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Tineri și fapte
în Terasa Brăilei

MARIN PANDREA

Un an de la constituirea
șantierului național 

al tineretului
AUGUST 1971. Călăuziți de 

dorința de a devansa terme
nele de punere în funcțiune a 
acestui important obiectiv 
agriculturii patriei, animați de 
un înalt patriotism, cei 753 2_ 
tineri din cadrul sistemului de 
irigații Terasa Brăilei s-au 
constituit în șantier național 
al tineretului. Cităm din tele
grama adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescn. 
adoptată la cel dinții careu al 
brigadierilor : nDînd glas sen
timentelor de patriotism și en
tuziasm tineresc, continulnd 
nobila tradiție a organizației 
noastre revoluționare, plămă
dită pe șantierele Bumbești-Ei-

al

de

vezeni, Salva Vișeu și amplei 
cată în marele front al 
strucției socialiste, noi, cei 
te 700 de tineri brigadieri 
șantierului național din s 
mul de irigații Terasa Brăilei 
transmitem C.C. al P.C.R., 
dumneavoastră, scumpe tova
rășe Nicolae Ceaușescu, atașa
mentul nostru fierbinte față de 
politica înțeleaptă a partidului 
și statului, față de tot ceea ce 
dumneavoastră întreprindeți 
pentru bunăstarea și fericirea 
întregului popor-.

I. ANDREIȚĂ

(Continuare în pag. a 11-a)

VASILE BICOI

Desene de VIRGIL NEAGU

Din nou despre 
construcția 
căminelor 

pentru tineriI

nivelului

Forum National al Pionierilor

Pe baza amplului 
pentru îmbunătățirea activității 
ideologice, ridicarea 
general al cunoașterii și educa-
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Din albumul vieții de brigadier.

GlND DE RECUNOȘTINȚĂ,
PARTIDULUI PĂRINTE

Telegramă adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
de participanfii la primul

în acest miez 
gajat cu toate __ ____________________ ______ ________
Conferinței Naționale a Partidului, noi, pionierii — delegați la 
primul Forum Național al Pionierilor din România — vă trans
mitem, în numele celor doua milioane de pionieri, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, un fierbinte mesaj 
de recunoștință pentru grija ce ne-o purtați.

Constituit din îndemnul dumneavoastră. Forumul Național 
al Pionierilor înseamnă pentru noi, pionierii din toate jude
țele României socialiste — români, maghiari, germani și de 
alte_ naționalități^— o tribună de dezbateri și de adoptare a unor 
hotărîri care sa ducă la îmbunătățirea continuă a activității 
pionierești, la ridicarea vieții organizației noastre la nivelul 
pe care dumneavoastră îl doriți, la cel al așteptărilor și în
crederii întregului popor.

Această săptăniînă a însemnat pentru noi un adevărat izvor 
de învățăminte, contribuind la lărgirea orizontului nostru po
litic și cultural, precum și la cunoașterea celor mai intere
sante și izbutite experiențe din activitatea organizației noastre, 
dobindite în aplicarea prețioaselor indicații ce le-am primit 
de Ia dumneavoastră cu prilejul celei de-a Il-a Conferințe Na
ționale a organizației noastre.

de vara, cînd întregul nostru popor este an- 
forțele în lupta pentru înfăptuirea hotărîrilor

Promitem că tot ce am învățat și tot ceea ce a fost mai fru
mos aici va găsi un puternic ecou în grupele, detașamentele 
și unitățile noastre.

In numele tuturor pionierilor din țară, noi, delegații la pri
mul Forum Național al Pionierilor, ne angajăm, iubite tovarășe 
secretar general, că vom mobiliza pe toți copiii să-și îndepli
nească exemplar îndatoririle școlare, să fie devotați trup și 
suflet poporului, dovedind prin faptele lor de zi cu zi dra
goste și recunoștință fierbinte față de părintele nostru drag. 
Partidul Comunist Român.

Vom respecta neabătut îndatoririle pionierești, vom fi demni 
de titlul de pionier, transpunînd în viață, după cum dum
neavoastră ne-ați îndrumat și învățat, principiile eticii și echi
tății socialiste.

Vom munci tot mai mult și mai bine, ne vom organiza temei
nic activitatea și viața pionierească, astfel îneît să putem de'- 
veni schimbul demn al părinților noștri, să dovedim prin 
fapte că sîntem fii credincioși ai Partidului Comunist Român.

Ne angajăm că vom merge pe acest drum, „Tot înainte

FORUMUL NAȚIONAL AL PIONIERILOR

tineretului

INIȚIATIVE

Hîrtiile se învîrt c H i

CINCINALUL IN PATRU 
ANI ȘI JIMATALE!

amețitor, 
iar lucrările

bat pasul pe loc
• O MAGAZIE (ptnă la urmă demolată într-un ceas) A AMÎNAT 

CU PATRU LUNI ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR.
* OPTIMISM DE PARADĂ: „vom utiliza fondurile pînă la 

sfirșitul anului"". DAR ÎN AUGUST BENEFICIARUL NU 
ȘTIE CARE VA FI AMPLASAMENTUL, CINE VA CON
STRUI, CÎND VOR FI GATA PROIECTELE.

Continuind ancheta întreprinsă de ziarul nostru sub titlul: 
„Construcția noilor cămine pentru tineri să fie gata la termen 
am poposit în județul Sibiu... .

Chiar de la început aflăm că aici, în urma unor intervenții 
mai hotărîte din partea comitetelor municipal și județean ale 
U.T.C., aproape la toate căminele a căror construcție era în în- 
tîrziere lucrările au început. Bineînțeles, acolo unde conducerea 
întreprinderilor și comitetul U.T.C., arătîndu-se receptive la ne
voile tinerilor, și-au dat mina și s-au pus la treabă I

I
I

CĂTRE PIONIERII Șl ȘCOLARII ȚARII I
I.

Publicăm în interiorul ziarului citeva dintre cele mai valoroase 
inițiative în marea întrecere în cinstea zilei de 23 August și a celei 
de a 25-a aniversări a proclamării Republicii, pe care le recomandăm 
pentru generalizare. în funcție de specificul fiecărei unități, în toa
te organizațiile U.T.C., in toate întreprinderile.
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SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
DOUĂ INSTANTANEE,

NU iNTiMPLĂTOR

Concluzia amară 
a unor existențe 

parazitare Viata „ușoară", 77 ,

ALĂTURATE e, cel mai adesea, grea

Un prim popas la Uzina „Ba
lanța".

— Căminul va fi gata la. 
15 noiembrie, așa cum a fost sta
bilit inițial — ne anunță secre
tarul comitetului U.T.C., Tarcea 
Nicolae. S-au executat temeliile, 
începe montarea prefabricatelor. 
Am calculat timpul împreună cu 
constructorul — ne încadrăm în 
termen.

Desigur, au existat și greutăți, 
mai ales că uzina se angajase 
să execute căminul în regie pro
prie. Dar după cum ne mărtu
risește inginerul șef de concep
ție, Armie Eugen ,,dacă^ nu stai 
cu brațele încrucișate să aștepți 
să-ți pice totul de-a gata, lu
crurile se rezolvă". Aici la „Ba
lanța", în timp ce numeroase 
adrese se plimbau îijtre uzină,

centrală și minister, prefabrica
tele fuseseră deja achiziționate 
și se aflau în curtea fabricii. 
După aceea, cînd au sosit și a- 
probările pentru teren, construc
ția a putut fi începută imediat, 
viitorii locatari muncind cot Ia 
cot cu meseriașii. Iar acum, cînd 
zidurile au prins să se înalțe, 
tinerii știu deja cum vor arăta 
camerele mobilate, fiindcă mo
bilierul a și sosit !

In raidul nostru am ajuns la 
Fabrica de cărămizi „Re

cords Trebuie spus din 6a- 
pul locului că viitorul cămin al 
tineretului din această între-

MONICA ZVIRJINSKI

(Continuare în pag. a ll-a)

Și o invitație a 
Uzinelor „Elec
tronica" adresa
tă absolvenți
lor de liceu 
bine pregătiți 
la matematică 
și fizică

PUTEȚI Lim ÎN COLECmL
O tînără absolventă de liceu, 

cu experiența unui concurs de 
admitere în facultate prea se
ver pentru cunoștințele sale a 
exclamat mirată cînd am între
bat-o unde are de gînd să se an
gajeze și să muncească:

— Dar abia am împlinit 19 
aniI Cum aș putea eu munci 
concret la această vîrstă ?

Am repetat întrebarea în fața

misirii!
unuia dintre directorii Uzinelor 
„Electronica", tovarășul inginer 
Herbert Reisemberg.

Iată ce ne-a declarat:
— Eu n-aș putea îndruma

unde anume să lucreze, fără s-o 
cunosc direct, pe interlocutoarea 
dumneavoastră. Sugestiv, însă

(Continuare în pag. a N-a)

El, 25 de ani, statură po
trivită, ochelari de soare cu 
rame metalice, șade sub um
brarul din curtea casei pă
rintești și fumează: o țigară 
lungă, cu filtru, una foarte 
scumpă. Ea, 19 ani statură 
potrivită, șade într-un birou 
și fumează o țigară la fel de 
lungă, cu filtru, și la fel de 
scumpă. Nu se cunosc, dar 
dacă discuți cu fiecare în 
parte constați că de fapt mul
te alte amănunte, în afara 
țigărilor scumpe din care pu
făie cu ostentație, atestă a- 
celași tip de existență. Pen
tru că cei doi tineri la care 
ne referim nu muncesc ni
căieri. Banii cheltuiți cu ușu
rință nu le aparțin. Sînt 
bani din salariul unui frate, 
din pensia părinților, obținuți 
deci pe căi care le ocolesc pe 
acelea ale demnității și cinstei.

Ea, Șogor Valeria, din Con
stanța, se afla într-unul din

V. CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a N-a)

ția socialistă a maselor adop
tat de Plenara C.C. al P.C.R. 
din noiembrie 1971, în anul de 
învățămînt 1971—1972 au fost 
luate importante măsuri me
nite să contribuie la îmbună
tățirea structurii și conținutu
lui învățămîntului de toate gra
dele, la creșterea rolului educa
tiv al școlii.

Cu privire la stadiul îndepli
nirii sarcinilor în acest 
domeniu ne-am adresat to
varășului conferențiar uni
versitar Ilie Sârzea, director 
general adjunct al Direcției ge
nerale a predării științelor so
ciale din Ministerul Educației 
și învățămîntului.

—. „Sistemul unitar al pre
dării științelor sociale" preve
de accentuarea laturilor calita
tive ale predării, sporirea pre
ocupărilor pentru îmbogățirea 
conținutului de idei. Ce s-a în
treprins în acest sens și cu cc 
rezultate ?

— După cum este cunoscut, 
„Sistemul unitar al predării 
științelor sociale" se înscrie ca 
un momeht de mare importanță 
în viața școlii noastre, repre- 
zentînd un element esențial în 
ansamblul de măsuri privind 
perfecționarea învățămîntului 
de toate gradele, asigurarea u- 
nei unități organice dintre pro
cesul instructiv și cel educa
tiv. științe sociale se studia
ză începînd cu clasa a Vl-a a 
școlii generale, în toți anii și la 
toate nivelele învățămîntului 
nostru. Planurile de învățămînt 
au fost substanțial îmbunătățite. 
A fost lărgită sfera de 
cuprindere a problematicii 
disciplinelor de științe so
ciale, s-a accentuat stu
dierea politicii interne și ex
terne a Partidului Comunist 
Român. De asemenea, trebuie 
să menționăm că au fost ela
borate noi programe, care au 
fost supuse unei largi dezbateri 
publice în revistele „Lupta de 
clasă", „Viața Economică", „Re
vista de filozofie", „Forum"

GEORGETA HUȚA
(Continuare în pag. a V-a)

DREPT
ȘI DATORIE

de ACULIN CAZACU

Inițiativa este o rezultanta a forțelor umane, încordate și 
izbucnite în afara, în procesul lucrului. Ea se naște din con
jugarea voințelor și testarea perseverentă a condițiilor. Se 
opune categoric rutinei și stagnării. Este o suită de ,acte din 
care se face lanțul depășirii și autodepășirii. Propulsionează 
stările actuale și macină dificultățile, condamnă vechiul și 
introduce în prim-plan noul. Oameni care au inițiativă învață 
literalmente să se bată pentru idei inovatoare, iscodesc în 
hățișul mediului lor și — direct, fără tăgadă — lansează o 
pîrtie nouă, mai bună, mai eficientă. Anii noștri au ridicat 
inițiativa la rangul de mișcare de masă, de flux predomi
nant și mereu proaspăt, ale cărui coordonate sînt, în primul 
rînd și deloc întîmplător, cele ale muncii. Pentru că, de fapt, 
construim tot timpul, sîntem stăpîniți de forța creației pro
priei noastre lumi. Am făcut din muncă o dimensiune in
trinsecă a existenței noastre, i-am adunat calități , și structuri 
noi. Avem nevoie de o consfințire a plusului de creație 
multilaterală pe care o realizăm, de o statuare a noilor co
ordonate ale siguranței și securității noastre sociale pe fă
gașul construcției. Și a venit proiectul noului cod al muncii, 
firesc și franc, în pas cu viața, așa cum sînt toate actele 
comuniste. Aș vedea consemnată acolo inițiativa în muncă 
și pentru muncă, în toată aprinderea ei, cît mai explicit și 
mai sobru. Pentru că nu pot deslipi nicidecum noțiunea de 
muncă de cea de inițiativă. Sînt noțiuni gemene, făcute ca 
atare de un socialism impetuos și multilateral.

O dată născută, inițiativa trebuie captată și dusă la finiș, 
acolo unde îi ia locul o alta, mai amplă. Nu putem, nu tre
buie să pierdem ceva din neastîmpărul ei. Trebuie să știm 
că ne obligăm, prin însăși marea cartă a muncii noastre, 
s-o stimulăm și s-o ocrotim cu grijă de grădinar. Că avem 
îndatorirea morală, în primul rînd față de propriul nostru 
efort de a obstrucționa rămsnerea inițiativei in formal. înda-

(Continuare în pag. a Il-a)
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VIBRANT ÎNDEMN LA MUNCĂ MANIFESTĂRI DOCUMENTELE CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI —

Șl DĂRUIRE PATRIOTICĂ CONSACRATE
ÎMPLINIRII

A 100 DE ANI

PE MASA DE LUCRU A SCRIITORILOR Șl ARTIȘTILOR

Viitorul se pregătește

FORUMULUI NAȚIONAL
DE LA MOARTEA
LUIAVRAMIANCU

in chip conștient
AL PIONIERILOR

In zilele de 7—13 august au avut loc la Breaza — în județul 
Prahova — lucrările primului Forum Național al pionierilor.

Constituit la indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu, Foru
mul Național — înaltă expresie a democrației în cadrul Orga
nizației pionierilor — a analizat modul în care s-au îndeplinit 
hotărîrile celei de a doua Conferințe Naționale și a stabilit 
măsuri pentru angajarea mai fermă a Organizației pionierilor 
Ia înfăptuirea țelurilor sale politice educative.

Lucrările Forumului și atenția cu care acestea au fost ur
mărite de purtătorii cravatelor purpurii cu tricolor de pe întreg 
cuprinsul patriei sînt o expresie vie a devotamentului pionie
rilor față de Partidul Comunist Român, a dragostei și recu
noștinței față de tovarășul Nicolae Ceausescu, părintele drag 
al pionierilor, cel care întruchipează în cel mai înalt grad 
virtuțile poporului și care și-a dedicat întreaga sa viață luptei 
pentru ridicarea patriei pe culmile cele mai cutezătoare ale 
progresului și civilizației.

Desfășurîndu-și lucrările la puțin timp după Conferința Na
țională a partidului, eveniment remarcabil in viața întregului 
popor, Forumul a examinat sarcinile ce revin organizației în 
lumina hotărîrilor acestei Conferințe in mobilizarea tuturor 
forțelor pentru îmbunătățirea întregii activități și sporirii con- 

buției sale la formarea și educarea tinerei generații a pa
triei.

la organizarea schimbului de experiență și a colaborării între 
unitățile de pionieri în perfecționarea vieții de organizație, 
în creșterea contribuției acesteia la mobilizarea pionierilor și 
școlarilor la învățătură, în organizarea unor acțiuni educative 
de masă în rîndurile acestora.

— Să organizeze munca patriotică a pionierilor în orașe și 
comune pe baza unor planuri anuale și a unor obiective precise.

— Să stimuleze colaborarea între unitățile pionierești de la 
sate și orașe în scopul cunoașterii reciproce și a unei mai 
strinse prietenii între copii.

— Să inițieze acțiuni de participare a pionierilor la între
ținerea și înfrumusețarea parcurilor, a spațiilor verzi, precum 
și la îngrijirea monumentelor eroilor patriei.

— Să se îngrijească pentru ca 
se constituie formațiuni de Cruce 
tăți de pionieri.

— Să ia măsuri pentru ca în 
contribuie activ și permanent Ia 
plinei, la amenajarea spațiilor de 
confecționarea materialului didactic, la înfăptuirea altor sar
cini gospodărești.

în anul școlar 
Roșie în cadrul

1972—1973 sâ
fiecărei uni-

pionierii săfiecare școală, 
menținerea ordinei și disci- 
învățămint, la întreținerea și

Pionieri și școlari!

Forumul Național vă cheamă să dovediți mereu, zi de zi, prin 
fapte, că sînteți fii credincioși și demni ai partidului, partici
pînd după puterile voastre la înfăptuirea politicii sale.

— Să dovedim sîrguință și hărnicie la învățătură ; anul șco
lar 1972—1973 să fie pentru toți pionierii un an de mari izbînzi 
în munca de însușire a cunoștințelor și de îmbogățire a ori
zontului cultural științific.

— Fiecare pionier să fie silitor, să aibă o atitudine și o com
portare exemplară în toate împrejurările. .

— Să cultivăm la toți membrii organizației dragostea și pa
siunea pentru muncă, respectul față de făuritorii bunurilor 
materiale și spirituale, participînd activ la munca practică 
desfășurată în atelierele, pe loturile și-n fermele școlare, la 
păstrarea și sporirea avutului obștesc.

— Se apropie deschiderea noului an școlar. Să continuăm 
tradiția ca ultima săptămină de vacanță să fie dedicată muncii 
patriotice, pregătirii condițiilor pentru un nou și rodnic an 
de muncă.

— Să facem din munca patriotică o sarcină de cinste pentru 
fiecare pionier, aducindu-ne după puterile noastre contribuția 
la îngrijirea și înfrumusețarea școlilor, orașelor și satelor pa
triei, la ocrotirea naturii, Ia amenajarea terenurilor de sport 
și de joacă.

— Să sporim inițiativa tuturor pionierilor in organizarea și 
desfășurarea unor e activități educative, atractive, bogate în 
conținut, care să contribuie la creșterea interesului și dragostei

Dragi pionieri și școlari I
Forumul Național al pionierilor vă dorește, in noul an de 

muncă pe care-1 începem, mari și depline succese, sănătate si 
voie bună, avînt nestăvilit în ridicarea pe trepte tot mai inaflte 
a vieții și activității 
comportarea noastră 
danților-instructori, 
dedicăm cu ardoare
părintelui drag al copiilor, Partidului Comunist Român, secre
tarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

pionierești. Să aducem prin munca și 
bucurii părinților, educatorilor și coman- 
oamenilor muncii, întregului popor, să 
pionierească întreaga noastră activitate

In județele Alba și Hu
nedoara se desfășoară di
verse activități și mani
festări comemorative con
sacrate împlinirii a 100 de 
ani de la moartea lui 
Avram Iancu, fiu al acestor 
meleaguri, conducător în
cercat al luptelor revolu
ționare pentru eliberarea 
națională și socială a ro
mânilor din Transilvania.

Astfel, Comitetul de cul
tură și educație socialistă 
din orașul Brad a inițiat 
un festival folcloric intitu
lat „Doina Iancului", care 
se desfășoară pe scenele 
mai multor cămine cultu
rale din zona Munților A- 
puseni. Colectivul științific 
al Muzeului județean din 
Deva a editat o expunere 
cu tema „Avram Iancu — 
conducătorul revoluției ro
mâne de la 1848 din Tran
silvania", iar colectivul Bi
bliotecii municipale din lo
calitate a tipărit un volum 
de versuri intitulat „Avram 
Iancu — craiul munților".

Interviu cu IULIA ONIȚĂ
sculptor

— Există țn istoria Ți
nui popor, așa cum ară
ta tovarășul Nicolae 
Ceausescu in Raportul la 
Conferința Națională a 
Partidului, momente ho- 
tărîtoare pentru viitorul 
său, momente de care de
pinde soarta țarii, a ge
nerațiilor viitoare. Din 
perspectiva unui aseme
nea viitor, prezentul își 
măsoară forțele și luptă, 
utilizindu-și, punîndu-și 
în valoare toate resursele 
pentru a atinge mai re
pede un asemenea nivel 
de civilizație comparabil 
în chip demn cu al țări
lor dezvoltate. Totodată, 
in astfel de împrejurări 
istorice se verifică și se 
valorifică la maximum e- 
nergia morală și_ intelec
tuală a poporului, a fie
cărui om, adine preocu
pat de această uriașă 
muncă în care s-ar putea 
spune că se prefigurează 
si se asigură viitorul. Ce 
înțeles capătă pentru un 
artist și pentru arta sa »- 
ceastă prefigurare a vii
torului ?

cului numai prilej de destinde
re ...............și divertisment.

— Sensul general al 
dezvoltării societății so
cialiste multilateral dez
voltate este imprimat de 
situarea în mijlocul tu
turor aspectelor dezvol
tării a omului, cu ne
voile sale materiale și 
spirituale. Perfecționa
rea spirituală și mora
lă a omului, este o pre
ocupare generală, prezen
tă în meditația filozofu
lui ca și în opera> artis
tului ? Ce accente speci
fice capătă această pre
ocupare 
poate fi 
făurirea

în arta și care 
contribuția ei la 
omului nou ?

rînd vorbind des-

Este impresionantă în Rapor
tul tovarășului Ceaușescu frec
vența cuvfntului viitor, Instau
rarea unor dimensiuni realiste 
perspectivei de viitor societății 
românești. Destinul oricărei o- 
pere de artă autentice este de 
a sluji nu numai acum dar și 
viitorului. Artistul știe, doreș
te acest lucru și se străduiește 
în limitele posibilităților sale 
de a se înscrie pe orbita aces
tui destin. Desigur, nu va trăi 
decît opera de valoare. Tot ceea 
ce produce mai slab prezen
tul, sub aspect artistic, se cu
fundă vertiginos într-un trecut 
mort, iremediabil. Nu este lip
sită de interes sublinierea, 
dincolo de acest aspect, tocmai 
a tendinței marcate a întregu
lui front artistic în ansamblu, 
de a privi măi departe de mă
sura calendaristică a propriei 
existențe, de a acționa în acord 
solid cu efortul actual al în
tregii noastre societăți sub 
conducerea partidului, în for
marea acelui climat spiritual 
care nu numai să fie propice 
afirmării valorii și creativită
ții — acolo unde există, dar 
să facă din aceasta o nece
sitate generală. Artistul or
ganici împlîntat în realitățile 
timpului său, conștient de gra
vele și în același timp dificile
le sale responsabilități civice și 
artistice, încearcă să dea un 
chip dorinței generale de mai 
bine, visînd lucid, continuu ne
mulțumit de el, la societatea 
zilei de mîine. Tocmai în aceas
tă conștiință a imperfecțiunii, 
implicit a dorinței de perfecți-

Foto: P. TANJALA

edpiilor față de organizație, la dezvoltarea armonioasa a per
sonalității, întărind frăția și prietenia tuturor pionierilor și 
școlarilor din țara noastră, români, maghiari, germani și de 
alte naționalități.

— Să facem din fiecare grupă, detașament, unitate, un co
lectiv puternic, care să promoveze continuu hărnicia, cinstea 
și demnitatea, dragostea nețărmurită față de Partidul Comunist 
Roman, față de patrie și popor, față de organizația revolu
ționară din care facem parte.

—- Fiecare pionier să dea dovadă de curaj și modestie, sin
ceritate, de spirit de dreptate, prietenie și respect reciproc, 
astfel îneît în viața pionierească de fiecare zi să triumfe prin
cipiul „Toți pentru unul și unul pentru toți".

—- Fiecare pionier să devină un membru destoinic * al orga
nizației, participînd activ, cu inițiativă și responsabilitate la 
viața grupei și detașamentului din care face parte. _

— Drumeția, cîntecele patriotice și revoluționare să înso
țească mereu activitatea pionierească, impletindu-se sțnns cu 
sportul, exercițiile aplicative și activitățile de pregătire pen
tru viață, pentru apărarea patriei.

— Pionieri din clasele a VIII-a, duceți mai departe fru
moasele tradiții ale Organizației pionierilor, pregătindu-vă pen
tru a deveni membri activi ai Uniunii Tineretului Comunist, 
cinstind astfel și sporind onoarea organizației car© v-a pregătit 
și educat pentru a deveni tineri comuniști.
_ Tinînd seama de direcțiile dezvoltării Viitoare a activității 

pionierești, Forumul consideră ca înalte înadatoriri ale co
mandamentelor comunale, orășenești și municipale : .

__ Să contribuie la îmbunătățirea muncii activului pionieresc,
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IS

Din arhitectură a stațiunii Mangalia

— A prefigura viitorul în
seamnă. cred. a anticina reali
tatea prezentului, a gindi rea
list asupra a ceea ce ai încă de 
realizat. Nu-mi plac decît vise
le care se realizează. De aceea 
visele noastre trebuiesc clădite 
pe ceva sigur, trebuiesc trăite 
ca ixwibile. Se înțelege, arta nu 
exclude îndrăzneala, soluțiile și 
ideile inedite, care sperie cîte 
o dată mărunții orarticien! ai 
vieți: artistice. Experiența evo
luției fenomenului artistic, ca 
si al științei, ne-a demonstrat 
pfră acum câ multe idei ce ie
șeau din comun intr-o arumitâ 
epoci, erau 5e fapt perfect jus
tificate. angrenate chiar în
tr-un fel de legică devenire. 
Si mx W eomteane dec! înain
te de a le judeca din per spec - 
tfva transformărilor viitoare, sâ 
nu Ie dezavuăm deoarece sînt 
numai ipoteze de lucru. Aș 
vrea să subliniez, în continuare, 
caracterul conștient, al „pregă
tirii*  viitorului, care animă pe 
artiști alături de toate celelalte 
categorii, tendința lor de a în
țelege mentalitatea și sensibili
tatea nouă, căreia i se va a- 
dresa în viitor. Construim o 
artă pe temeliile prezentului, 
dar nu ne limităm la el, pen
tru că nu producem o artă cu 
„folosință*  limitată, nu produ
cem artizanat, nu oferim publi-

— In primul 
pre om și pentru om. In pri
mul rînd vorbind despre exis
tența sa reală, despre condiția 
sa reală, neinventînd noi pro
blemele, necesitățile sale spiri
tuale ci străduindu-ne să le 
descoperim. Vorbind pe înțele
sul siu, căci limbajul adesea 
ni-1 aoropie sau ni-1 îndepăr
tează înainte de a mai cerceta 
fondul intențiilor noastre. A 
evita. în concluzie, inutile so
fisticări, un abuz de tehnicism, 
semn al vidului sufletesc și in
telectual. care se substituie nu 
rareori conținutului. Nu ne poa
te fi indiferent nouă artiștilor 
tot ceea ce privește perfecțio
narea personalității umane. Dar 
aceasta ne obligă să privim me
nirea noastră într-un chip mai 
angajat, să privim funcția artei 
dintr-un mai accentuat unghi 
etic și politic, să-i dăm calita
tea unei prezențe vii, militante 
în contextul întregii noastre 
vieți spirituale. Ne îndeamnă 
la aceasta nu numai rigorile 
artei autentice dintotdeauna, 
către care e firesc sâ aspirăm 
ci și destinul artei într-o so
cietate socialistă, efortul istoric 
al întregii noastre națiuni 
de a păși în rîndurile națiu
nilor puternic dezvoltate, de 
a întrupa visul comunismu
lui pe acest pămînt. De aceea 
și descopăr în acțiunea noas
tră o dimensiune profund pa
triotică, o dimensiune nobilă, 
aceea de a modela șl transfor
ma o conștiință umană dar o di
mensiune care în același timp 
ne obligă la exigență, la rigoa
re, la îndîrjită muncă cu noi 
înșine.

Realismul
vizionar

C. R. CONSTANTINES CU

(Urmare din pag. I)

prindere nu ridică nici pe de
parte obișnuitele „probleme", 
așa că astăzi ar fi putut să fie 
deja inălțat. Terenul este inclus 
în perimetrul fabricii — deci nu 
mai era nevoie de zeci de apro
bări. Cărămidă, cît să constru
iești un oraș întreg ! Pe deasu
pra, constructorii se aflau chiar 
în incinta întreprinderii — lu
crători ai trustului de construc
ții 505. care ridicau noile secții 
ale fabricii. Dar, se vede că 
omul cind n-are probleme și le 
face singur ! Dintr-o exagerată 
birocrație, ministerul reparti
zează lucrarea spre execuție 
I.C.M.J.-ului și nu trustului 
care lucra deja în întreprindere, 
sub motiv că „așa s-a făcut 
peste tot". I.C.M.J.-ul poate că 
s-ar fi apucat de construit, dar 
pe teritoriul destinat căminului 
se afla o magazie a trustului 
505, care nu vroia în nici un 
chip să o dărime. Și astfel biata 
magazie n-a fost clintită. Intre 
timp, fabrica justifică în fața 
forurilor superioare că „întâr
zierea se datorează unor clă
diri (!) ce trebuie demolate !" 
Divergențele între cele două 
trusturi s-au încheiat abia după 
ce trustul care executa lucră
rile industriale a preluat con
struirea căminului și a „demo
lat" într-un ceas magazia buclu
cașe.

Acum ni se spune că lucră
rile au început, că s-a săpat 
chiar un șanț și că pînă la 31 
decembrie construcția va fi gata. 
Maistrul Gromeier Matei, cel 
care supraveghează ridicarea că
minului, e însă pe drept cuvînt 
nemulțumit:

— Trebuia să începem din 
mai. Acum o să muncim pe rup
te să terminăm noi zidăria. Dar 
pe urmă vin instalatorii, trebuie 
adusă apa, lumina, executată 
canalizarea...

— Și credeți că veți termina 
pină la sfirșitul anului ?

— E musai ! (Maistrul își ri
dică privirea hotărîtă și îngri
jorată totodată).

De ce o fi „musai" numai 
pentru constructor să lucreze 
într-un ritm neobișnuit ca să 
recupereze timpul pierdut de bi- 
rocrați. pentru care nimic n-a 
fost „musai" ? Unde locuiesc 
între timp, tinerii de la Record?

Secretara comitetului U.T.C., 
inginer Mihuț Leonora, ne co
munică cu durere în glas :

— Căminul cel vechi e neîn
căpător. Mulți tineri locuiesc în 
barăci unde și acum condițiile 
sînt grele, dar vă închipuiți la 
iarnă !

Nu putem decît să admirăm 
sensibilitatea secretarei, dar din 
păcate rolul comitetului U.T.C., 
mai ales in cazul de față, nu se 
reduce numai la constatări.

Din nou despre

PENTRU TINERI

Banii au fost repartizați încă de 
acum un an, 
luna a opta 
pentru ca, 
fondurilor, 
struirea clădirii. De altfel, tova
rășa Tepea Elena, dirigintă de 
șantier, ne comunică : „Să zicem 
mersi ! Putea nici să nu se 
facă. Noroc că a intervenit to
varășul prim-secretar, că a in
tervenit centrala... Astfel...".

ar în continuarea raidului 
aveam 
situația

bună 
Uzina 
La „Record" de bine 
construcția a început si

dar s-a așteptat 
a anului in curs, 

de frica pierderii 
să se înceapă con-

0 să constatăm că 
de Ia „Record" e 
față de cea întil- 
de piese auto din

stabilit, proiectele nu sînt exe
cutate, nu se știe exact cine va 
fi constructorul iar prefabrica
tele nu există. Un mister după 
cîte se pare de nedezlegat chiar 
pentru factorii răspunzători de 
la U.P.A.S. Fiindcă, după cîte 
ne explică tovarășul inginer șef 
de investiții Geleru Zaharia, 
s-ar crede că înălțarea unui că
min este un lucru imposibil :

— întreprinderea de con
strucții n-a vrut să se angajeze 
pînă nu avem prefabricatele. 
Prefabricatele nu ni le dă ni
meni pînă nu avem proiectul 
de adaptare la teren. Dar noi nu 
avem nici 
putem face formele de expro
priere pînă nu avem aprobarea 
de la centrală, de la minister, 
în cazul acesta, nu mai putem 
decît să ne întrebăm prin ce 
minune s-or fi construit cele
lalte cămine din țară, că sînt 
destule !

Acum în ceasul al 12-lea con
ducerea întreprinderii1 se zbate 
din greu să găsească o soluție 
pentru a nu pierde fondurile, sa 
se realizeze nu mult „măcar 
20, 30 Ia sută din investiții •!"

Ce a făcut comitetul U.T.C. 
în acest timp (problema construi
rii căminului s-a pus încă din 
1970). în afară de faptul că a 
asistat pasiv la „neputința" 
conducerii de a acționa ? Oare 
aici spre deosebire de „Record" 
condițiile de locuit ale tinerilor 
sînt mai bune ?

— Ah. nu ! 70—80 la sută din 
tinerii de la noi stau pe la gaz
de, în condiții destul de proaste 
și plătesc mult. De altfel s-au 
și plictisit să mai aștepte cămi
nul nostru și au început să plece 
la „Balanța", ne comunică pe 
ton oficial secretarul comitetului 
U.T.C., Gherghel Valentin.

— Și totuși cînd se va con
strui căminul ?

— Nu mai știu, se pare că 
trustul vrea să decaleze terme
nul în trimestrul II 1974...

(Urmare din pag. I)

terenul, fiindcă nu

chiar... 
nită la 
Sibiu ! 
de rău
se speră că se va și termina in 
cursul acestui an. E drept că și 
la U.P.A.S. se speră, beneficia
rul e chiar optimist. Pe ce s-o 
baza acest optimism rămîne însă 
un mister, căci la mijlocul lui 
august — amplasamentul nu e

Aceasta ar fi, pe scurt, situația 
căminelor muncitorești de la Si
biu. Am prezentat-o în paginile 
ziarului în speranță că cel pu
țin, acum, în al doisprezecelea 
ceas factorii răspunzători vor lua 
măsurile ce se impun pentru a 
asigura construcția în termen 
util a acestor cămine.

în 
cu

__1 — prin-
în dorința de 

din realizările 
lungul anului 

de la constitui- 
__  T____  . național. La se
diul stabilit de curînd în co
muna Bordei Verde, tovarășul 
Vasile Stoica, comandantul 
șantierului, ne relatează : „In 
anul care s-a scurs de la con
stituire, brigadierii și-au adus 
contribuția la montarea a 800 
km. de conducte de diferite di
mensiuni. Au fost excavați cu 
ajutorul utilajelor 20 milioane 
mc de pămînt, iar manual — 
săpături, amenajări de terasa- 
mente etc. — 1 200 000 mc, s-au 
turnat betoane într-un volum 
de 130 Q00 mc. Cei 800 de bri
gadieri — cit numără în pre
zent șantierul — sînt organi
zați în 4 detașamente, pe prin
cipalele puncte de lucru : la 
Urleasca, Movila Miresii, Va
lea Cînepii și Bordei Verde. 
Paralel cu munca propriu-zisă, 
productivă, organizația U.T.C. a 
desfășurat o amplă activitate 
educativă. Au fost recomandați 
și s-au calificat prin cursuri 
de scurtă durată 110 tineri în 
meseria de zidar, sudor, mon- 
tator conducte, screperist, bul
dozerist. Alți 150 de tineri, se
lecționați de organizația U.T.C., 
vor începe cursurile de califi
care în această toamnă".

Alegem un traseu ceva mai 
accesibil — ni se spune — dacă 
așa se poate numai ruta Bor
dei Verde—Viziru, pe care au
tocamionul Carpați avansează 
sforăind din greu, iar șoferul 
Gheorghe Stroe face adevărate 
minuni de acrobație.

Km 5 — primul popas : sta
ția de repompare alimentare 
nr. 13. Interlocutorul nostru 
este tînărul Mihalache Puișor, 
șeful echipei de zidari, despre 
care ni se mărturisește că este 
unul dintre recordmenii mese
riei respective. El pare a nu fi 
de acord cu acesțe laude, poate 
din modestie, poate din dorin
ța sinceră de a ceda altuia mai 
bun titlul și numai cînd îl în
trebăm cam cît timp i-ar tre
bui să înalțe o astfel de stație 
— care cunoaște parametrii u- 
nei construcții moderne, deloc 
simple — se însuflețește. „Cît 
timp ? Eu zic că o echipă de 
zidari, una de dulgheri și alta 
de betoniști, cu cîte 10 oameni 
fiecare, nu au ce face în 2—3 
luni de zile". Trage apoi cu

AUGUST 1972. Ne aflăm 
această zi deloc blinda — 
24 de ore înainte a plouat 
a rupt pămîntul 
tre brigadieri, 
a consemna 
obținute de-a 
care a trecut 
rea șantierului

coada ochiului către colegul 
său Marin Pandrea — „Ce zici 
Marine, am spus drept ?“ —
care confirmă înclinînd din 
cap. Da, ne spun cei doi tineri 
în continuare, la stația pe 
care o vedeți a mers ceva mai 
greu cu asigurarea materiale
lor, dar au fost luate măsuri, 
iar noi ne-am angajat ca pînă 
la 23 August finisajul să fie 
gata, să se poată monta mai 
repede pompele, că pămîntul, 
oricît ar fi el de pămînt, de

semnificativ : tînărul maistru 
se afla în concediu cînd, cu 2 
zile înaintea noastră, construc
torii l-au întîlnit într-o dimi
neață pe șantier. „N-am mai 
putut sta acasă" — ne spune el 
simplu.

Km. 10 — al treilea popas : 
subtraversare canal evacuare. 
Discutăm cu cel mai tînăr 
constructor — Vasile Bicoi. Se 
află pe șantier numai din luna 
martie. Face o muncă necalifi- 
cată, la trasatul și măsuratul

cinal
date _______
150 000 hectare. Pînă 
mentul de rață 71370 
au fost deja date în 
nouă,, superioară, folosință.

sînt prevăzute a 
la sistemul de

Tineri și fapte
in Terasa Brăilei

fi racor- 
irigații 

în mo- 
hectare 
această 

La 
30 mai 1973 sînt planificate a 
intra în sistem alte 32 100 hec
tare. Angajamentul luat în 
cinstea zilei de 23 August șl 
celei de-a XXV aniversări a 
Republicii constă în reducerea 
termenului de dare în folosință 
a acestei suprafețe cu 25 de 
zile. Semnele certe că și acest 
angajament va fi îndeplinit și 
chiar depășit le constituie fap
tul că la ora actuală toate lu
crările sînt în devans față de 
grafic, iar acest reportaj nu se 
vrea decît o dovadă în plus a 
dragostei și pasiunii tinerilor 
de aici pentru muncă și șanti
er, un modest omagiu pe care 
reporterul îl aduce lor și mun
cii lor, acum, la un an de la 
constituirea șantierului națio
nal.

PATRICIU MATEESCU 
une, continuu deplasata vîn zo
ne din ce în ce mai înalte, în 
acest proces dialectic ce ne pro
pulsează înainte și ne justifică 
în esență existența, stă măreția 
și frumusețea artistului, a con
diției umane în general. Avem 
nevoie să visăm, să ieșim din 
haina unui realism strimt și fi
listin, din limitele unui pragma
tism sceptic și comod, avem ne
voie de un realism vizionar, a 
cărui substanță ne-o furnizează 
însuși prezentul, viața oameni
lor de astăzi, cu bucuriile și 
insatisfacțiile lor, cu năzuințe
le lor, cărora se impune să le 
oferim un chip artistic. Ei. pre
zentul, este garanția solidității 
demersului nostru, busola care 
nu ne va lăsa să rătăcim în 
halucinante și utopice visuri.

Omului societății viitoare nu 
I se vor oferi numai condiții 
materiale deosebite, ci și un cli
mat în care personalitatea, 
demnitatea, elevația sa morală, 
să se împlinească și manifeste 
deplin. La făurirea acestui cli
mat o contribuție de .mare în
semnătate are și va avea în 
continuare cultura, opera de 
artă. Firește, nu acționind ime
diat și spontan, ci în cadrul u- 
nui proces ce va angrena un 
ansamblu întreg. Tocmai aci, în 
această zonă, de la educarea 
receptivității, a gustului pentru 
artă, pentru arta adevărată, pî
nă la complexele aspecte pe 
care le comportă cunoașterea și 
educația prin artă, există un 
teren imens de acțiune pe care 
sîntem chemați să-1 acoperim. 
Trebuie în mod concret să ne 
gîndim nu numai la producerea 
de bunuri artistice, ci și la mo
dul în care ajung ele la oa
meni. Trebuie în această zona 
să găsim forme noi de ma
nifestare, să veghem pentru 
a nu se strecura, cu efecte 
nocive, improvizația. „A con
strui" o conștiință nouă conști
ința socialistă, este o sarcină 
politică de cea mai mare însem-k 
nătate dar și dificultate. Sarci
na aceasta nobilă și-o asumă și 
artistul. Pentru aceasta el tre
buie să fie convins că la teme
lia creației sale vor sta idealu
rile morale și filozofice ale so
cietății noastre socialiste, idea
lurile clasei muncitoare și ale 
partidului nostru. în mod des
chis, limpede, printr-o profun
dă înțelegere față de tot ceea 
ce-i oferă ca „materie primă" 
viața cotidiană, cu discernă- 
mînt, prin care va elimina tot 
ceea ce întunecă momentan și 
involuntar poate, sensurile 
noastre mari de devenire, fer
mele noastre traiectorii călău
zitoare în viitor.

static adică, nu trebuie lăsat 
să aștepte. Și din nou își în
dreaptă privirea spre Marin și 
Marin confirmă din nou că da, 
pînă la marea sărbătoare 
august va “ 
Mihalache, 
jat ei toți 
rului.

Petre Ivan, un alt tînăr de 
22 de ani, se recomandă meca
nic de utilaj greti, 
scurt, buldozerist și 
asemenea un recordmen. într-o 
lună, el se luptă cu 30 000 mc 
de pămînt pe care îi ordonează 
frumos, după geometrii numai 
lui cunoscute. „Dacă 
reușit mai mult — ne 
— este poate pentru că dra- 
glina a înaintat mai greu. Eu 
aș fi vrut să fac mai mult". Și 
îl înțelegem perfect cînd ne 
mărturisește această dorință, 
intuim acest lucru din dragos
tea lui pentru șantier.

Km. 8 — al doilea popas :
subtraversarea canalului aduc- 
țiune. Se cunoaște ceea ce în 
termenii locului se cheamă un 
„sifon", un mod de a proteja 

unui 
65
a- 
al 
24

din 
fi așa cum spune 
așa cum s-au anga- 
constructorii șantie-

mai pe 
este de

n-am 
spune

canalul prin amenajarea 
pod de dimensiuni reduse, 
de constructori întreprind 
ceastă acțiune, conduși de 
66-lea, Virgil Subțirică, de 
de ani, care la această vîrstă 
se numără printre cei mai ti
neri maiștri din șantier. „Și 
printre cei mai competenți" — 
țin să adauge oamenii cu care 
lucrează. în legătură cu aceas
ta consemnăm un singur fapt,

canalului. „Nu-i deloc greu — 
ne spune — port mira și rule
ta, cum s-ar zice, instrumente 
de specialitate. Dar vreau să 
am specialitatea mea și din 
toamnă mă înscriu la cursurile 
de calificare. De șantier nu mă 
mai despart niciodată". In 
sfîrșit, un recordman este și 
șoferul alături de care călă
torim, Gheorghe Stroe, care 
ne-a purtat prin acest univers 
al muncii și demnității umane, 
în șantier lucrează din 1967, iar 
șofer este de 13 ani. Se află la a 
treia mașină (2 a trebuit să le 
„abandoneze" numai după ce 
și-au realizat pe deplin cele 3 
cicluri de „viață") și cei 27 868 
km înregistrați la bord au pen
tru el, pentru șoferia pe șanti
ere, semnificații aparte. Ei e- 
chivalează cu circa 50 000 km 
convenționali, datorită drumu
lui greu — categoria a șasea, 
ultima, echivalînd ca dificulta
te cu drumurile de munte. De 
aceea, fiecare kilometru aici, 
în pămînturile bărăgane des
fundate și supuse înnoirii, în
seamnă o izbîndă. iar construc
torii au învățat de mult să 
facă din aceste izbînzi fapte 
zilnice; tot atîtea acte cotidi
ene ale muncii și conștiinței 
lor de tineri comuniști.

Siinbătă, 12 august 1972 —
perspective apropiate. Reținem 
în loc de concluzii, din relată
rile comandantului șantierului 
național : din întreaga suprafa
ță agricolă a județului Brăila 

de 339 330 hectare, în acest cin

DREPT

ȘI DATORIE
(Urmare din pag. I)

torire din care capâtâ întregire inițiativa de substanța, 
singura valabila și edificatoare. Trebuie sâ muncim fârâ 
pierdere, ne-o cere însuși stadiul la care am ajuns. Or, 
pierderile nu se referă doar la produsul muncii, ci și la pre
misele acestuia. Pierderea de inițiativa este echivalenta cu 
pierderea de produse, cu rebutul.

Instituționalizatâ, inițiativa devine un reglor al muncii, 
sare dincolo de funcțiile ei subiective. Se constituie ca un 
canal al conștiinței materializate, ca o breșă gîndită în rit
murile nesuitoare și ca un stimulent al efortului în urcuș. Ea 
este deja o dimensiune de masă a muncii noastre actuale 
și va fi, în comunism, un atribut natural al forțelor umane 
desfășurate intr-o plenaritate fără precedent.

Inițiativa aparține deopotrivă drepturilor noastre în muncă. 
Este un drept pe care l-am cîștigat prin ceea ce am făcut 
pînă acum. O deduc ca un drept din acele situații reale în 
care, uneori, i se contrapun blocaje rutiniere ce ne fac să 
cădem în conul de umbră al insatisfacției. Și poate că ii 
revine cu prisosință tineretului acest drept. Tineret apreciat 
ca minunat de la cea mai înaltă tribună a Conferinței Na
ționale și căruia — ca viitor prețios al națiunii noastre - i 
se consacră, cu o suplețe și cu o încredere de largă respi
rație politică, o parte anume în structura proiectului noului 
cod al muncii.
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„TREBUIE SA AVEM PERMANENT ÎN VEDERE CĂ SARCINILE TOT 

MAI COMPLEXE ALE CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE CER CUNOȘTINȚE 
MULTILATERALE. SPIRIT ORGANIZATORIC, CUTEZANȚA Șl PERSEVEREN
ȚA, DEVOTAMENT NEMĂRGINIT FAȚĂ DE PARTID, FAȚĂ DE CAUZA SO
CIALISMULUI Șl COMUNISMULUI".

NICOLAE CEAUȘESCU

INIȚIATIVE
TINEREȘTI

ÎN MAREA ÎNTRECERE SOCIALISTĂ:
CINCINALUL ÎN PATRU ANI SI JUMĂTATE

■f

M
obilizatoare prin insăși esența oi, che
marea adresata poporului de către secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, de la tribuna Confe
rinței Naționale a partidului, de a înfăp
tui cincinalul in patru ani și jumătate, a 

devenit pentru fiecare om al muncii din patria noastră 
un riguros program de lucru. Realizările obținute in 
această perioadă evidențiază cu prisosință extraordi
nara capacitate de muncă a întregului popor, faptul 
că angajamentul pe care ni l-am luat in fața prezen
tului și viitorului țării va fi îndeplinit in mod exem
plar.

In acest context, îndeplinirea și depășirea sarcinilor 

de producție, valorificarea mai bună a resurselor de 
materii prime și materiale, folosirea intensivă a capa
cităților de producție și încărcarea corespunzătoare a 
mașinilor și utilajelor, folosirea cu un randament ma
xim a celor 480 de minute pentru a contribui și in 
acest fel la creșterea productivității muncii, constituie 
calea sigură pentru progresul economic și social al 
României. Izvorind din preocupările de zi cu zi la locul 
de producție, nenumărate sînt inițiativele oamenilor 
muncii prin care se realizează substanțiale depășiri 
de plan avind permanent in vedere și ridicarea indi
celui calitativ al produselor. Asemenea inițiative au 
apărut in toate domeniile de activitate productivă, re- 
levind procente Cantitative și calitative in continuă 

creștere. Multe din inițiativele lansate aparțin colec
tivelor de tineri, prin aceasta confirmindu-se incă o 
dată conștiința lor cetățenească, vitalitatea, forța de 
muncă, elanul lor creator.

Ziarul nostru iși propune să popularizeze in rindul 
întregului tineret aceste inițiative „adevărate rampe 
de lansare spre cei mai inalți parametri*  — cum se 
exprima unul din autorii chemărilor avind un asemenea 
obiectiv. Adresîndu-se tinerilor din diverse domenii de 
activitate, cele șase inițiative pe care ziarul „Scinteia 
tineretului" le prezintă in acest supliment se reco
mandă in chip firesc tocmai prin rezultatele obținute 
pină acum.

ASTĂZI, VĂ RECOMANDĂM:
1, „PROCESUL MICIME-

TR1L0I»
• La uzina „Vulcan" ac
țiunea cîntărește peste 1 500

tone de metal economisit

2.JNTREGUL SPOR DE PRO
DUCȚIE OBȚINUT CU SCULE

ECONOMISITE"
• Un angajament devenit 
realitate la „Hidromecanica" 

Brașov

3. „10 TONE DE CĂRBUNE
PE POST ÎN ABATAJELE

FRONTALE"
• „Măsura" unor bărbați*  

harnici și cutezători

4. „TREI APARTAMENTE
PE ZI CU 0 SINGURĂ

MACARA"
• Recordurile au viață 

scurtă

5. „ZILNIC, PRIN EFORTURI 
PROPRII, 85 Kg. FIRE 
CARDATE PESTE PLAN"

• ...este îndemnul tinerelor 
muncitoare de la „Filatura 

Românească de Bumbac"

6. „PRIN FORȚE PROPRII, 
CU CHELTUIELI MINIME 
MECANIZĂM LUCRĂRILE

DIN FERMA ZOOTEHNICĂ"
• Cestul introducerii apei 
înir-un grajd este redus la 

jumătate



JO TONE CĂRBUNE 
PE POST IN ABATAJELE 

FRONTALE"

• In luna iunie brigada condusă de minerul Cristian Pom
pei de la E. M. Lupeni a realizat 10,70 tone cărbune pe post.

• In lunile iunie și iulie brigada lui Petre Constantin a dat 
cite 5.000 tone cărbune peste plan. Menținind același ritm, 
pînă la sfirșitul actualului cincinal brigada va avea la activ 
180 000 tone peste plan.
• Măsuri organizatorice menite să ducă la buna aprovizio

nare cu materiale, la eliminarea defecțiunilor mecanice la 
mașini, a celor electrice, la aprovizionarea permanentă cu 
apă industrială.

„Miisura“ 
unor bărbați 

harnici și 
cutezători

IA EXPLOATĂRILE MIMIERE DIN MARAMUREȘ

PETRE CONSTANTIN FRANCISC KOVACS

• Planul pa primul semestru a fost îndeplinit cu 18 iile 

înainte de termen.

• 9 tone pe post nu reprezintă limita mawmă, sînt de pa
rare minerii din Herja.

• In cinstea Conferinței Naționale a partidului s-a obținui 

o producție suplimentari de 20 000 tone.

• „Brigada tineretului conduși de Petre Valentin este mo
torul generator de rezultate excepționale*.

• Un prim obiectiv al brigăzii : realizarea a 11 tone mine
reuri pe post.

Anul acesta, în luna iunie. E- 
roul Muncii Socialiste, Petre 
Constantin, șef de brigadă la 
Mina Lupeni a lansat inițiativa 
„10 tone cărbune pe post în a- 
batajele frontale.-. „Ritmul**  pînă 
la această dală era de 8,5 tone 
pe post. întrebat atunci de un 
reporter al ziarului, pe ce-și In- 
Irmcia/ă afirmația privind cele 
zece tone, șeful de brigadă a 
răspuns :

— Fiecare miner trebuie să 
folosească cric 6 ore numai la 
extragerea cărbunelui. Pentru n 
ajunge la acest rezultat — 10 
tone sînt un prim punct de ple
care —- vom trece la o organi
zare superioară a producției și a 
muncii In care să nu mai existe 
„goluri**,  eliininînd slaba apro
vizionare cu material, cu vago- 
nete goale etc. în privința apro
vizionării cu materiale ultimul 
cuvint de spus îl are conducerea 
minei**.

„Provocării" lansate de Petre 
Constantin i-au răspuns în pri
mele săptămîni aproape șapte 
șefi de brigadă. „Reconsiderind**  
datele tehnice ale întregului flux : 
aprovizionarea cu materiale, ex
ploatarea minereului, scoaterea 
lui la suprafață, acești șefi de 
brigadă au început să excaveze 
cît mai aproape de cele zece to
ne. în luna iunie, dînd trei ci
cluri peste plan, brigada lui Cris
tian Pompei de la Exploaturru 
minieră l.uprni a realizat 10,70 
tone cărbune pe post față de 
8,5 tone cit era planificat. Așa
dar, obiectivul chemării la între
cere pentru colectivele de muncă 
din abatajele frontale: „10 tone 
de cărbune pe fiecare post**  a 
devenit realitate. Obiectivul a 
fost atins dar, spune șeful de 
brigadă Cristian Pompei „noi 
trebuie să stabilizăm aceste zece 
tone, să reușim zilnic să extra
gem zece mm peste zece. Atunci 
inițiativa iși va fi atins scopul**.

A mai trecut o lună. Intre 
timp unele brigăzi s-au apropiat, 
altele au reușit să dea 10 tone 
pe post. Inițiativa lui Petre Con
stantin are o audiență din ce în 
ce mai largă. Brigada lui a dat 
în lunile iunie și iulie cîte 5 000 
tone peste plan. Menținind ace
lași ritm pînă la sfîrșitul cincina
lului actual, Petre Constantin și 
oamenii săi vor da cam 180 000 
tone peste plan. Despre inițiativa 
celor de la Lupeni ziarul nostru 
a publicat și o convorbire avută 
cu ing. Vasile Ciriperu, direc
torul tehnic al Centralei Cărbu
nelui Petroșani. „Realizarea a 
10 lone de cărbune pe post, 
spunea directorul tehnic, implică 
o serie întreagă de măsuri tehni- 
co-organizatorice menite să ducă 
la buna aprovizionare cu mate
riale, la eliminarea defecțiunilor 
mecanice la mașini, a celor elec
trice, la aprovizionarea perma
nentă cu apă industrială**.  Orga
nized perfect întregul proces de 
producție, toate brigăzile de 
frontaliști pot răspunde acestei 
chemări, era de părere interlo
cutorul nostru,

Prin urmare, posibilități ca ac
țiunea să cuprindă întreaga Vale 
a Jiuhlui, virtual există. Rezulta
tele înregistrate la sfîrșitul lunii 
iulie confirmă temeinicia che
mării de a da cît mai mult căr
bune patriei. Nu putem noi 
contabiliza aici tonele de căr
bune pe care Valea Jiului ar 
putea să le dea peste planul sta
bilit în acest cincinal. Nu putem 
calcula nici cîte tone vor pleca 
de aici peste angajamentul de 
a termina cincinalul în patru 
ani și jumătate. Dar, avînd în 
vedere cele afirmate de direc
torul tehnic al centralei privind 
crearea unor condiții optime de 
lucru oamenilor și mașinilor, și 
cunoscînd cifra aproximativă pe 
care brigada lui Petre Constan

„3 APARTAMENTE
PE ZI CU 0 

SINGURĂ MACARA"
• Recordurile au viață scurtă

Cuvintele de mai sus repre
zintă o realitate la nivelul între
gii noastre economii presa, ra
dioul, televiziunea făcind cunos
cute zilnic „cifre" care nu re
zistă, uneori, nici 24 de ore. A- 
rătam in unul din numerele zia
rului nostru din luna iulie că re
cordurile realizate la locul de 
producție de către brigada de 
constructori condusa de linărul 
Marin Albu din cadrul șantieru
lui nr. 2 al întreprinderii de con
strucții prefabricate București au 
suferit „metamorfoze substanția
le", după cum se exprima ingine
rul Paul Tănase. „Din punct de 
vedere „gramatical" expresia nu 
rezistă, dar pentru noi, construc
torii, ea are o valoare practică 
deosebită și, apoi, sper să nu in
trăm în conflict cu lingviștii".

Care sînt faptele ce atestă a- 
firmațiile de mai sus ?

Constructorii conduși de tină- 
rul Marin Albu au bătut cunos
cutul record al brigăzii lui 
Gheorghe Șerpău; ei montează 
trei apartamente pe zi. Acesta 
este un fapt împlinit. Inițiativa 
de a monta trei apartamente pe 
zi cu o singură macara s-a năs
cut in cadrul brigăzii lui Marin 
Albu în perioada cînd lucra la 
blocuri U-4 cu 72 de aparta
mente. Aveau la dispoziție 45 de 
zile pentru executarea lucrării. 

tin a anunțat că o va realiza — 
180 000 tone cărbune pesle plau 
pînă la sfîrșitul cincinalului —- 
vă propunem lotuși un mic cal
cul. Dacă am înmulți — se în
țelege, calculul este aproximativ, 
dar un calcul se poate face — 
nu 180 000 ci 150 000 cu numă
rul brigăzilor din Valea Jiului cîte 
tone de cărbune ar rezulta ? 
Pentru că inițiativa în sine Invită 
la o astfel de întrebare.

Cum era și de așteptat, che
marea lui Petre Constantin și-a 
găsit ecou și în exploatările de 
minereuri neferoase din bazinul 
Maramureș. Anul acesta, brigada 
lui Gheorghe Prunduș de la 
mina Herja folosind metode de 
muncă perfecționate a ajuns să 
dea 8,2 tone minereuri pe post.

Un calcul făcut de toți membrii 
brigăzii a dat drept rezultat pro
babil 30 de zile. Și au fost, pînă 
la urmă, 20. Angajamentul de 
a monta trei apartamente pe zi

Din fișe de lucru a bri- 
condusă de Marin

• Trai apartamente pe 1, 
ii cu o lingură macara 1 (

• 25 de apartamente 4 ( 
peste plan, adică o pro- ’ ( 
ducție suplimentară in va - ' , 
loare da 440 000 lei. 4,

o Nici un minut pier- 4 , 
dut din cele 24 de ore 4 * 

o Aprovizionarea la < ( 
timp cu materiale cornii- 4) 
tuie întregul secret al reu- * > 
șitei 11

o Tinerii care lucrează 1> 
în sectorul prefabricate și 11 
cei de la „aprovizionare0 4 > 
nu au nimic de îpus ? j i

fusese respectat datorită mai a 
les iscusinței și vitezei cu care 
constructorii au montat blocul 
dar și aprovizionării la timp cu 
prefabricate. Pe șantierul blocu
lui D 15 din microraionul V — 
Drumul Taberei brigada lui Ma
rin Albu a stabilit un alt record: 

La Centrala de neferoase con
dițiile diferă de la o exploatare 
la alta. 9 tone pe care și le-au 
propus, avînd în vedere tocmai 
aceste condiții, nu reprezintă 
limita maximă, sînt de părere 
minerii de la Herja. în principal, 
realizarea a 9 tone minereuri 
pe post este în funcție de împli
nirea unor deziderate ținînd tot 
de organizarea fluxului tehnolo
gic de exploatare a minereului. 
Rezultatele de pînă acum susțin 
gîndurile minerilor de la Herja. 
Planul pe primul semestru a fost 
îndeplinit cu 18 zile înainte de 
termen. în cinstea Conferinței 
Naționale a partidului producția 
suplimentară a fost de 20 000 
tone.

La Exploatarea minieră Nistru 

Un prim plan cu Marin Albu.

a predat cu douăsprezece zile 
mai devreme un bloc cu 124 de 
apartamente. Cu douăsprezece 
zile-mai devreme față de graficul 
care prevedea ..zilnic trei aparta
mente cu o singură macara".

„Aprovizionarea la ttonp cu 
materiale constituie întregul se
cret al reușitei. Oricare brigadă, 
în aceleași condiții, poate nu nu
mai realiza dar și depăși ce am 
izbutit noi. Sigur, fiecare om tre
buie să știe ce are de făcut, să 
respecte disciplina de muncă. 
Nu exagerez dacă spun că putem 
realiza încă 25—30 de procente 
peste plan, dacă ni se aduc ma
terialele la timp. Faceți un cal
cul : numai pentru șantierul nos
tru și veți vedea la ce rezultate 
s-ar putea ajunge**.  Sînt cuvin
tele celui care a întrecut și cele 
mai optimiste pronosticuri în 
materie de construire a blocuri
lor din prefabricate.

Brigăzii lui Marin Albu U re

„Brigada tineretului**  condusă 
de Petre Valentin „este motorul 
generator de rezultate excepțio
nale**.  în luna februarie brigada 
a depășit recordul absolut al ex
ploatării extrăgînd peste plan 
50 tone minereu. Acum este a- 
proape de stabilirea unui alt re
cord : 11 tone pe post, în replică 
la izbînzile minerilor din Valea 
Jiului. Inițiativa a ajuns la Baia 
Sprie, la Săsar și în ahe centre 
mobilizînd forțele minerilor, ca
pacitatea lor de a privi lucid 
lucrurile în față, de a le cîntări 
și numai după aceea de a trece 
la treabă.

în fapt, inițiativa lui Petre 
Constantin dă măsura adevărată 
unor oameni deprinși cu munca, 
harnici și cutezători.

vin dfn angajamentul șantierului 
25 de apartamente peste plan, 
adică o producție suplimentară 
iu valoare de 440 000 lei. 
25 de familii se vor mula 
mai devreme în case noi da
torită modului în care o 
brigadă de constructori înțelege 
să-și facă datoria. Realizările bri
găzii vorbesc de la sine și re
comandă acțiunea „Trei aparta
mente pe zi cu o singură maca
ra*  nu ca pe ceva ce trebuie 
studiat, fișat, indosariat și care 
cere timp de „gindire". Inițiati
va a fost preluată, ca dovadă a 
viabilității ei, de către multe oițe 
brigăzi de constructori. Deci, o 
inițiativă ce se poate materializa 
ducă, în primul tind cei de 
la aprovizionare respectă grafi
cul. Și pentru că am ajuns aici, 
tinerii care lucrează în sectorul 
prefabricate și cei de la „aprovi
zionare" nu au nimic de spus ?



„PROCESUL MILIMETRILOR
La Uzina „Vulcan" 1500 tone de

acțiunea
«întărește peste [TIQtCll CCOnOHlISlt

„Economisirea de metal s-a 
dovedit a fi una din nelimi
tatele resurse interne de care 
întreprinderea noastră dispu
ne și sîntem departe de a fi 
valorificat la maximum acea
stă „mină14 de mașini și uti
laje în devenire44, preciza unul 
din interlocutorii noștri, teh
nicianul Ștefan Bucur, secre
tarul comitetului U.T.C. pe 
uzină. O succintă trecere în 
revistă a rezultatelor obținu
te în valorificarea cit mai ju
dicioasă a fiecărui gram de 
metal ea urmare a declanșării 
în cadrul uzinei, încă din 1970 
a „Procesului milimetrilor*  a 
scos în evidență că :

— este necesară operațiu
nea de redimensionarea unor 
repere, îmbunătățirea para
metrilor funcționali, tipizarea 
unor repere și subansamble, 
reducerea consumului tehno
logic de metal pentru execu
tarea produsului, adică redu
cerea adausurilor tehnologice 
pentru operații de turnare, 
forjare, fabricări mecanice ;

— îmbunătățirea sculelor, 
dispozitivelor și verificatoare
lor, înlocuirea metalului cu 
mase plastice, optimizarea 
planurilor de debitare și croi
re, reducerea consumului de 
metale, materiale auxiliare și 

S.D.V.-uri în secțiile producti
ve au fost tot atîtea ipoteze de 
lucru pe care organizația de 
tineret le-a materializat cu

• IN MAI PUȚIN DE 12 LUNI, aceasta acțiune a organi
zației U.T.C. „Vulcan4* s-a transformat intr-o amplă mișcare 
de masa pentru economisirea metalului care cuprinde între
gul eșalon de tineri al uzinei.
• 60 DE INOVAȚII semnate de tinerii uzinei in ultimii doi 

ani în cadrul acțiunii de economisire a metalului. Rezultatul : 
peste 1.500 tone de metal economisite prin redimensionarea 
normelor de consum.
• O PRIMA CONSTATARE : reducerea consumului de metal 

începe, în primul rind la serviciul de concepție ;
• INGINERUL LUDOVIC DOBRIȚA - „campionul absolut 

al metalului4* — a realizat prin reproiectarea și tipizarea fil
trelor o economie de 550 tone metal.
• 1 MM = 35 TONE. Autor — ing. Gheorghe Cimpeanu.
• TEHNICIANUL ION ENACHE - „autorul* 4 a peste 60 tone 

metal economisit numai in anul 1971.
• REDIMENSiONAREA Șl TIPIZAREA unor repere și suban

samble, îmbunătățirea parametrilor funcționali, o „mină44 din 
care anual pot fi scoase la suprafață cantități de ordinul 
sutelor de tone de metal.

perseverență și, fără a exage
ra, cu succes ;

— milimetri aduși în instan
ța tinerilor de la uzina „Vul
can44, trecuți prin maturitatea 
și luciditatea lor înseamnă, în 
fapt, că se realizează utilaje 

mai multe din aceeași canti
tate de metal inițial planifi
cată ceea ce, în chip firesc, 
modifică, într-un proces sen

sibil, producția marfă a uzi
nei și calitatea unor utilaje 
în conformitate cu exigențele 
impuse pe piața mondială ;

— economisirea de metal — 
acțiune care, așa cum spu
neam, implică și ridicarea in

dicelui calitativ al produselor 
— circumscrie totalitatea pre
ocupărilor tinerilor uzinei, a 
întregului colectiv nu pe eta
pe ci de-alungul unui proces 
continuu.

— uzina dispune de un po
tențial profesional deosebit pe 
care organizația de tineret, a- 
lături de organizația de partid, 
a știut să-l valorifice cu re
zultate notabile și în bă-tălia 
pentru descoperirea și valori
ficarea optimă a resurselor 
interne ;

— milimetrul, această uni
tate de măsură, s-a constituit 
într-un veritabil punct de 
plecare spre o acțiune pe cit 
de necesară pe atît de notabi
lă și plină de semnificații în 
esența ei.

Și că „Procesul milimetrilor44 
dovedi ndu-și cu prisosință 
trăinicia și utilitatea, reali
zarea obiectivelor propuse în 
cadrul acțiunii de economisi
re a metalului nu este numai 
o simplă chestiune de servi
ciu, cum s-ar putea crede, ci 
și o problemă de conștiință 
cetățenească, așa cum au în
țeles tinerii de la „Vulcan44 
și așa cum s-au angajat să 
profeseze această conștiință 
și în viitor.

Inginerul Ludovic Dobrița — 
„campionul absolut al metalului"

Tehnicianul ION ENACHE — 
o „mină" care ascunde cantități 
de ordinul sutelor de tone de 

metal.

„întregul spor ie proiiicție oblimit cu scule economisite44
Angajamentul devine realitate

LOCUL ACȚIUNII : Uzina „Hidromecanica44 din 
Brașov.

OBIECTIVUL : Realizarea unui spor de producție 
de 10 la sută față de producția marfă a anului 
trecut.

AUTOR : Colectivul de oameni ai muncii din uzi
nă, colectiv din care aproape trei sferturi sint tineri.

INTERLOCUTORI : ing. Mihai Ion, secretarul co
mitetului U.T.C. al uzinei și strungarul Bogoli Victor, 
locțiitor de secretar

•— Ce înseamnă scule econo
misite ?

— Conform normelor STAS 
sculele au o anumită durată de 
funcționare după care trebuie 
să fie reascuțite. Pînă acum 
durata de funcționare era pre
lungită după cum credea fie
care de cuviință. Acțiunea „în
tregul spor de producție ai a- 
nului 1972 cu scule economisite*  
inițiată în urmă cu trei săptă- 
mîni de colectivul secției a 
IlI-a a cuprins aproape 1 000 
din cei peste 1600 de munci
tori, tehnicieni și ingineri din 
uzină. Trebuie precizat încă de 
la început că rolul cadrelor de 
concepție în prelungirea dura
tei de funcționare a sculelor 
este dintre cele mai importan
te, acest sector prezentînd pri
mele soluții practice cum ar fi 
de exemplu : acoperirea scule
lor cu un strat protector ; re
ducerea importului prin pro
iectarea și executarea de cuți
te, pieptene, broșe, freze pro
filate etc. Pentru ascuțirea scu
lelor a fost creat un atelier 
centralizat unde lucrează mun
citori specializați în domeniul 
respectiv, s-au luat măsuri 
pentru recondiționarea sculelor 
uzate. Rezultatul nu a întîrziat: 
la sfîrșitul lunii iulie cererea 
de scule noi a înregistrat o evi
dentă scădere. Una din conse
cințele acestui rezultat : secția 
S.D.V.-uri, nemaitrebuind să 
facă față producției de scule 
în același ritm susținut ca pînă 
acum se va preocupa mai temei
nic de capitolul autoutilare și, 
de asemenea, de executarea 
unor dispozitive speciale de 
mare complexitate tehnică.

— Prelungirea duratei de 
funcționare a sculelor înseam
nă efectiv depășirea duratei pe 
care a avut-o în vedere proiec
tantul și constructorul ?

— Nu, noi nu facem altceva 

al aceluiași comitet.
decît sâ ne „înscriem*  într-un 
barem care funcționează dra
conic — nu trebuie să ne spe
rie cuvîntul — în țările cu un 
grad industrial avansat. Rezer
vele interne în ce privește eco
nomisirea de scule sînt de des
coperit abia după ce von» lucra 
după un barem asemănător. 
Acest deziderat, al prelungirii 
duratei de funcționare a scule
lor a devenit realitate în cea 
mai mare parte a secțiilor și 
trebuie să însemne, începînd 
cu anul 1973, normă obligatorie 
pentru toți muncitorii. Pornind 
de la rezultatele obținute la 
sfîrșitul anului 1972 — perfecti
bile și acelea, se înțelege ! — 
vom putea vorbi abia atunci 
despre un spor de producție, 
pentru că ceea ce am realizat 
și vom realiza pînă la capătul 
trimestrului IV va reprezenta 
racordarea la cerințe și norme 
de lucru elementare.

— Acțiunea lansată de colec
tivul de la „Hidromecanica

Gheorghe Ion, Nemeth Aron, Nemeth Iosif, Mircea Cornel.

fost studiată cu multă atenție 
în unele întreprinderi din ju
deț. Ați participat la un schimb 
de experiență aici, în uzina 
dumneavoastră, al cărui obiec
tiv a fost tocmai generalizarea 
acestei acțiuni. Care au fost 
ecourile ?

— Ceea ce trebuie subliniat 
este că schimbul de experiență 

și-a dovedit din plin utilitatea 
deoarece s-au tras concluzii de 
lucru privind folosirea și între
ținerea rațională a sculelor. 
Cum spuneam, s-a dovedit că 
economisirea de scule, în pro
porția pe care noi ne-am pro
pus-o, trebuie să devină nor
mă obligatorie de lucru pentru 
fiecare muncitor. A fost 

din concluziile la care au aub- 
srria toți cel venițl la achimbul 
de experiență. Tot cu ucrasU» 
ocazie s-u stabilit cu In între
prinderile conatruetoarc de 
mașini și utilaje aă ae între
prindă acțiuni concrete astfel 
Incit pînft la 23 August iniția
tiva să fie generalizată In în
tregul județ.

— Am aflat că 35 de atrun- 
gari lucrează cu acule economi
site.

— Numărul lor este mai mare 
și tocmai realizarea acestei 
„performanțe*  absolut normale 
într-un termen destul de scurt 
ne îndrituiește, o dată In plus, 
să afirmăm că, începînd cu 
luna ianuarie a anului viitor 
vom pute.a vorbi cu temei 
despre un spor de producție 
obținut cu scule economisite. 
Procentul de 10 la sută pe care 
ne-am angajat să-1 realizăm va 
fi cu siguranță depășit. Dar, 
privit din punctul de vedere 
al duratei normale de între
buințare al sculelor, cele zece 
procente sînt pentru noi nu de
pășiri ci plan de producție 
propriu-zis.

— Cum ați populariza dum
neavoastră această acțiune ?

— Poate e impropriu spus 
„populariza*.  Am pune doar o 
întrebare : „Ce înțelegeți prin 
scule economisite ?*  șl, în func
ție de răspuns, am înțelege 
dacă e sau nu vorba de 
„rezerve interne*  despre care 
se știe sau avem de a face 
efectiv cu metode noi de pre
lungire a duratei de funcțio
nare a sculelor. Și am proce
da în consecință. Colegul meu 
este strungar de 11 ani, vreau 
să subliniez strungar de cali
tate superioară ; prin profesie, 
eu sînt în contact nemijlocit cu 
realitatea sculelor. Nu am adus 
în discuție toate argumentele, 
implicațiile ce se pot ivi, dar, 
aceasta este părerea noastră și 
ea „coincide*  cu a întregului 
colectiv.



„ZILNIC, PRIN EFORTURI PROPRII, 
85 Kg. FIRE CARDATE PESTE PLAN '

„...este îndemnul inițiativei lansate de ti
nerele muncitoare din secția ringuri a uni
tății II din cadrul întreprinderii „Filatura 
Românească de Bumbac".

îndemn plecat și din obli
gația ca aceste fire peste 
plan să „reziste" parametri
lor calitativi. Aceeași forță 
de muncă,, avînd același 
grad de calificare dar cu 
un alt plan de producție, 
prin urmare.

— De la ce s-a pornit ?
— De la obligația fiecărei 

muncitoare de a valorifica 
și respecta cu strictețe nor
ma de timp — cele 480 de 
minute. Să supraveghez^ 6 
părți de ring pe care se în- 
vîrt 1248 de fuse, să le su
praveghez! pentru ca nici- 
unul să nu se oprească nici 
măcar pentru o clipă nu este 
ceva ieșit din comun. Dim
potrivă, ieșit din comun, — 
exceptind cazurile de forță 
majoră — este să nu ți se 
invirte toate aceste fuse. 
Prin organizarea exemplară 
a locului de muncă, prin a- 
tenta supraveghere a celor 
6 părți de ring, prin inter
venții prompte cele 85 kg 
fire cardate sînt posibile. 
Pină la sfîrșitul anului au 
mai rămas 195 de zile. în
mulțite cu 85 de kilograme, 
la nivelul secției vor ti date 
peste plan 16 tone fire car- 
date. Dialogul a avut loc în 
prima zi de „inițiativă". Ani 
reprodus gîndurile de a- 
tunci ale tovarășei Nae Ioa
na, secretara comitetului 
U.T.C. pe întreprindere.

• După prima săptămlnă, 
MEDIA PK ZI A FOST NlJ 
DE 85 DE KG. (I 115 KG. 
PESTE PLAN ;

PRIN FORTE PROPRII, CU CHELTUIELI MINIME

„MECANIZĂM LUCRĂRILE
DIN FERMA ZOOTEHNICĂ*

85 de kg pe zi de 
fire economisite, 
sînt, în fapt, pină 
acum. 450 de kg. 

in 24 ore.

• A doua săptămlnă 1 
„RECORDUL* MEDIU ZIL
NIC Al. PRIMEI SAPTA- 
MÎNI A FOST DEPĂȘIT CU 
9 KG. 115 | 9 — 124.

Bilanțul la sfîrșitul lunii 
iulie : in loc de 85 kg fire 
cardate au fost obținute zilnic 
450 kg. Printre protagonistele 
întrecerii : Vieru Viorica, 
Caraiciuc Maria. Tănase Eu
genia, Zamfir Victoria, O- 
limpia Manole, Tănase 'fin
ea, Florios Tunam.

domeniul zootehniei pe crește
rea vacilor cu Lapte, aici fiind 
amplasată una dintre impor
tantele ferme intercoopera- 
tiste ale județului. Folosind 
construcțiile existente, coope
ratorii au reușit cu un an mai 
devreme să concentreze aici 
întregul efectiv de 60.0 de vaci 
cu lapte urmind ca ulterior să 
se realizeze modernizarea fer
mei prin introducerea com
plexă a mecanizării lucrărilor 
de bază.

Eșalonate în timp, fazele 
procesului de modernizare 
urmau a fi realizate în cîțiva 
ani. Cunoscind aceste terme
ne, cunoscînd și realitățile și 
necesitățile cooperativei, tine
rii de la C.A.P. Ștefănești-Ilea- 
na s-au angajat să execute lu
crările de mecanizare cu for
țe proprii. După ce au stu
diat în amănunt planul de mo
dernizare și au găsit, în urma 
calculelor făcute cea mai 
bună soluție, ei s-au adresat 
tinerilor de la Uzina „Semă
nătoarea" pentru realizarea în 
comun a acestui obiectiv.

Concret, în timpul lor li
ber, tinerii din sat execută 
lucrări necalificate, deschi- 
zînd, astfel, front de lucru

Costul introducerii 
apei într-un grajd 

este redus la jumătate

Unul din „colaboratorii" C.A.P. 
Ștefănești-Ileana — tinărul Radu 
Stanicei de la Uzina „Semănă

toarea".

Cooperativa agricolă din 
Ștefănești-Ileana județul Ilfov, 
și-a profilat activitatea dc 
producție îndeosebi pe po
rumb și culturi tehnice iar în

infirinnnnr'STirsTirinnrainrinrrFrFirrjTrrrinnnnnttnnnnroTOTrKOTinrrroTinnj^
zilnic 85 kg fire cardate peste plan. 3

BILANȚUL la sfîrșitul lunii iulie : zilnic s-au obținut 450 kg. 3 
fire cardate peste plan. 3
RECORDUL va fi „probabil" o altă inițiativă. 3

• ANGAJAMENT inițial : zilnic 85 kg fire cardate peste
• ÎN PRIMA SĂPTĂMÎNÂ, media realizată zilnic 124 kg.

2

o •

Reluăm dialogul cu secre- 
tara comitetului U.T.C.

— Inițial, utecistele s-au 
angajat să dea zilnic peste 
plun 85 kg. La sfîrșitul săp- 
tăminii trecute media era 
de 450 kg.

— Vă spuneam din prima 
zi : cele 6 părți de ring tre
buie să funcționeze cu toată 
încărcătura. Și au funcționat 
pină aproape de limita prac
tică admisă. Ce am consta
tat noi : factorul determi

’ • Spirit creator, iniția- J ►
, tivâ, acțiuni concrete. <k
► • Tinerii din Ștefănești, 4 * *
* cu sprijinul celor de la J ►
► „Semănătoarea", prin for- < ’
► țe proprii, cu cheltuieli 4 , 
J minime au trecut la me- J ► 
k canizarea lucrărilor din < *
► ferma zootehnică. 4 J
J • 500 hectolitri lapte ] ►
► in plus numai la efecti- < ►
► vul cazat in grajdul su- 4’
* pus organizării. J ►

echipei de meseriași de la 
„Semănătoarea" ce se depla
sează în timpul concediului 
lor de odihnă, în turele libere 
sau ca urmare a preluării sar
cinilor de producție de către 
uteciștii organizațiilor U.T.C. 
ale atelierelor din uzină. Ini
țiativa de a introduce astfel 
mecanizarea lucrărilor în adă
posturile zootehnice a trecut 
în cîteva zile în faza de ac
țiune, unul din cele șase graj
duri ale cooperativei fiind 
acum aproape în întregime 
modernizat. Ceea ce mai a- 
trage atenția este că la reali
zarea obiectivelor propuse 
pentru organizarea producției 
pe baze moderne participă 
echipe formate din tinerii din 
sat și din cei care locuiesc în 
sat dar lucrează în diferite 
întreprinderi, șantiere de con
strucții sau în S.M.A., adică 
tinerii satului.

Analizînd posibilitățile de 
care dispunem, remarcii Ion 
Semedescu, inginerul șef coor- 

nant rămîne atenția cu care 
se supraveghează mașina. 
Una din tinere s-a exprimat 
destul de plastic : „am ridi
cat atenția la grad de obli
gație".

— Care este numele ace
stei fete ?

— Luați și dumneavoastră 
ringurile la rînd și unde vă 
opriți, acolo se află acea 
fată.

— Ce înseamnă limita 
practică admisă ?

,.Mecanizarea fermei zootehnice prin mijloace proprii — sarcina 
noastră, a tinerilor satului".

donator al Uzinei „Semănătoa
rea", ne-am propus să spriji
nim cooperativa agricolă prin 
utilizarea unor materiale, în
deosebi capete de țevi care 
prin sudare pot fi întrebuin
țate în sectorul zootehnic. La 
un calcul sumar, costul intro
ducerii apei într-un grajd este 
redus, valoric, aproape la ju
mătate în comparație cu de
vizul, iar termenul de execu
ție este devansat cu un tri
mestru. Fapt care determină 
sporirea producției cu circa 
500 de hectolitri de lapte nu
mai la efectivul cazat în 
grajdul supus modernizării.

Pagini realizate de NICOLAE ADAM
Fotografiile au fost realizate de :
ORESTE PLECAN, GH. CUCU, P. TÂNJALĂ și AL PRUNDEANU

— Mai înseamnă citeva 
zile, o săptămină, două. Apoi 
va trebui să vă adresați con
structorilor de ringuri.

— Există, după părerea 
dumneavoastră vreun motiv 
ca lucrătoarele de la ringuri 
să nu obțină performanța 
maximă ?

— Teoretic nu. Practic, se 
înțelege, pot interveni per- 
turbații pe fluxul tehnologic 
dintr-o serie întreagă de 
motive. In secția ringuri a 
unității II, datorită repara
țiilor și întreținerii de bună 
calitate a mașinilor, aseme
nea motive sînt pe cale de 
dispariție. Inițiativa tinere
lor lucrătoare a provocat o 
reacție în lanț care a cu
prins și echipele de repara
ții și întrețineri.

— Care credeți că va fi 
recordul ?

— „Recordul" va fi, proba
bil, o altă inițiativă.

în continuare vor fi atacate 
celelalte lucrări.

Așadar, la scurt timp după 
lansarea inițiativei rezultate
le sînt mai mult decît promi
țătoare. Ca urmare, inițiativa 
a fost preluată de nenumă
rate colective de tineri din 
peste treizeci județe ale țârii. 
Colaborarea între cooperative 
agricole de producție și uzine 
se anunță, astfel, eficientă și 
deosebit de utilă și, se înțele
ge, permanent susceptibilă 
îmbunătățirilor.
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99ZIUA PRESEI ROMANE"
La Casa ziariștilor din Capi

tală a avut loc, marți, o adu
nare festivă, în cadrul căreia 
a fost sărbătorită „Ziua presei 
române*.

Au luat parte membri ai C.C. 
al P.C.R., redactori șefi, redac
tori și corespondenți voluntari 
ai presei centrale și periodice, 
ai Agenției Române de Presă 
„Agerpreș", radioului și televi
ziunii, tipografi, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Ex
terne și ai Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, activiști 
de partid, membri ai uniunilor 
de creație.

Despre importanța „Zilei pre
sei române*,  care coincide cu a 
41-a aniversare a ziarului 
„Scînteia", a vorbit Traian 
Pușcașu, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Radîotele- 
viziunii.

în încheierea adunării festi
ve, participanții au adresat o 
telegramă Comitetului Central 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune :

Gazetarii comuniști sînt pe 
deplin conștienți că întreaga 
activitate a mijloacelor moder
ne de informare în masă în 
țara noastră trebuie îndrepta
tă, în continuare, spre mobili
zarea întregului potențial de

energie și creație al poporului, 
pentru realizarea obiectivelor 
Congresului al X-lea al P.C.R., 
ale recentei Conferințe Națio
nale, pentru îndeplinirea pre
vederilor cincinalului înainte 
de termen. In același timp, ei 
consideră ca o sarcină de o- 
noare misiunea de a milita cu 
dăruire comunistă pentru în
făptuirea vastului program de 
făurire a omului nou, cu o înal
tă conștiință, patriot devotat, 
constructor entuziast al socie
tății socialiste multilateral dez
voltate.

Vă încredințăm, iubite tova
rășe secretar general, că zia
riștii — activiști într-un im
portant domeniu al ideologiei și 
educației socialiste — pun mai 
presus de orice slujirea cu de
votament nețărmurit a parti
dului, natriei și poporului, da
toria de a milita activ și efi
cient pentru triumful politicii 
marxist-leniniste a Partidului 
Comunist Român.

însuflețiți de aceste înalte 
convingeri — se spune în în
cheierea telegramei —, de sar
cinile programatice de deose
bită importanță trasate de 
Partidul Comunist Român, zia
riștii din întreaga țară, fără 
deosebire de naționalitate, țin 
să asigure conducerea partidu
lui că vor activa mai departe, 
fără preget, pentru a răspunde 
cu cinste înaltelor comanda
mente puse în fața lor. în nu
mele prezentului socialist, al 
viitorului comunist al patriei 
noastre.

O INVITAȚIE PENTRU
CITITORI

Șl ASTĂZI PUTEȚI RĂSPUNDE
LA ANCHETA NOASTRA

TINERE, NU PESTE MULTĂ VREME VOM SĂRBĂTORI ÎMPREU
NĂ, CU TOTII, ASA CUM O VA FACE ÎNTREGUL NOSTRU PO
POR, ZIUA DE 23 AUGUST, ACEASTA ZI ATIT DE FIERBINTE 
PENTRU ISTORIA ȚARII. ȘTIM CA, IN ORICE COLȚ AL PATRIEI 
TE VEI AFLA ATUNCI, GÎNDURILE DE DRAGOSTE Șl RECUNOȘ
TINȚĂ TI SE VOR ÎNDREPTA FIRESC SPRE PIAȚA AVIATORILOR, 
UNDE SE VOR AFLA, LA ÎNALTA TRIBUNA A DEMONSTRAȚIEI, 
IUBITII CONDUCĂTORI Al PARTIDULUI Șl POPORULUI NOSTRU. 
DORIND SA SE FACĂ ECOUL CITITORILOR, ZIARUL NOSTRU 
TE INVITA SA PARTICIPI LA REALIZAREA UNEI AMPLE ANCHETE 
REALIZATA PRIN SCRISORI, RUGINDU-TE SA RĂSPUNZI LA 
ÎNTREBAREA :

— Tn ce coloană te vei afla de ziua 
marii sărbători, cu ce succese vii s-o 
întîmpini, ce gînduri dorești să adre
sezi conducerii partidului cu acest 
prilej festiv ?

PROMIȚ1ND SĂ PUBLICĂM RĂSPUNSURILE INTR-UN 
NUMĂR SPECIAL DEDICAT ZILEI DE 23 AUGUST, AȘTEP
TĂM SCRISOAREA TA, ÎNSOȚITĂ DE O FOTOGRAFIE 
P1NĂ LA DATA DE 16 AUGUST A.C.

„Scînteia tineretului"

TELEGRAMA
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socialiste 
România, ION GHEORGHE 
MAURER, a trimis președinte
lui Consiliului de Miniștri al 
Republicii Democrate Germane, 
WILLI STOPH, următoarea te
legramă :

Aflînd cu întristare știrea des
pre pierderile de vieți omenești 
în catastrofa aeriană care a a- 
vut loc în zona Konigs-Wuster- 
hausen, vă exprim Dumneavoa
stră, Consiliului de Miniștri al 
Republicii Democrate Germane 
și familiilor îndoliate, sentimen
tele noastre de profundă com
pasiune și sincere condoleanțe.

Concertul Orchestrei federale de tineret
din R.F. a Germaniei

în cadrul turneului pe care îl 
întreprinde în țara noastră, Or
chestra federală de tineret din 
R.F. a Germaniei a susținut, 
marți seara, un concert la Ate
neul Român.

înființată în anul 1969, orches
tra este alcătuită, în mare par
te. din laureați ai concursului 
„Tineretul cîntă" — manifesta
re tradițională în R.F. a Ger
maniei, care reunește în fiecare 
an numeroși tineri artiști talen- 
tați. în puținii ani de activita
te, acest colectiv artistic și-a

cîștigat un frumos prestigiu, atît 
în*  țară, cît și în străinătate.

După o suită de concerte la 
Timișoara, Jimbolia, Sibiu, ora
șul Victoria și Brașov, artiștii 
oaspeți s-au prezentat în fața 
publicului bucureștean cu un 
program cuprinzînd lucrări de 
Beethoven, Brahms și Webern.

în continuarea turneului său, 
Orchestra federală de tineret 
din R.F. a Germaniei va mai 
susține concerte pe litoral, la 
Costinești.

VIATA „UȘOARA" E, CEL Putcti lucra

MAI ADESEA, GREA
(Urmare din pag. I)

birourile miliției orășenești. 
Completa o declarație penală. 
Crezuse că hrana se poate 
obține practicând... distracția! 
Cu aproape un an în urmă, 
cînd fusese remarcată prin
tre fetele care dovedesc pre
dilecție pentru faleza din 
preajma portului a fost sfă
tuită, prevenită, ba chiar aju
tată să înlăture morbul unei 
vieți parazitare. In urma u- 
nor intervenții prin oficiile 
de resort, S. Valeria a fost 
angajată la Filatura de lină. 
N-a stat acolo: a plecat ri- 
dietnd din umeri. Cum o să 
muncească ea, cu mîinile ei 
firave ? Cum o să-și obo
sească la urzeală ochii ei fru
moși ? A urmat o viață a flu
turilor de noapte între can
delabrele barurilor și clinche
tul paharelor cu coniac. O 
viață în mod cert cu un sfir- 
șit jalnic. Astăzi, după decla
rația pe care a dat-o, S. Va
leria a rămas la miliție. I se 
întocmește un dosar penal.

Celălalt erou, Mircea Ște- 
fănescu, tot din Constanța, a 
și făcut cunoștință cu hotă-

ANUNȚ

rîrile justiției. Tatăl său, un 
bătrîn muncitor de port, și-a 
îndrumat fiul către muncă. 
Mircea a absolvit o școală 
profesională, dar n-a apucat 
să lucreze prea multă vreme. 
Se ducea în port și în loc să 
muncească pierdea timpul pe 
lingă vapoare. Specula i-a a- 
dus o primă condamnare. A- 
cum, tatăl pensionar își pri
vește trist urmașul și clatină 
din umeri a neputință. Pe 
Mircea lecția nu l-a lecuit de
finitiv, duce încă o viață de 
parazit, dar trăiește în ace
lași timp momente de spai
mă. Cînd l-am întrebat de 
ce nu lucrează, ne-a mărturi
sit la început că se mai o- 
dihnește... Mai apoi, în fața 
ofițerului de miliție care mi-l 
prezentase, a început să se 
bîlbtie, să se încurce în răs
punsuri. A făcut apel la Co
dul Penal: „Dacă nu sînt 
dovezi nu pot fi acuzat".

...Două existențe parazitare. 
Uneia i se face soldul, cea
laltă continuă plină de neli
niște...

Nu, hotărît lucru, existența 
parazitară nu este de loc u- 
șoară. Dincolo de tot corte
giul de atribute care o lip
sesc cu desăvîrșire 
valoare sociala, de 
ei nu poate rămîne 
imensă tristețe.

de orice 
pe urma 
decît o

în colectivul

A apărut : 
numărul 8 (august) 

al revistei

„PENTRU PATRIE"
DIN CUPRINS : • înfăptui- 
rea hotărîrilor Conferinței 
Naționale a partidului — 
sensul înalt al tuturor efor
turilor noastre • Ideal și 
personalitate — interviu cu 
generalul-maior de securi
tate Alexandru Dumitrașcu.
• Carnet — însemnări de 
scriitor de Haralamb Zincă.
• Și moartea plutea deasu
pra tuturor — povestire de 
Aurel Mihale. • Acțiunea 
„Vulturul" (VI) de Constan
tin Preda. • Furtul din Six- 
tina Timișoarei" — repor
taj de Roland Vasilievici • 
Rubricile : „Pe frontul ne
văzut". „Panoramic", „Co
locviu", „Mozaic dinamo- 
vist", „Satiră și umor".

Mai semnează : Alexandru 
Andrițoiu, Ion Bănuță, Dan 
Caragheorghe, Eugen Frun
ză, Dan Mutașcu, Eugen 
Teodoru, Ion Tîrlea.

nostru!
(Urmare din pag. I)

i-aș putea oferi oricînd colectivul 
nostru, de pildă, care produce 
bunuri materiale devenite astăzi 
tuturor familiare : aparate de ra- 
diorecepție și de televiziune. Pro
ducția noastră nu numai că aco
peră nevoile interne, dar ne per
mite să și exportăm in 15 țări ale 
lumii. E bine să se știe că media 
de virstă a colectivului de mun
că din uzină este de 22 ani. In- 
tr-0 secție principală, cum este, 
spre exemplu, cea de montaj, me
dia de virstă este chiar de 20 de 
ani! Noi am angajat absolvenți 
și absolvente de liceu, cărora 
printr-un curs special — ținînd 
seama de cunoștințele lor de fi
zică și matematică — le-am ofe
rit calificare superioară în me
serii de mare importanță: depa
natori și reglori de aparate de 
radio și televiziune. Aș putea a- 
dauga că la noi au venit tineri 
cu o virstă chiar și sub 20 de 
ani. Au muncit și au învățat aici, 
iar astăzi unii dintre ei conduc 
echipe, sînt maiștri și chiar ingi
neri. O realitate elocventă pen
tru posibilitățile multiple de a- 
firmare ale tinerilor. Nu peste 
multă vreme vom trece la tran- 
zistorizarea televizioarelor și apa
ratelor de radio. Operațiunea 
pretinde o muncă de înaltă teh
nicitate, de pricepere și migală. 
Dar cei care vor realiza practic 
tranzistorizarea sînt, în marea lor 
majoritate, tineri de 18, 19 și 20 
de ani, ca aceia care i-ați foto
grafiat, tineri aflați la o virstă 
frumoasă, o virstă a muncii yi a 
deplinei aftrmărt.

LICEUL AGRICOL 
FUNDULEA — JUDEȚUL 

ILFOV 
Anunță:

CONCURS DE ADMITERE 
în anul 1, curs de zi, pentru 

anul școlar 1972/1973, 
la următoarele specialități t
— agronomie
— protecția plantelor
La concurs se pot prezenta 

candidați din localitățile ru
rale de pe întreg teritoriul 

a 
in 

ani
tării, absolvenți ai clasei 
VIII-a a școlii generale, 
virstă de maximum 17 
împliniți în anul 1972.

Examenul va începe 
data de 1 septembrie 1972 
și va consta din probe scrise 
și orale la limba română și 
matematică, din materia cla
selor a V-a—a VIII-a a școlii 
generale, fiind precedat și 
de o examinare medicală cu 
1—-3 zile înaintea primei 
probe scrise.

înscrierile pentru concurs 
se fac pînă la 30 august 1972 
la secretariatul liceului, pe 
baza cererii scrise, la care 
se anexează următoarele ac
te :

— certificatul de naștere în 
original și în copie nelegali
zată ;

«— adeverință de promova
re a clasei a VIII-a a școlii 
generale :
— fișa medicală, eliberată 
de spital sau policlinică ;
— buletin de analiza sîngelui 
și rezultatul examenului ra
diologie pulmonar, efectuat 
cu cel mult 3 luni înainte de 
concurs.
— Informații la secretariatul 
școlii, zilnic. între orele 7,30— 
15,30.

la

(Urmare din pag. I)
„Tribuna școlii*  etc. Aceste 
programe pun un accent sporit 
pe studierea și însușirea crea
toare a marxism-leninismului, 
a politicii partidului și statului 
nostru. ~ 4’ -
bită se acordă aspectelor 
care le ridică dialogul și lupta 
de idei din lumea contempora
nă, sporirii combativității re
voluționare și a spiritului mi
litant, partinic, față de teoriile 
și ideile burgheze apologetice, 
anticomuniste. Pornind de Ia 
ideea că tînărul nu este un sim
plu „consumator de concepte", 
că nu trebuie redus la rolul de 
factor receptor, am luat mă
suri pentru dezvoltarea muncii 
directe cu elevii și studenții, 
pentru antrenarea lor la rezol
varea de cazuri, de probleme 
pe care le ridică activitatea 
practică în unitățile industriale, 
agricole și în alte ramuri. Pu
tem spune că în anul ce a tre
cut au fost abordate mai direct 
problemele pe care le ridică 
practica socială. în învățămîntul 
de toate gradele au fost înființate 
cabinete de științe sociale (pes
te 3 500 în școlile de 10 ani și 
licee, 60 în învățămîntul supe
rior) care sînt menite să cree
ze o relație nouă între profe
sor și elev, student, să stimu
leze modul activ de însușire a 
cunoștințelor.

— Ce s-a întreprins pentru 
întărirea catedrelor și perfec
ționarea cadrelor didactice de 
științe sociale ?

— La începutul acestui an au 
fost organizate catedre de ști
ințe sociale în municipii și o- 
rașe pentru a veni în sprijinul 
profesorilor din școlile genera
le de 10 ani, profesionale și li-

O atenție deose- 
pe

cee. Au fost elaborate propu
neri în vederea întăririi cate
drelor de științe sociale. La 
procesul didactic participă, în 
întreaga țară, circa 500 de ac
tiviști de partid și de stat, pre
cum și un mare număr de spe
cialiști, cercetători științifici în 
diferite domenii de activitate. 
Pe baza hotărîrilor de partid 
au început cursurile pentru 
perfecționarea pregătirii politi- 
co-ideologice a cadrelor didac
tice, organizate de Academia 
„Ștefan Gheorghiu" împreună 
cu Ministerul Educației și în
vățămîntului. Peste 500 cadre

PENTRU

DV. LIBER.

IN LUNA SEPTEMBRIE VA APARE

Revistă teoretică și social-politică a C.C. al P.C.R.
Ținînd seama de etapa de dezvoltare a țării noastre, de cerințele ac

tuale ale activității politice-ideologice, revista „Lupta de clasă" se trans
formă într-o publicație cu apariție bilunară, purtînd denumirea Era 
socialistă.

Prețul de vînzare al publicației ERA SOCIALI STA este de 3 lei exemplarul.
Abonamentele se fac la oficiile poștale, prin factorii poștali și difuzorii din întreprinderi, 

vinzare in librării și chioșcurile de difuzare ainstituții și de la sate. Revista se va găsi de 
presei.

Prețul abonamentului anual 24 de numere : 72 lei.

SPORT • SPORT • SPORT

SPORTIVII ROMANI 
LA OLIMPIADA
• Marți, a avut loc ședin

ța comună a Comitetului 
Executiv al Consiliului Na
țional pentru Educație Fizi
că și Sport și a Comitetului 
Olimpic Român, pentru defi
nitivarea delegației sportive 
a Republicii Socialiste Ro
mâne la cea de a XX-a e- 
diție a Jocurilor Olimpice 
de vară care va începe 
26 august la Miinchen. 
stabilit ca la Jocurile 
limpice de la Miinchen 
participe 170 de sportivi la 
16 discipline.' In delegație 
au fost incluși 25 de tineri 
talentați, de perspectivă, 
pentru acomodarea lor cu 
marile concursuri și în ve
derea pregătirii acestora 
pentru Jocurile Olimpice 
din 1976 de la Montreal.

la 
S-a 
O- 
să

• Pînă în prezent în satul 
olimpic au sosit 1 472 sportivi 
și sportive reprezentînd 51 
de țări. Ei își continuă pre
gătirile pe toate bazele olim
pice în vederea marelui eve
niment.

\AAAAAAAAAAAAA/W*AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAe

folosirea forței de muncă, îm
bunătățirea fluxurilor tehnolo
gice, creșterea eficienței econo
mice. O serie de cercetări con
crete au avut ca obiect însuși 
procesul de învățămînt (I.P.B., 
I.M.F.-București, Universitățile 
din Cluj și Timișoara).

— Raportînd aceste rezultate 
la sarcinile și exigențele for
mulate de documentele partidu
lui nostru, ale recentei Confe
rințe Naționale, ce deficiențe se 
pot constata ?

— Din controalele, sondajele 
și analizele făcute cu sprijinul 
organelor de partid în centrele

nala lipsa de angajare perso
nală a acestor cadre didactice 
în analizarea proceselor și fe
nomenelor contemporane. în 
-unele cazuri are de suferit în
săși munca directă cu studenții, 
deoarece unele decanate și ca
tedre acționează prea încet 
pentru creșterea ponderii dez
baterilor, pentru antrenarea a- 
cestora în rezolvarea de cazuri 
și probleme pe care le ridică 
viața. O serie de cadre didacti
ce cu o bogată experiență par
ticipă insuficient la seminarii- 
le conduse de asistenți. Uneori 
cadrele didactice motivează lip-

i
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ȘANSELE
LUPTĂTORILOR
Făcînd o retrospectivă a par

ticipării luptătorilor români la 
Jocurile Olimpice observăm că 
începînd cu anul 1956 cînd la 
Melbourne, „cocoșul" Francisc 
Horvat a reușit să cucerească 
prima medalie (de bronz) din 
istoria sportului luptelor din 
țara noastră, la fiecare ediție 
a Olimpiadei ei s-au numărat 
printre protagoniștii întreceri
lor ureînd pe podiumul învin
gătorilor. Astfel. în 1960, la 
Roma, Dumitru Pîrvulescu de
vine campion olimpic, Ion Cer
nea ciștigă medalia de argint, 
iar Ion Țăranu — medalia de 
bronz. La Olimpiada de la To
kio. în 1964, Valeriu Bularca 
obține medalia de argint, iar 
Dumitru Pîrvulescu și Ion Cer
nea au cîștigat medaliile de 
bronz. La ultima ediție a J.O. 
de la Ciudad de Mexico, pe pis
ta „Hielo Insurgentes", trei 
luptători români au urcat ia
răși pe podium : Ion Baciu (me
dalia de argint) Simion " 
și Nicolae Martinescu 
de bronz).

Urmărind această 
trecere în revistă, este ____
ca înaintea startului J.6. de la 
Miinchen, gîndurile noastre să 
se îndrepte pline de speranță 
și încredere spre mesagerii 
sportului luptelor din România, 
care — după cum promit — vor 
încerca să reediteze succesele 
repurtate anterior, reprezentînd 
cît mai onorabil acest sport cu 
o veche tradiție în țara noas
tră. Spre deosebire de edițiile 
precedente, anul acesta, la 
Miinchen, vor evolua un nu
măr record de participa'hțFî

Popescu 
(medalii

succintă 
și firesc

In-' luptătorii români în marea 
trecere care îi așteaptă ?

Folosind ca principal criteriu 
de analiză rezultatele obținute 
în competiții și forma sportivă 
arătată pînă acum, favoritul 
numărul unu la cucerirea unui 
titlu olimpic se anunță dublul 
campion mondial Gheorghe Ber- 
ceanu, recent cîștigător al tur
neului internațional de la Bu
dapesta’ și medaliat cu aur la 
„europenele" de la Katowice, 
în ordinea șanselor, îl putem 
cita pe Ion Baciu (cat. 57 kg) 
un luptător experimentat și fin 
tehnician, dar care va trebui 
să treacă de eternii săi adver
sari, fostul campion mondial și 
olimpic Varga (Ungaria), Trai- 
kov (Bulgaria) și Hanahara (Ja
ponia). Un cuvînt greu de spus 
la categoria 100 kg, îl va avea 
maestrul emerit al sportului, 
Nicolae Martinescu, dornic să 
schimbe medalia de argint cu
cerită la „mondialele" de la 
Sofia, în 1971, pe una de aur 
la Miinchen, unde speră să-și 
ia revanșa în fața campionului 
mondial Svensson (Suedia) și 
a sovieticului Iakovlenko.

Deși nu au revenit la forma 
sportivă cunoscută, Simion Po
pescu (cat. 90 kg) și Gheorghe 
Stoiciu (cat. 52 kg) se pot in
tercala în primele patru locuri. 
O mențiune specială acordăm 
greului Victor Dolipski care se 
anunță o veritabilă speranță.

La lupte libere, dată fiind a- 
ria de răspîndire a luptelor li
bere și valoarea coricurenților, 
misiunea luptătorilor noștri va 

dificilă. Speranțele noastre
mar record de pârtie panțf: ”pTntru un loc pe podium la 
peste 486 la cele doua stiluri de Miinchen stnt legate, totuși, de lllnfp mronînn r»u ratcoriria 4Q t_ i_  . , . , ’lupte, începînd cu categoria 48 
kg și terminînd cu categoria 
4-100 kg. Din această cauză, 
luptătorii vor fi obligați să sus
țină un număr sporit de me
ciuri (6—7 partide), ceea ce in
cumbă o pregătire fizică și teh
nică deosebită. în acest context, 
Federația română de lupte a 
întocmit un amplu program de 
pregătire a sportivilor nomina
lizați menit să contribuie la în
chegarea unor echipe reprezen
tative capabile să se impună la 
Miinchen. Două echipe comple
te, una la lupte libere și alta 
ia greco-romane. Ce șanse au

Ludovic Ambruș, de brăileanul 
Vasile Iorga și de rutinatul Pe
tre Coman (cat. 62 kg). Pe pri
mele 6 locuri pot să se claseze 
și Petre Poalelungi (cat. 68 kg) 
și Ștefan Stîngu (cat. 100 kg).

După cum ne-au declarat, re
cent, antrenorii emeriți Ion 
Corneanu și Ion Crîsnic, spor
tivii noștri 
J.O. de la 
comportare 
pe măsura

sînt hotărîți ca la 
Miinchen să aibă o 
cît mai onorabilă, 

posibilităților, a re
zultatelor dobîndite anterior, 
a condițiile create pentru 
bună pregătire.

GH. ȚARANU

MERIDIAN

Și
o

• MARII maeștri Ivan Radulov (Bulgaria) și Florin Gheor
ghiu (România), clasați pe primele două locuri în turneul zo
nal de șah de la Helsinki, și-au asigurat calificarea pentru faza 
interzonală a campionatului mondial. Performanța șahistului 
român este remarcabilă ținînd seama de valoarea turneului 
de la Helsinki, la care au participat 16 mari maeștri și maeștri 
din 14 țări europene.

• ECHIPA DE TENIS (tineret) a României a repurtat un 
nou succes în cadrul competiției feminine, care are loc la Bo- 
gliasco. După ce a învins cu 4-1 echipa Italiei, tinerele noastre 
tenismene au întrecut cu 3-2 reprezentativa Iugoslaviei. în 
urma acestui nou succes, echipa României s-a calificat pentru 
turneul final al competiției programat între 18 și 20 august, 
la Malaga.

• MARȚI, la Miinchen, In cadrul unui concurs internațional 
de atletism, Viktor Saneev (U.R.S.S.) a realizat la triplu salt 
performanța de 17,25 m (cea mai bună performanță mondială a 
sezonului).

dernizare a învățămîntului, iar 
preocupările pentru asigurarea 
funcționalității lor sînt încă in
suficiente. Se manifestă întîr- 
zieri în elaborarea manualelor, 
nu sînt întotdeauna respectate 
termenele de predare sau exi
gențele de calitate. Trebuie să 
arătăm că este încă slab valo
rificat potențialul de cercetare 
al catedrelor de științe socia
le, că unele dezbateri științifi
ce mai păstrează un caracter 
festivist, ineficient, care abor
dează la modul general, necrea
tor, aspecte actuale. întîrzie 
rezultatele așteptate în dome-

ȘTIINȚELE SOCIALE
didactice care predau științele 
sociale în școli, licee, facultăți 
au parcurs deja prima parte a 
programului de pregătire. Ca
tedrele de științe socia
le au stat mai mult in a- 
tenția senatelor și consiliilor 
profesorale. Au fost obținute 
rezultate mai bune în cerceta
rea științifică desfășurată 
catedrele J
Multe 
tuate 
prin

. . . „ de 
de științe sociale, 

din cercetările efec- 
au fost valorificate 

r___ studii, variante de
soluții puse la dispoziția orga
nelor de decizie politică, prin 
lucrări, articole și alte mate
riale apărute în presă. Multe 
colective au efectuat, pe bază 
de contract, cercetări privind

universitare din București, Iași, 
Bacău, Galați, Oradea, Pitești, 
în școli și licee din județele 
Mehedinți, Botoșani, Satu Mare, 
Ialomița a reieșit că există încă 
neajunsuri în predarea disci
plinelor de științe sociale : tra
tarea abstractă a unor pro
bleme social-politice, prezenta
rea schematică, descriptivistă, 
tendințe scientiste. Unele cadre 
didactice manifestă încă incon
secvență în ce privește accen
tuarea laturii educative a pre
legerilor, lecțiilor și seminarii- 
lor, nu depun suficientă- stră
duință pentru legarea strînsă a 
acestor cunoștințe cu realitatea 
construcției socialiste din țara 
noastră. Uneori se poate sem-

surile din pregătirea lor prin 
faptul că nu au documentarea 
și informarea necesară. Contro
lul și analizele făcute au evi
dențiat însă că multe din lu
crările social-politice și cele 
peste 550 de titluri-studii, con
sultații, dezbateri apărute în 
revistele de specialitate în anul 
școlar trecut sînt insuficient 
studiate și folosite în procesul 
de învățămînt. In ce privește 
activitatea cabinetelor de ști
ințe sociale a apărut necesitatea 
combaterii unor tendințe de fe- 
tișisare a schemelor și grafice
lor, de folosire nejudicioasă a 
planșelor și a altor materiale. 
Cabinetele nu sînt peste tot 
folosite ca instrumente de mo-

niul cercetării inter-disciplina- 
re. Se mai fac simțite menta
lități individualiste reflectate 
în tendința unora de a realiza 
singuri o anume investigație, 
care prin natura ei impune un 
efort colectiv,

— Deci, practic, pentru lichi
darea acestor neajunsuri ce ur
mează să întreprindă Ministerul 
Educației și învățămîntului ?

Cadrele didactice au ca îndru
mar în întreaga lor activitate 
Raportul prezentat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu la Con
ferința Națională — model de 
analiză dialectică marxistă, pă
trunsă de suflu revoluționar și 
de responsabilitate față de 
cauza socialismului1

în acest sens, vom continua 
acțiunea de dezbatere și per
fecționare a programelor de 
științe sociale în spiritul docu
mentelor și hotărîrilor Confe
rinței Naționale a partidului ; 
se vor lua măsuri pentru eșa
lonarea mai judicioasă a disci
plinelor de științe sociale în 
planurile de învățămînt; va fi 
îmbunătățită în continuare baza 
documentară (manuale, lecții, 
consultații) a studiului social- 
politic în școli și facultăți.

Manualele de științe sociale 
aflate sub tipar se revăd în 
lumina sarcinilor ce decurg din 
lucrările Conferinței Naționale. 
Va continua publicarea de bro
șuri, în ajutorul elevilor și stu
denților, pe teme majore ale 
politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru. 
Vor continua emisiunile la ra
dio și televiziune pe teme de 
științe sociale ; în acest sens, 
se lucrează la elaborarea unor 
noi tematici. Pentru cabinetele 
de științe sociale se va conti
nua acțiunea începută de înzes
trare cu diapozitive, filme de 
scurt metraj, diafilme, planșe, 
grafice, albume. Este în curs de 
definitivare programul sesiuni
lor științifice și al dezbaterilor 
ideologice care vor fi organi- 

•zate de unele institute sau cen
tre universitare. Vor fi reluate 
la sfîrșitul acestei luni cursu
rile de perfecționare a cadre
lor didactice de la Academia 
„Ștefan Gheorghiu" ; se va stu
dia posibilitatea cuprinderii 
mai angajante a studenților de 
la facultățile de profil ideolo
gic în cercetarea științifică ; în 
noul an de învățămînt, la A.S.E., 
se va înființa un laborator de 
metodologie.

I

BĂRBAȚI CUMSECADE : rulea
ză la Central (orele 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 : 18,15 ; 20,30).

NIKOLETINA BURSAC; ru
lează la Festival (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 : 16 ; 18,30 ; 21).

RĂZBOIUL MINELOR : rulează 
la Lumina (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30).

CREIERUL : rulează la Bucu
rești (orele 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21) ; Scala (orele 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21) î Grădina Fes
tival (ora 19,45) ; Grădina Se
lect (ora 20).

BINECUVINTAȚI ANIMALELE 
ȘI COPIII ‘.rulează la Patria (orele 
9 ; 12; 15; 18; 21).

TITIN ȘI TEMPLUL SOARELUI 
rulează la Capitol (orele 9,30 ; 
11,45 ; 14,15 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45) ; 
Floreasca (orele 15,30 ; 18 ; 20,30) ; 
Grădina Capitol (ora 20).

DACA E MARTI. E BELGIA ru
lează la Sala Palatului (orele 
17,15; 20), Feroviar (orele 9; 11,15;
13.30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45) ; Melo
dia (orele 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45) ; Modern (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 : 16 ; 18,15 : 20,30) ; 
Grădina Modern (ora 20).

PROCESUL UNEI STELE rulea
ză la Luceafărul (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 : 16 ; 18.30 ; 21) ; Favorit (o- 
rele 9,15 : 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) ; Grădina Doina (ora 20).

COLUMNA rulează la Munca 
(orele 16 ; 19).

FERMA DTN ARIZONA rulează 
la Victoria (orele 9 ; 12,30 ; 16 ;
19.30) : Flamura (orele 9 ; 12.30 ; 
16 ; 19,30) ; Aurora (orele 9 ; 12,30; 
16; 19.15); Grădina Aurora (ora 20).

O AFACERE rulează la Doina 
(orele 12,30: 15,30; 19 : 20,30), Mio
rița (orele 10: 12,30; 15), Program 
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I

I

I

I

I

I
I
I

I
I
I

de desene animate pentru
(orele 9,45; 11).

AVENTURI LA MAREA 
GRĂ rulează la Flacăra
15.30 ; 19) ; Laromet (orele , 
19) ; Popular (orele 15,30 ; 19).

BALADA LUI CABLE HOGUE 
rulează la Excelsior (orele 8.45 ; 
11 : 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 20,45) ; Glo
ria (orele 8,30 ; 10,45 ; 13,15 ; 15,45 ;
18.15 ; 20,45) ; Tomis (orele 8.45 ;
11 ; 13,15 ; 15,30 ; 18) ; Grădina
Tomis (ora 20,15).

NAUFRAGIAȚI TN SPAȚIU ru
lează la Grivița (orele 9 ; 11,45 ;
16; 19,30); Volga (orele 9; 12;
15 ; 18 ; 20,45).

FANFAN LA TULIPE rulează la 
Arta (orele 15,30 ; 18) ; Grădina 
Arta (ora 20,15).

LUPUL NEGRU rulează la Lira 
(orele 15,30 ; 18) ; Grădina Lira 
(ora 20.15).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL rulează la Dacia (orele 9 ; 
ITjlS ț 13.30 JT# ; 18,15 ; 20,30).

NEVĂZUT. NECUNOSCUT ru
lează la Viitorul (orele 16 ; 18; 20).

TREI DIN VIRGINIA rulează la 
Bucegi (orele 15,45; 18); Giulești 
(orele 15,30: 18.: 20.30); Grădina 
Bucegi (ora 20,15).

APA VIE rulează la Miorița 
(orele 17,30; 20).

EXPLOZIA ALBĂ rulează la 
COtroceni (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

CASA DE SUB ARBORI rulează 
!a Buzești (orele 15,30 ; 18) ; Gră
dina Buzești (ora 20,15).

WATERLOO rulează la Unirea 
(ora 16).

MĂRTURISIRILE UNUI COMI
SAR DE POLIȚIE FĂCUTE PRO
CURORULUI REPUBLICII rulează 
la Ferentari (orele 15,30 ; 18 ; 20.15).

VEDERE DE PE POD rulează la 
Rahova (orele 15,30; 18; 20,15).

directorul rulează la Cosmos 
(orele 15,30 ; 19).

20 000 DE LEGHE SUB MĂRI 
rulează la Drumul Sării (orele 15 ;
17.30 ; 20).

ROBIN HOOD rulează la Pacea 
(orele 15,45; 18; 20).

AMINTIRI BUCUREȘTENE ru
lează la Timpuri Noi (orele 9,45—
20.15 în continuare).

LEGENDA rulează la Crîngașl 
(orele 15,30 ; 17,45 ; 20).

DESCULȚ IN PARC rulează la 
Moșilor (orele 15,30 ; 18) ; Grădina 
Moșilor (ora 20,15).

CERMEN rulează la Vitan (orele
15.30 ; 18).

MIHAIL STROGOFF rulează la 
Progresul (orele 15,30 ; 18 ; 20,30).

JOCUL DE-A MOARTEA rulea
ză la Grădina Vitan (ora 2(^15).

FREDY ȘI ClNTECUL PRERIEI 
rulează la Grădina Unirea (ora 
19,45).

JANDARMUL DIN SAINT-TRO
PEZ (orele 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18.15); 
DUMINICA LA NEW YORK (ora 
20,30) rulează la Cinemateca 
„Union**.

NEA- 
(orele 
15,30 ;

MIERCURI ÎS AUGUST

Teatrul „C. Tănase" (la Grădina 
Boema) : TRASNITUL MEU
DRAG — ora 20; Teatrul „I. Va- 
silescu" (la Teatrul de vară „23 
August") : FLOARE DE CACTUS
— ora 20 ; Teatrul Giulești : O- 
MUL CARE A VĂZUT MOARTEA
— ora 20 ; Ansamblul „Rapsodia 
Română" : PE PLAIURILE MIO
RIȚEI — ora 18,30.

MIERCURI, 16 AUGUST 1972

PROGRAMUL I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

9,0.0 Deschiderea emisiunii. 8,05 
Teleglob : Republica Populară 
Congo. 9,25 O viață pentru o idee : 
Nikitin (IV). 9,55 Publicitate.
10,00 Curs de limba rusă. 10,30 
Dezbateri în lumina Tezelor 
Conferinței Naționale a P.C.R. De
mocrația socialistă și perfecționa
rea activității sociale. 10,55 Teleci- 
nemateca pentru tineret : Primă
vara. 12,25 Telejurnal. 17,30 Deschi
derea emisiunii de după-amiază. 
Curs de limba germană. 18,00 In
termezzo muzical. 18,20 Noutăți 
cultural-artistice. - 18,40 Tragerea 
Pronoexpres. 18,50 Timp și anotimp 
în agricultură. 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. în cinstea zilei de 
23 August — marea întrecere la 
zi. 20,00 Teleobiectiv. 20,20 Inter
pretul săptămînii. 20,35 Telecine- 
mateca : Electra. 22,30 „24 de ore".

PROGRAMUL II

20,00 România în lume. 20,30 Por
tativ ’72. 21,15 Viața economică a 
Capitalei. 21,35 Arta plastică. Mu
zeul din Oradea. 21,50 Roman foi
leton „Moș Goriot". Reluarea e- 
plsodului al II-lea.



a

întîmpinarea

de 23 August
MOSCOVA 15 — Cores

pondentul Agerpres. Lauren- 
țiu Duță, transmite : In legă
tură cu apropiata sărbătoare 
națională a țării noastre, 23 
August — Ziua eliberării 
României de sub jugul fas
cist — la Ambasada din Mos
cova a Republicii Socialiste 
România 3 avut loc o confe
rință de presă. Ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
în Uniunea Sovietică, Gheor- 
ghe Badrus, a vorbit despre 
semnificația marii sărbători 
și importantele succese repur
tate de poporul român, sub 
conducerea partidului său co
munist, în anii de construire 
a socialismului și a răspuns 
la întrebările ziariștilor. ,

BERLIN 15 — Cores
pondentul Agerpres, Ștefan 
Deju, transmite: La 15 au
gust, a avut loc la ambasa
da României din Berlin ' o 
conferință de presă consa
crată aniversării zilei de 23 
August. însărcinatul ■ cu afa
ceri ad-interim al României 
în R.D. Germană, Nicu Șer- 
ban, a prezentat o expunere 
privind realizările obținute în 
construcția socialistă în Re
publica Socialistă România

Delegația P.C.D. la Brazzaville s. u.
BRAZZAVILLE 15 (Agerpres). 

— La Brazzaville a sosit dele
gația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Iosif 
Banc, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R. care, la invitația con
ducerii Partidului Congolez al 
Muncii, întreprinde o vizită de 
prietenie în Republica Populară 
Congo. Delegația a fost întîm- 
pinată la aeroport de Pierre Nze, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.M., de alte persoane 
oficiale congoleze, precum și de

însărcinatul cu afaceri al Româ
niei la Brazzaville.

într-un mesaj adresat națiunii 
cu prilejul celei de-a IX-a ani
versări a zilei Naționale, pre
ședintele Republicii Populare 
Congo, Marien N’Gouabi, a re
levat că poporul congolez. strins 
unit în jurul Partidului Congo
lez al Muncii, se pronunță cu 
hotărîre împotriva imperialis
mului, colonialismului și rasis
mului. El a subliniat că Repu
blica Populară Congo va con
tinua să sprijine mișcările de 
eliberare națională din colonii
le portugheze și din sudul con
tinentului african.

ORIENTUL APROPIAT
• Misiunea lui Riad • Interviul ministrului de 

externe
Secretarul general al Ligii A- 

rabe. Mahmoud Riad, a sosit 
marți în capitala Siriei, venind 
din Liban, unde a avut între
vederi cu ministrul de externe 
Klialyl Abouhamad asupra unor 
probleme ale situației din O- 
rientul Apropiat și ale țărilor 
arabe. în general. Răspunzînd 
unei întrebări puse de ziariști 
privind o eventuală misiune de 
mediere între Siria. Liban și 
Iordania. în vederea rezolvării 
problemelor de tranzit în a- 
ceastă regiune, Mahmoud Riad 
a precizat că este „de datoria 
sa de a ridica toate problemele 
existente între țările arabe în 
scopul găsirii unor soluții-.

Intr-un Interviu acordat zia
rului „AL GUMHURIA" și re
luat de agenția M.E.N., mini-

japonez
strul de externe al Japoniei, 
Masayoshi Ohira, a subliniat că 
țara sa dorește să contribuie la 
dezvoltarea economiei egiptene, 
sprijină retragerea Israelului 
din teritoriile arabe ocupate și 
respinge — *
ță.

Șeful 
relevat, 
rii sale 1 
bazează 
miterea _______ __ ________
prin forță, sprijinirea rezoluției 
Consiliului de Securitate din 
noiembrie 1967 și a aplicării ei, 
susținerea misiunii Jarring. 
Japonia, a adăugat el, este in
teresată, de asemenea, în re
deschiderea Canalului de Suez 
și în stabilitatea păcii în aceas
tă regiune, fiind dispusă să de
pună toate eforturile în acest

expansiunea prin for-

diplomației japoneze a 
totodată, că poziția țâ- 
în Orientul Apropiat se 
pe trei principii : nead- 
dobîndirii de teritorii

4k 2 a! democraților

£

3 =• si
=>

Ostași ai unei unități antiaeriene a armatei R.D. Vietnam, in acțiune.

„SCANDALUL WE
TINERETUL LUMII

• STUDENȚII VÎNZĂTORI O ÎNFRUNTĂ 
PE DOAMNA CHRISTINA • PREAVIZUL, 

» ȘI MOMEALA GRATIFICAȚIEI DE ZECE LIRE
• SOLIDARITATEA CU TINERII GREVIȘTI

emnntat după încheierea cu succes a multi- 
ple.'or sale tratative de a găsi ui coechipier 
pentru alegerile prezidențiale din noiembrie. 
McGovern a pornit in lungi turnee prin mai 
multe state americane pentru a obține sprijinul 

I alegătorilor, ford urî de la suporterii cu bugete
substanțiale, ar rust iții ca liderii partidului care i-aw urmă
rit cu ostilitate candidaturi. Declara cu un anumit prilej 
că dorește sâ \indece toate „rănile si cicatricele diu ria
dul paitidulu! democrat*.  • testatăvâ de a pune lucrurile 
la punct, de a scringe nada rile partidului cam divizat, chiar 
dacă ar fi sâ ne luăm după numeroși. refuzuri ale per
sonalităților marcante de a figura pe același „tichet" cu 
McGovern la prezidențiale. Criza Eagle ton survenită după 
ce presa americană a făcut n dezastruoasă prezentare a an
tecedentelor medicale ale fostul ui candidat la vieepreședin- 
ție (3 spitalizări succesive pentru depresiune nervoasă) a 
reprezentat nu numai un caz fără precedent in istoria vie
ții politice americane (retragerea unui candidat 1a 'icepre- 
ședir.ție după desemnarea M de convenția democrată) dar 
mai ales, primul mare eșec a Ini McGovern din întreaga sa 
campanie electorală. Atmosfera nefavorabila din jurul nu
melui ,,Eagleton" a avut ca efect neintirziat închiderea su
papelor financiare. La presiunea statului său major. McGo
vern i-a sugerat destul de direct Iui Eaglet on să se re
tragă. Apoi a mceput cursa deznădăjduită după un nou 
coechipier. Pe rind. au refuza: Edward Kennedy. Hubert 
Humphrey, senatorii Gaylord Nelson (Wisconsin). Abraham 
Ribicoff iConnecticut). Walter F. Moadale (Minnesotta), Frank 
Church (Iowa), guvernatorul Askew (Florida) primarul 
Kevin White din Boston. Refuze 1 cel mai dureros a venit, 
totuși, din partea lai Edmund Muskie care după multă pu
blicitate si 36 de ore de tergiversări a anunțat că nu vrea să 
pună la bătaie m campania electorală averea de 1 milion 
de dolari a familiei sale. Robert Sargent Shriver a fost sin
gurul care s-a arătat fericit si miudru că in sfirșit după 
20 de ani mai intra și ia alt rol decît cel al „cumnatului 
frații or Kennedy. După o cariera monotonă, in comparație 
cu cumnații săi (consilier financiar al lui Joseph Kennedy, 
fondatorul și directorul Corpului Păcii, ambasador la Paris), 
Shiver devine deodată nr. 2 in partid, i se pun calitățile 
sub neon și lumea e unanim» in a-i acorda credit nemăsu
rat Avocatul din liiiTin—re (56 de ani, 8 copii dintre care 
3 infiați) este o prezență atractivă, un zimbet sigur pe afi
șele electorale. Omul care in a pus umărul la pregă
tirea campaniei lui John F. Kennedy, prin atragerea votu
rilor negrilor din orașe, descoperi că «re relații multiple cu 
cercurile finaaciare diu Chicago, cu liderii partidului, chiar 
cu conducerile waor sindicate care și-1 amintesc in postura 
celui mai favorit dintre Kennedy, al fostului președinte Lyn
don Johnson care il însărcinase cu pregătirea unui program 
de ajutorare a sârâânui americane. în afara garanției pe 
care o prezintă pentru finanțele sleite ale partidului, Shri
ver mai are avantajai de a fi catolic si de a atrage voturile 
unei anumite rategorii a electoratului. Umplind unele „la
cune" de popularitate ale Ici McGovern. Shriver a devenit 
simbolul unității partidului, ua mare „plus- cel puțin pen
tru milioanele de telespectatori. Doar relativ, el poate să 
opereze ca‘un element etam la asperitățile partidului. După 
impresia neplăcută, amară. Lăsată de criza Eagleton sînt 
(întărite acum consecințele desemnării lui Shriver pentru 
șansele lui McGovern. chalangeruL ta intilnirea din toamna 
cu Richard Nona. Fără a diminua posibilitățile de lărgire a 
bazei electorale democrate, desemnarea lui Shriver este to
tuși un element întăritor in campania electorală pe care 
o duce in prezent McGovern. Așa cum au dovedit-o 
seie sale din preliminarii, elementul cheie il reprezintă 
jwua coaliție democrată- formală din unirea tinerilor, ne
grilor, săracilor, femeător. pătunter muncite revii. Ea a io- 
vios „vechea gardă democrată" a profesioniștilor dm 
fiind înarmată cu speranța insuflată de McGosem pentru o 
participare tnax activă ta 'tata politică amencarț pe baza
programului său electoral: încetarea războiului din viet- Q 
nun. recou verii rea fondurilor economisite prin reducerea o 
cheltuielilor militare in scopul ameliorării situației sociale, o 
reducerea inflației și șomajului. ®

DOINA TOPOR o
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Peste patru cincimi

tori", arată In încheiere „Nham 
Dan“.

Dci membri francezi ai Co
misiei internaționale pentru 
anchetarea atrocităților co
mise de S.U.A. în Indochina 
— hidrologul Yves Lacoste 
și inginerul Daniel Mandel- 
baum, specialiști în construc
ția de diguri, au sosit la Pa
ris. înapoindu-se din vizita 
făcută în R. D. Vietnam. La 
solicitarea agenției FRANCE 
PRESSE, Yves Lacoste a de
clarat că membrii Comisiei 
nu mai au nici un fel de în
doială asupra caracterului 
intenționat al bombardărilor 
digurilor din R.D.V. de că
tre aviația americană, adău
gind că au fost lovite unele 
dintre cele mai importante 
sectoare din sistemul de di
guri al R. D. Vietnam.

Noi succese ale patrioților
sud-vietnamezi

Agenția de presă „ELIBE- 
RAREA" anunță că, în perioada 
27 iulie—12 august, forțele ar
mate de eliberare din provin
cia Quang Tri au scos din 
luptă aproape 3 900 de militari 
inamici. De asemenea, patrioții 
au doborît 34 de avioane ame
ricane, au distrus 37 de baterii 
de artilerie de mare calibru, 
au avariat zece tancuri și au 
provocat incendierea a 14 de
pozite de muniții ale inamicu
lui.

Agenția V.N.A. anunța că for*  
țele armate populare și unități
le de miliție din R.D.' Vietnam 
au doborît, în cursul ultimelor 
zile, șase avioane și un elicop
ter aparținînd forțelor aeriene 
ale Statelor Unite, care au e- 
fectuat raiduri de bombarda
ment asupra zonelor populate 
din R.D. Vietnam. Astfel, nu
mărul total al aparatelor de 
zbor pierdute de S.U.A. în. R.D. 
Vietnam, de la începutul răz
boiului pînă în prezent, se ri
dică la 3 813.

■-

Mario Calasanti, viitor inginer, în vîrstâ de 20 de ani, care 
studiază la Londra, se îndreaptă spre o mică masa. Casierul 
sindicatului salariaților din comerț îi înminează șapte lire.

„Următorul vă rog“ — spune casierul cu un glas monoton. Ur
mătorul este Gilles Arnoult, de 19 ani, student originar din Tou
lon. Vine apoi Karin Schneider, 
din Stuttgart.

de 21 de ani, sosită anul trecut

sub controlul forțelor patriotice
Situația dlr. Cambodgia este 

critică în toate domeniile**  
subliniază un editorial din 15 
august al ziarului „NHAM 
DAN**,  organ al Partidului ce
lor ce muncesc din Vietnam. • 
Arătînd că poporul și forțele de 
eliberare din Cambodgia au 
înregistrat recent o mare 
victorie militară la Kom- 

Trabek. măturînd ina- 
din acest oraș situat 

sud de Pnom Penh,

ele de mai sus s-au 
petrecut recent în 
subsolul clădirii 
sindicatului sala
riaților englezi din 
comerț, situat în

apropiere de British Museum. 
22S de tineri între 18 și 24 de 
ani, în majoritate străini veniți 
la studii în Anglia, toți anga
jați ai firmei „Foyle’s”, una 
dintre cele mai mari librării 
londoneze, se află în grevă. Ei 
sînt sprijiniți de sindicatul bri
tanic de ramură și ajutați din 
fondul de solidaritate.

„Foyle’s” se află pe 
Cross Road, în mijlocul 
tografelor, teatrelor și 
lor. De ani de zile aici 
folosiți vînzători străini, anga
jați în majoritate din rîndul 
studenților nevoiți să lucreze 
pentru a se putea întreține în 
timpul studiilor. E o mină de 
lucru foarte rentabilă și ex
ploatată dur de patroana marii 
librării, Christina Foyle. Sala
riile sînt cele mai mici din în
treaga rețea de librării din Ma
rea Britanie. Condițiile de lu
cru sînt extrem de grele — cîte 
douăsprezece ore de activitate, 
tot timpul în picioare, într-o a- 
glomerație ca de stație centra
lă de metrou. Salariații sînt con- 
cediațî cu un preaviz de numai 
o săptămînă.

„Luptăm aici și pentru con- 
dițiuni omenești de lucru — de
clară Marius Webb, australian 
în vîrstă de 22 de ani, student 
la psihologie — și, firește lup
tăm pentru un salariu normal, 
legal. La Londra toată lumea 
știe că doamna Foyle folosește 
de ani de zile nevoia de slujbă

Charing 
cinema- 
baruri- 

sînt

a studenților străini pentru a-i 
pune să muncească pe o remu
nerație de nimic. Aceasta in 
timp ce oferă, pentru reclamă, 
dejunuri literare rafinate în o- 
noarea ultimului general care 
și-a publicat memoriile**.

Librăria „Foyle’s" a fost fon
dată în 1923 dar acolo n-a exis
tat niciodată un sindicat. Anul 
acesta, la 1 mai, Marius Webb 
a informat direcția că toți cei 
216 tineri din serviciul librăriei 
s-au organizat într-un sindicat 
și doresc să ducă tratative cu 
patronii pentru un contract de 
muncă. Trei zile mai tîrziu, el 
a fost chemat de direcție unde 
i s-a spus : „Dragă domnule 
Webb, reorganizăm raionul de 
romane, spre ghinionul dv. A- 
veți aici preavizul pentru o săp- 
tămînă". A doua zi, în fața ma
gazinului au apărut primele 
pichete de grevă. Absolut toți 
tinerii angajați de la „Foyle’s" 
s-au solidarizat cu această ac
țiune, în timp ce patroana se 
plimba prin magazine promi- 
țînd o gratificație de zece lire 
tuturor celor care „nu vor face 
un scandal" din concedierea lui 
Webb. „Scandalul", însă, n-a 
putut fi înăbușit și presa londo
neză, deși preocupată de acțiu
nile mult mai largi pe plan so
cial — ca greva docherilor — 
a semnalat „greva neobișnuită” 
a tinerilor de la marea librărie 
londoneză. Deputatul laburist 
Christopher Norwood a prezen
tat o interpelare în Camera 
Comunelor, prezentând „ca
zul Foyle’s" ca „un re
voltător indiciu al modului 
în care se profită de tineri 
pentru a le plăti cit mai puțin

pentru munca lor". Norwood a- 
trăgea atenția, intr-un sens mai 
larg, că „șomajul este folosit ca 
o armă de șantaj care lovește 
în primul rind tinerii, primii 
concediați și primii avertizați 
să accepte condițiile patronilor 
ca să-și păstreze slujba".

In ce-î privește, tinerii de 
la „Foyle’s- au refuzat să se 
supună șantajului. Mișcarea 
grevistă s-a extins și cinci din 
cele opt raioane mari ale li
brăriei au fost închise. In semn 
de solidaritate, poștașii refuză 
să transporte corespondența ma
rii librării ca și coletele expe
diate de aceasta pentru străi
nătate. „Cazul Foyle’s**  a avut 
și alte ecouri semnificative. In
tr-o serie de magazine unde nu 
au existat pînă acum sindicate, 
ca de pildă, la rețeaua de ma
gazine „Selfridge", tinerii vin- 
zători au hotârit sâ se organi
zeze in sindicate.

Acțiunea demnă, revendicati
vă a avut însă cele mai pro
funde urmări în primul rind 
pentru cei angajați în desfășu
rarea ei. ,Jn citeva zile de gre
vă — declara ziariștilor stu
dentul vînzător Gilles Arnoult 
— am aflat mai multe despre 
anomaliile, nedreptățile și me
canismele absurde ale societă
ții in care trăim noi decît în 
zece ani de viață**.  In ce-l pri
vește pe Mario Calasanti care 
mărturisea că la el acasă. 
Italia, profesa „idei mai 
grabă de dreapta**,  el se 
pare-se, într-un impas ---- 
pune semne de întrebare. Cînd 
a vorbit reporterilor ținea sub 
braț un exemplar din „Istoria 
mișcării muncitorești din Ma
rea Britanie"...

in 
de- 

află. 
și-și

E. R.

• AGENȚIA CHINA NOUA 
anunță că secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, 
încheiat vizita întreprinsă 
R.P. Chineză, la invitația

Preocupări la Conakry
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micul
la --3 —
ziarul relevă că trupele lonno
liste cunosc numai înfrîngeri 
pe toate fronturile — pe șose
aua nr. 6. la Angkor, pe șo
seaua nr. 7, la Kompong Cham 
si la nord-vest de Pnom Penh. 
Ziarul subliniază că regimul 
loET-olist cunoaște și alte difi
cultăți grave : stagnarea pro
ducției industriale și agricole, 
dezintegrarea rețelei comercia
le, inflația galopantă, deficit 
bugetar, scăderea exporturilor 
si creșterea cheltuielilor mili
tare. ..Forhele revoluționare 
cambodgiene au eliberat peste 
paoru cincimi din teritoriul ță
rii și cinci milioane de locui-

Trupele lonnoliste au evacuat, 
în dimineața de 15 august, pozi
ția Phdau Krau, situată la a- 
proximativ 10 km. sud-est de 
capitala provinciei Takeo, după 
o luptă violentă care a durat a- 
proape toată noaptea.

Pe frontul de nord. în secto
rul denumit „Ngkor Chey*',  for
țele patriotice continuă să exer
cite presiuni asupra tuturor po
zițiilor lonnoliste din regiunea 
Sienpreap-Angkor. Capitala re
giunii Sienpreap, situată la 300 
km. de Pnom Penh, rămîne, de 
asemenea, sub amenințarea for
țelor patriotice, în special după 
ce ele au cucerit, la 11 august, 
colina strategică Bakheng, si
tuată la cîțiva kilometri de oraș.

într-un interviu acordat pos
tului de televiziune „American 
Broadcasting Company", sena
torul George McGovern, candi
datul Partidului democrat la 
președinția Statelor Unite, a 
condamnat energic războiul dus 
de S.U.A. în Vietnam. „Noi am 
lansat șapte milioane de tone 
de bombe asupra Vietnamului, 
a spus McGovern. Aceste 
be, care au omorît zeci de mii 
de oameni nevinovați, reprezin
tă de trei ori și jumătate to
najul de bombe lansate în cel 
de-al doilea război mondial".

In încheierea interviului său, 
McGovern a reafirmat că, în 
cazul în care ar obține victo
ria în alegerile prezidențiale, 
ar pune capăt bombardamente
lor și războiului, ar retrage 
toate forțele militare ale S.U.A. 
din Vietnam, ar reduce chel
tuielile militare ale țării cu 30 
de miliarde dolari în timp de 
trei ani și ar investi, în primul 
an, 10 miliarde de dolari pen
tru crearea de locuri de mun
că pentru șomeri.

PERSPECTIVELE
COMERȚULUI
SOVIETO
AMERICAN

La Washington a fos: dat pi 
blicității 1 * ------- - '
comerțului 
terson, în 
recentelor 
americane . ________ .
merciale dintre cele două țâri 
— transmite agenția TASS. Pe
terson își exprimă speranța că 
Uniunea Sovietică și S.U.A. 
vor încheia, pînă la sfirșitul a- 
cestui an. un acord care va 
stabili „relații comerciale mai 
normale după trei decenii de 
schimburi foarte limitate**.  Ra
portul precizează, de asemenea, 
că economia Uniunii Sovietice 
oferă mari posibilități pentru 
dezvoltarea comerțului cu Sta
tele Unite. Se subliniază, tot
odată, că menținerea unor în
grădiri Ia exportul de mărfuri 
americane în U.R.S.S. reprezin
tă un anacronism.

raportul ministrului 
al S.U.A.. Peter Pe- 
care se face analiza 
convorbiri sovieto- 
privind relațiile co-

In cartierul Ujpelota din Budapesta se construiește un nou car
tier de locuințe. Pe acest șantier lucrează voluntar tineri din 

150 de licee si școli profesionale.

In zona din apropiere de 
Kompong Rau, în imediata a- 
propiere de frontiera Camt d- 
giei cu Vietnamul, lîngă pro
vincia de deltă Kien Tuong, 
forțele saigoneze invadatoare 
au fost atacate și bombardate 
de forțele patriotice în cursul 
întregii zile de 14 august.

• LIDERII SINDICATULUI 
CELOR 42 000 DE DOCHERI 
aflați în grevă de la 28 iulie au 
anunțat convocarea, la 16 au
gust, a unei conferințe a repre
zentanților centralelor sindica
le afiliate, în vederea examină
rii posibilităților de reluare a 
lucrului. Hotărîrea a fost luată 
în urma convorbirilor purtate 
de Jack Jones, secretarul gene
rai al sindicatului muncitorilor 
din transporturi, și lordul Al
dington, reprezentantul admi
nistrației docurilor, referitoare 
la garantarea fermă a locului de 
muncă al docherilor, revendica
re ce. a stat la baza secțiunii 
muncitorilor portuari britanici.e

LUPTA CU FLĂCĂRILE
„Pravda" despre incendiile din pădurile 

și turbăriile de lingă Moscova
Un reportaj al ziarului 

„PRAVDA**,  reluat de agenția 
TASS, informează deșpre desfă
șurarea acțiunilor de combatere 
a incendiilor provocate de 
vara neobișnuit de toridă din 
acest an în pădurile și turbării
le din zona Moscovei.

în lupta cu focul au fost a- 
runcate, în aceste zile, mijloace 
Tehnice speciale și unități mili- 
îare. in timp ce mașinile pom
pierilor se îndreaptă’ în lungi 
coloane spre zonele afectate. 
Totodată, au fost aduși specia
liști în provocarea de explo
zii dirijate din Volgograd și alți 
tehnicieni din Leningrad, Gorki, 
Petrozavodsk. Organizați în bri
găzi mobile, aceștia realizează 
zilnic kilometri de tranșee și lo
calizează focarele primejdioase.

Concomitent, serviciile medi
cale din capitala sovietică iau 
probe de aer, de trei ori în 24 
de ore. în 25 de puncte diferi
te și la înălțimi cuprinse între 
nivelul solului și cel corespun-*  
zător etajului al 14-lea. Deși ae-

rul a început să conțină canti
tăți sporite de oxid de carbon, 
situația nu este primejdioasă 
pentru sănătatea oamenilor, în- 
trucît vîntul îndepărtează fumul 
incendiilor de Moscova.

Știri recente arată că în pă
durile de lingă capitală focul 
cedează teren sub presiunea oa
menilor înarmați cu tehnică a- 
decvată, în ultimele zile fiind 
lichidate circa 70 de focare de 
incendii.

Al

Viață pe alte 
planete ?

In capitala Republicii Guineea 
se desfășoară lucrările Consiliu
lui Național al Revoluției — 
organul conducător al Partidu
lui democrat din această țară, 
în cadrul sesiunii, vor fi exa
minate, între altele, probleme 
ale reorganizării aparatului de 
stat, mișcării cooperatiste și a 
organizației de femei, va fi re
văzut sistemul de învățămînt, 
potrivit cerințelor etapei actu
ale de dezvoltare a țării, men
ționează postul de radio Cona
kry.

La deschiderea lucrărilor, în 
prezența membrilor Biroului 
Politic al Partidului Democrat 
din Guineea, ai guvernului, de
legațiilor tuturor 
partidului, Ahmed Seku 
secretar general al ~ 
Democrat,

federațiilor
Ture, 

Partidului 
președintele Repu-

blicii Guineea, a rostit o scurtă 
cuvîntare.

Participanții la sesiune au as
cultat în continuare rapoarte 
consacrate celor mai importante 
probleme înscrise pe ordinea de 
zi. Potrivit postului de radio 
Conakry, documentele prezen
tate conțin propuneri concrete 
privitoare la dezvoltarea pe vi
itor a construcțiilor de locuințe 
în mediul urban și a transpor
tului orășenesc, la perfecționa
rea aprovizionării populației cu 
produse de primă necesitate. 
Referindu-se la importanța efec
tuării recensămîntului în întrea
ga țară, raportorii au arătat că 
această măsură trebuie să con
tribuie la o mai bună reparti
zare și folosire a resurselor 
umane și la dezvoltarea armo
nioasă a industriei în toate re
giunile țării.

și-a 
în 

___ ________ , __ _____,._ mi
nistrului de externe' al acestei 
țări. Ci Pin-fei. Marți, Kurt 
Waldheim a părăsit Șanhaiul, 
ultima etapă a călătoriei sale 
în China.

Va reveni Peron în 
Argentina ?

• FOSTUL PREȘEDINTE 
ARGENTINIAN JUAX PERON 
va reveni' pînă la sfîrșitul a- 
cestui an în Argentina, închein- 
du-și astfel un exil început în 
urmă cu 17 ani — a anunțat 
Hector Campora, unul din re
prezentanții personali ai lui Pe
ron la Buenos Aires. Campora 
s-a aflat în ultimele două săptă- 
mîni în Spania, unde a avut 
convorbiri cu fostul președinte. 
Mișcarea justițialistă (peronistă) 
din Argentina l-a numit recent 
pe Juan Peron candidat al să» 
la alegerile prezidențiale ce Ur
mează să aibă loc la 25 martie 
1973.

• POTRIVIT DECLARAȚII
LOR FĂCUTE AGENȚIEI 
FRANCE PRESSE de diverși 
conducători de delegații. Con
ferința miniștrilor de externe ai 
țărilor nealiniate de la George
town este apreciată ca foarte 
rodnică. Printre aspectele cele 
mai semnificative ale acestei în- 
tîlniri sînt citate admiterea. în 
calitate de membri a Guver
nului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de 
Sud și a Guvernului Regal de 
Uniune Națională al Cambod- 
giei (G.R.U.N.C.), definirea pre
siunilor economice ca „o ame
nințare la adresa păcii și secu
rității internaționale", hotărîrea 
de a acorda un ajutor material 
concret mișcărilor de eliberare 
națională.

• LA SANTIAGO DE CHILE 
au început lucrările unei reu
niuni a Organizației de 
tență reciprocă ’ ’
statelor 
(A.R.P.E.L.), 
rării ordinii
8-a adunări 
nizației, care va avea loc anul

asis- 
petrolieră a 

latino-americane 
consacrată elabo- 
de zi a celei de-a 
generale a orga-

viitor. în localitatea boliviana 
Cochabamba. Participă 
zentanți ai companiilor 
re de stat din țările 
— Argentina, Bolivia, 
Chile, Ecuador, Peru, 
și Venezuela.

repre- 
petroiie- 
membre 
Brazilia. 
Uruguay

de procente numărul de șomeri 
exister.ți anul trecut, în aceeași 
perioadă.

Noi incidente în Irlanda 
de Nord

lății diplomatice între R.F.G. și 
R.P. Chineză, a spus el, trebuie 
apreciată ca o nouă contribuție 
la destinderea internațională.

PE
SCURT.

• NUMĂRUL ȘOMERILOR 
ÎNREGISTRAȚI OFICIAL ÎN 
R. F. A GERMANIEI a fost, în 
prima jumătate a anului în 
curs, de aproximativ 280 000 de 
persoane. Cifra depășește cu 40

• UN COMUNICAT al co
mandamentului .rupe lor brita
nice staționate în Irlanda de 
Nord informează că explozia u- 
nei oomoe de fabricație artiza
nală a provoca:, luni, la Bel
fast, moartea altor doi soldați 
englezi. Numărul total al victi
melor înregistrate în cei trei 
ani de violențe se ridică in pre
zent la 510, dintre care 112 sol
dați britanici.

• ..O VIZITA OFICIALA a 
ministrului federal de externe 
Walter Scheel în R. P. Chineză, 
la momentul oportun, este con
siderată ca posibilă**,  a declarat 
purtătorul de cuvînt al guver
nului R. F. G.. Riidiger von 
Wechmar, răspunzînd la o în
trebare a corespondentului a- 
genției D.P.A. Stabilirea de re-

Cancelarul Brandt 
va vizita Algeria

• CANCELARUL WILLY 
BRANDT va pleca în Algeria 
după alegerile anticipate prevă
zute pentru sfirșitul anului, a 
anunțat Hans Jiirgen Wischnew- 
ski, specialist pentru probleme
le arabe al P.S.D. El a adăugat 
că, in prezent, vizita este pre
gătită pe cale diplomatică.

Wischnewski a anunțat, de a- 
semenea, că noul ambasador al 
Algeriei la Bonn va fi numit în 
toamnă. (Algeria a restabilit re
lațiile diplomatice cu R.F.G. la 
22 decembrie 1971). In luna oc
tombrie, a precizat Wischnew- 
ski, vor începe, tot la Bonn, ne
gocieri economice între cele 
două țări.

Ce au dezvăluit 
cercetările cu 

ajutorul 
spectrometriei

în cadrul celui de-al pa
trulea congres internațional 
de biofizica ce a avut loc la 
Moscova, Andrei Rubin, pro
fesor la Universitatea din ca
pitala sovietică, a prezentat 
date privind posibilitatea e- 
xistenței vieții pe alte cor
puri cer.ești, exprimînd opi
nia că anii imediat următori 
vor aduce clarificarea con
troversatei probleme a exis
tenței vieții pe Marte. In ca
zul în care există, formele 
marțiene de viață trebuie să 
lie analoge cu cele terestre, 
avmd la bază carbonul, a 
spus Rubin. In acest context, 
la congres au fost prezenta-' 
te rezultatele unor experien
țe făcute cu microorganisme 
terestre ce au supraviețuit în 
condiții apropiate de cele de 
pe Marte.

în ultima vreme, a relevat 
profesorul Rubin, cu ajutorul 
spectrometriei au fost desco
perite în praful stelar com
binații organice dintre cele 
mai simple — fapt care con
firmă teoria privind posibili
tatea existenței vieții orga
nice bazate pe elementul 
carbon pe alte planete.
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