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Proletari din toate țările, uniți-vă!

Gabor Sorin, Ion Ivan, 
Vasile Stamate, trei tineri 
ingineri de la C.E.I.L. — 
Rm. Vîlcea, aflați pe pa
noul îndrăznelii ■ tehnice.

ANGAJAMENT ARGUMENTA T

Întîlnirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

cu tovarășul John Gollan
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, s-a întîlnitjoi 
cu tovarășul John Gollan, se
cretar general al Partidului 
Comunist din Marea Britanic, 
aflat în vizită în țara noastră, 
la invitația C.C. al P.C.R.

Au participat tovarășii Paul 
Niculescu Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu-* 
Iui Permanent al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Cu acest prilej s-a efectuat 
un schimb de informații pri

vind activitatea și preocupări
le actuale ale Partidului Comu
nist Român și Partidului Co
munist din Marea Britanie și 
s-a realizat un schimb de pă
reri în probleme ale mișcării 
comuniste și muncitorești inter
naționale, ale situației politice 
pe plan mondial.

PRIN FAPTE CONCRETE
Locurile care cunoscuseră in trecut gloria străveche 

a tiparnițelor legate de numele unui Dionisie Eclesiar- 
hul sau vestigiile de frumos ceramic ale Horezului, 
trăiesc astăzi prestigiul înscrierii pe orbita marii in
dustrii. Grupul industrial petrochimic, Combinatul de 
exploatare și industrializare a lemnului cu cele 4 mari 
unități ale sale de la Rm. Vilcea, Băbeni, Brezoi și 
Jiblea, șantierele Hidrocentralelor de pe Lotru și Olt, 
întreprinderea minieră cu repere la Rm. Vilcea, Brezoi 
și Ocnele Mari, Exploatarea petroliferă de la Băbeni, 
cărora li se adaugă zecile de șantiere ale construc
țiilor social-culturaîe, unitățile industriei ușoare și între
prinderile de industrie locală alcătuiesc tabloul expre
siv al unei realități cu adinei implicații în viața ma
terială și spirituală a celor 540 000 de locuitori ai a- 
cestei zone.

Dar, pentru vilceni, această realitate nu e decît un 
început. Fiecare dintre ei, muncește astăzi avind in 
conștiință o imagine cu mult mai amplă : imagine pe 
care, prin efortul lor neobosit, o va avea județul a- 
cesta la sfîrșitul cincinalului.

Să remarcăm, dintr-o listă pe cit de amplă pe 
atît de familiară tuturor colectivelor de muncă din 
această parte a țării, citeva dintre obiectivele „cin
cinalului vilcean". Pină în 1975, producția globală va 
spori anual cu 29,9 la sută. Cantitatea de energie elec
trică produsă va spori de 12 ori. Vor intra în producție 
18 capacități importante. Vor fi irigate peste 9 000 ha., 
se vor indigui și deseca 2 500 ha și se vor combate ero
ziunile de pe alte 21 000 ha. Construcțiilor social-cul- 

turale deja existente li se vor adăuga : un hotel de 
180 locuri la Rm. Vilcea și alte 1 000 de locuri în noi 
hoteluri și case de odihnă în cuprinsul județului, un 
magazin general cu o suprafață de 5 545 m. p., 
o casă de cultură cu 600 de locuri. Se vor construi 
incă 9 500 de apartamente, o sală de sport cu 2 000 
de locuri, zeci de săli de clasă, unități spitalicești 
etc.

Din vasta panoramă a cincinalului vilcean reporterii 
noștri s-au oprit la trei dintre obiectivele in care 
efortul general al acestor zile premergătoarea Confe
rinței Naționale a partidului se ilustrează in toată ple
nitudinea sa.

P. D.

întîlnirea tovarășului
Nicolae Ceaușescu,

secretar general al P.C.R.,

cu dr. Agostinho Neto, 
președintele Mișcării populare 

pentru eliberarea Angolei
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CONSTRUCTORII UZINEI DE UTILAJ 
CHIMIC ȘI FORJE RAPORTEAZĂ:

• SÎNTEM ÎN IANUARIE 1973
Avansul luat acum va fi convertit în 3 000 tone utilaj 

chimic în valoare de peste 45 milioane lei

• REPORTAJ LINGĂ PANOUL 
ÎNDRĂZNELII TEHNICE

Trei ingineri de la C.E.I.L. Rm. Vîlcea despre... „Nevoia de a îndrăzni"

• „CÎND E VORBA DE MUNCĂ 
NU NE PLACE SĂ FIM
SPECTATORI44

Declară elevii și studenții aflați la muncă patriotică în unitățile 
economice ale județului

în după-amiaza zilei de joi, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, s-a întîlnit cu 
dr. Agostinho Neto, președin
tele Mișcării populare pentru e- 
liberarea Angolei, care face o 
vizită de prietenie în Republica 
Socialistă România la invitația 
C.C. al P.C.R.

A participat tovarășul Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R.

în cursul convorbirii au fost 
abordate probleme de interes 
mutual privind raporturile

dintre P.C.R. și M.P.L.A. A 
fost reafirmată hotărîrea co
mună de a milita activ și în vi
itor pentru triumful cauzei uni
tății tuturor forțelor sociale care 
luptă împotriva politicii impe
rialiste de dominație și agresiu
ne, a colonialismului și a orică
ror forme de neocolonialism, îm
potriva discriminării rasiale, 
pentru dreptul imprescriptibil al 
fiecărei națiuni de a-și decide 
suveran destinele, de a păși în 
deplină independență pe calea 
progresului economic și social.

Ambele părți au constatat cu 
deplină satisfacție evoluția as
cendentă a legăturilor de cola
borare prietenească și solidari
tate militantă dintre P.C.R. și 
M.P.L.A. și au exprimat, de co
mun acord, dorința de a le ex
tinde și diversifica și în viitor, 
corespunzător intereselor fun
damentale ale popoarelor lor, 
ale cauzei unității și coeziunii 
întregului front antiimperialist.

întîlnirea â decurs într-o at
mosferă de deplină înțelegere 
reciprocă și caldă prietenie.
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUSESCU5

• Deputatul american Pani Findley
Joi 13 iulie, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, președintele Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, a primit pe 
deputatul Paul Findley, membru 
al Comitetului Afacerilor Exter
ne și al Comitetului pentru a- 
gricultură ale Congresului 
S.U.A,. care face o vizită în țara 
noastră.

Convorbirea, care a avut loc 
cu acest prilej, s-a referit la

dezvoltarea viitoare a relațiilor 
româno-americane în diferite 
domenii. După cum se știe, de
putatul american este inițiatorul 
proiectului de lege in Camera 
Reprezentanților a Congresului 
Statelor Unite cu privire la a- 
cordarea clauzei națiunii celei 
mai favorizate in relațiile co
merciale cu România.

Au fost abordate, de aseme
nea, unele probleme actuale de

interes comun ale vieții interna
ționale.

în cursul convorbirii s-a sub
liniat rolul și contribuția pe care 
parlamentarii pot și trebuie să o 
aducă la promovarea înțelegerii 
și cooperării între popoare, la în
tărirea climatului de securitate 
și pace în lume.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

roșu

ZILE 
RECORD 
la „Tricotajul

//

Nu demult, într-o adunare 
generală, cei peste 300 de 
membri ai organizației U.T.C. 
din fabrica noastră au hotărît 
să declare zilele premergătoa
re Conferinței Naționale a 
partidului drept „zile record" 
în care nici un tîpăr să nu 
rămînn sub plan, toate mași
nile să funcționeze la capaci
tatea maximă, să nu se iro
sească nici un minut din cele 
480 afectate producției. Pen- 

I tru realizarea acestui obiectiv, 
j prin acțiunea „prietenii noilor 

angajați" muncitoarele cu ex
periență s-au angajat să ajute 
pe fiecare dintre tinerele fete 
proaspăt calificate de a se în
cadra în ritmul de muncă și 
exigențele calității. Două din
tre „zilele record" stabilite 
s-au încheiat. Iată și bilanțul: 
au fost realizate peste plan 
1700 bucăți tricotaje în va
loare de circa 50000 lei. în
treaga producție a fost recep
ționată la calitatea I. Marți, 
18 iulie, ajunul Conferinței 
Naționale, va fi din nou pen
tru noi o zi record care, sîn- 
tem convinși, se va încheia cu 
un bilanț la fel de bogat.

ZAMFIRA PRISACARU 
secretara comitetului U.T.C. 

de la „Tricotajul roșu* 
București

GRlUL- 

la el acasă
Un om din România, îmi spune 

inginerul agronom Ion Cionca, 
consumă într-o viață cam un va
gon și jumătate de pîine, ceea ce 
ar însemna de 200 de ori propria 
sa greutate. Reporterul, adică 
subsemnatul, s-a dus la Șeitin 
tinde l-a găsit pe inginerul cu nu
mele de mai sus pe care el, adică

| SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI |

La ora cînd scriu aceste 
rînduri — oră tîrzie de 
noapte — am pe masa de 

lucru o splendidă rocă de cuarț 
provenind de undeva din adîn- 
cul pămîntului maramureșean. 
Este o rocă frumoasă și ciuda
tă, parcă sosită dc pe alte tă- 
rîniuri, o rocă albă cu sclipiri 
diamantine, care-mi aduce a- 
minte de prima zăpadă a fiecă
rui an. zăpada aceea pură și 
diafană cc ne aruncă sufletele 
înapoi în copilărie cerîndu-ne 
să devenim mai buni și, poate, 
mai visători...

Această minune a pămîntului 
românesc, atît de scumpă mie, 
este un dar oferit de un miner 
despre care am scris acum cîtva 
timp, un dar oferit cu simpli
tate și dragoste într-o seară în 
care am stat de vorbă despre 
multe și despre toate. în care 
i-ani cunoscut viața, familia, 
bucuriile și necazurile și am în
cercat să devin, pentru cîteva 
ore, „unul de-ăi lor“. Poate ca 
un semn că am reușit, la ple

reporterul, îl știa de vreo 15 api, 
cînd, la acea dată, a aflat că Ion 
Cionca vrea să se facă agronom. 
Acum agronomul are 31 de ani și 
face grîu — nu-i oare grîul sim-

ION DANCEA

(Continuare în pag. a 11-a)

Florile de mină 
au nume de bărbați

care, tîrziu, am primit din mîi- 
nile lui mari, bătătorite și ne
gre de MUNCA, roca albă de 
cuarț...

Apoi, am aflat că oamenii lo
cului, minerii, numesc aceste 
roci „Flori de mină44...

Despre șeful de brigadă 
GHEORGHE PRUNDUȘ, comu
nist, unul dintre minerii frun
tași ai Exploatării Herja (cel 
care și-a propus realizarea a 9 
tone minereu pc post, adresînd 
în acest sens o chemare către 
toți minerii din exploatările de 
minereuri neferoase din toată

Foto : EM. T1NJALA

FETELE DE LA 
„TELEORMANUL" VIZEAZĂ

UH LOC DE FRUNTE 
ÎN COMPETIȚIA 
ȚESĂTOARELOR

CITIT, ÎN PAG. A III-A, 
FOTOREPORTAJUL NOSTRU'

țara) nu am putut da prea 
multe amănunte la timpul po
trivit. Rigorile articolului econo
mic și. mai ales, spațiul limitat 
nu mi-au permis nici măcar să 
amintesc că are 39 de ani. și că 
de 20 de ani muncește: în adîncu- 
rile pămîntului sniulgîndu-i bo
gățiile și oferindu-le. generos, 
țării. N-am putut aminti nici 
de mîndria cu care mi-a arătat 
diplomele și medaliile (obținute 
în fiecare an din 1964 și pină 
în prezent) pe care scria cu li
tere mari : „Brigadă fruntașă în 
întrecerea socialistă44. N-am 

vorbit nici despre copilăria lui 
chinuită, nici despre familia sa 
(care numără trei copii), nici 
despre multele orc pe care le 
petrece în mina de care este 
legat trup și suflet, nici despre 
pasiunea lui pentru geologie sau 
pescuit.

Dar, mai ales, nu am putut 
reda concepția despre muncă a 
acestui om simplu, care a înțe
les, de la vîrsta destul de fra
gedă, că MUNCA este singurul 
izvor viabil al celor mai pro
funde realizări ale unei vieți 
demne. Acum. insă, am prile

• Președintele Comisiei pentru politică externă 
a Parlamentului austriac, Karl Czernetz

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a'primit, joi, 
13 iulie, pe Karl Czernetz, pre
ședintele Comisiei pentru politi
că externă a Parlamentului aus
triac, secretar al Partidului So
cialist Austriac, aflat în vizită 
în țara noastră.

în cadrul întrevederii s-au 
efectuat o informare reciprocă în 
probleme de interes comun și 
un schimb de opinii asupra dez
voltării relațiilor bilaterale ro
ma no-austriece, precum și asu
pra unor aspecte ale vieții po
ntice internaționale.

jul să amintesc toate acestea și 
chiar să redau, oarecum suc
cint, cîte ceva din dialogul de 
mai multe ore pe care l-am 
purtat cu el și cu doi elevi ai 
Liceului industrial minier din 
Baia Mare.

— Ce înseamnă pentru dum
neavoastră'MUNCA ?

— V-aș răspunde : TOTUL. 
Tot ce-am realizat pînă acum 
în viață, tot ce mî-a, adus bucu
rie și satisfacții.,. Dar ar fi un 
răspuns prea genero*... Vreau 
să amintesc că un rămas, de 
mic, orfan, ș[ că altfel intrarea 
mea în viață a dsmarat ceva 
mai greu. Nevoile. greutățile 
m-au obligat să găsesc drumul 
către muncă, un drum cu sens 
unie. Trebuie să subliniez asta, 
altfel nu aș respecta adevărul. 
Deseori auzim : „nevoia învață 
pe om Și așa este. Mal tîr
ziu, după ce am terminat școa-

TEODOR POGOCEANE

(Continuare in pag. a 11-a)

S-a exprimat, deopotrivă. • do
rința de a acționa pentru dezvol
tarea și diversificarea relațiilor 
politice., economice, tehnico- 
științifice și culturale dintre Re
publica Socialistă România și 
Austria corespunzător interese

înapoierea în Capitală 
a tovarășului

Ion Gheorghe Maurer
Joi la amiază js-a înapoiat în 

Capitală delegația Republicii 
Socialiste România, condusă de 
tovarășul Ion Gheorghe Mau
rer, președintele Consiliului de 
Miniștri, care a participat la 
lucrările celei de-a XXVI- se
siuni a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc de la Mos
cova.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Maxim Berghianu, 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, Teodor Mari
nescu, șeful secției relații ex
terne a C.C. al P.C.R., loan 
Avram. ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, Mihail 
Florescu, ministrul industriei 
chimice, loan Ursu, președinte
le, Consiliului Național pentru 
știință și tehnologie. Octavian 
Groza, ministrul energiei e- 
lectrice. Ion Drăgan, secretar 
general al Consiliului de Mi
niștri, Radu Constantinescu, 
vicepreședinte al Comisiei gu
vernamentale de colaborare și 
coonerare economică și tehnică, 
și. Vasile Bucur, locțiitorul re
prezentantului permanent al 
Reo’ublicii Socialiste România în 
C.A.E.R. 

lor celor două țari și popoare, 
cauzei păcii, colaborării și secu
rității în Europa și în întreaga 
lume.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de cordialitate.

Delegația a fost însoțită de 
consilieri și experți.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii 
Ilie Verdeț, prim-vicepreședin- 
te al Consiliului de Miniștri. 
Paul Niculescu-Mizil. Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Ion 
Pățan, Mihai Marinescu, vice
președinți ai Consiliului de Mi
niștri, membri ai guvernului și 
alte persoane oficiale.

A fost de față V. I. Drozden
ko, ambasadorul Uniunii Sovi
etice la București.

•ir
La plecarea din Moscova, Ia 

aeroportul Vnukovo-II, tovară
șul Ion Gheorghe Maurer și 
membrii delegației române au 
fost conduși de A. N. Kosîghin, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., M. A. Lese- 
ciko si L. V. /Smirnov, vice
președinți ai Consiliului de 
Miniștri. V. S. Fiodorov, minis
trul industriei de prelucrare a 
țițeiului și petrochimice, N. V. 
Faddeev, secretarul C.A.E.R., și 
alte persoane oficiale.

Erau nrezenți ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
în Uniunea Sovietică, Gheorghe 
Badrus, și membrii Ambasadei 
române.
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Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NÎCOLAE CEALJȘESCU, a trimis următoarea tele
gramă președintelui Republicii Franceze, GEORGES POM
PIDOU :

Cu ocazia sărbătorii naționale a Franței, adresez Excelenței 
Voastre, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România și al meu personal, călduroase felicitări, precum și 
cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră perso
nală și pentru prosperitatea poporului francez.

îmi exprim, totodată, convingerea că relațiile prietenești 
existente între România și Franța vor cunoaște o dezvoltare 
continuă, în interesul țărilor și popoarelor noastre, al păcii și 
colaborării în Europa.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEÂUȘESCU, a trimis următoarea tele
gramă președintelui Republicii Irak, AHMED HASSAN AL 
BAKR :
■ Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Irak, în numele Con
siliului de Stat, al popordlui român și al meu personal, adre
sez Excelenței Voastre calde felicitări, împreună cu cele mai 
bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și 
bunăstare poporului irakian prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre țările noastre 
se vor dezvolta în interesul ’ celor două popoare, al cauzei 
păcii și înțelegerii internaționale.

Azi și miine, la Snagov

REGATA INTERNAȚIONALA DE JUNIORI 4 TITUS MORARU

Joi dimineața, Ion Pățan,’ vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului ex
terior, a primit delegația guver
namentală a statului de sud-est 
al Republicii Federale Nigeria, 
condusă de guvernatorul militar 
al statului, general de brigadă 
U. J. Esuene.

' între 10 și 13 iulie a.c. au avut 
loc la București convorbiri între 
reprezentanți ai Direcțiilor cul
turale din Ministerul Afacerilor 
Externe al Republicii Socialiste 
România si Ministerul Afacerilor 
Externe din Republica Federală 
a Germaniei cu privire la dez
voltarea colaborării culturale și 
științifice între cele două țări.

(M.E.S.A.N.) din Republica A- 
frica Centrală, care face o vizi
tă de prietenie in țara noastră 
la invitația C.C, al P.C.R., a so
sit joi dimineață la Constanța.

în cursul zilei, membrii dele
gației au vizitat cooperativa a- 
gricolă de producție din Palazu 
Mare, unități muzeale din orașul 
Constanța și stațiunile balneo
climaterice de pe litoralul româ
nesc al Mării Negre.

Seara, oaspeții s-au înapoiat in 
Capitală.

• IN TURUL DOI AL PRO
BEI DE SIMPLU BARB ATI din 
cadrul campionatelor interna
ționale de tenis ale Suediei, care 
se desfășoară la Baastad, jucă
torul român Ilie Năstase l-a în
vins pe australianul Geoff Mas
ters cu 6—1, 6—7, 6—2.

• LA ZURICH A AVUT LOC 
TRAGEREA LA SORTI a gru
pelor de calificare pentru „Tur
neul U.E.F.A.“ la fotbal (juniori) 
ediția 1973. Echipa României a 
fost repartizată în grupa a 8-a, 
alături de selecționatele Greciei 
și Iugoslaviei.
• Pe terenurile din parcul 

sportiv „Progresul" din Capi
tală au continuat ieri întîlni- 
rile celei de-a 13-a 
„Cupei Balcanice" la

Iată rezultatele din 
doua zi de concurs : 
Bulgaria-Grecia 3—0 ; __o-----
via-Turcia 3—0 ; masculin : Ro- 
mânia-Turcia 3—0 ; Grecia-
Bulgaria 2—1.

Cîștigind proba de dublu (în
treruptă în prima zi). echipa 
Iugoslaviei a terminat învingă
toare cu 2—1 meciul cu selec
ționata Bulgariei.

întrecerile continuă astăzi, 
începere de la ora 15.00.

Regata internațională de juniori 
ce se va desfășura azi și miine pe 
lacul Snagov cu participarea unor 
valoroși tineri caiaciști și canoiști 
din Ungaria, R.D. Germană, Polo
nia, Iugoslavia și, firesc, Româ
nia, ne oferă un minunat prilej 
pentru a face o retrospectivă a 
activității pe care au desfășurat-o 
pînă acum antrenorii și tinerii mî- 
nuitorl ai pagatei și padelei.

După cum ne mărturisea antre
norul federal Corneliu Bârsănescu, 
programul de pregătire a lotului 
de juniori vizează trei obiective : 
verificarea potențialului actual, 
formarea înlocuitorilor actualilor 
seniori, pregătirea temeinică a lo
tului pentru o comportare cît mai 
bună la Campionatele europene de 
juniori ce se yor desfășura anul 
viitor în Polonia.

După cum se știe palmaresul ju
niorilor noștri este relativ mulțu
mitor : 3 -medalii de aur, 3 de ar
gint și 1 de bronz Ia ultima ediție - -- — ----- » —
în

a C.E. de juniori,victorii clare 
întîlnîrile bilaterale din acest

sezon cu echipajele Ungariei și 
Bulgaria. După cum se știe in în
trecerea cu juniorii bulgari de du
minică și luni victoria a fost de 
partea noastră cu categoricul scor: 
13—0. scor care spune multe.

Avem de pe acum tineri ce se 
afirmă tot mai puternic pe zi ce 
trece și nu ne vom opri decit a- 
supra cîtorva nume, r.ume cu care 
sperăm să ne îmilnim mai des a- 
tuncl cînd vom da listele sporti
vilor ce au urcat pe podiumul în
vingătorilor din marile confrun
tări internaționale : Dîba Vasile. 
Cosma Maria (Delta Tuicea — an
trenor maestrul emerit al sportului 
Igor Li pălit), Ivan Usov. Agafia 
Buhaev (Pescarul Tuicea — an
trenor Timofei Upalit), Ștefan 
Parmac, Dumitru Tirr.ofte. Moraru 
Clcîrma (Steaua București — an
trenor Ștefan Vișevan). Radu Șo- 
fran (Clubul sportiv școlar Bucu
rești — antrenor Mihai Doară). 
Gheorghe Ivan, Venera Petre (Clu
bul nautic universitar Buc. — an
trenor Stavru Teodorof) etc.
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Delegația Mișcării Evoluției
Sociale din Africa Neagră

Joi a părăsit Capitala delega
ția conducerii Direcției Admi
nistrative a Radioteleviziunii din 
R. P. Chineză, în frunte cu Tung 
Lin, membru al conducerii, care, 
la invitația Comitetului de Stat 
al Radioteleviziunii române, a 
făcut o vizită în țara noastră.

CRONICA U.T.C.
Plecarea delegației Tineretului 

Muncitor din Maroc
Ieri, a părăsit Capitala de

legația Tineretului Muncitor 
din Maroc (J.O.M.) compusă 
din Abdelbi Tagmouti, prim- 
vicepreședinte al Biroului 
național și Mustafa Bahi. se
cretar ' al Biroului Național 
care a făcut o vizită in țara 
noastră la invitația C.C. al 
U.T.C.

In timpul șederii în țara 
noastră delegația Tineretului 
Muncitor din Maroc a vizitat 
Uzina „Electroputere" din 
Craiova. coniun^Bîrca, jude
țul Dolj, complexul hidro
energetic Porțile de Fier, 
Combinatul petrochimic Pi
tești, a purtat discuții cu re- 
Drezentanți ai comitetelor ju
dețene U.T.C. respective și 
comitetelor din întreprinderi, 
cu reprezentanți ai sindicate
lor. Membrii delegației au 
purtat discuții la Consiliul 
Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România, 
la Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport și la 
Ministerul Muncii. Au vizitat 
înstitutii social-culturale din

țara noastră. De asemenea, 
delegația marocană a fost 
primită la C.C. al U.T.C. de 
către, tovarășul Marțian Dan. 
prim-secretar, ministru pen
tru problemele tineretului. 
Cu această ocazie delegația 
a fost informată asupra rolu
lui și locului tineretului ro
mân, al Uniunii Tineretului 
Comunist în viața economică, 
politică și socială, a sarcinilor 
care le stau în față in etapa 
de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate 
in țara noastră.

Delegația marocană a 
prezentat unele aspecte ale 
luptei și activității tineretului 
marocan, preocupările Tine
retului Muncitor din Maroc. 
In timpul discuțiilor au fost 
analizate posibilitățile de 
dezvoltare a relațiilor de co
laborare intre U.T.C. și 
J.O.M.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, delegația a fost sa
lutată de tovarășul Vasile 
Nicolcioiu. secretar al C.C. al 
U.T.C.. de activiști ai C.C. al 
U.T.C.

ELENA OPREA — satul Cre- 
țești, comuna Vidra, județul 
Ilfov.

Intrucît sînteți încă elevă la 
liceu, și deci nu aveți posibili
tăți proprii de întreținere, pă
rinții au obligația să vă acor
de în continuare, sprijin mate
rial. Faptul că ați fost înfiată 
nu modifică cu nimic obligațiile 
legale ale părinților care v-au 
adoptat. Iar în cazul refuzului 
de a contribui la întreținere, 
pe cale judecătorească, părinții 
pot fi obligați la plata unei 
pensii lunare de întreținere. 
Demersurile pentru stabilirea 
pensiei, nu pot fi făcute de că
tre redacție, așa cum ne cereți. 
Trebuie să vă adresați perso
nal organelor judecătorești.

VIRGIL CÎNDREA — Alba 
Iulia.

Suspendarea din funcție, des
pre care doriți să at'lați cînd se 
aplică unui angajat, este regle
mentată prin legea nr. 1/1970. 
Această măsură se ia de către 
unitate, atunci cînd împotriva 
salariatului întreprinderea a fă
cut o plingere penală sau, dacă 
angajatul a fost trimis în jude
cată pentru fapte penale, in
compatibile cu funcția ce o 
deține. Pe tot timpul suspen
dării, persoana cercetată de că
tre organele de urmărire pena
lă sau trimisă în Judecată, nu 
iși pierde calitatea de angajat 
Dacă pînă la urmă organele 
competente constată nevinovă
ția angajatului, acesta îsi va 
reocupa vechea funcție. în ipo
teza în care postul a fost ocu
pat între timp și în unitate nu 
există vacant un alt post echi
valent, conducerea întreprinde
rii are obligația să sprijine an
gajatul în vederea încadrării 
într-o altă unitate.

SAMOILĂ PETRE — Cîmpi- 
na, județul Prahova.

Dacă trecerea dv. la altă în
treprindere s-a făcut prin 
transfer în interesul serviciu
lui, gradațiile de salarizare do- 
bîndite la unitatea de Ia care 
ați plecat, se mențin și la noul 
loc de muncă.

ION CORBEANU 
slant a.

Militarii în termen, angajați 
pină la data încorporării cu 
contracte de muncă pe dura
tă nedeterminată, dacă au be
neficiat de alocația de stat 
pentru copii, vor primi, în con
tinuare, alocația, pină la reîn
cadrarea în muncă. Alocația se 
plătește de către unitatea unde 
au fost încadrați, pe tot timpul 
satisfacerii stagiului militar și 
îrt primele trei luni de la lăsa
rea la vatră.

DOREL BOCANCEA — Sibiu.
Este vorba de o greșeală a 

judecătoriei municipiului Si
biu. Prin sentința penală care 
s-a dat, ni s-a confirmat că s-a 
omis obligarea autorului in
fracțiunii, la plata contravalo
rii bicicletei dv. furate. Acum, 
această greșeală, nu poate fi 
corectată de cît pe două căi : 
fie printr-un recurs extraordi
nar la Tribunalul Suprem pe 
care să îl solicitați la Procura
tura Generală sau la Ministe
rul Justiției, fie printr-o nouă 
acțiune judecătorească Ia jude
cătoria din Sibiu.

ediții a 
tenis.
cea de-a 
feminin :
Iugosla-

cu

CONCURSUL
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din 16 iulie 1972

Unirea Iași-C.F.R. Pașcani 1,2 
Textila Botoș.-Victori a Roman 1,2 
Letea Bacău-Oltuz Tg. Ocna 1 
Trotușul-Textila Buhuși 1

Autobuzul Buc.-T.M. Buc 1.X
Tehnometal Buc.-Sirena Buc. 1 
Laromet Buc.-Fl. Roșie Buc. 1 
Electrica C-ța-Dunârea Tuicea 1

Marina Mangalia-
G rănitul Babadac 1

Oltul Rm. V.-Unirea Drâgășani 1 
Lotru Brezoi-Chimia Rm. V. 1» 
Minerul Lupeni-Victoria Călan 1

Corvinul-C.F.R. Si meri a 14

cea de*a doua partidă pentru titlul mondial de

Fischer declarat învins
prin neprezentare

Schmidt, care, in orezența numai 
a lui Spasski pusese in mișcare 
ceasurile de control la ora sta
bilită. după trecerea a 69 de mi
nute l-a declarat învins pe Fi
scher.

în cazul că se va ai unge la O 
soluție în noua situație creată, 
partida a 3-a ar urma să se 
dispute duminică.

în meciul pentru titlul mon
dial de șah, care se dispută la 
Reykjavik între marii maeștri 
Boris Spasski (U.R.S.S.) și Ro
bert Fischer (S.U.A.). au inter
venit noi complicații. Joi seara, 
după o oră de la timpul fixat 
pentru începerea celei de-a doua 
partide. Robert Fischer nu s-a 
prezentat la masa de joc și, con
form regulamentului, a fost Je- 
clarat învins prin neprezentare. 
Scorul a devenit astfel 2—0 în 
favoarea campionului mondial 
Boris Spasski.

în cursul dimineții de joi, ma
rele maestru american a cerut 
organizatorilor meciului să 
scoată din sala de joc toate ca
merele de luat imagini ai? tele
viziunii. intrucît acestea il de
ranjează in timpul partidei. Or
ganizatorii. pentru care televi
zarea meciului reDrezintă una 
din sursele orincipale de acope
rire a cheltuielilor, au fost de 
acord să scoată numai una din 
camere, dar acest lucru nu l-a 
satisfăcut oe Fischer. Cu toate 
insistențele secundanților să: și 
ale reprezentanților Federației 
internaționale. Fischer nu a ac
ceptat să se prezinte la joc. Ar
bitrul principal al meciului, ma
rele maestru vest-german Lothar

De bună seamă că fiziologia 
rămine în literatură specia cu 
cel mai pronunțat caracter mo
ralizator, într-o măsură mai 
mare decit eseul moralistului 
sau decit scrierile morale ale 
anticilor. Ea este în prima ju
mătate a sec. XIX, alături de 
reportaj, o specie a ..prezentu
lui". Apare inițial în Franța 
dar apoi se extinde șl prin alte 
țări ale Europei. In literatura 
română, fiziologia literară este 
cultivată nu numai de majori
tatea scriitorilor patruzeciop- 
tiști cunoscuți. ci și de mulți 
gazetari anonimi din paginile 
Albinei românești, ale Curieru
lui românesc sau ale Gazetei 
de Transilvania. Spiritul vremii 
agrea foiletonul în genul fizîo- 
logiilor atit in Franța cît și rin 
principatele dunărene. Acestea 
sînt în general lucruri cunos
cute. dar atit în școala, cît și 
în unele studii de specialitate 
sîntem înclinați să dăm o ac
cepțiune mult prea largă fizio
logiei literare. Se confundă a- 
desea. cum arată Titus Moraru,

\

GRIUL
(Urmare dtn pag. ll

MODERNIZĂRI
LA „DIDACTICA"

Procesul ăe modernizare a învă- 
țămîntului presupune, ca unul din 
factorii esențial:. perfecționarea 
continuă a materialului didactic și, 
evident, producerea acestuia. In 
vederea realizării acestui scop, s-a 
ir.ceput în anul 1970 construirea 
unui nou loca! al intreprinden: 
..Didactica-, local ce va intra în 
funcțiune la sfrșitul lunii decem
brie a anului în curs.

O vizită in perimetrul productiv 
al noii întreprinderi ne-a oferit 
prilejul să aflăm date interesante 
in legătură cu realizările actuale 

. și cele preconizate pentru anul ur
mător. un contact inedit și foarte 
plăcut cu materiale ce vor intra

în cotarea școlilor în cel ceai scurt 
timp.

Pentru cei mai tineri dintre e- 
levi, aceia care in clasa I află 
abia înlănțuirea tainică a literelor 
in alfabet și aud intiiul glas al 
cifrelor, s-au realizat un nou al- 
fab**tar ilustrat și o balanță arit
metică.

Aparatul universal de măsură, 
re: r ©proiectorul — un modem mij
loc de proiecție la lumina zilei, — 
trusa pentru experiențe cu semi
conductor! și cea de electrostati
că. osciloscopul didactic, sint c:te- 
va din materialele care vor servi 
procesului de învățare a fizicii. 
Din viitoarea zestre a laboratoare
lor de biologie rețin atenția pre
zentarea dinamică a planșelor cu 
ajutorul unor aparate speciale și 
noua metodă de realizare a prepa
ratelor anatomice — incluzionarea. 
Coloritul foarte inspirat al planșe
lor din materia! plastic reliefate, 
trusele de disecție și microscopie, 
diferitele colecții biologice nu pot 
decit să suscite curiozitatea ele
vului. și, mai mult, să alimenteze 
pasiuni.

Ceea ce apare ca factor nou. 
este transformarea lecției care era 
pină în prezent expozitivă într-una 
dinamică, la care elevul participă 
efectiv, posedînd de-a lungul în
tregii ore de curs materialul adec
vat.

Pentru laboratoarele de chimie, 
fizică și biologie „Didactica*4 pre
gătește un mobilier nou, modem, 
bucurîndu-se de un aspect plăcut 
și o utilitate maximă. N-au fost 
uitați nici „viitorii filologi" care 
vor beneficia în număr tot mai 
mare de laboratoare fonetice po
sedînd aceeași aparatură modernă.

Așteptăm nerăbdători data cînd 
vom putea sta de vorbă cu elevii 
dintr-un laborator astfel dotat, 
data cînd vom putea urmări mîi- 
nile tinere mînuind materialul rea
lizat de noua întreprindere DI
DACTICA.

LUMINIȚA PANU

bolul pttmi noGitre de toate zi
lele * Face grîu. nu el. pămîntul, 
dar tot una c, de 7 ani încheiați. 
înaintea lui făcuseră aceeași trea
bă părinții săi care neam de nea
mul lor se știuseră plugari și fă
cători de grtu alte bucate care 
laolaltă, cum spuneam, dau piinea 
noastră cea de toate zilele, nu-i 
așa?

Piinea, înainte de a fi pitne 
este aluat, aluatul înainte de asta 
este făină, iar făina se trage din 
bobul de grîu făcut de Ion Cion
ca, de prietenul său, inginerul șef, 
Vitomir Dobritu și de alte cî- 
teva milioane dc-o scamă cu ei. 
După ce-aî framîntat-o. pîinea o 
lași să crească. Nu te mai ames
teci, stai să aștepți, un ceas, 
două, mai mult nu. Am căzut pe 
masă in casele oamenilor din 

(trebuie să că spun că a- 
ceastă comună din județul Arad, 
este situată la extremitatea vestica 
a cîmpiei Mureșului) pîine de 40 
de cm înălțime cum nici in expo
zițiile republicane nu găsești. 
Guștind-o, nu te-ai mai opri 
dacă, firește, între timp nu s-ar 
biEtmpla să te saturi. Vroind noi 
să scriem despre grîu așa cum se 
face el astăzi, fără poleială meta
forică, ne-am zis că nu-i rostul 
să scoatem creionul din buzunar 
și nici să punem întrebări. Am 
stat ți am văzut...

Griul, înainte de a ajunge pe 
masa poeților pentru a se Coace 
în poezie are alcătuiri prozaice, 
își are drama sa pe care numai 
cei care-l cultivă o înțeleg. Cu 
o săptămînă înainte de coacere, 
citeva zeci de hectare au fost to
cate de grindină ușurînd astfel 
balanța recoltei. Socoteau oame
nii ră ar putea da cu vreo 3900 de 
kg mai mult peste cele 2 800 
planificate la ha. Tabăra de la 
fermă, inginerul Cionca și-a in
stalat-o la capătul de lan opus 
șoselei. în acest fel sumedenia de 
controale cu „îndrumări" și „sfa
turi înțelepte" făcute din fuga 
mașinii sînt mai dificil de recep
ționat. Oamenii de pe combine, 
de la transportat își fac treaba cu

Fiziologia
literara

fiziologia literară cu schița sa
tirică și chiar cu portretul cla
sic datorat lui La Bruyere.

Iată așadar un punct de ple
care pentru Titus Moraru ; de
finirea conceptului. In cerceta
rea sa autorul îmbină abil 
punctul de vedere istoric cu 
unghiul estetic. Dar acordă mai 
multă importanță „cercetării is
torice a speciei" tocmai pentru 
că un asemenea examen ope
rează mai precis delimitările 
necesare. Fixînd cu atentă do
cumentare prima jumătate a se
colului, de la Restif de la Bre- 
tonne sau Mercier (cu „Tableau 
de Paris"), pînă la apariția u- 
nor fiziologii celebre, criticul 
parcurge psihologia literară a 
unei etape importante. Cu toate 
tratatele, „codurile" sau cata
loagele de fiziologii care se 
publică în această perioadă, ge
nul se fixează abia prin pana 
marilor scriitori, care astfel 
„experimentează", își exersea
ză spiritul de observație. „Fizi
ologia căsătoriei" îl face cele
bru pe Balzac. Observația justă

acasa
migală. Inginerul se apleacă să 
vadă dacă porumbul semănat în 
cultură dublă are suficientă umi
ditate. Are, zice, dar ploaia ar f' 
de mare lipsa. Mașinile, mai ales 
C-l și C-3 sînt oprite des. Pen
tru descărcat sacii, pentru o ți
gară dar de multe ori și pentru o 
fi reglate. Se îngundă. Și atunci 
mecanizatorii înjură de mama fo
cului căznindu-se cite jumătate 
de ceas pînă izbutesc să extragă 
zmocul de paie cu pricina. O 
combină stă fiindcă i s-a rupt 
axul de la masa de transportat. 
Vreo trei oameni mînjiți pînă la 
briu se muncesc cu reparația. Ab
sența ei înseamnă întirzierea cu 
o zi la baza de recepție a unui 
vagon jumătate de grîu. Piinea 
necesară pentru ufi om vreme de 
o viață. Pînă seara „Gloria" în
ghite nestînjenită mai mult de 
10 ha. Lucrul a început la ora 
10 și se încheie la 7 seara. Ume
zeala paiului nu-i priește lui C-l 
și C-3. La ora 4 după masă esie 
traversată o acută foame de saci. 
Se dau dispoziții și lucrul conti
nuă fără răgaz. Avea dreptate in
ginerul. La capătul celălalt al la
nului s-a oprit un „teve". După 
un ceas aflăm și noi, cei de la ca
pătul opus, că a fost directorul 
S.M.A. Pecica, venit în control. 
Combina cu axul rupt n-a fost 
reperată. Terenul în pantă a fă
cut ca „prețioasele sale recoman
dări" să n-ajungă la împricinată. 
Oamenii muncesc fără să vor
bească mai mult decit este ne
voie. O gură de apă, operația de 
descăscare, o înjurătură iar 
s-a înecat o combină —• alți saci 
și... pe cai mai departe. Și griul 
curge, curge. „Ies 4 000 din 
tarlaua asta, tovarășe inginer". 
Brigadierul este mulțumit și mer
ge la ale lui, să vadă de saci, de 
mîncarea oamenilor care n-a sosit 
încă. Comandantul postului de 
miliție constată că totul este în 
ordine privitor la paza contră*in
cendiilor. Aprinde și el o țigară și 
pleacă mai departe. Aflu

CURIER
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Con-

la profesională am intrat într-o 
mină de cărbune — știți, eu ani 
început ca miner la cărbune : 
acolo, de la oamenii din mină, 
de la comuniști in special, ani 
înțeles că MUNCA înseamnă 
mult mai mult. Acolo am trecut 
la o treâptă superioară : am în
ceput SA IUBESC MUNCA. 
Mineritul este o școală dură, 
este o luptă, deseori epuizantă, 
dar o luptă minunată din care 
ieși mai puternic, mai încreză
tor în forțele tale. Eu am des
coperit bucuriile muncii în mi
nă... De aceea nu ani trădat ni
ciodată mina și pe oamenii săi, 
deși, repet, munca în subteran 
este aspră...

— Ave.ți trei copii : o fată și 
doi băieți. Cum Ie cultivați ati
tudinea față de muncă ? Mă 
interesează mult acest lucru 
pentru că, cred eu, sînteți unul 
dintre oamenii cei mai autori
zați să vorbiți despre MUNCA. 
Mă mai gîndesc, acum, și la fe
nomenele de parazitism existen
te încă în societatea noastră, 
mai ales printre unii tineri...

— Noi. minerii, în general, nu 
ne considerăm... pedagogi decît, 
poate, acolo, în abataj, cînd 
transmitem tinerilor secretele 
meseriei... Sigur, însă, că mă 
preocupă educația copiilor mei 
și nu o înțeleg altfel decît în 
sensul unic de care vă vor
beam : MUNCA. în puține cu
vinte vreau să vă spun că încă 
de mici — mă refer la cei doi 
băieți, (fata are doar trei ani) 
— i-am învățat să se descurce 
singuri, i-ani făcut să înțeleagă 
că nimic pe lume nu-ți vine ca
dou din ceruri, că trebuie în
totdeauna SA FACI CEVA pen
tru a obține un ALTCEVA. A-

dică trebuie să muncești... 
ta-i tot ’ Pare simplu, la o 
mă vedere, dar este vorba 
primul rînd de severitate 
cele mai mărunte și. să Ie zicem 
inofensive, lucruri, de discuțiile 
pe care le-am purtat cu ei și 
mai ales de exemplul pe care 
Ii-1 dădeam prin ceea ce făceam, 
zi de zi. De aceea, din experi
ența pe care o am, cred că vi
na cea mai mare în ceea ce nu
miți fenomene de parazitism o 
au părinții. Din răsfăț, din hu
zur, din tolerarea lenei se nasc 
paraziții societății. Aș îndrăzni 
să spun că acești tineri provin 
mai ales din unele familii care 
dispun de un buget bine garni-

un 
o

putea trăi fără sa munciți, to
varășe Prunduș ?

— în primul rînd că nici nu 
mă pot închipui într-o aseme
nea situație. Și dacă vreți 
răspuns iată-1: nici măcar 
singură zi î

Cititorilor noștri, care cunosc 
unele cazuri de parazitism în
fierate Ia această rubrică, le o- 
ferim, de această dată, exemple 
de la polul opus. Mergînd în
tr-o mină, reporterul a fost oare
cum surprins să afle că acolo 
lucrează, în practică, și doi e- 
levi ai Liceului industrial mi
nier din Baia Mare. Pe urmă a 
aflat că asemenea exemple sînt 
numeroase, că alți elevi lucrea-

ne-am ales-o mei nu se .. 
concepe..., — inteivine ION 
PRUNDUȘ (fiul cel mare aî șe
fului de brigadă Prunduș. 
ani, ochi negri, sprîncene 
foase, măsurat la vorbă ca 
tatăl său) așa că totul este nor
mal...

— Normal ? ! ? Dar este... va
canță ’ într-un fel, vă sacrifi
cați această binemeritată vacan
ță. după un an greu de -liceu...

— Nicidecum. Lucrăm doar 6 
ore, dimineața. Ne rămîpe su
ficient timp liber. Pescuim, ne 
plimbăm cu bicicleta, facem ex
cursii în împrejurimi. citim... 
(MEZAROȘ).

— îmi rămine destul timp

tot 18 
stu- 

Și

să

Florile de mina
sit. Părinții unor asemenea ti
neri refuză să-și închipuie o- 
draslele lor muncind, spre e- 
xemplu, într-o uzină ca... labo
rant, darmite ca muncitor ! Co
piii lor cărora le-au crescut 
deja mustățile, perciuni și chiar 
bărbi, nu pot fi decît doctori, in
gineri sau arhitecți... Pînă cînd 
vor reuși la facultate (ceea ce 
întîrzie să se întîmple) să-i lă
săm prin baruri la cafele și co- 
noiac decît să-i OBLIGĂM SĂ 
MUNCEASCĂ, să-i ÎNVĂȚAM 
că o bucată de pîine se cîștigă 
prin sudoarea frunții șj prin 
cinste... nu prin tocirea tălpilor 
pe bulevarde... Sînt. pur și 
simplu, indignat cînd văd ase
menea cazuri...

— Este un sentiment fireso 
pe care-l încearcă toți oamenii 
care știu ce înseamnă MUNCA 
și care o prețuiesc. De altfel, 
pentru cititorii noștri tineri, 
vreau să vă întreb : cît timp ați

ză în alte mine și că aceasta 
este ceva firesc, ceva obișnuit 
și nu miră pe nimeni, aici, în 
Maramureș...

— De ce vreți să munciți pe 
timpul vacanței în mină ?

— Am să vă răspund eu, pen
tru amîndoi —• ne spune 
GHEORGHE MEZAROȘ (18 ani, 
bujori în obraji, slăbuț. în apa
rență un timid) deoarece sîntem 
prieteni, deoarece împreună am 
luat această hotărîre. Mobilul : 
lucrînd trei luni în mină, avem 
fericita ocazie să aplicăm în 
practică ceea ce am învățat la 
liceu, ne obișnuim cu viața din 
abataj, cu disciplina și cu ce
rințele muncii din mină. Fa
cem asta pentru că dorim să 
devenim mineri cu o înaltă ca
lificare ! Și dacă ne-am propus 
un asemenea țel, practica în 
abataj devine indispensabilă...

— Fără a munci, acolo, jos. 
sub pămînt, meseria pe care

cu maturitate 
și este plăcut să

amîndoi din fa-
Asta spune

mă ocup de radiofonie a doua 
mare pasiune a mea. Lucrez a- 
cum la un aparat de radio... 
Vacanța nu este afectată... A- 
vem timp berechet. (PRUN
DUȘ).

Sînt tineri. Foarte tineri. Sînt 
serioși, judecă 
fiecare cuvînt 
discuți cu ei.

— Provenim
milii de mineri, 
mult. Ca să înțelegeți, este de- 
ajuns să vă spun că minerii nu 
concep existența copiilor lor 
fără dragostea pentru muncă. 
Aici, în mină, am început ca 
vagonetari. Acum vom lucra la 
perforatoare. Sîntem mîndri. 
Daca ați coborît în abataj, pu
teți înțelege cît de minunat este 
să lucrezi cu perforatorul. Și 
cît de greu este... (PRUNDUȘ).

— Știam că în mină, munca

nu este ușoara. Dar pentru 
munca a devenit un cult, 
sînt vorbe sforăitoare. E un a- 
devăr. Acest cult ni l-au im
primat. de cînd eram mici, pă
rinții noștri. De aceea nici nu 
putem înțelege cum unii își iro
sesc tinerețea fără 
Noi, aici, nu putem 
Mentalitatea acestor 
este atit de străină, 
atit de ireală îneît, __
sau vedem pe la televizor ca
zuri de parazitism, pur și sim
plu credem că totul se întîmplă 
undeva, în altă parte... Oare a- 
cești bărbați, în putere, nu în
țeleg că este rușinos să nu 
muricești. să mănînci banii pă
rinților. să duci o viață de ÎN
TREȚINUT... ? (GHEORGHE 
MEZAROȘ).

— Poate, citind ceea ce spu
neți, vor mai înțelege cîte ceva 
...Nu este niciodată prea tîrziu !

★

La ora cînd scriu aceste 
rinduri — oră tîrzie de 
noapte — am pe masa de 

lucru o splendidă rocă de cuarț, 
provenind de undeva din adin- 
cul pămîntului maramureșean. 
Este o rocă albă, cu.sclipiri dia
mantine în care, privind-o. văd 
ca într-o oglindă fermecată 
chipurile tuturor minerilor pe 
care i-am cunoscut în Maramu
reș, îi regăsesc pe toți acești 
oameni harnici, cu suflete ca 
pîinea caldă, care au transfor
mat viața lor și a cop’ilor lor 
într-un impresionant imn 
muncii. Ei numesc aceste 
glinzi fermecate, zămislite 
negura pămîntului, „FLORI 
DE MINA". Am aflat, mai tîr
ziu că așa le numesc și m-am 
bucurat. M-am bucurat pentru 
că am știut că lor, acestor oa
meni ai abatajelor, in luptă 
permanentă cu cerbicia adâncu
rilor, le este hărăzită denumirea 
de „FLORI DE MINA" pentru 
ca să poți spune despre ei totul 
în trei cuvinte.

aia „politica șoselei'4. Dacă un 
inginer vrea să aibă liniște din 
partea forurilor ierarhice își face 
mai întîi lucrările de la șosea. 
Este suficient ca să fii lăudat. 
Tineri sînt destui, dintre ei multi 
elevi în vacanța. Un pui de că
prioară aleargă înaintea combinei. 
Se ascunde în lanul care cu fie
care întoarcere devine din ce în 
ce mai mic. Oamenii se opresc 
o clipă urmărindu-i goana spre 
adăpostul efemer. Aș fi vrut să 
știu ce gînaește fiecare. ,

Acestea sînt cele văzute și au
zit^. Ar trebui să facem niscai 
comentarii. Ne reține un fapt măi 
presus de orice. Strădania oame
nilor de a culege cit mai degra
bă griul. Ar fi trebuit să spunem 
„recoltează" dar ni se pare că, „a 
culege'4 este mult mai aproape de 
obîrșia acestor oameni. Dacă ar 
putea, l-ar culege intr-o singură 
zi. Au ei această convingere că 
așa e bine dar că nu se poate. 
Mai sînt numeroase pricini care-i 
împiedică să realizeze asemenea 
performanțe. Cît privește ajutorul 
celor care se mai opresc la mar
ginea șoselei, sînt răsplătite cu 
raportări eufemistice, dar dau 
încă bătaie de cap. „Eu trebuie 
să raportez că „Gloria" (combina 
autopropulsată) recoltează zilnic 
12 ha, spune inginerul șef. Nu 
interesează producția înregistrată, 
nu interesează dacă plouă sau nu. 
Eu trebuie să raportez 12 ha, 
altfel mi-o iau și o dau altora'4. 
Seara, inginerul Cionca pleacă 
„pentru o jumătate de ceas" la 
sediu să facă planul pentru a 
doua zi. într-o jumătate de oră 
peste sat, peste pământurile lui, 
s-a abătut o ploaie „de iulie". 
Strașnică. Cînd s-a întors, am 
citit <pe chipul său amărăciune și 
bucurie deopotrivă. Amărăciune, 
fiindcă dimineața nu se poate in
tra în lan, bucurie că-și va putea 
fertiliza porumbul. Stăm pînă la 
ora unu după miezul nopții. Mai 
aflu că furtuna ce a însoțit ploa
ia a deplasat din loc sera înmul- 
țitor. Au fost risipite sute de 
lăzi pentru roșii. Satul plutește în 
beznă. La ora 12 noaptea mașina 
de intervenții a întreprinderii de 
electricitate drege furia naturii. 
Avem iarăși lumină. Chipul in
ginerului șef este la fel de expre
siv ca și ziua la prînz cînd din- 
tr-un sac a luat o mină de grîu 
și a spus : „E frumos".

a lui Titus Moraru este că fi- 
ziologiile — o adevărată epide
mie jurnalistică — nu consacră 
propriu-zis autori, ci mai degra
bă mării scriitori ca .. ........
Dickens, Thakeray, 
Sand, Hugo consacră specia.

Din perspectivă estetică tre
buie să vedem în apariția aces
tei literaturi rigide, nu lipsită 
însă de duhul analizei, mai în- 
tîi b șcbalâ a observației și a- 
bia apoi ,q școală a scrisului. 
De alt!el T. Moraru marchează 
cu precizie ideea că „filozofia 
e rezultata încrucișării sferelor 
romantismului și 
atingînd și hotarele 
lui (...) Fiziologia 
de cele mai multe 
care vor excela în 
preferențial în roman”. Pentru 
a înțelege mai bine aceste lu
cruri trebuie să avem bine re
prezentată epoca. Fiziologia li
terară, caricatura, romanul foi
leton erau în Franța revoluțio
nară sufletul jurnalismului. Ca
pul în formă de- pară al lui 
Ludovic Filip ^e tipărea în ti
rajul primei ediții a revistei 
„Caricature". Romanul foileton 
menține cîteva decenii un inte
res nemaiîntâlnit pentru narați
une. Trebuia deci ca și portretul 
moral să fie mai dinamic. Ast
fel. fiziologia prin primitivis
mul structurii sale, al analizei, 
prin schematismul tipizării, prin 
caracterologie, prin satiră de
vine o literatură morală opera
tivă. Aceeași scriitură alertă, 
deci operativă, caracterizează 
și fiziologiile din celelalte țări 
și ..Fiziologia provincialului la 
iași", de exemplu. Produsul a- 
cestor cerințe de bază este, în 
ideea lui Titus Moraru, adevă
rata fiziologie literară, cu du
rata de aDOgeu intre 1835—1845.. 
Ea este d? extracție franceză 
centru că realizează pe teren 
francez o fuziune între tempe
ramentul cla sic francez și 
mantism.

Avind această accepțiune 
lorică, vom putea admite 
specia tră’ește impusă și 
consacră prin hibrizi. Este 
teresant să privim o imaginară 
linie de demarcație între ro
mantism. realism și naturalism. 
Fiziologia literară se situează 
istoricește pe această graniță. 
Cind în fiziologia literară se 
îngroașă trăsăturile de com
portament sau observația soci
ală. dăm în naturalism. Dacă, 
din contră, structura fiziologiei 
este mai puțin rigidă, observația 
mantată, mai fină, fiziologia a- 
nunță o pană romantică, ca în 
cazul fiziologiilor lui George 
Sand. „Coordonatele fiziologi
ei", capitolul în care se 
rează aceste distincții, 
partea cea mai reușită a 
diului lui Titus Moraru.

Am fi dorit poate lărgirea ca
drului teoretic. Pentru că fizio
logia literară reprezintă prin 
caracteristicile sale și o moda
litate de realism mai puțin e- 
voluat (discriptivism, lipsa su
biectului, comentariul din exte
rior etc), adică literatura înce
pătoare. Toate componentele 
posibile ale „literaturii de fron
tieră", cum o numește Silvian 
Iosifescu, impun în anumite e- 
poci întrebări esențiale despre 
menirea literaturii. Pe scara 
perfecțiunii aceste specii rămîn 
mai jo© tocmai pentru a răscoli 
începuturile.

Temeinic echilibrat, studiul 
lui Titus Moraru ocolește în 
general asemenea tentative teo
retice. Concepția care a stat la 
alcătuirea acestei cărți necesare 
este însă adecvată. Doar pe a- 
locuri abundența informației a- 
glomerează textul, iar neologis
mele de extracție rară îl fac 
prețios. Titus Moraru se impu
ne însă ca un avizat cunoscă
tor al fenomenului, un nume 
nou între criticii serioși.

Balzac, 
George

realismului, 
clasicismu- 
pregătește 

ori condeie 
alte specii.

ro-

is-
că
se

in-

ope- 
este 
stu-

a munci, 
înțelege... 

tineri ne 
ne apare 
cînd citim

Zile de vacanță în tabără...

DINU FLAMÎND
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Angajament 
argumentat

prin fapte concrete
• 8 000 000 lei peste angajamentul inițial de reducere a cheltuielilor de producție — iată un singur reper din bo
gata lista de realizări pe care oamenii muncii din județul Vîlcea le raportează Conferinței Naționale a partidului. 

Evident, in aceste cifre se află incluse și eforturile colectivelor pe care vi le prezintă reporterii noștri.

„ Cind e vorba de muncă,
nu ne place 

să fim spectatori"

Constructorii uzinei de utilaj 
chimic și forje raportează:

SÎNTEM ÎN 

IANUARIE 1973
AUGUST 1971. Cu prilejul vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pe șantierul viitoarei Lzine de utilaj chimic $i 
forje din Rm. Vîlcea. constructorii de aici s-au angajat in 
fata secretarului general al partidului să predea prima etapă 
a acestui important obiectiv industrial in septembrie 1972, 
cu 9 luni înaintea termenului de stat.

IULIE 1972. Sîntem în șantier.
— Față de stadiul la zi al lu

crărilor, — ne informează repre
zentantul beneficiarilor, tova
rășul Victor Popa, directorul U- 
zinei de utilaj chimic și foraj
— se poate aprecia în mod cert 
că, intr-adevăr, atît antrepreno
rul general, cît și subantrepri- 
zele își vor onora cuvîntul dat.
ta 30 iunie, planul anual va

loric și la construcții-montaj 
era îndeplinit și depășit. Altfel 
spus, ei nu se află acum, după 
cum arată calendarul. în iulie 
1972, ci în ianuarie 1973. în în
trecerea cu graficele oamenii
— competența lor, puterea de 
dăruire. responsabilitatea cu 
care își măsoară fiecare gest 
din parametrii productivi — au 
învins.

Victorie dedicată Conferinței 
Naționale a partidului.

Așadar, ritmul intens de mun
că al constructorilor garantează 
că intrarea în funcțiune a sec
torului de utilaj chimic se va 
produce cu 9 luni mai devreme 
față de termenele prevăzute ini-
țial.

— Recordul, relevă tovarășul 
Victor Popa, prin el însuși vi
zează direct eficiența economică. 
Astfel, în ultimul trimestru al 
acestui an și în următoarele 
două ale anului viitor — peri
oada de timp economisită — vor 
putea fi realizate 1 500 tone uti
laj chimic. Totodată, s-au creat 
premisele atingerii parametrilor 
proiectați pentru întreaga inves
tiție cu 9 luni mai devreme si 
obținerea la finele actualului cin
cinal a unei producții suplimen
tare de circa 3 000 tone utilaj 
chimic în valoare de peste 45 
milioane lei.

• • Desigur, însă, la atingerea 
acestor cifre, după ce construc
torii își vor fi făcut pînă la ca
păt datoria, rolul principal îi 
revine beneficiarului. Cum se 
pregătește acesta să și-1 asume ?

Preocupările noastre sînt a- 
xate pe rezolvarea în paralel 
a mai multor probleme, după 
opinia mea, la fel de însemnate, 
cum ar fi, de pildă, pregătirea 
din vreme a forței de muncă, 
introducerea chiar din start a 
unor tehnologii avansate de pre
lucrare mecanică, folosirea or
ganelor de ansamblu, realizate 
prin cooperarea cu alte unități 
ale centralei noastre industriale.

— Cite din aceste intenții sînt 
acum, cu 3 luni înainte de por
nire, în faze de realizare ?
- Majoritatea. 400 de tineri 

sînt deja calificați prin cursuri 
de scurtă durată în meseriile de 
strungar, frezor, cazangiu, sudor 
etc. Tn curînd li se vor adăuga 
încă 360 de absolvenți de la 
cursurile de zi, profilați pe di
verse specialități. în scopul or
ganizării superioare a producției 
și a muncii am elaborat deja 
un studiu al organigramei ce se 
impune a exista la 1 septembrie 
1972, adică în momentul racor
dării în circuitul productiv al e- 
conomiei naționale a Uzinei : 
pentru ușurarea efortului fizio 
am proiectat un dispozitiv elec
tromecanic de prindere a table
lor care va permite încărcarea 
și descărcarea lor mecanizată; 
prin introducerea paletizării în 
depozitele centrale și ale sec
țiilor se va putea mai optim fruc
tifica forța de muncă redueîn- 
du-se personalul auxiliar.

Dar, înainte de a încheia, ne
am întors pe șantierul propriu- 
zis. Care sînt preocupările oa
menilor lui în această frumoasă 
zi de „ianuarie 1973?“ — l-am 
întrebat pe Ilarion Cîrstoiu, se
cretarul comitetului U.T.C. Ce 
fac tinerii constructori azi ?

— Ce să facă ? Împreună cu 
ceilalți membri ai echipelor 
unde sînt încadrați își depășesc 
propriile recorduri.

Răspuns care, de ce n-am re- 
cunoaște-o, ni s-a părut puțin 
cam pretențios. Numai că, în
tr-adevăr, așa stăteau lucrurile. 
Constantin Barbu și Gheorghe 
Nicolae din brigada lui Cons- 

tantin Trașcă — brigadă care la 
închiderea halei cu plăci de az
bociment realizase cu o zi in 
urmă pe schimb, o depășire de 
1,30 metri pătrați a normei ce 
revenea fiecărui zidar — reuși
seră numai după 8 ore să a- 
tingă aceste performanțe, tim
pul rămas — 2 ore — fiind su
ficient pentru a corecta recor
dul.

La fel, Grigore Marin și fon 
Preda din echipa lui Turbureanu 
Victor săriseră peste ștacheta 
celor 2 metri la executarea 
pardoselilor de la coridorul 
tehnic pe data de 11 iulie, im- 
punînd astfel și colegilor lor 
să se grăbească.

Succesele repurtate pînă acum 
nu numai că nu au fost consi
derate ca puncte maxime dar. 
extrem de repede, constructorii 
Uzinei de utilaj chimic și foraj 
din Rm. Vîlcea și-au propus și 
reușesc să împingă și mai de
parte. performanțele obținute.

GH. GHIDRIGAN

îndrăznelii tehnice
C.E.l.L. Rm. Vîlcea. Un spa

țiu de clorofilă unduitoare. Clă
dirile întreprinderii par niște co
răbii cubiste care navighează pe 
o mare verde. O sugestie a ele
mentului furnizor de materie pri
mă — pădurea ? Poate. In orice 
caz un semn de bună gospodări
re a acestei mari unități a indus
triei lemnului, care își va sărbă
tori în curînd două decenii de la 
ființare.

— Sînt aici de la inaugurare, 
din noiembrie 1952, ne spune 
maistrul Constantin Ilinca, secre
tarul comitetului de partid, 
mi-aduc aminte că eram tare 
mîndri de primul nume al între
prinderii — „A V-a Aniversare a 
Republicii". Așa denumiri se dă
deau pe atunci noilor unități. Era, 
cum se spune astăzi, perioada 
romantică. Dar ce producție rea
lizam în primii ani — și în ce 
condiții tehnice — să nu mai 
vorbim. Sau, mai bine, să vor
bim, tocmai pentru a ne face o 
imagine grăitoare a ceea ce am 
realizat în două decenii, lată un 
singur exemplu: în 1952, la Fa
brica de placaj, realizam un 
plan lunar de 250 m.c. Azi rea
lizăm, tot lunar, la aceeași fa
brică, 1250 mc — dar numai 
cu jumătate din efectivul de 
salariați existenți în urmă cu 20 
de ani. Mai e nevoie de vreun 
comentariu ? Ce-ar mai fi de 
comentat ? Să vorbim despre 
gradul de mecanizare și auto
matizare atins de întreprin
dere în ultimii ani? Des
pre nivelul de calificare al 
oamenilor, despre creșterea con
științei lor muncitorești — ele
mente care au făcut ca, pe în
tregul combinat, producția să 
crească în 20 de ani, de aproape 
20 de ori... Să vorbim mai bine, 
pornind de la împlinirile de pînă 
acum, despre perspective. Și 
să vorbim, de asemenea, des
pre — și cu — oamenii che
mați să fie realizatorii și be
neficiarii unor asemenea pers
pective. Cu oamenii tineri.

...Sînt trei tineri ingineri: 
Gabor Sorin, Ion Ivan și Vasile 
Stamate. La vremea inaugurării 
combinatului primii doi se jucau 

în județul Rm. Vîlcea. pe 
șantiere, nevoia de forță de 
muncă e in continuă creștere. 
Paralel, cu aceeași intensita
te. se desfășoară lupta pentru 
recolte bogate. E o realitate 
pe care tinerii au ințeles-o 
exact. Am înțeles că e nevoie 
de sprijinul lor și au răspuns 
in modul cel mai firesc : 
muncind.

— Vacanța — ne spune un 
elev. Aurelia Drăgușin de la 
Liceu! din Drăgășani — are 
farmecul ei. Ne place să 
mergem la ștrand, in tabere, 
in excursii. Și vom participa, 
desigur, in această vară. Ia 
numeroase asemenea activi
tăți. Dar in acest moment, 
cind intreaga țară își con
centrează eforturile pentru 
a întîmpina, așa cum se cu
vine, Conferința Națională a 
partidului, nouă, celor mai 
tineri cetățeni, nu ne-ar sta 
bine să răminem spectatori. 
Și nici nu ne place să fim 
spectatori atunci cind e 
vorba de muncă.

Ieri, am vizitat trei unități 
agricole în care luereazi 
elevi. E interesant că spre 
deosebire de alți ani. cind 
taberele de muncă din agri
cultură aveau un singur pro
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cu cuburile de lemn la grădiniță, 
în grupa mare, iar cel de-al trei
lea, obosit de greutatea abeceda
rului. făcea primii pași pe dru
mul școlii... - j -

Un drum care avea să duca, 
peste ani, pînă aici, în incinta 
marelui combinat, unde cei trei

La mașina de decupat furnire: 
citor care își aduce contribuția

„băieți ai timpului nostru" ma
nevrează altfel de lemn decît cel 
al cuburilor multicolore : un lemn 
a cărui gospodărire și prelucrare 
cere știință, inteligență, dă
ruire...

— Și, mai ales, îndrăzneală, 
neapărat îndrăzneală, subliniază 
inginerul Stamate. șeful secției 
Reparații, lată, despre secția 
noastră se vorbește foarte mult in 
ultima vreme. Despre reprofilarea 
ei petrecută pe negindite. Dar eu 
cred că această reprofilare n-ar fi 
fost posibilă dacă n-ar fi existat, 
la toți oamenii noștri, tineri sau 
vîistnici, ambiție, pasiune, dărui
re, și mai ales îndrăzneală.

Despre ce ,.reprofilare" e vor
ba ? Secția destinată întreținerii 
utilajelor și remedierii defecțiuni
lor „Reparațiilor" a devenit pe 
nesimțite o adevărată „sec
ție de autoutilare" preocupa
tă, pe Ungă îndatoririle obișnui

fil. strinsul recoltelor, acum 
activitatea cunoaște o mai 
pronunțată diversificare.

Primul obiectiv : Asociația 
intercooperatistă ,.Drăgă- 
șani". Aici, elevii liceului 
din localitate participă la 
adevărate lecții de economie
- *ară. Lucrind in diferite 
l'Turi de producție — și tre
buie să spunem că. potrivit 
părerii inginerului Marin 
Petrescu, lucrează foarte bine
— ei au prilejul să cunoască 
la fața locului avantajele 
forțelor mai multor coopera
tive agricole de producție. 
..Mai mult chiar — sublinia
ză eleva Ana Maria Lovoș, 
de la Liceul ..Mibai Emines- 
cu“ din Buzău — cred ^că 
sîntem datori sâ popularizam 
ce-am văzut aici, in aceste 
unități agricole puternice și 
bogate*4. Convorbirea cu ele
vii din Buzău atrage atenția 
asupra unui alt aspect. La 
sfirșitul lunii trecute, elevii 
și studenții din Iași au adre
sat colegilor care iși vor 
petrece vacanța in satele pa
triei chemarea de a participa 
la muncă in unitățile agrico
le. Acest mesaj a avut ecou 
in intreaga țară. Așa se face 
că și aici, la Intercoop Dră- 

te, de obiective care merg de la 
îmbunătățirea și modernizarea u- 
nor mașini, pînă Ia construcția de 
noi utilaje.

— Am început turna, in , 
cind, după Conferința națională a 
partidului, am îndrăznit să con
fecționăm, cu forțe proprii, un

Gheorghe Cirlea, un tînăr man
ia realizările Combinatului.

ventilator care costă vreo 15 000 
lei. Ventilatorul acela merge și 
acum ca-n prinzi zi. Dar de 
atunci am îndrăznit mereu mai 
mult. Așa am confecționat un 
circulator de valorificat șipci 
(20000 lei beneficiu anual și nici 
un accident intr-un loc de mun
că unde accidentele se întîmplau 
săptămînaR, mîine niște transpor
toare cu bandă (50 000 lei fie
care), pînă am ajuns la utilaje 
mari, cum ar fi cojitorul mecanic 
de bușteni (40 000 lei) sau mașina 
de așchii pentru pal și uscătorul 
cu tambur rotitor (economii 
200000 lei valută și respectiv 
1 500 000 lei). Și, „reprofilarea" 
noastră continuă...

— Bineînțeles, adaugă ingine
rul Gabor, la toate acestea au 
contribuit direct sau ne-au ajutat 
specialiștii mai vîrstnici ca ingi
nerul Octavian Fotă, Nicolae 
Costea, Constantin Pâpa, sau 

fășani. am intilnit și elevi 
și studenți din București, 
Buzău, Craiova etc. Ei și-au 
propus să lase aici amintirea 
unor țineri harnjci și inimoși, 
care știu să muncească bine 
și nu se tem de greutăți.

Tot in zona agricolă a ju
dețului. la Ștefănești. se con
struiește un complex zoo
tehnic. Aici lucrează viitorii 
chimiști. acum elevii grupu
lui școlar, de chimie din Rm. 
Vîlcea. „E o mare răspun
dere pentru noi — ne spune 
elevul Gheorghe Cerneanu. 
Lucrarea costă aproape 10 
milioane și noi avem datoria, 
alături de specialiști și mun
citorii de aici, să asigurăm o 
maximă eficiență a acestor 
fonduri".

Lingă Drăgășani — o pro
ducție de specific local : vița 
de vie. Sintem la ferma Prun- 
deni. Și aici brigăzile elevi
lor dau dovadă de hărnicie.

Intr-adevăr, acestor tineri 
nu le place să fie spectatori 
atunci cind o țară intreaga 
muncește. E o realitate care 
le face cinste.

ADRIAN VASILESCU 

muncitori cu experiență cum sînt 
cei din echipa lui Stănescu Lu
cian împreună cu care îmi reali
zez tema de sarcina...

Ce reprezintă aceste „teme de 
sarcină" despre care aveau să ne 
vorbească toți trei interlocutorii ? 
E vorba de sarcina încredințată, 
în adunarea oamenilor muncii cu 
prilejul dezbaterii angajamente
lor în cinstea Conferinței Națio
nale a partidului și aniversării 
Republicii, tuturor inginerilor și 
tehnicienilor întreprinderii, de a 
rezolva, fiecare, cite o problemă 
de producție, rezolvare menită să 
optimizeze procesul productiv al 
acestui combinat care se mindreș- 
te an de an, cu realizări și de
pășirea planului și care și-a asu
mat, în acest cincinal, răspunderi 
pe măsura capacității de creație, 
dăruire și îndrăzneală a oameni
lor săi.

— Sînt 60 de asemenea teme 
de sarcină, ne spune inginerul 
lean, mezinul grupului. Sarcini 
concrete și cu termene precise. 
De pildă, eu, pentru ceea ce mi-a 
fost încredințat — Mecanizarea 
operațiilor manuale la foarfece 
derulorului C.S.R./277 m.m. — 
mi-am șt predat proiectul. Va re
duce la jumătate munca ma
nuală.

— Și eu am aproape gata pro
iectul de sarcină, adaugă ingine
rul Gabor. E vorba de o instala
ție menită să mecanizeze pro
cesul de încărcare a pachetelor 
de placaj în vagoane. Va reduce 
la jumătate munca manuală și va 
scurta de 5—6 ori timpul de în
cărcare.

— Proiectul meu — Îmbunătă
țirea instalației de transport 
pneumatic la secția P.P.L. — se 
află în curs de realizare. Ea va 
capta praful și rumegușul de 
lemn din secție și îl va transfor
ma în combustibil pentru centra
la termică. Dar acest proiect, ca 
și cel al colegilor mei, nu repre
zintă ceva deosebit, cită vreme, 
toți inginerii și tehnicienii din 
întreprinderea noastră au preocu
pări asemănătoare.

Așadar, trei exemple dintre 
multe altele. Trei realizări tehni
ce de fiecare zi.

PETRE DRAGU

DE FRUNTE
IN COMPE

ION TRONAC 
Foto :

EMANUEL TÎNJALĂ

nere — Elena Bud, Iulia 
Covete, Angela Stamate și 
alte zeci. Despre Maria Cio- 
bănescu, din schimbul III, 
foaia volantă „Țesătoarea" 
consemna zilele trecute : „Se 
menține fruntașă pe schimb, 
cu peste 11 milioane „bătăi" 
la 8 războaie, în luna iunie, 
și cu peste 3 milioane „bă
tăi", în primele 8 zile din iu
lie". Iat-o într-o secvență co
tidiană de muncă (foto 1). 
Miile de „bătăi" ale războa
ielor înseamnă mii de metri 
de pînză. în flux, condițio
nează realizările țesătoarelor 
fruntașele de la secția prepa- 
rație, bobinatoarele, care, a- 
semenea utecistei Ioana Bur
tea foto 2), nu rămîn mai 
prejos.

în atenția întregii fabrici, 
îndemnurile la noi înscrieri 
pentru competiția pe ramură 
a celor mai harnice și price
pute țesătoare, au alături, zil
nic, nu numai noi inscripții 
la locul de muncă al partici
pantelor, ci și imaginea dina-

bumbac economii la materia 
primă (adusă din import) 
era de asemenea depășit.

Aceste importante rezul
tate de muncă se impun a- 
tenției în ambianța unei ac
țiuni generale de valorificare 
a întregului potențial de re
surse pentru dezvoltarea 
producției, acțiune definită 
generic prin cadrul* de efort, 
inițiativă și perfecționare pro
fesională al „Întrecerii țesă
toarelor" — competiția celor 
mai bune performanțe in
dividuale. Au avut ecou ne
întârziat, și la ..Teleormanul", 
preocupările celor mai price
pute țesătoare de la „Suvei
ca", ..Flamura roșie" și „Țe- 
sătoriile reunite" de a-și de
păși zilnic propriile realizări, 
lucrind Ia mai multe răz
boaie. Reperele sint pentru 
fiecare salariat îndemnuri la 
mobilizare permanentă : un 
beneficiu suplimentar de 
200 000 lei prin reducerea 
cheltuielilor la 1 000 lei pro
ducție marfă, depășirea pla
nului fizic cu -300 000 m.p. 
țesături, din care două treimi 
livrate peste plan la export 
și altele. în unic circuit, 
toate acestea își găsesc con
cretizarea în preocupări spe
cifice după loc de muncă și 
profesie, însă deplin racor-

TESATOA 
RELOR

mică, mobilizatoare, a rezul
tatelor fiecăreia, pe grafic, în 
ritmul alert al competiției, 
cu concluziile organizatorice 
care decurg și pentru activi
tatea de organizație, pentru 
munca locțiitorului secreta
rului U.T.C., Gheorghe Mar- 
tinescu (foto 3).

Nu departe. avansează 
rapid lucrările de construcție 
ale căminului tineretului, 
realizat la propunerile ute- 
ciștilor, prin hotărîrea comi
tetului oamenilor muncii (foto 
4). Cu o capacitate de 225 
locuri, acesta urmează să fie 
inaugurat în trimestrul viitor, 
țel la a cărui realizare, alături 
de tineri constructori, con
tribuie zilnic prin două ore 
de muncă patriotică tinerii 
fiecăreia din cele 11 organi
zații U.T.C. prin rotație. 
Rîvna fruntașilor și atmosfe
ra întrecerii se afirmă într-o 
firească continuitate a mun
cii și a entuziasmului tine
resc. Astfel, toate angaja
mentele asumate sub semnul 
apropiatei Conferințe Națio
nale și pentru întregul an 
vor fi îndeplinite.

date la „întrecerea țesătoa
relor". Una din resursele 
puse în mișcare în vederea 
creșterii producției a fost 
identificată în îmbunătățirea 
cu aproape 2 la sută a indi
celui de utilizare a mașinilor. 
Pentru realizarea acestui de
ziderat s-a trecut la centra
lizarea unor lucrări de repa
rații și recondiționări de piese 
de schimb și accesorii textile. 
S-a înființat o echipă care să 
asigure ansamble automate 
necesare războaielor de țe
sut, reglorii și ajutorii de 
maiștri, muncitorii atelierului 
mecanic intervin prompt, e- 
ficient, pentru ca durata sta
ționărilor să fie minimă. în 
același timp, cele mai tinere 
țesătoare, iar alături de ele 
cele 180 de ucenice, deprind 
în clipele de răgaz noi cu
noștințe practice și teoretice 
pentru o cît mai bună parti
cipare la concursul „Mîini 
măiestre" a cărui fază de 
masă declanșată în prezent, 
va continua pînă în septem
brie. Consultațiile profesiona
le, prin tehniciană Liliana 
Bandulea, își spun cuvîntul 
pe loc, dar și în perspectivă.

Printre cele mai bune țe
sătoare, lucrind la 8 sau la 6 
războaie automate, am în- 
tîlnit și numele celor mai ti-

Sub semnul mun
cii, al unui am
plu efort, susți
nut zi de zi în 
cele trei schim
buri, la fiecare 

război de țesut, cei 800 de 
uteciști, toți tinerii de la 
întreprinderea textilă „Te
leormanul" din Roșiorii de 
Vede oferă acum succese de 
prestigiu pentru panoul în
trecerii ce angajează țara în
treagă la îndeplinirea cincina
lului în patru ani și jumătate. 
Iată, recent, angajamentele 
asumate la începutul anului, 
substanțial îmbunătățite a- 
poi în cinstea Conferinței 
Naționale a partidului, au 
fost realizate. Am reținut 
pentru început două fapte 
semnificative. Anul acesta, 
colectivul întreprinderii și-a 
propus, printre altele, să rea
lizeze peste plan produse în 
valoare de 5,5 milioane lei. 
în primele șase luni s-au 
realizat produse peste plan 
în valoare de 3,37 milioane 
lei față de 3 milioane lei, cît 
prevedea angajamentul în în- 
întîmpinarea Conferinței Na
ționale. Al doilea fapt : în 
același interval, la 1 iulie an
gajamentul anual de 20 tone

Șl NOI, TINERII, IN PRIMELE RiNDURI

CINCINALUL-ZI
• 55 DE STRUN
GURI DIN METAL 
ECONOMISIT

în cadrul acțiunii de economi
sire a metalului și a altor mate
riale, serviciul de concepție și 
serviciile tehnice de la Uzina de 
utilaj petrolier din Tîrgoviște, au 
efectuat 49 de studii privind re- 
proiectarea produselor și îmbu
nătățirea tehnologiilor de fabri
cație. Aplicarea lor în producție, 
face ca cel puțin o zi din fie
care trimestru să se lucreze cu 
materiale economisite.

Numai prin îmbunătățirile con
structive aduse la automacaraua 
de 5 tone de către inginerul C. 
Toma și tehnicianul M. Pica și 
prin aplicarea la construcția re
morcilor a inovațiilor realizate de 
inginerul Victor Bălășoiu. se rea
lizează economii anuale de circa 
120 tone de metal, din care se 

pot construi 55 de strunguri cu 
distanța dintre vîrfuri de 
1 000 m.m.

• PROIECT 
EXECUTAT PRIN 
MUNCA PATRIOTICĂ

In cinstea Conferinței Naționa
le a P.C.R. tinerii de la Institu
tul de cercetări și proiectări pen
tru hîrtie și celuloză, s-au anga
jat să proiecteze prin muncă pa
triotică o stație pilot de încercare 
în cadrul direcției de cercetare. 
Din proiectul a cărui valoare se 
ridică la circa 300 000 lei, au și 
fost executate schemele tehnolo
gice, urmînd ca peste cîteva zile 
— după avizarea acestora — să 
se treacă la întocmirea proiectu
lui de execuție. „Îmi este greu să 
fac evidențieri — ne spunea 
locțiitorul secretarului comitetu
lui U.T.C. pe institut, Ivan Ha- 
ralambie. Toți sîntem stăpîniți de 
aceeași dorință de a ne îndeplini 
exemplar și cît mai repede anga
jamentul".

CU ZI
• Sub deviza „FiecarS 
utecist — un exemplu 
în muncă și activitatea 

obștească".
Lucrind sub deviza „Fiecare 

utecist — un exemplu in muncă 
și in activitatea obștească", tine
rii din cele zece brigăzi ale șan
tierului de muncă voluntar-pa- 
triotică din portul Constanța a- 
daugă cu fiecare zi noi contri
buții Ia înfăptuirea angajamen
telor luate în acest an. Manipu
larea peste plan a 15 tone de 
mărfuri zilnic, colectarea a 25 
tone de fier vechi, prestarea a 
20 000 ore de muncă voluntar- 
patriotică la gospodărirea și în
frumusețarea portului, reprezin
tă îndeplinirea angajamentelor 
luate în cinstea Conferinței Na
ționale a partidului.

Nu este zi în care uteciștii An
drei Bădrăgan, Ion Agapie. Con
stantin Năstase, Mircea Roibu, 
Ion Dumitru toți cei 150 de ti
neri entuziaști de aici, să nu-și 
semneze prezența Ia acțiunile 
inițiate în cadrul șantierului.
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■armistițiu
în Ulster?

O unitate a forțelor patriotice de eliberare din Angola

CONVOCAREA
CHILE

■ ■

CONGRESULUI
U. T. M. A

TIRANA 13 (Agerpres). — 
La Tirana a avut loc o ple
nară a Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Muncii 
din Albania. Plenara a hotărit 
convocarea, pentru 23 octom
brie, a celui de-al 6-lea Con
gres al U.T.M.A.

„Ziua demnității
naționale1

9

Ziua de 12 iulie, proclamată „Zi a demnității naționale *, 
a fost marcată. în numeroase localități chiliene, prin ample 
acțiuni de sprijin față de guvernul Unității Populare.

In localitatea minieră Sala- 
dillo a avut loc o întrunire con
sacrată aniversării unui an de 
la naționalizarea, de către gu
vernul Unității Populare, a cu
prului și a companiilor străine 
din industria cuprului, anunță 
agenția Prensa Latina.

Oaspeți nedoriți
Tinerii australieni protestează contra

turneului reprezentativei

de rugby a R.S.A.
Terenurile de joc ale celor mai renumite cluburi 

de rugby din Australia au constituit in tot cursul 
ultimelor sdptâmîni ținta unor operațiuni de 
„ornamentare" de un gen deosebit. Grupe de ti
neri au pătruns pe aceste terenuri și s-au ocupat 

unor uriașe inscripții în 
protestor contra apart-

foarte activ cu plasarea 
care se exprima viguros 
heidului.

Acfiunea aceasta vi^pază a- 
propiatul turneu pe .„conti
nentul cangurilor" al echipei 
de rugby a Republicii Sud 
Africane. Gestul protestatar al 
tinerilor australieni a urmat 
chemării „Comitetului studen
țesc australian pentru con
damnarea aparheidului", co
mitet care se bucură de spri
jinul aproape tuturor organi
zațiilor și asociațiilor de tine
ret din Australia, și care și-a 
propus ca un obiectiv impor
tant să obțină suspendarea 
oricăror legături sportive cu 
U.S.A., atîta vreme cit for
mațiile și reprezentativele 

, sportive sud-africane vor ac- 
\ tiva pe principiul aparthei

dului
O primă manifestare de 

masă a tineretului în acest sens 
a constituit-o valul de demon
strații de protest care a înso
țit în primăvara anului trecut 
turneul în Australia al echipe
lor sud-africane de rugbi 
„Sprinkbook" și „AU Stars". 
Sute de tineri studenți, elevi, 
funcționari, muncitori au par
ticipat la acțiunile protestata
re care au îmbrăcat forme 
mergînd de la pichete și 
manifestații în fața terenu
rilor de sport și pînă la 
o veritabilă „ocupare" a 
terenului de rugby înainte 
de orele programate pentru 
desfășurarea partidelor. Mani
festările au culminat cu pro
testul de pe terenul unui club 
de rugby din Melbourne. A- 
proape 600 de tineri s-au așe
zat pe teren exact în momen
tul în cate echipa „AU Stars" 
își făcuse apariția. Tinerii nu 
au putut fi evacuați de pe te- 

. ren de către organele de or
dine și după șase ore de ocu
pare demonstrativă a terenu
lui de joc, partida a trebuit 
să fie contramandată. Lnciden 
tele de pe terenul din marele 
oraș australian, larg relatate 
în presă, au acut darul de a 
aduce întreaga chestiune a 
turneului celor două echipe 
sud - africane de rugby în 
dezbaterea forurilor guverna
mentale. Și dacă oficialitățile 
s-au simțit datoare să cheme 
la „evitarea acțiunilor violen
te de protest pe terenurile de 
sport", este semnificativ fap
tul, că mărturie a ecoului miș
cării protestatare a tinerilor, 
nici o oficialitate marcantă

din 
participat la cele patru parti
de disputate de echipele de 
rugby sud-africane în trei o- 
rașe australiene (inițial tur
neul prevedea zece partide in 
opt orașe).

Acum, tinerii australieni își 
anunță hotărîrea de a între
prinde acțiuni energice pen
tru a împiedica turneul echi
pei reprezentative de rugby a 
R.S.A. ,.Placard ele și inscrip
țiile de protest de pe terenu
rile de sport sînt doar un 
prim avertisment" se arata 
într-o declarație a „Comite
tului studențesc australian 
pentru condamnarea aparthei
dului". Prin asemenea mani
festări de avertisment se ur
mărește, se pare, contraman
darea turneului echipei sud- 
africane.

aparatul de stat nu a

La întrunire a luat cuvintul 
președintele Salvador Allende, 
care a vorbit despre semnificația 
acestui act pentru cucerirea unei 
reale independențe economice și 
politice a Republicii Chile. Cu
prul reprezintă 74 la sută din 
exporturile chiliene și asigură 
peste 25 la sută din resursele 
financiare bugetare. Șeful statu
lui chilian a menționat printre 
realizările guvernului Unității 
Populare politica externă inde- 
pedentă. care a permis stabi
lirea relațiilor diplomatice cu o 
serie de țări, între care Cuba, 
R. D. Vietnam, R.P.D. Coreeană 
si Guineea. Aceste acte de poli
tică externă — a declarat el — 
au fost realizate pe baza respec
tului normelor de drept interna
țional. „Respectăm dreptul la 
autodeterminare al fiecărui po
por și neintervenția în afacerile 
altor țări, după cum nu admi
tem nimănui să intervină în 
treburile noastre11 — a declarat 
Allende.

Președintele chilian a con
damnat uneltirile companiilor 
străine afectate de măsurile lua
te de statul chilian. „Monopo
lurile străine sînt nemulțumite 
că au pierdut cuprul chilian, dar 
și pentru exemplul pe care îl 
oferă o țară mică, cum este a 
noastră, prin opoziția sa față de 
imperialism11 — a spus Allende. 
Șeful statului chilian a cerut 
muncitorilor să depună toate e- 
forturile pentru sporirea pro
ducției de cupru a țării, pentru 
a contribui și in acest fel la de
pășirea unor dificultăți economi
ce prin care trece țara.

In Irlanda de Nord au avut 
loc noi ciocniri sîngeroase, 
soldate cu 5 morți și nume
roși răniți. Puternice explozii 
au distrus cite va clădiri, din 
Belfast și Londonderry.

în ciuda acestor violențe, 
care amenința să ducă la o 
confruntare și mai aspră în
tre protestanți și catolici, se 
aud tot mai frecvente glasuri 
care cer restabilirea calmu
lui și continuarea dialogului. 
După cum relatează presa 
londoneză. Seamus Twomey,, 
comandantul unităților din 
Belfast ale aripii provizorii a 
organizației I.R.A. (Armata 
Republicană Irlandeză), a 
declarat că este gata să pro
clame un nou armistițiu, 
dacă trupele britanice „își 
vor respecta angajamentul 
luat". Potrivit cotidianului 
..The Guardian11, declarația a 
fost primită favorabil în rin- 
dul oficialităților britanice, 
sporind șansele proclamării 
unui nou armistițiu.

• CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AI, R. D. GERMANE l-a împu
ternicit pe ministrul de externe 
Otto Winzer să întreprindă mă
surile necesare pentru ducerea 
convorbirilor propuse de guver
nul Finlandei, în vederea depli
nei normalizări a relațiilor din
tre R.D. Germană și Finlanda. 
Consiliul de Miniștri a audiat un 
raport prezentat de Otto Winzer, 
privind comunicarea guvernului 
finlandez referitoare la intenția 
de a stabili, în viitorul apropiat 
relații diplomatice cu R. D. Ger
mană.

Interviul 
cancelarului Brandt

P. NICOARA

In capitala chiliana a avut 
loc o adunare festivă consa
crată împlinirii unui an de la 
naționalizarea de către gu
vernul Unității Populare a 
principalei bogății naturale 
a țării — cuprul. în prezența 
a mij de partieipanți. preșe
dintele Salvador Allende a 
semnat actul intitulat „Drep
turile ' ------------- *
tului 
tiune 
șeful 
cinile 
rații in promovarea procesu
lui actual de transformări 
democratice in Chile.

• INTR-UN INTERVIU acor
dat ziarului „Westfălische Rund- 
schau", cancelarul vest-german. 
Willy Brandt a reafirmat că. 
după alegerile parlamentare an
ticipate programate pentru de
cembrie a.c., Partidul Social-De
mocrat intenționează să conti- 
nuie colaborarea in cadrul unei 
coaliții guvernamentale cu Parti
dul Liber Democrat. Cancelarul 
Brandt a afirmat, de asemenea, 
că problemele de politică exter
nă, între care cele privind rela
țiile R. F. a Germaniei cu țările 
socialiste, vor ocupa un. loc im
portant în cadrul campaniei e- 
lectorale a Partidului Social De
mocrat.

și îndatoririle tinere- 
chilian". Intr-o alocu- 
rostiti cu acest prilej, 
statului a relevat sar- 
ce revin tinerei gene-

• HA DAM, ministrul aface
rilor externe al R.P.D. Coreene, 
a primit pe Ion Datcu, reprezen 
tantul permanent al Republicii 
Socialiste România la O.N.U., 
aflat într-o vizită la Phenian. 
Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire prietenească.

idinistrul de externe al R.P.D 
Coreene a oferit un dineu in 
cinstea reprezentantului perma
nent al României la O.N.U,

Reluarea convorbirilor
cvadripartite in problema

Vietnamului
După o întrerupere de peste 

două luni, determinată de refu
zul delegațiilor americană și 
saigoneză de a mai participa la 
lucrări, joi au fost reluate. în 
capitala Franței, lucrările Con
ferinței cvadripartite în proble
mele Vietnamului.

Luînd cuvîntul în cadrul celei 
de-a 150-a ședințe, Nguyen Thi 
Binh, șeful delegației Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud, 
a declarat că Statele Unite, sabo- 
tînd lucrările conferinței, au în
treprins, în același timp, escala
darea războiului în Vietnam.

„Poziția noastră, a spus Ngu
yen Thi Binh, este ca problema 
sud-vietnameză să fie rezolvată 
pe deplin și pentru totdeauna. 
Aceasta înseamnă rezolvarea 
concomitentă a problemelor po
litice și militare, care să permită 
să se treacă la acorduri generale 
și să se pună capăt războiului, 
să fie restabilită pacea. In acest 
sens, propunerile pașnice in 
șapte puncte ale G.R.P. reprezin
tă o bază înțeleaptă și echitabilă 
pentru o analizare serioasă a u- 
nei, rezolvări posibile". Succesul 
viitor al Conferinței de la Paris, 
a subliniat șeful delegației 
G.R.P.. depinde de poziția gu
vernului american, de faptul da
că acesta este sau nu hotărit să 
renunțe la escaladarea războiu
lui și sâ înceapă tratative 
serioase.

Xuan Thuy. șeful delegației 
R. D. Vietnam, a condamnat 
cu hotârire acțiunile agresive ale 
imperialiștilor americani împo
triva R. D. Vietnam și a între
gului popor vietnamez. Minarea 
porturilor R.D.V., bombardarea

• ADUNAREA LEGISLATI
VA A STATULUI VENEZUE- 
LEAN GUARICO a adresat pre
ședintelui Rafael Caldera o scri
soare prin care cere restabilirea 
relațiilor diplomatice între Ve
nezuela și Cuba, informează a- 
genția Prensa Latina.

f
• NAVA SPAȚIALA AMERI

CANA „PIONEER-KT, lansată 
in direcția planetei Jupiter, va 
pătrunde, la 15 iulie, în miste
rioasa centură a asteroizilor și 
va incepe traversarea acesteia, 
care va dura șapte luni, in urma 
căreia se va stabili dacă oamenii 
vor putea explora planetele pe-

IRAK: însemnele noului
Irakul este una din ță

rile în care vestigiile ve
chilor civilizații ce-au în
florit cindva pe păniîntul 
dintre Tigru și Eufrat, in 
anticile cetăți ale Ninivei 
și Eabilonului. în Bagda
dul din ..1001 de nopți’1, 
sc întâlnesc alături de 
realizările mai noi, dînd 
parcă simboluri aparte 
împletirii dintre istoria 
frămîntată a Mesopota- 
miei. legendele orientale, 
realitățile contemporane 
și aspirațiile spre progres 
ale poporului irakian. 
Ruinele unor orașe anti
ce. sistemele de irigații 
milenare, lingă care au 
răsărit coloanele semețe 
ale rafinăriilor sau com
binatelor chimice, clădi
rile moderne ale Bagda
dului. întregesc imaginea 
unei țări a cărei istorie 
este pierdută în milenii, 
dar al cărei prezent se 
face simțit in ritmai în
noirilor.

Un act de însemnătate 
deosebită pentru destinele 
Irakului l-a constituit 
răsturnarea monarhiei și 
instaurarea republicii la 
14 iulie 1958. Anii care

au urmat s-au caracteri
zat prin realizarea unor 
vaste programe multila
terale. vizînd dezvoltarea 
economiei și culturii na
ționale, folosirea princi
palei bogății a țării — 
țițeiul — în interesul po
porului irakian.

Naționalizarea unor în
treprinderi și instituții 
bancare. înființarea unei 
industrii naționale de ex
ploatare, valorificarea și 
comercializarea 
lui, înfăptuirea 
agrare, au creat 
structural nou, 
permis dobîndirea 
succese importante în do
meniul economic, social și 
cultura], creîndu-se con
dițiile necesare pentru 
trezirea la viață a unor 
regiuni care pînă nu de 
mult erau excluse din cir
cuitul economic și social 
al țării. Un loc deosebit 
in cadrul actualului plan 
cincinal îl ocupă valorifi
carea petrolului, a cărui 
producție a atins 77 mi
lioane tone în cursul a- 
nului trecut. în ultimii 14 
ani au fost adoptate mă
suri pe linia creșterii

petrolu- 
reformei 

un cadru 
care a 

unor

producției, a sporirii can
tităților de țiței prelucrat 
pe teritoriul irakian, a li
mitării sferei de activi
tate a firmelor petroliere 
străine. în anul 1967 a 
fost creată Societatea na
țională irakiană de pe
trol, instituție cu largi 
atribuții pentru exploa
tarea acestei bogății. Oda
tă cu naționalizarea a 
două din sucursalele a- 
parținind companiei „Irak 
Petroleum11 — act legitim 
înfăptuit la 1 iunie a.c.— 
a crescut simțitor volu
mul operațiunilor ce re
vin Societății naționale 
irakiene de petrol. După 
cum șe știe, hotărîrea de 
a naționaliza cele două 
subcompanii a intervenit 
după ce, timp de o peri
oadă îndelungată. l.P.C. a 
promovat o politică con
trară intereselor irakiene, 
pe această linie înscriin- 
du-se reducerea abuzivă 
a extracției de țiței, fapt 
care punea în pericol pla
nul de investiții de lungă 
durată lansat de guvernul 
de la Bagdad. Decretul 
de la 1 iunie a primit a- 
probarea tuturor cercu-

rilor politice din Irak, se 
bucură de sprijinul celor
lalte țări arabe, al opiniei 
publice internaționale. A- 
lături de dezvoltarea in
dustriei petroliere și de 
crearea cadrelor necesare 
acestei industrii, la Bag
dad se are în vedere cre
area și dezvoltarea altor 
ramuri moderne cum ar 
fi producerea de îngră
șăminte, sodă caustică, 
polietilenă ctc. La Rumei- 
lah, Mjchrak au fost 
inaugurate noi șantiere 
care în final vor pune in 
valoare noi capacități ale 
industriei petrochimice și 
vor da o utilizare superi
oară sulfului, o altă bo
găție a Irakului. Sporirea 
veniturilor provenite din 
petrol a permis îndrepta
rea unor fonduri impor
tante spre agricultură, 
ramura tradițională a e- 
conomiei irakiene în care 
sînt cuprinse peste două 
treimi din populația ță
rii. De-a lungul Tigrului 
și Eufratului, paralel cu 
folosirea sistemelor de 
irigații seculare, au înce
put să fie exploatate noi 
sisteme hidroenergetice.

lacuri de acumulare po
tolind setea pămînturilor 
aride, pe care se a- 
flă întinse plantații de 
bumbac, orez, tutun și 
curmali (Irakul este pri
mul producător mondial 
de curmale).

Nu există domeniu de 
activitate în care să nu 
se poată constata efortu
rile poporului irakian de 
a șterge urmele domina
ției străine, de a lichida 
rămînerile în urmă și a 
înainta 
sului 
pentru 
gățiilor 
creșterii continue a nive
lului de viață material și 
spiritual. Sărbătoarea de 
Ia 14 iulie oferă poporului 
irakian posibilitatea tre
cerii în revistă a reali
zărilor obținute, afirma
rea voinței sale de a con
tinua eforturile pe calea 
progresului și emancipă
rii.

pe calea progre- 
econoniic-social, 

valorificarea bo- 
țării, în interesul

I. TIMOFTE

Reușita
lui McGovern
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VINERI, 14 IULIE 1972

EXPLOZIA ALBA : rulează la 
Victoria (orele 9; 11,15: 13.30; 15; 
18,30; 20,45).

VEDERE DE PE POD : rulează 
la Sala Palatului (orele 17,15; 
20,15), Scala (orele 9; 11.45; 15), 
Festival (orele 8,45; 11,15; 13,30;
16: 18,30: 21), Grădina Select
(ora 20,15), Grădina Festival (ora 
20).

BATALIONUL INVIZIBIL : ru
lează la Doina (orele 11.30; 13.30; 
15,45).

INIMA E UN VÎNATOR SINGU
RATIC : rulează la Doina (orele 
18; 20,30), (la orele 10 program 
pentru copii).O AFACERE : rulează la Patria 
(orele 10; 12.30; 16; 18,30; 21), Ca
pitol (orele 9.30; 12: 14,15: 16.30: 
18.45: 21). Grădina Capitol (ora

20.15) .
ORA ELEFANȚILOR ALBAȘ

TRI : rulează la Timpuri Noi (o- 
rele 9—18,30 în continuare; la ora 
20,15 — Program de time docu
mentare.

TREI DIN VIRGINIA î ruleară 
ia Luceafărul (orele 9: 11.15; 13.30; 
16; 21), București (orele S.39; 
11; 13.30; 16; 18,30; 21). Favorit «c.- 
rele 9.15; 11.30; 13.45: 15; 18.15;
20.30) . Grădina Doir.a (ora 20.15).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRA : rulează la Bucegl for»
16.30) , Arta (ora 16). Grădina Bu- 
cegi (ora 20.15), Grădina Arta (ora
20.15)

JOCUL DE-A MOARTEA î r.- 
lează la Feroviar rorele 9.15: lluW; 
13,45; 16; 18,15: 20,30). Modern (ore
le 9: 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20.45), 
Grădina Modern (ora 20,15). Melo
dia (orele 9; 11,15; 13,30: 16; 13,3<i: 
20,45).

FLOAREA SOARELUI : ru’ează 
la Lumina (orele 9: 11.15; 13.S9: 
16.15; 13.30; 20,45).

MAREA SPERANȚA ALBA : rj- 
leaza la Excelsior (orele 9; 11,15;

orașelor și a altor puncte popu
late, a spus el, au provocat nu
meroase victime în rîndurile 
populației pașnice. Aviația ame
ricană, in mod deliberat și pla
nificat. a început bombardarea 
sistemelor de diguri și de obiec
tive hidrotehnice, cu scopul cri
minal de a provoca inundații în 
Vietnamul de nord, în timpul 
sezonului ploios. întreaga lume 
aștepta ca partea americană să 
se întoarcă la Conferința de la 
PaTis cu dorința de a începe 
convorbiri serioase. Totuși, de
clarația președintelui Nixon din 
21 iunie nu conține elemente re
velatoare în acest sens.

..Subliniem încă o dată, a spus 
în încheiere Xuan Thuy, că, tra
tativele reprezintă calea cea mai 
bună pentru a înceta războiul și 
a restabili pacea în Vietnam, 
pace care este avantajoasă po
poarelor vietnamez și american’1.

Delegatul Statelor Unite, Wil
liam Porter, a declarat că poziția 
țării sale se bazează in continua
re pe planul din 8 mai al pre
ședintelui Nixon și a invitat cea
laltă parte să prezinte observații 
la acest plan. Partea americană 
— a spus el — va examina foarte 
atent punctele de vedere ale 
partenerilor la discuții.

Agenția V.N.A. anunță că, la 
12 iulie, aviația americană a 
bombardat din nou portul Hai- 
fong, străzi din acest oraș, pre
cum și mai multe sate din îm
prejurimile localității. In a- 
ceeăși zi, aparatele de zbor a- 
mericane au bombardat centre 
populate din provinciile Ha 
Bac, Quang Ninh.

riferice ale sistemului solar în 
deceniile viitoare.

Premierul egiptean 
la Moscova

• IERI A SOSIT LA MOS
COVA, într-o vizită de prietenie 
și de lucru, premierul Republicii 
Arabe Egipt, Aziz Sedki — a- 
nunță agenția TASS. Pe aero
portul Vnukovo, oaspetele e- 
giptean a fost întîmpinat de 
Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și de alte persoane 0- 
ficiale sovietice.

„Siria respinge orice toc
meală în problema eliberării 
ofițerilor sirieni capturați de 
forțele israeliene la 21 iunie 
a.c.. pe teritoriul libanez11, a 
declarat un purtător de cu- 
vînt al Ministerului Afaceri
lor Externe al Siriei. El a 
subliniat că „în această ches
tiune nu poate fi vorba de un 
schimb similar celui care 
are loc în cadrul prizonieri
lor de război. Siria, a spus 
ol, cere eliberarea ofițerilor 
și a persoanelor capturate în 
interiorul teritoriului libanez.

Purtătorul de cuvint a a- 
dăugat că țara sa insistă a- 
supra necesității punerii1 în 
aplicare a prevederilor Rezo
luției Consiliului de Secu
ritate din 26 iunie referitoa
re la ofițerii capturați în su
dul Libanului.

b la televizorul clin camera sa de hotel, Mc Go
vern și-a văzut cu ochii victoria. A ieșit în
vingător un oni care cu numai trei luni in 
urmă era privit cu condescendență. Profesorul 
de istorie și-a continuat seria succeselor sur
prinzătoare din „preliminarii» și cele 1864 de

mandate obținute au reprezentat un rezultat neașteptat 
chiar și pentru statul său major alcătuit clin oameni tineri, 
majoritatea foști consilieri ai lui Robert Kennedy în 1968. 
Statul Illinois i-a adus 119 mandate asigurîndu-i alegerea 
fără emoții : au urmat ovațiile susținătorilor repede tempe
rați : noul regulament interzice ample desfășurări de entu-< 
ziasm. Coaliția „Stop—Mc Govern41 a ieșit nu numai în
vinsă dar unii dintre membrii ei ca primarul Chicago-ului, 
Daley, a ieșit de tot din convenție împreună cu 57 de dele
gați aleși in mod neregulamentar. Humphrey, coordonato
rul coaliției, s-a retras ca să figureze ca „salvator44 al uni
tății partidului și ca pretendent optimist pentru 1976. 
Muskie a făcut și el acest gest ca să potolească glumele co
echipierilor care-1 apostrofau cu remarca : „Ești mândru do 
parcă ai avea 1710 delegați nu 171“. Amândoi, Humphrey, 
mai tîrziu, abia după votul hotăritor, i-au promis întregul 
lor sprijin în campania electorală în vederea confruntării 
din toamnă eu candidatul partidului republican, președin
tele Nixon, care va fi indiscutabil desemnat de convenția 
republicană la 21 august, tot la Miami Beach. In ansamblu, 
convenția democrată s-a desfășurat într-o atmosferă .mult 
schimbată față de cea de acum patru ani, de la Chicago 
și se pare, că măsurile extreme de securitate luate de anto-» 
ritățile locale au fost inutile (3 000 de oameni ai gărzii na
ționale, 650 de polițiști, sigilarea Palatului Sporturilor, echi
pe de demorsatori de bombe, controlarea sistemului de apă). 
In ciuda celor 23 <le cazuri ridicate de problema acredi
tării, ședința din prima zi n-a durat 29 de ore cum se cre
zuse inițial. Ea i-a dat eîștig de cauză lui Mc Govern retro- 
cedîndu-i pe toți cei 271 de delegați cîștigați în California, 
cu o mare majoritate de voturi, domonstrînd astfel eă ve
chile tocmeli din culise, din „camerele pline de fum", nu 
mai există și că bătrînii „profesioniști" și-au redus rindu- 
rile. In mod curios, victoria adjudecată de .Mc Govern este 
în cea mai niare parte opera înnoirilor legislative propuse 
de el pentru alegerea delegaților la convenție. Cu alte cu
vinte, o comisie sub conducerea sa a procedat la introdu
cerea unor reforme pentru democratizarea regulilor de pro
cedură inițial în 10 state. Dar zelul lui McGovern și al co
misiei a făcut ca reconstrucția organizațiilor locale să se 
desăvârșească în 45 de state. Noile reguli transferă con
trolul partidului din mîinile politicienilor tradiționali, ca 
Daley, spre masa delegaților și asigură o reprezentare mult 
mai proporțională a categoriilor de democrați. Astfel, dacă 
in 1968 numai 4 la sută din delegați erau sub 30 de ani acum 
sînt 22 la sută, dintre care unii chiar liceeni : femeile silit 
și ele mai bine reprezentate de la 13 la 37 la sută, iar pro
centajul negrilor a crescut de la 5 Ia 15. McGovern este 
de fapt candidatul noilor veniți — radicalilor, liberalilor, 
negrilor șf tinerilor. El însuși recunoaște acest lucru î 
„După vechile reguli, ei nd delegații naționali erau aleși mai 
ales de liderii partidului. Edmund Muskie ar fi câștigat de- 
semnarea”. In California nu sc definitivase procesul de în
noire și vechile regulamente îl considerau învingător abso
lut pe primul clasat (fărâ să repartizeze proporțional votu
rile). A fost șansa lui McGovern să fie beneficiarul chiar 
și al acestor vechi regulamente.

Atenția acordată celor 25 de milioane de noi votanțl, 
tineri care au participat activ la campania sa, i-a asigurat 
„premiul cel mare". Aceștia au fost la rîndul lor atrași de 
platforma politică a noii forțe pe care McGovern o repre
zintă în viața politică americană. Multe dintre ideile sale 
liberale și-au găsit expresia în forma finală a platformei 
electorale aprobate de partidul democrat, „cea mai liberală 
din istoria S.U.A.", cum o numește INTERNATIONAL HE
RALD TRIBUNE. „Promitem cu prioritate o retragere com
pletă și imediată a tuturor forțelor americane din Indo
china — stă scris în acest document. Toate activitățile mili
tare americano în Asia de sucl-est vor înceta. După înche
ierea participării directe a S.U.A. la lupte, se va pune capăt 
ajutorului militar acordat guvernului de la Saigon și altor 
guverne din Indochina11. Tot pe planul politicii externe se 
recomandă reducerea nivelului trupelor americane în Eu
ropa occidentală după consultări cu aliații. Pe plan intern, 
se pronunță pentru reducerea drastică a cheltuielilor mili
tare și alocarea fondurilor disponibile finanțării unor pro
iecte sociale.

Interes suscită și alegerea celui care va candida pentru 
vicepreședinție. Majoritatea democraților cred și acum că 
singurul capabil să îndeplinească această funcție este Ken
nedy, dar „Hamlet“. cum a fost poreclit în ultima vreme, 
s-a plimbat singuratic în iahtul său, consumîndu-și drama 
interioară. EI a telefonat în cele din urmă de la reședința 
sa din Hyannis Port declarând că „datorită unor motive 
personale reale și a responsabilităților familiale" nu poate 
accepta candidatura la vicepreședinție și că acest gest re
prezintă „una dintre cele mai dificile decizii ale carierei 

cșuînd, McGovern

candidat, de fonduri și 
voturi în confruntarea 
bine organizat.

Imagine a centrului olimpic 
Schilksee din Kiel (R. F. a 
Germaniei) unde se vor des
fășură probele de canotaj 

Olimpiadei DOINA TOPOR

13,30; 16; 18,15; 20,30), Aurora (orele 
9; 11.15; 13,30; 16; 18,15).

ASTA SEARA, DANSAM ÎN 
FAMILIE : rulează Ia Pacea (orele 
15,45: 18; 20), Unirea (orele 16; 
18.15). Grădina Unirea (ora 20,30).

20 000 DE LEGHE SUB MARI : 
rulează la Grivița (orele 9: 11,15; 
13.30: 15.45: 18.15: 20.30), Flamura 
(orele 9: 12; 15: 18; 20,30).

ODISEEA GENERALULUI JOSE: 
rulează la Lira (orele 15,30: 18).

CASA DE SUB ARBORI i ru
lează la Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.15; 20,30), Tomis (orele 9; 
11.15; 13^0; 16; 18,15). Grădina To- 

fora 20.30).
OSCEOLA : rulează la Grădina 

Buzești (ora 20.30).
ROBIN HOOD : rulează la Dacia 

(orele 9; 11.15; 13.30; 16; 18,15;
23.30) , Giulestl (orele 15.30: 18;
20.30) .

FELIX ȘI OT1L1A : rulează la 
Flacăra (orele 15,30; 19).

MĂRTURISIRILE UNUI CO
MISAR DE POLITIE FĂCUTE 
PROCURORULUI REPUBLICII : 
rulează la Volga (orele 11,15; 
13.30: 16: 13.30; 20.45).

PENTRU CA SE IUBESC : ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 
17.45; 20).

DESCULȚ IN PARC : rulează la 
Miorița (orele 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18: 20.30).

PUTEREA Șl ADEVĂRUL : ru
lează la Crîngași (Orele 15,30; 19). 
Scala (ora 1-9).

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT : rulează la Central (orele 
9,15: 11.30- 13.45: 16: 18.15: 20,30).

FACEREA LUMII : rulează :a 
Volga, (ora 9).

ASEDIUL : rulează Ia Buzesti 
(orele 15,30: 18).

ANCHETA DE LA HOTEL EX
CELSIOR : rulează la Drumul Să
rii (orele 15.30; 17,45- 20).

AȘTEPTAREA : rulează la Co- 
troceni (orele 15.30; 18: 20,30).

ADIO, DOMNULE CHIPS: ru
lează la Viitorul (orele 15,45: 19).

ANCHETATORUL : rulează la 
Floreasca (orele 15,30; 13; 20,30).

NU TE ÎNTOARCE : rulează la 
Vitan (orele 15,30; 18; 20,15),
Grădina Vitan (ora 20,15).

TOAMNA CHEYENNILOR : ru
lează la Cosmos (orele 15,30; 19). 
Popular (orele 15,30; 19).

FEMEI ÎN OFSAID : rulează la 
Munca (orele 16; 18: 20).

BEATA : rulează la Laromet
(orele 15,30; 17,30; 19,30).

LEGENDA : rulează la Moșilor 
(orele 15.30: 18).

19 FETE $1 UN MARINAR : ru
lează la Progresul (orele 15,30; 13;

20.15).
SILVIA : rulează la Rahova 

(orele 15,30; 18; 20,15).
GENOVEVA DE BRABANT : ru

lează la Grădina Lira (ora 20,30).
ACEASTA FEMEIE : rulează la 

Grădina Moșilor (ora 20.15).
SERATA : rulează la Luceafărul 

(ora 18,30).
FRAȚII : rulează la Modem 

(ora 9).

VINERI, 14 IULIE 1972
Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 

dra“ (La Teatrul de vară „23 Au
gust) : IUBIRE PENTRU IUBIRE 
—- ora 20,30; Teatrul de Comedie

J
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mele politice11. Formula „Kennedy11 ,___ , ___ _
are de ales dintre opt guvernatori și șase senatori demo
crați. Cu patru zile în urmă, el făcea însă cunoscut că lua 
in considerare posibila candidatură a lui Leonard Woodcock, 
președintele sindicatului unit al muncitorilor din industria 
de automobile.

Succesul lui Mc Govern, aparența de refacere a unității 
partidului au fost imediat speculate de contabilii partidului. 
Timp de 19 ore aceștia au dus o campanie telefonică, reu
șind să ridice <le la contribuabilii democrați un fond de... 
4,4 milioane <le dolari. Aceste milioane nu acoperă decit 
parțial datoriile enorme (9,3 milioane) restante din 1968. 
Pentru pregătirea campaniei electorale din noiembrie, de
mocrații mai au nevoie în afară de 
mai ales de voturi, de foarte multe 
cu un adversar mai puternic și mai

(La Parcul Herăstrău) : FATA 
MORGANA — ora 20.30; Teatrul 
Mic (La Teatrul National „I. L. 
Caragiale-, Sala Comedia) : APE 
Șl OGLINZI — ora 20: Ansamblul 
Rapsodia Română : PE PLAIURI
LE MIORIȚEI — ora 18.30: Teatrul 
..C. Tânase41 : TRĂSNITUL MEU 
DRAG — ora 20.

VINERI. 14 IULIE 1972 
PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. 9,05 Film serial pentru 
copii : „Fiul mării44. 10,00 Curs de 
limba germană. Lecția a 3-a. 10,30 
Desene animate : „Urme pe as
falt44. 10,45 Sensul acțiunii : Per- 
fecționai'ea. 11.15 Pagini de umor : 
Aventuri in epoca de piatră. 12,05

Bucureștiul necunoscut : Fîntinile 
orașului. 12,25 Telejurnal. 16,00— 
17.,00 Teleșcoală. 17.30 Deschiderea 
emisiunii de după-amiază. Curs de 
limba engleză. Lecția a 2-a. 18,00
Revista literară TV. 18,30 Satul 
contemporan : „Satul la timpul 
viitor44. 19,00 Tragerea Loto. 19,10 
Moment folcloric cu acordeonis- 
tul Ilie Udilă. 19,20 1001 de seri : 
„Zdreanță41. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Raportăm Conferinței Naționale a 
partidului. Oameni și fapte din 
marea întrecere. 20,15 Film artis
tic : „Facerea lumii44. 22.00 Ancheta 
TV. : Cît costă și cit valorează 
cercetarea ? Emisiune de Andrei 
Banc. 22,25 Imagini din Franța — 
film documentar. 22,50 „24 de ore1-.
PROGRAMUL II

20,00 O viață pentru o idee : Ni- 
chitin (I). 20,35 Biblioteca pentru 
toți : George Coșbuc. 21,20 Agenda. 
21,30 Cluburi sportive bucureștene. 
21,50 Film documentar .- „Cuprul". 
22,05 Dans și muzică de pretutin
deni.
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