
întregul popor întimpină cu succese deosebite

CONFERINȚA NAȚIONALĂ A PARTIDULUI
TABLOU VIGUROS AL DEZVOLTĂRII PATRIEI
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COMUNICAT
cu privire la îndeplinirea Planului

de stat in semestrul I 1972
• Producția realizată în semestrul I 1972 plinit și depășit planul pe semestrul I

depășește producția întregului an 1965. • Aproape 60 la sută din sporul producției

• Toate ministerele, organizațiile economi- globale industriale s-a obținut pe seama

Proletari din toate țările, uniti-vă!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ce centrale și consiliile populare au înde- creșterii productivității muncii
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Textul Comunicatului ÎN PAG. III Noaptea la arat.
Foto: GB./CVCV

au Îndeplinit
ANGAJAMENTELE

IN MAREA
ÎNTRECERE

NOI DEPĂȘIRI VALORICE
Patru unități economice 

din județul Botoșani au a- 
nunțat încă de pe acum în
deplinirea sarcinilor de plan 
revenite pe cele 7 luni ale

anului. La Fabrica de con
fecții Botoșani, spre exem
plu, depășirea valorică față 
de planul inițial se cifrează 
ia 20 milioane.

OBOSEȘTE REPEDE!
7
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• Cu toate măsurile luate, practica studenților rămîne încă o simplă vor
bă frumoasă • Ce se va întreprinde pentru remedierea lipsurilor ?

PRODUCTIVITATEA MUNCII
IN CONTINUA CREȘTERE

Minerii din exploatările carbonifere ale județului Gorj 
au îndeplinit integral angajamentele asumate în întrecerea 
socialistă în întîmpinarea Conferinței Naționale a partidu
lui. Ei au extras, peste angajamentul anual, 22 500. tone 
cărbune și au obținut o productivitate a muncii care întrece 
cu 538 lei nivelul prevăzut. Valoric, activitatea minerilor 
gorjeni s-a concretizat în depășirea cu 8 700 000 lei a sar
cinilor revenite la producția marfă.

ȘASE LUNI POT AVEA VALOAREA
UNUI AN

SCHIMBUL DE ONOARE
AL MECANIZATORULUI

Cu câteva zile înainte ca stu
denții sâ-și ocupe locul efectiv 
in practica de producție, ne-am 
interesat mai îndeaproape la 
citeva întreprinderi tirpișorene 
asupra felului in care este pre
gătită din punct de vedere or
ganizatoric și — de ce nu ? — 
profesional, această importantă 
..materie“ ce intră in pregătirea 
viitorului specialist. La Uzinele 
mecanice am fost informați că. 
din punctul ei de vedere, con
ducerea a asigurat in întregime 
totul, respectindu-se întocmai 
indicațiile ministerelor. De ase
menea, la Industria linii și E- 
lectromotor. Am văzut și pla
nul activităților comune — în
tocmit in urma unei discuții 
organizate de către Comitetul 
municipal U.T.C. intre secreta
rii din întreprinderile vizate și 
Consiliul U.A.S. pe centru uni
versitar. Dacă am fi scris la 
acea dată prezentul articol, cu 
siguranță că ar fi excelat prin 
calificative bune. Am preferat

Kealizînd o pro- 
ducție-marfă su
plimentară în va
loare de peste 
22 500 000 lei, co
lectivele unităților 
industriale din mu
nicipiul Alba lulia 
și-au îndeplinit, în 
cinstea Conferinței 
Naționale a parti-

dului, angajamen
tele asumate pe 
întreg anul. La va
loarea producției 
marfă vîndută și 
încasată, prevede
rile de plan pe pe
rioada care a tre
cut de la începutul 
anului au fost de-

pășite cu peste 31 
miîipane lei. Peste 
87 la sută din spo
rul de producție 
înregistrat s-a ob
ținut pe seama 
creșterii producti
vității muncii, cu 
4,1 la sută peste 
sarcina stabilită.

COLECTIVELE OAMENILOR MUNCII

Miercuri seara situația la zi a 
activităților de pe suprafețele 
destinate culturilor duble din 
cadrul cooperativelor agricole de 
producție ale județului Brăila 
arăta astfel:

• Total suprafață planificată 
— 32 000 ha;

• Suprafață eliberată — 25 000 
ha;

• Suprafață arată — 20 00 ha;
• Suprafață însămînțată — 

18000 lia (din care 10000 ha cu 
porumb boabe).

Nu e o situație strălucită, ne 
spune tovarășul Ion Apostolescu, 
președintele U.J.C.A.P., dar ea 
reflectă totuși amplul efort al ță
ranilor noștri cooperatori de a 
confirma în practică ideea cul
turilor duble, de a cărei valoare 
nimeni nu se îndoiește — și mai 
ales hotărîrea lor ca, în aceste 
zile presate intens de pulsul cam
paniei, să facă totul pentru ca 
procentul între „planificat" și 
realizat să încline decisiv spre

sută la suta, să devină cit mai 
grabnic sută la sută. Pentru a- 
ceasta am luat măsuri eficiente, 
între care aș sublinia în mod 
deosebit lucrul în schimburi pre
lungite, pentru mecanizatorii ce 
deservesc combinele (2—3 ore 
din seară le consacra aratu
lui), organizarea unor schimburi 
de noapte în unitățile ramase în 
urma".

Ani luat cele spuse de tovară
șul președinte, drept o invitație, 
căreia i-am dat curs în aceeași 
seară.

...Orele 20,30.1.M.S.-ul săgetează 
liniștea cîmpiei bărăgane, înfio
rată din cînd în cînd de șoapte 
misterioase și iepuri. Cite o vul
pe își joacă mărgelele ochilor în 
bătaia farurilor, evitînd 
printr-un salt 
mîntul respiră

apoi 
confruntarea. Pa- 
calm, eliberat de

I. ANDREIȚA

(Continuare in pag. a Il-a)

DIN JUDEȚUL NEAMȚ RAPORTEAZĂ
Colecțivele întreprinderilor industriale din județul Neamț 

și-au îndeplinit angajamentele luate în cinstea Conferinței 
Naționale a partidului. Intre sporurile de producție reali
zate suplimentar se numără : 1 600 tone țevi din oțel, 890 
prăjini grele de foraj, utilaje și mașini pentru industria 
lemnului în valoare de 2,5 milioane lei, 3 620 mc prefabri
cate din beton, 2,9 milioane cărămizi și blocuri ceranice, 
10 000 tone ciment, 5 200 tone var, 32 000 bucăți tricotaje și 
alte importante produse.

Ioniță Vasile și Andrei Ion 
doi dintre uteciștii al cărot 
țel este depășirea angajamen
telor luate în cinstea Confe
rinței Naționale a Partidului

I

Conjfonțjn Ștefan: „...numai 
faptele au valoare !“

J

să amînăm scrierea lui după 
începerea practicii și iată că 
însoțim o brigadă formată din 
cite un reprezentant al Consi
liului U.A.S.R., al Comitetului 
Central al U.T.C. și al Ministe
rului Educației și învățâmîntu- 
lui. Am reparcurs itinerarul 
amintit la capitolul proiecte, 
extinzindu-l și la alte întreprin
deri. Din capul locului trebuie 
să o spunem că în ciuda unui 
evident salt calitativ, practica în 
producție suferă în continuare 
de multe neajunsuri, toate vi
zi nd compartimentele ei princi
pale : .organizare și conținut,.

Conform instrucțiunilor din 
acest an, studenții din anii miti 
trebuie să lucreze direct în pro
ducție, scopul urmărit fiind, în 
primul rind, cel educativ : cu
noașterea și aprecierea muncii 
la justa ei valoare. Or, din a- 
cest punct de vedere, după cum 
recunoștea tov. inginer Zeno 
Pirceade la U.M.T., reprezen
tantul care răspunde direct de 
practica studenților, in mo
mentul de față uzina n-are po
sibilitatea să-i asigure fiecărui 
student un loc de muncă efec
tiv. în cel mai bun caz, aportul 
studentului în producție este 
indirect, prin intermediul pres
tării unor munci auxiliare. Este 
adevărat că fiecare student a 
fost repartizat pe lingă un mun
citor. Dar cu ce-1 poate ajuta 
acesta din urmă, mai ales dacă 
este strungar, dacă înainte de 
toate trebuie 
gropriul plan 

alitatea de

ziua respectivă, ne-a mărturisit 
sincer eă a desfăcut o cutie de 
viteză după care, ne mai avîntJ 
de lucru, (fiindcă nici n-a ce- 
rut) și-a făcut un inel. (L-am 
admirat și noi). Șeful de echipă 
unde a fost repartizat C. Cazacii, 
Francisc Siloviță declară răspi
cat : „N-am ce să le dau da 
lucru“. Maistrul Mihail Dekrcf 
ne-o spune și mai răspicat 1

ION DANCEA

(Continuare în pag. a Il-a)

să-și realizeze 
de producție ? 

observator plicti
sește repede, invitînd la plim
bare. Intrebîndu-1 pe Constan
tin Cazacu, an I — mecanică 
secția T.C.M. — ce a făcut în

Constituirea clu
bului universitar 
de fotbal „Spor
tul Studențesc" 
din București 
„Balcaniada" de 
tenis
Informații sporti 
ve

i'

J

PEISAJE
MODIFICATE

de A. I. ZAINESCU

TINERI FRUNTAȘI „Săi cunoască
a

I
I
I

„NICI O MAȘINA Șl 
NICI UN UTILAJ SUB 
RANDAMENTUL PLANI
FICAT ! NICI UN MINUT 
NELUCRAT

Cuvintele, scrise cu litere 
mari, roșii, atrag ca un 
magnet privirea cînd in
tri în hala de montaj a Uzi
nei de Pompe-București. 
Sînt vii, mobilizatoare, im
perative și, tot timpul cit 
stai acolo, în hală, din orice 
loc te-ai afla ai impresia că 
te urmăresc, te cheamă să le 
citești și să le urmezi în
demnurile. Poate și din a- 
ceastă cauză, stînd de vorbă 
cu maistrul Nistor Nîcolae 
despre succesele obținute de 
brigada sa în cinstea Con
ferinței Naționale a partidu
lui, privirile noastre s-au 
îndreptat, des, către acele 
cuvinte.

„In brigada pe care o con
duc, ne spune maistrul Nis
tor, lucrează doisprezece ti
neri. Sînt mîndru dc acești 
băieți ! De la ei, de Ia ute-

ciști, a pornit unul dintre 
cele mai îndrăznețe angaja
mente : MONTAREA PESTE 
PLAN A DOUĂSPREZECE 
POMPE „SADU-65**.  Omul 
și ...pompa ! Dar ci s-au au- 
todepășit : AU MONTAT 
ȘAISPREZECE POMPE ! De 
evidențiat ar trebui să-i e- 
vidențiez pe toți, clar amin
tesc pe cei mai harnici din
tre cei mai harnici : Maxim 
Vasile, Constantin Ștefan și 
Ioniță Vasile. îmi pare rău 
că, dintre ei, lipsește Maxim. 
L-am trimis la Caracal să 
repare niște pompe. Este u- 
nul dintre cei mai pricepuți. 
Am încredere totală în el... 
Cunoaște meserie !...“

O confirmare a acestor a- 
piecieri ne oferă și Stănescu 
Paraschiv — secretarul Co
mitetului U.T.C. din uzină : 
„Toți tinerii din această bri
gadă s-au format, aici, in 
uzină, ca lăcătuș-montori. 
Timp de doi ani ci au fost 
ucenici și s-au calificat la 
locul de muncă. Este, cred,

se-sccretul succeselor lor, 
crețul montării celor șaispre
zece pompe, un rezultat de 
prestigiu. Pentru că, lucrind 
tot timpul în uzină, invățind 
aici, s-au obișnuit cti disci
plina muncitorească, au pă
truns tainele meseriei../*

„NICI O MAȘINA ȘI NICI 
UN UTILAJ SUB RANDA
MENTUL PLANIFICAT. 
NICI UN MINUT NELU
CRAT

Cuvintele - angajament ne 
însoțesc pașii pînă la ieșire 
și acum știm că ele nu sînt 
doar simple hozinci, că ele 
semnifică voința comună tu
turor muncitorilor de la a- 
ceastă întreprindere bucu- 
reșteană, că ele sînt, de fapt, 
imperativele fierbinți ale 
zilei cărora li se răspunde, 
clipă de clipă, prin succese 
remarcabile în producție...

TEODOR POGOCEANU
Foto : ALEXANDRU 

PRUNDEANU
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Daca in plan fizic hărțile sînt intr-un fel definitive și su
feră doar arareori unele accidentale modificări, în plan eco
nomic ele sînt aproape întotdeauna incomplete. Gîndireo 
economică le plasează într-un permanent relief al dezvol
tării, ele devin practic uriașe platforme de încercare și con
cretizare a viitorului, par uriașe pacheboturi în larg, un flu
viu imens le mină și le ridică parcă, un ocean viu, nevăzut 
al mișcării, un flux lung, absolut. Dintr-o trebuință de cal
cul și de metodă ele sînt puse în ecuație permanentă cu 
viitorul. Sînt delimitate în zone cu caracteristici și determi- 
mări evidente, devin aplicație a științei organizării și plani
ficării social-economice.

O succintă privire aruncotâ pe harta ultimilor ani relie
fează pregnant aceasta. Sînt zone care au ieșit puternic 
din anonimat și s-au aliniat la ritmul general al dezvoltării, 
piasîndu-se în perimetrul tot mai dens al industriei și agri
culturii moderne, în vecinătatea imediată a marilor centre 
urbane tradiționale pînă mai ieri prin însăși singularitatea și 
solitudinea lor. Ele polarizau atenția și aglomerau energii 
întinse provenite din locuri diverse și depărtate. Forța de 
muncă însăși trăia într-un fel de exod, într-un ciclu al mi- 
grației. în Valea Jiului, cu ani și ani în urmă, puteau fi în- 
tîlniți, bunăoară, foarte multi moldoveni, veniți aici să îmbră
țișeze profesia de miner. Deschiderea frontului de lucru la 
minele de la Leșul Ursului însă i-a întors pe mulți acasă. 
Este un exemplu, unul din zecile de exemple, prin care echili
brarea și stabilirea pe zone a energiilor, a forței de muncă 
și de creație au dobîndit expresia clară, legică, a dezvol
tării pe ansamblu a economiei naționale, și de aici și o 
politică concretă a investițiilor, un mare volum al acestora 
fiind deplasat tocmai către astfel de locuri, odinioară latente. 
Dar exemplul cel mai elocvent, intr-adevăr revelator în 
această privință, îl reprezintă însăși situația actuală, a noilor 
județe.

Noi - într-un sens, desigur, larg, figurativ. Dar și într-un 
sens economic, deplin. Fiindcă tocmai aceasta este și rela
ția lor dinamică, universul lor deschis prin care comunică 
și se integrează în circuitul însuși al energiilor țării : eco
nomicul validat intens de timp, rolul economic tot mai activ 
pe care îl joacă. Buzău, Vrancea, Sălaj sau Vaslui sînt azi 
puncte ferme într-un orizont plin de mișcare. Apariția tur-

(Contimiare în pag. a Il-a)
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1. Aerotransportoml de un ooieettv de eievl <Mn G*1*U, sub
îndrumare* profesmtal Kiraiy Matei, a obținut Marele pr—te eo> 
lectiv al expoziției. Funcțtonlnd pe principiul pernei de aer, apararui 
este capabil sft transporte e greutate de Mt kg.

MINITEHNICUS 72
A apărut pe neașteptate, 

nerăbdător parcă să anime 
lumea co pilariei populată de 
simboluri. Ne-am trezit cu el 
revendieîndu-și locul alături 
de Nic Pitic, Donald Rățoiul 
sau Pinochio. Căci ce altceva 
este acest simpatic băiețel, cu 
capul dolofan cit mingea de 
fotbal, cu nasul rotofei, afi- 
ș'tnd fălos ecranul radar pe 
post de beretă decât un perso
naj ivit anume pentru a 
obliga privirea deasupra celor 
mici ? Minitehnious ține să ne 
spună £ă există, vrea să facă 
cunoștință fiecăruia dintre 
noi, oferind cartea de vizită a 
preocupărilor sale, prinrAnd-o 
discret la butonieră. De vor
bit, vorbește puțin. Personajul 
simbol preferă aura de Prîs- 
lea Năzdrăvanul aratînd ce 
poate, ce știe să facă, ce are 
de gind să facă de acum în
colo. A început, cum era nor
mal, oum așteptau cei de-o 
vîrstă ou el, frații mai mici 
sau, uneori, mai mari, chiar, 
cu îmbogățirea universului 
fermecat al jocului. Ursulețul 
de pe etajeră a început să 
vorbească. Păpușa din colțul 
camerei oere, ca și ceva mai 
vârstnicul ei coleg de joacă, niște copii. O serie de expona-

4. Un grup de elevi din clasele a Vl-a și a vin-a 
de la Școala generală nr. 1> din Brașov a construit 
acest tablou de distribuție complex. Atlt ca aspect 
cît și ca performanțe tehnice el nu este cu nimic 
inferior celor intflnite la panourile de comanda din 
marile unități economice ale țării. De altfel și 
juriul a acordat un premiu II colectiv celor ce au 
dovedit atlt de numeroase cunoștințe de electroteh
nică.

5. Pionierii Mihai Gheorghiu, Dan Stanciu și 
Nicolae Rușcă de la Palatul Pionierilor din Bucu
rești au obținut o mențiune colectiv* pentru reali
zarea acestui sistem de comunicații prin interfon. 
Este o instalație modernă realizată pe baza a ceea 
ce electronica modernă oferă dezvoltării tehnicii 
zilelor noastre.

I. VOICU 
Foto : P. TANJALA

Constituirea clubului universitar de
fotbal „Sportul studențesc",
Casa de cultură a studenților 

din Capitală a găzduit sâptămî- 
na trecută ședința de consti
tuite a Clubului universitar de 
fotbal „Sportul studențesc".

Acest act vine să încununeze 
efortul depus pînă la această 
dată de mișcarea sportivă stu
dențească din Capitală, rezulta, 
tele de prestigiu obținute de-a 
lungul anilor, care au dus. în 
cele din urmă, la promovarea e- 
chipei de fotbal în prima divi
zie a țării. Acest act vine, in 
sfîrșit, să reia o tradiție. în fe
bruarie 1919, după cum este cu
noscut a luat ființă clubul „Spor
tul studențesc* 4 a cărui existență 
este consemnată pînă în anul 
1943. în 1937 echîpa de fotbal a 
acestui club promova în divizia 
națională de fotbal. După război, 
cîțiva tineri inimoși, în număr 
abia cît să constituie o echipă 
în limitele regulamentului, au 
„încropit" o echipă de fotbal ce 
făcea antrenamente și juca me
ciurile „oficiale* 4 pe terenul din 
spatele Facultății de medicină 
veterinară. în ciuda tuturor greu
tăților acești îndrăzneți și pasio
nați ai fotbalului au făcut un 
.pas a cărui temeritate era con

de rrăncare. Mina din oe m 
ce mai sigură pe sine a prins 
pe umerele de carton ale rs- 
cheteior si mtniai toanelor 
forța de zbor. Au apdrwf •« 
orele de dincolo ale progra
mului școlar, dm apetitul 
pentru tehnică al lui Mintteh- 
nicus, lucruri pe care cu greu 
i le atribuim chiar atunci 
tind ne orga electronică, pe 
calculator (desigur, mini) pe 
aparatul de probat nivelul de 
cunoștințe, pe vehiculul cu 
pernă de aer, pe stația radar 
ori pe postamentul detectoru
lui de metale îi vedem gravat 
numele. In această expoziție 
deschisă zilele trecute prin 
grija Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor, Mini- 
tehnicus nu face dedt tă-și 
desconspire identitatea, in ci- 
leva sute de exemplare ofe
rind o incompletă dar sugesti
vă dimensiune a pasiunii 
pentru tehnici in rindul celor 
mai tineri elevi ai țării.

La fiecare pas, un obiect, 
un panou, o instalație mai 
mare sau mică capabilă să ne 
facă atenți de ce sint în rid-e. 
atunci tind sint îndrumați cu 
pricepere și au ce le trebuie,

• TIMARUL LUPTĂTOR RO
MAN Marin Dumitru a obți
nut un frumos succes în ma
rele concurs preolimpic de la 
Zella Mehalis (R. D. Germană). 
Tntr-o companie puternică la 
categoria cocoș a întrecerilor 
de ,,greco-romane“, M. Dumi
tru s-a situat pe locul întîi, 
fiind urmat de Radmacher, 
campionul R. D. Germane.

• DUPĂ 9 RUNDE, In gru
pa B a turneului internațional 
de șah de la Lublin, conduce

siderată de mulți, foarte mulți, 
ca un act necugetat : s-au înscris 
în campionatul raional. încet, 
încet, prin muncă asiduă, nu
cleul s-a lărgit continuu. s-a 
împrospătat S-au îmbunătățit an 
de an și condițiile materiale. 
Numărul suporterilor a crescut 
și eL Și iată că acum, după 31 
de ani, „Sportul studențesc44 re
vine în prima divizie de fotbal 
a țării. Firește, în condiții noi, 
cu sarcini și obiective altele de
cît cele de atunci. Clubul uni
versitar de fotbal „Sportul stu
dențesc" este chemat să joace 
un rol deosebit în fotbalul na
țional. în mișcarea sportivă în 
general. Nu numai prin rezul
tatele obținute, ci. mai ales, prin 
climatul sănătos, sobru și de ți
nută, pe care să-1 abordeze, prin 
hărnicie și munca asiduă ce ur
mează a fi depusă atît în acti
vitatea profesională, cît și în 
cea sportivă, prin creșterea și 
promovarea de talente, printr-o 
comportare, într-un cuvînt. ire
proșabilă a cărei finalizare să 
ducă la instituirea unei ambian
te sportive ideale capabilă să 
cucerească inimile generosului 
nostru public. Sînt deziderate 
conținute nu numai în actul pro-

1 Sase copil de la Casa pio
nierilor din Galați au construit 
Aceasta ambarcațiune pe pernă 
de aer. Este un vehicul ce se 
poate deplasa pe orice fel de 
teren ți pe apă. Dar mai ales, 
este un preludiu la transportul 
viitorului. Motiv pentru care 
juriul a răsplătit strădania 
știrilor constructori, acord In- 
lu-le cea mai Înaltă distincție 

; a «xporițlei.

te cor smulge «mf sigur chiar 
oamemlo- de recu-

noscsstd dosi profesională. 
Fent^u că ri cor recunoaște 
in autorii mașinăriilor prezen
tata, uneia in fapt simple dră- 
cocenâi, pe apropiații mese
riași. Inițsatsca revistei „Cu- 
tez&orri" are acest merit, a- 
cese murit deosebit, de a fi

Vaisman (România) cu 7,5 
puncte, urmat de Adamski 
(Polonia) 6,5 puncte. în runda 
a 9-a Vaisman l-a Învins pe 
Murat.

• LA BYDGOSGZ l-a dis
putat intîlnirea internațională 
de baschet dintre reprezentati
vele masculine ale Poloniei și 
României. La capătul unui 
meci echilibrat, baschetbaliștii 
polonezi au obținut victoria la 
limită cu scorul de 78—76 
<37—49).

din București
priu-zis al constituirii clubului, 
ci în însăși ființa intimă a mem
brilor clubului și susținătorilor 
săi.

Cel mai semnificativ ni se 
pare faptul că în actuala for
mulă Clubul universitar de fot
bal „Sportul studențesc" are un 
caracter larg cuprinzător el fiind 
deschis tuturor jucătorilor tineri 
din Capitală : elevi, muncitori 
studenți. In acest fel clubul va 
fi locul de întîlnire și manifes
tare al tuturor jucătorilor de 
real talent, ceea ce va face ca 
pe terenurile sale să fie atrași 
tineri de diverse categorii avînd 
un 6ingur element comun : pa
siunea și dăruirea pentru fotbal. 
Cel de-al doilea fapt, deosebit 
de semnificativ, îl constituie pa
tronarea de către club a secției 
de fotbal a Școlii sportive nr. 2. 
și a Liceului cu progam de fot
bal din București. Nu ne rămîne 
decît să ne alăturăm iubitori
lor fotbalului românesc pentru 
a ura Clubului universitar de 
fotbal „Sportul studențesc" suc
ces deplin în realizarea dificilei, 
dar tot atît de nobile, sarcini pe 
care și-a asumat-o.

AL. DOBRE 

stimit ambiția copiilor în 
prospectarea propriilor încli
nații, de a le fi oferit acestor 
native predilecții cadrul de a 
se dovedi în stare de ceva. Un 
concurs asta înseamnă. Și in
diferent cit de puțini vor fi 
cîștigătorii trofeelor puse in 
joc, să ne uităm mai atent la 
baza de masă, la numărul ce
lor ce îngroașă an de an 
cercul de prieteni ai lui Mini- 
tehnicus. Avem de ce să ne 
bucurăm. In fiecare județ al 
țării, din ce în ce mai mulți. 
Este un mare lucru să știu că 
la șapte, la zece, la treispre
zece ani băiatul sau fata gustă 
plăcerea colofoniului topit, a 
arcului de sudură, își limpe
zește ochii pe schemele cir
cuitelor electronice și pe dea
supra, le desprinde configura
ția materială. La a cincea edi
ție, ..Minitehnicus" ne insuflă 
optimism. Și ne reamintește, 
ou glasul puțin obosit, refre
nul știut: dar mîine ?

Copiii cresc mari și contac
tul cu meseria poate veni 
prin firea lucrurilor ceva mai 
tîrziu. Acum îi putem urmări 
pe adolescenți alcătuind cu 
înfrigurare strungul automat 
de trimis la Viena sau în altă 
parte la marile expoziții de in
teligență. Acum l-am dori 
aplecat asupra eprubetelor 
deschise reacțiilor nesăvîrșite 
încă. Și mai presus de toate 
deschiztnd urechea și ochii, cu 
un minut mai devreme la ce 
se înțimplă în lumea tehnicii 
de dincolo de gardul școlii.

Cine se angajează să aducă 
în scenă, cu întregul cortegiu 
de avantaje, un Maxitehnicus?

NEAGU UDROIU

TENIS „Cupa, balcanică"

(ÎȘTI0AT0RI1 NEDECIȘI 
PÎNĂ LA ULTIMA 

CONFRUNTARE
De miercuri și pînă ieri, 5 zile 

adică, terenurile de tenis din str. 
Dr. Staicovici au găzduit întrece
rile „Cupei balcanice**.  Zece echi
pe — 5 masculine și tot atîtea fe
minine — reprezentînd Bulgaria*  
Grecia, Iugoslavia, Turcia și Ro
mânia și-au disputat cu ardoare 
titlurile celei de-a XIII-a și, res
pectiv, a V-a ediții. „A fost un 
fel de „mic Wimbledon**  al tenis- 
menilor din sud-estul european" — 
le place să spună tinerilor noștri 
jucători vrînd, evident să nu ne 
țină departe de freamătul ecouri
lor marelui turneu recent înche
iat, în care Năstase a adăugat 
noi trese de aur tenisului româ
nesc. Regulamentul competiției a 
prevăzut disputarea a cîte două 
meciuri de simplu și unul de 
dublu, în sistemul două seturi din 
trei, de către echipe alcătuite din 
cîte 3 jucători. N-au fost prezente 
în concurs, ce-i drept, primele trei 
rachete ale României dar n-au 
lipsit nici numele sonore : grecii 
Kalogeropoulos și Gavrilidis, ca și 
iugoslavul Ivancici. în absența 
cuplului Năstase-Țiriac angrenați 
în turneele de Ia Baastad — Sue
dia și, respectiv, Gstaad — Elve
ția, (cum se vede, nu se pot scrie 
nici măcar cîteva rinduri despre 
tenis fără a face referiri la aceste 
două nume prestigioase), culorile 
noastre au fost apărate de trio-ul

Calitatea de
(Urmare din pag. I)

„ceea ce eu le pot oferi este 
să... asiste", fiindcă, adaugă in
ginerul Iuliu Malezak, așa scrie 
în programa lor. Iosif Kovacs, 
unul dintre studenții fruntași la 
învățătură, este el însuși nemul
țumit de felul în care se desfă
șoară practica în producție. 
După ce a stat cîteva zile în 
secția turnătorie și „s-a uitat la 
desene și a aflat că „procesele 
tehnologice din turnătorie sînt 
foarte complicate", se uita la un 
tînăr care strunjea un arbore 
fără ca să întrebe ce și cum e 
cu el. Colega sa, Elfride Roth 
avea prinsă în menghină o pie
să despre care ea știa doar că 
trebuie să o pilească, dar nu și 
locul pe care urma să-1 ocupe 
în mașina pentru pompieri. 
Prin aceste exemple vrem în 
primul rînd să spunem că în 
practica unui student din anul I 
important este ca el nu numai 
să lucreze, dar să știe și ce 
face. Or, din cîte ne-am dat 
seama, acest obicei de a între
ba, de a solicita sprijin din 
partea viitorilor colegi de mun
că, lipsește aproape cu desăvîr-

CRONICA FILMULUI

VEDERE DE PE POD
Pentru regizorul Sidney Lu

met, realizatorul „Colinei" și al 
unei piese perfect ecranizate, 
„12 oameni furioși", o adaptare 
după Arthur Miller, nu prezenta 
nici un risc. Singurele demon
strații cinematografice — cadre
le filmate în exterior, docurile 
new-york-eze și strada din peri
feria metropolei —- nu consti
tuiau decît un exercițiu de ru
tină, oricînd la îndemîna unui 
profesionist.

Ca film, „Vedere de pe pod*  
este o ecranizare fidelă în cea 
mai clasică accepție a termenu
lui, regizorul neîncercînd în 
nici un fel căutarea unul alt 
punct de vedere decît cel pro
pus de piesă. Arthur Miller — 
despre care critica americană 
notează ca pe o Curiozitate că 
„spune prea puțin pentru că 
știe prea multe" — nu reușește 
să ne convingă inspirîndu-se 
dintr-un mediu, al emigranților 
italieni, de care se folosește 
doar ca de un peisaj exotic 
unde plasează relații și o „pro
blematică" freudistâ

Un bătrîn muncitor, Eddie 
Carbone, își iubește nepoata or
fană pe care a crescut-o cu un 
fel de dragoste degradantă în 
subiectul piesei de straniile a- 
luzii la o morbidă filozofie se- 
xualistă, la modă în dramatur
gia nord-americană.

Chiar dacă sînt păstrate limi
tele bunului simț, ale unei de- 
cențe imediate, piesa nu reu
șește altceva decît parada mo
notonă a raporturilor dintre 
cîteva personaje nevropate, lă- 

, sînd la o parte orice referință 
socială. Parcă un blestem ar 
pluti peste ele, și contempla
rea chinului zbaterilor sterile 
devine un fel de ritual ce-i 
zmulge din realitate și-i aruncă 
undeva, îrtfr-o lume a subcon
știentului.

Așa că peisajul docurilor, e- 
migranți italieni nevoiți să 
muncească din greu nu repre
zintă altceva, atît timp cît piesa 
și filmul pune accentul pe niște 
ciudățenii de comportament, de
cît un exotism oarecare. în „Ve
dere de pe pod" nu mai găsim 
nimic din luciditatea cu care 
Arthur Miller privea societatea 
americană în „Moartea unui co- 
mis-voiajor" și nici patosul cu 
care în „Vrăjitoarele din Sa
lem44 analiza mecanismul sub
til al intoleranței religioase. 
Aici totul se reduce, pentru a 
face față unor pretinse desco
periri de ultimă oră, „frontie
rele cărnii" cum place aceleiași 
critici americane să numească 
toată această tevatură absurdă 
prin care singurul fel de ex
primare și de înțelegere al ra
porturilor umane ar fi și ar 
rămîne sexualitatea, la o sim

I

I 
I
I

Viorel Marcu, Toma Ovici și Du
mitru Hărădău (căpitan nejucător, 
antrenorul emerit Marin Bădin). 
După ce au învins, pe rînd, Tur
cia (3—0), Iugoslavia (2—1, punct 
pierdut de Ovici la Ivancici) și 
Bulgaria (3—0) reprezentanții noș
tri au mai avut de trecut hopul 
cel mai dificil în tentativa de 
adjudecare a trofeului balcanic, 
meciul cu Grecia care s-a disputat 
ieri. Fetele, în formația Iudith 
Dibar-Gohn, Ecaterina Roșianu și 
Mariana Simionescu (căpitan de 
echipă Arnulf Schmidt) au avut, 
de asemenea, o evoluție asemănă
toare : victorii consecutive la echi
pele Greciei (3—0), Iugoslaviei 
(2—1,- cedînd și ele, simetric, tot 
un punct, Simionescu la Gencic) 
și Turciei (3—0). Ca și băieții, au 
avut și ele de trecut examenul 
mai greu tot ieri, în ultima zi, în 
partida cu Bulgaria, încercînd să 
cucerească cel de al IV-lea titlu 
consecutiv. Dibar a făcut din nou 
dovada remarcabilei sale experiențe 
de joc. Paralel cu întrecerile spor
tive propriu-zise a avut loc și o 
consfătuire a conducătorilor de 
delegații care a stabilit ca ediția 
următoare a „Cupei balcanice" să 
aibă loc la Sofia în anul viitor.

R. VIOREL
P.S. Pînă la închiderea ediției 

nu ne-au parvenit rezultatele în
registrate în ultimele confruntări.

I
I

I
I
I
I
I
I
I

observator
șire. De aceea, pentru mulți, 
practica este o povară, ba chiar 
mai mult, este acuzată ca fiind 
prea lungă.

La „Electromotor* 4 practica 
celor 80 de studenți din anul al 
III-lea, Facultatea de electro
tehnică, secția E.E. este viciată 
de un alt fenomen. Anul trecut 
aceiași studenți au făcut prac
tică în aceeași întreprindere. în 
acest an trebuiau să meargă la 
„Electroputere**  Craiova. Fiindcă 
cei din conducerea institutului 
n-au făcut din timp demersu
rile necesare, n-au mai fost pri
miți. Ca urmare — tot la „Elec
tromotor". Am fi dorit să stăm 
de vorbă cu cadrele didactice 
ce-i însoțeau pe studenți în 
practică. Dar, potrivit afirma
țiilor secretarului comitetului 
uzinal de partid, tovarășul Va- 
sile Pop, puține șanse sînt de 
a le găsi pe tovarășele conf. ing. 
Emilia Constantin, și șefa de 
lucrări. ing. Valeria Lăpușan'. 
Ne-am lăsat deci păgubași. Pînă 
una alta, studenta Mioara Toth, 
între tîmplărie, care a plictisit-o 
și secția relee, spre care zicea 
că se îndreaptă, a preferat 
curtea. Dan Stroieacu, numai ce 

plă demonstrație pe tema sim
țurilor greu stăpînite.

Sloganul publicitar care a în
soțit acest film în peregrină
rile pe ecranele lumii îl reco
manda ca o „dramă a dragos
tei și a obsesiei în lumea emi-

Filme documentare pentru
aniversarea Republicii

O vîrstă. 25 de ani. O 
vîrstă care înseamnă un cu
mul de lucruri foarte im
portante, uneori chiar impre
sionante. Tinerețea și toate 
atributele ei : curaj, hotă- 
rîre, putere, noutate, îi 
aparțin. Maturitatea, cu toa
tă profunzimea specifică, 
gindul adine și serios, ra
țiunea care caută mereu lu
mina adevărului, toate a- 
cestea sînt ale celor 25 de 
ani.

Sînt 25 de ani aflați în 
fiecare punct de pe harta 
țării, sînt ani care vorbesc 
clar, cu forță. Și glasul lor 
vine din orașe mari sau 
mici, vine din sate, traver
sează cîmpiile, coboară mun
ții, trece apele....

Cîteva pelicule destinate 
filmului documentar, reali
zate sau pe cale de reali
zare, surprind vîrstă Repu
blicii noastre.

25 de ani în județul Iași 
înseamnă pe lîngă foarte 
multe alte lucruri și comu
na Ruginoasa. Filmul lui Du
mitru Done, „Noul sat* 4, 
transpune în cadru existența 
comună a tradiției și a tran
sformărilor.

Un alt moment care mar
chează viața Moldovei este 
cel în care orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a împlinit 20 
de ani.

Vîrstă Republicii se mate
rializează prin fiecare reali
zare, prin fiecare gest al u- 
nei singure generații care 
construiește, fie că membrii 
ei au 50 sau 25 de ani. Un 
oraș nou înseamnă oameni 
noi, construcții, fabrici, pro
ducție, preocupări noi. în 
orașul chimiei și a construc
țiilor moderne lucrează oa
meni veniți din toată țara. 
Scenariul și regia Ninei Be- 
har se ocupă de o prezen
tare simultan dinamică și 
statică a orașului.

Cei 25 de ani s-au scurs și 
alături de apele Lotrului. Și 

I
l| Peisaje modificate

< ► (Urmare din pag. 1) 4

< I lelor industriale în plina cîmpie a Bărăganului a redimen- < 
J ► sionat nu numai geografic întinderile, relieful lor neted, ste- 4

Iar ca o cosmogonie acolo, ci și psihologia într-un fel netul- <
< * burată a omului de șes, obișnuit să vadă în zborul ciocîrliei < 
J ► unicul punct mai înalt al pămîntului ca și în săgetarea cin- 4 
, * tecului ei întinderea însăși a cîmpului. Și iată, azi, la Slo- < 
<► bozia sau la Turnu Măgurele de pildă, ochiul nostru pri- <
< ► vește în nemărginire printre bolți de metale și schele. Pentru <
< * ca dialogul construcției să continue subtil și să „recicleze" 4 
«I însăși ființa noastră. Pentru ca să apară noi profesii, noi în- J
► deletniciri și toate la un loc să schimbe însăși înfățișarea și 4 
4 * liniștea acestor locuri, să le smulgă tot mai distinct din 4
4 * anonimat. Se ridică însă și o problemă în această situație, J
5 ea e comună aproape tuturor zonelor de care vorbeam, con- 4 
’ ► tinuă de fapt o stare mai veche, o realitate care se supra- <
< * pune pe alocuri cu unele încă rigide și atrofiante condiții < 
J ► subiective, cu unele atitudini și practici minimalizatoare, c 4 
, k vorba de lipsa acută in aceste locuri a unui fond propriu de <
< J cadre. Fapt în evidentă contradicție cu chiar volumul mare < 
* ► de investiții și lucrări, cu nevoia însăși de asistență și efor- < 
4 ► turi calificate. Primează, in aceste județe, navetiștii. Nave- J
< * tiști-strungari, navetiști-dulgheri, navetiști-doctori, navetiști- 4 
J ► arhitecți și ingineri, profesori și contabili, navetiști-inspectori, < 
4 ► navetiști-controlori. O largă paletă de navetiști. Și mai pri- < 
4 J mează, in unele din aceste județe, un fenomen numit fiuc- 4
J ► tuație. Mulți își fac din profesia lor o simplă navetă, renunță < ’ 
4 ► ușor, părăsesc datoria, abdică. Dar la aceasta contribuie și ►
< * o anume atitudine de dezinteres din partea unor factori râs- 4 *
J ► punzători. < ►

* Județele, aceste noi zone, noi arii ale dezvoltării noastre
► economice ascendente sînt unul din rezultatele directe, de o < *
► intensă semnificație, ale înfăptuirii, măsurilor precedentei <.
* Conferințe Naționale a partidului. Valoarea unei asemenea
I acțiuni este atestată azi pe multiple planuri. In fond, vechile 4 J
► locuri în care „nu se întimpla nimic” trăiesc azi din plin re- S

► voluția renașterii și devenirii lor moderne, în strînsă relație < ► 
I cu tradiția, cu cerințele și exigențele practice ale construcției 4 J
► întregii țări. Ele se constituie însă și într-o experiență aparte S 
K în care trebuie încă defrișate căi șî soluții care să le acce-

lereze mersul și vigoarea, depășirea unor greutăți de tipul 4*
► celor de care am amintit. Problemă la ale cărei rezolvări * ► 
’ ne putem gîndi, neîndoielnic, prin prisma actualei aștep- 4 ►

► tate Conferințe. < J

venite din oraș, unde a fost să 
bea un pahar de citronadă, după 
propria sa mărturisire. Și pen- 

'tru ca scuza să fie integrală a 
adăugat : „Din moment ce nu 
participăm la lucru, nu se uită 
nimeni la noi. Prezența se face 
la ieșire**.

La Uzinele constructoare de 
mașini din Reșița cei peste 400 
de studenți aflați în practică 
beneficiază de o organizare 
mult mai bună. La sectorul cald 
al uzinei. în secțiile de prelu
crări mecanice, pretutindeni 
printre salopetele muncitorilor 
pot fi remarcate cele cu însem
nele institutelor de unde pro
vin. In plus, pe pieptul fiecă
ruia se află ecusonul specific 
angajaților uzinei pe care, ală
turi de nume se află un S 
(student). Deci, se poate !

Cît privește prezența planu
lui comun de activități întoc
mit de către organizațiile U.T.C.., 
și Consiliul U.A.S., singurul lu
cru pe care-1 putem spune este 3 
că realitatea „nu e" la nivelul» 
celor scrise pe hîrtie. Păcat, 1 
fiindcă una dintre explicațiile'” 
care îngreunează integrarea 
studenților în producție este și 
absența unei comunicări direc
te între ei și muncitori, dincolo 
de producția însăși. Și acest ca- * 
pitol rămîne în continuare 
deschis.

granților Italieni4*.  Dar nu-1 
mic dramatic aici, nu-i nici o 
dragoste, ci doar un cumul de 
obsesii care n-au nimic de-a 
face cu lumea emigranților, fie 
ei și italieni. Distribuția inter
națională a filmului, Raf Val- 
lone în rolul principal, Jean 
Sorel și Raymond Pellegrin, a- 
lături de M. Stapleton și Carol 
Lewrence, interpretele rolurilor 
feminine, nu rămîne nici ea, în 
ciuda faptului că actorii se a- 
chită conștiincios de roluri, de- 
cît atuul unei reclame.

TUDOR STANESCU

asta a însemnat o hidrocen
trală, a cărei construcție 
trece prin mai multe etape. 
Una dintre ele, cu toate di
ficultățile pe care le presu
pune, este surprinsă în „Toa
te apele duc la Ciunget".

Vîrstă despre care vorbim 
a însemnat a dărîma vechiul 
inutil și a construi ; a însem
nat a rupe zidurile care se 
înălțaseră între oameni de 
naționalități diferite și a 
forma o conștiință nouă 
care să-i unească în virtu
tea scopului lor comun și a 
faptului că sînt toți posesorii 
coordonatei esențiale a vieții 
— omenia.

La C.A.P. Recaș, județul 
Timișoara, lucrează împreu
nă români, maghiari, ger
mani și sîrbi, care formează 
„O familie de țărani". (Așa 
se intitulează filmul lui Ion 
Moscu).

Drumul spre o conștiință 
nouă, adîncă, așa cum omul 
n-a posedat încă, se con
struiește cu forțe, prin cu
mul ; fiecare cetățean con
stituie un factor însemnat 
în procesul de făurire, de 
netezire, de perfecționare a 
acestei căi.

Tovarășul Vasile Berbecel, 
președintele C.A.P.-ului din 
comuna Smirna, județul Ia
lomița, tînăr inginer, este 
convins de necesitatea în
toarcerii tinerilor cu studii 
în localitatea de baștină. 
Munca acolo va însemna cu
noaștere, apropiere de oa
meni, înțelegere, mers îna
inte.

Toate acestea le aflăm din 
filmul lui Titus Mesaroș 
„Sub soare de mai44.

Și sînt toate acestea o par
te din peliculele prin care, 
redînd amplele transformări 
ale peisajului românesc, ci
neaștii de la „Al Sahia* 4 o- 
magiază marea sărbătoare a 
Republicii noastre.

LUMINIȚA PANU

Schimbul 
de onoare

(Urmaee din pag. T) 

povara rodului auriu, degafind 
un sentiment tonic de siguranță 
și pace. Se lasă o noapte stufoasă, 
cu stele palide și neputincioase. 
Lună nu e. întunericul crește. „E 
ora la care oombinele s-au retras, 
iar plugurile n-au intrat încă in 
funcțiune" — ne mărturisește a 
părere tovarășul George Ghețu, 
secretarul comisiei activităților 
industriale prestări servicii din 
cadrul U.J.C.A.P., în seara a- 
ceasta în postura de șofer la vo
lanul Gazului. Dar parcă pentru 
a-i infirma părerea, imensitatea 
rotundă a cimpiei e sfredelită de 
faruri puternice. Zgomotul crește^ 
se amplifică. Distingem parcă bă
tăile ritmice ale motorului 
„UM 660. Oprim Unaă tm tmoior 
ajuns la cap de rina. ^Alexandru 
Arseno — ni ee întinde e mină 
din cabină — meoanieator la 
S.M.A. Măxineni".

— Da, reia parcă im dialog 
început mai devreme, cu el, poa
te, cu mașina, cu pământul natal 
— arăm pe terenurile cooperati
vei noastre din Măxineni. Am 
arat toată ziua. Și azi și ieri și 
alaltăieri. Și nopțile bineînțeles. 
Și la semănat. Am la activul meu 
vreo patruzeci și ceva de hectare.

Intre timp alte tractoare e-au 
apropiat de hotar. Facem ounoș- 
tință: Nicolae Dunea, Tudor 
Gheorghe, Călin Dobrin, Gheor
ghe Negru, Ștefan Piooș, Voicu 
Vrabie, Ion Ștefan, Nicolae Di- 
neică, Ștefan Ghinea, Ion N agr es
eu, Nicu lonescu. 11 chipuri cu
tate cu brazde împrumutate pă
mîntului ou care sînt înfrățiți, 11 
chipuri peste care zîmbetul trece 
ușor ca o șoaptă neputînd ascun
de semnele oboselii. Dar 11 băr
bați maturizați în confruntarea 
zilnică cu natura, pe oare ploile, 
zloata și vîntul nu i-a ocolit nici 
odată, hotăriți și în «uratf moment 
să iasă învingători.

Faptele lor fac ou prisosință 
dovada acestei înalte conștiințe. 
Ștefan Picoș, de pildă, și-a făcut 
în timpul zilei datoria pe combi
ne. Și-a făcut-o bine dacă nu ui
tăm faptul că a recoltat 16 tone 
de grîu, iar acum, în momentul 
discuției, are deja consemnat în 
carnetul t de bord, 1 ha de ară
tură. Oamenii apreciază acest fapt 
drept un record pentru Picoș, 
care nu are decât 3 ani de cînd 
a învățat să stapînească tracto
rul. Recordul zilei însă îl deține 
Nicolae Dunea cu 17 tone de 
grîu, aflat și el acum la arat. II 
întreb cîte ore a dormit noaptea 
trecută. ,,E o evidența care nu 
se pune în caloul“ — îmi răspun
de cu xîmbet ascuns. Ștefan 
Ghinea, seoretarul organizației 
U.T.C. din S.M.A., ne spune : 
„Conștienți de rolul nostru în a- 
cest vârf de campanie, am hotărî t 
ca noi, toți uteciștii, să muncim în 
schimburi prelungite, să ne con
sacram întregul timp nevoilor 
acute ale producției. Cred că 
pînă acum ne-am ținut cuvântul 
dat". Colegii de muncă dau din 
cap confirmînd. Evident însă că o 
confirmare a celor susținute o 
constituie însăși prezența secreta
rului U.T.C. în câmp la această 
oră a nopții, alături de Călin Do
brin cel mai tînăr mecanizator 
(zilele acestea va împlini 17 ani). 
Nu are nici o lună de cînd a luat 
tractorul în primire, dar zi și 
noapte face o muncă pe care cu 
greu o poți tncopcia în etalonul 
unei luni.

Prezența în timp — pentru 
asigurarea promptă a asistenței 
tehnice — a inginerului șef al 
C.A.P. — Dan Verona, a șefului 
de secție la S.M.A. — Marin Va
sile, ne oferă argumente în plus. 
Consemnăm astfel că din cele 400 
ha planificate pentru recolte du
ble, mai mult de jumătate au fost 
arate și însămânțate, prioritate 
avînd cele 170 ha semănate cu 
porumb boabe. In ceea ce priveș
te activitatea S.M.A., subliniază 
faptul că întreaga capacitate, u- 
mană și mecanică, e concentrată 
în timp. Peste 100 de mecaniza
tori își spun un cuvînt hotărîtor 
pe pământul a 5 cooperative to
talizând 11000 ha. „La noi a 
plouat mult în ultima vreme, ne 
spune unul dintre ei. Acum ne-a 
mai lăsat. In ritmul înalt pe care 
ni l-am impus, avem toate șansele 
să raportăm la timp încheierea 
campaniei".

...Tractoarele au intrat de mult 
în brazdă, miriștea se îngustează 
tot mai mult, lăsind loc arăturii 
proaspete. Cocoșii din satul 
apropiat vestesc miezul nopții. 
Plecăm de pe pămînturile Măxi- 
nenilor urmăriți de faruri puter
nice, care în ciuda nopții negre 
înscriu lumini generoase, dătătoa
re de rod, în pămîntul supus.

CRONICA 
U. T. C.

Sîmbătă a sosit în Capita
lă o delegație a Uniunii Ti
neretului Socialist (Z.M.S.) 
din R. P. Polonă, formată din 
Leszek Sender, adjunct de 
șef de secție la C.C. al 
Z.M.S., Lucjan Zajoc, șef de 
secție la Comitetul voevodal 
Rzeszow al Z.M.S., și Antoni 
Jakubovicz, secretar al Co
mitetului Z.M.S. de la Com
binatul minier Tarnobrzeg, 
care la invitația C.C. al 
U.T.C. va efectua o vizită în 
țara noastră.

La sosire pe aeroportul 
Otopeni delegația a fost în- 
tîmpinată de tovarășul Vlad 
Galin, adjunct de sef de sec
ție la C.C. al U.T.C., de ac
tiviști ai C.C. al U.T.C.
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CINCINALUL IN PATRU ANI Șl JUMĂTATE!

ft P.CR.
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LA UZINA
După cum se știe, Platforma 

Industrială de la Tîrgoviște va 
cuprinde următoarele obiective 
principale i uzina de oțeluri 
aliate, laminorul de profile mij
locii și ușoare, laminorul de
grosisor, uzina de table subțiri, 
fabrica de strunguri, uzina de 
becuri incandescente, va mai 
include și actuala uzină de uti
laj petrolier a cărei dezvoltare ----- - _ va un 

întregime, cu 
sale, platfor- 
la Tîrgoviște 
„cheie*  peste

— în scurt timp 
fapt împlinit. Tn 
toate capacitățile 
ma industrială de 
va fi predată la 
cîțiva ani. Anual sînt, însă, pre
văzute a intra în funcțiune a- 
numite obiective industriale de 
pe această platformă. Con
structorul și-a propus, în acea
stă etapă, punerea în funcțiune 
a tuturor capacităților de pro
ducție prevăzute în planul de 
stat pe anul 1972. La uzina de 
strunguri, secția de sculerie a 
fost predată beneficiarului cu 
90 de zile înainte de termen, nu 
cu 60 cft prevedea angajamen
tul prevăzut. „S-au executat 
S.D.V.-uri cam în valoare de 
un milion și jumătate, ne spune 
directorul acestei uzine, ing. 
Lucian Mititelu, dar nu acest 
milion șl jumătate înseamnă 
ceva, cît faptul că putem începe 
producția avînd sculele necesa
re. Economia „merge* 4 pînă la

BILANȚ SĂRBĂTORESC PE ȘANTIERELE

NAȚIONALE ALE TINERETULUI

NOUĂZECI DE
ZILE AVANS

DE STRUNGURI
zed de milioane de leLcîteva-------- ------------------

Cele 90 de zile de avans ne dau 
nouă posibilitatea să plecăm dijj 
start cu „dreptul" Si ingine
rul Mititelu desenează planul 
fabricii, Îmi explică încă o dată 
importanța celor 90 de zile și-mi 
arată secția sculerie. ..Aici, la 
mașina asta, lucrează Stănescu

TÎRGOVIȘTE
Ion, dincolo, Petroianu Ilie, și 
treceți-i și pe inginerul Caramod 
Ion care nu a împlinit treizeci 
de ani și care știe tft unul 
ieșit de două ori la pensie, pe 
Moțiu Gheorghe, Beznoiu Nico- 
lae, Bălescu Gheorghe, Gheor
ghe Gheorghe, pe cel mai bun 
sculer, Urzică Traian — și nu-1 
uitați nici pe inginerul Panait 
Eugen*.

Pe platformă aerul vibrează 
de comenzi și de motoare și cî
teva mii de oameni iși sincroni
zează mișcările, avînd „în față*  
Imaginea finală a acestui cen
tru industrial. Cîteva, dintre 
care peste două mii sînt tinerii 
șantierului național, care a luat 
ființă în urmă cu mal bine de 
un an. Si nu e nici o Invenție 
faptul că nu găsești pe nimeni 
dispus să converseze cu tine 
despre „realizările noastre"

Comandantul șantierului tinere
tului — Virgil Al dea — e de 
negăsit — șantierul nu-î un 
parc de cîteva mii de metri pă
țeați.

Citesc un anunț bătut în două 
cuie mari pe peretele uneia din 
camerele unde sînt invitat sâ-1 
aștept pe tovarășul inginer-șeL 
Scrie acolo: „Realizarea sl 
predarea în devans față de gra
ficele de execuție a principale
lor suprafețe și fronturi de 
montaj ale uzinei de oțeluri 
după cum urmează :

— cu 30 de zile la cuptorul l.
— cu 45 de zile la cuptorul 2 :
— cu 30 de zile la linia de 

laminoare de la laminorul de 
profile miilocif ;

— cu 30 de zile la secția 
cuotoare adinei de la lamino
rul degrosisor și semiprefabri- 
cate;

— cu 30 de zile la oțelăriile 
electrice nr. 1 și nr. 2 ;

— cu 30 de zile la foria 
blocuri si bare.

Adun zilele de pe panou 
alături de directorul uzinei
oțeluri, ing. Sîrbu Kicolae. plec 
din nou pe șantier. «Zilele astea 
pe care dumneavoastră le-ați 
închis între coperțile carnetului 
vor valora la timpul lor, mai 
mult decît putem noi înțelege 
acum*

de

M, 
de

MCOLAE ADAM

Ce va raporta Conferinței
Era trecut de miezul nopții 

cînd tinâra ingineră Magdalena 
Oiah a fost trezită din somn. 
Abia se culcase, după ce 
întîi inspectase schimbul
noapte. Acum brigadierii au tri
mis după ea să rină repede în 
galerie. Se tntîlneau tn acea 
noapte brigada inginerei Mag
dalena Olah și cea a luî Au
gustin Duruș, după ce au stră
bătut împreună 3 328 m în ini
ma muntelui. După mai bine de 
2 ani de luptă îndîrjitâ cu ro
ca ce desparte Valea So
meșului Cald de cea a So
meșului Rece, galeria de aduc- 
pune Someșul Rece TT era ter
minată. Oamenii Magdalene! 
Olah înaintau dinspre Someșul 
Cald si au parcurs 2186 m iar 
brigada lut Augustin Duruș, 
înainta dinspre Someșul Rece 
parcurgînd în subteran 1 142 
m. Viteza medie de înaintare 
stabilită inițial la 120 m pe lu
nă a fost constant depășită de 
cele 2 brigăzi fâcînd posibilă 
terminarea galeriei cu 6 luni 
mai devreme, ceea ce a însem
nat economii de 3 milioane lei. 
Tinînd seama de graficul ge
neral de amenajare hidro-e- 
nergetică a Someșului, termi
narea galeriei de aducțiune a 
fost devansată cu 13 luni. Am 
putea spune că brigadierii 
șantierului național au creat o

t

vestitul tunelist
Tudor Morar

traditie în acest sens, deoare
ce aceasta constituie a treia 
lucrare încheiată înainte de 
termenul prevăzut.

Pe toate șantierele de pe So
meș întîlnim exemple de acest 
gen’, oamenii muncesc cu elan 
pretutindeni, dînd înainte de 
termen o serie de obiective și 
realizînd astfel economii și, to
todată, eliberînd capacități im
portante de producție care sînt 
utilizate în alte sectoare de lu
cru. în cinstea Conferinței Na
ționale a partidului, brigadierii 
de aici șî-au suplimentat anga
jamentul inițial de 80 milioane 
lei cu încă 5 milioane, pînă la 
Conferință se prevedea realiza
rea a 35 milioane și au fost 
deja realizate 40 milioane lei. 
Tot în cinstea Conferinței, mun
citorii de aici, și-au luat anga
jamentul ca productivitatea 
muncii lor să crească cu 0,2 la 
sută. Pînă în prezent producti
vitatea muncii a fost depășită 
In fiecare lună în medie cu 7,5 
la sută.

Nu putem sâ nu-i amintim oe 
autorii acestor succese, pe mai
strul miner Tudor Morar. Erou 
al Muncii Socialiste, delegat la 
Conferința Națională. în pre
zent, Tudor Morar cu 
gada de mineri pe 
o conduce lucrează la _ 
cavarea aducțiunii principale ce 
va forma legătura între lacul 
de acumulare Fîntîneie șl Cen
trala electrică subterană de la 
Mărișelu. Brigada sa înaintea
ză cu 106 m.l pe lună, cu 6 m.l. 
mai mult decît angajamentul 
pe care și l-a luat maistrul ve
teran în cinstea Conferinței, 
și cu 16 m.l mal mult decît 
norma planificată. Sistemul 
modern de sprijin folosit se 
bazeaz;' oe utilizarea ancorelor, 
a cintrelor metalice șl a cămă
șilor cu șprițuri de beton. Da
torită acestei viteze de înain
tare brigada lui Tudor Morar 
se va întîlni cu 3 luni mai de
vreme du brigada care înain
tează din sens opus.

bri- 
care 
ex-

I. CVMPEAN
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Pe ogoarele județelor Buzău, Prahova și Dîmbovița și-au 

dat întîlnire, duminică, circa 30 000 ,de elevi din școlile ge
nerale și licee, participînd la stringerea recoltei, la între
ținerea "culturilor legumicole și a pășunilor. Alte mii de 
elevi au luat parte la lucrări de întreținere a plantațiilor 
din păduri, precum și la recoltarea fructelor de pădure, 
efectuînd mai bine de 120 000 ore de muncă patriotică. 
Aceste rezultate se adaugă celor obținute pînă acum de 
elevii din aceste județe, care, răspunzînd chemării lansate 
de colegii lor de la lași, au efectuat circa 1,3 milioane ore 
muncă patriotică, îndeplinindu-și astfel angajamentul luat 
în cinstea Conferinței Naționale a partidului.

în semestrul I. 1972 oamenii 
muncii de pe întreg cuprinsul 
țării, sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, des- 
fășurînd larg întrecerea socia
listă în întîmplnarea Conferin
ței Naționale a Partidului <5o- 
munlst Român șî a celei de a 
XXV-a aniversări a Republicii, 
pentru înfăptuirea cincinalului 
înainte de termen, au obținut 
însemnate realizări în toate do
meniile activității economice, 
sociale șl culturale.

Potențialul economîo al țării 
a crescut prin punerea în func
țiune a noi capacități șl obiec
tive productive ; a continuat 
procesul de modernizare a in
dustriei, agriculturii, construc
țiilor, a tuturor ramurilor de ac
tivitate. Au fost valorificate 
mal bine resursele materiale șî

Ministerul Energiei Electrice
Ministerul Minelor. Petrolul!
Ministerul 
Ministerul 
Ministerul 
Ministerul 

de Construcții
Ministerul Industriei Ușoare
Ministerul Agriculturii. Industriei Alimentare și 

Apelor
Întreprinderile Industriale ale consiliilor populare

......x.lor. Petrolului șî Geologiei 
Industriei Metalurgice
Industriei Construcțiilor de Mașini 
Industriei Chimice
Economiei Forestiere șl Materialelor

oroporțle de 
ale cooperației 
proporție de

Unitățile cooperației meșteșu
gărești $1 au îndeplinit olanul 
1h producția rnnrffi șl pre*»$r<le  
d*»  «servicii în 
106.0%. 1a r cele 
de consum în 
107.1%

Comparativ cu
1971 producția industrială a spo- 

semestrul l.

Energie electrică 
Cărbune net 
Țiței extras 
Gaz metan extras 
Oțel

din care t
— oțel aliat

Aluminiu orimar
aluminiu

Aparate electrice
și mijloace de _ ________ T_
tehnicil de calcul

Motoare electrice de 0,25 kW șl peste 
Mașini-unelte pentru așchlerea 

metalelor
Locomotive Diesel șl electrice 

magistrale
Tractoare
Autocamioane, autobasculante șl 

autotractoare
Autoturisme de oraș 
îngrășăminte chimice

(lOOo/b substanță activă) 
Cauciuc sintetic 
Materiale plastice șî

rășini sintetice (100%)
Fibre șî fire chimice 
Ciment
Plăci din particule aglomerate

și fibrolemnoase 
Mobilă
Țesături 
Tricotaje 
încălțăminte 
Aparate de radio 
Televizoare
Carne
Unt
Brînzeturî
Ulei comestibil

șl aliaje de

de măsură, control 
automatizare și ale

UM. Date 
absolute

Realizări semestrul I 1972 
în % față de i

Plan 
•em 1 1972

Realizări 
sem. I 197

mild kWh 21,1 100.2 111,6
mil tone 11771 99.8 112,8
mH tone 6998 100,3 103,2
mild. me. 1U 96,8 104,2
mil tone 3597 100,8 107,4

mii tone 256 107,0 112,1

mil tone M 101,9 102,3

mH. lei 829 104,6 132,3
MW 1997 110,7 124,9

mil. lei S74 98,1 118,3

bue. 154 114,9 110,8
bue 17000 101.5 115,0

buc. 18305 102,5 101.8
bue. 12974 103,5 122,2

mil tone 583 83,5 104,9
mii tone 33 102.3 102,8

mi! tone 136 102,0 109,6
mH tone 50 101,7 106,1
mH tone •460 99,5 110,0

mH tone 289 102,3 119,7
mil. lei 367 103,7 .112,9
mil. mp 364 100,6 110,3
mil. buc. 91 z 101,7 114,7
mil. per 41 101,2 113,2
mii buc. 266 100,3 113,2
mii buc. 160 103,7 104,3
mil tone 208 89,7 113,7
mii tone 15 102,5 112,1
mH tone 40 106,0 126,8
mil tone 161 104,3 94,7

umane, a sporit eficiența activi
tății economice. Pe baza crește
rii producției materiale, a spo
ririi venitului național, a conti
nuat «fi se îmbunătățească nive
lul de trai al întregii populații.

Prevederile principale ale pla
nului de dezvoltare economico- 
socială a fărlî pe semestrul I. 
1972 au fost îndeplinite în bune 
condition!.

în INDUSTRIE, volumul pro
ducției globale a fost de 178,6 
miliarde lei, planul fiind în
deplinit tn proporție de 101,9%, 
cu o depășire de 3,2 miliar
de lei.

Toate ministerele, organizați
ile economice centrale, precum 
și consiliile populare și-au în
deplinit ș| depășit planul pe
semestrul I, după cum 
mează »

ur-

Procente
100,7
101.2
101,4
101,4
102.0 

102,3
104,5

101,2
102.7

rit cu 12,6 ia sută Ritmuri Inshe 
de creștere s-au înregistrat în 
tn*te  ramurile industriei*  12.2% 
In Industria energiei electrice, 
15.9% în Industria construcțiilor 
de mașini. 12,3% tn Industria 
chimică. 14,fi% în Industria u- 
șoară. 12.1% în industria alimen
tară.

COMUNICAT
cu privire la îndeplinirea planului

de stat de dezvoltare economico-socială
a Republicii Socialiste România

în semestrul I 1972
Dinamica puternică a indus

triei noastre socialiste este re
levată de faptul că producția 
realizată în semestrul I 1972 
depășește producție întregului 
ar. 1965

La principalele produse indus
triale îndeolinlrea planului si 
creșterea față de semestrul L 
1971. se prezintă astfel i

La majoritatea produselor pla
nul a fost îndeplinit și depășit; 
la unele produse, deș! s au înre
gistrat creșteri însemnate față 
de semestrul l. 1971, nu s-a rea
lizat nivelul prevăzut prin plan.

Tn semestrul I 1972 s-a îmbu
nătățit calitatea producției, s-au 
introdu? în fabricație noi ma
șini. Instalații și utilaie cu para
metri tehnici funcționali supe
riori, precum și noi materiale șl 
produse în industria chimică, 
metalurgică, lemnului, textilău 
O contribuție însemnată la reîn
noirea și modernizarea produc
ției precum șl la perfecționarea 
tehnologiilor de fabricație a 
adus-o cercetarea științifică.

Ca urmare a măsurilor luate 
șl a Inițiativelor unor colective 
de muncă pe linia creșteri! gra
dului de prelucrare șl valorifi
care a materiilor prime, a unei 
mal bune gospodăriri a resurse
lor materiale, s-au obținut eco
nomii la consumurile specifice 
de metal, cocs, material lem
nos, materii prime textile, com
bustibil șl altele.

Volumul cheltuielilor la 1000 
lei producție marfă comparativ 
cu perioada corespunzătoare a 
anului trecut s-a redus, fără în
să a se atinge nivelul planifi
cat pentru semestrul I 1972.

Planul productivității muacii 
în industria republicană a 
a fost îndeplinit șl depășit, fa
ță de perioada corespunzătoa
re a anului trecut realizîndu-se 
o creștere de 6,9% ; aproape 
60% din sporul producției glo
bale industriale s-a obținut pe

Efectivul existent 
la 1 Iulie 1972

— mH capete — 
Creșteri față de 

efectivul de la 
1 iulie 1971

Bovine 3118.4 217,9
din care i

— vaci și Juntnd 1283,9 25,8
599,2Porcine 4994,6

din care 1
— scroafe de prăsilă 546,4 44,3

Ovine 9026.3 582,6
din care i

— oi și mioare 5689,1 171,7
Păsări 22594,7 4439,5

Producția animală obținută în 
acest semestru în unitățile agri
cole socialiste a fost mai mare 
decît cea realizată în semestrul 
1 1971. cu 185,9 mii hl la lapte de 
vacă 945 tone la lînă. 102,5 mili
oane bucăți la ouă. Creșterea 

•eama creșterii productivității 
muncii.

în AGRICULTURA a conti
nuat dezvoltarea și moderniza
rea bazei tehnico-materiale. Au 
fost amenajate pentru irigat șl 
date Îd exploatare 64 mii hec
tare șl continuă lucrările pen
tru extinderea suprafețelor Iri
gate în sistemele mari de la 
Valea Ca ras u. Terasa Brăilei, 
Sadova-Corabla. Gălățui-Călă- 
rași șl în sisteme locale în toa
te județele țării. Tn sectorul zo
otehnic au fost date în funcțiu
ne noi capacități de producție 
în complexe de tip industrial 
pentru creșterea și îngrăsarea 
animalelor și păsărilor în se
mestrul T s-au livrat agricultu
rii 368 mii tone îngrășăminte 
chimice substanță activă.

Pentru recolta anului 1972 a 
fost cultivată o suprafață de 
9660 mii hectare, din care« 
2567 mii hectare cu grîu-secară, 
3264 mii hectare cu porumb 
boabe, 556 mii hectare cu floa- 
rea-soarelul, 195 mii hectare cu 
sfeclă de zahăr, 296 mii hectare 
cu cartofi șl 221 mii hectare cu 
legume. In toate județele țării 
continuă cu intensitate campa
nia de recoltare a cerealelor 
păioase șl lucrările de întreți
nere a culturilor de toamnă șl 
de însămînțare a culturilor 
duble.

Efectivele de animale din în
treprinderile agricole de stat șl 
cooperativele agricole de pro
ducție, la 1 iulie 1972 prezintă 
creșteri față de același dată a 
anului trecut « 

producției în zootehnie s-a rea
lizat cu precădere pe seama 
sporirii efectivelor.

tn TRANSPORTURI planul 
pe primul semestru a fost înde
plinit ' în proporție de 102.1% 
la mărfuri expediate si de 

106.2% la transportul de 
călători. Parcul de transport 
a crescut în această perioadă cu 
peste 4.500 vagoane de marfă, 
162 vagoane de călători, 110 lo
comotive Diesel și electrice, pes
te 2 600 autovehicule de marfă, 
643 autobuze, 11 nave maritime 
și fluviale.

Tn semestrul I 1972 a continuat 
amplul program de INVESTIȚII 
pentru dotarea economiei na
ționale cu noi capacități de pro
ducție. pentru ridicarea econo
mică șl social-culturală a jude
țelor șl localităților țării. Pînă 
la 30 iunie 1972 s-a realizat din 
fondurile centralizate ale statu
lui un volum de investiții de 38,4 
miliarde lei. mai mult cu 12.1% 
fată de semestrul I 1971 : planul 
de construcții-montaj a fost rea
lizat în proporție de 102.3 %.

Au fost puse în funcțiune 121 
capacități de producție Indus
triale principale, din care i s-a 
dat integral în exploatare sis
temul hidro-energetic Porțile 
de Fier cu o putere instalata de 
peste 1000 MW, primul grup de 
200 MW la Centrala termoelec
trică Ro vi nari, o nouă capacita
te de 200 MW la Centrala elec
trică de termoficare Brazi; noi 
capacități la combinatele side
rurgice Galați șl Reșița ; Fa
brica de celule prefabricate de 
înalta tensiune Băilești, noi ca
pacități de producție la între
prinderile „Electromureș*  Ttrgu 
Mureș, „Independența44 — Sibiu, 
„Ceahlăul*  — Piatra Neamț, 
„Armătura*  — Cluj; Instalația 
de hidrofinare a uleiurilor la 
Rafinăria Telejean ; Fabrica de 
produse din beton celular auto- 
clavizat Oradea, trei linii de ci
ment la Combinatul de mate
riale de construcții Aleșd ; fa
bricile de mobilă Beluș, Gheor- 
ghienl șl Mediaș : Filatura de 
bumbac Cărei.

Au continuat Intens lucrările 
de construcții pe șantierele u- 
nor mari obiective de inves
tiții i Hidrocentrala Lotru, Fa
brica de calculatoare electro
nice din București, Uzina de 
strunguri din Tîrgoviște, combi
natele de îngrășăminte din Slo
bozia și Piatra Neamț, Combi
natul de materiale de construc
ții din Cîmpulung-Argeș, Com
binatul de celuloză, hîrtie, car
toane din foioase Drobeta- 
Turnu Severin. De asemenea, în 
semestrul I au început lucrările 
Ia un număr de 237 capacități și 
obiective noi industriale și agro

zootehnice, printre care i Com
plexul hidrotehnic și energetic 
Cerna — Motru —- Tismana, oțe- 
lăria electrică Ia Combinatul si
derurgic Galați, Uzina de va
lorificare a cenușelor de pirite 
Giurgiu, Fabrica de ventilatoa
re Vaslui, Fabrica de conduc
tori emailați Zalău, fabricile de 
PAL - Covasna, Miercurea 
Ciuc, Curtea de Argeș, Pitești 
si Topi ița, Fabrica de tricotaje 
tip bumbac Caracal, Filatura 
de bumbac Cîmpulung Moldove
nesc. complexe de vaci, com
plexe pentru creșterea și în- 
grășarea industrială a porcilor, 
complexe și ferme avicole, noi 
amenajări pentru irigații.

Volumul SCHIMBURILOR 
COMERCIALE EXTERNE a 
fost în semestrul I de 13431 mi
lioane lei valută, cu 12.7% mai 
mare decît în perioada cores
punzătoare a anului trecut; ex
portul a crescut cu 14,7%, iar 
importul cu 10,9%. S-a lărgit 
activitatea de cooperare econo
mică și tehnică cu țările socia
liste și cu alte țări.

Ritmul susținut de dezvoltare 
a economiei naționale a permis 
CREȘTEREA IN CONTINUA
RE A NIVELULUI DE TRAI 
MATERIAL ȘI CULTURAL AL 
POPORULUI. Au crescut veni
turile populației și consumul de 
bunuri și servicii, au fost îm
bunătățite condițiile de muncă, 
de locuit și de odihnă.

Populația țării a fost la 1 iulie 
1972 de 20.660 mii locuitori, 
cu 190 mii locuitori mai mare 
față de 1 iulie 1971.

S-au realizat progrese în fo
losirea resurselor de muncă ale 
țării, prin crearea a noi locuri 
de munca în ramurile neagrico
le. Tn semestrul I 1972 numărul 
salariaților a crescut cu 300 mii 
față de semestrul I din anul pre
cedent, din care mai mult de 
jumătate în Industrie și con
strucții ; numărul salariaților 
din economia națională a ajuns 
la 5,5 milioane.

Veniturile bănești ale popu
lației obținute de lâ sectorul so
cialist au fost cu 8,3% mai mari 
decît în semestrul I 1971. în 
cadrul acestora, veniturile din 
salarii au sporit cu 6,7%, ca 
urmare a creșterii numărului de 
salariati și a salariului mediu.

CONSILIUL ECONOMIC

DIRECȚIA 
DE STATISTICĂ

în primul semestru al acestui 
an, indicele prețurilor cu amă
nuntul la bunurile de larg con
sum s-a situat la un nivel mai 
scăzut dedtuip perioada cores
punzătoare at finului trecut, ceea 
ce a contribuit la ridicarea pu
terii de cumpărare a veniturilor 
oamenilor muncii.

Familiile salariaților au be
neficiat de venituri importante 
obținute din fondurile sociale 
de consum ale statului j ca ur
mare a îmbunătățirilor aplicate 
de la 1 septembrie 1971, volumul 
alocației pentru copii a sporit 
în semestrul I. 1972 cu 52,4% 
față de aceeași perioadă a anului 
trecut

Veniturile bănești ale țărăni
mii obținute din muncă în co
operativele agricole de produc
ție și din vînzarea produselor 
agricole către unitățile socialis
te au fost în semestrul I 1972 cu 
9,9% mai mari decît în semes
tru) I 1971.

O influență pozitivă asupra 
veniturilor țărănimii o are spri
jinul material ce se acordă 
membrilor cooperatori ; înce- 
pînd de la 1 ianuarie 1972, a- 
cestia beneficiază de ajutor lu
nar de 50 lei pentru fiecare co
pil în vîrstă de pînă la 16 uni 
împliniți, precum și de ajutoa
re pentru incapacitate tempora
ră de muncă în caz de boală sau 
accidente. Au sporit, de aseme
nea. veniturile din pensii ale 
pensionarilor membri ai coope
rativelor agricole de producție.

Ca urmare a creșterii venitu
rilor populației, a dezvoltării șl 
diversificării producției bunuri
lor de consum, volumul mărfu
rilor vîndute prin comerțul so
cialist a fost în semestrul I 
1972 cu 7,8% mai mare decît în 
semestrul I 1971, depășindu-se 
prevederile de plan pentru
ceasta perioadă. Vînzările de 
produse alimentare au sporit cu 
6,9%, iar cele de produse nea
limentare cu 8,7%. Au crescut șl 
s-au diversificat serviciile pres
tate populației de către unită
țile socialiste.

La creșterea nivelului de trai 
al populației de la orașe și sate 
a contribuit sporirea fondurilor 
alocate de stat pentru finanța
rea învățâmîntului, activității 
culturale, ocrotirea sănătății și 
alte nevoi sociale. Tn semes
trul I 19T2 cheltuielile statului 
în aceste domenii au însumat 
19,1 miliarde lei, cu 1,9 miliarde 
lei mai mult ca în perioada co
respunzătoare a anului trecut.

Tn vederea îmbunătățirii in 
continuare a condițiilor de lo
cuit. în primul semestru al a- 
cestui an au fost date în folo
sință un număr de 15,2 mii a- 
partamente din fondurile statu
lui și 13,5 mii apartamente din 
fondurile populației cu sprijinul 
statului.

a-

Bilanțul rodnic al îndeplinirii 
planului de dezvoltare econo
mico-socială pe semestrul I. 
1972, este rezultatul muncii en
tuziaste a întregului popor ro
mân pentru înfăptuirea pro
gramului aprobat de Congresul 
al X-lea al Partidului Comu
nist Român, de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate. în patria noastră.

Angajamentele luate în cin
stea Conferinței Naționale a Par
tidului Comunist Român și a 
celei de a XXV-a aniversări a 
Republicii, constituie o bază 
trainică pentru îndeplinirea și 
depășirea planului pe acest an, 
realizarea înainte de termen a 
prevederilor cincinalului, pen
tru asigurarea unei dezvoltări 
economico-sociale și mai rapide 
a patriei noastre socialiste.

COMITETUL DE STAT 
AL PLANIFICĂRII 

CENTRALA

/
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„CAZUL RIBEIRA’
IRLANDA DE NORD

Alternante
in extreme

_ >< ncetarea focului în Irlanda de nord, act primit 
jjj cu satisfacție de largi cercuri, a fost de scurt! 
19 durată. Principalii protagoniști ai violențelor 
II care continuă de mai mulți ani. așa numita 
|9 aripă „provizorie**  a Armatei republicane irlan- 

JJL. dezc (catolică) și L.D.A. (Asociația de apâra- 
rare a Llsterului — protestantă), in ciuda unor 

acorduri privind încetarea ciocnirilor, s-au dedat la atacuri 
chiar și m zilele scurtului armistițiu. Un bilanț al victi
melor acestei perioade a înscris 18 morți și zeci de răniți. 
Recrudescența exploziilor, a rafalelor, a atins din nou un 
punct maxim la 12 iulie cind, ca deobicei, la Belfast, Lon
donderry și în alte orașe, au avut loc defilări ale protes
tanților, în amintirea victoriilor repurtate cu aproape trei 
secole în urmă de Wilhelm de Orania. regele Angliei și 
Scoției, asupra catolicilor irlandezi. In noaptea următoare 
numărul celor uciși a mai urcat cu 5 morți—

• POTRIVIT unui sondaj 
efectuat recent, 60 la sută din 
populația Danemarcei se pro
nunță împotriva aderării țării 
la Piața comună. Un alt sondaj, 
efectuat în rîndul membrilor u- 
nor organizații sindicale din
Copenhaga, a indicat că 79 la 
suta dintre cei chestionați se 
opun intrării în C.E.E.

Turnura pe care a luat-o situația din Irlanda de nord 
se explică în primul rînd prin refuzul grupărilor extremiste 
din ambele tabere de a abandona acțiunile armate, in ciuda 
faptului că fanatismul și ura, care declanșează focul aci- 
gător, nu pot decit îndepărta găsirea unor soluții, ampli- 
ficînd, totodată, disensiunile ajunse și așa in prag de război 
civil.

Cele 13 zile de armistițiu aduseseră unele speranțe in rin- 
durile populației nord-irlandeze care, deși nemulțumită de 
actuala stare de lucruri, pare din ce in ce mai convinsă 
că violențele nu pol aduce decit noi violențe și deci per
petuarea încordării. Un fapt semnalat cu deosebit interes 
era începutul unui proces de izolare a elementelor extre
miste atît din rîndul populației protestante cit și catolice. 
Slăbirea sprijinului către cercurile extremiste a fost apre
ciată în special după declarația aripii ..provizorii**  a I.R.A., 
de la sfîrșitul lunii trecute, in care făcea cunoscut câ ar 
fi gata la un acord de încetare a focului. Acordul inter
venit s-a dovedit fragil in sensul că, pe durata lui a-au 
fost adoptate și alte măsuri ; în special pe linia eliberă
rii sutelor de deținuți catolici, a abolirii, cel puțin parțiale, 
a discriminărilor față de minoritatea catolică. în plus, cei 
17 000 de militari britanici, sosiți inițial pentru a-i proteja 
pe catolici, au început să privească cu ochi din ce in ce mai 
îngăduitori pe teroriștii protestanți, fără a face insă același 
lucru cu extremiștii catolici, ceea ce a contribuit la men
ținerea animozităților nu numai intre cele două confesiuni 
dar șî între „forțele de ordine**  și catolici.

Evident, o pondere însemnată in cadrul evoluției situa
ției din Ulster o au deciziile guvernului britanic. Hotă- 
rîrea adoptată în luna martie a-c. de a prelua administra
ția directă a Ulsterului au confirmat neputința organelor 
locale — atît a parlamentului cit și a guvernului — de a 
acționa în alt mod decît în interesul majorități! protestante 
rnenținind pentru această parte a populației însemnate pri
vilegii de ordin politic, economic și social, privilegii pe care 
îe revendică și minoritatea catolică. Numirea unui secre
tar de stat pentru problemele nord-irlandeze. in persoana 
lui William Whitelaw, promisiunile acestuia de a «in
voca o conferința larg reprezentata ă a popalației din 
Ulster, menită a examina aspectele de ordin censtitagional. 
efectuarea unor alegeri in care să fie respectate criterii 
de proporționalitate. in scopul participării ia consiliile 
municipale și districtuale a reprezentanților catolici, pre
cum și problema viitoarelor relații si a frontierei dintre 
Irlanda de nofd și Republica Irlanda, produsese La un 
moment dat o oarecare destindere. Extremiștii pre testami 
au refuzat însă de cele mii multe ori înfăptuirea 
pași pe drumul anevoios al revenirii la situația
Așa s-a întîmplat și pe durata armistițmlui. tind L.D.A. 
a apreciat condițiile inacceptabile. Extremi'ti• din IJLA. 
s-au văzut eliberați de aceste condiții m, la rîndul lor. au 
reluat ostilitățile. Numărul total al ticlimetor a trecit 
de patru sute, iar inventarul pagubelor materiale se mă
rește cu fiecare zi.

fn ciuda reluării violențelor, care amenință să înăsprească 
confruntarea dintre protestanți și catolici, se aud iot mal 
frecvent voci care cer restabilirea <alinului <i continuarea 
convorbirilor pe care le-a angajat în secret W. WbiteUnr 
cu părțile implicate în conflict. Un nou armistițiu nu este 
exclus cu atît mai mult cu cir. potrivit unor surse din ca
pitala britanică, comandantul unităților din Belfast ale ari
pii „provizorii**  a I.R.A. ar fi declarat tâ este caia < 
proclame o nouă încetare a focului. da<.ă trupele britanice 
î.și vor respecta la rîndul lor angajamentul luau Cununai 
cotidian „The Guardian" nota că această declarație a fos*  
primită favorabil în rîndul autorităților engleze, contri
buind Ja sporirea șanselor proclamării unui nou anmstiția.

Deocamdată, tratativele purtate de O’Connell, conducă
torul politic al I.R.A., cu reprezentanții oficiali britanici 
s-au întrerupt. Pe durata negocierilor — în opinia guver
nului britanic — violențele trebuie excluse. Știrile pri
vind eventualitatea unui nou armistițiu lasă deschisă po
sibilitatea relansării tratativelor. O nouă speranță pentru 
Ulster.,.

r ne

IO AN TIMOFTE

La Phenian a fost organizat 
un miting în cinstea primarului 
orașului .japonez Niigata, Kota- 
ro Watanabe, care efectuează o 
vizită în R.P.D. Coreeană, a- 
nunță agenția A.C.T.C.

Luînd cuvîntul la miting, 
președintele Adunării Populare 
a municipiului Phenian, Yun 
Gi Bok, și-a exprimat speranța 
că noul guvern japonez va îm
bunătăți relațiile dintre Japo
nia și R.P.D. Coreeană, în con
cordanță cu noua situație, în 
plină transformare și dezvol
tare, cu interesele și aspi
rațiile celor două popoare și 
va manifesta o atitudine prie
tenească față de R.P.D. Core
eană. Noi, a spus Gi Bok, vom 

depune toate eforturile pentru 
a promova relații prietenești 
intre Coreea și Japonia, pentru 
a continua relațiile comerciale 
și schimburile din alte domenii 
pe o scară largă și pentru a 
normaliza relațiile dintre R.P.D. 
Coreeană și Japonia.

La rîndul său, oaspetele ja
ponez a salutat Declarația co
mună dintre Nordul și Sudul 
Coreei, apreciind-o drept un pas 
important pentru instaurarea 
păcii în Asia, și și-a exprimat 
hotărîrea de a depune eforturi 
pentru normalizarea relațiilor 
dintre Japonia și R.P.D. Core
eană.

VIITOARE CONVORBIRI INDO-PAKISTANEZE
Următoarea rundă de convorbiri între premierul Indiei, In

dira Gandhi, și președintele Pakistanului, Zulfikaf Aii -Bhutto, 
va avea Ioc într-o localitate pakistaneză, în cursul lunii sep
tembrie. au anunțat surse oficiale indiene.

Menționăm că prima întîlnire indo-pakistaneză - la nivel 
înalt a avut loc în localitatea indiană Simla, la începutul a- 
cestei luni. Ea s-a încheiat cu semnarea unui acord care pre
vede. în esență, încetarea ostilităților dintre cele-două părți 
și soluționarea tuturor divergențelor prin ■ tratative.

In ciuda deselor bombardamente americane, locuitorii R. D. Viet
nam reușesc in scurt timp să redea circulației podurile lovite

Noi bombardamente ale aviației 
S.U. A. asupra R. D. Vietnam

La 14 iulie, aviația Statelor 
Unite a efectuat din nou rai
duri de bombardament asupra 
orașului Nam Dinh și asupra 
unor zone populate din diverse 
provincii ale R_D. Vietnam, a- 
tacînd si dtstrufînd cartiere lo
cuite, clădiri cu caracter eco
nomic și cultural, precum și 
secțiuni ale unor diguri și ba
raje. ar.unțâ agenția V.N.A. Ca
lific lud aceste arțiuni drept o

Prada" despre roadele 
colaborării soiielo-

lest-germane
ă „livrările 
. R.F.G. vor 
mare creș-

'olumul livrărilor de 
etice In ’R KG. va

btiîorH ani. cor.tra^.e-
ter îr.rhetete. aoreefazâ ziarul, 
livrările de gaze sînt prevăzute 
-xrztru 20 de ani. Un asemenea 
.erraen fa. e stabil i colaborarea

ri sî alte ranvrri ale scr.tmba-

Miting la Phenian

livra R.F.G. cantități suplimen
tare de gaze naturale, iar R- F. 
a Germaniei va pune la dispo
ziție o nouă serie de țevi fî 
utilaje pentru Industria sovieti
că a gazelor. Pentru finanțarea 
acestor comenzi, consorțiul băn
cilor vest-germane acordă cre
dite ce vor fi amortizate din ve
niturile provenind din livrările 
de gaze sovietice către R.F.G.% 

nesocotire a z-cmelcr elemer-- 
tare de drept internațional Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
R.D. Vietnam a da: pcbbcitâții 
o declarație ir. care cere cu 
fermitate ca gcverr._2 Statelor 
Unite să Înceteze fenedsat bom
bardamentele. mirarea și bloca
rea parXr^cr, prettac <■- t-aie 
«klalte atte fcufreotete trape- 
triva «eeurittții si saveraniMtu 
B.D. V«MK.

le noastre, orientează 
» bună vecinătate spre 
ire pe termen lung*.

Guvernul indian 
a preluat controlul 

asupra unei importante 
companii metalurgice

Guvernul indian a pre
luat controlul asupra 
companiei metalurgice 
„Indian Iron and Steel 
Company**,  hotar ire in- 
timpinată cu o vie satis
facție de cercuri largi 
ale opiniei publice din 
țară.

„Instituirea controlului asu
pra celei de-a doua companii 
metalurgice a Indiei reprezintă 
un pas just pe calea preluării,, 
din mîinile capitalului monopo
list, a unei părți însemnate * a 
industriei metalurgice — ramu
ră de o însemnătate vitală pen
tru economia țării- — scrie 
zihruT’„Patriot**.

în decretul semnat de preșe
dintele Venkata Giri se arată 
că această măsură a fost’ dictată 
de „micșorarea cronică a pro
ducției de oțel în întreprinde
rile companiei, în urma-condu
cerii ineficiente".

Arestarea la Lisabona a unui foarte marcant membru 
al baroului portughez, avocatul Angelo de Almeida Ri- 
beira, a produs o reacție vecină cu senzația. Cauzele ares
tării, deși nedezvăluite oficial au devenit cunoscute. Au
toritățile îl acuză pe Ribeira de „calomniere a organelor 
ordinii publice" pentru că a adresat scrisori nunțiului 
apostolic în care denunță represiunile la care au fost su
puși doi dintre clienții săi studenți.

Somoza 
după 

Somoza...
O

mul politic nu
mărul unu din 
Nicaragua se nu- 
numește Anasta
sii) Somoza De- 
bayle. Domnia 

sa face parte, prin naștere, din .
• familia Somoza. De patruzeci 
de ani clanul Somoza se 
opintește din greu să-și men-~ 

' țină pe umeri dulcea povară 
a puterii care a „picurat" în 

' buzunarele iluștrilor săi mem
brii aceri substanțiale. Anasta
tic Somoza nu a făcut excep
ție. Ca atare și el a luptat, 
luptă și, desigur, va lupta 
pentru a nu pierde nu numai 
salariul prezidențial, dar mai 
ales aranjamentele financiare 
adiacente la care, ce să-i faci, 
are acces. Pentru că si 
Nicaragua are o constituție 
șeful statului trebuie să se 
conformeze literei ei, deși, în 
spiritul său caracteristic, o 1 
golește de conținut pe ici, ve 
colo în părțile esențiale. In- 
trucît legea fundamentală a 
țârii nu permite obținerea 
mc ceste ă a mandatului prezi
dențial, Somoza a „încredin
țat" puterea unui triumvirat

' compus din doi membri ai 
partidului său precum și li
derului opoziției Fernando 
Aguero. Din întimplare cotul 
lui Aguero nu va interesa pe 
nxmem intrucît partizanii lui 

. Somoza însumează două tre- 
■ îmi din trei posibile în ca
drul oricărui triumvirat. Așa
dar. demonstrindu-și respectul 

față de opoziție cu un 
dar al previziunii, de altfel 
ereditar. Somoza își menține 

' în fapt puterea. Tatăl lui 
Anastasia Somoza, Tacho So- 
moza. a lucrat... pentru bi
nele tării, in aceeași maniera, 
in 2950, cind a redus la tă
cere opoziția î iscăunind in- 
tt-o minoritate absolută pe 
ricalul său de-atunci, EmHiano 

' Chamarro... Ceva mai con
știincios deât tatăl său, Anas- 
tasio Somoza nu renunță, 

I nectru orice eventualitate, la 
* une din prerogativele „parale

le*  funcției de președinte : el I 
rărmne șeful gărzii naționale, 
unica forță armată a țării, deși ‘ 
doi din membrii triumvi- i 
râtului ii așteaptă. în fiecare j 
dimineața. înțeleptele sale j 
dispoziții.

Adevărata opoziție din Ni- | 
caragua. adică aceea care nu • 
a fost chemată să facă figura- | 
ție in triumvirat, este. în mod ; 
evident, tot mai strinsă tn 

‘ chingile măsurilor polițienești. 
Totuși ziarul „La Prensa" a 
reușit să publice un comenta- l 
riu in care se punea degetul j 
pe rană: „Nicaragua are ne
voie de o schimbare funda- , 
mentală in domeniul economic ; 
ri soriai. Pactul între liberali î 
partidul lui Somoza) jt con- l 

servatori (opoziția... oficială) 
înseamnă de fapt întărirea ; 
' echiului sistem pe baza unui . 
tip de partid lărgit ai cărui ; 
lideri nu sint preocupați dedt t 
de propriul profit...". Imediat 
ziarul guvernamental, „Nove- j 
dades", a încercat să pareze ! 
apreciind că ,.tn ultimii cinci i 
ani Anastasio Somoza a reali" ■ 
zat mai mult în planul dezvol
tării țării decit în ultimii 146 i 
de ani de la obținerea inde
pendenței".

Că ziarul cu pricina exa
gerează asta nu-i de mirare • 
căci aparține clanului Somoza. : 
Ceea ce este însă cu totul 1 
neplăcut e că face gafe. Să 
afirmi că predecesorii lui So- i 
moza n-au realizat nimic e 
prea de tot. Adică Somoza ta
tăl și Somoza bunicul So- , 
moza ceilalți unde au fost ? 
Au fost, dar și-au văzut fieca
re de-ale lor..,

RADU BUDEANU

D
esigur, nu e 
pentru prima 
oară cînd în 
Portugalia sau 
peste hotarele 
ei devin cu

noscute schingiuirile la ca
re sînt supuși în închisori 
sau în timpul anchetelor ju
diciare deținuți politici. De 
data aceasta însă avem în 
față un caz deosebit ; scriso
rile care denunță represiu
nile au fost adresate unor 
foruri bisericești de către 
un avocat catolic care apă
ra doi tineri catolici. Dacă 
scrisorile în chestiune ar fi 
’■ămas în sertarele adresan- 

or afacerea ar fi fost, 
probabil, înăbușită prin 
concedierea cîtorva agenți 
ai poliției politice care, de 
altfel, n-au făcut decît să 
execute ordinele superiori
lor. Dar textul scrisorilor a 
devenit cunoscut. O copie a 
ajuns în cutia cu corespon
dență a ziarului elvețian 
DIE TAT. Și astfel, prin 
intermediul presei elvețiene, 
amănuntele au devenit de 
notorietate publică.

Citind extrase din scri
sorile lui Ribeira ai senza
ția ca se relatează desfășu
rarea unei anchete din vre
mea inchiziției. Avocatul 
își prezintă încă din primele 
rînduri clienții : Andres
Martinez, 26 de ani, absol
vent al seminarului catolic, 
actualmente student în filo
zofie Ia universitatea din Li
sabona, și Francisco Algu-

U.R.S.S. - Noua clădire a Institutului pedagogic din Ulianovsk

• DUPĂ cum s-a anunțat, 
ieri au luat sfirșit, la Palatul 
Congreselor din Roma, lucrări
le Congresului extraordinar al 
Partidului Socialist Italian al 
Unității Proletare (P.S.I.U.P.). 
Delegații au ' aprobat propu
nerea de autodizolvare a 
P.S.I.U.P. și intrarea membri
lor săi în rîndurile Partidului 
Comunist Italian.

Proiect de reformă 
în Congo

• Comitetul Central al Parti
dului Congolez al Muncii, par
tidul de guvernămînt din Re
publica Populară Congo, a ela
borat tezele de bază ale re
formei sistemului puterii ad
ministrative In țară. Proiectul 
de decret cu privire la noua 
putere administrativă a fost 
supus dezbaterii publice și, în 
prezent, e analizat pe larg în 
toate regiunile țării. După a- 
ceasta, proiectul va fi dezbă
tut de Conferința națională a 
P.C.M.. care urmează să se 
deschidă Ia 31 iulie, la Brazza
ville.

Conflictul din provincia 
Sind

• Președintele Pakistanului, 
Zulfikar All Bhutto, a anunțat 
într-un discurs radio-difuzat că 
a fost găsită o soluție de com
promis pentru aplanarea con
flictului lingvistic din provincia 
Sind.

în urma convorbirilor care au 
avut loc Intre președintele 
Bhutto și delegați ai celor două 
comunități lingvistice, s-a 
hotărît ca limba oficială a pro- 

eira, 24 de ani, licențiat în 
teologie, actualmente coleg 
cu Martinez la facultatea de 
filozofie a universității din 
capitala portugheză. Ei au 
fost reținuți la Direcția Ge
nerală a Siguranței doar 72 
de ore sub acuzația de „pro
pagandă subversivă4*.  A fost 
însă suficient acest scurt 
răstimp pentru a fi bătuți 
crunt, a Ii se sparge dinții, 
a fi spînzurați de mîini 
pînă au căzut epuizați. Și 
descrierea comportării săl
batice a anchetatorilor con
tinuă de-a lungul multor rîn
duri ale scrisorilor. De alt
fel, reputatul avocat lusitan 
se scuză că trebuie să descrie 
asemenea „insulte revoltătoa
re Ia adresa persoanei u- 
mane“.

Cunoscînd că nu demult 
poliția portugheză a arestat 
opt tineri preoți acuzînțju-i că 
au sprijinit „mișcări rebele* 4, 
cunoscînd faptul că unele 
elemente ale bisericii por
tugheze încearcă să se deso
lidarizeze de „excesele anti
democratice ale regimului**  
pentru a-și menține influen
ța asupra credincioșilor care 
suferă rigorile actualului 
regim, nu e de mirare că 
scrisorile avocatului catolic 
n-au lăsat indiferente auto
ritățile de la Lisabona. Mai 
ales că, așa cum scrie Ribei
ra, faptele aduse în lumină 
nu s-au produs într-o pro
vincie îndepărtată ci în bi
rourile Direcției Generale a 
Siguranței, care se găsește

vinciei Sind să rămînă sindhi, 
dar timp de 12 ani nu va fi 
exercitată nici o restricție îm
potriva folosirii oricărei alte 
limbi.

• POTRIVIT ultimelor date 
statistice, în prima jumătate a 
anului 1972, schimburile co
merciale externe ale R.P. Unga
re evoluează favorabil — infor
mează agenția M.T.I. Exportu
rile au crescut în perioada de 
referință cu 23 la sută, iar im
porturile au reprezentat 94 la 
sută din schimburile de măr
furi. In felul acesta, balanța, 
deși în ansamblu rămîne pasi
vă, este mai bună decît în pri
ma jumătate a anului 1971, cu 
3,8 miliarde forinți valută.

pe scwr
• GUVERNUL pakistanez a 

transmis Indiei instrumentele 
de ratificare a acordului înche
iat între cele două țări, la 2 iu
lie, cu prilejul convorbirilor 
desfășurate la Simla între pre
ședintele Zulfikar Aii Bhutto și 
premierul Indira Gandhi. Acor
dul, care prevede, între altele, 
adoptarea unor măsuri în ve
derea reluării relațiilor diplo
matice și renunțarea la folosirea 
forței în soluționarea proble
melor litigioase dintre cele 
două, țări, a fost ratificat, vineri 
seara, de Adunarea Națională a 
Pakistanului.

• PLOI torențiale catastrofale 
s-au abătut, în noaptea de vi
neri spre sîmbătă, asupra coas
tei sudice italiene. Cel mai 
mult de suferit a avut localita
tea balneară Manfredonia, 
unde, ca urmare a distrugerii 
unui dig, numeroase clădiri au 

în imediata vecinătate a Mi
nisterului de Interne. „Este, 
deci, imposibil de crezut — 
relevă Ribeira — că a fost 
vorba de simple depășiri de 
atribuții de către unii func
ționari ai poliției44. în spri
jinul acestei afirmații, avo
catul arată că cei doi tineri 
i-au relatat că și alți prizo
nieri politici au suferit „tra- 
tamente44 similare.

Pînă acum nu se știe ni
mic despre acțiunea judi
ciară in care va fi implicat 
Angelo de Almeida Ribeira. 
Cazul acesta reflectă însă 
în mod evident neliniștea 
cercurilor oficiale de la Li
sabona în fața unei opoziții 
mereu mai largi. Multe 
simptome indică extinderea 
nemulțumirilor de la pătu
rile muncitoare, cercurile 
studențești și unele cercuri 
intelectuale radicale, la 
cercuri și pături care pînă 
acum erau trecute in cate
goria „cetățenilor liniștiți* 4 
și care aprobau mai mult 
sau mai puțin deschis actua
lele structuri politico-so- 
ciale.. Semnificative în acest 
sens sînt criticile formulate 
la adresa „salazarismului 
fără Salazar44 de recenta 
Conferință Națională a 
„cercurilor culturale* 4, aso
ciații catolice cu caracter 
cultural care reunesc un 
mare număr de tineri. In a- 
ceeași ordine de idei a atras 
atenția scrisoarea*  adusă pre
mierului Caetano’de un grup 
de scriitori catolici, prin 
care aceștia reclamă „o rea
lă democratizare a vieții 
publice portugheze* 4. Toată 
această conjunctură explică 
de ce „cazul Ribeira* 4 e con
siderat și semnificativ și 
exploziv.

E. K.

fost Inundate. Potrivit știrilor 
oficiale, patru persoane și-au 
pierdut viața și 11 au fost răni
te. Pagubele materiale sînt con
siderabile. Ploile au cauzat im
portante distrugeri de-a lungul 
întregii coaste, de la Bari pînă 
la Manfredonia.

G. Schroeder la Pekin
• INSTITUTUL pentru relații 

externe al R. P. Chineze a ofe
rit o recepție în onoarea lui 
Gerhard Schroeder, președintele 
Comisiei pentru afacerile exter
ne a Bundestagului vest-ger- 
man, care face o vizită la Peking 
anunță agenția China Nouă.

Zborul comun al navelor 
cosmice „Soiuz44 și „Apollo**  
reprezintă o experiență 
foarte complexă — a decla
rat cosmonautul sovietic Vi
tali Sevastianov. „în primul 
rînd, a spus el, trebuie re
zolvată problema creării u- 
nor mijloace de apropiere 
și cuplare adecvate. Nimeni 
nu se îndoiește că oamenii 
de știință din S.U.A. și U- 
niunea Sovietică vor reuși 
să realizeze aceasta. Aștep
tăm cu nerăbdare anul 1975**.

Referindu-se la călătoria 
pe care a întreprins-o la 
Houston, Sevastianov a rele
vat că a realizat acolo o cu
plare a unei nave „Soiuz**  
cu o navă „Apollo44 la un 
banc de probă care imită o- 
perațiunea ce ar trebui sa 
aibă loc în spațiul cosmic.
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PESCARUL : rulează la Capitol 
(orele 9,30; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
20,45).

DRAGOSTE ȘI AMENZI : ru
lează la Victoria (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 20,45).

LUPTA CONTINUA : rulează Ia 
Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18.15; 20,45).

FERMA DIN ARIZONA : rulea
ză la Luceafărul (orele 10; 13,30; 
17; 20,45), București (orele 9; 12,30; 
16; 19,30), Grădina Doina (ora 
20,15).

„Z“ •. rulează la Central (orele 
9,30: 12; 15*  17,30; 20.15).

VEDERE DE PE POD : rulează 
Ia Scala (orele 9; 11,45; 15: 18: 2D. 
Festival (orele 8,45; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21).

FELIX ȘI OTILIA : rulează la 
Doina (orele 11,30; 15,30; 19. La 
ora 10 Program pentru copii).

O AFACERE : ruleăzâ la Patria 
(orele 10; 12,30: 16; 18,30; 21), Fa
vorit (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18.15; 20,30).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9,30—20,15 în conti
nuare).

’ TREI,DIN VIRGINIA: rulează 
la Feroviar (orele 8,45; 11; 13,15;
15,30; 18,15; 20,45), Melodia (orele 
8.45: 11.15: 13,45; 16: 18,30; 21), Mo
dern (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21), Grădina Modern (ora 20,30). 

puterea și adevărul : ru
lează la Dacia (orele 9; 12,30; 16;
19,30).

JOCUL DE-A MOARTEA : rulea
ză la Excelsior (orele 9; 11,15;
13,30; 16: 18,30; 20,45), Gloria (ore
le 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30).

EXPLOZIA ALBA : rulează la 
Flacăra (orele 15,30; 18; 20).
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CASA DE SUB ARBORI : rulea
ză la Grivița (orele 9; 11.15; 13,30; 
16; 18,15: 20,30), Aurora (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18), Grădina Au- 
'rora (ora 20,15).

LEGENDA : rulează la Vitan (o- 
rele 15,30; 18)-.

20 000 DE LEGHE SUB MĂRI : 
rulează la Volga (orele 9,30; 12,30; 
15.15; 18; 20,45), Miorița (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,45), Gră
dina Select' (ora 20).

FEMEI ÎN OFSAID : rulează la 
Buzești (orele 15,30; 18), Grădinh 
ENizești (ora 20,30).

MĂRTURISIRILE UNUI COMI
SAR DE POLIȚIE FĂCUTE PRO
CURORULUI • REPUBLICII : ru
lează la Bucegi (orele 15,30; 18), 

Arta (orele 15,30; 18); Grădina Bu
cegi (ora 20,15),- Grădina Arta (dra
20.30) .

ODISEEA GENERALULUI JOSE: 
rulează la Rahova (orele 15,30; 18; 
20.15).

ROBIN. HOOD : rulează la Upl- 
rea (orele 16; 18,15), Lira (orele 
15,30; 18). Grădina Unirea (ora
20.30) , Grădina Lira (ora 20,15).

BEATA r rulează la Progresul 
(orele 15,30; 18; 20.15).

RĂZBOIUL SUBTERAN : rulea
ză la Pacea (orele 15,45; 18; 20).

DESCULȚ ÎN PARC : rulează la 
Floreasca (orele 15,30; 18; 20,30).

ASTA SEARA DANSĂM ÎN FA
MILIE : rulează la Drumul Sării 
(orele 15,30; 17,45; 20), Viitorul (o

rele 15,30; 18; 20,30).
12 SCAUNE : rulează la Crîngașl 

(orele 15,30; 19).
CINCI PENTRU INFERN : ru

lează Ia Moșilor (orele 15,30; 18) j 
Grădina Moșilor (ora 20,15).

VIS DE DRAGOSTE : rulează la 
Ferentari (orele 15;30; 19).

OSCEOLA : rulează la Popular 
(orele 15,30; 18; 20,15).

MAREA SPERANȚA ALBA : ru
lează la Tomis (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15), Flamura (orele 9; 
11.15; 13,30; 16: 18,15: 20,30), Gră
dina Tomis (ora 20,30).

ESOP : rulează la Cotroceni (o- 
rele 16; 18; 20).

BATALIONUL. INVIZIBIL : ru
lează la-Cosmos (orele 15,30; 17,45;

20).
PENTRU CA SE IUBESC : ru

lează la Munca (orele 16; 18; 20).
AVENTURI LA MAREA NEA

GRĂ : rulează la Giulești (orele 
15.30; 19).

CÎND SE IVESC ZORILE : ru
lează la Lâromet (orele 15,30; 17,30;
19.30).

FANFAN LA TULIPE : rulează 
la Grădina Capitol (ora 20,15).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL : rulează la Grădina Festi
val (ora 20,15).

ACEASTĂ FEMEIE : rulează la 
Grădina Vitan (ora 20,15).

LADY MACBETH DIN SIBERIA: 
(orele 10; 12; 14; 16; 18,15), MARI
LE MANEVRE (Ora 20,30), rulează 
lâ Cinemateca -„Union**.

Teatrul de Comedie (la Teatrul 
Național „I. L. Caragiale'*  (Sala 
Comedia) : CROITORII CEI MARI 
DIN VALAHIA — ora 20; Ansam
blul „Rapsodia Română : PE PLA
IURILE MIORIȚEI — ora 18,30 
Teatrul j,C. Tănase**  (la Grădina 
Boema) : TRAZNITUL MEU
DRAG — ora 20.

PROGRAMUL I
17,30 Deschiderea emisiunii. Curs 

de limba rusă lecția a IV-a. 18,00 

Căminul. Un oraș într-un oraș.
18.40 Scena. Emisiune de actuali
tate și critică teatrală. 19,00 Săptă- 
mîna în imagini. 19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 20,00 Raportăm 
Conferinței Naționale a Partidului. 
Oameni și fapte din marea între
cere. 20,20 Roman foileton : Moș 
Goriot. O ecranizare a romanului 
lui Balzac realizată de studiourile
Televiziunii britanice. 21,10 Repor
taj TV. : La temperaturi înalte.
21.30 Concert spectacol de 
muzică populară. 22,30 „24 de ore“.
22.40 Contraste în lumea capita
lului.

PROGRAMUL II
20,00 Veniți cu noi în... Țara fan

teziei — emisiune pentru copii J
20.30 Ghișeul. 20,50 Sub cupola 
circului. 21,05 Romantic club. 22,U 
Cronica literară.
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