu el.

— Va rugăm, să vă prezentați echipa.

MERIDIAN
• MARȚI la Reykjavik s-a dis

putat a 9-a partidă a meciului 
pentru titlul mondial de șah din
tre Boris Spasski și Robert Fis- 
:îtr;rfDupâ ,3 °'e jumătate,
pa.t.Ga s-a încheiat remiză la 
mutarea 29-a. Scorul este acum 
6 r o,5 puncte în favoarea lui 

A - 1O'a Partidă. urmează să aibe loc joi.

^£i^M5IONATEI-E europene 
feminine de canotaj academic vor 
avea loc intre io și 13 august pe 
lacul Beetz (R. d. Germană). La 
competiție și-au anunțat partici
parea vislașe din 16 țări, printre 
care și România.

• CU OCAZIA Jocurilor Olim- 
P’S* Yară de la Munchen, 18 
federații internaționale sportive își 
vor desfășura lucrările la Miin- 
chen și Nurenberg (in acest 
oraș vor avea loc numai lu
crările federației internaționale de 
handbal). Congresele se vor des
fășura între 6 și 11 septembrie. 
Aceste reuniuni vor grupa 3 200 de 
delegați. Pentru a asigura o tra
ducere bună a tuturor lucrărilor, 
comitetul de organizare al J.o. a 
anunțat că a angajat 200 de inter
pret! care vor traduce simultan 
din limbile franceză, engleză, spa

niolă, rusă și japoneză.

*

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

INIMA E UN VÎNATOR SINGU
RATIC : rulează la Drumul Sălii 
(orele 15.30; 17.45; 20).

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; 13; 
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; 18;
20,30),  Miorița (orele 10; 12.30; 15; 
17.30; 20).

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

partida ce va începe vineri ?
— Este avantajos și nu este. 

Nu ne avantajează căldura, 
soarele puternic al acestor zile. 
Ne avantajează, în schimb, 
prezența publicului românesc, 
remarcabil prin competență. 
Spectatorii noștri știu să pri
vească manifestînd o discipli
nă exemplară în timpul jocu
lui. știu să aprecieze și să încu
rajeze atunci cind trebuie. Este 
un tonic moral ce se transmite 
implicit și jucătorilor. De aceea 
este o plăcere să joci in astfel 
de condiții. Spectatorii români 
parcă te îmbie la spectacol și 
tocmai acest spectacol, dublat 
de victorie bineînțeles, dorim 
cu toții'să i-1 oferim.

AL. DOBRE 
S. UNGUREANU

pasionant, strîns!“
— Am adus o echipă de 5 ju

cători. Mal Anderson, un nume, 
cunoscut, a fost timp de 11 ani 
jucător profesionist care a de
venit, in urmă cu un an și ceva, 
din nou amator. Deși are 37 de 
ani el, poate l-ați văzut azi, 
(n.r. ieri) are multă vigoare, e 
dinamic, trăiește o a doua tine
rețe. Performanța lui supremă : 
a luat titlul la Forest Hills în 
1961. John Cooper : 25 de ani ; 
cea mai mare victorie pe care 
o consideră și el — l-a invins 
„acasă" pe Năstase. Collin Di- 
bley : 27 ani ; anul acesta a a- 
ajuns în „sferturi" la Winble- 
don unde I-a eliminat Oran- 
tes. El are cel mai puternic ser- 
vici. dintre actualii jucători aus
tralieni care l-a ajutat să-1 în
vingă anul trecut chiar pe cel 
mai bun jucător al lumii : Rod 
Leaver. Geoff Masters (28 ani) 
și mezinul Ross Case (20 ani) nu 
au încă palmaresuri prea impre
sionante așa că Ia București 
s-ar putea să nu joace.

— Ce credeți despre meci ?

— Va fi un meci extrem de 
interesant, un meci pasionant și 
foarte strîns.

•— Cui acordați prima șansă

— Ajunsă competiția la a- 
ceastă fază e foarte dificil de 
a judeca forțele și șansele la 
victorie. Deci îmi vine greu să 
dau un pronostic. Meciul este 
foarte dificil avînd în vedere 
valoarea echipei dv. a celor 
doi ași ai rachetei, Năstase și 
Tiriac, aureolați, în ultimul 
timp, de succese și rezultate 
remarcabile în cele mai mari 
și puternice turnee internațio
nale. Dar noi sintem încreză
tori, Vrem trei victorii.

— Contați pe forma bună a 
jucătorilor pe care-i antrenați?

— Da. toți dețin Ia această 
oră o bună formă sportivă.

V. CABVLEA

Despre inovatori 
in primul rînd

(Urmare din pag. I) 
a cărbunelui în Valea Jiu
lui, care se referă la con
centrarea personalului de la 
preparare într-o singură în
treprindere. amplasată pe te
ritoriul actual al preparației 
Coroești, studiu care, aplicat, 
ar aduce o substanțială creș
tere a productivității muncii 
prin reducerea a 700 de sa- 
lariați, folosiți, apoi, la ex
tracția cărbunelui. Acest. în
soțitor mi-a arătat fiecare 
mașină construită în țara 
noastră, mi-a explicat pe larg 
mecanismul lor de funcțio
nare, dar „de ce atîtea vorbe 
despre dăruirea de sine a i- 
novatorului

STEAUA SUDULUI : rulează kt 
Crîngasi (orele 15,30; 18; 20,15)

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

MĂRTURISIRILE UNUI CO
MISAR DE POLIȚIE FĂCUTE 
PROCURORULUI REPUBLICII : 
rulează Ia Moșilor (orele 15,30; is>. 
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 MĂRI» 
rulează la Arta (orele 15.30; 18), 
Grădina Arta (ora 20,30).

B.D. LA MUNTE ȘI LA MARE : 
rulează la Laromet (orele 15,30; 
17,30; 19.30).

COMPARTIMENTUL UCIGAȘI
LOR (orele 10; 12; 14: 16: 18,15). 
REBECCA (ora 20,30) rulează la 
Cinemateca — Union.
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Teatrul „C. Tănase" (Ia Grădina 
Boema) : TRĂSNITUL MEU
DRAG — ora 20; Ansamblul 
..Rapsodia Română" : PE PLAIU
RILE MIORIȚEI — ora 18,30.

După campionatul 
de sărituri 
în apă 
CE NU

NE MULȚUMEȘTE
Campionatul național de să

rituri în apă pentru juniori s-a 
încheiat de cfteva zile. Campi
onii sînt cunoscuți. Cum s-ar 
zice, o competiție deja intrata 
în istorie, o competiție peste 
care deja poate să înceapă pra
ful să se aștearnă, o competi
ție pusă în umbră de alte com
petiții a căror importanță re
ține atenția. Dar ceea ce ne o- 
bligă să stîrnim lucrurile, chiar 
și după trecerea cîtorva zile, 
este faptul că acest campionat 
al juniorilor a ridicat unele 
probleme de fond ale căror ur
mări s-ar putea repercuta în 
timp asupra acestor inimoși și 
talentați copii. Ne bucurăm că 
Sorana Prelipceanu continuă 
seria succeselor, menținîndu-se 
cu constanță în forma bună cu 
care ne-a obișnuit. Ne bucurăm 
că Vasile Nedelcu, un tînăr în
zestrat, a cîștigat titlul de cam
pion la patru probe. In sfîrșit, 
un prilej de satisfacție ni-1 dă 
și prezența printre primii cla
sați a juniorilor clujeni. Dar 
ne punem întrebarea : Unda 
sînt celelalte centre ? De ce 
numai la București, Sibiu, Ora
dea și Cluj — ------ -•* --
în apă ?

Cel de-al 
trebare ni-I 
cu calitatea __ _____ _
trenorilor pentru echipele 
juniori. Ce s-a întîmplat

se pot face sărituri

doilea semn de în- 
punem în legătură 
de educator al an

ele 
------- _ _ — ........ t__  de 

fapt ? Antrenorii echipelor au 
îndeplinit și calitatea de arbi
tri, deși, normal, ni se părea un 
arbitraj neutru și competent. 
Competență care presupune, în 
primul rînd, obiectivitate, 
arbitrajele prestate de 
nori tocmai de această 
au suferit. Șî ceea ce 
condamnabil nu este 
propriu-zisă a rezultatelor, 
pilda morală, prostul exemplu 
educativ pe care antrenorii, mi
nați de ambiții, eludînd corec
titudinea, l-au dat propriilor 
lor elevi. Iată, deci, două din
tre problemele care invită la 
meditație. Și la măsuri serioa
se pentru îndreptarea, pentru 
evitarea lor pe viitor.

Or, 
antre- 

carență 
e mai 
vicierea 

ci

D. SANDU

Succese
ale boxerilor feroviari

Boxerii clubului Rapid Bucu
rești au repurtat un frumos 
succes in cadrul campionatelor 
europene feroviare care au avut 
Ioc zilele trecute la Evov 
(U.R.S.S.). La categoria semi- 
mijlocie D. Filip s-a clasat pe 
primul loe intrind in posesia 
medaliei de aur. Medalii de 
argint au cueerit P. Cojocarii 
(semigrea) ți N. Parasehiv (u- 
șoară). De asemenea pugiliștii 
feroviari români au obținut si 
6 medalii de bronz ocupind lo
cul doi în clasamentul general. 
La întreceri au participat 
boxeri feroviari din U.R.S.S., 
B.D. Germană, Iugoslavia. Bul
garia, Cehoslovacia și Polonia. 
Echipa U.R.S.S. a obținui 9 me
dalii de aur.

fAgwpres)

— Tovarășe, îi ~~k:, spune 
drept, ftU sau nu știi ceva 
despre dispozitivele ingineru
lui Rai ? Și el pe același ton :

•— Ei și dumneata... ascut- 
tă-mă, nimic mai mult: niște 
desene, calcule, să zicem mai 
multe desene și destul de 
multe calcule. Și, ne despăr
țim.

Pentru a afla unde-l să
sesc pe inginerul Mircea Rai, 
enre plecase încă din zorii 
zilei de la Centrala cărbune
lui din Petroșani, m-am adre
sat primului.........

— Nu v-a 
cheamă ?

— Cine ?
— Tînărul 

despărțit.
— Prin urmare, asta era.

întîlnit. Ș
spus cum îl

de care v-ați

• • • • •
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PROGRAMUL I

9 00 Deschiderea emisiunii. 9.05 
Teiegiob : „itinerar elvețian". 9.55 
Publicitate. 10,00 Curs de limba 
rusă. 10,30 Steaua polară. Elevi si 
ucenici. 11,00 Telecinemateca pen
tru copii. 12,30 Telejurnal. 17,30 
Deschiderea emisiunii de după- 
amiază. Curs de limba germană. 
18.00 Muzică — Emisiune de actua
litate muzicală. 19,25 Timp și a_ 
notimp in agricultură. 19,55 Nou
tăți cultural-artistice. 19,io Trage
rea Pronoexpres. 19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. Hotăririle Confe
rinței Naționale a Partidului — 
cauză a întregului popor. 20,15 
Telecinemateca : „Frica iese din 
ascunziș". 21,55 Secretele tinereții,
22.30 ,,24 de ore".

PROGRAMUL II

20,00 România in lume. 20,20 Por
tativ ’72 — Revista muzicii u- 
șoare TV. 21,15 Viața economică a 
Capitalei. 21.35 Arta plastică : Co
lecția Garabet Avekian. 21,50 Tea
tru foileton : „Mușatinii" după tri
logia lui Barou ștefănescu-Dela- 
vrancea.



Șomajul 
în economia

TINERETUL LUMII

INDOCHINA

Pierderi provocate trupelor 
saigoneze de forțele patriotice

SAIGON 1 (Agerpres). — For
țele patriotice au bombardat, 
mărfi, cu rachete și obuze, ma
rea bază aeriană americană de 
Ia Bien Hoa, provocînd moartea 
unui militar american și rănind 
alți peste A 45 de militari ameri
cani și. saigonezi. Precizînd ca 
este vorba de cea niai mare ope
rațiune lansată de patrioți asu
pra acestei baze în 1972, agenția 
Associated Press arată că bom
bardamentul a produs daune clă
dirilor, pistelor de aterizare, a-

variind, totodată, câteva avioane 
americane.

NIEXG QUANG 1 (Agerpres .
— Potrivit postului de radio 
Khaosan Pathet Lao. alte trei a- 
vioane americane au fost dobo- 
rite în ultima \renie în provin
cia Xieng Quaag. Postul de ra
dio citat precizează că unul din
tre acestea, doborît Ia 25 iulie, 
era un avion de transport gigant 
al armatei S.U.A. Cu acestea, 
numărul avioanelor americane 
doborite în Laos de către for
țele patriotice a ajuns la 2 384.

Protest împotriva bombardării 
sistematice a portilui Haifong

populară

in Japonia

R.S. CEHOSLOVACA. Lor*, norul de forja din Kosice.

româneasca

HANOI 1 (Agerpres). — Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam a dat publicității 
o declarație de protest împotriva 
bombardării sistematice, în pe
rioada 26—ol iulie a portului 
Haifong din R. D. Vietnam. în 
declarație se arată că bombele 
și rachetele aviației S.U.A. au 
ucis sau rănit numeroși civili, 
distrugînd locuințe și instituții e- 
eonomice și culturale.

Aceste noi acțiuni agresive ale 
guvernului S.U.A. încalcă în mod 
brutal suveranitatea și securitatea 
R. D. Vietnam, constituie o fla
grantă nerespectare a angaja
mentelor guvernului S.U.A. de a 
înceta bombardamentele asupra

teritoriului R. D. Vietnam, pre
cum și o sfidare Ia adresa în
tregii omeniri progresiste, subli
niază declarația. Guvernul R. D. 
Vietnam denunță cu energie în 
fața întregii lumi aceste acțiuni 
de război ale guvernului ameri
can și cheamă guvernele și po
poarele țărilor socialiste frățești 
și ale altor țări iubitoare de pace 
și dreptate, organizațiile interna
ționale, popoarele lumii, inclusiv 
poporul american, să acționeze 

' neîntîrziat pentru a pune capăt 
agresiunii imperialismului S.U.A., 
pentru a sprijini și mai mult po
poral vietnamez în lupta sa, 
pînă la dobîndirea victoriei de
pline împotriva agresiunii, pen
tru salvarea națională.

• IX ORAȘUL HAKODA
TE. considerat poartă de in
trare in Insula Hokkaido, 
s-a deschis, marți, o expozi
ție românească de foklor. cu 
exponate reprezentind toate 
zonele țării noastre.

Această primă expoziție 
romanească deschisă in par
tea de nord a arhipelagului 
nipon a fost organizată de un 
grup de inițiativă — in frun
te cu Harumatsu Wada. Ju- 
nichi Takeda, oameni de afa
ceri, S. Tanaka, președintele 
Camerei de Comerț si Indus
trie din Hakodate, cu spriji
nul Ambasadei române din 
Tokio.

La ceremonia de deschide
re au luat parte notabilități
le orașului, precum și Fu- 
mio Abe. membru al Came
rei Reprezentanților, care a 
vizitat România. Cu acest 
prilej, Fumio Abe s-a pro
nunțat pentru lărgirea rela
țiilor economice și comercia
le cu țara noastră.

însărcinatul cu afaceri a.i. 
al României, Ion Dumitru, a 
apreciat inițiativa prietenilor 
țării noastre din Hakodate, 
oraș care își sărbătorește in 
aceste zile semicentenarul, 
și a exprimat speranța că 
activitățile depuse vor con
tribui la o mai marc cunoaș
tere și apropiere intre po
poarele român și japonez.

Vizita delegației U.T.C.,
condusă de tovarășul

7

încheierea lucrărilor sesiunii
COMISIEI MIXTE AMERICANO SOVIETICE

IN PROBLEMELE
MOSCOVA 1 (Agerpres). — 

Marți, s-a încheiat la Moscova 
prima sesiune a Comisiei'mixte 
sovieto-americane în problemele 
comerțului, relatează agenția 
TASS.

După cum se arată într-un co
municat oficial, „convorbirile au 
avut un caracter de lucru, con
structiv și au contribuit la clari
ficarea reciprocă .și apropierea 
pozițiilor în problemele dezbă
tute".

Sesiunea, care a început la 20 
iulie, a fost prezidată de minis
trul comerțului exterior al 
U.R.S.S.. Nikolai Patoîicev. De
legația americana-a fost condusă

Conferința de presă 
a lui P. Peterson

La ambasada americană din 
Moscova a a\ ut loc o conferință 
de presă, în cadrul căreia mi
nistrul comerțului al S.U.A., 
Peter Peterson, a relevat extin
derea relațiilor comerciale 
mericano-sovietice — relatează 
agenția T.A.S.S.

Facînd. bilanțul activității cri
mei sesiuni a Comisiei mixte 
sovieto-americane în probleme
le comerțului, Peterson a ară
tat că ambele părți sînt intere
sate în realizarea de progrese 
în demeniul comercial și că a- 
ceastă sesiune pune bazele exa
minării problemelor complexe 
ale relațiilor comerciale și eco
nomice.

Peterson s-a referit pe larg 
la ..greutățile care apar, în 
cursul convorbirilor în proble
ma aplicării clauzei națiunii ce
lei mai favorizate în comerțul 
americano-soyietic“. Condițiile 
acordării de credite americane 
Uniunii Sovietice trebuie să fie 
aceleași ca pentru alte țări, -a 
opinat Peterson.

Ministrul american a mențio
nat că pentru rezolvarea ur.ora 
dintre problemele examinate va 
fi necesară, probabil, interven
ția la înalt nivel guvernamental.

Peterson și-a exprimat dh 
nou opinia că acordul comercial 
sovieto-american va fi elaborat 
pînă la sfîrșitul anului.

Referindu-se la întîlnirea cu 
secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S., Leonid Brejnev. minis
trul american a arătat că între
vederea a prilejuit abordarea 
unui cerc larg de probleme co
merciale si economice. Leonid 
Brejnev, a spus Peterson, -a con
firmat că înțelegerea realizata 
în cursul convorbirilor sovieto- 
americane la nivel înalt este 
respectată de conducătorii 
U.R.S.S., ca și de președintele 
Nixon.

Răspunzînd la întrebări, Pe
ter Peterson a vorbit despre di
ferite variante ale întreprinde
rilor comune sovieto-americane 
pentru exploatarea, materiilor 
prime, în special de gaze, pen
tru realizarea de produse finite. 
El nu a indicat proiecte concre
te. menționează, în încheierea 
relatării sale, agenția T.A.S.S.

• CANDIDATUL PARTI
DULUI DEMOCRAT 
alegerile prezidențiale 
noiembrie, 
McGovern, 
seara 
Eagle

Martian Dan, in Iugoslavia

occidentală
PARIS 1 (Agerpres). — Nive

lul șomajului în țările membre 
ale Pieței comune este de 4,2 la 
sută, în țările membre ale vii
toarei Piețe comune lărgite — 
de 5,5 la sută, în America de 
Nord — de 7,4 la sută iar în Ja
ponia — de 1.6 Ia sută, se rele
vă într-un studiu consacrat si
tuației forței de muncă în prin
cipalele țări capitaliste industria
lizate, publicat în primul număr 
al noii reviste, apărute în Franța, 
..Etudes From Problemes Econo- 
miques et Sociaux". Potrivit stu
diului menționat, îa cele șase țări 
membre ale Pieței comune nu
mărul oficial al șomerilor se ri
dică la 2,222 milioane, iar după 
alte statistici neoficiale — la 3,178 
milioane. Astfel, în Italia, potri
vit cifrelor oficiale, numărul șo
merilor este de 1,144 milioane, 
iar după alte date — de 2.1 mi
lioane : în Franța este de 560 000, 
în R.F.G. — de 268000. în Bel
gia — de 102 000. în Olanda — 
de 128 000 și în Luxemburg — 
de 20 000. De asemenea, potrivit 
cifrelor oficiale, șomajul se cifrea
ză în Marea Britanie la 1,1 mi
lioane. în timp ce după unele 
statistici numărul șomerilor de
pășește 2,5 milioane. Un număr 
mai mic de șomeri, dar impor
tant în raport cu forța de mun
că a țării, se înregistrează și în 
Norvegia— 18 000 de șomeri, Da
nemarca — 50000, Irlanda — 
78 000. Totalul șomerilor în ță
rile membre ale viitoarei Piețe 
comune lărgite se ridică astfel, 
apreciază studiul menționat, la 
3.468 milioane, potrivit cifrelor 
oficiale, și la 5.824 milioane, 
după statisticile neoficiale.

Dintre țările europene, înstu* 
din mai sînt menționate Austria
— cu 80 000 de șomeri, Spania
— cu 219 000, Finlanda — cu 
71000, Grecia — cu 51000 și 
Suedia — cu 122 000.

In ce privește America de 
Nord, îa studia se arată că în 
Statele Unite, potrivit datelor o- 
riciale, numărul șomerilor se ri
dică la 5.071 milioane, iar după 
alte evaluări, la 63 milioane. In 
Canada sint înregistrați 665 000 
șomeri oficiali.

Din rîndul țărilor industriale 
'dezvoltate sint consemnate, de a- 
semenea. Japonia, cu peste 
350000 șomeri si Australia cu 
150000.

Cuba

Inaugurarea 
școlii din Ceiba

Oxford va întineri ?
• RAPORTUL „COMISIEI FRANKS" • O CRI- 
TICA ADUSĂ BARIERELOR PECUNIARE • STU

DENȚII CER REFORME RADICALE
în Marea Britanie se desfâșoarâ, de cîtva timp, o campanie 

susținuta în favoarea unor reforme în sistemul de învâțâmint 
superior, considerat de numeroși specialiști ca fiind învechit. 
Nimeni nu a fost de aceea surprins, daca una din princi
palele ținte ale acestei campanii a constituit-o bâtrîna Uni
versitate Oxford, care a depășit 700 de ani de existența.

efectivului dc studenți prin „pu
nerea pe primul plan a calită
ților tinerilor mai degrabă decit 
pe capacitățile lor financiare". 
Ceea ce constituie o critică a- 
proape deschisă a actualului 
sistem de bariere pecuniare, de 
taxe exagerate, care împiedică 
accesul multor tineri dotați 
proveniți din familii cu veni
turi modeste la cele mai renu
mite școli superioare.

în ce privește procesul de în- 
vățămînt propriu zis, raportul 
Franks propune ,,un accent 
mult mai mare pe științele 
exacte și științele naturale, pre
cum și* o’ legătură mai directă 
cu viața economică și produc
tivă a țării" remareînd, în ace
lași timp, necesitatea „unei re
țele bune de laboratoare mo
deme". tn acest context, amin
tind că Oxfordul își procură 
fondurile din taxele ridicate cit 
și din donațiile oferite de dife
rite grupări bancare, raportul 
menționează ca ..din cauza ten
dinței spre reclamă a multor 
donatori nu se acordă suficienta 
atenție bibliotecilor universității 
și altor investiții similare, sume 
mari fiind alocate, în schimb, 
pentru un lux extravagant care 
nu are nimic de-a face cu țe
lurile academice".

Propunerile formulate în ra
portul Comisiei Franks s-au bu- 
c urat de un sprijin puternic în 
rînduriîe studenților englezi. 
Acest sprijin a fost reafirmat 
și cu prilejul unui miting avînd 
drept tenia ..reforma Universi
tății Oxford", organizat la ini
țiativa unui mare număr de 
cluburi universitare. Cu acest 
prilej, .Michael Sheperd, preșe
dintele „Comitetului universitar 
de acțiune împotriva intoleran
ței rasiale" a ținut să subli
nieze, printre altele, necesitatea 
înlăturării „prejudecăților îm
potriva studenților de culoare 
care există Ia Oxford".

Desigur, raportul amintit con
ține numai recomandări, ceea 
ce ținînd seama de experiența 
de pînă acum și de puternicele 
tendințe tradiționaliste existen
te în sînul conducerii Universi
tății Oxford, i-a făcut pe obser
vatori să considere că ele vor fi 
traduse în viață cu multă greu
tate și încetineală. Dar. oricum, 
se apreciază că concluziile Co
misiei Franks nu vor putea fi 
ignorate.

E. R.

n acest sens, este 
viu discutat un ra
port, dat publicită
ții de o comisie de 
anchetă condusă de 
lordul Franks, rec

torul colegiului Worchester, co
misie din care au făcut parte 
șapte profesori de la Universi
tatea Oxford. După .cercetări 
care au durat doi ani, autorii 
raportului subliniază necesitatea 
„adoptării unor reforme radi
cale" avertizind că in caz con
trar Oxford ..va rămine mult în 
urma vieții contemporane". Nu 
este pentru prima oară cînd sis
temul de organizareși de invă- 
țâinînt al universităților brita
nice este analizat de diferite fo
ruri oficiale. încă in 1963 Comi
tetul Robbins a propus intr-un 
raport modernizarea atit a ad
ministrării cit și a modului de 
predare a cursurilor in cele mai 
vechi universități engleze, Ox
ford și Cambridge. Drept răs
puns, consiliul de conducere_ al 
Universității Oxford a hotărit 
sâ treacă la autoadministrație 
pentru a nu mai depinde în nici 
un fel de autorități (blocind. 
astfel, orice sugestie de refor
mă). Acum, însă, după cum se 
vede, problema acută a reformei 
nu a putut fi ocolită, impunin- 
du-se iarăși la ordinea zilei.

Comisia condusă de lordul 
Franks a făcut o scrie de pro
puneri privitoare la reforma ce 
trebuie întreprinsă la Oxford. 
Printre acestea, se menționează 
necesitatea schimbării actualu
lui sistem de înscriere și admi
tere pentru a se permite acce
sul unui număr mai mare de 
absolvenți ai liceelor de stat. 
Această propunere a fost moti
vata de faptul că în prezent, 
din cauza normelor speciale de 
admitere, majoritatea tinerilor 
care pătrund la Oxford provin 
din colegii particulare ca Etton 
și Harrow, ceea ce face ca uni
versitatea sa aibă un caracter 
exclusivist.

Raportul recomandă, totodată, 
ca numărul studenților să fie 
mărit în viitorii zece ani de la 
9 500 la 13 000, creștere realizată 
in primul rînd prin admiterea 
unui număr mai mare de stu- 
denie (actualmente studentele 
reprezintă doar șapte Ia sută din 
efectivul total).

O interesantă si edificatoare 
sugestie a „comisiei Franks" o 
cens ti tu ie propunerea de a se 
modifica radical compoziția

BELGRAD :
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o grevei - naționole a

Tinere-

ANGLIA. Macarale in stare de repaas in portul Londrei 
docherilor.

zdaEste a Poporului 
Iugoslavia. Cu acei 

ut loc convorbiri des- 
înri-o atmosferă deose- 
cordfaiă. A fost prezent

COMERȚULUI
de Peter Peterson. 
merțuhii.

In cursul sesiunii cele două 
delegații au elimina; probleme 
legate de încheierea acordului 
comercial între UJLS.S. si S.U.A. 
— care sâ cuprinoâ daaza na- 
tionii cele: mai tava 
tile au procedai la un 
opinii

le co
* de credite, re 

lorilor lend-h

înțelegerea privind
Comisiei mixte sorieto-americane 
în problemele comerțului a fost 
realizată între conducătorii 
U.R.S.S. și președintele S.U.A.. 
Richard XixOn. în mai 1972.

S-a h olărit ca a doua sesiune 
a Comisiei să aibă Ioc, în acest 
an. Ia Washington. .

• AGENȚIA TASS anunță că 
Leonid Brejnev. secretar gene
ra! al C.C. al P.C.U.S., s-a intil- 
nit. marți, cu Erich Bonecker. 
prim-sec re tar al C.C. al P.S.U.G.. 
care se află intr-un scurt con
cediu de odihnă în Crimeea. Cu 
acest prilej, a avut loc un 
schimb dc păreri în probleme 
ale dezvoltării relațiilor dintre 
P.C.U.S. și P.S.U.G„ dintre po
poarele U.R.S.S. și K.D.G., pre
cum și în alte probleme de in
teres comun.

HAX’ANA 1. — Corespon
dentul Agerpres. Victor Stamate, 
transmite : Un localitatea Ceiba, 
din apropierea Havanei, a. avut 
Ioc ub miting fostiv cu ocazii 
inaugurării unei nci școli medii, 
construită cu aportul unor tineri 
din 27 de țâri, printre care și 
România, membri ai Brigăzii In
ternaționale „Julio .Antonio Mel- 
la“. Luînd cu\întul cu acest 
prilej. Fidel Castro, prîm-secre- 
tar al C.C. al P.C. din Cuba, 
primul ministru al Guvernului 
Revoluționar, i-a salutat pe tine
rii constructori, subliniind că 
participarea lor la lucrări repre
zintă un simbol strălucitor al 
prieteniei și solidarității interna
ționale a tineretului cu revoluția 
cubaneza.

• REPUBLICA DEMOCRA
TIC A POPULARA A YEMENU
LUI a recunoscut, luni, Republi
ca Bangladesh — anunță agenția 
France Presse.

R.D.P. a Yemenului este a 
doua țară arabă care recunoaște 
Republica Bangladesh, după 
Irak.

„Sesiunea musonică^ 
a parlamentului indian

Acordul de Ic Simla în centrul dezbaterilor
Sesiunea parlamentului indian (denumită aici „sesiunea mu- 

sonica", pentru că are loc în anotimpul ploilor musonice) a 
debutat prin dezbateri agitate pe marginea acordului indo- 
pakistanez de la Simla.

Reprezentanții partidului de 
dreapta ,.Jsn Sangh" s-au dedat 
Ia provocări. încercînd sâ tul
bure activitatea normală în par
lament. Ei au organizat în fața 
sediului parlamentului o demon
strație a elementelor de dreapta, 
iar în luările lor de cuvînt s-au 
pronunțat împotriva acordului 
de la Simla, minimalizîncl im
portanța clauzelor acestuia pen
tru însănătoșirea climatului în 
relațiile indo-pakisțaneze, pen
tru ameliorarea situației în 
zonă.

Intervenind în dezbateri, pre
mierul Indira Gandhi a respins 
în termeni categorici campania 
de calomnii desfășurată de par
tidul „Jan Sahgh" în jurul a-

cordului de la Simla, reafir- 
mînd că el corespunde interese
lor Indiei, constituie un început 
bun în relațiile indo-pakistane- 
ze și poate duce la instaurarea 
unei păci durabile în regiune. 
Indira Gandhi a arătat că „pre
ședintele Pakistanului a depus 
sincere eforturi pentru a se a- 
junge la un nou'.viitor în rela
țiile dintre țările noastre"., Pre
mierul indian a declarat că în 
viitor confruntarea reală nu va 
ii între India și Pakistan, ci în
tre Asia și acele forțe străine 
care încearcă să slăbească țări- 
le de pe continent, să le în - 
vrăjbească pentru a continua să 
le exploateze atit economic, cit 
și politic.

Contrabandiștii din junglă
De cîtva timp, unități 

ale infanteriei marine 
mexicane au fost puse în 
stare de alertă. Militarii 
au trebuit să-și pără
sească preocupările obiș
nuite pentru a se ocupi 
de un lucru ieșit din co
mun : paza numeroaselor 
bogății arheologice ale 
țării. Autoritățile au a- 
nunțat că în urma acti
vității ilicite a contraban
diștilor și traficanților de 
antichități. în ultimii cinci 
ani au fost scoase din 
țară prin mijloace ilegale 
comori ale vechilor arte 
maya, aztecă și pre-co- 
lumbiană în valoare de 
peste zece milioane de 
dolari.

„în Mexic exista circa 
11 000 de puncte arheolo
gice — explica în cadrul 
unei conferințe de presă 
dr. Eusebio Davalos, di
rectorul Institutului na
țional de arheologie și 
istorie. Avem nevoie 
de cel puțin 22 000 de sen
tinele pentru a asigura 
paza fiecăruia dintre ele 
timp de 24 de ore conți-

nuu. Și aceasta, socotin- 
du-se cite doi paznici 
pentru fiecare punct. Dar. 
in realitate, unele puncte 
sint atit de întinse și aco
perite de junglă incit sint 
necesari mai mulți oame
ni. Noi dispunem insă de 
numai o mie de paznici 
și de aceea marina ne-a 
ajutat acum cu mai multe 
detașamente care asigură 
paza vestigiilor arheolo
gice in regiunile de jun
glă din sud, in special în 
insule. Armata ne-a fur
nizat carabine și alte 
arme pentru paznicii noș
tri, întrucît hoții de co
mori arheologice sînt 
foarte bine înarmați si 
recent au dus o adevă
rată luptă cu paznicii în 
junglele ” 
Roo".

Problemele 
fac față in prezent auto
ritățile mexicane sint le
gate de apărarea vestigi
ilor trecutului extrem de 
bogat al civilizațiilor in
diene dc pe teritoriul Me
xicului. Diverși călători 
care au străbătut junglele

din Quintana
cărora Ie

Yucatan au declarat că 
au descoperit urme care 
indică existența unor tem
ple și piramide sub pă- 
mint. In unele locuri, ar
heologii amatori au „ex
cavat" mici vase de lut 
și idoli ciopliți in piatră, 
scormonind foarte puțin 
pămintul cu bastoane. 
Uncie din aceste regiuni 
au căpătat o asențfcnea 
faimă incit ele sînt îm- 
pinzite de contrabandiști __ r„ ______
care transportă peste gra- separate.și apoi le.vînd* 
niță mari bogății. arheo
logice de Ia oale de lut 
cu o vechime de pțste < 
1 300 de ani pînă la dife
riți idoli dc piatră. La în
ceputul acestui an, un idol 
de piatră, de o splendidă 
execuție artistică, in gre
utate de o tonă și jumă
tate a fost furat dintr-o 
regiune de deșert din 
provincia Veracruz.

Cum reușesc contraban
diștii să scoată din țară 
aceste tezaure arheologi
ce ? „Bandiții le sparg în 
mai multe piese mici — 
preciza dr. Davalos. Ma
joritatea lor sînt trecute 
peste graniță în S.U.A*

cu ajutorul unor avioane 
ușoare care aterizează pe 
aeroporturi clandestine 
situate în junglă. O re
crudescență a contraban
dei cu antichități s-a în
registrat și la frontiera cu 
Hondurasul britanic. O 
dată ce un idol sau o 
stella ■ (o coloană din pia
tră5 purtîhd inscripții 
raaya — n.n.) ajunge în 
afara, Mexicului, trafi- 
câhțiî cimentează părțile

O dificultate pentru 
autorități o constituie 
faptul că în multe cazuri 
ele iau cunoștință de dis
pariția unor importante 
vestigii arheologice abia 
după ce , se semnalează 
apariția lor în diferite 
colecții particulare din 
străinătate. Cu toate a- 
cestea, lupta împotriva 
traficanților se intensifică 
și de foarte multe ori ca 
se soldează cu succes. In 
urmă cu cîtva timp, la 
Tuxtla Gutierez, în jun
gla din statul Chiapos, 
politia a descoperit și a 
arestat un contrabandist 
asupra căruia au fost gă-

site antichități de mare 
valoare. Pe un aeroport 
clandestin polițiștii au 
reușit să împiedice deco
larea unui avion avind la 
bord, printre alte comori 
ale vechii arte aztece, 
cinci statuete din aur 
masiv. Această descope
rire a permis arestarea a 
douăzeci de membri ai 
unei bande de contraban
diști. „Numai în decurs 
de trei luni — declara dr. 
Davalos.— am reușit să 

-■ arestăm aproape 50 de 
traficânți, dar probabil 
ca ci sînt cu sutele și „lu- 

, crează“ pe. o arie foarte 
mare... Acestea nu sînt 
furturi obișnuite. Mexicul 
nu poate înlocui aseme
nea vestigii. Ele sînt pur 
și simplu inestimabile. De 
aceea intensificăm lupta 
contra contrabandiștilor 
care se introduc în timpul 
nopții, înarmați cu cio
cane și lopeți în punctele 
arheologice, mai ales cele 
din junglă, și fură moș
tenirea culturală a po
porului nostru".

întîlnir* prietenească 
a marinarilor 

români și sovietici
• LA 31 IULIE, contra

amiralul Mihai Aron, co
mandantul detașamentului 
de nave militare române 
care vizitează portul Sevas
topol. Ia invitația coman
dantului suprem al Flotei 
maritime militare a U.R.S.S.. 
a oferit o masă, la bordul 
navei-școală Mircea", în 
cinstea amiralolui V.S. Sî- 
soev, comandantul Flotei 
militare sovietice a Mării 
Negre. Au luat parte ami
ralul de flotă N.D. Sergheev, 
șeful statalei major al Flo
tei maritime militare a 
U.R.S.S.. viceamiralul I.S. 
Rudnev, membru al Consi
liului militar, șeful Direcției 
politice a Flotei Mării Ne
gre, alie cadre de conducere 
din Comandamentul flotei.

Masa s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, priete
nească.

Marinarii români an fost 
apoi oaspeți ai navelor so
vietice „Leningrad" și „Ușa- 
kov".

Luni «eera, la Clubul ma
rinarilor din portul Sevasto
pol a avut loc o întilnîre 
prietenească intre marinarii 
români și sovietici.

lem îîobaya Alî. Cu acest pri
lej, a avut loc o convorbire cu 
privire la bunele relații dintre 
cele două țări și la perspectivele 
lor de dezvoltare. Convorbirea 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
de prietenie.

lui Comandamentului Revoluți
ei din Libia; Mcamer El Gedafi. 
Prima serie de convorbiri ofi
ciale între cei doi șefi de stat a 
avut loc în seara zilei de luni, 
la scurt timp după sosirea pre
ședintelui egiptean în localitatea 
libiana Tobruk, situată în apro
pierea frontierei cu Egiptul.

Pentru autodetermina
rea poporului 

namibian

P. NICOARA

• ÎNSĂRCINATUL cu afa
ceri AD-INTERIM al Republi
cii Socialiste România la Aden, 
Ion Neagu, a fost primit de 
președintele Consiliului Prezi
dențial al Republicii Democra
tice Populare a Yemenului, Sa

Procesul 
lui Arthur Bremer

• IN LOCALITATEA AMERI
CANA Upper Marlboro, statul 
Maryland, a început, luni, pro
cesul intentat lui Arthur Bre
mer, autorul atentatului comis 
la 15 martie împotrvja guverna
torului Alabamei, George Wal
lace. Prima fază a dezbaterilor 
— selecționarea juriului — a 
fost încheiată în mai puțin de o 
oră. De altfel, este de așteptat 
ca procesul să dureze aproxima
tiv o săptămînă. împotriva lui 
Bremer au fost pronunțate 17 
capete de acuzare.

• ÎN ORAȘUL LIBIAN BEN
GHAZI, au continuat marți 
convorbirile dintre președintele 
Republicii Arabe Egipt, Anwar 
Sadat, și președintele Consiliu

• IN CADRUL ȘEDINȚEI 
CONSILIULUI DE SECURITA
TE, consacrată examinării ra
portului secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, referi
tor la situația din Namibia, au 
luat cuvîntul reprezentanții Iu
goslaviei, Somaliei si Nigeriei 
care au condamnat refuzul au
torităților rasiste din Republi
ca _Sud-Africană de a respecta 
hotăririle Organizației Națiuni
lor Unite privind acordarea 
imediată a dreptului la autode
terminare poporului namibian.

Prețul aurului 
m creștere

FRETUL AURULUI CONTI
NUA SA CREASCĂ pe princi- 
palele piețe vest-europene. După 
ce, luni, uncia de metal galben 
depășise pentru prima dată gra
nița celor 70 de dolari, volumul 
ridicat al tranzacțiilor efectuate 
marți a determinat noi creșteri, 
prețul maxim fiind atins pe 
piața pariziană: 71,42 dolari. La • 
Londra, după ce la un moment 
dat se ajunsese la paritatea de 
70,50 dolari. prețul unciei de 
aur s-a stabilit, la ora închi
derii,, la 70,00 dolari.
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