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La 29 august, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, președintele Consiliu
lui Național al Frontului Uni
tății Socialiste, a primit, în Sta
țiunea Timișul de Jos, delega
ția Partidului conservator din 
Marea Britanie.

Delegația, care face o vizită 
în țara noastră la invitația Con
siliului Național al Frontului

Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

in unități ale industriei construe-
toare de mașini din județul Brașov

Unității Socialiste, este alcătui
tă din baroneasa Elles, membră 
a Camerei lorzilor, președinta 
Secției britanice a Uniunii eu
ropene a femeilor, David Hunt, 
președintele Consiliului Națio
nal al Organizației tineretului 
conservator, și Ian Taylor, fost 
președinte al Uniunii europene 
a studenților conservatori și 
creștini democrați, președinte 
de onoare al Federației brita
nice a studenților conservatori.

La primire au luat parte 
Constantin Drăgan, membru al 
Consiliului” Național al Frontu
lui Unității Socialiste, președin
tele Consiliului județean Brașov 
al F.U.S., Gheorghe Oprea, con
silier al președintelui Consiliu
lui de Stat, Mircea Angelescu, 
membru al Comisiei pentru po
litică externă a M.A.N. și Io
nela Cornescu, vicepreședinte 
al Consiliului Municipal Bucu
rești al F.U.S.

în cadrul convorbirii care 
a avut loc cu acest prilej au 
fost abordate probleme privind 
relațiile dintre cele două țări 
și partide. A fost relevată cu 
satisfacție evoluția pozitivă a 
relațiilor multilaterale româno- 
britanice, fiind subliniate po
sibilitățile de dezvoltare a co
laborării și cooperării în dome
niile economic, tehnico-științi- 
fic și cultural dintre cele două 
state, în interesul ambelor po
poare, al cauzei păcii și înțele
gerii internaționale.

întrevederea s-a desfășurat 
îritr-o atmosferă cordială.

INCRE
PERII

Mărturisesc că, ini
țial, lăcătușul-ado
lescent loan Sece- 
leanu, de la Fabrica 
„Nicovala" din Si
ghișoara, căruia îi 
cerusem să-mi vor
bească despre mo
dul în care a deve
nit utecist, m-a sur
prins atunci, cînd 
a înlocuit subiectul 
pe care îl propuse
sem, povestindu-mi, 
în schimb, cum ab
solvise, tot de cu
rînd, cursul de cali
ficare în meseria a- 
leasă. Mi-a vorbit, 
deci, cit de mult îi 
place să fie lăcătuș, 
că l-a atras de la 
început perspectiva 
de a munci într-o 
uzină dotată cu ma
șini foarte moderne ; 
că. tocmai din acest 
motiv, nu a lipsit 
niciodată de la lec
țiile cursului, că în 
fiecare zi din cele 
șase luni, cit a du
rat pregătirea pentru 
calificare, a lucrat e- 
fectiv pe lingă mulți 
lucrători mai vechi

în meserie, inclusiv 
uteciști, de la care a 
aflat lucruri utile 
despre lăcătușerie. 
In sfirșit, că la e- 
xamen a luat, și la 
teorie și la practi
că, note bune si 
foarte bune, ceea ce 
a făcut să termine 
cursul printre pri
mii. A încheiat spu- 
nindu-mi că așa a 
ajuns utecist, însu- 
șindu-și cu pasiune 
și sirguință meseria 
S-a întlmplat apoi 
ceea ce așteptase 
încă de la începerea 
cursului, adică o- 
dată cu brevetul de 
lăcătuș i s-a înniî- 
nat și carnetul dc u- 
tecist, perioada dc

ce

calificare coincizind 
cu aceea de pregăti
re pentru primirea 
în organizația U.T.C. 
din secție. Acum, 
știind amănuntele, 
identificarea celor 
două perioade, de 
fapt una singură, nu 
mă mira, dimpotri
vă. Am găsit-o fi
rească, cum nu se 
poate mai proprie 
vîrstei celui pe care 
ii cunoscusem, un 
mod viabil care des
chide calea spre în
crederea oamenilor 
în tine, spre calita
tea de membru al 
organizației tineri
lor revoluționari.
TRAIAN GTNJU
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în cursul zilei de marți, 29 august, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Consiliu
lui de Stat, a făcut o vizită de lucru în orașul și 
județul Brașov. Este pentru a treia oară în acest 
an cînd conducătorul partidului și statului se 
întîlnește cu oameni ai muncii din acest puter
nic ceniru industrial al țării noastre, pentru a 
vedea ia fața locului modul în care se înfăptu
iesc sarcinile mobilizatoare puse de partid în 
fața întregului popor, pentru a se consulta cu 
făuritorii de bunuri materiale asupra unor im
portante probleme actuale și de perspectivă ale 
industriei noastre socialiste.

Desfășurată la scurt timp după 
lucrările Conferinței Naționale a 
partidului care a adoptat hotă- 
riri de importanță istorică pen
tru perfecționarea activității în 
toate domeniile, în perioada de 
intens avint patriotic al între
cerii socialiste pe care oamenii 
muncii din întreaga țară o des
fășoară în cinstea aniversării 
Republicii, pentru înfăptuirea 
cincinalului înainte de termen, 
vizita de marți a constituit un 
fructuos dialog al secretarului 
general cu inginerii, tehnicienii, 
specialiștii și cercetătorii din 
întreprinderi, cu câdrele de con
ducere ale Centralei industriale 
de autocamioane și tractoare, 
cu
de resort, o vibrantă expresie 
a hotăririi constructorilor de 
mașini — români, germani, ma-

ghiari — de a înfăptui cu fer
mitate hotărîrile celui de al X- 
lea Congres al partidului.

In timpul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost însoțit.

de tovarășul Constantin Drăgan, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului județean de 
partid.

FAPTE

conducerea ministerului

Prezent și perspective în drumul

construcțiilor de autovehicule
La sosirea la Institutul de 

Cercetări și Proiectări pentru 
Autocamioane și Tractoare, con
ducătorul partidului și statului 
este întîmpinat cu puternice u- 
rale și ovații de numeroși cer
cetători, proiectanți și munci
tori. Pe frontispiciul ciădirii in
stitutului se află înscrisă o ura
re de bun venit, încadrată

DIN MAREA 
ÎNTRECERE

99

VA SĂRBĂTORI
ANUL NOU IN NOIEMBRIEdrapele roșii și tricolore. Ca 

semn al dragostei și prețuirii pe 
care acest colectiv, ca de altfel 
întregul popor, le nutresc față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru activitatea prodigioasă și 
neobosită pe care o desfășoară 
spre binele întregii noastre na
țiuni, tinere muncitoare îi oferă 
frumoase buchete de flori.

La invitația ministrului in
dustriei constructoare de ma
șini, loan Avram, și a gazdelor, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
îndreaptă spre platoul din fața 
institutului unde se află aliniate 

. prototipurile unor noi tipuri de 
tractoare și autovehicule reali
zate de unitățile constructoare 
de mașini din Brașov, unele din
tre ele după proiecte ale cerce
tătorilor acestui institut.

în fața unor panouri ilustrati
ve, Alexandru Mărgăritescu, șe
ful Departamentului mijloacelor 
de transport rutier și mașini a- 
gricole. Gheorghe Trică, direc
torul Centralei de autocamioane 
si tractoare, dau explicații asupra 
diversificării fabricației de mij
loace de transport. Se subliniază 
că pînă .acum au fost asimilate 
în urma indicațiilor date de to
varășul Ceaușescu tractoare de 
30, 45, 55, 65 și 80 CP, in timp 
ce altele de 100, 150 și 180 
CP se află în diferite stadii de 
pregătire, urmînd ca în acest 
cincinal să intre în fabricația 
curentă.

In fața altor panouri sînt în
fățișate rezultatele în domeniul 
diversificării producției de au
tovehicule. Directorul general al 
Centralei industriale arată că 
cercetătorii institutului au în 
vedere ca sistema de mașini să 
cuprindă cit mai multe elemente 
comune, economisindu-se astfel 
timpul cheltuit pentru proiec
tare și experimentare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează îndeaproape de 
preocupările proiectanților și 

r cercetătorilor pentru crearea 
unor mașini moderne, de mare 
putere. Sînt prezentate, apoi, 
rînd pe rînd. mașinile aflate pe 
platou : diferite tipuri de trac-

(Continuare în pag. a Ill-a)
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și viitorul tineretului “

SjF

Cu prilejul apropiatei Conferințe mondia- | 
le de cercetare a viitorului, care se va 
desfășura la București, un redactor al zia
rului nostru a avut o convorbire cu dr. 
Fred Mahler, director adjunct al Centru
lui de cercetări pentru problemele tinere

tului. (In pag. a 3-a)
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Corespondență de la trimisul nostru 
Munchen
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• Valoarea producției marfă suplimentară pe șapte luni — 28 milioane 
lei. • Sarcinile la export au fost depășite cu 14 milioane lei valută. ® Pen- 

i ani și jumătate, în 1973 
plan, in valoare de

tru asigurarea îndeplinirii planului cincinal în patru 
uzina va realiza o producție globală peste i 
1 231 000000 lei.

Printre cei dinții semnatari ai 
angajamentului oamenilor mun
cii din Capitală de a realiza ac
tualul cincinal în patru ani și 
jumătate, salariații Uzinei de 
anvelope „Danubiana44 au pornit 
de la calcule foarte exacte: o 
oră trebuie redusă la 48 minu
te, o lună Ia 21 de zile, anul Ia 
10 luni și 10 zile. Prin această 
redimensionare a timpului de 
muncă și a calendarului, se rea-

succesele colectivului
lunci „Progresul"

Braila
Colectivul Uzinei de utilaj 

greu „Progresul" — Brăila a 
depășit cu 13 600 000 lei pre
vederile planului la zi la pro
ducția marfă, sumă aproape 
dublă față de prevederile an
gajamentului anual. Totodată, 
ei au depășit angajamentul 
anual cu 23 milioane lei la 
producția marfă vinduta și 
încasată și cu 3 milioane lei 
la beneficii.

Preocuparea pentru crește
rea eficienței economice este 
concretizată în realizarea a 
7,6 milioane lei economii da
torită aplicării unor măsuri 
tehnico-organizatorice efici
ente, care au contribuit la 
reducerea cheltuielilor de fa
bricație cu 5,5 lei la 1 000 lei 
producție marfa.

lizează cadrul optim — tehnic 
și organizatoric — pentru în
făptuirea marilor performanțe 
pe care și le-a propus colecti
vul. Soluțiile gîndite și adopta
te sînt pe măsura exigențelor 
actuale, a complexității sarcini
lor de plan în continuare.

— Am pornit de Ia indicația 
secretarului general al partidu
lui privind mai buna folosire a 
fondurilor fixe — ne relatează, 
tovarășul Petre Oprea, directo
rul uzinei — mai precis de la 
generalizarea schimbului doi și 
extinderea schimbului trei, mo
dalitatea cea mai directă și mai 
lesnicioasă de a crește producția 
de anvelope.

Coeficientul de schimb a cres
cut în fabricație, prin califica
rea a 232 muncitori, prin folo
sirea pe mașini a ucenicilor din 
anul II și III, de la 2,84 la 2,90. 
O creștere apreciabilă a coefici
entului de schimb s-a înregistrat 
și în atelierul piese de schimb 
și autoutilări, de la 1,39 la 2,46 
și se va ajunge curînd, după 
cum ne asigură maistrul princi-

pal Nicolae Gugui, șeful secției, 
la 2,60. Valorificarea acestei re
zerve a permis colectivului să 
realizeze cu mijloace proprii u- 
tilaje, scule, dispozitive, diverse 
instalații, în valoare de 1 740 000 
lei. Este suficient de arătat că 
75 la sută din piesele de schimb 
necesare uzinei au fost realiza
te în cadrul acțiunii de autou- 
tilare. S-au asimilat, printre al
tele, 850 elemente de automati
zare, numeroase cărucioare tip 
registru pentru stocarea benzilor 
etc.

— în mod cu totul și cu to
tul deosebit ne preocupă per
fecționarea și pe mai departe a 
tehnologiilor — ne mărturisește 
inginerul șef, tovarășul Lucian 
Moțiu — a organizării produc
ției. adoptarea unor metode de 
înalt randament, în vederea creș
terii productivității muncii. Pla
nul pe șapte luni la acest indi
cator a fost depășit cu 1,4 la

ROMULUS LAL

(Continuare in pag. a IlI-a)
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Nu știu de ce — poate că 
și alții sînt la fel —, dar mi-a 
plăcut mereu sa privesc mîi- 
nile oamenilor. Unui coleg 
fotoreporter, tinăr, pe care îl 
admir pentru înfrigurarea cu 
care își caută subiectele și 
detaliile, i-am sugerat: foto
grafiază în prim plan mîini 
muncite, de batrini. Sînt atît 
de expresive 1

Mai zilele trecute, la O- 
radea, m-am surprins privind 
îndelung la mîinile pensiona
rului Iosif Bitai, în timp ce-mi 
descria cu lux de amănunt»; 
cum în orașul de pe Crișul 
Repede, pe la 1903, întreprin
derile comunale I.C.O. înfiin
țaseră o secție cu 18 tram
vaie...

— Tare mai iubeam tram
vaiele astea pe cînd eram co
pil. La 14 ani tatăl meu 
m-a dat acolo, la ateliere. La 
16 ani lucram pe ele, ca a- 
jutor. Visam mereu să le con-

Miinile frumoase
ale celor care

au muncit o viață...
duc singur, sa umblu numai 
eu la manetele de bronz. Un 
an mai tîrziu mi-am împlinit 
visul. Mai cădeau și de pe 
linie, dar le puneam la loc 
cu lomul și cu palmele. Uite 
cu palmele astea... "Vi s-o fi 
părînd de rîs. Să nu rîdeți, 
că eram copil, și munca era 
grea. Dar n-am avut zi mai 
fericită ca aceea cînd am ve 
nit acasă cu primii bani fă- 
cuți de mine. Așa copil cum 
eram...

N-am să redau și alte frîn- 
turi de povestire pe cara 
le-am ascultat cu mare plă- • 
cere de la acest bătrîn vigu
ros încă la trup și iute la 
minte — vigoare de invidiat 
pe care ți-o dă doar munca 
de-o viață. La actele de pen
sie Iosif Bitai a prezentat o 
adeverință de muncă datata 
1911. De atunci a muncit, în 
șir, decenii.

— Tare îmi e necaz că u-

iiii tinerei, frumoși și cu bra
țele ca fierul, se rușinează să 
muncească. Și nu vă spun lu
cruri din auzite. Uite, nepoțri 
mei. Am patru. Unul din ei, 
Alexandru, a terminat la Li
ceul nr. 2 acum trei ani. N-a 
intrat la facultate, că or fost 
mulți la Cluj și poate că or 
știut carte mai multă. Dar 
băiatul ăsta, nici nu munceș
te. Nu ești student, nu ești 1 
îi zic. Nu se prăpădește lu
mea că nu ești student. De ce 
nu te duci să muncești ? Eu 
și cîți alții ca mine ne-am 
făcut școlile vieții la muncă 

» și pe vremea mea nu era ca 
azi, să ai de lucru pe alese, 
să faci mofturi, să stai acasă 
că la cutare atelier e prea de
parte să mergi... Voi, tinerii, 

•faceți multe lucruri bune, în- 
vățați multă carte, dar să în- 
vățați mai bine sa iubiți și să 
prețuiți munca. Ăsta-i lucrul

cel mai de seamă în viața de 
om...

E numai adevăr în spusele 
bătrînului Bitai și îl doare pe 
bătrîn, sînt sigur, să-și vadă 
un vlăstar cum crește altfel 
decît cum știe dumnealui ca 
ar fi trebuit să crească. N-am 
stat mai mult ca să-1 aștept pe 
domnișorul Alexandru să se 
întoarcă din oraș. Probabil 
era pe la complexul ,.Dacia“, 
la piscină sau la bar. Nu știu. 
Am zăbovit doar cit să-i mai 
spun omului cu părul alb ca 
proiectul noului Cod al Mun
cii. recent supus dezbaterii 
fjublice, va îndrepta și aceste 
ucruri. Bătrînul știa.

Ce multe lucruri, mari și 
frumoase, despre munca de-o 
viață, putem descoperi la pă
rinții și bunicii noștri. Bitai 
Alexandru, domnișorule, de 
ce nu te grăbești să le afli ?

VIOREL RABA

de VICTOR VIȘINESCU

Nu bănuiam că ajungînd într-o duminică după amiază 
în orașul .pitoresc Rîmnicu-Vîlcea, aveam sâ am seara, la 
noua Casă de Cultură, o revelație. Construcția însăsi. fațetă 
a revelației, găzduia în sala de spectacole o gală ' de 
muzică ușoară la care participau concurenți din șase ju
dețe — dacă mai fin minte exact — veniți de 'la Satu 
Mare, Suceava, Brăila, Alexandria și încă din locuri înde
părtate.

Pe scena acestui concurs interjudefean de certă ținută, 
la luminile rampei, apăruseră, rînd pe rînd, tineri si tinere, 
cei care-și disputau trofeele finale ; unii mai stîngaci in 
ținerea, microfonului în mînă, alții mai stingheriți la pași, 
dar oricum,, cu toții, fără o excepție mi se pare, îndră
gostiți de cîntec, captivi cîntecului, dornici să încerce afir
marea publică. Ascultîndu-i, admirîndu-i pentru sincroni
zarea vocii lor cu orchestra, privindu-le ținuta firească, nu 
putusem sâ nu întrevăd în acei tineri dorința de a se de
dica uneia dintre arte, care, în ciuda părerii’de a fi „ușoa
ră , presupune pe artistul complex, simbioză a vocii și a 
vocației, cunoștințelor profesionale muzicale si mimicii, ca 
să nu mai amintim de fericita împlinire a’ cîntăretului- 
compozitor el însuși.

Aceasta fusese revelația. Promisiunea...
Promisiunea unui atît de infim grup de tineri falentati, 

ieșifi din imensul detașament al celor peste 25.000 de ar
tiști amatori, cîți abordează astăzi, în cadru! a peste 7.700 
lăcașe de cultură, arta, multiplele ei urcușuri aride...

Iar acum, scoțînd din titlul acestor însemnări paranteza, 
mă opresc la verbul a-dedica. El mi-a furnizat, în aceeași 
secră de gală muzicală, nerevelația. Prin gura unei cintă- 
rețe de muzică, ușoară, invitată, cum se obișnuiește, „hors 
concours". Venise, mi se pare, din București. Mai întîi, a 
potrivit cu meticulozitate microfonul. Apoi a scrutat sala. 
Apoi a tăcut. A tăcut pînă ce ultima șoaptă a spectatorilor 
s-a stins. Apoi a început: „Am venit special la această su
perbă seară (creată de cine) ca să vă dedic un buchet din 
cele mai frumoase melodii din repertoriul propriu (autorul 
acestor rînduri roagă cititorul să considere sublinierea ca 
o neputință a sa de a descrie inflexiunile vocii cu care

(Continuare în pag. a ll-a)
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Președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit marți după-amiază pe 
noul ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Greciei în Re
publica Socialistă România, A- 
ristote Phrydas, în audiență 
protocolară de prezentare.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cor
dială, a participat Petru Burla- 
eu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

Marțî dimineața, tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., s-a întîlnit pu tova
rășul Eduardo Mora Valverde, 
secretar general adjunct al Par
tidului Avangărzii Populare din 
Costa Rica, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., își petrece con
cediul de odihnă în țara noas
tră.

Cu acest prilej, a avut loc o 
informare bilaterală în legătu
ră cu preocupările actuale ale 
celor două partide, precum și 
un schimb de vederi privind u- 
nele probleme ale situației in
ternaționale, ale mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale. A fost exprimată, 
totodată, dorința reciprocă de 
a dezvolta, în viitor, legăturile 
de solidaritate și colaborare 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Avangărzii 
Populare din Costa Rica.

întîlnirea s-a desfășurat In- 
tr-0 atmosferă caldă, tovără
șească.

Tovarășii Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv, seeretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, și Ștefan Andrei, secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
s-au întîlnit marți cu tovarășul 
Jean Blume, membru al Birou
lui Politic al Partidului Comu
nist din Belgia, care își petre
ce concediul de odihnă în țara 
noastră.

în cadrul întîlnirii, desfășura
tă într-o atmosferă de caldă 
prietenie tovărășească, s-a efec
tuat un schimb de opinii In 
probleme de interes comun 
pentru cele două partide.

U.T.C.’
CRONICAA (se)

DEDICA
I •—-ț-
7 4 (Urrnere din pap. I) _ (<T
/ invitata rostise cuvintele subliniate). Prima melodie pe «are 
l J vreau »â v-o declic se intitulează"... * •
I ’ Și tot așa, a dedicat a doua, a (re) dedicat a treia (a* 
i * ceasta melodie fusese initial dedicata cîntareței de corn- 
I ’ pozitorul cutare), în sfîrșit, a dedicat a patra, de încheiere, 
i [ din „repertoriul unui prestigios cîntâreț francez*.
< Dar poate spre surprinderea ei, cîntâreata generoasă în 
r dedicat'' nu a fost aplaudata aidoma celor de dinainte.
< nici măcar a menționaților în concurs. .Poate pentru câ era
< aproape miezul nopții, se va fi gîndit invitata. Oricum, în 

definitiv, repertoriul fusese respectat, urma ca organiza
torii sâ-i „dedice*, la rîndul lor, o recompensâ. Intîm- 
plarea a făcut sâ fiu pe aproape de organizatori în clipa 
„bilanțului* și sâ-i aud cum câ pentru cele patru cîntece

< „dedicate* publicului vîlcean, interpreta pretinsese douâ 
i mii și mai multe sute.

Nu știu dacâ vor fi fost atît de bogați și de darnici or-
< ’ ganizatorii. Nu știu, deci, cu cît a plecat înapoi, în orașul 
C de unde venise, cîntâreata. Știu câ unul din premiile con- 
( cursului dacâ nu chiar primul, fusese de 500 de lei (dacâ 
1 greșesc, îmi cer scuze, în nici un caz nu atinsese jumătate 
• J din valoarea sumei cerută de „hors concours*). In schimb, 
I valoarea vocii premiatului de la Vîlcea nu arătase otita
< distanță, ca de la „amator* la „consacrat".
C Dar ce zic, „consacrat ?*. Cred câ iar mâ înșel. Ce tînărâ 
C era invitata I Cînd primise oare trofeul „Stelei fără nume?". 
1 Mâ gîndeam câ unii poeți sau muzicieni, ca sâ se consacre, 
<. să zicem Eminescu și Enescu, cite pagini vor fi scris 1 Cite
< partituri I In cîte nopți de chin artistic, și cu ce recom- 
<. pense bănești ?
S Dar nu vreau sâ mâ gîndesc la adevărata consacrare,' 
’ i spre a nu o profana.
1 » M-am gîndit doar sâ dedic șî eu aceste reflecții nereve- 
] i lației.
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CAMPIONII AII
FOST DESEMNAU

năzuințelor tineretului*)
va regimului burghe2o-moșie- 
resc, precum și numeroase 
știri, articole, comentarii des
pre acțiunile tineretului revolu
ționar din România, îndrumat 
și condus In permanență cu 
grijă părintească de partidul 

- marxlst-leninisț al clasei noas
tre muncitoare.

Relevînd rolul presei în ca
drul procesului complex de 
realizare și consolidare a miș
cării revoluționare de tineret 
din România, în noile condiții 
istorice de după eliberarea pa
triei de sub jugul fascist, lu
crarea subliniază contribuția 
politică excepțională a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Uniunii Tine
retului Comunist. Articole ca : 
„Pentru unirea Întregului tine
ret democratic" (12 noiembrie 
1944), „Lupta pentru democra
tizarea țării" (26—27 noiembrie 
1944), „Lupta tineretului in tre
cut și datoriile lui in viitor" 
(1 ianuarie 1945), sint doar cî- 
teva din cele publicate de se
cretarul general al U.T.C. în 
„Scînteia tineretului" in prima 
etapă a revoluției populare din 
tara noastră, reflecttod entu
ziasmul și hotărirea tineretu
lui muncitor de a lupta pentru 
transpunerea în viață a sarci
nilor mărețe trasate de Parti
dul Comunist Român. „Ele râ- 
mîn — se arată in lucrare — 
în același timp un model de 
analiză și apreciere obiectivă 
a realităților social-economice și 
politice ale țării noastre, oare 
defineau caracterul epocii is
torice respective, cum și de ati
tudine revoluționară, patriotică 
și internațională — proprie 
luptătorului comunist".

Cartea prezentată se impune 
ca o investigație temeinică, 
prefigurlnd o viitoare mono
grafie consacrată istoriei pre
se: revoluționare de tineret din . 
patria noastră.

Conf. univ. dr. 
ION BABICI

•) Dr. Olimpiu MatiehesdM, 
O tribună de luptă, Biblioteca 
de istorie, București, 1972.

Aria cercetărilor istoriografiei 
românești din ultima vreme a 
înscris la capitolul publicisticii 
revoluționare o serie de lucrări 
valoroase. Apariția recentă în 
colecția „Biblioteca de istorie", 
sub egida Institutului de studii 
istorice și social-politice de pe 
lingă C.C. al P.C.R., a volu
mului : „O tribună de luptă", 
datorat dr. Olimpiu Matichescu, 
reprezintă o contribuție la stu
dierea în profunzime a presei 
revoluționare a tineretului din 
patria noastră. Lucrarea are la 
bază o bogată documentare, fi
ind însoțită de un repertoar se
lectiv al organelor de presă 
ale tineretului revoluționar și 
de numeroase ilustrații. Cerce
tarea aportului tinerei generații 
la lupta nevoluționară a pro
letariatului și poporului român 
relevă concluzia incontestabilă 
că o armă deosebit de puter
nică și eficace folosită cu sue- 
ces In această luptă a cons ti- 
tuit-o presa.

în carte se arată că presa re
voluționară a tineretului s-a 
bucurat de o largă audiență, 
rigurozitatea ei fiind de natură 
să impulsioneze lupta tinerei 
generații .muncitoare, fără deo
sebire de naționalitate, de la 
orașe și sate, împotriva vechiu
lui regim de exploatare și asu
prire. pentru făurirea unei vieți 
noi, libere și fericite.

Exponent și purtător de cu- 
vînt al năzuințelor tineretului 
mundtor-țărănesc și studios in 
lupta revoluționară, presa a 
slujit eu eredință această cau
ză. contribuind totodată la edu
carea acestuia In spiritul pa
triotismului și interaaționalis- 
nului proletar, al tradițiilor 
înaintate ale poporului român.

în numeroase organe de pre
să ilegale sau legale ca „Foaia 
tlnărului". „Tineretul socia
list**, ..TJnărul leninist", ..Via
ța universitară**, „Ifju Mun- 
kăs" C,Tînărul muncitor-), 
..Cazarma**. „Brazda**, „Școla
rul leninist". „Studentul revo- 
luțlonar", „Tînărul C.F.R-.ijr. 
„Cadran", „Tînărul * patriot" 
etc. au apărut articole de po
ziție, chemări la luptă împotri-

Marți s-a înapoiat- In Ca
pitală, venind de Ia Cairo, 
delegația Uniunii Asociații
lor Studențești din România, 
condusă de Sorin Mihail Io- 
nescu, secretar al Consiliului 
U.A.S.R., care a efectuat o 
vizită în R..A. Egipt, la in
vitația Uniunii Generale a 
Studenților din Republica 
Arabă Egipt.

La aeroportul București-’ 
Otopeni delegația U. A.S.R. a 
fost ’ întîmpinată de Kalman 
Pu setai, secretar âl Consi
liului U.A.S.R., de activiști ai 
Comitetului Executiv 
U.A.S.R.

Tîrgul de mostre de bonuri 
de consum de la Complexul 
evpozițional din Piața Scân
teii se va închide la 31 august 
orele 19. Unitățile comerciale 
din incinta tirgului vor con
tinua să funcționeze pînă la 
data de 3 septembrie inclusiv, 
data pînă la care se vor vinde 
ți autoturisme Dacia 1300.

Pe mulți dintre eroii acestei 
cărți. cititorul i-a cunoscut din 
paginile ziarului nostru. Fru
musețea lor morală, dîrzenia și 
curajul lor, încrederea lntr-un 
viitor mai bun și lupta pentru 
un asemenea viitor, toate a- 
aceste trăsături au generat te
matica rubricii „Povestiri des
pre eroi uteciști", semnată în 
„Scînteia tineretului" de scrii
torul Tudor Ștefâriescu. Cartea, 
apărută recent în Editura po
litică, nu este însă o simplă 
reuniune a povestirilor apărute 
în ziar. Autorul și-a extins na
rațiunea, redînd mult mai am
plu, nu numai prin fapte și îm
prejurări decisive, ci recurgînd 
și la amănunte semnificative, 
înfruntarea aprigă, pe viață și 
pe moarte, dintre cîteva gru
puri de tineri care activau în 
cadrul organizației U.T.C. și 
zbirii aparatului de represiune 
al dictaturii militaro-fasciste.

Departe de a fi o carte de 
ficțiune, „Fii ai marelui curaj* 
este un documentar politic des
pre viața și lupta uteciștilor în 
anii grei ai ilegalității. In cele 
patru capitole — „In Valea 
Piersicilor se ueideau vise* ; 
„Călăii știau să ucidă*: „Cei 
șase și Max* ; „Pe Semenie 
ctntau privighetori" — se po
vestește despre tineri care au 
existat în realitate. Unii au 
murit, răpuși de gloanțele plu
tonului de execuție. Alții tră
iesc și astăzi, aflîndu-se în pri
mele rînduri ale luptei pentru 
edificarea noii orînduiri pe pă- 
mîntul patriei. Tuturor, autorul 
le aduce un deosebit omagiu 
publicînd această carte în anul 
sărbătoririi semicentenarului 
U.T.C.

Cei mai mulți dintre, eroii căr
ții erau, în perioada anilor 
1940—1944, elevi de liceu. Ca șl 
majoritatea tinerilor din gene
rația lor, nutreau idealul de li
bertate, visau o lume mai bună, 
mai frumoasă, mai dreaptă, o 
lume fără război, fără umilințe, 
fără sărăcie. Ei aveau insă o 
calitate în plus t erau uteciști. 
Si în cadrul organizației U.T.C. 
au învățat să disceamă cauzele 
și sensurile faptelor istorice, 
au înțeles valoarea unității din
tre ideal și acțiune; cu alte 
cuvinte, au devenit revoluțio
nari Cu toții ștjau cît este de 
mare riscul șl dt de’ outemic 
e dusrr.ar.-j; : acțțgnjle tor erau 
insă pornite din Înțelegerea ne
cesității luptei, din convingerea 
că dreptatea ți adevărul sînt 
de Dariei tor. La Bdepreștî șf 
la Brașov, la Constanța sau în 
Munții SemenîctildL tinerii des
pre care scrie Tudor Stefăr.escu 
— faptele lor, împrejurările 
dramatice prin care au trecut 
sîr.t redate pe baza unor docu
mente de arhivă sau relatări 
ale martorilor oculari — pre
găteau, alături de tovarășii lor 
din organizația revoluționară 
de tineret, sub conducerea co
muniștilor, climatul în care a- 
vea să se desăvîrșească actul 
istoric de la 23 August 1944.

Tudor Stefăneseu 
Interesant, 
1 se oferă 
tivantă.

Citind-o.
noastre va afla noi amănunte 
despre felul în care înțelegeau 
înaintașii săi să lupte pentru 
Idealurile de care erau ani
mați, va afla cît de grea le-a 
fost biruința. Cartea este un în
demn către tineri de a fi gene
roși, cutezători, cinstiți, de a ac
ționa cu dîrtenie pentru a-și 
înfăptui idealurile pe care și 
le făuresc.

povestește 
atrăgător. Cititorului 
astfel o lecturi cap-

tînărul din zilele

A. VASILESCU

CUPA TINERETULUI DE LA SATE

JOCURILE

Febra întrecerilor crește
t

Munchenui trăiește intens fe
bra Olimpiadei. Timpul rămir.e 
și el deoeebit de favorabil. Este 
un soare blind, cam șters, și o 
boare răcoroasă, plăcută. Seara, 
Alpii bavarezi, Înzăpeziți, aflați 
foarte aproape fac ca mercurul 
termometrului să coboare cu 
cîteva grade. Lume multă la 
locurile unde se desfășoară în
trecerile. Afluența cea mai mare

— la gimnastică, natație, box 
și fotbal, elnd joacă- echipa 
R.F. a Germaniei. Cei care nu 
au timp suficient să alerge de 
la o întrecere la alta, privesc 
în răstimpul scurt, după cum 
sint de grăbiți, la televizoarele 
din vitrine ori ascultă fie și în 
treacăt la difuzoarele instalate 
pe străzi, la cîteva zeci de me
tri unul de altul, ca să afle 
noutățile, surprizele,. .hoile re
corduri, n;ififi'e)e campionilor. 
Zilnic circa “HrODO demunchenezi 
și turiști vin la bazele din cen
trul olimpic;, ^rmărindu-i pe 
sportivi la antrenament. De aici 
pronosticuri aprinse, calcule, su
poziții. Cu toate acestea, spor
tivii, oficialii se pllng de o oare
care răceală din partea miinche- 
nezilor. Mai ales aceia care au 
participat- la Olimpiada mexica
nă. unde publicul, mult mai 
temperamental, oferea pentru 
fiecare delegație, pentru fiecare 
campion cîte o fiesta. Aici, 
munchenezul amator de sport 
xing, privește, pleacă. Oamenii 
se grăbesc. Se simte câ sint in
tr-o continuă întrecere eu 
timpuL De fapt, dacă ai vrea 
să urmărești minut cu minut 
Jocurile Olimpice, sâ știi și sâ 
afli totul la cîteva secunde, este 
suficient să rămîi acasă în foto
liu. Pe cîteva canale se trans

mite totul, începînd de la orele 
8 dimineața pînă la 1 noaptea. 
Televiziunea rezervă telespecta
torilor mult mai multe fapte, 
surprize și imagini inedite. Tn 
fiecare seară noi medaliați o- 
limpici sînt aduși în studio, li 
se iau interviuri, întrebările sînt 
lungi, explicative, răspunsurile 
scurte, uneori acroace monosi
labice. Interesant și ingenios, 
fiecărui campion sau medaliat

Prin telefon 
de la Erimisul nostru 

special

olimpic invitat In studio i se o- 
feră o cretă colorată cu care își 
pune pentru posteritate, semnă
tura mare pe unul din cei pa
tru pereți ai încăperii. Nu sînt 
subestimați nici foștii mari cam
pioni olimpici. Luni seara i-am 
văzut în posturi de interlocu
tori de elită ai televiziunii pe 
celebrii Jesse Owens și Emil 
Zatopek. Aceștia și-au expri
mat sentimentul de satisfacție și 
uimire pentru modul cum a fost 
organizată această olimpiadă, 
pentru calitatea bazelor șl con
dițiile optime de concurs. Aici,

O emoționantă festivitate de 
premiere — la care au fost pre- 
zenți tovarășii Iosif Walter, se
cretar al C.C. al U.T.C., Ma
rin Bîrjega, vicepreședinte al 
C.N.E.F.S., Dumitru Mateescu, 
activist al U.N.C.A.P. — a mar
cat închiderea celei mai dispu
tate finale pe țară a Cupei tine
retului de la sate — ediția de 
vară. Tuturor echipelor clasate 
pe primele locuri le-au fost în- 
mînate cupe, diplome, medalii, 
materiale și echipament sportiv. 
Dar pe lingă aceste însemne 
concrete, cea mai impresionantă 
răsplată a jucătorilor au fost a- 
plauzele la scenă deschisă cu 
care numeroșii spectatori pre- 
zenți pe stadionul „Tineretului" 
i-au Încurajat și susținut tot 
timpul desfășurării jocurilor și 
festivității de premiere. A fost 
un gest sincer, cald, entuziast, 
un premiu din inimă oferit a- 
cestor pasionați sportivi, pentru 
comportarea lor remarcabilă, 
pentru jocul spectaculos și dis
putat, cu răsturnări de scoruri 
aproape senzaționale, care au e- 
lectrizat tribunele, au încîntat 
pe cei prezenți. Fiindcă, trebuie 
s-o recunoaștem, întrecerile ul
timei zile au depășit prin nivel 
tehnic și spectacular multe din
tre competițiile pe care, în mod 
obișnuit, le urmărim pe stadioa
nele noastre. La capătul acestor 
atît de frumoase întreceri, titlul 

OLIMPICE-
PE PODIUM

spuneau ei, se vor bate multe 
recorduri olimolce și mondiale. 
Handbaliștii își joacă cartea cea 
mare mîine seară la BoblUngen, 
50 km de Munchen, unde întîl- 
«esc în primul lor meci echipa 
Norvegiei. Dacă înving, ei do- 
bîndesc o primă performanță i 
se califică în primele opt echi
pe. După succesul lui Pognetcu 
rare in unele ziare de aici a fost 
dat drept... italian, încă un bo
xer român, Marian Culinears-a 
calificat pentru turul doi. Dar 
atît de greu.- Mai slab se com
portă olimpicii români la spor
turile pe echipe. Dacă gimnas
tele aspirante la un loc 4—5 au 
ocupat totuși locul 6, aducînd un 
punct culorilor tării, după du
blul eșec al poloiștilor, iată că 
vine un altul al voleibaliștilor, 
care au fost pradă Inexplicabil 
de ușoară pentru sportivii japo
nezi. Evident, era greu de în
vins echipa Japoniei, dar nu în
țelegem cum de băieții noștri, 
tineri, viguroșî, altădată ambi
țioși s-au lăsat învinși de o ma
nieră ridicolă pentru că ei In 
cele trei seturi n-au acumulat 
puncte nici cît pentru un set. Nu 
au evoluat formidabil japonezii, 
am jucat noi foarte slab. Oare
care circumstanțe trebuie să a- 
cordăm însă poloiștilor care au 
fost destul de ghinioniști. Cu 
două minute înainte de final, ei 
îi conduceau pe iugoslavi pu 
7—5. Cu un minut înainte tot ei 
mai aveau un punct avans: 7—45. 
Ir. 40 de secunde adversarii, in
credibil, reușesc două puncte 
7—6 și noi pierdem o mare șan
să. Dar acestea sînt marile sur
prize și marile drame ale între
cerilor olimpice.

VASILE CABULEA 

de campion național sătesc a re
venit acelor echipe care au dat 
dovadă de mai multă dăruire, 
de mai bună pregătire, de mai 
multă forță de joc. Dar iată 
clasamentul final :

OINĂ : 1. Avîntul Curcani — 
Ilfov ; 2. Avîntul Frasin Su
ceava : 3. Biruința Gherăiești
— Neamț ; 4. Viață Nouă Olteni
— Teleorman ; 5. Drum Nou
Boureni — Dolj ; 6. Șiretul Su- 
raia — Vrancea : 7. Dunărea
Ciobanul — Constanța : 8. Drum 
Nou Radu Negru — Ialomița ; 
9. Recolta Crasna — Gorj ; 10. 
Unirea Băla — Mureș.

Echipele clasate pe locurile 
11—39 au fost anunțate într-u- 
nul din numerele trecute ale 
ziarului nostru.

HANDBAL FETE 1 1. Recolta 
Ditrău — Harghita ; 2. Recolta 
Bod — Brașov ; 3. Energia Să- 
băoani — Neamț ; 4. Vulturii
Miloș-Bistrița — Năsăud ; 5. Vii
torul Teiuș — Alba ; 7. Știința 
Beceni — Buzău ; 8. Pescărușul 
Mahmudia — Tulcea.

HANDBAL BĂIEȚI î 1. Avin- 
tul Perian — Timiș ; 2. Știința 
Stîlpu — Buzău ; 3. Avîntul
Berceni — Prahova ; 4. Ponorul 
Vața Nouă — Hunedoara; 5. Să- 
veni — Ialomița ; 6. Dumbrăveni
— Suceava; 7. Unirea Heredean
— Sălaj ; 8. Progresul Circea
— Doj.

D. SANDU

I

• Proba de ciclism, 100 
km. contracronometru pe 
echipe a revenit rutierilor 
sovietici. Echipa formată 
din V. lardi. G. Komnatov, 
V. Lihaciov și B. Jukov a 
realizat excelentul timp de 
2 hiri7° 8/100 (medie orară 
45,703 km). Pe locurile ur
mătoare s-au clasat forma
țiile Poloniei și Olandei.

• Proba de talere aruncate 
din șanț a fost câștigată de 
italianul Angelo Scalzone. 
care a realizat în ultima 
manșă 50 de puncte din 50 
posibile. Medalia de .argint a 
fost cucerită de Michel Car- 
rega (Franța), iar cea de 
bronz de un alt sportiv ita
lian, Silvano Basagni. Trăgă
torii români Gheorghe Fio- 
rescu și Ion Dumitrescu au 
ocupat locurile 14, respectiv 
30.
• A treia medalie olimpi

că de aur a fost obținută de 
Mark Spitz în proba de 200 m 
liber pe care a dominat-o cu 
autoritate. Campionul ame
rican și-a corectat propriul 
record mondial înregistrind 
timpul de l’52M78/100, (v. r. 
era de 1’53^5/10). Reprezen
tantul țării noastre, Marian 
Slavic, care a concurat în 
seria a 5-a s-a clasat pe lo
cul 4 cu timpul de 2’00”23100 
fiind 'eliminat din concurs.

• în finala probei de 100 
m liber, tînăra sportivă a- 
mericană, în vîrstă de 16 ani, 
eleva Sandra Neilson (SUA), 
a condus cursa de la început 
pînă Ia sfîrșit de o manieră 
senzațională cucerind titlul 
olimpic cu un rezultat de 
58”59/100 (nou record olim
pic).
• Inotătoarea australiană 

Beverly Whitfield a cîștigat 
medalia de aur în cursa bra- 
sistelor disputată pe distan
ța de 200 m.

• Proba de 100 m. spate a 
fost cîștigată de recordmanul 
mondial al probei. Roland 
Matthes (R. D. Germană).

Turneul
sfudenfilor 

clujeni
Ansamblul folcloric al Casei de 

cultură a studenților din Cluj a 
plecat intr-un lung turneu de 
peste O lună în Franța și Belgia. 
Este pentru a șasea oară câ a- 
ceastă valoroasă și tinără forma
ție folclorică, con,dusă cu muită 
competență artistică de neobositul 
Laurențiu Hodorog, directorul Ca
sei de cultură a studenților, pre
zintă spectacole peste hotare. For
mația clujeană este deja bine cu
noscută în Austria, Italia, Franța, 
Turcia.

Pentru multi organizatori a de
venit de neconceput un reușit fes
tival folcloric fără prezența unei 
formații românești, cu bogăția și 
var etatea folclorului muzical co
regrafic și a costumelor. Iată de 
ce formația clujeană a fost invi
tată să participe la ? festivaluri și 
sărbători populare. în Franța : la 
Haguennau, la sărbătoarea gastro
nomică de toamnă și la festivalul 
de toamnă de la Dijon din cadrul 
sărbătorilor strugurilor și vinului. 
Acest festival de la Dijon, oraș în
frățit cu Clujul, este un festival 
de renume, internațional la care 
vor pațftjdipa cirS^ 30 
din întreagă lume. Festivalul are 
multiple manifestări ; parada cos
tumelor, degustarea vinului, con
certe folclorice, spectacole de dan
suri, clntece și obiceiuri, serate 
distractive, excursii și simpozioa
ne pe teme de folclor. Tot la Di
jon. orchestra condusă de renumi
tul taragotist, Dumitru Fărcaș, va 
concura pentru „Discul de aur". 
Tn Belgia, studenții clujeni vor 
participa la festivalul folcloric de 
la Marchănneau.

Frumusețea, bogăția, varietatea 
ritmului și melodiei românești, vi
goarea și expresivitatea dansurilor, 
armonia și noblețea costumelor, 
farmecul tineresc și disciplina de 
scenă sînt atuuri cu care forma
ția studenților, folclorul românesc 
în general, are toate șansele să 
cucerească noi lauri.

I. CIMPEAN

Simbătă,. o- dată. SU înche- “asiduă. Și'bilanțul acesta, rea- 
ierea ciclului' de pregătirp al " ~ ■ ■ ■ ■ •
ultimei serii iri toate, tăberșle, 
,’unTformelor albastre®.'a . f.oșt 
’ coborît drapelul, țricolbț. .Fșsți- 
Vități specifice , au marcat a- 
Cest moment solemn, Pentru 
ultima dată in incinta taberei 
și pe traseele spre .cîmpul .de 
instrucție au răsunat cintecele 
care deveniseră o obișnuință 
cotidiană a localnicilor,. Tine
rii, viitori, comandanți, tși fă
ceau bilanțul rezultatelor ob
ținute în zilele de instruire

TINERII ÎN UNIFORME ALBASTRE

Bilanțul a 
înregistrat 
calificativul

interesa la fata locului asu
pra felului in care se pregă
tesc «i se comportă elevele 
școlii, ilustrează pregnant gri
ja de care vorbeam. Ceea ce 
a contribuit insă din plin la 
creșterea substanțială a nive
lului valoric, pe lingă elemen
tele deja amintite, a fost pro
gramul propriu-zis al taberei. 
El, programul, ar putea fi di
vizat tn două mari capitole: 
instruirea de specialitate și 
activități cultural-educative și 
sportive. Succesul primei părți 
a fost asigurat, după cum ne 
spunea comandantul taberei, 
tovarășul loan Rusu, activist 
al Comitetului municipal 
București al U.T.C.. de con-

„FOARTE BINE"
- Ce relevă acest bilanț ? De 
-la bun început trebuie să re- 
'marcăm '6' creștere valorică 
-substanțială, sub multiple, as
pecte, față de ceea oe a fost și 
am constatat în anii trecuți.

Punctul de plecare l-a con
stituit grija deosebită pe care 
organele și organizațiile U.T.C., 
comandanții, centrelor de pre
gătire, au acordat-o respectă-

■lizaf la nivelul celor mai fnal- 
jte exigențe, a primit califica-. 
■Itivul maxim: foarte bine. Așa- 
'dar.'O dată cu începerea nou< 
'lui an de pregătire a tinere- 
‘.tului pentru apărarea patriei, 
'^detașamentele lor vor fv întări
te cu 10.000 de noi comandanți, 
bine instruiți, posesori ai-unui 
bagaj de cunoștințe superior. 
Ceea ce va duce, în cele din 
urmă, la îmbunătățirea între- rii eu strictețe a criteriilor pe 
gii activități, la ridicarea ca- baza cărora-elevii, au fost se- 
lității ei în pas cu, cerințele. lecționați.- Așa se face că în-

taberele de instruire au fost 
trimiși elevi buni la învăță
tură, activi în viața de orga
nizație, cu rezultate în pregă
tirea pențru apărarea patriei, 
cu prestigiu in sinul colecti
velor din care fac parte. Fap
tul că, la un moment dat, di
rectorul și comandantul cen
trului de pregătire de la Li
ceul „Matei Basarab" din Ca
pitală s-au deplasat în tabăra 
de la Tîrgoviște pentru a se

ținutul adecvat și în forme a- 
tractive și interesante al pro
gramului de pregătire, de 
efortul susținut al cadrelor 
militare de specialitate în gă
sirea unor modalități cît mai 
interesante de expunere, dove
dind o bună pregătire și spe
cializare, făcîndu-și datoria cu 
o remarcabilă conștiinciozi
tate.

O simplă înșiruire a mani
festărilor inițiate de elevele

ultimei serii ne va da imagi
nea convingătoare asupra a- 
cestei laturi a activității. Iată 
deci că, la capitolul realizări, 
înregistrăm o vizită la Com
plexul turistic Curtea Dom
nească și la Muzeul scriitori
lor și al tiparului din Tirgo- 
viște, o drumeție la Mănăsti
rea Dealului, care a inclus și 
o serbare cîmpenească, cu 
program artistic. Deplasările 
spre poligoanele de tragere au 
constituit ele insele prilej de 
drumeție. Au fost vizionate 
filme de specialitate și lung 
metraj, s-au organizat nume
roase concursuri : muzicale 
(ușogră și populară) de reci
tări (poezie patriotică), mar
șuri și cîntece patriotice (pe 
detașamente), tehnlco-aplica- 
tive („Pentru patrie"), al ga
zetelor de perete. In cadrul 
tuturor acestor manifestări se 
disting orele de informare po
litică, în cadrul cărora acti
viști și lectori ai Comitetului 
județean Dîmbovița al P.C.R. 
au făcut expuneri asupra uno
ra dintre problemele curente 
ale politicii partidului și sta
tului nostru.

Iată enumerate sumar, ele
mentele constitutive ale pro
gramului, elemente a căror fi
nalizare s-a concretizat în 
pregătirea temeinică și poli
valentă a tinerilor în unifor
me albastre.

AL. DOBRE

REZULTATE ALE
SPORTIVILOR 

ROMÂNI
• Participînd la recalifi

cări, vîslașii noștri au avut 
o bună comportare clasin- 
du-se primii în seriile în 
care au evoluat. Echipajul 
Ștefan Tudor—Petre Ceapu- 
ra X L. Lavrenschi la doi 
plus unu și echipajul de du
blu format din Ilie Oanță și 
Dumitru Grumezescu și-au 
cucerit astfel „piste de con
curs" pentru semifinalele 
care vor avea loc mîine.

• Pentatlonistul Dumitru 
Spîrlea a evoluat și ei foar
te bine în cadrul probei de 
tir. unde a ocupat locul 6 cu 
1022 p.

Ciștigătorul, Mario Medda 
Italia a realizat 1088 p.

• Luptătorii români con
tinuă să se numere printre 
protagoniștii ■■ turneului de 
lupte libere. Petre Coman a 
obținut ieri a treia victorie 
consecutivă prin tuș în fața 
canadianului Bolger. Șanse 
reale la medalii are și Pe 
tre Cernău care intră în tu
rul patru cu un singur punct 
negativ. Au mai obținut ca
lificarea Ion Arapu (tuș în 
dauna vest-germanului Rolf 
Lacour) și Petre Poalelungi. 
egal cu Udo Schroeder, 
(R.D.G.).

• Printre cei 12 semifina- 
liști ai turneului masculin de 
floretă se află și trăgătorul 
român Mihai Țiu. In „sfer- 
turi“ el s-a clasat pe locul II 
în urma francezului D. Re- 
venu. Ștefan Haukler, în 
schimb, nu a obținut califi
carea.
• In cadru! turneului de

polo pe apă, echipa Româ
niei a întîlnit formația Cubei 
în fața căreia a pierdut la 
limită cu 3—4 (0—2, 2—1,
0—1, 1—0).
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(Urnwire din pag. I)

toare, buldozere, autobasculan
te. autoscrepere.

Secretarul general al partidu
lui cere explicații cu privire la 
caracteristicile tehnico-funcțio- 
nale ale mașinilor și, urclnd la 
bordul autobasculantei de 16 
tone, urmărește îndeaproape 
comportamentul acesteia, reco- 
mandînd mărirea capacității ca
binei. Totodată, dă indicații pen
tru asimilarea mai rapidă a cu
tiilor de viteză, în așa fel încit 
într-un timp cît mai scurt acest 
tip de autobasculantă să fie rea
lizat. pentru a pUlea lucra pe 
șantierele de construcții.

Este prezentat în continuare 
prototipul autobasculantei de 28 
tone, o mașină a cărei greutate 
proprie se situează la nivelul 
celor existente- pe piața mon
dială, ca de altfel și consumul 
de carburanți și lubrefianți.

Specialiștii institutului se an
gajează să găsească în continua
re noi soluții pentru îmbunătă
țirea caracteristicilor tehnice ale 
produselor realizate după pro
priile proiecte ca și ale celor 
asimilate după iițe’nț* străine.

La întrebarea secretarului ge
neral al partidului privind asi
milarea autobasculantei de 50 
tone, directorul centralei de 
autocamioane și tractoare relevă 
faptul că, colectivul institutului 
va prezenta modelul la sfîrșitul 
anului viitor, urmlnd ca In pri
mul semestru al anului 1974 un 
asemenea produs să fie pus în 
fabricație.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cere specialiștilor și construc
torilor ca în cinstea celei de-a 
CO-a aniversări a eliberării pa
triei, acest produs să intre în 

^fabricația de serie.
— Vom cinsti marea sărbă

toare, înfăptuind indicația dum
neavoastră, se angajează gaz
dele. • ■

Vizita continuă apoi prin di
verse sectoare ale . institutului. 
Un prim popas la laboratorul 
de cerpetări. Secretarul general 
al partidului, întîmpinat cu căl
dură de muncitori și specialiști, 
cercetează un stand pentru 
determinarea puterii ' motoa
relor, a . consumurilor și a 
altor performanțe. Directorul 
institutului, inginerul Gorun 
Kasargian, dă apoi explicații la 
bancul de probe și în atelierele 
de montaj și experlnwntare a 
unora dintre utilaje. Aici, în a- 
ceste sectoare, activitatea ■ crea
toare a cercetătorilor și proiec- 
tanților se află în fața celor mai 
exigent profesori — experi
mentările practice. O dată tre
cute cu succes, ideile lor nova
toare devin ■ un -bun ..al activită
ții productive, materializindu-șe 
în moderne mașini, devin 6 
mîndrie a lor, a constructorilor.

La încheierea vizitei, condu
cătorul partidului și statului 
s-a întîlnit, în sala de consiliu 
a institutului, cu cadre de con
ducere din Ministerul Indus
triei Constructor de Mașini, 
Centrala industrială brașovea- 
nă, proiectanți și specialiști. 
Aprecierile Ia adresa harni
cilor constructori de mași
ni, a projectanților și spe
cialiștilor, -indicațiile date și 
cu acest prilej de tovarășul 
Nicol«* Ceaușescu reflectă pre
ocuparea sa statornică, gri’a 
neobosită pentru ridicarea la 
cote tot mai înalte a activității 
în toate domeniile, corespunză
tor sarcinilor mobilizatoare puse 
în fața întregului popor, de 
Conferința Națională a parti
dului.

Ținîndu-se seama atlt de ne
cesității* sporite ale economiei 
naționale in plină dezvoltare, 
cît și de amploarea relațiilor 
noastre pe plan extern, în do
meniul cooperării cu diferite 
țări, s-a indicat să fie revăzut 
programul privitor la construc
ția de mașini. în scopul reali
zării unei game diversificate de 
mașini și utilaje cu caracteris
tici tehnico-funcțional* - 
rioare, inclusiv de mare

*•
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utilaje de înaltă clasă, • atît 
pentrti necesitățile interne, cît 
§i pentru export. Subliniind» că 
acțiunea de autodotare a con 
stituit un început, dar că în 
condițiile de astăzi, cînd tehni
ca face progrese rapide, nu se 

• mai poate rămîne în vechile 
tipare, tovarășul Ceaușescu a- 
rată că este o obligație de prim 
ordin a ministerului de resort, 
a proiectanților și specialiștilor 
să treacă la întocmirea unui 
program de perspectivă. „Dis
punem de' forțele necesare, de 
-specialiști,-de muncitori cu o 
temeinică pregătire, astfel că 
există toate condițiile să obți
nem realizări de seamă și în a- 
cest domeniu*".

In acest context, tovarășul 
Ceaușescu s-a referit și la ne
cesitatea urgentării studiului 
privind construirea unei turnă
torii unice pentru unitățile 
constructoare de mașini din ora
șul Brașov, puternic centru al 

- -industriei constructoare de ma
șini, rurmînd ca turnătoriile 
existente să râmînă, în =pers- 
pectivă, doar peDtruverii-mici. 
’ Tn timpul dialogului cu ca
drele de conducere din minis* 
terul de resort, din -centrala 
și institut, secretarul general 
a insistat în mod deosebit asu
pra importanței legării strinse 
a cercetării și învățămintalui 
de producție. Studer.ții. 'r.ce-
pind cu anul III, trebuie să lu
creze nemijlocit In domeniul 
cercetării, 
mașini, iar profesoi

!e uzii

in mijlocul
aripilor

H
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%
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Organizația județeană Te
leorman a U.T.C. a rapor
tat îndeplinirea integrală a 
angajamentelor sale anuale 
în activitatea de muncă vo- 
Iuntar-patriotică încă din 
ajunul Zilei de 23 August. 
Tinerii din întreprinderile in
dustriale și din agricultură, 
din școli și instituții, au 
realizat astfel, in perioada 
respectivă, lucrări în valoare 
de 828 000 lei la capitolul ac
țiuni finanțate și peste *4 
milioane la cele nefinanțate.

Hotărîți să dea o nouă am
ploare muncii patriotice, ac
tivitate cu profund caracter 
educativ, să întimpine. ală
turi de toți oamenii muncii 
din județ, de întregul nos
tru popor, cu rezultate și 
mai substanțiale aniversarea 
a 25 de ani de la proclama
rea republicii, organizațiile 
U.T.C., toți tinerii de pe me
leagurile Teleormanului și-au 
asumat în continuare noi an
gajamente. Ele vizează efec
tuarea pînă la sfîrșitul anu
lui a altor lucrări, in valoa
re de 180 mii lei la acțiuni 
finanțate și 5 milioane la 
nefinanțate.

Comitetul județean iși pro
pune in acest sens concen
trarea unui număr corespun
zător de tineri pentru grăbi
rea ritmului de construcție a 
căminelor destinate nefami- 
liștilor, din orașele Roșiorii 
de Vede și Alexandria pen
tru ca aceștia să-și primească 
cu o lună de zile înainte lo
catarii.

Concluzia 
unei plenare 

a Comitetului 
județean Ialomița a

al U.T.C. |

Ci

t -T

o prezență activă în educarea
comunistă a tinerilor

«

*

>-*■
2.T-

R. L.

Evaluarea situației de fapt, 
Intr-o recentă plenară a Comi- 
tetului județean Ialomița al 
U.T.C., consacrată analizei pri
vind pregătirea și desfășurarea 
adunărilor generale și antrena
rea uteciștilor la viața de or
ganizație, a avut în vedere, pe 
bună dreptate, realitățile, unui 
proces de permanentă îmbună
tățire calitativă, dezvoltat 
deosebi după Congresul al IX- 
lea al U.T.C. în același timp, 
datele acestei realități marcată 
de diversificarea activității po
litico-educative și un rol mai 
pregnant al organelor U.T.C. în 
consolidarea politică și organi
zatorică a fiecărui colectiv de u- 
teciști au fost raportate la înal
tul nivel de exigență și impera
tivele de perfecționare conținu
te In documentele Conferinței 
Naționale a partidului.

în legătură cu rolul și locul 
adunărilor generale s-a remar
cat de la început utilitatea de-

in-

buie să' fie. de fapt, ei înșiși dintre aceștia, șeful de echipă 
antrenați direct în procesul de ' - --* * “
producție, îndeplinind sarcini 
legate de munca de zi cu zi a • 
întreprinderilor constructoare 
de mașini. De asemenea, 
buie creată posibilitatea 
pii muncitori-, absolvenți 
liceului să poată urma 
vățămîntul politehnic la cursul 
seral, fâcîndu-se .astfel pregă
tirea teoretică de specialitate. »

Aceasta implică elaborarea în 
cel mai scurt timp a progra
mului învățămîntului de. specia
litate și înțelegerea .faptului că. 
dubla subordonare a institute
lor politehnice.,nu se referă ia 
subordonarea -numai - față de 
ministerul economic de specia 
litate, ci și față de centralele 
de profil.

Indicațiile secretarului gene
rat date și cu acest prilej, ca 
și liniile directoare jalonate în 
magistralul Raport prezentat 
la Conferința Național* - repre
zintă. u:

tre- . 
ca u- 

ai 
-în-

ogr-am iasuliețfton 
menit să dinamizeze conștiințe- 

. le,-. ■ iniU&tvva creatoare a har
nicului și- prețuitului detașa- 

‘Tndr.v aî constructorilor de maJ 
■iișF'ffin* fctreaga țară. Pentru

de

mod a

eaușescu 
te colec-

arie de

făuritorilor
românești

la
Centrala

în continua 
tarul genera

care

e și de mon- 
Aici, se ra
sului Nicolae 
re rezultatele 

nia integrării pro- 
alizare a elicopte- 
jcătornl partidului 
nostru ' recomandă 

și specialiștilor, 
are II înconjoară cu dragoste, 

de a ridica gradul de integrare 
a pieselor componente pe mă
sura dezvoltării'producției. Tre- 
cind de la. un loc de muncă-la al
tul, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se „jp&reșeaz^ îndeaproape, de 

rea.i- preocupările tehnicienilor. Unul;

SUpe- 
____ . _________________ ; for
ță și tonaj, la nivelul celor 
mai noi, produse pe plan inter
național. R*ferindu-se In acest 
context la producția de motoa
re, secretarul general a cerut 
specialiștilor să se preocupe de 
realizarea unor tipuri care să 
reducă poluarea și, totodată, să 
conducă la redueprea consumu
rilor de carburanți.

Referindu-se 
desfășurată de 
autocamioane și tractoare, 
varășul Nicolae Ceausescu

activitatea 
de 
to- 

,___ _ __________ a
insistat asupra necesității unei 
adecvate specializări atil a uzi
nelor componente ale centralei, 
cît și a celor ale ramurii, pre
cum și unei strinse cooperări 
între ele. Abordind apoi pro
blema producerii de utilaje de 
o importanță hotărltoare pentru 
progresul industriei construc
țiilor de mașini, secretarul ge
neral arată că. trebuie create 
secții de cercetare pentru mo
dernizarea utilajelor necesare 
producției, în așa fel incit să 
se ajungă la realizarea

nautice 
râsului Nice 
venit sute q 
jurindu-I n. 
mindu-și cu 

,rjie yși S€ 
prețuire f 
iubi* al p 
nostru. Sînt prezenti 
Bclqur, șefuj Dep< 
mașini-unelt*. me a 

-aeronautică din Mi 
dustriei Construcții 
sini. ing. Traiar. 
directorul generai 
tralei Industriei 

-ce, membri ai cor.di 
mitetului de partid.

în fața unor panoui
ce, care j 
mul parcu 
lentatul 
uzine în cei aproape 
de existență, ing. D. Ba 
rectorul întreprinderii, 
mează pe tovarășul 
Ceaușescu cu privire la 
tarea de pină acum și 
perspectivă, precum și 
cipalele realizări obținui 
nia lărgirii și diversific 
bricației. Concludent în 
sens este faptul că din 1 
cînd a fost reprofila 
ceasta întreprindere, 
fost realizate avioane 
utilitare» elicopter* 
apărate de bord, 
tatea lor rod 
rii tinerelor cadre 
tructori români.

in sco-
i ac:i- 
pentru

Csako Gheza, asigură pe secre
tarul general al partidului că 
muncitorii de aici și-țu pus 
toată priceperea și pasiunea lor 

. în slujba dezvoltării industriei 
aeronautice românești. Expresie 
a hotărîrii lor, cuvintele înscri
se la înălțimea halei — să fim 
demni continuatori ai lui Vuia, 
Aurel Vlaicu și Coandă — re
prezintă o deviză simbolica a 
efo'rturilor și obiectivelor ce-și 
propun realizatorii de astăzi ai 
avioanelor românești.

Sint prezentate, apoi/ mai 
multe elicoptere aflate în dife
rite faze ce montai. La bordul 
unuia dintre ele, gata pentru a 
fi dat în exploatare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu examinează 
modul cum a fost realizată ca
bina de comandă, apreciază re
zolvările tehnice și execuția 
constructorilor.

Conducătorul 
statului nostru se _ 
spre sajuieruJ noi,.

, ViJ? care anticipează cu preg
nanță profilul. și dezvoltarea 
viitoare a producției. Aici sint 
in curs de montaj primele uti- 
lajț de o înaltă tehnicitate, care 
vor permite realizarea de pro
duse finite comparabile pe 
plan mondial. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este informat despre 
mersul lucrărilor de instalare a

* primului utilaj.de mare capaci 
■.âtp — presa hidraulică, de 8 000 

*-tone. Secretarul general reco- 
- mfcdă urgentarea lucrărilor 

pentru punerea în exploatare a 
non capacități de producție, îna
inte de termenul prevăzut.

Oaspeții se opresc apoi pe 
platforma amenajată în aer li
ber unde sint expuse principa
lele produse ale constructorilor 
aeronautici : avioane utilitare
și planoare, ale căror .perfor
manțe tehnice rețin atenția. 
Secretarul general al partidului 
asistă. în continuare, la invita- 

flor. la o demons- 
actică a calităților
e și utilitare ale
aparatele realizate în 

ntru a! industriei noas
tre. Se ridică în văzduh avio
nul IAR-822. pilotat de Petre 
Cristescu, avior.eta IS-24, con
dusă de Constantin Goșman. 
precum și planorul românesc 
de performanță IS-29 D, la 
bordul căruia se află tînărul 
inginer Mircea Finescu. Măies
tria piloților de încercare, 
funcționarea ireproșabilă a a- 
paratelor pe care le mînuiesc 
este urmărită cu mult interes. 
La despârțire, conducătorul 
partidului ți statului felicită pe 
harnicii constructori aerona
utici pentru realizările obținute 
și le urează in continuare suc
cese în ridicarea nivelului teh
nic al producției, in diversifi
carea tipurilor și utilajelor, în 
îndeplinirea angajamentului pe 
care și l-au luat de a îndeplini 
<incinalul înainte de termen.

Vizita ia sfirșit in aplauzele 
și uralele sutelor de muncitori, 
ingineri și tehnicieni ai uzinei 
brașovene, mîndri de a fi avut 
ca oaspete pe conducătorul 
partidului și statului nostru,, 
acest moment reprezentînd un 
nou imbold însuflețitor pentru 
toți cei de aici — creatori ai 
aripilor românești, prilej de 
exprimare a hotărîrii lor 
ferme de a transpune în viață 
cît mai grabnic indicațiile to- 
.vafășului Nicolae Ceaușescu/ 
<țe a fi Ta înălțimea încrederii; 

■ -.'«acordate. - ;
'■^Mărturie pregnantă a preocu
părilor pe care partidul le 
manifestă permanent, personal 
secretarul sau general, pentru 
ca activitatea poporului nostru, 
însuflețit de hotărîrile Confe
rinței Naționale, să se ridice la 
noi-cote, pe măsura obiective
lor aflate în fața României 
Socialiste, vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a constituit 
un nou și puternic îndemn, o 
înaltă pildă de exigență și res
ponsabilitate față de destinele 
'țării. Generatoare de bogate' 
învățăminte.' întîinirea dintre 
conducătorul partidului , și sta
tului nostru cu muncitorii și 
specialiștii, din industria con
structoare de mașini a județului 
Brașov s-a transformat într-un 
amplu și rodnic dialog ale că
rui concluzii constituie un pro
gram de. perspectivă pentru 
multiple domenii ale economiei 
naționale. /

„DANUBIANA"
va sărbători anul
nou în noiembrie

partidului și 
Îndreaptă apoi 

construc-

(Urmare din pag. I)

dar rezervele noastre 
epuizat nici la acest

nu
capi-

sută 
s-au 
toi.

Pentru „forțarea** productivi
tății muncii, una dintre măsuri
le la care s-a gîndit conduce
rea uzinei, comitetul oamenilor 
muncii, a fost aprofundarea 
pregătirii profesionale a tuturor 
categoriilor de salariați. în pre
zent, aproape 70 la sută din e- 
fectivul uzinei. învață în diver
se forme de perfecționare pro
fesională.

— Este vorba. în primul rind 
de tineri — subliniază maistrul 
Ioniță Năstase, locțiitorul secre
tarului U.T.C. pe uzină — nici 
măcar unul singur n-a rămas în 
afara hnățămîntului. Peste 700 
dintre ei au fost instruiți la lo
cul de muncă iar alții 420 sînt 
cuprinși în cursurile de califi
care ce s-au deschis în urmă cu 
o lună. Putem spune deci că 
în Uzina „Danubiana** n-a mai 
rămas nici un tînăr necalificat 
sau în afara cursurilor. Toți cei 
1 000 de tineri învață.

Eficiența acestor măsuri n-a 
întîrziat. Pe 7 luni, colectivul 
uzinei a realizat peste plan 30 
milioane lei la producția glo
bală, 28 milioane lei la produc
ția marfă, 14 milioane lei valută 
la producția livrată la export 
iar ca producție fizică, 4 800 an
velope. Prin reducere cu 5,2 lei 
a cheltuielilor la mia de lei 
producție marfă, s-a obținut pes
te 9 milioane lei beneficii supli-

men ta re. Sînt succese ce garan
tează de pe acum încheierea 
planului anual așa cum și-au 
prevăzut salariații, încă la 10 
noiembrie.

Dar pentru respectarea anga
jamentului asumat în fața parti
dului. de a realiza în numai 4 
ani și jumătate sarcinile actua
lului cincinal, muncitorii, ingi
nerii, tehnicienii Uzinei „Danu
biana", au calculat că în ? 1973 
ei vor trebui să realizeze o pro
ducție globală suplimentară în 
valoare de 1 231 000 000 lei. A- 
cest lucru este însă garantat nu 
numai de avansul deja cîștigat 
în competiția "X3T. timpul dar și 
de măsurile preconizate în 
sens. Tot inginerul Oprea 
completează informațiile.

— Reparația agregatelor 
cipale va fi organizată în 
și trei schimburi, ceea ce 
duce la diminuarea cu 30— 
sută a staționării lor pentru re
parații. Altfel exprimat, aceasta 
însemnează 105 000 anvelope în 
plus sau 191 milioane lei pro
ducție globală suplimentară. 
Alte 70 000 anvelope vor fi câș
tigate prin îmbunătățirea cu 5 
la sută a indicelui de utilizare a 
mașinilor. Ridicarea pe de altă 
parte cu 5 procente a nivelu
lui calitativ al anvelopelor noas
tre va contribui la creșterea e- 
ficienței economice pe economie 
cu 100 milioane lei anual și vă 
situa producția noastră la co
tele celor mai căutate anvelope 
pe piața mondială.

acest
ne

va
10 la
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ION MARGINEANU, adrian 
IONESCU, NICOLAE DASCA- 
LESCU, GHEORGHE IEVA

Foto: PETRE DUMITRESCU, 
ION. DUMITRU

puține excepții,' restrînse la 
cîțiva membri ai birourilo? și 
comitetelor, în comunele Ște
fan cel Care, Stelnîca, Vlădeni, .. 
Valea Ciorii. Potcoava, Funda7 
ta, Făurei, tinerii sînt rpai de
grabă inactivi ca uteciști decît 
prezenți prin contribuții proprii 
la desfășurarea unei vieți de er-r 
ganizație normale. între' altele, w 
această a devenit o consecință a 
slabei acoperiri prin control și 
sprijin eficace a organizațiilor 
si comitetelor comunale U.T.C; 
de către membrii biroului co
mitetului județean și activiștii ‘ 
secției organizatorice. De altfel, 
așa se explică în‘bună măsura 
chiar modul defectuos în care 
acționează o serie de comitete r 
si birouri U.T.C. La I.T.A. și s" 
I.C.M.J. Slobozia, I.P.B. Călă- f‘ 
rași, Șantierul T.Cif.F. Gălațui, 
cooperativele din Cegani, Movi- ’ 
la, Oglinda, Potcoava, aceste* 
nu se afirmă ca organisme co
lective de conducere, nil asigură 

< participarea membrilor la ela
borarea de măsuri, nu-și întb’c-’-*^ 
mese programe de activități, 
Ș.i-a spus' cuvîritul' neglijarea în 
unele 'perioade- a instruirii sis- ' * 
tematite/ metodice; ă Întriegu-T< *-p 

. Iui activ de organizare. lâr în
drumarea și controlul din pâr- ’ 
Tea comitetului județean âu per- « 
petuat fisuri-mai- vechi.

Față de a’spectel* acestea, de 
. asemenea realități analizate în ■ 

neconcordanța lor accentuată ,eu
. ’ ’ la

care ar trebui să. se găsească . 
acum viața de organizație, ple
nara Comitetului județean Ia-, 
lomița al U.T.C a adoptat, Xi- t 
rese, o. seamă de măs.uri, deja , 
puse în acțiune, aeordînd ațen- ..

. ția necesară operativității. S-a 
hotărit, de pildă, îmbunătăți- , 
rea întregului sistem de pregă
tire a adunărilor generale ca 
activitate polftico-educativă, 
precedîndu-le de. Acțiuni concr*- , . .. 
te, de .discuțiiJbreal*hile. cu. fie- " 

Cinerițwv-J^ai «mu}t77hiar,<-sens3 ac- fondul^.^ac^tățt -ge^ -

monstrată de fapte a diferitelor 
măsuri și concluzii .puse în a- 
plicare in ultimul an și jumă- 
.tate, cu rezultate efective de
monstrate în creșterea capaci
tății de mobilizare și a presti
giului celor peste 1 200 organi
zații U.T.C. în munca și viața 
tineretului djn județul Ialomița. 
Direcțiile principale de inter
venție în care s-a concentrat 
contribuția membrilor organelor 
U.T.C., la diferite niveluri, au 
fost crearea climatului de dez
batere combativă, responsabilă 
al adunării generale, ca școală 
de educație, comunistă, dezvol
tarea ei într-un cadru al exi
genței și spiritului militant.

Consecvența acelorași princi- 
fiii de perfecționare, stările de 
ucruri din prezentul, cel mai a- 

propiat, aduse îrt discuția ple
narei, au atras atenția asupra 
unor rămineri în urmă carac
teristice, semnalînd, totodată, 
ritmul nesatisfăcător, lent, în 
care se acționează încă în mul
te locuri. De aceea și persistă 
neajunsuri importante în raport 
de momentul în care ne găsim 
acum, la mai mult de un an-și 
jumătate după Congresul al 
IX-lea al U.T.C., după perfec
ționările substanțiale preconiza
te în programele de activități’ 
adoptate de toate organizațiile 
U.T.C. pentru ridicarea ..activi
tății de formare comunistă a 
tineretului la nivelul, sarcinilor ,
formulate în programul adop- ■ momentul calitativ superior 
tat la Plenara C.r. al P.C.R. " ,'“r" *’ "* °*
3—5 noiembrie 1971: ,

Astfel, sfera restrînsă a 
tivității de ansamblu a unor 
ganizații U.T.C. ca cel* 
C.A.P. — ” . .................. ..

I.T.A. — Călărași, de la unele 
instituții din Slobozia, conduce 
îa un conținut sărac, neintere
sant, al adunărilor, . Temele și 
problemele înseși sînt/repetate, 
de unde nartfcipare a-

din

ac- 
or- 
din 

Cuza Vodă, Albești și 
S.M.A. — Andrășești,

fondul uuhei'-iwactivdtațt'gci.v.. «- 
lizate o seri^ de^ organizați 
ales de-, la sate,» n-au rținut adu- • 
nări timp de două, trei și chî<ir 
patru luni-la rind —-‘G»A.’P. Cră-' 
sâni, Sălcioara, Roseț, Giurgi- 
eni, Sudiți, Dor Mărunt etc.

. Sînt evidente în asemene* "

...............    bi- 
rourilpf și .comitetelor, din. di
ferite consilfi^și ’ comiș.ii,

Faț^ ;de alte-nio.mente de a- 
..palizi, es.te d*. reținut în ulti

ma plenară a Comitetului jude
țean Ialomița, al U.T.C.. ca un 
corolar, apelul la exigență, corn- 
Bativit^țeJ , ferpiitățe și eforta •

dar și a membrilor activului 
salariat și ai secretariatului' co
mitetului județean în -sedorul 
cărora se află asemenea orga
nizații „constituite scriptic'*. Mai 
greu de înțeles este de ce exis
tă astfel de situații șt la orașe, 
unde organizații3 U.T.C. de la in
stituții, din cartiere, cele ale ca
drelor didactice sînt pur și sim
plu uitate.

Deseori sînt semnalate în con
tinuare cazuri cînd, prin pro
blemele mărunte sau nelegate 
de realitățile imediate, de viața 
tinerilor, nu se poate asigura în 
adunare o dezbatere largă, cu 
propuneri de remediere a nea
junsurilor. Deși s-au luat une
le măsuri, multe organizații din 
C.A.P.-uri ramîn mai departe 
slab prezente ca forță politică 
de mobilizare a tineretului în 
dezvoltarea social-economică si 
culturală a sateldr. Se practică 
puțin în astfel de Situații an
trenarea uteciștilor la viață de 
organizație prin sarcini și răs
punderi precise, care să fie în
credințate, raportate periodic la 
stadiul' de îndeplinire și’ actua
lizate în adunările generale. Cu
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rind procesul de îmbunătățire, 
evident..real, 'așa cum arătam la 
îriceput. Este, de altfel, însusi 
sensul principal către îndepli
nirea căruia documentele Con
ferinței Naționale a . partidului 
frheamă organele și organizațiile - * 
U.T.C. să acționeze mai bine, cu * * 
9 prezență * mal eficientă 
munca, și 
tineri. De 
ment al 
ferințelor 
mă și 
precedat

viâța colectivelor 
aceea, apropiatul 
adunărilor și 
de dare de 

alegeri va

Ak

y-Jt..

. In 
de 

mo-, 
con
te*-;

• trebui 
de intensificarea- ac

țiunilor politico-educative,1 per- 
fecționînd toate domeniile vie
ții de organizație, ca.un pri
lej de evaluare a capacității1 
și răspunderii fiecărui membru r 
al activului U.T.C.’.‘confruntat’cu ”, 
actualele sarcini ale organiza
țiilor U.T.C. în conducerea -că- -o 
cora au fost mandatați de tineri.

ION TRONAC.,

LUCRU A
APROPIATEI CONFERINȚE MONDIALE DE CERCETARE A VIITORULUI

Convorbire cu 
dr. Fred Mahler, 

director adjunct al Centrulut 
de cercetări pentru problemele 

tineretului.

despre masa 
rotundă

„Tineretul viitorului
și viitorul tineretului"

Intre 3 și 10 septembrie, la București se vor desfășura lucră
rile celei de-a 3-a Conferințe mondiale de cercetare a viitorului. 
Din bogatul program al acestei manifestări științifice, am selec-’ 
ționat, pentru cititorii ziarului nostru, cîteva aspecte privind reu
niunea ” “ ....
dezbate 
neretul

Dr. 
pentru _ ____________ ________ __ . . _ ____  ___
noastre de a informa despre această reuniune de lucru.

din 8 septembrie, la care intervențiile participanților vor 
o temă de un deosebit interes în rîndul tinerilor — „Ti- 
viitorului și viitorul tineretului".
Fred Mahler, director adjunct al Centrului de cercetări 
problemele tineretului, a răspuns cu amabilitate invitației

— Programată și pregătită 
prin inițiativa și eforturile Co
mitetului național român de or
ganizare a cel*i de-a 3-a Con
ferințe mqndiaie de cercetare a 
viitorului și ale Centrului de • 
cercetări pentru problemele ti- 

. neretului, această manifestare 
își propune să releve dimensiu
ni sociologice, etice, psihologi
ce, prospective ale raportării 
tinerei generații de azi la vii
tor, ca și depistarea problema
ticii vieții și activității unei ge
nerații tinere viitoare.

— Care sînt făgașele pe care 
organizatorii intenționează să 
orienteze dezbaterile prilejuite 
de această masă rotundă ?

— Intervențiile participanților 
vor fi axate pe probleme ca : 
parametri ai dezvoltării econo
mie*, sociale, politic*, cultura-

'15

U.T.C., UiA.SlR., C.N.O.P., Mi-1 
nisterul ^Educației și învățămin-. 
tului. Consiliul .culturii și edu
cației socialiste, Ministerul 
Muncii, numeroși tineri.

— Masa rotundă despre car* 
am vorbiț va fi singur.a mani- . 
festare ce va dezbate, în‘ cadrul 
Conferinței, problematica tine
retului ?• •’<

— Problematicii tineretului i 
s-a rezervat un cadru de dez- 
batere mai larg. De altfel, cer-

- cetătpri ’C*ntrtilu£ de . cerce- -5 * 
țări pentru problemele tinere- 
tulul—vor*' prezeritâ.... comunicări"1
și în, plen”! conferinței.
— Care vpr. fi aceste comu

nicări ?
— în primul rîrid aș'-vr.ea să 

Smintesc ' aici ’ V-oftionicifreâ- „Ti
neretul viitorului și viitorul ti
neretului,". up 
este.- „Dimerisidriarea" pfbspecti-

a..^ P?rSPnăIițăUiVi jupejaiie", 
™... ™ - prinfipala1 ’di-

viață și muncă puternic afectat ^jul ia în considerare ..
de un progres multilateral, ca si tineretului referitoare lâ aSpet-

l.ege TirtăTuL fd*/<mîinte >cii ■uri biet.iuT studiului’'5 -model
context econpmif, ,spcjal,.,țul.tu- Jujtcție predipa^i-
ral, politic cu totul schimbat, va Pe.n';ru corelarea opțiunii

în ansamblul manifestărilor 
prilejuite de cear..de-a,, 3-a Con
ferință de cercetare ă viitoru
lui ? ?

— intr-o problematică căW- 
ceea a cercetării viitorului pe 
lingă interesul pe care-Ț. sus
cită coexistă și un mâr* 'cuan- 

. tum. de responsabilitate.- față, de 
Cadrul de viață preconizat peh-

le și științifice viitoare a dife
ritelor țări și zone, implicații
le lor pentru tineret ; “
aspirațiilor tineretului și poli
tica socială a viitorului în dife
ritele contexte social-istorice, 

. cepcetaț-ea raportului între ti-"*.- 
neret și vjjtor în funcțje . de 
condițiile social-istorice ; pro
fesiile ‘ viitorului și cerințele 
viitoare ale calificării, perfec- 
țipnării și reciclării tineretului, 
nevoile viitoare de învățămînt 
ale tinerelor generații și moda
litățile realizării lor ; idealuri
le și tipologia omului viitor — 
ca aspirație a tineretului ; evo
luția probabilă a sistemului—de 
valori și orientările etice, și so
ciale ale tineretului.

— Ce semnificație și ce loc 
atribuiți temei ce se va dez
bate la această masă rotund*

care definește

__ , €_____ __ ____ suiimoai, 
trasat de oamenii prezentului 
— sînt aspecte aje căror,- conse
cințe subscriu din plin la in
cluderea unei astfel de proble
matici în programul viitoarei 
Conferințe de viitorologie. x. ,

— Cîteva cuvinte despre, par- ,,• ............ 'celor de influențare a opțiunii
profesionale în scopul adecvării 
optime a acesteia la structura 
necesităților de forță, de munci 
la un moment, dat,..,

bORINA TURCU

....ticipanți...
— Sînt invitați să participe 

delegații la Conferință-, cercetă- 
...tori și cadre didactice, din țara 

noastră —. interesați în temati-. 
ca dezbaterii, reprezentanți ai

profesionale cu aspirațiile tine-’ 
rilor, Jși propune să. jndice pre
misele formalizării' procesului 
de opțiune - profesională a tine
rilor, ale fundamentării știjnți-,,.. 
fice și 'sistematizării”’ îhtr-un

*
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Conferința tineretului european
pentru securitate și colaborare

După încheierea primei părți a conferinței de la Dipoli in 
care dezbaterile s-au desfășurat în ședințe plenare, au început 
lucrările în comisii. Se aștepta ca în cursul serii să se încheie 
discuțiile in comisii urmind ca astăzi să se reia ședința plenară.

U
rmărind interven
țiile delegațiilor se 
poate desprinde cu 
ușurință adeziunea 
profundă de care 
se bucură ideile 

edificării unui sistem de secu
ritate și cooperare in Europa, 
hotărîrea tineretului de a fi 
prezent și activ în frontul am
plu al forțelor care acționează 
în direcția destinderii și cola
borării, pentru întrunirea con
dițiilor necesare intensificării 
și diversificării cooperării in
tre organizațiile de tineret de 
pe continent, pentru statornici
rea unui climat propice asigu
rării păcii și bunei înțelegeri. 
Cu părere de rău, însă, am re
marcat că au fost participanți 
— creștin-democrați, conserva
tori — care au încercat să ex
prime opinii ce nu pot fi cir
cumscrise pe linia obiectivului 
pe care și l-a propus reuniunea 
noastră. Asemenea idei, firesc, 
tfiu pot fi în consens cu efortu
rile generale care se depun pen
tru găsirea limbajului comun 
menit să contribuie la apropie
rea între tineri, la stimularea 
cooperării. Cu toate acestea, 
Conferința tineretului pentru 
securitate și colaborare de la 
Helsinki a reușit deja, prin în
treaga desfășurare de pînă a- 
cum a lucrărilor sale, să se în
scrie ca o manifestare viguroa
să a tinerilor, în sprijinul ideii 

europene. Discuțiile 
edificatoare

rea si apropierea opiniilor, la 
definirea și realizarea unor sco
puri comune. Apreciind că au 
fost reunite toate condițiile pen
tru a se putea trece in scurt 
timp la pregătirea multilaterală 
a Conferinței general-europene. 
organizația noastră de tineret 
consideră că tinerii și studenții, 
reprezentanții acestora, trebuie 
să găsească formele cele mai 
adecvate de acțiune, modalită
țile practice prin care să deter
mine guvernele la efectuarea u- 
nor noi pași spre destindere. 
Ultimii ani au dovedit că in

Intervențiile

reprezentanților
României

securității 
din comisii au fost 
in acest sens.

De un deosebit 
bucură lucrările din 
tema ; „Acțiuni ale 
pentru pace, securitate și coo
perare în Europa**. Numeroși 
reprezentanți ai organizațiilor 
de tineret și-au propus să dez
bată importanța activității ti
nerei generații în actuala situa
ție din Europa și perspectivei* 
în vederea unor noi acțiuni, 
urmărind sporirea eforturilor 
în favoarea păcii și securității, 
importanța dezvoltării contac
telor, schimburilor-• intre orga
nizațiile de tineret de diferite 
orientări politicB,o4deologice, fi? 
lozofice sau religioase, rolul or
ganizațiilor internaționale de 
tineret în vederea stimulării 
cooperării și prieteniei bazate 
pe respect reciproc între tineri, 
rezultatele pozitive ale întilni? 
rilor și conferințelor tineretu
lui, posibilității^ pe carț le o- 
feră diferitele forme de coope
rare între tineri. Mettționînd o 
serie de acțiuni care au influ
ențat în mod favorabil climatul 
de colaborare intre organizații
le de tineret, sporirea contribu
ției tineretului la edificarea u- 
nei păci stabile și durabile in 
Europa, numeroși vorbitori s-au 
referit la „masa rotundă** orga
nizată de Uniunea Tineretului 
Comunist la Snagov.

In cuvîntul său, delegatul ro
mân GHEORGHE PRISECARU, 
după ce a evidențiat rolul în
semnat care revine tineretului 
ca o importantă forță socială a 
progresului, ca o prezență acti
vă, dinamică în viața social- 
politică a continentului, a lumii, 
a arătat că 
versificarea 
schimburile 
și turistice 
tineri, ca și 
ționale ale 
zinfă contribuții de preț la in
staurarea în Europa a unei at- 
mosfere de destindere și înțe- 
legere. In continuare, eviden
țiind necesitatea realizării unor 
schimburi mai frecvente între 
tinerii muncitori, țărani, stu- 
denți și elevi, diversificarea for
melor de cooperare între tineri 
în domeniul educației și cul
turii, vorbitorul s-a referit la 
însemnătatea reuniunilor inter
naționale care, inscriindu-și pe 
agendă probleme de larg inte
res pentru tînăra generație, pot 
depista noi posibilități și căi de 
extindere a cooperării. Organi
zarea unor asemenea reuniuni 
pe baza unor platforme largi, 
în condițiile unei depline ega
lități, cu participarea tuturor 
forțelor de tineret interesate în 
asigurarea păcii și securității, 
poate să conducă la cunoaștc-

interes se 
comisia cu 
tineretului

multiplicarea și di- 
relațiilor bilaterale, 
culturale, sportive 
între grupurile de 
reuniunile interna- 
tineretului, repre-

domeniul activității internațio
nale de tineret sînt încă nume
roase posibilități de intensifi
care a acesteia, în lupta tinere
tului de pretutindeni pentru 
pace, democrație și progres so
cial.

In comisia „Pacea și securita
tea europeană", vorbitorii au a- 
bordat o serie de probleme cum 
sînt : căile și mijloacele pentru 
stabilirea unui sistem de secu
ritate, legătura indisolubilă in
tre un asemenea sistem și nece
sitatea desființării blocurilor și 
bazelor militare, necesitatea res
pectării riguroase a principiilor 
egalității tuturor țărilor, suve
ranității, independenței națio
nale, neamestecului în afacerile 
interne ale altor state, renun
țarea la folosirea forței și a 
presiunilor de orice natură in 
relațiile inter-europene, con
tribuția țărilor neutre și neali
niate la securitatea Europei, re
lațiile regionale de bună veci- 

român s-a referit lâ ' impor
tanța contactelor . internaționa
le bazate pe respect și în
țelegere, la necesitatea conti
nuării dialogului european, cu- 
prinzfnd cercuri politice de di
ferite orientări, la pașii pozitivi 
i'ntreprinși pe continentul nos
tru ca rezultat al abordării re
aliste. constructive a probleme
lor Europei. După ce s-a referit 
la necesitatea elaborării în 
cursul viitoarei Conferințe ge- 
neral-europen* a unui docu
ment cuprinzind normele de 
bază ale relațiilor de pe conți-

nent, la principiile care vor tre
bui să călăuzească aceste rela
ții. el a aritat că pentru dez
voltarea și extinderea continuă 
a colaborării in toate domeniile 
vieții politice, economice și so
ciale, o mare semnificație ar 
avea constituirea unui orga
nism permanent de colaborare, 
menit să contribuie la stimula
rea apropierii intre popoare, la 
crearea condițiilor care se im
pun pentru dezvoltarea armo
nioasă a tuturor statelor Euro
pei. Vorbitorul s-a referit apoi 
la importanța pe care tineretul 
român o acordă transformării 
Balcanilor intr-o zonă a păcii 
și înțelegerii.

In comisia intitulată „Aspec
te economice, culturale și so
ciale ale cooperării europene", 
participanții și-au propus să 
dezbată corelația dintre coope
rarea economică și crearea ch- 
matului de pace și securitate, 
actualul stadiu al cooperării e- 
conomice pe continent și necesi
tatea anulării restricțiilor care 
Împiedică creșterea schimburi
lor economice, probleme ale 
dezvoltării inegale a economii
lor naționale din Europa, per
spectivele intensificării colabo« 
rării tehnico-științifice, preocu
pări de ordin ecologic. DAN 
MIHAI BARLIBA, membru al 
delegației române. prezentîn- 
du-și intervenția s-a referit la 
cooperarea economică ca factor 
indispensabil progresului gene* 
ral, fiecărei națiuni în parte, 
la importanța pe care o are 
cooperarea pe diferite planuri 
asupra reducerii decalajelor și 
apropierii treptate a nivelelor 
de dezvoltare a națiunilor, la 
politica economică și culturală 
pe care o promovează România 
în relațiile sale internaționale. 
Fiecare popor trebuie să se 
bucure de dreptul legitim de a 
decide de sine stătător coordo
natele politicii sale economice, 
perspectiva evoluției în acest 
domeniu. Apoi s-a referit la 
cerințele de ordin obiectiv pri
vind lărgirea schimburilor eu
ropene în domeniul științei și 
tehnicii, &>] culturii, subliniind 
rolul acestora în promovarea i- 
deilor nobile ale păcii și pro-, 
greșului social, importanța pe 
care trebuie să o acorde tine
retul însușirii și difuzării in
formațiilor științifice, valorilor 
artei și culturii universale, ca 
factor care poate contribui la 
cunoașterea mutuală, la spori
rea stimei și respectului reci
proc, la apropierea intre po
poare.

Dezbaterile din cele trei co
misii reflectă sugestiv aspira
țiile tineretului de pe continent 
îndreptate spre o Europă a des
tinderii, înțelegerii și colabo
rării pașnice.

IOAN TTMOFTE
Helsinki, 29 august

• CU PRILEJUL VIZITEI pe 
care o întreprinde în Finlanda 
la invitația Ministerului de Ex
terne al acestei țări, Vasile Gli- 
ga, adjunct al ministrului afa
cerilor externe al României, a 
fost primit de ministrul de ex
terne, Kalevi Sorsa. și de minis
trul comerțului exterior, Jussi 
Linnamo. De asemenea, a purtat 
convorbiri cu secretarul genera! 
al M.A.E. al Finlandei, Richard 
Totterman.

în cursul acestor întîlniri. des
fășurate intr-o atmosferă de 
prietenie și înțelegere reciprocă, 
au fost abordate aspecte ale evo
luției relațiilor româno-finlan- 
deze, precum și ale situației in
ternaționale, în special pregăti
rea conferinței general-europe- 
ne, pentru securitate și coope
rare.

• -ÎN CADRUL MANIFESTĂ
RILOR consacrate celei de a 
28-a aniversări a eliberării Ro
mâniei de sub jugul fascist, care 
s-au desfășurat în R.D.G., a avut 
loc un miting, la Magdeburg, la 
importanta uzină metalurgică 
pentru construcția de mașini 
grele „Ernst TJialmann", care 
numără 13 000 salariați. în ca
drul mitingului, Werner Kruger, 
secretar al Comitetului de par
tid al combinatului, a subliniat 
rodnica colaborare și prietenia 
care leagă popoarele român și al 
R.D.G. A luat apoi cuvîntul am
basadorul român, Vasile Vlad.

Danezii contra aderării 
la C.E.E.

POTRIVIT ANCHETEI•
GALLUP. în luna august, 35 la 
sută dintre danezii interogați 
s-au pronunțat împotriva ade
rării Danemarcei la C.E.E.. iar 
24 Ia sută nu și-au exprimat o 
opinie precisă. Numai cu o lună 
în urmă, pentru intrarea în 
C.E.E. s-a pronunțat 46 la sută 
din populația daneză și numai 
31 la sută respingea acest act.

ÎN LUNA SEPTEMBRIE VA APARE

„ERA

Ostași ai armatei R. D. Vietnam reparind 
bombele aviației americane.

Acțiuni ofensive ale
patrioților sud-vietnamezi
în noaptea de luni spre marți, 

grupuri de patrioți sud-vietna- 
mezi au tăiat, la nord-vest de 
Sâigon, șoseaua nr. 1., impor
tantă linie de comunicație între 
regiunea saigoneză și zona de 
frontierăr cu Cambodgia — rela
tează agenția REUTER. în ime
diata vecinătate a orașului Sai
gon, forțele patriotice au arun
cat in aer podul Bong An * Ha.

în ultimele 24 de ore, au con
tinuat luptele în'zona capitalei 
provinciei Quang Tri. precum si 
în regiunea bazei de la Da 
Nang. Atacuri ale forțelor de e- 
liberare s-au înregistrat și in 
Delta Mekongului.

Marea bază Lai Khe. cartier 
general al celei de-a treia divi- 
zii saigoneze. a fost supusă 
nou uanî bombardament de ar
tilerie. La nord de Lai Khe, 
în apropierea. localității Chon 
Thanh, un convoi al forțelor 
saigoneze a căzut Intr-o ambus
cadă a unităților de eliberare.

Agenția Associated Press rela
tează că la Da Nang a fost in
cendiat un rezervor conținind 
500 000 litri de combustibil.

Sub presiunea forțelor patrio
tice de eliberare din Vietnamul 
de sud. trupele regimului sai- 
gonez au fost silite să evacue
ze numeroase zone din provin
ciile Thu Dau Mot și Binh 
Long, situate la nord de Sai-

gon. Patrioții sud-vietnamezi 
au continuat, de asemenea, 
timp de mai multe zile, să a- 
tace în mod repetat dispoziti
vele inamicului amplasate de-a 
lungul șoselei nr. 13.

Chile : ripostă 
dată reacțiunii

meze. a sapt

Vorbind în orașul chilian 
Taica în fața activului organi
zației provinciale de partid, Car
los Altamirano, secretar general 
al Partidului Socialist din Chile, 
a declarat, referindu-se la re
centele provocări ale forțelor de 
dreapta din această țară, că 
partidul său și întregul popor 
chilian nu vor permite ca reac- 
țiunea să creeze o atmosferă 
de haos și lipsă de control și să 
împiedice înfăptuirea transfor
mărilor social-economice revo
luționare.

„Declarăm cu toată claritatea 
că forțele de dreapta trebuie să 
înceteze să se mai joace cu fo
cul și avertizăm că, dacă aceste 
forțe vor continua politica de 
violență, ele vor întîmpina ri
posta maselor populare. Violen
ței reacțiunii fi vom opune vio
lența revoluționară- — a decla
rat Altamirano.

Sorsa ar însemna sfîrșitul crizei 
guvernamentale declanșate la 19 
iulie, o dată cu demisia Cabine
tului prezidai de. Rafael Paasio.

• GRECIA ȘI CIPRUL au 
convenit să-și intensifice efor
turile pentru a se ajunge la un 
rezultat pozitiv in convorbirile 
liderilor celor două comunități 
cipriote — turcă și șreacă — 
care se desfășoară în prezent în 
insulă, sub auspiciile secretaru
lui general al O.N.U., Kurt 
Waldheim. La acest dialog in-

drepturi de care se bucură lo
cuitorii Libiei, a anunțat agen
ția libiana de știri. Potrivit a- 
genției. prima lege permite e- 
giptenilor să lucreze în Libia, 
iar cea de-a doua le dă dreptul 
de a deține proprietăți mobile 

imobile în această țară.Și

secretar• KALEVI SORSA. 
general al Partidului Social-J>e- 
mocrat Finlandez și actualul mi
nistru de externe, a acceptat 
misiunea de a forma un r.ou 
guvern de coaliție, după întîl- 
nirea avută marți cu președin
tele Urho Kekkonen.

Potrivit agenției U.P.I., noul 
premier desemnat l-a informat 
pe președintele finlandez asupra 
acordului obținut din partea al
tor trei formații politice — Par
tidul de centru. Partidul Liberal 
și Partidul Suedez al Poporu
lui — de a participa la alcă
tuirea unui nou guvern.

Succesul misiunii lui Kalevi

tercomunitar participă,, după 
c-um;se știe, și reprezentanții gu
vernelor turc și grec.

Anunțînd această. hotârîre, un 
fiurtător de cuvînt-al’guvernu- 
ui grec a afirmat că discuțiile 

purtate de ministrul de externe 
cipriot Ioannis Christofidis, a- 
flat.în vizită la Atena, „au fost 
extrem de satisfăcătoare și au 
contribuit substanțial'la o mai 
strînsâ- cooperare între Atena și 
Nicosia*4/

• .CONSILIUL COMANDA
MENTULUI REVOLUȚIEI DIN 
LIBIA a promulgat, două legi 
care-acordă egiptenilor unele

încheierea 
convorbirilor 

indo-palcistaneze
• NEGOCIERILE INDO-PA- 

KISTANEZE asupra modalități
lor de realizare a -prevederilor 
acordului de la Simla s-au. în
cheiat marți, după cipcLzile? de 
cqnvorbiri între reprezentanți ai 
celor două țări. Surse-oficiale 
pakistaneze, reluate • de agenții
le U1P.I. și FRANCE PRESSE, 
anunță că-potrivit înțelegerii in
tervenite între cele două părți, 
granița în Cașmir urfriează să 
fie delimitată înainte de 4 sep
tembrie, iar retragerea tuturor 
trupelor în interiorul frontiere- . 
lor proprii va fi încheiată, la 14 
septembrie. în acest mod,, este 
prelungit cu 10 zile termenul li
mită al retragerii, prevăzut'în a- 
cordul de la Simla.

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.xilft;9Gtuăiății poliikgMdeabflice, revișja „Lupta, de clasă" se trans
formă; într-o publicație cu cpărițfokikuiară; -purțînd denumirea Era 
acialistă.

Prețul de viniare al publicației ERA SOCIALI STi este de Xlei exemplarul.
Abonamentele se fac la oficiile poștele, prin factorii poștali și difuzorii din întreprinderi,.' 

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

Prețul abonamentului anuol — 24 de numere: 72 lei.
Cititorii din străinătate se pot abona prin ROMPRESFILATELIA — Serviciul import-export- 

presă, București, Calea Criciței nr. 64—66, P.O.B. Bok 2001.
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SATUL CARE MOARE : rulează 
la Central (orele 9.15; 11,30; 13,45; 
ifi: 18.15; 20.30).

CĂLĂREȚII : rulează la Sala 
Palatului (Orele 17,15; 20.15), Scala 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30),
21),-București (orele 8,30; 11; 13,30; 

_16; .18,30; .21)., Grădina Select 
(ora 2TJ) ; Grădina Festival (ora
19.45) .

PROVINCIALII : rulează la Pa
iri» Xorela, 9,30: ^12; 14.30; H,30 ;
ăkfc Favorit (oțefe 9.15/ 11,30;

20,3Q)/,Luceafărul 
- 9: 11,13; 13,30; 16: 18.15;

28.3W. Grădină Doina (oca 19.30); 
’ SrNEaGVÎ^TJCȚ! ANIMALELE 

COPIII : ■ rulează la Caplfdl 
turele 3^0; 16,15: -13,30;

, Tomis (orele 8,45 v 11; 13,15; 
15,39; 18), Grădina Capitol (ora
19.45) , Grădina Toinis (ora 20).

Explozia alba : rulează ia 
Rahova (orele 15.30; 18; 2045).

PROCESUL UNEI STELE : ru
lează la Festival (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21), Melodia (orele 
9; 11.15: 13.30: 16; 18.30; 20,45).

DIRECTORUL î rulează la Dru
mul Sării (orele 16; 19).

mercenarilor
n Citroen staționa pe strada Preah Theamak 
Lekney, în apropierea palatului regal. Faptul 
putea părea banal și nimeni nu l-ar fi semna
lat dacă automobilul parcat lingă trotuar nu 
conținea o considerabilă încărcătură de dina
mită care a explodat tocmai cînd trecea Son

Ngoc Thanh instalat de Lon Noi în fruntea unui ,,guvern" 
fantomatic. „Premierul-* mercenarilor a izbutit să se salveze 
dar patru din „gorilele" sale au fost serios rănite.

Explozia produsă in centrul orașului Pnom Penh nu re
prezintă un act izolat. Locuitorii capitalei cambodgiene 
s-au obișnuit să audă zgomotul bombelor și rafalele de mi
tralieră. Frontul se află în apropiere, chiar în imediata ve
cinătate a orașului iar, deseori, luptele s-au dat chiar pe 
străzile din Pnom Penh. Subalternii lui Lon Noi nu s-au 
dovedit capabili să asigure liniștea stăpînilor lor, ceea ce 
provoacă dese accese de furie și de groază la cartierul ge
neral al mercenarilor. Liniile „defensive*- ale capitalei sînt 
lesne penetrabiie. De altfel, in multe cazuri patrioții acțio
nează din interiorul orașului, dind lovituri grele unităților 
lui Lon Noi. Explozia de pe strada Preah Theamak Lekney 
n-a surprins: atacurile patrioților se produc în plină zi, cu 
un curaj care înfricoșează pe inamic. Situația pe toate cim- 
purile de luptă evoluează favorabil armatei de eliberare a 
F.U.N.K. care demonstrează o indiscutabilă capacitate 
ofensivă, un inalt moral și o excelentă pregătire. LE MONDE 
informa despre apariția unei hărți a frontului din Cambod
gia — editată de Guvernul Regal de Uniune Națională — 
din care reiese că 85 la sută din teritoriul țării constituie 
zona eliberată. Chiar și săptăminalul american NEWSWEEK 
afirmase că F.U.N.K. controlează 85 la sută din suprafața 
Cambodgiei. Forțele patriotice au reușit să înainteze in 
sectoare esențiale pentru economia țării și să dețină zone 
importante sub aspect strategic. Printre altele a fost între
ruptă legătura pe drumul Pnom Penh — Saigon ca ș£ pe 
cel ce leagă capitala de Kampot. Lon Noi a izbutit sâ sc 
mențină doar în unele aglomerări urbane, fapt confirmat 
de ziariștii care și-au asumat riscul unei deplasări pe acest 
front. O operațiune denumita în codul secret „Sorya" — 
adică „soarele" — a fost organizata pentru a restabili^ le
gătura dintre Pnom Penh și Saigon. Soarele n-a răsărit, 
însă, pentru lon-noliști. Moralul mercenarilor este atit' de 
scăzut incit Lon Noi’ — care s-a autodistins cu gradul de 
.,mareșal-’ — și-a părăsit palatul din Pnom Penh pentru a 
vizita citeva unități încercind să-i convingă pe soldați că 
partida n-a fost încă pierdută. Pledoaria lui s-a dovedit lip
sită de convingere...

Eșecurile militare și impasul economic determină pe Lon 
Noi să intensifice tentativele de a-și „legaliza" regimul. A 
montat un „referendum", a pus in scenă farsa ..alegerilor 
prezidențiale" și acum se chinuie să regizeze, pentru 3 sep
tembrie, spectacolul „alegerilor legislative". Desigur, ni
meni nu poate lua în serios aceste chemări la vot, în con
dițiile în care urnele sînt falsificate iar „rezultatele" sînt 
fabricate în birourile comandanților militari. Parodia „ale
gerilor" este denunțată în prezent nu numai de forțele pa
triotice. Chiar unii dintre cei care au colaborat cu Lon Noi 
Ia organizarea loviturii de stat și care sînt bine cunoscuți 
pentru atitudinile lor antinaționale se văd — lezați fiind în 
propriile lor interese — in situația de a mărturisi că „ale
gerile" n-au nici o valoare, in Tam, pe care Lon Noi îl 
plasase ca vicepreședinte al „guvernului" mercenar, a des
coperit brusc că parodia electorala este pregătită . prin... 
fraude grosolane. Adepții lui In Tam s-au trezit eliminați 
de pe listele de alegători. Fostul general pretinde că la ul
timul scrutin l-a învins lesne pe Lon Noi la Pnom Penii. 
In schimb, Lon Noi a „aranjat" urnele în provincie, unde 
oamenii lui în uniformă au controlat necruțător votul. Scan
dalul fostului lui colaborator n-a fost luat în seama. Pro
testele au rămas înscrise în procesele verbale ale unui „par
lament" fără putere. In legătură cu apropiatele „alegeri" 
divergențele dintre vîrfurile mercenarilor s-au amplificat. 
Neînțelegerile provin din dorința lui In Tam și Sirik Matak 
de a evita să împărtășească soarta lui Lon Noi. Ei încearcă 
să se distanțeze de falitul „mareșal" ȘÎ.de ambițiosul său 
frate colonelul Lon Non. In Tam și Sirik Matak, după ce 
l-au ajutat pe Lon Noi să comită marea Iui~ trădare față 
de popor, au trecut în... „opoziție". Mizează pe dispariția 
lui Lon Noi, speră că protectorii, străini vor renunța la ac
tualul lor favorit și că îl vor arunca la lada cu vechituri 
inutilizabile. . . _

In Tam și Sirik Matak boicotează „alegerile" de duminica. 
In fapt nu se vor prezenta decît candidații partidului pc 
care îl conduce colonelul Lon Non (in cele 126 circumscrip
ții). Doar alte 17 persoane și-au propus să se mai angajeze 
în cursa pentru mandatele de deputat în condițiile în care 
falsificarea urnelor este o certitudine. Dintre acești 17, ma
joritatea — adică 10 — au fost înscriși de... un prieten al 
lui Lon Noi. LE MONDE cita pe un diplomat de la Pnom 
Penh care afirma că simulacrul electoral a devenit „un 
match Lon Noi contra Lon Noi".

După informații pe care Ie publică LE FIGARO ș-ar pă
rea că și Son Ngoc Thanh urmează să fie „concediat" din 
postul său. Cercurile informate vorbesc despre o apropiată 
înlăturare a sa. Dar acest politician ajuns la 63 de ani, din
tre care 25 de ani petrecuți departe dc țara sa, din care a 
fugit, este cunoscut ca om de incredere al C.I.A. și sc bu
cură de solide prietenii la Saigon. în sferele conducătoare. 
Va reuși Lon Noi să înlăture și pe acest rival al său?

Finalul actualului scenariu de la Pnom Penh n-are nici o 
importanță. „Alegerile" prevăzute pentru 3 septembrie sc 
înscriu in categoria înscenărilor grosolane care nu pot 
oferi un certificat de „legalitate" unui regim născut din 
trădarea propriului popor. Viitorul Cambodgiei nu se află 
in urnele falsificate, ci în mhnile curajosului său popor 
care luptă pe front pentru a redobîndi libertatea și inde
pendența.

M. RAMURA

Delegația P.C.R. 
in Finlanda

HELSINKI 29 — Trimisul spe
cial, Radu Bogdan, transrriite : 
Delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Emil Bodnaraș, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
care întreprinde o vizită în Fin
landa lâ incitația Partidului So
cial-Democrat, a avut în cursul 
dimineții de marți o convorbire 
cu Jussi Linnamo, președintele 
grupului de lucru al P,S.D. pen
tru cooperarea economică inter
națională, ministru al comerțului 
exterior.

In continuare, membrii dele
gației au făcut o vizită la Ban
ca muncitorească de asigurări, 
unde, au fost informați despre 
activitatea acestei instituții.

In cursul după-amiezii, delega
ția P.C.R. a vizitat Fabrica de 
aparataj electronic „Electro-No- 
kia“ din Salmisaari. Totodată, 
membrii delegației au avut la 
sediul Partidului Social-Demo
crat, o convorbire cu Ulf Sun- 
dqvist, membru al Biroului Po
litic al P.S.D.. președinte al Or
ganizației tineretului social-de
mocrat din Finlanda.

Ministrul 
de externe 
al României 
la Rabat

RABAT 29 — Trimisul special 
Agerpres, Nicolae Vamvu, trans
mite : Luni seara, a sosit la Ra
bat ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Cprneliu Mănescu, care, la 
invitația ministrului afacerilor 
externe al Regatului Maroc, 
Ahmed Taiebi Benhima, face 
vizită oficială în această țară.

Oaspetele român a fost întîm- 
pinat la aeroport de ministrul 
Ahmed Taiebi Benhima. do a_.e 
persoane oficiale marocane,

Marți dimineața, au început 
la Rabat convorbirile oficiale 
între ministrul afacerilor exter
ne al României, Corneliu Mănes
cu, și ministrul afacerilor exter
ne al Marocului, Ahmed Taiebi 
Benhima.

In cadrul convorbirilor, desfă
șurate într-o atmosferă cordială, 
de înțelegere reciprocă, s-a pro
cedat la un larg schimb de ve
deri fn probleme privind rela
țiile bilaterale. In acest context, 
a fost analizat stadiul actual a 
raporturilor româno-marocane 
și s-au examinat posibilitățile ce 
pot fi puse în valoare, prin efor
turi conjugate. în vederea in
tensificării și diversificării aces
tor legături. Miniștrii de externe 
au relevat importanța deosebită 
pe care au avut-o, în planul re
lațiilor bilaterale, vizita făcută 
de președintele Consiliului de 
Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, în decembrie 1970 în 
Maroc, convorbirile purtate în
tre conducătorul statului român 
și regele Marocului, Hassan al 
II-lea, subliniindu-se că acestea 
au pus baze trainice lărgirii co
laborării dintre cele două țări, 
întăririi prieteniei dintre po
porul român și poporul maro
can.

De asemenea, au fost abordate 
probleme internaționale actuale 
de interes comun.

Ministrul afacerilor externe al 
României a fost primit marți de 
primul ministru Karim Lamra- 
ni. Corneliu Mănescu a trans
mis primului ministru marocan 
un mesaj de salut din partea 
președintelui Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer. 
La rîndul său, premierul maro
can a adresat un mesaj de salut 
primului ministru român.

Comitetul pentru decoloni
zare al Organizației Națiu
nilor Unite a adoptat, luni 
— cu 12 voturi favorabile, 
nici unul contra și 10 abți
neri — o rezoluție prezenta
tă de Irak, privind „recu
noașterea dreptului inalie
nabil al poporului din Porto 
Rico la autodeterminare și 
independență, conform De
clarației O.N.U. asupra eli
minării colonialismului". 
Textul rezoluției prevede ca 
un grup de lucru să furni
zeze, la începutul anului 
1973, un raport asupra me
todelor ce trebuie urmate 
pentru aplicarea efectivă în 
Porto Rico a declarației a- 
supra decolonizării.

Coîbnie spaniolă timp de 
aproximativ 400 de ani, 
Insula Porto Rico a fost ce
dată în 1898 Statelor Unite.

CONVORBIRILE
DE LA PHENIAN

Sosirea delegației Societății de Cruce Roșie
sud-coreene

Președintele Comitetului Cen
tral al Societății de Cruce Roșie 
din R.P.D. Coreeană, Son Sohg 
Pil, a primit marți delegația 
Societății de Cruce Roșie din 
Coreea de sud, care a sosit la 
Phenian pentru a participa la 
prima întîlnire din cadrul con
vorbirilor propriu-zise dintre 
reprezentanții organizațiilor de 
Cruce Roșie din Nord și din 
Sud. Delegația sud-coreeană, 
condusă de Li Bom Sok, vice
președinte al Societății de Cruce 
Roșie din Coreea de sud, este 
alcătuită din șapte membri. Din

ea mai fac parte șapte consili
eri și alte 20 de persoane. După 
cum menționează agenția ACTC, 
delegației i s-a făcut o primire 
călduroasă la sosirea pe terito
riul R.P.D. Coreene

La convorbirea dintre Son 
Song Pil și membrii delegației 
sud-coreene au participat mem
brii delegației Societății de 
Cruce Roșie din R.P.D. Core
eană, condusă de Kim Tai Hui, 
vicepreședinte al C.C. al Socie
tății de Cruce Roșie.

Convorbirile propriu-zise ur
mează să înceapă astăzi la Phe
nian.

NAUFRAGIATI ÎN SPAȚIU : 
rulează la -Vlcftoria (orele 8,45; 
11.30; 1445; 17.15; 20,15)1

BĂRBAȚI CUMSECADE : rulea
ză la Buzești (orele 15,30; 18).

CREIERUL: rulează Ja Feroviar 
(orele 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 
20,45),- Gloria (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18-.30; 20,45), Modem (orele 9; 
11,15 ; 13,30; 16; 18,15; 20,30) Grădi
na Modem (ora 19,30).

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

ULTIMUL TREN -DIN GUN 
HILL : rulează la Lumina (orele 
9; 11,15; 13,30: 16; 18,15; 20,30).

MIHAIL STROGOFF : rulează la 
.Unirea (orele 15,30; 18), Grădina 
Unirea (ora 20,15).

FERMA DIN- ARIZONA : rulează 
la Gri vița (orele 9: 12.15; ÎS; 19,30), 
Floreasca (orele 15,30 ; 19), Arta 
(ora 15,30), Grădina Arta (ora 
19,30). *

DACA E MARTI, E BELGIA î 
rulează Ia Excelsior (orșle 9; 1145; 
13,30; 16:'18.15: 20.36). Aurora (ore
le 9; 11,15; 13.30: 15,45; 18), Grădina 
Aurora (ora 2045).

FUGA DE LINIȘTE ; rulează la 
Lira (orele 15,30; 18).

BALADA LUI GABLE HOGUE: 
rulează la Bucegi (orele 15,30; 18), 
Grădina Bucegi (ora 20,15), Miori
ța (orele 10; 12,30; 15; 17,30; 20),

APA VIE : rulează Ia Pacea 
(orele 16; 18; 20).

ROBIN HOOD : rulează la Doi
na (orele 11; 13,30; 16; 18,15;20,30 
— Program de desene animate 
pentru copii ora 9,45).

FARMECUL ȚINUTURILOR 
SĂLBATICE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9,45—20,15 în conti
nuare).

TINTIN ȘI TEMPLUL SOARE
LUI : rulează Ia Cotroceni (orele 
15,30; 18: 20,15), Flamura (orele 9; 
11,15: 13,30: 16; 1845 : 20,30).

LUPUL NEGRU : rulează la Mo
șilor (orele 15,30 ; 18), Grădina Mo
șilor (ora 20,15).

O AFACERE : rulează la Flacăra 
(orele 15,30; 18; 2045).

JOCUL DE-A MOARTEA : ru
lează la Ferentari (orele 15,30;. 
17,45: 20).

NIKOLETINA BURSAC : rulea
ză la Volga (orele 9,43; 12,30; 11,15; 
15,15; 18; 20,45).

20 000 DE LEGHE SUB MARI : 
rulează la Giuleșt4. (orele 15,30; 18; 
20,30).

DESPRE DRAGOSTE : rulează la 
Popular (orele 15,30; 18; 2045).

CASA DE SUB ARBORI : rulea
ză la Crîngași (orele 15,30; 18; 
2045).

MIERCURI, 30 AUGUST 1972
PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii. Te
lex- 9>05 Muzică populară cu Radu 
Neguț și Ion Văduva. 945 O viață 
pentru o idee: Edison (1) 9,45 „Oa
meni și fapte". Emisiune de Si- 
mion Block. 10.00 Curs de limba 
rusă. Lecția a 13-a. 10,30 Telecine- 
mateea pentru tineret : Istoria u- 
nei capodopere „Cei trei mușche
tari" și... Max Linder. 12,00 Jocu
rile Olimpice de vară — 1972. Re
zumatul filmat al zilei anterioare : 
tir,, box, iahting, pentatlon modem

— proba de tir, fotbal, hochei pe 
iarbă, lupte libere, baschet, volei, 
sărituri de la trambulină, con
cursul complet de călărie — pro
ba de dresaj. înregistrare 13,30 
Baschet — volei. Transmisiuni di
recte de la Munchen. 14,00 Tele
jurnal. 17,30 Deschiderea emisiunii 
de după-amiază. O nouă formație 
muzicală în studio ; ansamblul 
stereofonic condus de clarinetistul 
Aurelian Octav Popa. 17,50 Pano
ramic științific : Noutăți din cli- 
nicile ieșene. 18,10 Interpreți în
drăgiți de muzică populară. 18,30 
Timp și anotimp in agricultură. 
19,00 Tragerea Pronoexpres. 19,10 
1001 de seri. 19,20 Jocurile Olimpi
ce de vară — 1972. Natație — fi
nale ; 100 m. bras bărbați; 400 m. 
liber femei. Transmisiune directă 
de la Munchen. 20,00 Telejurnal. 
20,30 Teleobiectiv. 20,50 Telecinema- 
teca: „Un bărbat și o femeie". 
22,35 „24 de ore". 22,50 Jocurile O- 
limpice de vară. Gimnastică — 
exerciții libere individual femei și 
bărbați. Sărituri de la trambulină
— bărbați. Haltere categoria 67,5 
kg. înregistrări de la Munchen.
PROGRAMUL II

20,30 România în lume. 21,00 Bi
nom muzical 21,45 Viața economică 
a Capitalei. 22,05 Arta plastică. 
22,20 Roman foileton : „Moș Go- 
riot". Reluarea episodului IV.
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