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SPECIFICE
O valoroasă inițiativă a organizației U.T.C. de la 
Combinatul siderurgic din Galați menită să stimuleze 
contribuția tinerilor la realizarea acestui obiectiv

0 sută 
de uteciști

5

și dteva 
sute de
• • -

mii de lei

ARGUMENTUL
CONVINGĂTOR

La începută! acestui an, 
cei O sută de uteciști al 
Șantierului 1-Valea Călugâ- 
rcască din cadrul Trustului 
de construcții industriale Plo
iești au demarat o inițiativă a 
cărui nume spune totul des
pre conținutul său: „Să mă
rim durata de folosire a pa- 
nourilor din lemn pentru co- 
frate, să utilizăm la maximum 
fierul-beton".

AL PRIMELOR REZULTATE POVESTEA SIMPLA

• 385 tone încărcătură metalică
economisite in

• Metode care

„Registrul economiei", inițiati
va tinerilor de pe platforma 
Combinatului siderurgic din Ga
lați, a fost lansată pe 23 iunie 
a.c. în cadrul unei pleifiire cu ac
tivul comitetului U.T.C. do 
aici. Ani fost martori atunci la 
geneza unei noi acțiuni specifice 
tineretului privind creșterea efi
cienței economiei, am înregistrat 
cu viu interes hotărîrea unanimă 
a celor 11000 de tineri con
structori și sidertirgiști de a în- 
timpina Conferința Națională a 
partidului și cea de a 25-a ani
versare a Republicii, cu rezultate 
elocvente în îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor de plan, în redu
cerea consumurilor specifice și, 
îndeosebi, a consumului de me- 

\ tal. ,,Registrul economiei" își pro
pune sa fie o oglindă fidelă a e- 
forturilor depuse de fiecare tînăr 
la locul său de muncă pentru fo
losirea tuturor posibilităților de 
mal bună gospodărire a metalu
lui, de o mai rațională întrebuin
țare în procesul de producție a 
materiilor prime și a materiale
lor. Pentru început, organi
zațiile U.T.C. de pe platforma 
Combinatului siderurgic înscriu 
în „Registrul economiei"* urmă
toarele obiective:

• Valorificarea superioară a 
resturilor de oțel lingou și a bra- 
melor fără mișcare prin lamina
rea acestora în tablă striată, ceea

Jee va conduce la o economie de 
peste 5 milioane lei; în acest 
scop so va organiza lunar un 
schimb al tineretului ce va pre
găti prin muncă voluntar-patrio- 
tică aceste semifabricate în ve
derea laminării lor.

• Strîngerea și refolosirea în 
procesul de producție a peste 
3500 tone oxid de fier Ia cup
toarele cu propulsie.

• Reducerea cu peste 100 tone 
a consumului specific de metal 
la laminorul de tablă groasă prin 
micșorarea pierderilor de metal 
la prevalarea probelor, prin mic
șorarea adausurilor la tăierea

ION CHIRIC

(Continuare în pag. a Ul-a)

Președintele Consiliului de Stat,

măresc durata kilograme de metal economie
10 zile

de folosire a plăcilor de uzură 
• La fiecare tonă de tablă două

Spiritul întrecerii socialiste 
ii animă și pe lucrătorii

ogoarelor
• ZIUA CU COMBINELE ÎN LAN 
•NOAPTEA CU TRACTOARELE 

LA ARAT!

IATĂ CUM PROCEDEAZĂ TINERII MECANIZA
TORI DE LA S.M.A. HOTARELE PENTRU GRĂ
BIREA RECOLTATULUI SI ÎNSĂMÎNTAREA CUL
TURILOR DUBLE.

ACȚIUNEA „ZARAND100“
Reportaj de la un exercițiu tactic aplicativ desfășurat în 

județul Hunedoara (in pag. a lll-a).

Cimpui însuși redă faptul că 
ne aflăm în miezul campaniei 
Combinele și tractoarele înnop
tează în lanurile de grîne. Și 
mecanizatorii la feL Se dă bă
tălia pentru depozitarea în 
timpul cel mai scurt și fără 
pierderi a recoltei fără egal la 
grîu. Se ară. se seamănă culturi 
duble pe suprafețe care, nu de 
puține ori — seara — coincid 
cu cele în aceeași zi ușurate de 
rodul verfl. La S.M.A. Hotarele, 
județul Ilfov. 26 de combine, 
adică o treime din total sint de
servite de uteciști. îi căutăm și 
îi găsim în cîmD. Lucrează. La 
Greaca. Gheorghe Mihalcea, și 
la Herăști. Gheorghe Cale în
scriseseră la rubrica ..realizări” 
cite 30 de tone recoltate. Bilan
țul îi situează pe primul plan 
al întrecerii desfășurată în 
cinstea Conferinței Naționale a 
partidului. Fiecare dintre ei 
obține depășiri zilnice echiva
lente cu planul ce revine com
binei C3. Cum ? Prin începerea 
lucrului odată cu ziua și înche
ierea la 9 seara, prin întreți» 
nerea exemplară a mașinii și. 
ca urmare, prin excluderea^sta- 
ționărilor accidentale. Jumătate 
din suprafața de păi oase a fost 
recoltată în mai puțin de o săp- 
tămînă.

E virf de campanie, iar mo
mentele sint decisive pentru

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a III-a)

A UMB ACȚIUNI

TINEREȘTI

Sîntem în data de 4 iulie 
1972.

— Pînă acum — ne spune 
tovarășul Viorel Pop, secreta
ra! comitetului U.T.C. al Șan
tierului 1 — în lunile care au 
trecut am reușit sa lungim 
viața panourilor cu circa 33 
la sută din durata lor norma' 
lă. în acest fel am evitat chel
tuirea a circa 150000 lei, a- 
dică a costului panourilor ce 
ar fi trebuit folosite la cofraje 
dacă nu am fi declanșat ini
țiativa.

— Cum anume s-a proce
dat ?

— în principal prin mărirea 
acurateții cu care am îmbi
nat cofrajele. prin concentra
rea atenției cu care am de- 
cofrat.

— Celalalt obiectiv al ini
țiativei ?

— Deșeurile de fier-beton 
care pînă nu de mult erau a- 
runcate. le-am folosit la par
doseli. Pînă în momentul de 
fată, după calculele noastre, 
cantitatea de fier-beton ast
fel economisit și înglobat în 
opera se ridică la 5 tone.

Deci, o inițiativă ce nu a 
întîrziat să se materializeze o 
inițiativă în plin marș ce a- 
duce cu fiecare zi noi redu
ceri ale prețului de cost, con
tribuind la mai buna valori
ficare a unor materiale în ge
neral deficitare.

GH. GHIDRIGAN

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu, a 
primit, joi 6 iulie, la Palatul 
Consiliului de Stat, pe secreta
rul de stat al S.U.A.. William 
Rogers, care face o vizită ofici
ală în țara noastră.

La primire, au participat Cor
neliu Mănes-cu. ministrul aface
rilor externe. Corneliu Bogdan, 
ambasadorul României la Was
hington.

Au luat parte Leonard C.

Meeker, ambasadorul S.U.A. la 
București, și George S. Sprin
gsteen, asistent a.i. al secreta
rului de stat pentru problemele 
europene.

Cu acest prilej, secretarul de 
stat al S.U.A. a transmis pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu. din partea 
președintelui Richard Nixon, un 
mesaj de salut, precum și do
rința ca relațiile dintre Statele 
Unite ale Americii și România 
să cunoască o evoluție ascen-

dentă. Mulțumind, președintele 
Nicolae Ceaușescu a transmis, 
la rîndul său, un salut președin
telui Richard Nixon, cele mai 
bune urări și dorința ca relațiile 
româno-americane să se dez
volte în continuare.

In cadrul întrevederii au fost 
abordate aspecte ale relațiilor 
bilaterale, precum și probleme 
internaționale de interes comun.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, cordială.

Dejun oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu
și tovarășa Elena Ceaușescu

Președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu. împre
ună cu soția. Elena Ceaușescu, 
au oferit, joi 6 iulie, un dejun 
în onoarea secretarului de stat 
al S.U.A., William Rogers, și a 
soției sale.

Au luat parte Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri, cu soția, Elena Mau
rer. Manea Mănescu. vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
președintele Consiliului Econo
mic, Ion Pățan. vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, mi
nistrul comerțului exterior, și 
Corneliu Mănescu, ministrul a-

facerilor externe, cu soțiile, loan 
Avram. ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, Mihail 
Florescu, ministrul industriei 
chimice, Nicolae M. Nicolae, 
ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior, 
George Macovescu. prim-adjunct 
ah ministrului afacerilor exter
ne. Gheorghe Oprea, 
la Consiliul de Stat, 
Bogdan, ambasadorul 
la Washington.

Au luat parte, de asemenea, 
Leonard C. Meeker, ambasado
rul S.U.A. la București. Richard 
F. Pedersen, consilier la Depar-

consilier 
Corneliu 

României

tamentul de Stat, Theodore L. 
Eliot, secretar executiv la De
partamentul de Stat, George S. 
Springsteen, asistenta.!, al secre
tarului de stat pentru problem© 
europene, Robert J. McCloskey, 
adjunctul asistentului secretaru
lui de stat pentru relații de 
presă, asistent special al secre
tarului de stat, alțî funcționari 
ai Departamentului de Stat.

în timpul dejunului, președin
tele Nicolae Ceaușescu și secre
tarul de stat William Rogers au 
rostit toasturi.

Dejunul s-a desfășurat într-0 
atmosferă caldă, cordială.

TINEREȚE
CONTINUA

de NICOLAE IOANA

ușor și se vor sustrage eforturilor, vor întîrzîa implacabilul. 
O serie dintre ei își. dozează într-atît mișcârile încît devin

FRONT OE LUCRU ?
LI

pentru arfa. Exista tineri de 20, de 50 și chiar de 80 de ani 
Și, din păcate, trebuie sâ fie și „bătrîni" tineri, cei care 
nu au ajuns la viul grai al acfiunii. Secretul tinerefii s-ar 
părea că stă în forța și vigoarea fizică. Multi dintre oa
meni își închipuie că dacă își vor plimba timpul cît mai

Un filozof spunea că e păcat că tinerețea e dată pa 
mina unor copii. Poetul spune -. „Fiind băiet, păduri cutree- 
ram / Și mă culcam ades lingă izvor". Despre tinerețe 
se pot spune tot atîtea lucruri cîte se pot spune despre 
lume. Nu întîmplător ea constituie un subiect inepuizabil

0 MTREBARE KtHW 
ORCAtilZAÎGM 
șjumttaot 

VĂOWW____

Am fost și sîntem martorii a- 
propiați ai succeselor obținute 
de elevii brigadieri, de zecile 
de mii de elevi care, potrivit 
unei frumoase tradiții și sti
mulați în acest an de chemarea 
Ia întrecere pe care le-au e- 
dresat-o colegii lor ieșeni, au 
hotârît să facă din perioada 
vacanței de vară un însuflețit 
trimestru de muncă, un ano
timp al hărniciei și dăruirii 
patriotice. Am consemnat și 
vom consemna în continuare 
numeroasele lor inițiative. în
semnatele economii realizate la

diverse locuri de muncă, pe 
șantiere, în ateliere școală, în 
întreprinderi, pe ogoare, pre
tutindeni acolo unde energia 
și elanul lor tineresc pot rodi 
în lăudabile fapte de muncă.

în fața unui asemenea ta
blou singurul regret care ne 
încerca era acela că spațiul ga
zetei e neîndestulător pentru a 
le putea cuprinde pe toate și 
a le reda în deplina lor fru
musețe. Spre nedumerirea noa
stră sîntem puși însă în situa
ția de a mărturisi și altfel de 
regrete. O recentă ședință de

analiză ce a avut loc la Comi
tetul municipal al U.T.C. Bucu
rești și la care au participat 
secretarii comitetelor U.T.C. ale 
sectoarelor ne-a dat prilejul să 
aflăm că în privința activită
ții pe care o desfășoară elevii 
brigadieri, lucrurile nu stau 
nici în acest an chiar așa cum 
ar trebui și cum era de aștep
tat. în ciuda rezultatelor bune 
obținute, nu se poate trece cu

C. STANCULESCU

(Continuare in pag. a ll-a)

de nerecunoscut. Aljii, privindu-se prea mult, văd în orice 
schimbare o» amenințare-a sănătății. De fapt, omul — 
fără să-l ignore — trebuie să depășească biologicul, prin 
spirit. Căci dacă vei sta tot timpul aplecat asupra ta vei 
descoperi de fiecare dată cîte o imperfecțiune a fizicului. 
O raportare continuă la lume, îți reaă însă forța și încre
derea în tine. Omul trebuie să vrea mult ca să realizeze 
ceva. Un ideal pentru el, e ca pentru un sat o fîntînâ. Nu 
trebuie uitat că au fost oameni care s-au. sacrificat pentru 
ideile lor, oameni străbătuți de responsabilitatea existenței 
lor și a celorlalți. Atîta vreme cît poți acționa și crea ceva 
pentru ei, poți alunga, degradarea, bolile, singurătatea care 
însoțesc bătrînețea și uneori, din nefericire, orice vîrstă. 
Desigur, nimeni nu poate cere unui om sâ fie geniu. Ar 
fi destul de „plicticos" să trăiești într-o societate de genii. 
Dar lumea cere de la om ceea ce el poate da. Și e con
damnabil cînd un om oferă mai puțin decît ar putea oferi. 
Sînt situații cînd oameni înzestrați vegetează fără motive. 
Sînt însă oameni care doresc mult, cultivîndu-se, încercînd 
să-șî creeze o personalitate. Și printr-o confruntare zilnică 
cu sine și cu lumea adesea reușesc. Dar pentru 
trebuie încăpățînare, vigoare, tinerețe. Numai așa 
îți poți căpăta mulțumirea și locul între oameni.

Scriu aceste rînduri gîndindu-mă mai ales la 
tineri dintre noi, cei care trebuie să înțeleagă că tinerețea < 
este desăvîrșire continuă șî la care acum în aceste zile ] 
de iulie visează Patria. <

asia îți 
cred că

cei mai
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SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
— Dacă se săvîrșește o eroare 

Intr-un proces în care sînt an
grenați. să zicem, o sută de oa
meni, vinovăția se repartizează 
uniform pe o sută de parcele. 
Nu e drept. Responsabilitatea 
este, de fapt, o noțiune indivi
duală. chiar dacă efectele ei a- 
ting întreg colectivul. îmi amin
tesc că, la cîtva timp după ve
nirea mea în Combinat s-a dis
trus complet un compresor la 
linia 4. Pentru remedierea aces
tei defecțiuni, cu toții, am mun
cit 40 de ore. Și cel vinovat, 
bineînțeles, Dar efortul, solici
tarea nervoasă, tensiunea ar fi 
putut fi evitate dacă acel unul 
și-ar fi înțeles cum trebuie răs
punderea personală.

— Eii sînt mașinist. Acum lu
crez la pupitrul de comandă în 
raza căruia se află trei-patru 
mașini de presat. Practic, rolul 
meu este de supraveghere, pen
tru respectarea tuturor parame
trilor de pe tablou și de inter
venție, atunci cind survine vreo 
modificare nedorită. Dar pot să 
mă limitez numai la atât ? Păi, 
ce folos că pe ecranele mele

tăți imediate și presante pentru 
Întreg colectivul și dobindirea 
unui avantaj personal meritat, 
dar mai puțin important pen
tru cei din jur.

Cine sînt, de fapt, cei trei au
tori ai opiniilor despre respon
sabilitate. și cum au ajuns să-și 
cristalizeze ipostazele enunțate 
la începutul acestor rînduri ? în 
ce măsură fiecare dintre ei ofe-. 
ră practic argumente capabile să 
ateste valabilitatea celor susți
nute în mod teoretic ? Cel mai 
autorizat răspuns îl oferă pro
priile lor biografii profesionale 
pe care vă invităm să le 
curgem împreună.

★

Dan Vlaheli a crescut o 
cu combinatul. Debutul lui 
fesional a coincis cu apariția în 
peisajul industrial al țării, pe un 
teren viran aflat undeva intr-o 
margine a Piteștiului. a uneia 
dintre cele mai ambițioase con
strucții : Combinatul petrochi
mic. A fost singurul dintre ab
solvenții Facultății de mecani
că, secția utilaj chimic, 
„s-a despărțit" de Capitală,

par-

dată 
pro-

care 
în

PRIMIRE LA PREȘEDINTELE

PROBA
CONCRETĂ
A PRICEPERII

totul pare in ordine, dacă ma
teria la capătul 
necorespunzătoare ! 
tâmplă așa mă simt 
vinovat. De aceea 
puțin timp liber — 
iese să contribui și eu la desco
perirea defecțiunii. Uneori iese 
la iveală mai repede, alteori o 
dibuim mai greu, dar de fie
care dată îmi spun că toți sîn- 
tem răspunzători de calitatea 
materialului, nu numai presa- 
torii propriu-zigi.

— Puteam foarte bine să trec 
propunerile acestea ale mele 
prin cabinetul tehnic, să le va
lorific ca inovații. Dar asta ar 
fi durat mai mult decit puteam 
noi aștepta. Și atunci, le-am 
trecut în planul de autoutilare 
și împreună cu încă doi oameni 
ne-am apucat de treabă. Am so
cotit așa : în fond, ce-i mai im
portant, să le realizăm mai re
pede sau să-mi fac eu un dosar 
de inovator ? A doua alternati
vă mi-ar fi adus niște beneficii 
materiale, dar materializarea 
propunerilor ar fi durat doi, 
poate trei ani. Or. noi aveam 
nevoie de instalația asta cit mai 
repede. Ca șef al serviciului de 
metrologie mă simțeam direct 
răspunzător de realizarea în cel 
mai scurt timp posibil.

Â
Trei intervenții ai căror sem

natari nu 6e cunosc între ei • 
primul, inginerul Dan Vlaheli, 
este șef de instalație la compre
sie, unul din sectoarele de bază 
ale Combinatului petrochimic 
Pitești ; al doilea. Nicolae 
Neagu, este mașinist la cea mai 
nouă componentă a Combina
tului de exploatare și industria
lizare a lemnului din Focșani, 
Fabrica de P.F.L. și, în sfirșit, 
ultimul, inginerul ■ Constantin 
Tănase. este șeful serviciului de 
metrologie din cadrul Șantieru
lui naval din Galați.

Trei intervenții, care se con
stituie, în ultimă instanță, cu 
toată proveniența lor diferită 
drept variațiuni Ia o temă uni
că : cea a responsabilității pro
fesionale. A probei cotidiene de 
efort, a girului de competentă 
cu care ne semnăm contribuția 
individuală in sfera muncii co
lective, a opțiunii responsabile 
între satisfacerea unei necesi-

liniei iese 
Cind se în- 
parcâ și eu
— cum am 
mă strădu-

vara anului 1966. Argumentele 
opțiunii profesionale, hotărî te a- 
cum șase ani, și-au confirmat 
valabilitatea intr-un timp rela
tiv scurt. Șase ani au însemnat 
pentru tînărul inginer 14 ino
vații, încrederea de a conduce 
unul dintre sectoarele-cheie ale 
producției, stima și aprecierea 
tovarășilor de muncă. Ordinea 
enumerării aparține reporteru
lui. Dan Vlaheli n-a avut nici 
o clipă de gind să stabilească 
vreo ierarhie. S-a mulțumit 
doar să puncteze un moment 
semnificativ din primele pagini 
ale devenirii sale profesionale.

— Cind am venit la compre
sie, cea mai mare bătaie de cap 
mi-o dădeau segmenții de la 
compresorul de 2 000 de atmos
fere. Trăiau puțin. Trei-patru 
ore, după care „sucombau" spre 
disperarea și, mai ales, spre pa
guba noastră. Trebuia găsită o 
soluție. Demontam și refâceam 
utilajele, doar-doar, oi găsi 
ceva. Au fost utilaje pe care 
le-am demontat de o sută de 
ori, nu e nici o metaforă. ci 
purul adevăr. în cele din urmă 
am găsit o modificare de cu
plaj și segmenții au început să 
trăiască 250 de ore, in loc de 
trei-patru. Sigur că aș fi putut 
să nu mă bag. Uzura prematura 
era. intr-im fel, o treabă obiec
tivă și nimeni nu m-ar fi tras 
la răspundere pentru asta. Dar 
puteam să asist liniștii la atîta 
risipă de bani și de muncă ?

★Nicolae Neagu a absolvit școa
la de meserii in 1965. Primele 
satisfacții profesionale se leagă 
de o altă întreprindere decit Fa
brica de P.F.L., unde activează 
numai de citeva luni.

— Intii am lucrat ca sudor la 
Întreprinderea de industrie lo
cală. Acolo am simțit prima 
oară că răspunderea personală 
nu-i doar o vorbă pentru șe
dințe, ci o probă concretă a pri
ceperii, de care e fiecare capa
bil. Confecționam bene pentru 
bascule. într-o bună zi. mă tre
zesc trimis la Hunedoara să a- 
jut la montarea lor, pentru câ 
noi, aici, în Focșani, numai le 
confecționăm, dar asamblarea 
se făcea acolo. Am avut destule 
emoții, deși știam că Ie lucra
sem cum trebuie. Dar e altceva

! REVISTA REVISTELOR
Capricios destin a mai 

avut și are reportajul! După 
o perioadă de care puțini 
dintre noi își mai aduc a- 
minte, cind reportajul — 
nu reportajul „de serviciu", 
nu reportajul de ziar cu ri
gorile și obligațiile Iui. ci 
reportajul pretențios, adi
că încropit din iluzia nor
mală a unor surprinzătoare 
descoperiri de lumi necu
noscute și tulburătoare Prin 
realitatea lor — era o nedo
molită trecere în sforăitoa
re cuvinte a ceea ce ne în
conjura și a ceea ce trăiam, 
cind același reportaj se su
foca băltind în apa de tran
dafiri a unei așa-zise vi
ziuni reportericești —. a ur
mat un timp de eclipsă a 
acestei îndeletniciri. S-a 
dus apoi și acest timp și s-a 
încercat, cu succes îndoiel
nic, reportajul spectaculos, 
al întâmplărilor de excepție, 
crime, accidente etc., căzut 
însă curînd și el în desuetu
dine, fie din proasta alegere 
a subiectelor, fie din tra
tarea lor la nivel școlăresc. 
Au fost aceste șanse ale re
portajului susținute cu ver
vă și dăruire de multi dintre 
slujitorii de azi ai scrisului 
nostru, cărțile de reportaj 
se publicau și se comentau 
la fel de insistent ca și li
teratura propriu-zisă ; asta 
poate unde nu era nici o 
mare diferență între ele. 
Dar erau anii în care a tre
buit să ne cunoaștem si pe 
această cale, chit că nici o 
singură clipă n-am contenit 
să zîmbim la semnu] discret 
al celui care părea să ne fî 
promis că ne fotografiază 
pentru eternitate. Ei, dar 
viața a mers înainte, ne-am 
mai schimbat și noi, s-au 
mai schimbat și alții, și re
portajul ne mai uimește și 
ne bucură azi doar atunci 
cind, scormonind prin ser
tare, F. Brunea-Fox dăruie 
revistei Luceafărul. în pri
măvară, nu demult deci, mai 
puțin de zece pagini despre 
pavatori, sau cind Geo Bog-

za, în colțul tradițional al 
Contemporanului, povesteș
te liniștit despre grîu si des
pre porci.

Sînt puțini, din ce in ce 
mai puțini scriitorii. mai 
tineri sau mai vîrstnici, ii 
poți număra pe degete, care 
să privească în jur, la oa
meni și Ia viata lor, la tim
pul pe care-l trăim, cu pri
virea proaspătă și grijulie a 
reporterului pentru care, 
înainte de orice, contează 
doar adevărul. Nu este aci 
locul să ne întrebăm de ce 
se intîmplă așa și de ce, 
răsfoind revistele de litera
tură ,și de cultură, nu citim

decît accidental „reportaj 
literar", și atunci cind îl ci
tim nu e semnat decît ara
reori de cei care au mai 
scris și i-au susținut desti
nul și au ajuns să învețe 
mai mult despre ce se chea
mă reportaj, preferind în 
schimb, cei mai multi cu 
nonșalanță, notele și însem
nările de călătorie din alte 
părți ale lumii sau comen
tariul gazetăresc cu fapte 
ciupite din emisiunile tv. 
Nu este aci locul, dar e fi
resc să observăm că, dacă 
cindva reportajul era o 
bună și necesară școală pen
tru începătorul în ale scri
sului literaturii, pentru „cu
noașterea realității, a oa
menilor", azi, acest începă
tor, grăbit să-și vadă nume
le tipărit, pătrunde în exis
tenta severă a reportajului 
cu o suspectă dezinvoltură. 
Ar trebui să fie de mirare, 
Si nu e, ciudat!, că reporta
jul traversează, în revistele

să fii de față și să vezi cu ochii 
tăi cum din cauza unei dimen
siuni nerespectate sau alt de
fect, bena nu. se potrivește.

★
Pe Șantierul naval din Galați, 

inginerul Constantin Tânase e 
cunoscut ca un „neastâmpărat". 
Termenul ne-a reținut atenția, 
de aceea am cerut precizări ! 
„La unii oameni neastîmpărul e 
o calitate — afirma Emil Ciun- 
,țu. secretarul comitetului U.T.C. 
pe șantier, autorul opiniei. în
seamnă o frămîntare perma
nentă pentru găsirea unor solu- 

o minte veșnic deschisă la 
1,^:* și 
ar trebui 
inginerul 

de acești termeni m-aș

w,
nou, îndrăzneală, pricepere 
perseverența. Dacă 
să-1 caracterizez pe 
Tă nașe, ’ 
folosi".

★
așa înțeleg responsabi- 
ca un răspuns eficient 

Aici, la servi-
— Eu

Iitatea : ... ..... 
la o necesitate.
ciul do metrologie e absolut ne
cesară în clipa de fața o insta
lație de verificat termometre și 
rezistențe la zero grade. Mi-am 
bătut capul, am găsit o soluție, 
am pus-o pe hîrtie și am trecut 
imediat la realizarea ei. Ultimă 
operațiune nu face parte, teo
retic, din obligațiile mele. După 
care teorie, insă ? După aceea, 
deocamdată ideală, cum că în 
colaborare cu alți factori — în 
cazul de față cu cabinetul teh
nic al șantierului — totul merge 
șnur. Dar dacă nu-i așa ? Dacă 
o oarecare doză de rutină îm
piedică încă o comunicare co
rectă, rapidă și eficientă intre 
mine — autorul propunerii — 
și cei de care depinde materiali
zarea ei ? Lupta cu rutina nu 
se duce, cred, prin discuții, ci 
prin fapte. Iar faptul. în cazul 
de față, este materializarea u- 
nui proiect util. Realizîndu-1, 
răspund în primul rind unei ne
cesități stringente pentru pro
ducție și în al doilea rînd cîștig 
o bătălie cu rutina.

„O noțiune individuală de uz 
general", „o probă concretă a 
priceperii", „un răspuns eficient 
la o necesitate imediată sau de 
perspectivă". Oamenii despre 
care am vorbit așa înțeleg res
ponsabilitatea. Sint. de fapt, a- 
ceste încercări de definire, cite
va dintre variantele prin care 
numeroși reprezentanți ai gene
rației noastre. înțeleg să-și con
tureze propriul răspuns la ne
voile tot mai exigente ale pre
zentului.

SOFIA SCORȚARU

CONSILIULUI DE MINIȘTRI,

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit joi după-amiază pe se
cretarul general al Departamen
tului Politic federal al Confe
derației Elvețiene, dr, Ernesto 
Thalmann, care face o vizită in 
țara noastră.

I^a primire, care s-a desfășurat

intr-o atmosferă de cordialitate, 
a participat Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe. Au fost prezenti Alfred 
Rappard. ambasadorul Elveției 
la București, și Rudolf Bind- 
schedler, ambasador, consilier 
juridic al Departamentului Poli
tic Federal Elvețian.

AL S. U.

s-a 
in

Spațiul vast v și reliefat 
al evenimentelor științifice 
competiționale din perioada 
de vară include, zilele a- 
cestea, o culme. Este vorba 
de Olimpiada internațională 
de fizică la care participă 
tineri între 16 și 19 ani. Ca
pitala țării noastre găzdu
iește pe perioada 8—18 iu
lie cu ocazia acestui eveni
ment elevi veniți din zece 
țări printre care : Bulgaria, 
Iugoslavia, U.R.S.S., R. D. 
Germană, Ungaria, Ceho
slovacia, Cuba, Franța, An
glia, Belgia.

O discuție cu cîțiva din 
membrii comisiei de organi
zare și ai juriului, ne-a dat 
prilejul să aflăm că progra
mul de desfășurare a con
cursului constă în două 
probe ce vor avea loc pe 10 
și respectiv 11 iulie. Remar
cabilă este includerea în a- 
cest an a unei probe prac
tice, avînd ca obiect o lu
crare de laborator. Coefi
cientul de dificultate al 
concursului este foarte ri
dicat, — pe măsura unor 
tinere capacități intelectuale 
care se întâlnesc la o înfrun
tare a talentelor și — evi
dent — a unei înalte pregă
tiri.

î-am întâlnit. într-un mo
ment de pauză, pe tinerii

noștri fizicieni, pe cei 5 
membri ai lotului român. 
Am remarcat optimismul lor, 
optimism care are o sursă 
profundă : succesele obținu
te la faza republicană a O- 
limpiadei de fizică, plus tre
cerea reușită a celor 4 pro
be de baraj. Și o prezență 
puțin surprinzătoare ! ,între 
cei cinci români participant! 
se află și un elev care a 
terminat abia clasa a X-a, 
dar al cărui nivel de pre
gătire îl situează în concu
rență cu olimpicii bacalau
reați.

După două’ zile de efor
turi importante din partea 
tinerilor concurenți, frunțile 

și așteptarea 
cu toții cit 
a fi o 
xcursi 
■a vizi 

organizate

Joi, 6 iulie, la Ministerul Afa
cerilor Externe s-au încheiat 
convorbirile ' oficiale dintre Cor- 
neliu Mănescu. ministrul aface
rilor externe al Republicii So
cialiste România, și William Ro
gers, secretarul de stat al State
lor Unite ale Americii.

în cursul convorbirilor 
constatat cu satisfacție că.
Cadrul favorabil creat de schim
bul de vizite între președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu* și președintele Sta
telor Unite ale Americii, Richard 
Nixon, și întemeiate pe deplină 
egalitate și respect reciproc, re
lațiile dintre cele două țări cu
nosc o evoluție pozitivă. în a- 
celași timp, s-a exprimat hotă- 
rirea părților de a întreprinde 
noi măsuri în vederea dezvoltă
rii in continuare a relațiilor ro- 
mâno-americane. in special în 
domeniul economic.

în cadru! convorbirilor a avut 
loc un schimb de vederi asupra 
problemelor internaționale ac
tuale ; un loc principal l-au o- 
cupat discuțiile privind pregă
tirea și organizarea conferinței 
pentru securitate și cooperare in 
Europa.

Ministrul afacerilor externe al 
României și secretarul de stat 
al S.U.A. au apreciat utilitatea 
contactelor și schimburilor de 
vederi directe și au stabilit ca 
această practică să fie continua
tă si in viitor. Ei și-au exprimat 
satisfacția pentru atmosfera de 
cordialitate și respect recinroc 
in care au decurs convorbirile.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România 
Corneliu Mănescu. a invitat pe 
William Roeers. secretarul de 

ă facă o vizită 
eunâ cu soția.

S. Springsteen, asistent a.i. al 
secretarului de stat pentru pro
blemele europene, Robert J. 
McCloskey, adjunctul asistentu
lui secretarului de stat pentru 
relații de presă, asistent special 
al secretarului de stat, de alți 
funcționari superiori din Depar
tamentul de Stat al S.U.A.

La aeroportul Otopeni, oaspe
ții au fost conduși de Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, împreună cu soția. Ion 
Cosma, ministrul turismului. 
Teodor Vasiliu, ministrul justi
ției, Nicolae M. Nicolae, minis
tru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior, Geor
ge Macovescu. prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Vasile Voloșeniuc, președintele 
Consiliului de administrație al

Tovarășa Elena Ceaușescu a 
primit, joi la amiază, pe Adele 
Rogers, soția secretarului de stat 
al S.U.A.

La primire au participat to
varășele Elena Maurer și DâW

părăsitdefinitiv

izitâ ofi17 iulie

ir execluminița PANI

Oaspetele a fost însoțit de Ri- 
ard F. Pedersen, consilier la

Stat. The
re L. EliOt. seCL__ _____  . __
Departamentul de Stat. George

litoral 
în Bu< 
tru pa

stat a! S.U.A.. 
în România im

Tnvita 
plăcere.

............. .. ..... ............... -----------------------------  ——-

• SPORT < SPORT • SPORT *

NASTASE-$wliTti in finala
id Wimbledon

Așteptate cu mare interes in 
lumea sportului alb, semifina
lele probei de simplu masculin 
din cadrul turneului internațio
nal de tenis de la Wimbledon 
au prilejuit joi la Londra în
treceri spectaculoase, urmărite 
pe terenul central de peste 
16 OOo de spectatori. In meciul 
„vedetă-, tenismanui român 
Iile Năstase l-a intilnit pe spa
niolul Manuel O ran fes, liderul 
clasamentului „F.I.L.T.", con
siderat unul din favoriții con
cursului. Confirmind forma 
bună in care se află, lui llie 
Năstase i-au trebuit doar 75 
de minute pentru a obține o 
victorie mai facilă decit se 
aștepta cu 6—3, 6—4, 6—4 în fața 
redutabilului său adversar, care 
s-a înclinat in fața superiori
tății evidente a jucătorului ro
mân.

Comentind acest meci cores
pondentul agenției France 
Presse scrie printre altele : 
„Spaniolul Orantes nu a putut 
stăvili jocul constructiv al lui 
Năstase, care a obținut o vic
torie de mare maestru. El a 
controlat tot timpul intîlnirea 
nelăsind nici un dubiu asupra 
succesului său".

Comentatorii agențiilor inter
naționale de presă subliniază 
in cronicile lor că finala pro
gramată simb&tâ intre Llie Năs
tase și americanul Stan Smith, 
care l-a eliminat cu 3—6. 6—1, 
S—1, 7—5 pe cehoslovacul Jan 
Kodes, este așteptată cu un in
teres deosebit, deoarece se in- 
tOnesc... două stiluri diferite de 
joc. Smith se califică pentru a 
doua oară in finala turneului 
de la Wimbledon. El a pier
dut anul trecut in cinci seturi 
in fața celebrului jucător aus
tralian John Newcombe.

Cuplul. llie Năstase (Româ
nia) — Rosemary Casals 
(S.U.A.), s-a calificat pentru 
semifinalele probei de dublu 
mixt din cadrul turneului 
internațional de tenis de la 
Wimbledon. In 
llie Năstase și
Casals au învins cu 6—0, 6—4 
perechea Irvine (Rhodezia)— 
Betty Stove (Olanda).

„sferturi", 
Rosemary

SOSIREA DELEGAȚIEI MIȘCĂRII
EVOLUȚIEI SOCIALE DIN 

AFRICA NEAGRĂ (MESAN) DIN 
REPUBLICA AFRICA CENTRALĂ

Băncii Române de Comerț Ex
terior, Corneliu Bogdan, amba
sadorul Republicii Socialiste 
România la Washington, de alte 
persoane oficiale. »

Au fost de față ambasadorul 
S.U.A. la București, Leonard 
Meeker, cu soția, și membri ai 
ambasadei S.U.A.

★
La plecare secretarul de stat 

al S.UA, William Rogers, a de
clarat : Vizita mea a fost fruc
tuoasă. Este important nu nu
mai pentru cele două națiuni, 
ci și pentru securitatea mondi
ală să ne îmbunătățim relațiile 
dintre noi. Trebuie să le 
fim recunoscători președinților 
Ceaușescu și Nixon pentru câ 
au determinat asemenea bune 
relații între țările noastre.

Mănescu, precum și soția am
basadorului S.U.A. la București? 
Beverly Meeker.

fcarilnirea s-a desfășurat in
tr-o atmosferă cordială.

VIZITA SOȚIEI SECRETARULUI 
DE STAT AL S. U. A.

Soția secre‘.arului de stat al 
A.. Adeie Rogers. insoțitâ 
Dana Mănescu. soția mi
rului afacerilor externe al 

â. și de alte persoane-»’ 
române și americane, a 
joi dimineața. Muzeul 
unde a fost intimpinaiă 
ira Dobrin. ’.icepreședin-

Consiliului Culturii și E- 
ei Socialiste, și Gheorghe 

Focșa. directorul Muzeului.
Vizitând citeva locuințe re

prezentative din diferite zone 
etnografice ale României, afla
te ir. acest prestigios muzeu in 
aer iiber. doamna Adele Rogers

și-a exprimat admirația pentru 
arta meșterilor populari.

în încheierea vizitei, soția se
cretarului de stat al S.U.A. a 
semnat in cartea de onoare a. 
Muzeului, felicitând pe organi
zatorii instituției pentru exce
lenta lor muncă și mulțumin- 
du-le pentru prilejul oferit de a 
cunoaște aceste minunate creații 
populare.

★
în aceeași ei, soția ministru

lui afacerilor externe al Româ
niei a oferit un ceai in cinstea 
soției secretarului de stat al 
S.U^A.

CRONICA U. T. C
Plecarea delegației Mișcării 

Tineretului Socialist din Franța

y

de literatură și de cultură, 
cu excepțiile ce-au mai fost 
semnalate la această rubrică 
(vezi Sînziana Pop în „Ro
mânia literară", Mihai Pelin 
în „Ramuri"), o nedreaptă 
bagatelizare sau, în alte ca
zuri, cum voi arăta mai jos, 
o artificioasă promovare.

Așadar, cele mai multe 
din reviste, fie din pricina 
unui profil înghețat, fie din 
alte pricini, nu publică re
portaj, fiindcă cele 4 sau 8 
pagini de reclamă (!) în cu
lori violente și cu texte de 
o penibilă stingăcie. ca să 
nu mai vorbim de mentali
tatea primitivă a acestui 
gen de publicitate, nu sînt 
nici pe departe, reportaj — 
nu sînt de fapt nimic, ci 
numai timp și bani risipiți. 
Revistele care fac totuși loc

reportajului, puține la nu
măr, cum ziceam, apelează 
îndeobște Ia serviciile unor 
gazetari de meserie, cu mina 
„făcută" pe reportajul „de 
serviciu", e drept însă că 
beneficiind de date atent 
selecționate și chiar de un 
plăcut efort de limpezire a 
frazei și a sentimentelor. 
Nu sînt reportaje proaste 
sau neinteresante, sînt re
portaje obișnuite, dar im
presia că și-au găsit loc în 
revistă din necesități de mo
ment nu poate fi atit de 
ușor îndepărtată. Se citesc 
aceste reportaje în ORI
ZONT. nr. 6, în ROMÂNIA 
LITERARA, nr. 27. in RA
MURI, nr. 6 etc.

O altă revistă, VATRA, 
nr. 6. încredințează unui 
semnatar mai vechi în pa
ginile ei. Cornel Pogăceanu, 
„reportajul de buzunar" 
Virste nepieritoare, despre 
care recunosc stingherit că 
mi-e greu să spun ceva bun

sau rău, l-am citit și cu 
asta basta ! In schimb, in 
FAMILIA, nr. 6, prozatorul 
Vasile Spoială, la rubrica 
„M-am intilnit cu...". în
cearcă un reportaj inofensiv, 
cu nostalgii de portretistică, 
și reușește în cele din urmă 
să acopere, pe același ton 
de ironică confesiune, spa
țiul acordat. în sfirșit, cu 
consecvență demnă de salu
tat, Luceafărul oferă de ci
teva numere spațiul pentru 
reportajele in întîmpinarea 
Conferinței Naționale a par
tidului unor nume mai pu
țin cunoscute. Ultima apa
riție a revistei (LUCEAFĂ
RUL. nr. 27) ii dă prilejul 
lui Corneliu Vadim Tudor 
să noteze încă din prima 
pagină că „părăsim scaunul 
și viața pe scaun pentru a 
ieși la lumină, lăudind țara 
și oamenii ei". Las deopar
te rizibila experiență de via
tă și de înțelegere a tânăru
lui colaborator al revistei, 
aleasă drept titlu al repor
tajului, și observ mihnit că 
ceea ce ni se dă drept re
portaj (și cum ni se dă !) e 
un text stufos. literaturizat 
pînă Ia leșin, buimac și le
neș, deși oamenii acelui 
șantier „vizitat" i-ar fi pu
tut oferi fără îndoială im
provizatului reporter ade
văruri adevărate si nu nu
mai smiorcăieli și anecdote 
de duzină și sint nevoit a- 
tunci să mă întreb de ce re
dacția revistei n-a găsit de 
cuviință să-i atragă atenția 
lui C.V.T. că, de astă dată, 
n-a făcut deloc bine că și-a 
părăsit scaunul... Pentru câ, 
în același număr al revistei 
pomenite, în cazul celuilalt 
reportaj, „Aici Videle", sem
nat de poetul Florin Costi- 
nescu, ‘ ' *_ ‘
funcționat mai aproape 
normal. “ 
lipsesc
„Vorbim 
filozofie 
ceea ce 
privința 
tre aceeași publicație a tine
rilor scriitori.

Joi seara, a sosix in Capitală 
o delegație a Mișcării Evoluției 
Sociale din Africa Neagră 
(M.E.S.A3I.) din Republica A- 
frica Centrala, care va face o 
vizită de prietenie in țara noas
tră. la invitația C.C. al P.C.R

Delegația M.E.S.A.N. este for
mată din Elisabeth Domitier., 
vicepreședintă, Jean-Louis Psim- 
his, membru ai Biroului Poli
tic, ministru de interne. Domi
nique Sombo-Dibele, membru 
al Biroului Politic, ambasador 
itinerant, Jean Willy-Biro-Sako, 
membra al Biroului Politic, Va
lentin Kobadobo-Ograma. di
rector al Protocolului,
Paulii» Fode Diawara,
Cecile Zemoto, Bamabe N’Zi- 
lavo. Lucienne Bangui, respon
sabili ai comitetelor M.E.S.A.N, 
din sectoare ale orașului Ban
gui — capitala Republicii Afri
ca Centrală, precum și Berthe 
Ndakala-Maidou. Aoundou Paco, 
Louise Guinikian, Andre Ngou- 
ka. Amadou Mahamat. respon
sabili ai unor comitete prefec- 
turale ale M.E.S.A.N.

La sosire, delegația M.E.S.A.N. 
a fost salutată de tovarășii 
Gheorghe Pană, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar 
al P.C.R.. Gheorghe 
membru al Comitetului 
tiv al C.C. al P.C.R.. 
secretar al Comitetului munici
pal București al P.C.R.. prima-

al C.C.
Cioară, 
Execu- 
prim-

rul general al Capitalei. Comei 
Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ion Stănescu, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministru de interne. Ștefan An
drei, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ion Clreei și Ghizela Va&s. 
membri ai C.C. al P.C.R.. șefi 
de secție la C.C. al P.C.R.. 
Andrei Vela, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., șef de secție 
la C.C. al P.C.R.. Suzana Gâdea. 
președinta Consiliului Național 
al Femeile»'. Ștefan Birlea. 
membru al C.C. al P.C.R.. șeful 
protocolului de stat, ambasador, 
Nicolae Matei, membra al Co
misiei Centrale de revine a 
P.C.R.. secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., 
Lina Ciobanu. membra al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului sectorului 2 București 
al P.C.R., Marin Enache. mem
bru supleant ai C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
sectorului 3 București al P.C.R.

La sosire delegația M.E.S.A.N. 
a fost salutată, de asemenea, de 
secretari ai comitetelor de par
tid ale sectoarelor din munici
piul București, de numeroși ac
tiviști de partid și ai organiza
țiilor de masă.

Au fost prezenți Alberto Sato, 
ambasadorul Republicii Africa 
Centrală la București și mem
bri ai ambasadei.

A părăsit țara noastră, in- 
dreptindu-se spre patrie. de
legația Mișcării Tineretului 
Sociali*: din Franța (M.J.S.F.) 
formata din Patrice Finei și 
Pierre Coron, secretari ai 

care, la invitația 
C.C. al U.T.C.. a făcut o vi
zită in Republica Socialistă 
România.

Delegația M.J.S.F. a vizitat 
Uzinele Tractorul din Bra
șov. întreprinderea Agricolă 
de Stat Prejmer, diferite o- 
biective turistice și cultural- 
artistice din județele Con
stanța. Brașov și municipiul 
București, și a avut discuții 
cu membri ai Comitetelor 
U.T.C., cu tineri români, cu 
reprezentanți ai conducerii 
Complexului pentru tineret

M

ri studenți de la Costânești.
Membrii delegației au fost 

primiți la Ministerul Educa
ției și Invățămintului și au 
vizitat Palatul Pionierilor din 
Capitală.

La C.C. al U.T.C. delegația 
a fost primită de tovarășul 
Marțian Dan, prim secretar 
al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretu
lui, cu care prilej a avut loc 
o discuție prietenească pri
vind preocupările celor două 
organizații, activitatea tine
retului din cele două țări, 
rolul tineretului și al mișcă
rilor de tineret în lumea con
temporană, precum și pro
bleme legate de dezvoltarea 
colaborării viitoare între 
U.T.C. și M.J.S.F.

N-ARE CAPITALA
FRONT DE LUCRU ?

(Urmare din pag. I)
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Automatizarea — unul din factorii de bază ai modernizării 
producției
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• SECRETARUL
al Departamentului Politic 
deral, dr. Ernesto 
care, în perioada 4—7 iulie a.c., 
s-a aflat în țara noastră la in
vitația Ministerului Afacerilor 
Externe, a fost primit de Corne
liu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe.

Oaspetele a avut, de aseme
nea, în zilele de 5 și 6 iulie, 
convorbiri cu George Macovescu, 
primul adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, și Vasile Gli- 
ga, adjunct al ministrului.

Cu acest prilej, s-a efectuat 
un schimb de păreri în legătu
ră cu evoluția relațiilor bilatera
le, precum și asupra unor as
pecte ale situației internaționale 
actuale, îndeosebi cu privire la 
Conferința pentru securitate 
cooperare în Europa.

La primire și convorbiri 
participat ambasadorul Elveției 
la București, Alfred Rappard,

GENERAL 
Fe- 

Thalmann,

și
au

membrii delegației elvețiene, 
precum și funcționari superiori 
din M.A.E.

• LA INVITAȚIA Ministeru
lui Minelor, Petrolului și Geolo
giei, joi a sosit în Capitală o 
delegâție, condusă de Hollis M. 
Dole, asistentul secretarului 
pentru interior al S.U.A., șef al 
Departamentului resurse mine
rali.

în aceeași zi, oaspeții ameri
cani au fost primiți de Bujor 
Almășan, ministrul minelor, pe
trolului și geologiei. Cu acest 
prilej au fost purtate convorbiri 
în probleme de interes reciproc.

De asemenea, membrii delega
ției au avut convorbiri cu ad
junctul ministrului industriei 
chimice, Ion Nicolae, și cu se
cretarul general al Ministerului 
Comerțului Exterior, Aurel Ion- 
cică.

vederea, de pildă, faptul că la 
unele puncte de lucru entu
ziasmul elevilor n-a putut să-și 
releve dimensiunile datorită 
absenței tocmai a organizato
rilor acestor șantiere ale va
canței, că, în alte locuri, cei 
care solicitaseră sprijinul ele
vilor, — precum e cazul între
prinderii „Flora" — s-au răz- 
gindit intre timp, sau — așa 
s-au petrecut lucrurile în sec
torul V — nu le-au oferit nici 
unelte, nici minima asistență 
tehnică absolut necesară. Pot fi 
enumerate și alte asemenea 
minusuri organizatorice, dato
rate fie întreprinderilor care 
beneficiază de pe urma efortu
lui elevilor, fie școlilor și or
ganizațiilor U.T.C.

Ne aflăm abia la începutul 
activității pe șantierele vacan
ței. și oricît de inerente ar fi 
dificultățile și neîmplinirile în 
această fază, frecvența lor — 
la amintita ședință exemplele 
priveau nu mai puțin de cinci 
sectoare ale Capitalei ! — re
clamă o intervenție energică și 
conjugată a tuturor factorilor 
— școală, organizația U.T.C., 
unitățile economice — pentru 
ca munca patriotică a elevilor 
să se așeze pe făgașul firesc, 
să dobîndească eficiența nece
sară. Cu precădere se cere a fi 
combătută mentalitatea care 
mai răbufnește pe alocuri și 
potrivit căreia singurul rost al 
muncii patriotice ar fi acela ca 
„elevii să se afle în treabă". 
Adică, n-are importanță ce fac, 
totul e să facă ceva sau să 
lase impresia.

Evident, efortul de muncă la 
care s-au angajat și se anga
jează elevii renu-nțînd la o par
te din vacanță, are în mod 
fundamental un rol educativ. 
Că-i acordăm acestuia prepon
derență, că îl punem pe prim 
plan în raport cu eficiența eco
nomică, nu e rău la urma ur
mei, dar aceasta numai în mă
sura în care înțelegem că cele 
două aspecte sînt strîns legate 
între ele, că efectul economic 
al muncii are el însuși un rol 
deosebit în cultivarea dragostei 
și respectului pentru muncă. Nu 
trebuie, cred eu, să ne punem 
întrebarea, ce contribuție poa
te aduce la realizarea dezide
ratelor educative o practică ca 
cea întâlnită pe șantierul de 
vacanță instituit la Pipera unde

elevii unui liceu bueureștean, K 
ca să aibă de lucru, au fost 
puși să sape niște gropi pe care 
a doua zi, tot ei, — și tot ca 
să aibă de lucru — au trebuit 
să le astupe la loc !. Este 
limpede pentru oricine că ase
menea activități inutile nu fac 
decît să discrediteze însăși ideea 
de muncă, să dea tinerilor o 
imagine total deformată asupra 
a ceea ce înseamnă efort, con
tribuție la strădania generală.

Astfel de „activități" care pot 
umfla numărul de ore din niște 
rapoarte sînt. s-a arătat nu o 
dată, deosebit de păgubitoare 
din punct de vedere educativ. 
Faptul că la asemenea soluții 
s-a recurs și în această vacan
ță în mai multe locuri, ne în
deamnă să ne întrebăm : oare 
n-are, într-adevăr, Capitala po
sibilități să ofere fronturi de 
lucru pe măsura elanului și ca
pacității de efort a elevilor 
săi ? Nu le pot o-feri oare ze
cile ei de șantiere și obiective 
industriale, edilitare posibilități 
de a realiza lucrări palpabile, 
utile, a căror importanță să !e 
prilejuiască și elevilor satisfac
ții reale, bucuria efortului 
creator ? Credem că deoarece 
vacanța este în plină desfășu
rare, răspunsul la aceste între
bări nu trebuie să fie prea 
mult amînat!

i
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Un imperativ major al eficienței economice:

REDUCEREA 
CONSUMURILOR

SPECIFICE
ARGUMENTUL
CONVINGĂ TOR
AL PRIMELOR

REZUL TA TE

• CONSTRUCTORII SIS
TEMULUI HIDROENERGE
TIC SOMEȘ OBȚIN. IN A- 
CESTE ZILE. NOI SUCCESE 
DE PRESTIGIU IN MUNCA. 
Astfel, brigada condusă de 
Eroul Muncii Socialiste, Tudor 
Morar, delegat la Conferința 
Națională a partidului, și-a 
depășit angajamentul asumat, 
de a înainta, in cursul lunii 
iunie. 100 m în galeria prin- 
eipală Fintinele—Mărișelu.
Aplicind noi metode de 
mare și folosind pușearea 
rijată. harnicii mineri au 
vins roca durâ. reușind 
înainteze in galerie 106 
Rezultate de prestigiu au 
registrat și brigăzile conduse 
de Ion Moldovan. Pavel Oțet 
și altele.

ar- 
di- 
în-
■ft
m. 
in-

să transfere sdttorului dc 
montaj, cu 10 zile mai devre
me, fundația primei turbine 
și cu 20 de zile fundația 
turbinei nr. 2 și să încheie 
excavațiile pe șantierele 
hidrocentralelor de Ia Govo
ra si Dăești.

• LA BRAȘOV. BUZĂU. 
CONSTANTA. GALAȚI ȘI 
S1NNICOLAU-MARE SE 
CONSTRUIESC DEPOZITE 
FRIGORIFICE PENTRU 
PĂSTRAREA LEGUMELOR

• CONSTRUCTORII DIN 
JUDEȚUL GORJ OBȚIN 
SUCCESE IMPORTANTE ÎN 
ÎNTÎMPINAREA CONFE
RINȚEI NAȚIONALE A 
PARTIDULUI ȘI A ANI
VERSARII REPUBLICII. 
Astfel, brigada de dulgheri 
condusă de Dumitru Eva, din 
cadrul întreprinderii județene 
de construcții-montaj, a reali
zat. în luna iunie, un volum 
dublu 
prezent 
față de

de lucrări, avînd în 
un avans în muncă, 
plan, de două luni.

CONSTRUCTORII INCEPUTUL ACES- 
LUNI, CONSTRUCTO-

RAPORTEAZĂ

ACȚIUNEA

(Urmare din pag. 1) 
marginilor și prin reducerea la 
minimum a pierderilor datorate 
oxidării în cuptoare, prin specia
lizarea unor tineri și a unor echi
pe» pentru debitarea cu plasmă a 
tablelor de oțel carbon și slab 
aliat de peste 40 mm grosime.

• Reducerea consumului de 
metal lichid la turnătoria mixtă 
și de lingotiere cu peste 150 tone 
printr-o turnare îngrijită a lingo- 
tierelor și a pieselor, prin extin
derea turui arii în cochilii și bioxid 
de carbon.

• Recuperarea a peste 300 tone 
deșeuri de refractare-șamotă.

• Reducerea pierderilor de 
oțel în hala de turnare prin asi
gurarea celor mai bune măsuri 
de montare a garniturilor și a oa
lelor de turnare ; astfel șe vor re
aliza economii de metal de peste 
300 tone etc.

După 10 zile de la lansarea 
inițiativei, revenim aici, la Com
binatul siderurgic din Galați 
pentru a constata primele rezul
tate.

— Imediat după lansarea ini
țiativei, ne spune Gh. Preotu, se
cretarul comitetului U.T.C. de la 
oțelărie, ne-am concentrat efortu
rile în trei direcții care, socotim 
■noi, pot duce la importante eco
nomii de metal. In primul rind, 
am căutat să obținem o mai bună 
dozare a șarjei, apoi am căutat să 
eliminăm și mai mult pierderile 
la turnare. Și am putea spune că 
am reușit ceea ce ne-am propus, 
dovadă fiind și cele 385 de tone 
de încărcătură metalică economi
sită pină în prezent.

In fruntea acestei acțiuni, aici, 
la oțelărie, au fost, după cum 
aflăm, tinerii oțelari Ștefan Car- 
pov și Zainea Drăgan, precum și 
tînărul inginer, șef de schimb, 
Mihai Pleșan.

într-o altă parte a platformei, 
la depozitul de materii prime, 
tinerii au căutat și au reușit să 
introducă metode și procedee noi 
de lucru, ceea ce s-a și soldat 
cu importante economii de metal. 
Astfel, prin aplicarea inovației 
tânărului maistru Constantin Piv- 
t^ceru ei au reușit să mărească 
dfjh*a de folosire a plăcilor de 
uzură fieromanganoase de la sta
ția de descărcare de la o lună la 
6 luni. Tot aici, tinerii, prin mun
că voluntar-patriotică, au vulca- 
nizat o bandă transformatoare.

— Ar trebui să mai adăugăm, 
ne spune Gh. Pădurarii, secreta
rul comitetului U.T.C. de la de
pozitul de materii prime, că noi 
am contribuit efectiv ui aplicarea 
unei metode noi de lucru la 
șorțurile de dirijare a materiale
lor pe benzi, metodă care asigu 
ră înlocuirea anuală a 4000 de 
șuruburi, deci la importante eco
nomii de metal și manoperă. 
Principalul animator al aplicării 
acestei metode a fost tînărul lă
cătuș Ștefan Amăruței.

Intr-o altă secție a combinatu
lui, la laminorul de benzi la rece, 
s-a acționat în special pentru re
ducerea capetelor tăiate la ru
louri. In acest scop, tinerii au fost 
solicitați să-și organizeze mai 
bine locurile de muncă pentru 
sporirea gradului de atenție în 
timpul lucrului, să-și perfecțione
ze deprinderile de acționare o 
mecanismelor. Tinerii de aici, de 
fapt întregul colectiv al secției, 
și-au propus să economisească. 2 
kg. de metal pe tona de tablă 
laminată, ceea ce, pînă în pre
zent, au și reușit.

Parcurgînd secțiile, discutând 
cu tinerii muncitori și cu diferite 
cadre tehnice, putem constata că 
registrul economiei e o acțiune 
cu larg ecou, entuziast sprijinită 
de organizațiile de partid, de con
ducerile secțiilor din combinat. 
Spre a da un singur exemplu, la 
laminorul de benzi la cald, valori
ficarea țunderului (circa 4 tone pe 
zi, care înainte era înregistrat la 
rubrica pierderi nerecuperabile), 
a devenit o sarcină a organizați
ei U.T.C. Tinerii de aici și-au 
propus să obțină o economie la 
consumurile specifice în valoare 
de 5 milioane lei.

Cu alte cuvinte, la 10 zile de 
la pornirea acțiunii, putem con
stata că s-au efectuat nași im
portanți în tonte direcțiile prevă
zute pentru reducerea consumu
rilor specifice, că inițiativa se 
concretizează în fiecare secție

prin eforturi și fapte de munca, 
prin deschiderea de noi căi ale 
economiei, ale creșterii efideugi 
economice. In acetută acțiu-ic tot 
mai mulți tineri, precum lăcătu
șul Ștefan Amăruței, se afirmă ca 
oameni cu o gîndire economică 
vie, întreprinzători, descoDeritori 
de noi surse pentru sporirea re
zultatelor. Desigur, ne aflăm incâ 
la un început. Dar toate acestea, 
considerăm, validează pe deplin 
„Registrul economiei" drept o ac
țiune viabilă, care duce la valori
ficarea deplină a numeroaselor 
posibilități pentru reducerea con
sumurilor specifice.

► • MONTORII DE PE ȘAN
TIERUL OLT AL ÎNTRE-

► PRINDERII ENERGOMON- 
TAJ BUCUREȘTI AU A-

[ SĂMBLAT CELE DINȚII 
, DETALII ALE HfDROCEN- 
» TRĂLEI RM. VTLCEA —
► piesele înglobate în beton
► menite sa creeze căile pentru 
k accesul apei la hidroagregate 
k și pentru evacuarea acesteia. 
k Simultan, constructorii, ca-
► re au reușit să ciștige un
► avans de 20 de zile față de 
►' prevederi, au dat un nou 
k impuls lucrărilor de excava-
► ții și de betonare. urmărind
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materializarea angajamentelor 
formulate în întrecerea socialis
tă. Realizarea planului cincinal 
în patru ani și jumătate, cum 
și-au propus agricultorii din 
raza consiliului intercooperatist 
Hotarele depinde mult, hotărî- 
tor, de ceea ce se înfăptuiește în 
fiecare moment. în acest sens, o 
inițiativă utecistă se detașează : 
ziua la recoltat cu combina, 
noaptea la arat.

Am căutat să desprind sensu
rile acestei hotărîri a cărei fi
nalizare înseamnă venituri de 
milioane.

— Grîul e bun și trebuie în
magazinat fără pierderi, ne spu
nea Tudor Pitișteanu. Pentru a- 
ceasta nu cunoaștem ce-i odihna. 
Cu aceeași răspundere privim, 
însă, și înspre miriște. Le arăm 
și le semănăm cu culturi care, la 
toamnă, vor umple hambare sau 
vor musti în silozuri alcătuind 
hrana animalelor.

— Totuși, nu-i obositor să lu
crezi o zi întreagă pe combină 
apoi. Ia lumina farurilor, să 
continui alte cîteva ceasuri 
munca pe tractor ?

— Cum să nu fie obositor ? Ba 
e foarte obositor, dar dacă nu 
zorim în clipele acestea, acțiu
nea nu reușește — adică degea
ba semeni cu timpul trecut. Noi 
obosim acum pentru ca dărnicia 
pămîntului să se regăsească în 
hambare...

De trei zile, odată cu apusul 
soarelui, tractoarele se desprind 
de combinele care rămîn în dun
ga lanurilor de grîne. continuînd 
munca pămîntului. 26 de tineri 
și-au propus să are în fiecare

noapte cel puțin cite un hectar 
și să-1 semene. Pămintul își are 
legile lui și legile lui sînt neier
tătoare atunci cind nu se ține 
seama de ele. El cere sudarea la 
acest ceas de întâlnirea spicelor 
în pîrgă cu pasul cel dinții făcut 
spre recolta ce-i urmează, și oa
menii știu’ asta lăsîndu-și odih
na pentru alte zile mai calme. 
Acum, masa o servesc în ci mp. 
Un regim deliberat stabilit pen
tru o săptămînă sau zece zile. 
Un efort cu corespondență în 
producție, în mai buna folosire 
a pămîntului. Căci cele 8 zile, 
cu cît se va reduce timpul de 
însămînțare a culturilor duble, 
înseamnă un spor mediu de 
peste o mie de kilograme de 
porumb boabe sau dublarea can
tității de furaje obținută. La 
patru mii de hectare — un venit 
de un milion de lei pentru coo
perativele agricole din Gosti- 
nari. Greaca. Horești, Hotarele. 
Izvoarele, Mironești și Valea 
Dragului. Iar autorii inițiativei 
se numesc : Florin Cenciu, Oc
tavian Stan. Gheorghe Mihalcea. 
Dumitru Bălan, Gheorghe Cale, 
Nicolae T. Nicolae. Gheorghe 
Ciobanu, Marin Dinu, Gheor
ghe Mirică, Tudor Costache, Ion 
Postolea.

...De miercuri noaptea Ia 
S.M.A. Hotarele, inițiativei tine
rilor i s-au alăturat toți mecani
zatorii. Și, din acea seară. în 
cîmp, o sută zece perechi de fa
ruri sfredelesc întunericul, în 
locul miriștii proaspete lăsînd 
în urmă brazde roditoare în care 
este așezată sămfața, Un sfert 
din ceea ce cuprindea planul s-a 
realizat.

$1 FRUCTELOR. CU CAPA
CITĂȚI VARIIND INTRE 
5 OM și 12 OM TONE. Utilajele 
cu care vor fi dotate noile 
construcții sînt fabricate in 
țară și vor crea posibilitatea 
pentru mecanizarea operații
lor de condiționare, de trans
port și ambala-e.

Tn cursul actualului cinci
nal, capacitatea de depozitare 
a rețelei unităților frigorifi
ce. judicios repartizate în 
întreaga țară, va spori cu 
peste 170 000 tone.

• LA 
TEI 
RII DE PE ȘANTIERELE DE 
LOCUINȚE DIN JUDEȚUL 
BACAU AU ÎNREGISTRAT 
CEL MAI ÎNALT RITM DE 
EXECUȚIE ATINS VREO
DATĂ TN MUNCA LOR.

Constructorii din orașul 
Bacău. de pildă, au predat 
beneficiarilor. în numai 6 
luni. 76G apartamente, un nu
măr ap oape dublu față de 
cel realizat în întreg anul 
1968, deși numărul muncito
rilor, cit și al utilajelor este 
același ca acum patru ani. 
S-a dublat numai calificarea 
șl tehnicitatea constructorilor, 
mobilizarea superioară a co
lectivului în întrecerea socia
listă, lărgirea schimburilor 2 
și 3.

(Agerpr»s)
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Se pregătește un nou lot de 
grupuri electrogene la Uzina 

de mașini electrice — 
București

0 zi pe lună cu

combustibil economisit
Tractoristul loan Gyorki, împreună cu alți 11 colegi de 

meserie de la secția de mecanizare a agriculturii din Ro
șiori. județul Bihor, au lansat inițiativa — „Fiecare dintre 
tractoriști să lucreze o zi pe lună cu combustibil economi
sit". inițiativă care a găsit un puternic ecou. Pe această 
bază, in toate subunitățile de mecanizare din județul Bihor 
a pornit o vie întrecere pentru eliminarea pierderilor prin 
manipularea carburanților la depozite și secții, pentru men
ținerea sistemelor de pornire a tractoarelor in perfectă 
stare de funcționare, pentru evitarea mersului in gol și 
a deplasărilor inutile. Calculul arată că, reducind consumul 
zilnic cu un litru de motorină, tractoriștii bihorenj vor 
putea efectua arături pe circa 14 000 hectare cu combustibil 
economisit.

UN SUCCES AL CONSTRUCTORILOR

DE PE PLATFORMA INDUSTRIALĂ TÎRGOVIȘTE
După intrarea în producție în 

cursul semestrului trecut a fabri
cii de strunguri, constructorii de 
pe platforma industrială a Tîrgo
viștei au predat beneficiarului o 
nouă unitate industrială modernă 
— Uzina „Romlux** — una din
tre cele mai mari și mai perfec
ționate din punct de vedere teh
nic — din această parte a Euro
pei. La echiparea ei cu utilaje, 
instalații, agregate și aparatură 
au participat, alături de între
prinderi românești, firme presti
gioase de specialitate din diver
se țări ale lumii. Produsele uzi
nei — într-o extrem de largă va
rietate de tipuri — vor fi astfel 
realizate la cei mai înalți para
metri calitativi, competitive pe 
toate piețele lumii. De altfel, încă 
de pe acum se știe că la sfîr- 
șitul actualului cincinal cînd pro
ducția uzinei va ajunge la peste 
100 de milioane de lămpi nor
male, lămpi cu vapori de mercur 
și lămpi fluorescente, circa 30 la 
sută din producția fizică de 
lămpi normale și 70 la sută din 
cele speciale vor fi livrate la 
export. Dar cererile deja existen
te pe piața externă vor începe să 
fie onorate încă din acest an. 
Deosebit de important este însă
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faptul că prin intrarea în pro
ducție a Uzinei „Romlux" va fi 
satisfăcută întreaga nevoie de 
surse de iluminat cu incandes
cență, a economiei naționale.

în activitatea lor de doi ani de 
zile, constructorii de pe platfor-

„ZARAND 100
O voce sosită din eter la sta

ția de radio din preajma noastră 
răsună răspicat : „Atențiune ! 
Acțiunea „Zarand 100“ — înce
pe". Urmează, tot pe calea un- 
deloc, dialoguri intre comandan
ții de detașamente. într-un lim
baj codificat, informațiile și co
menzile sînt scurte, limpezi și 
toate conduc spre dispeceratul 
unității „Zarandul" — ..Alo! 
Aici „Zarandul !“. Agresorul se 
află la distanță de cițiva km. și 
înaintează dinspre Buceș. pe 
Gura Strimtorii. Aștept pe re
cepție ,,Crișul“! — Da. aici ..Cri- 
șul“, Arh observat și noi mișca
rea trupelor inamice. Răminem 
pe recepție ! — Alo, aici ..Za- 
randui". Comunicați informația 
și detașamentului „Oltul- — Aici 
..Bihorul- ! Trupele inamicului, 
formate din trei detașarner.’.e. 
s-au oprit. O mașină cu î mili
tari cercetași străbate' defileul! 
Răspunde „Zarandul- — Aici 
..Zarandul- ! Lăsați-o să înain
teze pină in inima satului și pe 
urmă capturați-o eu tot efecti
vul. Fără focuri de armă.

— înțeles, vom acționa întoc
mai... Mașina este capturata, 
fără zgomot, de către detașamen
tul „Vlădeasa". Vine o a doua 
mașină să vadă ce s-a intimpiat. 
Este capturată și a doua. Deta
șamentele „inamicului- înaintea
ză pe vale, la distanță de o sută 
de metn unul de altul. Aici 
„Zarandul-. Toate detașamentele 
să fie gata de atac ! Cind for
țele ..inamicului- au pătruns in 
sat începem ambuscada. Clipe 
de mare încordare. Trăim, efec
tiv, și noi realitatea câmpului de 
luptă. Ora Ji“ sosește. „Foc !“ 
răsună răspicat ordinul și îm
pușcăturile se dezlănțuie zgu
duind munții. De pe o coastă și 
de pe alta înaintează, camuflată, 
spre inamic, sub ocrotirea si bă
taia focurilor de arme, detașa
mentele militarilor, ale găr
zilor patriotice și tinerilor 
ce se pregătesc pentru apă
rarea patriei. Printr-o excelentă 
colaborare și cooperare aceștia 
incercuiesc ..dușmanul", artile
ria. cu bătaie lungă, le barează 
calea de retragere în sus sau în 
jos. pe vale, detașamentele de 
pionieri, execută și ei cu o mare 
iuțeală obstacole pe căile de co
municații culcând arbori in dru
mul celor puși pe fugă. După o 
oră de lupte crincene „inamicul", 
cu toată opoziția, luat cu asalt, 
prin surprindere, din toate păr
țile este nimicit, pulverizat. Bă
tălia s-a terminat cu victoria 
celor care-și apără casa și nea
mul. glia strămoșească, bogă
țiile țării și realizările poporu
lui. Vitejia și forța lor, dăruirea 
pentru o cauză dreaptă s-au do
vedit de neînvins...

...Exercițiul tactic aplicativ 
..Zarand 100“ s-a inebeiat. Trep
tat. fumul exploziilor se destra
mă. liniștea se instăpinește iară 
in aceste locuri, luptătorii — cei 
care au îndeplinit misiunea a- 
gre sorilor și apărătorilor — >se 
adună, cu toții, in vale. Trăim 
— împreună — luptătorii, citeva 
sute, și cetățenii veni ți din toate 
așezările din munții Zarandului. 
citeva mii — momentul fericit 
al bilanțului pozitiv. Colonelul 
Horia Șerbănescu, elogiază 
pe ' toți luptătorii, pe ofi

țerii și comandanții de detașa
mente pentru îndeplinirea exem
plară a programului exercițiului 
tactico-aplicativ ..Zarand 100“. 
El dezvăluie, in același timp, ce
lor prezenji un adevăr cu pro
funde semnificații : „Tinerii ca
re au participat la acțiune, la a- 
ceastâ ambuscadă, au trăit, vă 
asigur, la o mare tensiune rea
litatea timpului de luptă, emo
țiile adevărate pe care le tră
iește luptătorul angajat trup și 
suflet m apărarea patriei". Sfat 
exprimate, in continuare, apre
cieri pozitive, sfat aduse laude 
spiritului de luptă și cooperării 
perfecte intre detașamentele tie 
tineri, muncitori și militari, ab
negației. curajului și iscusinței 
de către tovarășul Marțian Dan, 
prim secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele tine
retului. de către ceilalți oaspeți; 
Itiachim Moga. prim secretar al 
comitetului județean de partid. 
Virgil Radulian. președintele 
Consiliului Național ai Organiza
ției Pionierilor și -general-maior 
Paul Marinescu, -șeful sta edilii 
major al gărzilor patriotice, pro- 
zenți la Acțiunea ..Zarand 100“.

*
Acțiunea ..Zarand 100“ se îns

crie in programul de pregătire 
a pionierilor și tineretului pen
tru apărarea patriei și are. în a- 
cest context, o dublă semnifica
ție, urmărind, în primul rind, 
traducerea in viață a sarcinilor 
stabilite de partid, de secretarul

său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu privitoare la crește
rea și formarea multilaterală a 
tinerei generații. Acțiunea „Za
rand 100“ — un veritabil exa
men practic al pregătirii pentru 
apărarea patriei — a fost închi
nată Conferinței Naționale a 
partidului și celei de-a 25-a a- 
niversări a Republicii, Desfășu
rarea ei in locuri istorice, a fost 
totodată un prilej de rememora
re a unor pagini de glorie, de 
cinstire a unor fapte de bărbă
ție și cutezanță intru apărarea 
ființei naționale a pământului 
strămoșesc.

Exercițiul a fost precedat, de 
un amplu program demonstra
tiv care ne-a dat prilejul să 
urmărim o extraordinară ștafe
tă alpină combinată — tineri, 
pionieri ■ și militari — desfășu
rată pe un traseu cu numeroase 
obstacole dintre care alunecarea 
pe o fringhie. intre două 
piscuri, la mare înălțime de sol, 
un exercițiu de măiestrie și 
virtuozitate la turnul alpin.’ Ur
carea și coborirea pe s-inca ab
ruptă a fost proba de foc pen
tru tineri și pionieri. Totul a 
fost up adevărat spectacol al 
oamenilor curajoși in care s-au 
afirmat plenar calitățile fizice și 
morale ale tinerilor participanți. 
calități definitorii pentru cei 
ce-și iubesc cu ardoare po
porul și-s hotărîți să nu precu
pețească nimic pentru progresul 
și libertatea patriei socialiste.

VASILE CĂBULEA

judicioasă a tuturor utilajelor din 
dotare, prin realizarea cu mijloa
ce proprii a prefabricatelor ne
cesare în proporție de peste 75 
la sută, constructorii, cei 400 de 
tineri brigadieri din cadrul Șan
tierului Național al tineretului, 
au izbutit să recupereze întîrzie- 
rea înregistrată la un moment dat 
iar uzina să fie terminată la ter
menul scadent, adică la 30 iunie, 
în prezent secțiile sale de bază 
— electrozi, filamente, socluri — 
au intrat în probe tehnologice.

— Aceasta ne va 
precizează directorul

permite — 
uzinei, to-

Intr-adevăr, asigurarea forței 
de muncă pentru noua unitate, 
constituirea colectivului său, este 
o realizare remarcabilă. Acordînd 
acestei probleme atenția cuveni
tă, conducerea uzinei și a cen
tralei industriale, cu sprijinul au
torităților locale, al Comitetului 
județean Dîmbovița al U.T.C., 
încă de la începerea lucrărilor 
de construcții au fost recrutați 
din localitățile județului peste 600 
de tineri — în majoritate fete — 
și incluși în cursurile de califi
care la locul de munca și la u- 
cenicie în Fabrica de becuri din

„Romlux“ a intrat
în probe tehnologice

ma Tîrgoviștei — cea mai mare 
lucrare de investiții a 
cincinal — au întîmpinat 
greutăți și pe șantierul 
„Romlux". Documentația 
că, deseori incompletă, a 
nit mult ritmul de construcție ca 
și aprovizionarea cu ciment și 
alte materiale. In ciuda acestor 
neajunsuri, printr-o organizare ju
dicioasă a muncii în două schim
buri prelungite, printr-o utilizare 

t

acestui 
destule 
Uzinei 
tehni- 

înceti-

varășul inginer Iov Năstasescu — 
ca în cinstea Conferinței Națio
nale a partidului, adică încă în 
această lună, noi să dăm produc
ție de lămpi. Va fi un succes 
deosebit al colectivului nostru 
care este alcătuit, în general, din 
tineri — vîrsta sa medie nedepă
șind 21 de ani — și care a reu
șit să-și însușească într-un timp 
lecord tehnologia și tehnica mî- 
nuirii utilajelor.

Fieni. Astăzi, uzina este în mîi- 
nile lor pentru că numai 8 la 
sută dintre salariații săi provin 
dintre cadrele fabricii Fieni.

— Cum se despurcă tinerii în
cepători ?. i-am întrebat pe șefii 
secțiilor și maiștrii care suprave
ghează probele tehnologice.

— Utilajele pe care au lucrat 
la Fieni, pe care au învățat u- 
cenicia, sînt în mare parte iden
tice cu cele pe care le conduc

aici — ne spune tovarășul ingi
ner Petru Dod, șeful secției so
cluri, deci nu ne mirăm că tine
rii lucrează cu destulă dezinvol
tură și precizie.

La rîndul lor, maiștrii Ion Cio
banu, Ion Chiva, Cornel Chira, 
inginerul Cornel Botez, ne vor
besc și ne înfățișează preocu
parea lor continuă pentru inte
grarea profesională a tinerilor, 
pentru specializarea lor în pers
pectivă.

— Intențiile noastre sînt mari 
— adaugă inginerul Comei Botez, 
șeful stației de purificare ar- 
gon-azet, vrem să impunem fir
ma uzinei pe plan mondial, 
chiar de la începutul activității 
sale. De pildă, peste un an-doi, 
vom produce lămpi cu halogeni 
care la ora actuală sînt fabrica
te de numai 5—6 firme din 
lume. Pentru aceasta însă califi
carea oamenilor trebuie să fie 
foarte completă. Tocmai de aceea 
toți salariații sînt cuprinși în 
forme de specializare, de cunoaș
tere a tehnologiei și utilajelor, de 
informare cu tehnica și metode
le avansate din fabricile simila
re de peste hotare.

Pe de altă parte, se desfășoară 
o intensă campanie pentru recru
tarea altor 700 de tineri care vor 
începe în toamnă cursurile de ca
lificare. Ei vor întregi forța de 
muncă, necesară celorlalte două 
etape de dezvoltare ale uzinei, 
prevăzute pentru actualul cin
cinal.

ROMULUS LAL



ROMA: PREZENTAREA OFICIALA
A VOLUMULUI

„NICOlAf CEAUȘESCU a elhotare
SCRIERI ALESE —1971

ROMA 6. — Coresponden
tul Agerpres, Nicolae Puicea, 
transmite: La sediul Amba
sadei Republicii Socialiste 
România din Roma a avut loc 
prezentarea oficială a volu
mului „Nicolae Ceaușescu: 
Scrieri alese — 1971“, apărut 
recent în librării. Ambasado
rul român, prof. dr. Iacob 
Ionașcu, a subliniat cu acest 
prilej importanța semnifi
cația apariției în limba ita
liană a celui de-ăl doilea vo
lum de scrieri și cuvîntări 
ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu. Prof. Carlo Sali- 
nari, de la Universitatea din 
Milano, autorul prefeței vo
lumului, a ilustrat pe larg di
ferite capitole ale lucrării. 
Volumul „Scrieri alese — 
1971“, a arătat vorbitorul, în
fățișează o perioada dintre 
cele mai dense în evenimente 
și realizări, putînd, deci, să 
dea o imagine atotcuprinză-

ioare a eforturilor pe care le 
face în prezent România pen
tru dezvoltarea sa multilate
rală, a gîndirii creatoare ce 
o călăuzește".

In aceeași zi, la sediul Ca
sei centrale de cultură din 
Milano, volumul „Nicolae 
Ceaușescu : Scrieri alese — 
1971", a fost prezentat presei 
de către publicistul italian 
Giuseppe Boffa. Ecocîrid pu
ternica personalitate a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, 
vorbitorul a făcut o amplă 
trecere în revistă a noii lu
crări.

Cu prilejul acestei manifes
tări, în holul Casei centrale 
de cultură din Milano au fost 
organizate standuri, iar cunos
cuta librărie internațională 
„Rizzotf* a organizat o vitrina 
cu lucrările în limba italiană 
ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

De la Chaban-Delmas
la Messmer

ORIENTUL
APROPIAT

IV. Rogers la Budapesta

Un grup de potrioți din Guineea-Bissau înaintea unei misiuni 
de lupta împotriva trupelor colonialiste portugheze

EVOLUȚIILE POZITIVE DIN RELAȚIILE INTER
NATIONALE SĂ FIE CONTINUATE ÎN INTERE
SUL SI CU PARTICIPAREA EGALĂ ÎN DREPTURI 

A TUTUROR

CONVORBIRI IUGOSLAVO ■ INDIENE
BELGRAD 6 (Agerpres). — 

Luînd cuvîntul la recepția oferi
tă în onoarea președintelui In
diei, Varahagiri Venkata Giri, 
președintele Iugoslaviei, Iosip 
Broz Tito, a subliniat ca în
curajator faptul că, în ultima 
vreme, se ajunge tot mai mult 
Ia - contacte și convorbiri între 
factorii de. răspundere ai state
lor lumii. Aceasta, a spus el, 
este fără îndoială calea pentru 
afirmarea principiilor coexisten
ței pașnice și active și instau
rarea colaborării internaționale 
pe baza egalității în drepturi. în 
context, președintele Tito a ară
tat că pentru ca aceste procese 
să se facă și mai simțite, mai 
ales în direcția aflării soluțiilor 
juste și pașnice pentru o serie 
de probleme dintre cele mai acu
te, trebuie depuse eforturi-și mai 
intense pentru.ca evoluțiile po
zitive din relațiile internaționale 
să'fie -continuate și extinse con-

tinuu. £n interesul tuturor $i cu 
participarea egală in drepturi a 
tuturor.

Ia cuvintul de răspuns. Va- 
rahagiri Venkata Giri <-a referit 
ia recenta întâlnire dintre pre
mierul Indiei $i președintele 
Pakistanului. „Pot să span ca 
satisfacție că ei au semnat un 
acord care pune punct greutăți
lor noastre din trecut și deschi
de calea spre un vitor in care 
divergențele noastre vor fi re
zolvate pe o bază bilaterală si 
pașnică. începutul a fost făcut, 
dar ne așteaptă eforturi pentru 
a instaura relațiile reciproce pe 
care le considerăm a fi ia inte
resul popoarelor Indiei și Paki
stanului.

K. TANAKA
Miercuri noaptea. Camera 

Comunelor a. încheiat proce
dura de aprobare a legisla
ției privind aderarea Marii 
Britanii la Piața comună.

Cele 315 ore de furtunoase 
dezbateri, prilejuite de su
punerea spre aprobare a 
prevederilor Tratatului de la 
Roma au scos din. nou în 
evidență caracterul precar al 
majorității conservatoare, gu
vernul fiind obligat să re
curgă la concentrarea tuturor, 
forțelor sale din Parlament 
pentru a evita un eșec. Deși 
din punct de vedere strict 
procedural legislația mai are 
de parcurs două etape, res
pectiv, o a treia lectură în 
Camera . Comunelor și apoi 
prezentarea spre aprobare 
Camerei Lorzilor, ca este 
practic aprobată, urmînd să 
intre în vigoare la 1 ianua
rie 1973.

Qunema
ORA ELEFANȚILOR ALBAȘTRI: 

rulează Ia Doina (orele 11,30; 
13,30; 16; 18 — Program pentru
copil — ora 10).

SUNETUL MUZICII 2 rulează Ia 
Doina (ora 19,45).

GALA FILMULUI — MONGOLIA 
ȚARA MEA — rulează la Capitel 
(ora 20).O AFACERE: rulează la Patria 
(orele 10; 12.30; 18; 18,30; 21), Ca
pitol (orele 9,30; 12- 14,15; 16,30; 
Grădina Capitol (ora 20,15).

TREI DIN VIRGINIA : rulează 
Ia Sala Palatului (orele 17,15; 20,15>, 
Luceafărul (orele 9: 11,15; 13,30; 
36; 18,30; 21), București (orele 8,45; 
11: 13,15; 16; 18,30; 21), Grădina
Doina (ora 20,30).

BATALIONUL INVIZIBIL i ru
lează la Timpuri Noi (orele 9—18,30 
5n continuare — PROGRAM DE 
DOCUMENTARE — ora 20,15).

emisia lui Chaban-Delmas nu a aparținut do
meniului imprevizibilului. De mai multe sap- 
tămîni în lumea politică de pe malurile Senei 
circulau zvonuri privind apropiata retragere a 
primului ministru. Zvonurile s-au întețit, apoi 
s-au rărit și, se părea că ideea unei eventuale

schimbări în fruntea guvernului ar fi suferit, cel puțin, o 
amînare. Desigur, pronosticurile nu se bazau doar pe o cir
culație mai mult sau mai puțin intensă a șoaptelor din cu
lise. La sfîrșitul lui mai, pentru a curma parcă, avalanșa de 
supoziții, s-a produs votul parlamentar cînd majoritatea i-a 
acordat încredere lui Chaban-Delmas. O încredere calculată 
care trebuia să simuleze o desăvîrșită concordie. Aparențele 
funcționau ireproșabil. Premierul a fost prezent și la pala
tul Schaumburg din Bonn la întâlnirea Pompidou—Brandt. 
Sosise luni special de Ia Paris. De aceea, cind miercuri di
mineața Chaban-Delmas și-a prezentat demisia, gestul său 
„a avut efectul unei bombe în cercurile politice franceze" 
(FRANCE PRESSE). Pompidou a acceptat imediat această 
demisie, „mulțumindu-i pentru opera îndeplinită timp de 
trei ani“. w .

Care este motivul pentru care președintele s-a despărțit 
de primul său ministru ? Pentru ce a fost ales acest mo
ment : îndată după încheierea convorbirilor lui Pompidou 
de la Bonn și în pragul sezonului politic de vară cînd, tra
dițional, acalmia pune stăpînirc pe toate sectoarele vieții 
publice ? . . .Chaban-Delmas a devenit prim ministru în iunie 1969. 
după ce Georges Pompidou a urmat generalului de Gaullv 
la președinția Franței. Cele 36 de luni ale guvernării sale 
n-au fost calme. Premierul a trebuit să înfrunte adversari 
de toate genurile, inclusiv din sinul majorității guverna
mentale. Reproșurile ce i-au fost adresate au vizat atît con
cepția sa asupra soluționării problemelor esențiale de pe 
agenda franceză, cît și aspecte ale vieții particulare *• 
multă cerneală la Paris după ce o gazetă a publicat 
discreție" montată savant? • 1—ț’e
Chaban-Delmas). _ .

Părerea cercurilor informate din Paris este ca prin aceasta 
schimbare se încearcă a se pregăti „in condițiuni mai bune 
competiția electorală ce urmează să se desfășoare m pruna- 
vara lui 1973. Formațiunea gaullistă și aliații ei vor trebui 
să înfrunte urnele, pentru reînnoirea parlamentului, prima 
oară de la dispariția generalului de Gaulle, lipsiți. deci de 
girul acestei personalități. S-ar părea că neliniștile din 
U.D.R. au fost alimentate și de evoluția pe care a cunoscut-o 
relațiile între partidele stângii. Programul guvernamental 
comun, elaborat de socialiști și comuniști, introduce ele
mente noi in situația politică franceză. Acordul dintre co
muniști și socialiști, rezultatul unui îndelung proces, este 
considerat drept un moment de deosebită importanță. LE 
MONDE exprima un punct de vedere simptomatic: „S-a 
creat o dinamică nouă care, cum experiența a arătat de
seori, poate avea un efect de amplificare asupra electora
tului și militantismului stingii".

în aceste împrejurări, pregătirea alegerilor — după cum 
aprecia comentatorul agenției FRANCE PRESSE — se pre
zintă ca o „acțiune dificilă". Președintele a preferat, de 
aceea, „să încredințeze conducerea guvernului unui om care 
ar prezenta alegătorilor un program și nu un bilanț*". Se 
mizează, s-ar părea, pe o nouă perspectivă, pe atracția unei 
echipe înnoite care să ofere un „alt stir. Misiunea i-a re
venit lui Pierre Messmer, personalitate bine cunoscută a 
vieții politice franceze, posesorul unui veritabil „record de 
longevitate" pe băncile guvernamentale. Componența noii 
formațiuni ministeriale va evidenția, fără îndoială, intențulc 
noului premier, opțiunile sale. __

ELGENIU OBREA
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— declarațiile fiscale ale lui

Libanul și Siria au soli
citat convocarea Consi

liului de Securitate
Libanul și Siria au cerut Con

siliului de Securitate să se re
unească pentru a lua in consi
derare „refuzul Israelului de a 
elibera personalul militar liba
nez și sirian arestat la 21 iunie 
pe teritoriul libanez" — transmi
te agenția France Presse. în 
scrisoarea adresată președintelui 
in exercițiu al Consiliului, însăr
cinatul cu afaceri ai Libanului la 
Națiunile Unite, Yahya Mahma- 
ssani. reamintește că, în rezolu
ția sa din 26 iunie, Consiliul de 
Securitate a hotărît să se re
unească din nou, dacă Israelul 
va refuza să-i elibereze pe cei 
șase militari.

în capitala Libanului s-au în
cheiat lucrările celei de-a 11-a 
conferințe a responsabililor pen
tru problemele palestiniene din 
țările arabe pe teritoriul cărora 
se află refugiați palestinieni — 
Liban, Siria. Iordania și Egipt. 
La conferință, care a durat zece 
zile, au luat parte, de asemenea, 
reprezentanți ai Ligii Arabe și ai 
Organizației pentru eliberarea 
Palestinei. în recomandările for
mulate, participanții se pronunță 
pentru continuarea activității tu
turor serviciilor Oficiului O.N.U. 
pentru ajutorarea refugiaților 
palestinieni (U.N.R.W.A.) și pen- 
tru afirmarea, în raportul anual 
al U.N.R.W.A., a dreptului refu- 
giaților la „repatriere și autode
terminare", în conformitate cu 
rezoluțiile O.N.U. asupra acestei 
probleme, și împotriva deportă
rilor de cetățeni arabi din terito
riul Gaza, ocupat de Israel.

Joi seara, a sosit la Buda
pesta, secretarul de stat al 
S.U.A., William Rogers. Pe 
aeroport, el a fost întîmpi- 
nat de ministrul afacerilor ex
terne al R.P. Ungare, Janos 
Peter, și alte persoane oficiale.

Agenția M.T.I. menționează 
că aceasta este prima vizită a 
unui secretar de stat ameri
can în Ungaria. Rogers, adau
gă agenția, a avut repetate

întîlniri cu Janos Peter Ia Na
țiunile Unite, la New York, 
ultima în octombrie 1971. Se 
menționează, de asemenea, că, 
luna trecută, ministrul ungar 
al transporturilor și telecomu
nicațiilor, Gyorgy Csanadi, a 
vizitat Statele Unite, unde a 
semnat un acord de transpor
turi aeriene, iar fostul minis
tru american al poștelor, Win
ton Blount, a fost în Ungaria

Incidente 
în Filipine

■Forțe guvernamentale filipî- 
neze au fost trimise, joi, în 
provincia Zamboanga, din 
sudul țării, in urma ciocniri
lor dintre locuitorii de religie 
musulmană și creștină din a- 
ceastă zonă — transmit agen
țiile Associated Press și 
France Presse. Surse oficiale 
de la Manila, reluate de a- 
gențiile citate, au anunțat că 
un grup de 100 de musulmani 
înarmați a atacat, cu o zi 
înainte, satul Calabasa, din 
provincia amintită, omorînd 
53 de locuitori de religie 
creștină. Puțin mai tîrziu, un 
raid asemănător, al cărui 
bilanț nu este cunoscut, a 
fost îndreptat împotriva altui 
sat din aceeași provincie. Un 
purtător de cuvînt al Ministe
rului Apărării de la Manila a 
precizat că 67 de persoane au 
fost ucise în provincia Zam
boanga în ultima săptămînă, 
ca urmare a ciocnirilor dintre 
cele două comunități reli
gioase.

R. P. POLONA. — Imagine de la oțelâria „Warszawa"

PEEAARA C.C. AL P.C. Dl\ JAPOAIA

încheierea 
unor acorduri 

economice 
sovieto—vest-germane

ZIARUL „Akahata- infor
mează câ la Yoyogi s-au deschis 
1-jcrârile celei de-a 7-a plenare a 
CC. al P.C. din Japonia.

Președintei-? Prezidiului C.C. 
al PC-T- Kenji Miyamoto, a 
rostii cuvintul de deschidere al

La Dusseldorf au fost 
semnate joi acordurile dintre 
reprezentanții organizațiilor 
sovietice de comerț exterior 
și ai firmelor „Mannes
mann". ..Ruhrgas" și „Deuts
che Bank" cu 1 vîn-
zarea de către R- F.
a Germaniei de gaze natu
rale, conform înțelegerii in
tervenite în aprilie 1971, și 
cu privire la livrarea de că
tre R-F.G. ce țevi pentru in
dustria sovietică.

Totodată, a fost semnat a- 
cordul potrivit căruia un 
ccs*.sorțiu de bănci din R.F. 
a Germaniei in frunte cu 
..Deutsche Bank" va acorda 
Băncii sovietice de comerț 
exterior credit pentru plata 
utilajelor și țevilor achizițio- 
nate, credit ce urmează să 
fie amortizat prin livrarea 
de gaze naturale din U.R.S.S. 
în R.F.G.

• PARTIDUL popular socia
list din Mexic a dat publicită
ții o declarație în care cere 
naționalizarea companiilor de 
radio și televiziune. Declarația 
relevă că „radioul și televi
ziunea din Mexic exprimă in
terese străine poporului mexi
can, tradițiilor, culturii și artei 
iui, fapt care face necesară na
ționalizarea acestor mijloace 
de informare". Conducerea 
partidului s-a pronunțat, de a- 
semenea, în favoarea inițiativei 
liderului Camerei Deputaților a 
Congresului Național care a 
propus constituirea unei comi
sii de deputați, care să exa
mineze actuala lege federală 
cu privire Ia activitatea radiou
lui și televiziunii.

Stat al Planificării al U.R.S.S. *
Comitetul a dezbătut, in prin

cipal, probleme referitoare la 
coordonarea planurilor pe o pe
rioadă îndelungată la cele mai 
importante ramuri ale economiei 
naționale și tipuri de producție 
și, de asemenea, o serie de alte 
probleme.

• PLOILE torențiale eaistf 
s-au abătut zilele acestea asu
pra unor regiuni ale Turciei 
au provocat moartea a 19 per
soane, precum și considerabile 
pagube materiale.

INVESTIT
PREMIER AL JAPONIEI
TOKIO 6. — Corespon

dentul Agerpres. Flore» 
Țuiu. transmite : In pre
zența împăratului Hirohi
to. la Tokio s-au deschis 
joi lucrările sesiunii ex
traordinare a Dietei japo
neze.

In Camera Reprezentanților 
(inferioară), a fost aprobată de
misia guvernului Eisaku Sato. 
după care s-a trecut Ia alegerea 
noului prim ministru. Kakuei 
Tanaka, ales miercuri in funcția 
de președinte al Partidului De
mocrat-Liberal, a fost investi: 
de parlament cu funcția de 
prim-ministru, obținind 2?2 ce 
voturi din totalul de 469 expri
mate.

Lucrările parlamentului
mează să fie reluate vineri, cind 
premierul Kakuei Tanaka, va 
prezenta lista noului guvern.

ur-

In cadrul primei conferințe de 
presă organizată după alegerea sa

JOCUL DE-A MOARTEA : ru
lează la Scala (orele 9; 11.15; lise; 
16; 18,30; 21), Favorit (erele
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15: MM. 
Victoria (orele 9; 1L15: 13.3®; IC: 
38,30; 29,45). Grădina Select (ora 
20,15).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRA : rulează la Centrai (orele 9; 
12,30; 16; 19,30), Miorița (oreie >; 
12,30; 16; 19.30).

MĂRTURISIRILE UNUI CO
MISAR DE POLIȚIE FĂCUTE 
PROCURORULUI REPUBLICE : 
rulează la Grivlța (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30), Aurora 
(orele 9,30; 12; 15,30; 18), Grădina 
Aurora (ora 20,15).

PENTRU CÂ SE IUBESC : Fi
lează la Floreasca (orele 15,30; 18;
20.30) .

MAREA SPERANȚA ALBA : ru
lează la Feroviar (orele 9; 11,15: 
13,30: 15,45; 18,15; 20,30), Gloria
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 
18,15; 20,30).

ANCHETATORUL î rulează !a 
Dacia (orele 9; 11,15; 13,30; 16;

Ședința unui comitet al 
C.A.E.R.

• LA BRATSK au luat sfirșit 
lucrările ședinței Comitetului 
C.AE.R. pentru colaborarea in 
domeniul activității de planifi
care. La lucrări au participat 
conducătorii organelor de plani
ficare din Bulgaria, Cehoslova
cia. R. D. Germană, Polonia, Ro
mânia, Mongolia, Ungaria și 
Uniunea Sovietică. Lucrările au 
fost prezidate de Nikolai Baiba
kov, președintele Comitetului de

• DUPĂ CUM ANUNȚA Bi
roul de presă federal, cancelarul 
Willy Brandt a primit, joi, de
misia lui Karl Schiller din func
ția de ministru al economiei și 
finanțelor al R.F.G. Potrivit a- 
celeiași surse, Brandt va pro
pune’ președintelui Gustav Hei
nemann să-1 elibereze pe Karl 
Schiller din funcția sa, cu înce
pere dc vineri, 7 iulie, — anun
ță agenția D.P.A.

„FAVORITUL COMPUTERELOR"

Reuniune a țârilor 
mediteraneene

• IX CAPHALA MALTEI, 
s-a deschis o reuniune a țări
lor mediteraneene consacrată 
studierii posibilităților de coor
donare a polițiilor statelor din 
zonă în principalele probleme 
ce var fi examinate la viitoarea 
conferință asupra dreptului 
•■nării, organizată dc O.N.U. 
Participi reprezentanții ___ _
toarelor state ; Algeria, Cipru, 
Egipt. Franța. Grecia, Italia, 
Iugoslavia, Libia, Malta, Maroc, 
Spania. Turcia și Tunisia. De
legații Ia reuniune vor discu
ta. printre altele, bazele coope- 
rarii regionale în. problemele 
supravegherii și controlului po
luării.

urmă-*

Baraj împotriva 
eurodolarului

ca președinte al Partidului libe
ral-democrat, de gucernămînt, 
din Japonia. Kakuei Tanaka a 
declarat, referindu-se la politica 
pe cere o va promova noul cabi- . 
net, că ca încerca să redobîn- 
aească încrederea opiniei publice 
japoneze în gucem, claborînd și 
rcaliztnd un program politic bine 
defir.it. Comentând problemele 
care vor sta în fața noii echipe 
ministeriale, agenția Kyodo a- 
precia, foi, că guvernul condus 
de premierul Kakuei Tanaka va 
avea de rezolvat importante ches
tiuni de ordin intern, rămase ne- 
rczolcate de la guvernul Sato, 
cum ar fi spirala prețurilor bunu
rilor de consum, poluarea me
diului înconjurător, recesiunea 
producției agricole, reevaluarea 
yenului, concentrarea populației 
:n orașe etc.

Așa cum era de aștep
tat mișcarea „Stop-Mc- 
Govern- a devenit din 
ce în ce mai activă în zi
lele rămase pînă la în
trunirea Convenției de
mocrate de la MiamJ 
Beach care urmează să 
desemneze candidatul 
pentru alegerile prezi
dențiale de la 7 noiem
brie. McGovern a deve
nit ținta tuturor atacu
rilor profesioniștilor par
tidului democrat, ale a- 
faceriștilor de pe Wall 
Street, ale republicanilor 
în frunte cu vicepreședin
tele Spiro Agnew și 
fostul ministru de justiție 
Mitchell — toate vizînd 
eșuarea „favoritului com
puterelor". McGovern se 
găsea cu zece zile în 
urmă foarte aproape de 
cele 1509 voturi de care 
are nevoie pentru a fi 
desemnat la Convenție, 
dar lovitura de grație pe 
care i-a dat-o comitetul 
de acreditare a delegați- 
lor i-a redus baza elec
torală la 1340. Comitetul 
respectiv a hotărît să re
partizeze proporțional 
cele 271 ele mandate ad
judecate inițial de McGo
vern privîndu-1 de 151, 
care au fost repartizate 
ulterior, în majoritate. 
Iui Hubert Humphrey, al 
doilea clasat. Dezamăgi
rea justificată a lui 
McGovern i-a smuls a- 
cestuia cele mai aspre 
comentarii la adresa unor

asemenea practici menite 
să-i blocheze desemnarea 
printr-un „joc de putere 
neloial". El a avertizat 
coaliția de forțe din ca
drul partidului care ope
rează împotriva sa că 
dacă îi va „torpila în
vestitura", se va prezen
ta c_ 
in extremis, 
un alt 
pendent, 
hotărît 
lupta ca_________
gească pe suporteri. „ 
depus atit de multă mun
că și atâtea emoții în a- 
ceastă campanie de către 
atît de mulți tineri — 
declara el — îneît ar fi 
o experiență crudă și 
tristă pentru toți dacă aș 
ignora tot ceea cc se în
tâmplă — furtul politic 
incredibil, cinic".

Informații de ultimă 
oră aduc un element nou 
în lupta dintre McGo
vern și comitetul de a- 
creditare a delegaților. 
Și acesta pare să fie în 
favoarea sa. Curtea de 
Apel a districtului Co
lumbia a cerut instanței 
inferioare, care se eschi
vase de a judeca litigiul 
sub pretext că nu există 
jurisdicție corespunză
toare, să-și revizuiască 
poziția. Această inițiati
vă ar putea deveni un 
obstacol juridic în calea 
mișcării „stop—McGo
vern", infirmînd decizia

uur» , st »d prczen- 
ca independent sau, 

va susține 
candidat inde- 
McGovern este 
să-și continue 
să nu-î dezamă- 

,S-a

comitetului de acreditare 
a delegaților.

Adversarii săi politici, 
sfidînd logica rezultate
lor din preliminarii, se 
prezintă în postura de 
apărători ai partidului. 
Așa s-a ajuns la va
riante stranii. Chiar dacă 
Humphrey ar alege-o pe 
Miss Chisholm ca vice
președintă (pentru a a- 
trage toate voturile ne
grilor), pe Muskie. secre
tar de stat și pe Wallace, 
ministru al justiției, tot 
n-ar putea aduna mai 
multe voturi decît are în 
prezent McGovern, 
de delegați rămîn 
continuare nedeciși, 
mînă liberă, după regu
lile organizațiilor locale 
ale partidului, sa se o- 
rienteze la fața locului. 
După alte reguli, nescri
se însă, în cazul în 
care McGovern nu iese 
învingător la primul 
tur de scrutin (ceea ce 
evident urmăresc, în pri
mul rînd, adversarii săi) 
acești „nedeciși" îl vor 
considera definitiv în- 
frînt și vor vota după 
cum le vor dicta „profe
sioniști". Aceștia au în
ceput de mult vînătoarea 
de delegați folosind mij
loace de convingere din
tre cele mai variate.

Lupta va fi crîncenă a- 
nunțînd dezbateri înver
șunate care ar putea de
cide asupra soartei parti
dului. McGovern — un 
compromis sau o dezbi-

700 
în 
cu

ELVEȚIA a adoptat 
miercuri noi măsuri menite să 
temporizeze afluxul de capita
luri speculative. După cum in
formează agenția Associated 
Press, începînd de la această 
dată, orice împrumut în străi
nătate, în special pe piața euro
dolarului,, efectuat de societă
țile elvețiene nebancare, va 
trebui, în prealabil, să fie au
torizat. De asemenea, băncile 
au obligația de a echilibra zil
nic stocurile lor’ în valută 
străină și angajamentele lor 
față de străinătate.

tineretul 
LUMII

Asasinarea unui lider 
al studenților 

din Hue

nare fatală — acestea 
par a fi posibilitățile de 
ales. O inițiativă a șe
fului poliției din Miami 
Beach ține mai mult de 
domeniul anecdoticului: 
el și-a trimis 250 de oa
meni la Universitatea in
ternațională din Florida 
ca să studieze „filozofia 
scindării", în 
pregătirii lor 
pentru Convenția națio
nală democrată. „Chica- 
go-68“ a început să fie 
evocat cu oarecare îngri
jorare.

McGovern continuă să 
fie totuși democratul fa
vorit la sondajele de opi
nie publică : Gallup con
sideră raportul de forțe 
Nixon—McGovern expri
mat în 53—37 de procen
te, iar Harris în 54—38 
de procente. Pe de altă

vederea 
speciale

parte, McGovern a de
monstrat că suporterii 
săi controlează cele trei 
comitete ale Convenției 
care au redactat Progra
mul partidului democrat 
ce urmează să fie pre
zentat Id Miami Beach 
și care au adoptat tezele 
sale. Programul — un 
„document splendid, pro
gresist" — cum îl numea 
George McGovern — pro
pune următoarele puncte: 
retragerea imediată și 
completă a forțelor ame
ricane din Indochina : 
reducerea bugetului mili
tar ; reforme alo impo
zitelor ; reducerea forței 
militare americane din 
Europa după consultări 
cu aliații etc.

DOINA TOPOR

Alianța forțelor națio
nale democratice și pașnice 
din. orașul sud-vietnamez 
Hue a publicat recent un. co
municat în care condamnă 
cu vehemenței asasinarea, în 
închisoare, din ordinul lui 

.Nguyen. Van Thieu, a vice
președintelui și secretarului 
general al Asociației studen
ților din acest oraș. Comuni
catul atrage atenția că în în
chisorile regimului saigonez 
din Huo continuă să se afle 
mii de luptători pentru pace 
în Vietnam, încarcerați fără 
judecată, unii dintre ei de 
ani de zile. Comunicatul cere 
cu fermitate eliberarea lor 
și încetarea campaniei de re
presiuni dezlănțuite împotri
va populației civile sud-viet- 
nameze, ca urmare a protes
telor tot mai hotărîte ale a- 
cesteia împotriva continuării 
războiului distrugător din 
Vietnamul de sud.

MARY POPPINS : rulează la U- 
nixe* (ora 15), Grădina Unirea (ora

20 «W DE LEGHE SUB MARI : 
rulează la Excelsior (orele 9,30; 32; 
15^6-, 11: 2039). Tomis forele 9,30; 
1245: 15; 37.45). Grădina Tomis 
(ora

ODISEEA GENERALULUI JOSE : 
rulează la Munca (orele 15^0; 18; 
20.15).

CASA DE SUB ARBORI : rulează 
la Bucegi (creie 15,45: 13; 20,30), 
Melodia (orele 9; 1145: IX»; ÎS; 
ÎS.30; 29,45), Modern (orele 11.15; 
1330; 16: 1«45: 29J8). Grădina
Buceg! (ora 29,30). Grădina Modem 
(ora 2D.

ASTA SEARA DANSAM ÎN FA
MILIE : rulează Ia Laromet (orele 
15,30; 17,30: 19,38), Ciulești (orele 
15,30; 18; 20,30).

TRENUL î rulează la Buzești (o- 
rele 15,30; 18), Grădina Buzești
(ora 20,30).

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

DOAMNA $1 VAGABONDUL : 
rulează la Lira (orele 15,30; 18)> 
Grădina Lira (ora 20,30).

13 FETE ȘI UN MARINAR î ru
lează la Viitorul (<,rele 16; 18; 20).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Lumina (orele 9; 11,15; 
1340: 16: 18.15 : 20.30).

ADIO, DOMNULE CHIPS : ru
lează la Drumul Sării (orele 
1540: 19).

trafic : rulează Ia Progresai 
(orele 1540; 18; 20,15).

ROBIN HOOD rulează la Mo
șilor (orele 15.30; 18), Flamura (o- 
re.’e 9; 11.15; 13,30; 16: 18,15; 20,30), 
Grădina Moșilor (ora 20,30).

ANCHETA DE LA HOTEL EX

CELSIOR î rulează la Rahova 
(oțele <5,30; 18; 20,15).

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT : rulează la Ferentari (orele 
15.30: 17,45: 20).

TOAMNA CHEYENNILOR î ru
lează Ia Pacea (orele 15,45: 19), Vi- 
tan (ora 16). Grădina Vitan (ora 
20,30).

FACEREA LUMII : rulează la 
Cotroceni (orele 15,30; 18; 20,15).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : rulează la Festival (orele 
9; 12,15: 15,45: 19), Grădina Festival 
(ora 20,15).

AEROPORTUL : rulează la Crîn- 
gași (orele 15,30; 19).

INIMA E UN VÎNATOR SINGU
RATIC : rulează la Arta (orele 
15.30: 18). Grădina Arta (ora 20,15).

PROCESUL ALB : rulează la 
Modern (ora 9).

SERATA: rulează la Flacăra

(orele 15,30; 18; 20,15).
AȘTEPTAREA : rulează la Popu

lar (orele 15,30; 18: 20,15).
OMUL CARE L-A UCIS PE 

LIBERTY WALANCE (orele 9.30; 
11,45; 14; 16,30), PAT ȘI PATAȘON 
(ora 13,45), LACRIMI DE ȚIGAN
CĂ (ora 20,30) — rulează la Cine
mateca „Union".

Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Studio) : DULCEA PASARE 
A TINEREȚII — ora 20; Teatrul 
„C. I. Nottara" (la Teatrul de vară 
„23 August") : ZIG-ZAG — ora 20; 
Teatrul Mic (la Teatrul Național 
„I. L. Caraglale" — Sala Comedia) : 
SIMFONIE PENTRU DESTINUL 
MEU — ora 20; Ansamblul „Rapso

dia Română" : PE PLAIURILE 
MIORIȚEI — ora 18,30; Comitetul 
de cultură și educație socialistă al 
municipiului București prezintă 
„SPECTACOL DE SUNET ȘI LU
MINĂ (în rotonda scriitorilor din 
Cișmigiu) — orele 20,30; 21,15.

9,00 Deschiderea emisiunii de di- ' 
mineață. Telex. 9,05 Universitatea 
TV. 9,45 Instrumente și virtuozi. 
Ion Văduva cîntă la vioară, caval, 
fluier. 9,55 Publicitate. 10,00 Curs 
de limba germană. Lecția 1. 10,30 
Desen animat. 10,40 Sensul acțiu
nii — Perfecționare. 11,10 Retro
spectivă Walt Disney. 12,00 Film 
serial pentru copii : „Fiul mării".
12.30 Telejurnal. 15,00 Tenis de 
cîmp : Finala probei de simplu fe
mei din cadrul Campionatelor in
ternaționale ale Angliei. Transmi
siune directă de la Wimbledon.
17.30 Deschiderea emisiunii de

după-amiază. Curs de limba en
gleză. Lecția a 22-a. 18,00 Pentru 
sănătatea dv. 18,15 Satul contem
poran. 18,45 Tragerea Loto. Publi
citate. 19,00 Recital de balet Elena 
Dacian. 19,30 Telejurnal. 20,00 In 
întâmpinarea Conferinței Naționale 
a Partidului Comunist Român și 
a celei de a 25-a aniversări a Re
publicii. Țara întreagă în întrece
re. 20,20 Ancheta TV. — Clase fără 
catedră. 21,00 Film artistic: „Cli
nele din Baskerville — după roma
nul lui Conan Doyle. Regia : Te
rence Fischer. 22,30 „24 de ore". 
PROGRAMUL II

20,00 O viață pentru o idee : Lu- 
miere. 20,35 Teatru scurt : „Fiul 
cantonierului" de V. Chiriță. Dis
tribuția : Gr. C. Bălănescu, Costel 
Constantin, Violeta Andrei, Mihai 
Mereuță, Eugenia Bosîmceanu. Re
gia : Domnița Munteanu. 21,00 A- 
genda. 21,10 Cluburi sportive bucu- 
reștene. 21,30 Film documentar : 
„Catalizatorii". 21,45 Dans și muzi
că de pretutindeni : Ansamblul 
folcloric K6co. Racin din Skoplje 
(R.S.F. Iugoslavia).
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