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întâlnirea de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu conducerea Ministerului Afacerilor Externe 

și șefii misiunilor diplomatice ale României
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se

cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, a avut, luni. 24 iu
lie, o întîlnire de lucru cu condu
cerea Ministerului Afacerilor Ex
terne și șefii misiunilor diplomati
ce ale țârii noastre peste hotare.

La întîlnire, care a avut loc la 
sediul Comitetului Central, au luat 
parte tovarășii Manea Mănescu, 
Hie Verdeț, Dumitru Popescu. Ion 
Pățan. Ștefan Andrei, precum și 
Corneliu Mănescu. ministrul aface
rilor externe. Ghizela Vass. Teo
dor Marinescu, șefi de secție la 
c:c. al p.c.r.
în cadrul întîlnlrii. tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a subliniat sar
cinile actuale care revin M.A.E. si 
misiunilor diplomatice ale Româ
niei pentru traducerea în viață a 
hotărîrilor Conferinței Naționale a

P.C.R.. pentru promovarea politi
cii externe a partidului și statu
lui nostru.

Conducătorul partidului și statu
lui nostru a trasat conducerii Mi
nisterului Afacerilor Externe, am
basadorilor sarcina ca misiunile 
diplomatice aie României să des
fășoare o vie și susținută activi
tate pentru ca obiectivele și di
rectivele stabilite în cadrul Con
ferinței Naționale să fie bine cu
noscute și înțelese în statele în 
care sînt acreditate. întreaga po
litică externă a partidului și sta
tului nostru pornește de la inte
resele fundamentale ale poporu
lui român, de la convingerea fer
mă că ea slujește în același timp 
promovării și consolidării în viata 
internațională a unui climat pro
pice destinderii și colaborării in
ternaționale. înfăptuirii aspirațiilor 
popoarelor de pace și progres.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut Ministerului Afacerilor Ex
terne, reprezentanților României 
peste hotare, să pună în centrul 
activității problemele dezvoltării 
relațiilor economice ale țării noas
tre, acțiunile de colaborare și coo
perare în producție și tehnico- 
științifice reciproc avantajoase. In 
concordanță cu programul de dez
voltare a țării noastre, este nece
sar ca misiunile diplomatice să-și 
aducă o contribuție mai activă la 
continua perfecționare a activită
ții noastre de comerț exterior, 
creșterea volumului și sporirea e- 
ficienței exportului și importului^ 
la asigurarea unei balanțe comer
ciale și de plăți excedentare.

Munca peste hotare a Ministe
rului Afacerilor. Externe, a misiu
nilor diplomatice ale României 
trebuie să se încadreze în spiritul 
Conferinței Naționale, al activității

și ritmului în care se desfășoară 
inițara noastră construcția socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate.

Subliniind marile răspunderi ce 
revin șefilor misiunilor diplomatice 
în îndrumarea muncii tuturor ce
lor trimiși în misiune în străină
tate, tovarășul Nicolae Ceauțescu a 
relevat că activitatea oficiilor tre
buie să fie apreciată după rezul
tate concrete, după felul în care 
sînt cunoscute politica țării, obiec
tivele și acțiunile sale, după felul 
în care se extind relațiile țării 
noastre cu statul respectiv.

Tn încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a urat succes șefilor 
misiunilor diplomatice în îndepli
nirea sarcinilor care le-au fost în
credințate de partid și de stat. în 
îmbunătățirea întregii lor activi
tăți.
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ACCELERAREA
DEZVOLTĂRII

Dînd o înaltă apreciere angajamentelor luate 
de organizația municipală de partid București, 
de alte organizații județene, precum și de co
lectivele de muncă din numeroase întreprinderi 
de a realiza cincinalul în patru ani și jumătate, 
înaltul forum al comuniștilor din România a pus 
cu putere în evidență faptul că avem tot ce ne 
trebuie pentru a îndeplini cu succes acest obiec
tiv care se înscrie în linia generală trasată de 
partid de accelerare a dezvoltării economice. Ac
celerare preconizată nu prin intensificare^ efor
turilor fizice sau financiare, nu prin alocarea 

’^a noi fonduri din venitul național pentru inves
tiții, ci printr-o judicioasă și inteligentă folosire 
a imenselor resurse materiale de care întreprin
derile dispun la ora actuală, rezerve care vor fi 
simțitor amplificate în anii următori.

întrebarea ca
re se pu’7e este 
CUM, iar direc
țiile de acționare 
le lars
și /tiințuic argu
mentate în am
plul Raport al 
secretarului ge- 
neral al partidu
lui, tovarășul 
Nicolae 
Ceaușescu, îi> 
celelalte docu
mente ale Con
ferinței. Să re
memorăm îm
preuna cîteva 
din aceste di
recții și mijloace 
de acțiune.

Economia noas- 
tră dispune la 
ora actuală de 
fonduri fixe în 
sfera producției 
materiale în va
loare de circa 
610 miliarde lei. 
Aproape trei pă
trimi din acestea 
reprezintă capa
cități de produc
ție puse în func
țiune în ultimii 
zece ani, deci cu 
un grad înalt de 
tehnicitate. în a- 
celași timp co
eficientul schim
burilor de lucru 
al muncitorilor 
de bază este de 
numai 1,75. Ac- 
ționînd cu toată 
fermitatea pen
tru folosirea in
tensivă a capaci
tăților de pro
ducție și încăr
carea corespun
zătoare a mașini
lor și utilajelor, 
aplicînd, prin ur
mare, cu riguro
zitate programele de măsuri existente în fie
care unitate, de generalizare a schimbului II 
și extinderea schimbului III, se poate obține 
o creștere simțitoare a producției globale și a 
venitului național la 1000 lei fonduri fixe. 
Secretarul general al partidului estima că numai 
printr-o mai bună încărcare a capacităților de 
producție existente se poate asigura anual o pro
ducție industrială de circa 20—25 miliarde lei. 
Iată o extraordinară rezervă a cărei deplină va
lorificare depinde numai de noi, de modul în 
care ne vom strădui să organizăm producția și 
munca, de felul în care ne vom îndeplini, fiecare 
la locul său de lucru, răspunderile ce ne revin.

Investim în actualul cincinal peste 500 mi
liarde lei și avem prevăzut să punem în func
țiune un marc număr de noi capacități dc pro
ducție ; numai în industrie peste 1 000. Scurtarea 
termenelor de punere în funcțiune ca și celor

CE TREBUIE SĂ ÎNTREPRINDEM PENTRU

prevăzute pentru atingerea parametrilor proiec
tați, termene care, în paranteză fie spus, sînt 
încă dimensionate pe o perioadă mult prea mare 
de timp în comparație cu .realizările ce se obțin 
în statele cu o economie dezvoltată, asigură o 
altă posibilitate de realizare, la același cuantum 
de fonduri, a unei importante producții supli
mentare. Reducerea lor cu numai o lună, arăta , 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, înseamnă în pe- I 
rioada 1973—1975, o producție suplimentară în i 
valoare de 6—-7 miliarde lei. Este o cale de i 
sporire a eficienței fondurilor de investiții. A doua 
constă în orientarea preponderentă a acestor 
fonduri spre instalarea de mașini și utilaje, ele
mentele care produc efectiv, prin analizarea cri
tică a ocupării spațiilor de producție deja con
struite și folosirea lor integrală.

Rulăm anuaL 
în procesul pro
ducției materi
ale, cantități u- 
riașe de mate
rii prime și ma
teriale. Rulaj, e- 
vident necesar. 
Valorificarea lor 

superioară re
prezintă calea si
gură pentru creș
tere a ceea ce 
numim ridicarea j 
eficienței econo- | 
mice care se re- j 
găsește în acce- j 
lerarea creșterii | 
venitului națio- J 
nai. Căile aces- I 
tei valorificări i 
sînt multiple. Pe I 
primul plan se I 
situează preocu- i 
parea pentru în- j 
noirea și moder- j 
nizarea perma- i 
nentă a produ- | 
selor, îmbunătă
țirea parametri- j 
lor lor tehnico- 
calitativi. Orien
tarea spre pro
duse de înaltă 
tehnicitate, deci 
de utilitate și 
valoare ridicată, 
care încorporea- | 
ză în măsură tot j 
mai mare mun
ca complexă iată l 
sarcina de căpă- 
tîi a acestui 
cincinal și a ce
lor următoare. 
Realizarea ei în
deamnă la efor
turi de gîndire, 
la valorificarea 
plenară a inteli
genței tehnice a 
cercetătorilor, in
ginerilor, tehni
cienilor, munci
torilor. a tuturor 

cadrelor din economie. A doua cale de valorifi
care superioară a materiilor prime și materia
lelor o reprezintă, pe lîngă transformarea lor în 
produse de valoare înaltă, realizarea acestor pro
duse cu consumuri cît mai mici. După cum știm 
sînt încă ridicate consumurile la noi comparativ 
cu cele realizate de țările cu o economie pu
ternic industrializată. Coeficientul de regăsire a 
metalului, de exemplu, în multe din produsele 
noastre este de 0,5—0,7 față de 0,8—0,9 în în
treprinderi similare din alte țări. Reducerea cu 
numai un procent a ponderii cheltuielilor mate
riale în industrie, la nivelul anului 1973, aprecia 
secretarul general al partidului, echivalează cu 
un spor de venit național de patru miliarde lei. 
Iată de ce devine atît de actuală evitarea orică
rei risipe de materii prime și materiale, a pro-

(Continuare în pag, a ll-a)

UTILIZAREA LA NIVEL SUPERIOR 
A FONDURILOR FIXE

în primul rînd, este necesar sâ se acționeze cu mai 
multa fermitate pentru FOLOSIREA INTENSIVA A CAPA
CITĂȚILOR DE PRODUCȚIE Șl INCARCAREA CORESPUN- 
ZATOARE A MAȘINILOR Șl UTILAJELOR.

Potrivit unor calcule estimative printr-o încărcare 
mai bună a capacităților de producție se poate asi
gura anual o producție industrială suplimentară de 
circa 20—25 miliarde lei.

In al doilea rînd, importante posibilități de creștere su
plimentară a producției rezidă in SCURTAREA TERMENE
LOR DE EXECUȚIE Ă NOILOR OBIECTIVE Șl ATINGEREA 
CIT MAI RAPIDĂ A PARAMETRILOR PROIECTAȚI.

Din unele calcule estimative rezultă că reducerea 
cu numai o lună a termenelor de dare in funcțiune și 
de atingere a parametrilor proiectați la obiectivele 
industriale ce urmează a fi puse în funcțiune pînă 
la sfîrșitul cincinalului asigură o producție suplimen
tară pe perioada 1973—1975 de 6—7 miliarde lei.

în al treilea rînd, trebuie intensificată preocuparea pen
tru FOLOSIREA MAI BUNA A SUPRAFEȚELOR DE PRO
DUCȚIE, asigurînd cu investiții mici introducerea unor noi 
utilaje in spațiile existente.

în al patrulea rind, este necesar să fie intensificată 
preocuparea pentru ÎMBUNĂTĂȚIREA APROVIZIONĂRII 
TEHNICO-MATERIALE.

Se cer luate măsuri pentru mai buna dimensionare 
a stocurilor — îndeosebi la materiile prime — astfel 
ca acestea să asigure aprovizionarea ritmică și, tot
odată, să înlăture sustragerea din circuitul economic 
și imobilizarea unor mijloace materiale.

în al cincilea rînd, doresc să subliniez și cu acest prilej 
că, militind pentru intensificarea dezvoltării noastre eco
nomice, noi nu dorim orice fel de depășire a prevederilor 
cincinalului ; nimeni nu are nevoie de producția globală 
în sine.

Angajamentele asumate trebuie să se concretizeze 
în PRODUSE FIZICE NECESARE ECONOMIEI — 
pentru piața internă și export — care sâ contribuie 
la creșterea avuției naționale și a venitului național.

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din Raportul prezentat la Confe rința Națională)

Acestea au fost întrebările pe care cîțiva 
dintre redactorii si corespondenții noștri 
le-au adresat, la 22 iulie a.c., adică în zo
rii primei zile de după Conferința, — și în 
zilele următoare — unor tineri din diverse 
ramuri de producție, din diferitele colțuri 
ale țării. întrebări simple, firești, justificate 
deplin de atmosfera creatoare, generată, 
pe întreg cuprinsul patriei, de mărețul 
program elaborat în cadrul Conferinței...

Și totuși, ne-am întrebat, nu cumva ne 
grăbim punind, chior a doua zi, aceste în
trebări ? Cu o seară înainte, unii dintre 
cei chestionați încă se aflau acolo, în Sala 
Palatului, ascultind atenți hotărîrile înaltu
lui for, trăind emoția generată de cuvîntul

tovarășului Nicolae Ceaușescu la înche
ierea lucrărilor. Nu cumva le cerea prea 
repede să schimbe haina sărbătorească pe 
salopeta muncii ? In definitiv, de la înche
ierea lucrărilor Conferinței n-a trecut decît 
o noapte. Decît o jumătate de noapte. Iar 
dacă, adăugăm, și faptul că acest 22 iulie 
de după Conferință cădea într-o sîmbăte, 
zi cunoscută în multe locuri ale producției 
sub numele de „zi scurtă*, umbra de în
doială care ne cuprinsese programînd an
cheta apărea cît se poate de justificată.

Și totuși ancheta a fost realizată. înce- 
pînd chiar din cceea primă zi de după 
Conferință. Ne-au îndreptățit s-o facem, 
ne-au obligat, cuvintele adresate de tova-

rășul Nicolae Ceaușescu delegaților, oa
menilor muncii, întregului popor : „Nimeni 
nu trebuie să-și închipuie că am adoptat 
hotăriri pentru a le așeza în sertar. Ele 
constituie programul de lucru al tuturor, 
fiecare la locul său, în conformitate cu răs
punderea pe care o are...".

Așadar, cum dă viață hotărîrilor partidu
lui, cum muncește, cum gîndește fiecare la 
locul său ? Este ceea ce au încercat să 
afle, desfășurîndu-și investigațiile, repor
terii noștri.

Dar să le dăm cuvîntul.

tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU

1 PRIMIT PE
AMBASADORUL FRAATEI

Luni, 24 iulie 1972, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, ă primit pe 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Franței la București, 
Francis Marcel Marie Levasseur, 
care a înmînat un mesaj din 
partea președintelui Republicii 
Franceze, Georges Pompidou.

La primire a luat parte tovară
șul Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire ■ care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

VIITORUL

Comandantul Aldea: Pe mine mă găsiți oricind la locul de 
muncă. Sînt activist nesalariat

I
AVEM SARCINI MARI, 

NE-AM LUAT ANGAJAMEN
TE PE CARE SÎNTEM HOTA- 
RITI SA NI LE RESPECTAM 
PRiN MUNCĂ ÎNSUFLEȚITĂ, 
IAR EL „CAUTA" Șl TOT 
„CAUTA" MEREU :

„Leneș

Textul reportajelor in paginile 2—3.
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Un examinator exigent al practicii
studenților și elevilor

Controlul tehnic
de calitate al uzinei

După ce se încheiaseră preli
minariile organizatorice ale 
primelor zile de practică, care 
de obicei sînt invocate drept 
scuze pentru neînceperea unei 
activități efective a studenților, 
după ce s-au reevaluat posibi
litățile de îmbogățire a cunoș
tințelor practice oferite de di
verse locuri de muncă, în sfîr- 
șit, după ce fiecare student' a 
început să se adapteze discipli
nei din uzină, să vină punctual 
la program și să nu mai „asal
tez®, poarta înainte de ora sta
bilită a plecării", în unele 
puncte de practică calendarul 
arăta că se scursese jumătate 
din perioada afectată stagiului 
de vară. Cît de mult sau cît de 
puțin au reușit într-un astfel de 
răstimp să facă realmente prac
tică în producție unii studenți, 
ne pot sugera cîteva situații în- 
tîlnite la Uzinele „Semănătoa
rea" și „Electroaparataj".

La secția a IlI-a montaj, stu
dentul Ion Postelnicu, din anul 
II T.C.M., secția mașini unelte. 
I.P.B., aprecia că în acest loc al 
uzinei beneficiază de o bună or
ganizare a practicii, fapt care 
nu creează spații de timp pier
dut. iar studenții sînt atrași să 
participe efectiv la diferite ope
rații de montaj. „Am început cu 
operațiuni simple de asamblare

a unor repere ale platformei 10 
de comandă a combinei, dar se 
face mai greu trecerea la ope
rațiuni mai complicate, poate 
dintr-o reticență față de posibi
litățile noastre. Important ră- 
mîne faptul că ne obișnuim să 
muncim, ne adaptăm unei at
mosfere care stimulează gîndi- 
rea, că putem urmări din un
ghiul care ne interesează pro
cesele tehnologice din secție. 
„Observarea" nu mai acoperă 
superficialitatea, trecerea turis
tică printre agregate, ci posibi
litatea fructificată în chip real, 
de a reține cît mai multe cunoș
tințe tehnico-inginerești, de a 
formula cît mai multe probleme 
tehnice spre rezolvare întregu
lui colectiv de practicanți. Une
le aspecte deficitare decurg din

GEORGETA RUTA
(Continuare in pas. a IV-a)

le

ne despărți, pe 
cursa, l-am în- 
Murariu, prlma- 

“ * l va

înainte de a 
cînd așteptam 
trebat pe Niță ____ ,
rul din Cornul Luncii, cînd 
fi declarată comuna oraș.

— După cum s-a preconizat, 
încă în cursul acestui cincinal 
mi-a răspuns. Și a adăugat j 
dar, să știți, un oraș nu se de
clară ci devine.

— Și cum .vă veți simți ca 
primar de oraș ?

— Și eu devin, încetul cu în
cetul, o dată cu orașul, cu toți 
ceilalți concetățeni ai mei.

Cornul Luncii este o așezare 
de sub munte, situată pe valea 
rîului Moldova la vreo douăzeci 
de kilometri sud spre est de 
Gura Humorului.

...L-am întîlnit pe Niță Mu- 
rariu la școală. Se afla acolo 
din (două motive. Mai întîi, ele
vii din sat începuseră lucrările 
în vederea construirii unei ma
gazii noi lîngâ localul școlii. 
Cînd am sosit, tocmai o demo
laseră pe cea veche. Iar prima
rul, care mai întîi de toate fu
sese vreo două decenii învăță
tor aici, venise să. vadă ce și 
cum. In al doilea rînd, în- 
tr-una din clase se deschisese 
cu cîteva zile în urmă o expo
ziție care cuprindea planuri de 
sistematizare ale comunei și ale 
altor sate de prin împrejurimi.

— De mult, de foarte mult 
timp, Tmenii de pe aceste me
leaguri au avut o singură ocu
pație : agricultura.

Și astăzi, a continuat, agrî-
EMANUEL ISOPESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

cu studii

post corespunzător...
Pe Tudorel Anton l-am cu

noscut acum cîteva zile, într-o 
împrejurare cu totul lipsită de 
importanță : i-am cerut permi
siunea — eu și un coleg — să 
luăm loc și noi la masa lui, jos 
în pasajul „Intercontinental". 
Cînd am observat cum a dat 
cuiva de la masa vecină un pa
chet de țigări pe 25 de lei am 
început să-1 privim mai cu 
luare aminte. N-a fost prea 
greu să intrăm în vorbă.

— Dai admitere undeva ? Am 
tatonat, deși era evident că tî- 
nărul nostru avea cu totul 
preocupări.

— Nu dau. M-am lecuit 
sportul ăsta încă de acum trei 
ani, cînd am încercat la A.S.E. 
Dacă n-ai pile...

alte

de

✓✓

Un caz
în contradicție
cu spiritul zilei

— Noi dăm amîndoi laxAledi- 
cină. Sigur, e greu fără* pile... 
Da unde lucrezi ? N-ai și pen
tru noi ceva, la -caz că ne pică ?

— Ar fi, dar n-o să vă placă, 
doar aveți și voi bacalaureatul. 
La brațele de muncă te trimite

numai la fabrică să te califici. 
D-asta am învățat liceul ? • Să 
meargă acolo cei de la profesio
nală... Mă descurc eu și ’ 
ofertele lor pînă-mi 
singur ceva să-mi placă.

— Ce ti-ar place ?
— Ceva de intelectual. __ _

birou, să lucrez curat, în rînd 
cu. lumea. Găsisem eu ceva, era 
fără condică, la ..Precizia", cal
culator principal, dar nu mi-au 
dat. Ziceau că trebuie să am 
școala tehnică. Aș ! Fără pile nu 
merge nici acolo...

...La serviciul forțe de muncă 
al Sectorului VIII, cu

VIOREL

(Continuare în pag.

fără 
găsesc

la un

concursul
RABA

a IV-a)

PREOCUPĂRI
de NICOLAE ȚIC

Mi se plînge un tînăr că de-o vreme încoace se descurcă 
din ce în ce mai greu cu după-amiaza. Tare-s lungi și plicti
coase și astenizante după-amiezile. Cu diminețile este alt
ceva, cu totul altceva : de la șapte la trei am program de 
lucru, am o treabă de făcut. Dar de la trei și jumătate, cînd 
ajunge acasă și pînă la zece și jumătate seara, cînd se culcă, 
situația se complică îngrozitor : cum să amăgești cele șapte- 
opt ore care îți mai rămîn la dispoziție? Sâ zicem că le 
amăgești azi și mîine și poimîine — pe urmă ? De gospodărie 
se ocupă, părinții și frații mai mari. Prieteni are puțini, și-i 
întîlnește destul de rar. Nu-i place să frecventeze restauran
tele, barurile. Din cînd în cînd se duce la cinematograful 
din cartier, din cînd în cînd îa teatru. Frații mai mari îl 
sfătuiesc să mai aibă răbdare pînă s-o însura, pînă s-o așeza 
la casa lui. Atunci — sigur o să intre în criza de timp. Dar 
pînă atunci ? ! Trebuie găsită o soluție pentru amăgirea 
timpului. „Ai vreo propunere ? am vrut să știu. Da, se gîn- 
dise la un club... „Și ce-ar urma să facă plictisiții după- 
amiezile la clubul acela ?" Asta nu 
stea acolo, și să se uite la ceva... 
întrebări : „Iți place sâ faci sport ?" 
cu undița la marginea lacului ?" Nu. 
nezi ceva — ilustrate, timbre, cutii de chibrituri, etichete, șer
vețele — orice, îți place ?" Nu. „în școală ce preocupări ai 
avut în afară de pregătirea lecțiilor ?" Nici o preocupare de 
durată, dar atunci era altceva, atunci avea de-nvățat. De 
ce nu mai învață și acum ? Acum are o meserie, acum mun
cește, cîștigâ... Pînă cînd să tot învețe ? Ar trebui găsită o 
soluție pentru după-amiezile lungi, plicticoase, astenizan
te... O soluție pe care alții, nenumârați, au gâsit-o de multă 
vreme. Toți aceștia se plîng că după-amiezele sînt prea 
scurte pentru cîte planuri au.

lată o problemă mult dezbătută : Cum să ne petrecem

(Continuare în pag. a V-a)

mai știu. Eventual să 
Mi-am îngăduit cîteva 
Nu. „Iți place să stai 
„Iți place să coiecțio-
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Virgil Bercora. șef de brigadă : La grihile astea, șantierul a ciș
tigat cinci milioane. Dar se poate și mai mult

(Urmare din pag. I)
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O AMPLĂ ANCHETĂ

A REPORTERILOR NOȘTRI IN FABRICI,

PE ȘANTIERE Șl OGOARE ■■

CUM GlNDIM

CUM MUNCIM
Deși astăzi este, cum ziceți, zi scurtă 

noi ne-am depășit planul cu 40 la sută
Ttrgoviște, 22 iulie, ora 7 

a.m. Șuierul trenului care ne 
aduce in reședința dimbovi- 
țeană se împletește cu che
mările cetăților industriale 
ale mereu intineritului muni
cipiu. Să mai enumerăm aces
te cetăți ? Greu să le treci în 
revistă pe toate, fie și in gind, 
pe drumul scurt care leagă 
gara de noul centru civic. To
tuși : Uzina de utilaj petroli-

PE PLATFORMA INDUSTRIALĂ A TÎRGOVIȘTEI .

ACCELERAREA
DEZVOLTĂRII

ducției rebutate, dimensionarea științifică a nor
melor de consum, reproiectarea mașinilor și uti
lajelor aflate în fabricație în vederea reducerii 
gabaritelor și greutății și realizarea unor indici 
tehnico-funcționali superiori.

Cum spuneam, Conferința Națională a preco
nizat accelerarea dezvoltării nu prin intensifi
carea efortului fizic ci a muncii de concepție în 
vederea perfecționării organizării producție:, in
troducerea masivă a mecanizării și automatizării, 
aplicarea proceselor tehnologice modeme. Toate 
acestea concretizîndu-se în final în creșterea ra
pidă a productivității muncii, indicator esențial 
al oricărei economii moderne. Ridicarea perma
nentă a calificării cadrelor, introducerea ordinii 
și disciplinei, trecerea la deservirea mai multor 
mașini, stabilirea unui raport just între cei care 
lucrează nemijlocit în producția materială, acolo 
unde se creează avuția națională și cei ocupați 
în alte activități sînt tot atitea căi de ameliorare 
a productivității muncii sociale, de sporire a 
valorii nou create, a venitului național.

Să alăturăm îndemnurile pentru dezvoltarea 
concentrării, specializării și cooperării în produc-

ție, accelerarea vitezei de rotație a fondurilor 
materiale și financiare, realizarea unei producții 
vegetale și animale cu cheltuieli minime, folo
sirea integrală a mijloacelor de transport, spo
rirea aportului cercetării științifico-tehnice și 
avem în față direcțiile principale de acțiune, 
oglinda clară a posibilităților de accelerare a 
dezvolltării economice. Un program a cărui în
făptuire, așa cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cuvîntarea rostită la încheierea lu
crărilor Conferinței, nu numai că nu necesită din 
partea societății eforturi materiale suplimentare 
ci, dimpotrivă, asigură posibilități de sporire con
siderabilă a veniturilor societății deci a mijloacelor 
necesare creșterii mai accelerate a bunăstării po
porului, dezvoltării în continuare a orînduirii noas
tre socialiste.

Ferm convinși că îndeplinirea acestui program 
apropie data împlinirii aspirațiilor lor de progres 
și civilizație, oamenii muncii de pe întreg cuprin
sul patriei și alături de ei, întregul nostru tineret 
au trecut chiar de a doua zi la transpunerea hai 
în viață. E ceea ce demonstrează și ancheta noas
tră întreprinsă, rfmbătă, fn fabrici și uzine, pe 
ogoare, pe care o publicăm în acest număr.

Chiar de-a doua zi ne-am
revăzut termenele pentru

fiecare lucrare și ne-am angajat să devansăm
toate comenzile urgente

• ACOPERIREA SPATIILOR LIBERE DIN SECȚIILE UZINEI CU 
MAȘINI $1 AGREGATE REALIZATE PRIN AUTOUTILARE. • ÎN
LOCUIREA UTILAJELOR DIN IMPORT PRIN UTILAJE DE CON- 
CEPȚIE PROPRIE. • CARACTERISTICA DE BAZA A FIECĂREI 
LUCRĂRI i SPORIREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII IN ATEUERE

Biroul de proiectări pentru 
autoutilare a Uzinei de utilaj 
chimic „Grivița Roșie" este for 
mat doar din 10 proiectanți și 
desenatori. Toți sînt tineri. Du
mitru David, Mihai Potcoavă, 
Lucian Paul Ivănescu, Eufrosi- 
na Armeanu, Stela Moraru, în 
frunte cu șeful biroului, ing. 
Stelian Ceplău. Un simplu pe
rete desparte încăperea plan
șetelor de atelierul mecanic in 
care contururile de pe ozalid, 
capătă profilul definitiv In me
tal. $1 aici, cei 45 de munci
tori sînt tineri. Numai organi
zația U.T.C. numără 27 de 
membri. Șefii celor două bri
găzi de producție și educație 
— Fănică Dobrițoiu și Gheor- 
ghe Chiru sînt însă oameni în 
vîrstă, cu experiență bogată în 
profesie.

— Sînteți mulțumiți cu tine
rii cu care lucrați ?

— De vreme ce tot ceea ce 
am realizat pînă acum li se da
torează lor, e clar că avem 
numai cuvinte de laudă pentru 
ei, apreciază comunistul Dobri
țoiu. Trebuie evidențiați în 
primul rînd, Viorel Velicu, O- 
prea Tăbăcitu, Cornel Șerban 
de la lăcătuși și Ștefan Samo- 
ilă, Ion Năstase, Gheorghe Se- 
dezeu de la strungari. Cu ei, 
cu toți cei 45 de muncitori ai 
atelierului vom realiza sarcini
le din ce în ce mai grele și 
mai importante care ne revin 
din amplul program stabilit de 
Conferința Națională a partidu
lui.

— Am dori să precizați mai 
concret obiectivele și măsurile 
prevăzute de dumneavoastră 
pentru a vă înscrie în strădu
ințele generale ale colectivului 
Uzinei „Grivița Roșie" în ve
derea realizării angajamentului 
său de a încheia sarcinile ac
tualului cincinal în patru ani 
și jumătate.

—r Aș putea spune, ne declară 
de la bun început Dumitru 
Farcaș, șeful atelierului, că 
fiecare paragraf din raportul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Conferința Națională a par
tidului ne implică pe toți — 
proiectanți și executanți ai pro
iectelor — direct sau Indirect, 
tn îndeplinirea sarcinilor com
plexe ale acestui cincinal. To
varășul Nicolae Ceaușescu sub
linia printre altele necesitatea 
intensificării preocupărilor pen-

tru mai buna folosire a supra
fețelor de producție asigurind 
cu investiții mici, introducerea 
unor noi utilaje în suprafețele 
existente. Ce am făcut noi In 
această privință și mai ales ce 
ne-am propus să facem în con
tinuare pentru a răspunde și 
mai convingător la justificate
le exigențe ale partidului, ale 
industriei noastre, ale cincina
lului ? In primul rînd, deși 
sîntem constituiți ca atelier de 
proiectări și execuții pentru 
autoutilâri de numai anul tre
cut, putem spune cu satisfacție 
că deja am realizat și pus la 
dispoziția uzinei, mașini și u- 
tilaje complexe, instalații și di
verse alte lucrări în valoare 
de peste 5 milioane și jumătate.

In cursul acestui an au fost 
într-adevăr terminate nu mai 
puțin de 52 de comenzi de a- 
cută stringență pentru uzină. 
Planul valoric stabilit pentru 
șase luni a fost depășit cu pes
te 250 000 lei. Iată și citeva u- 
tilaje de importanță covîrși- 
toare pentru îndeplinirea pla
nului de producție : mașina de 
tăiat țevi cu abraziv, transpor
torul cu manipulator, dispoziti
vele de rotit virole, etc., care 
în sectoarele unde au fost am
plasate și la operațiile pe care 
le execută au determinat spo
rirea productivității muncii cu 
50—60 la sută.

— O altă sarcină economică 
de extremă importanță, re
ia comunistul Farcaș, ce reie
se din Raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, este redu
cerea cheltuielilor materiale in 
toate compartimentele de acti
vitate. Colectivul nostru a re
cepționat și această sarcină cu 
toată răspunderea. Obiectivele 
stabilite de noi vizează pe de 
o parte proiectarea tuturor co
menzilor cu un consum minim 
de metal, iar pe de altă parte 
realizarea unor utilaje cart să 
înlocuiască cu succes deplin pe 
cele care pînă acum se aduceau 
din import.

Și de data aceasta, proiectan- 
ții atelierului pentru autouti- 
lări au la îndemînă suficiente 
exemple. Valțurile pentru ro- 
luit tablă, de pildă, se aduceau 
din R.F.G. și costau în jur de 
1 milion 700 000 lei valută, fie
care. Tin'frii proiectanți și mun
citori ai atelierului s-au anga-

jat si le realizeze et Fără să 
difere eu r.imic din punct de 
vedere calitativ și funcțional, 
valțurile proiectate și executa
te fn uzină au costat tn schimb 
de vreo 5 ori mai puțin. Tn a- 
ceeași idee se înscrie construi
rea unei stații de spălare pen
tru tratamentele termice, - dis
pozitivele de debitare cu jeturi 
de plasmă, pompele de 1 000 de 
atmosfere și multe alte poziții 
din registru! realizărilor la zL 

Să ne aruncăm însă puțin 
privirea pe planșetele și 
bancurile de lucru ale atelie
rului, pentru a descifra preo
cupările de moment ale colec
tivului. Este evidentă atmosfe
ra de lucru intens, concentra
rea fiecăruia la locul său 
muncă pentru a valorifica 
maximum fiecare clipă, 
a-sl încheia lucrarea îna-sl încheia lucrarea* 
nele revizuite.

— Chiar din prima 
Conferința Națională 
dului, proiecUnțil si

de 
la 

pentru 
terme-

după 
parti-

zi 
a

, muncito
rii noștri, Intr-un acord una
nim, precizează șeful atelie
rului, și-au revăzut termenele 
scadente pentru fiecare lucra
re și s-au angajat să devanseze 
toate comenzile urgente, pentru 
a veni astfel direct In sprijinul 
uzinei în îndeplinirea angaja
mentelor sale pe acest an. Mai 
precis, valțul pentru roluit ta
bla va fi dat în producție cu o 
lună înainte de termenul ini
țial. Transportorul cu role și 
tunelul de evaporare a stației 
de alicare, grunduire și trans
port table groase de la Chîtila, 
de asemenea. In aceste condiții 
angajamentul nostru revăzut 
după conferință, prevede depă
șirea planului pentru acest an 
cu lucrări în valoare de 300 000 
lei.

Demn de reținut este și fap
tul că în munca de concepție 
șl de proiectare a celor 10 ti
neri ai atelierului s-au născut 
deseori idei ingenioase, finali
zate în inovații de mare utili
tate pentru producția uzinei i 
un dispozitiv pentru rodat ro- 
bineții cu cepi, un dispozitiv 
pentru ridicat șl asamblat tam
poane pentru vagoane, un dis
pozitiv pentru rectificat supra
fețe plane pe strungurile Caru
sel, etc. Argumente în plus, 
pentru munca și eforturile co
lectivului, pentru străduința sa 
în realizarea pînă la 
anului a 
crări, ce 
de peste

sfîrșitul 
unui alt volum de lu- 
se ridică la valoarea 
1J milioane lei.

ROMULUS LAL

er, Uzina de strunguri, Rom- 
lux, Schela-Tirgovifte, Plat
forma in extindere, cu ;anti«- 
rele Uzinei de oțeluri aliate 
și ale Uzinei de tablă subțire. 
$i ar mai fi... Dar iată-ne ajun
și in holul palatului adminiș- 
trativ. tn timp ce așteptăm lif
tul, mai rememorăm : admi
nistrația locali are de servit, 
astăzi, aproape 80 000 de cetă
țeni. in preziua noii impdrțiri 
teritorial-administrative erau 
numai 30 000. Avem de-afaee, 
așadar, cu 50 000 de noi tir- 
govișteni, deveniți ca atare în 
răstimpul — scurt — dintre 
cele două conferințe naționa
le ale partidului... în vreme 
ce urcam cu liftul, ne intre
born : Oare clți dintre acești 
noi cetățeni ai Tirgoviștei »int 
tineri ?...

— Păi, sd-i numărăm : ta 
U.U.T. — 1300 de uteciști. la 
strunguri — 250, la Romlux
— 500, la schelă — S50, pe 
Șantierul național — peste o 
mie...

Cel care ne dă, prompt „eu 
ochii închiși’, aceste cifre, 
este loan Bucur, primul secre
tar al comitetului județean 
U.T.C. Este ora șapte și un 
sfert și t-am pășit in biroul 
său. Aseară U zărisem in Sala 
palatului, in mijlocul de.'epa- 
ților Dimbovifei- Acum iși re
vede șirpuindos însemnările 
luate in timpul celor trei zile 
de dezbateri î e pune in or
dine, ta sintetizeaii, le adap
tează. le conoertaște in js- 
geodă ie lucru a Biroutai ja- 
dețaan*.

— Am convocat Biroul pen
tru ora >. Aseară, cum am so
sit de la București N-am timp 
si întocmesc un material scris
— niei nu e nevoie pentru 
«arcinite imediate — dar tre
buie si mă pun bine ta punct, 
ca să nu îunpim ședința...

II lăsăm pe primul secretar 
cufundat in însemnările sale 
t,.Ds văzut eu cit iși pot su
plimenta tinerii de ta Prefa
bricate angajamentul — deja 
îndeplinit — de a realiza 1 500 
m.c. peste ptan“. „De întoc
mit planul de expuneri, pri
vind Conferința, care să fie 
prezentat in toate organiza
țiile U.T.C.*^.) și o pornim 
spre marele șantier al Uzinei 
de oțeluri aliate. De ce toc
mai aici ’ Desigur, pentru ci 
aici muncesc, sub emblema de 
Șantier național al tineretu
lui, peste 1000 de uteciști. 
Dar, in mod special, pentru cd 
11 auzisem, cu două zile în ur
mă, vorbind la tribuna Con
ferinței pe tovarășul I. Tudo- 
se. directorul șantierului. El 
arătase ei, in urma inițiativei 
de a se elimina colaborarea 
cu alte întreprinderi pentru 
grinzile metalice ale halei, 
colectivul său iși crease pers
pectiva unui avans de trei 
luni ta darea in funcțiune a 
unor capacități industriale 
importante. Realitate în virtu
tea căreia, in numele Șantie
rului tirgoviștean, vorbitorul 
lansase o chemare la întrece
re avind ca obiectiv ciștiga- 
rea a cel puțin un trimestru 
avans la fiecare nou obiectiv... 
Angajament important, viu a- 
plaudat in Conferință. Anga
jament în realizarea căruia 
tinerilor de aici le revin, de
sigur, sarcini deosebite... Fiind 
vorba de tineri, ajunși la șan
tier (este ora 8.30) il căutăm 
pe tehnicianul Virgil Aldea, 
comandantul șantierului nați
onal al tineretului, la-l de un
de nu-i... 11 ciută-, . peste tot. 
La sediul comitetului de 
partid, prin birouri, pe dru
murile șantierului... Pină la 
urmă, șoferul unei bascu
lante ne ia in cabină și 
ne duce acolo unde de la în
ceput ar fi trebuit să-l cău
tăm pe Aldea : la locul său de 
muncă. Adică la bateria de 
betoane. Unde conduce, ne 
spune șoferul, o formație de 
lucru care alături de brigada 
a noua, este in fruntea între
cerii desfășurate pe șantier. 
(„Băieții lui Aldea și celelal
te formații dau constant cite 
1 000—1 200 de tone de beton 
pe Zi, și dacă noi, transpor
turile, ne organizăm mai bi
ne, o să dea și mai mult")

...îl pășim urcat pe scara 
tubulară a unui siloz. îi fa
cem semn să coboare (nu îna
inte de a-l fotografia) și îi 
spunem în trei cuvinte de 
ce-am venit. Trebuie si pro
cedăm repede. Azi e sîmbătă, 
„zi scurtă", și ceasul arată 
ora 11,30... Dacă nu-i mai gă
sim la lucru pe băieții cu grin
zile metalice, cu angajamen
tul !

— Cum să nu-i găsiți ? Sînt 
toți la lucru. Se văd de-aici. 
E și șeful brigăzii cu ei, ăla 
scund și îndesat, Bercaru...

Șeful de brigadă Virgil Ber
caru și brigadierii săi („23 de 
oameni și patru băieți, adică 
ucenici") lasă pentru citeva 
(dar numai pentru citeva !) 
minute lucrul la grinzile gi
gantice și se string in jurul 
nostru. „Iată, ni se explică 
simultan, pe.. 23 de glasuri, 
iată acestea sînt grinzile de 
care a vorbit tovarășul direc
tor la Conferință (Bercaru 
scoate din buzunar textul res
pectiv, tăiat din ziar). Aici e 
greutate nu glumă. Numai un 
stilp de ăsta cintărește opt 
tone și jumătate. Iar noi ti
veam de făcut armătură grea 
de 2 000 de tone. Ia gîndiți- 
vă : să cari muntele ăsta de 
fier tocmai de la Găiești! 
Asta înseamnă timp, cheltu
ieli de transport. dificultăți 
de manevră... Și-atunci, ce 
ne-am zis ? Ia să facem chiar 
noi grinzile astea, chiar aici, 
Ungi hale... Și le-am făcut. E 
drept, n-aveam toate condiții
le — atelier ca lumea, maca
rale la comandă etc — dar 
vorba e : am ciștigat noi, cu 
est a, trei luni ? Am ciștigat! 
Iar cind o să fie gata și ate
lierul. peste două luni, altfel 
o să stăm de vorbi...

— Bun, ne-ați vorbit despre 
ce-a fost și despre ce-o să fie, 
dar despre ce este, adică des
pre ce faceți acum, la ora asta, 
despre ce afi realizat de azi 
dimineață ce aveți sâ ne spu
neți ? Azi e simbătâ, zi scur
tă, s-a făcut de prinz și...

— Și ce dacă e zi scurtă ? 
Noi, de azi dimineață, am fă
cut următoarele: am montat 
baza la un virf de stilp S1P, 
am plantat un virf S2, am su
dat un S2 și am început alți 
doi S2. în plus, am îndoit

clamele („Clamele" astea sînt 
niște bucăți de fier cit omul 
n. rep.) pentru alți șase stilpi. 
Spun în plus, pentru că, dacă 
nu ne venea ideea să conlu
crăm cu Uzina de utilaj pe
trolier, care are utilajul ne
cesar, nu terminam îndoitul 
nici in trei zile. Dar ne-am 
gindit, am chibzuit, și am fă
cut treaba în numai citeva 
ore. Asta înseamnă... Cit în
seamnă tovarășe șef de lot ?

— înseamnă o depășire a 
planului zilnic cu aproxima
tiv 40 la sută. Dar se poate și 
mai bine...

Șeful de lot, inginerul Mir
cea Roman, ne asigură că 
mai binele ăsta nu e o vorbă 
în vint. „Păi gindiți-vă, ne 
spune el, dacă am realizat, la 
grinzi, un ciștig de cinci mi
lioane, lucrînd ca acum, adică 
fără să avem atelier, cit o să 
obținem cind va fi atelierul 
gata ! Mai e nevoie de 
demonstrație ?

Desigur, nu mai este, 
despărțim de Bercaru și 
ții lui, de inginerul 
consemnind: în prima zi de 
după Conferința Națională a 
partidului, unul dintre locuri
le de lucru al cărui angaja
ment a fost evocat la tribuna 
înaltului for comunist și-a de
pășit sarcina zilnică cu 40 la 
sută. E mult ? E puțin ? Im
portant este că se poate și 
mai bine și că toți tinerii de 
aici cred in această realitate.

altă

Ne 
bdte- 

Roman,

PETRE DRAGU

plecare, comandan- 
ținuse să adauge : 
n-ați cercetat decit 
muncă, decit o bri-

P.S. La 
tul Aldea 
„Picat că 
un loc de 
gadă. Să fi mers și la altele 
Să fi mers ! Cum să mergi 
însă, cind intre timp se făcu
se ora 13,30 și cînd, totuși, 
sîmbăta iși arătase specificul 
de... zi scurtă.

Poate că in legătură cu a- 
cesta ar mai fi de meditat ni- 
țeluș! Ce ziceți, brigadieri 
tirgovișteni ?

• MUNCITORII DE LA UZINA DE MEDI
CAMENTE BUCUREȘTI au obținut depășiri 
importante față de angajamentele luate la 
o serie de indicatori. Astfel, la producția glo
bală depășirile la zi sînt evaluate la 38 444 
milioane lei iar la producția marfă 40 257 
milioane lei. Depășirile cele mai mari s-au 
obținut la produsele de bază ale uzinei. Ast
fel producția de medicamente pentru uz u- 
man și veterinar a fost depășită cu 99 de to
ne, iar producția de biostimulatori cu 137j 
tone.

• HARNICUL COLECTIV AL UZINEI 
„STEAUA ROȘIE" BUCUREȘTI raportează , 
depășirea producției marfă la zi cu 600 mii 
lei iar beneficiile cu 200 mii lei. La cererea 
insistentă a unor beneficiari străini | '
suplimentarea contractului încheiat cu ev— ■ 
muncitorii au răspuns prompt: vom reoliza 
peste prevederi cele 100 de betoniere și 50 
de malaxoare cerute. Zilele trecute utilajele 
respective au fost deja livrate.

pentru.
f AL/-----

• PRIM TOP1TORUL ION BAȘTEA de la 
cuptorul nr. 4 a O.S.M. nr. 2 Hunedoara a 
elaborat în prima zi după Conferința Na
țională a partidului o producție record. Bri
gada sa are acum 1 200 tone metal la zi. De
pășiri substanțiale s-au înregistrat de altfel 
la toate agregatele astfel că în prezent Com
binatul siderurgic Hunedoara raportează 
18 240 tone oțel peste plan. Oțelarii sînt ho- 
târîfi ca încă în această lună să-și realizeze 
integral angajamentul anual de 20 000 tone 
pentru a-și putea asuma alt angajament și 
mai mobilizator.

Ajustorul Dan Iurcium față în față cu cel de-al 53-lea reper ai 
zilei

Recordurile brigăzii sînt și recordurile mele — ne spune Ștefan 
Stoicu

UZINA DE MECANICA FINĂ-BUCUREȘTI
Parcurgînd, sîmbătă 22 iulie, 

secțiile de fabricație,_ale Uzinei 
de mecanică fină din Capitală, 
remarcăm lesne atmosfera fe
brilă de muncă prezentă peste 
tot, atmosferă propice întotdea
una și oriunde obținerii unor re
zultate superioare în îndeplini
rea și depășirea sarcinilor de 
producție. Ne gîndim că fiind 
deja în ultima decadă a lunii 
colectivul de aici și-a propus să 
argumenteze la maximum bi
lanțul înregistrat în primele "20 
de zile ale lunii.

— într-adevăr — confirmă tî- 
nărul inginer șef al întreprinde
rii, tovarășul Valeriu Matache. 
în intenția noastră, a tuturora 
este ca în perioada de timp ce 
ne-a rămas pînă la 1 august, 
și în continuare pînă la sfîrși- 
tul anului, să facem tot ce e 
posibil pentru a majora în și 
mai mare măsură avansul acu
mulat în întrecerea cu graficele 
de producție, cu timpul, încer- 
cînd astfel să creăm de pe 
acum premisele favorabile în
deplinirii planului cincinal nu 
în patru ani și jumătate ci în 
patru anî și cinci luni.

— Despre ce avans este vorba?
— Pe 19 iulie, deci în ziua

deschiderii lucrărilor Conferin
ței Naționale a partidului și în 
cinstea acestui important eveni
ment, planul pe 7 luni la indi
catorul producția globală a fost 
îndeplinit.

Așadar, de fapt, muncitorii, 
maiștrii, tehnicienii, economiștii 

inginerii uzinei bucureșteneȘi

se

competența profesională a fie
căruia și a tuturor celor 2 200 
de salariați ai întreprinderii.

— Timpul trecut de la data 
cînd am raportat îndeplinirea 
planului s-a materializat, cum 
era și firesc de altfel, în obți
nerea unei importante cantități 
de produse suplimentare. Zilnic 
de pe benzile de montaj au ieșit 
500 de șublere, 150 micrometre, 
2 000 mânometre, cu alte cuvin
te aparate de măsură și con
trol în valoare de circa un mi-

pînă la 31 iulie, limita minimă 
valorică a realizărilor să fie de 
un milion lei.

„Ambiție* comună, după cum 
aveam să ne convingem în sec
țiile de fabricație, a întregului 
colectiv de muncă. Implicit și 
a tinerilor muncitori.

Ne oprim lîngă punctul de lu
cru al ajustorului Dan Iurciuc, 
unul dintre cei 24 de uteciști 
care în februarie 1972, în timpul 
concediului de odihnă, au plecat 
pe șantierul hidrocentralei de la

PROCEDEUL ESTE SIMPLU
DAR DE MARE PRECIZIE

află așa cum arată canu ______ _ ___ ____ ...
lendarul In data de 22 iulie 
ci în 3 august. Pentru a re
liefa și mai pregnant dimen
siunile acestui succes este ne
cesar de adăugat că el a fost 
obținut în condițiile în care 
peste 22% din volumul întregii 
producții realizate o reprezintă 
produsele noi cu un grad de 
executare mai dificil șl care so
licită mai mult priceperea și

lion lei — precizează tovarășul 
Constantin Bogdan, șeful servi
ciului plan.

Deci, pînă la începutul primei 
ore de lucru a zilei de 22 iulie 
— 2 milioane lei, adică 1000 
șublere, 300 micrometre, 4 000 
mânometre puse mai devreme la 
dispoziția economiei naționale.

— Ne-am propus — relevă to
varășul Valerju Matache — ca 
și în celelalte zile ce au rămas

Lotru pentru a da o mînă de 
ajutor calificat constructorilor. 
Ajutor concretizat la capătul a 
două săptămîni în executarea 
unui volum de lucrări în va» 
loare de 96 mii lei și a confec» 
ționării unei matrițe de perforat 
tablă care a scurtat de la un art 
la numai 42 de zile durata ope<- 
rațiilor de găurit- de la plafo
nul halei centrale-Ciunget. Esta 
ora 10,30. De la intrarea îm
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pentru a răspunde
sare

exige
or si

J»

or actuale
Cum era și de așteptat,

cei care s-au angajat

primii au fost tinerii
Ferma nr. 1 zootehnică a în

treprinderii agricole de stat 
Pufești, județul Vrancea. Pri
mele zile care au urmat după 
încheierea lucrărilor Conferin
ței Naționale a partidului, s-au 
caracterizat • printr-o împletire 
strinsă între ecoul larg, dezba- 
:erea vie, amănunțită a rapor- 
ttîlui prezentat de tovarășul . 
Nicolae Ceaușescu și desfășu
rarea concomitentă a unei 
= • iritați productive susținute, 
tajCîprețedent.

fricăj|in prima zi a Confe
rinței Naționale, după ce au 
ascultat istoricul raport susți
nut de către secretarul general 
al partidului nostru, cei peste 
100 de îngrijitori ai fermei 
noastre s-au adunat în grupuri 
mari, discutînd cu aprindere 
cele ce ascultaseră — ne spunea 
șeful fermei zootehnice, Con
stantin Drăgoi. Pe-fiecare îl im
presionase în mod deosebit cîte 
ceva legat de perspectiva țării 
noastre, de viitorul care ne aș
teaptă, la toți însă a existat o 
aceeași hotărîre comună* să 
muncim mai bine ca să depășim 
producția planificată, să ne 
achităm astfel de obligația 
principală care ne revine în 
efortul general care se cere fă
cut Cum era și de așteptat, cei 
care s-au angajat primii au fost 
tinerii. Chiar a doua zi, utecistul 
Nicolae Pietreanu, ne-a spus că 
s-a hotărît să răspundă chemării 

,1a întrecere a îngrijitorului Sava 
Urzică de la I.A.S. Dorohoi, 
devenind astfel participant la 
„Mișcarea 4 000“ despre care

Li& I.A.S. PUFEȘTI (VRANCEJ4
CU PARTICIPANȚII LA MIȘCAREA EUHIf

aflase din paginile „Scînteii ti
neretului".

Ne întîmpină un flăcău bine 
făcut, cu priviri vioaie și fața 
de adolescent. Aflăm de fapt 
ceva mai tîrziu că Nicolae Pie- 
treanu, nu a împlinit nici 17 
ani. îl întrerupem puțin de la 
punctul din programul pe care 
îl îndeplinea — curățenia adă
postului și a animalelor.

— Te-ai gîndit bine atunci 
cînd te-ai înscris în „Mișcarea 
4 000“, a uteciștilor îngrijitori ? 
îți stă în puteri să realizezi de 
la lotul pe care îl îngrijești o 
asemenea producție, sau entu
ziasmul a fost prea mare ?

— Dar de ce, credeți că dacă 
sînt mai tinerel nu pot să fac 
și eu lucruri mari ? Bineînțeles 
că m-am gîndit, m-am sfătuit cu 
tovarășul șef de fermă, m-am 
gîndit cu creionul în mînă. Cit 
despre puteri, nu-i nici o pri
mejdie. Este drept, nu prea am 
eu multă experiență, dar dacă 
aplic bine ceea ce știu, și ceea 
ce o să mai învăț de la alții, 
este imposibil să nu. reușesc. Am 
animale bune, le-am văzut eu 
cum răspund atunci cînd le în
grijești bine, cind le dai min- 
carea la timp și pe săturate. 
Principalul e că avem și vom 
avea și de acum încolo furaje 
suficiente, cu care să facem o

hrănire ca la carte. Mai am în 
față cîteva luni bune, bogate în 
nutrețuri verzi și deci producția 
de lapte poate să crească.

— Spuneai la început că ai 
gîndit cu ^creionul în mînă. La 
ce concluzie ai ajuns ?

— Păi, să vă spun și dv. 
calculul făcut. De la cele 21 de 
vaci pe care le am în îngrijire 
trebuie să realizez în acest an 
75 600 litri, adică o producție 
medie pe cap de vacă furajată 
de 3 600 litri. Dacă mă angajez 
să obțin 4 000 de litri, aceasta 
înseamnă să fac anul ăsta 
84 000 litri. Pînă la 1 iulie reali
zatul este de 36 000 litri deci ca 
să mă țin de cuvînt înseamnă că 
în aceasta a doua jumătate a 
anului trebuie ca lotul meu să 
producă 48 000 litri. Sau făcînd 
socoteala la producția medie în
seamnă că mai am de realizat 
2 300 litri pe cap de vacă fu
rajată. Adică trebuie să mulg 
pe zi de la tot' lotul cel puțin 
130 de litri. Am considerat că 
pot să fac acest lucru.

— Și care 
melor zile 
întrecere ?

— Vineri,
a Conferinței, am reușit 135 litri,

sînt rezultatele pri
de cînd te afli în

adîcă în a treia zi

Brigada: Ia gîndiți-vă, 
aduci coloșii ăștia de metal 
tocmai de la Găești! Mai bine 
i-am lucra' aici, la fața locu

lui

Ei. vedeți, asta nu 
bine pentru animal. Vaca 
ca un barometru din acela 

îți arată cind plouă sau 
este soare. Cum i-ai dat să

sîmbătă 136. iar duminică 141 
litri. Cred că azi (luni 24 iulie 
a.c.) la mulsul de seară ating 
150 litri.

— Cum se explică totuși acest 
salt de la o zi la alta ?

— Asta înseamnă că pînă a- 
cum nu am lucrat la fel de bine, 
asta zic eu că e explicația. Tre
buie să vă spun că nu numai 
eu. dar și ceilalți tovarăși de 
muncă se străduiesc să lucreze 
mai bine, așa că mi-e ușor, vă- 
zîndu-i pe toți în juruj meu 
cum aduc furajele la timp, cum 
îngrijesc animalele mai bine și 
că fac mulsul așa cum trebuie. 
De multe ori nu mă grăbeam 
seara, sau plecam, sau în cursul 
zilei întirziam cu administrarea 
tainurilor.
este 
este 
care 
cind
mânince bine și la timp, cum îți 
dă lapte mai mult, cum ai ui- 
tat-o numai o singură zi, a doua 
zi nu se mai umple găleata cu 
lapte. Cum vă spuneam și mai 
adineauri, avem furaje suficien
te, deci dacă nu obținem mai 
mult de la vaci este numai vina 
noastră. Gîndiți-vă și dvs.; baza 
furajeră este plină încă de. pe 
acum de nutrețuri, ne spunea 
șeful de fermă că planul de fin 
și lucerna este deja făcut și mai 
avem de luat încă două coase, a 
treia și a patra, peste 400 de 
tone. Plus că am și însilozat 
600 tone lucemă. După aceea a- 
vem un porumb siloz și o sfeclă 
furajeră de, zic eu, că batem 
toate recordurile. Acum după 
grîu am mai semănat și 75 hec
tare porumb pentru siloz în cul
turi duble. în fermă există o 
bucătărie furajeră modernă, ați 
văzut-o, la care putem să facem 
toate rețetele. De sănătatea 
animalelor are grijă un băiat 
foarte priceput, utecist de-al 
nostru, tehnicianul veterinar 
Corneliu Tască. V-am spus 
toate acestea ca să fiți convins 
că o să mă țin de cuvînt, pen
tru că numai de mine depinde 
totul. Și alt lucru să țineți min
te : că nu numai eu, dar și cei
lalți o să scoatem anul ăsta 
producții mai mari.

O. MILEA

Elena Pirvu: Fină la ora 11, de verificat 100 micrometri, — veri
ficate efectiv 110

o

£ 
)o 
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„Așa se ciștigă orele" — par a spune gesturile sigure ale Iacă- 
tușei Stela Neagu

schimb s-au consumat 3 cea
suri.

— In mod obișnuit pînă la a- 
ceaștă oră — ne s^pne — pre
găteam pentru montaj 35 de 
corpi ai trusei de alesaj. As
tăzi însă — îi puteți vedea — 
sînt 52.

Cîțiva metri mai departe, in 
aceeași secție — aparate speciale 
— o altă informație la fel de 
semnificativă, furnizată de ajus- 
torul .Ștefan Stoicu.

— Pînă la sfîrșitul zilei am

— Ceilalți muncitori din bri
gadă execută operațiile premer
gătoare aceleia pe care o fac 

Dacă ritmul lor este scâ- 
.............. Și 

o
eu. ----------------  --
zut, și al meu va fi la fel. 
invers. Așa îneît aprecierea 
puteți face și singur.

Atelierul mecanisme.
— Număr de micrometre 

verificat pînă la ora 11 — re
levă concis Elena Pîrvu — 100. 
Verificate — 110.

Atelierul manometre.
— Față de „viteza de înain-

de

cu tot dinadinsul ca avansul 
acumulat să fie mărit la maxi
mum. Succesul înregistrat odată 
cu raportarea îndeplinirii pla
nului pe șapte luni în ziua des
chiderii lucrărilor Conferinței 
Naționale a partidului au con
stituit aici, la Uzina de meca
nică fină București, un stimu
lent în obținerea altor succese, 
mai semnificative, mai eficiente 
pentru producție. Performanța 
de ieri devine limita minimă a 
zilei de azi. toate acestea,

minimă a zilei de azi
de etalonat 16 comparatoare. 
După cum stau acum, 12 sînt 
deja terminale, este evident că 
va trebui să solicit suplimenta
rea planului.

— în calitatea pe care o deți
neți — șeful unei brigăzi de 7 
oameni — ne puteți oferi desi
gur relații și despre felul în 
care muncește formația pe care 
o conduceți ?

tare" atinsă apreciez că am cîș- 
tigat pînă acum o oră. O oră 
care se va concretiza în depă
șirea normei zilnice cu 12 pro
cente — „raportează" Stela 
Neagu.

Indiferent cu care dintre ti
nerii muncitori stăm de vorbă, 
indiferent de secții răspunsurile 
converg către aceeași conclu
zie : se muncește bine, se caută

după cum ne încredințează in
terlocutorii noștri, nu prin mă
rirea efortului fizic ci prin mai 
buna organizare a locului de 
muncă, prin mai bine gîndita 
abordare a fiecărei operații din 
procesul tehnologic, în ultimă 
instanță prin inteligență, prin 
racordarea mai deplină a ei 
exigențelor.

GH. GHIDRIGAN

Acordam o importanță funda
mentală extinderii mecanizării 
și automatizării, introducerii 
masive a științei și tehnicii 
înaintate în activitatea de pro
ducție. Cu toate acestea nu pu
tem, firește, să renunțăm total 
la uneltele tradiționale ; în efor
tul nostru de modernizare este 
necesar să folosim și lopata. 
Aceasta este realitatea. Și une
ori — pornind tocmai de la 
efortul general de modernizare, 
efort care include și perfecțio
narea forței de muncă — se 
conturează o întrebare : cine să 
mai mînuiască lopata ? Cum 
cine ? — răspund prin fapte
obișnuiții șantierelor de muncă 
patriotică : tineri muncitori, in
telectuali, funcționari, elevi, stu
denți. Tot noi, cei ce dirijăm 
mașinile-moderne cu care este 
înzestrată azi industria româ
nească, tot noi, cei care ne pre
gătim în școli și facultăți să 
devenim muncitori cu înaltă 
calificare, ingineri, profesori, 
medici...

Animați de asemenea gînduri, 
în toate județele țării zeci de 
mii de tineri au inițiat chiar 
din prima zi după Conferința 
Națională importante acțiuni de 
muncă voluntar-patriotieă. Te- 
lefonîndu-ne la redacție, acti
viști U.T.C., numeroși tineri au 
subliniat că vor depune toată 
strădania de care sînt capabili 
ca efortul general pentru tre
cerea la înfăptuire, fără nici o

Fotografiile paginii:
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• LA COVASNA, A 

CEPUT CONSTRUCȚIA U 
NUI NOU OBIECTIV ' 
CINCINALULUI : FABRICA 
DE PLACI AGLOMERATE 
LEMN-PAL. Ea este situată 
în apropierea unor bogate 
masive forestiere, asigurîn- 
du-se astfel baza de materii 
prime în condiții cît mai 
economice a lemnului din a- 
ceastă zonă.

Fabrica, va fi dotată cu 
mașini și utilaje de un înalt 
nivel tehnic, și un ridicat

AL

grad de automatizare. Supra
vegherea procesului de pro
ducție se va face în cea mai 
mare parte de la tablourile 
de comandă.

Au fost luate măsuri ca 
muncitorii care vor lucra 
aici să fie pregătiți în unită
țile similare existente în ța
ră. iar alții vor urma cursu
rile de ridicare a calificării 
sau de specializare în cadrul 
Combinatului de exploatare 
și industrializare a lemnului 
de la Tg. Secuiesc.

și in numai

I
I
I
I

• COLECTIVELE MAI MULTOR UNITĂȚI ECONOMICE 
DIN JUDEȚUL CONSTANȚA au îndeplinit înainte de 
termen sarcinile de plan pe șapte luni. La întreprinderea 
de prefabricate și materiale de construcții din Constanța 
s-au și realizat pînă acum peste planul perioadei mai mult 
de 700 mc prefabricate din beton. Pină Ia sfîrșitul lunii iu
lie, muncitorii, inginerii și tehnicienii de la Fabrica de ulei 
s-au angajat să obțină în plus o producție în valoare de 
șase milioane lei. Importante cantități suplimentare de pro
duse se vor obține pînă la sfîrșitul acestei luni și la Fabrica 
de conserve „Munca1 din Ovidiu, întreprinderea minieră 
„Dobrogea", întreprinderea integrată de lină și Fabrica de 
celuloză și hîrtie din Constanța, întreprinderea mecanică 
de utilaje din Medgidia și altele.

• INSTITUTUL DE CER
CETĂRI .METALURGICE 
DIN BUCUREȘTI — care și-a 
propus ca importantă temă 
de studiu reducerea consu
murilor specifice — a elabo-

felul acesta, se obține o re
ducere a consumului de cocs 
cu circa 15 kg la fiecare tonă 
de fontă.

Același institut a pus la 
punct un alt procedeu, folo-

DIN REGISTRUL
REALIZĂRILOR LA ZI

rat un interesant procedeu 
tehnologic, aplicat cu succes 
la furnalul de 1 700 mc de la 
Combinatul siderurgic Ga
lați. Este vorba de îmbogă
țirea aerului utilizat la fur
nal cu oxigen pînă la 24 la 
sută, concomitent cu mărirea 
debitului de gaz metan. In

sit de data aceasta la Uzinele 
,,Victoria" — Călan. El se ba
zează pe înlocuirea gazului 
metan rece, de la furnal, cu 
gaz metan preîncălzit, înre- 
gistrîndu-se pe această cale 
o reducere a consumului 
cocs cu circa 10—15 kg 
tona de fontă.

de 
la

• preocuparea muncitorilor, inginerilor 
TEHNICIENILOR DIN UNITĂȚILE INDUSTRIALE ȘI 
CONSTRUCȚII DIN JUDEȚUL DOLJ pentru reducerea 
cheltuielilor materiale de producție, s-a concretizat în eco
nomisirea a 2 347 tone metal, cantitate ce întrece cu 72 tone 
pe cea cuprinsă în -angajamentul asumat în întrecere pe 
întregul an. Acest succes se datorește acțiunilor complexe 
întreprinse la toate locurile de producție pentru îmbună
tățirea tehnologiilor de fabricație, șl adoptarea unor planuri 
combinate, raționale, de croire a laminatelor, pentru repro- 
iectarea unor produse, înlocuirea metalelor cu materiale 
sintetice etc.

ȘI 
DE

a început r»g I

• COLECTIVELE DE 
MUNCA DIN ȘASE MARI 
UNITĂȚI INDUSTRIALE 
ALE JUDEȚULUI ALBA AU 
anunțat îndeplinirea înainte 
de termen a planului de pro
ducție pe 7 luni la toți indi-

calorii. Aceste succese cons
tituie premisele înfăptuirii 
cu rezultate tot mai bune a 
hotărîrilor Conferinței Na
ționale a partidului privind 
sporirea continuă a eficienței 
activității economice.

&LajLajLWUUULfiJUL2JL»JLM£OJLajLfiJU^^

zi întîrziere, a hotărîrilor Con
ferinței Naționale, contribuția 
lor să dobîndească o pondere 
importantă.

în numărul din 19 iulie al 
ziarului nostru consemnam că 
uteciștii din Capitală au realizat 
prin muncă voluntar-patriotieă, 
în cinstea Conferinței Naționale 
a partidului, economii în valoa
re de 114 milioane lei. Eferves
cența care a dominat sîmbătă 
șantierele tineretului dovedea

Tudor Arghezi, unde a început 
construcția Școlii generale nr. 
19, i-am întîlnit pe liceenii de la 
„M. Sadoveanu". Deciși să-și 
afirme hărnicia, elevii i-au 
chemat la întrecere pe lucrăto
rii de pe șantier.

— Nu știu dacă vom fi sau nu 
cîștigatori — ne-a spus coman
dantul brigăzii, elevul Tudor 
Neșu. Dar un fapt este cert; 
vom contribui prin munca 
noastră Ia scăderea prețului de

ei

ii

l

3l
o

l

I) Cu foarte puțin timp în 
urmă, in cadrul secției insecto- 
fungicide de la Uzina chimi
că Borzești a intrat în func
țiune, cu o capacitate sporită, 
instalația H. C. H. Creșterea 
capacității acestei instalații cu 
peste o treime va însemna la 
finele anului 10 000 tone de 
produse livrate peste plan ce 
vor fi întrebuințate la comba
terea dăunătorilor culturilor 
agricole. Proiectul extinderii 
intensive a instalației a fost 
executat în întregime și cu 
mijloace proprii de către sa- 
lariații uzinei. In urmă cu o 
lună, în cadrul unei consfă
tuiri de producție cu munci
torii secției, problema a fost 
trecută la punctul 1 pe ordi
nea de zi. S-au primit mai 
multe soluții, s-a ales cea mai 
eficientă și în numai 30 de 
zile „ideea a început să pro
ducă" — așa cum se exprima 
tînărul Țarălungă Toader, se
cretarul organizației U.T.C. 
din secție. Această realizare 
face parte din cele aproape 
30 de procente pe care co
lectivul uzinei este hotărît sa 
le dea peste plan pînă la sfîr
șitul anului. Prin aceeași me
todă, a extinderii intensive a 
capacităților de producție 
existente, s-au obținut la ins
talația de detexan începînd 
din martie, 600 tone lunar 
peste parametrii „anteriori" 
modificări. Am vus între ghi
limele anteriori deoarece insta
lația a suferit pînă acum pa
tru modificări succesive. 
„Gustul oamenilor pentru îm
bunătățiri" nu este o expre
sie pentru procese verbale, ci 
o realizare care integrează 
economiei naționale din ce în 
ce mai multe produse peste 
plan. Tovarășul inginer Bur
suc Gheorghe, ne spune : A- 
cum lucrăm la a patra „dina
mică" a consumurilor speci
fice care va fi gata pînă la 1 
august. Pentru rezultatele ob
ținute în anul 1971 Grupul 
industrial petrochimic Bor
zești a primit Ordinul Muncii 
clasa I, titlul de Întreprindere 
fruntașă pe țară și locul I pe 
ramură.

2) Uzina de petrol.
— Tovarășe director, este

I

ora 15. Știți care este situația 
în uzină pînă la această oră ?

— In primul rînd, azi, după 
Conferință, colectivul de oa
meni ai muncii din uzina de 
petrol raportează că avariile 
care s-au produs la unele in
stalații în urma ploilor toren
țiale au fost eliminate. Con
ducta de benzină a fost re
parată de echipa maistrului 
Constantin Nicolae. Prin ra
cordarea motocompresoarelor 
la instalația dc gaz metan a 
fabricii s-a rezolvat și proble
ma conductei avariate prin 
care circula gazul de schemă. 
Azi am rezolvat teoretic a- 
mestecul unor produse semi
fabricate pentru a le trece în 
categoria celor finite. De azi, 
adică de sîmbătă, vom înce
pe să producem primele tone 
din cele 4 000 pe care le vom 
livra pînă la sfîrșitul anului 
peste plan. Este cazul să mai 
spunem că întreaga organiza
ție de tineret este prezentă 
prin faptele sale la această 
dare de seamă publică ?

3) Uzina de cauciuc.
Secretarul comitetului U.T.C. 

al Grupului industrial de pe
trochimie loia Mihail, încear
că marea cu degetul, să-mi 
explice adică procesul tehno
logic de fabricare a cauciu
cului. Facem cunoștință cu 
un tînăr operator chimist, in
stalat la un pupitru și avînd 
în față cîteva zeci de metri 
pătrați de cadrane și becuri 
de diferite culori.

— Ați reținut — mie mi se 
adresează — ce spunea to
varășul Nicolae Ceaușescu 
despre noi, chimiștii ?

-—Ce spunea?
— Eu am înțeles 

adresat și mie cu o 
Dumneata, tinere
te-ai gîndit ce se poate face 
pentru ca aparatele de pe a- 
cest panou să arate mai mult? 
și eu cred că nu trec multe 
săptămîni pînă să imprim 
o mișcare mai rapidă unora 
dintre aparatele pe care te 
vedeți. Mă tot frămînt, găsesc 
eu răspunsul cel mai bun în 
cîteva săptămîni

că mi s-a 
întrebare.

chimist,

ADAM NICOLAE
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pentru ateliere. Noi sîntem în- 
cîntați să muncim pentru un 
asemenea scop și efortul nu ni 
se pare prea greu.

Duminică dimineața în aproa
pe toate orașele și satele țării 
au răsunat cîntecele tinerilor 
brigadieri.

Sîntem la Rîmnicul Sărat. Aici 
tinerii au luat în antrepriză un 
mare număr de obiective : 
Ștrandul tineretului, Baia co
munală, construcția creșei pen-

Nici un minut pierdut
din timpul efectiv

voința de depășire a acestui re
cord. Pe șantierele șoselei de 
centură, la baza sportivă Pante- 
limon II, precum și la construc
țiile industriale, social-cultura- 
le sau de locuințe mii de elevi 
și studenți au muncit sub lozin
ca : „Nici un minut pierdut din 
timpul efectiv de lucru". Dumi
nică numărul brigadierilor a 
sporit considerabil ; alături de 
elevi și studenți au lucrat tineri 
din întreprinderile și instituțiile 
Capitalei.

La punctul de lucru din strf

acestei construcții. In ra- 
prezentat Conferinței 

de către tovarășul

cost al 
portul 
Naționale _ ____
Nicolae Ceaușescu s-a subliniat 
că este imperios necesar să se 
reducă substanțial prețul de cost 
al construcțiilor industriale, 
spre a se putea investi mai mult 
pentru utilare. Cred că proble
ma se pune la fel și în cadrul 
școlilor. Dacă clădirea la a cărei 
construcție contribuim și noi va 
costa mai puțin, se va putea 
aloca mai mult pentru mobilier, 
pentru aparate de laborator.

de lucru

Buzău. „Vedeți — ne spune 
Constantin Rădulescu, locțiitorul 
secretarului comitetului U.T.C. 
— știm să inînuim lopata. Am 
să vă spun un secret : băieții a- 
ceștia harnici sînt în majoritate 
operatori la sistemele de tele
comandă ; multi dintre cei pre- 
zenți aici sînt ingineri electro- 
niști. Ceea ce facem noi nu cere 
muncă calificată ; dar este ne
voie și de muncă necalificată, 
iar noi nu putem sta deoparte".

La ora 14,30 tabloul se com
pletează cu noi (' 
mitetul județean U.T.C. „ 
se telefonează din toate comu
nele. Bilanțul este i 
Gura Teghii, Gherăseni, ____ ,
Odăile, Boldu, Vîleele mii de ti
neri au luat parte 1 ' ”
de înfrumusețarea 1 ,
respective ; la Topliceni, Săhă-

I

I
I

abloul se corn- ■ 
detalii. La Co- I 

i U.T.C. Buzău ■
jatt" COiîiu- — 
rodnic. La f 
seni, Siriu, fi

tru copiii salariaților de la 
Fabrica de confecții. Centrala 
termică, toate parcurile orașu
lui. Alături de elevi și ștude’nți 
lucrează tineri muncitori, 
funcționari, ingineri, profesori. 
De la cooperativa „Solidarita
tea “,-care cuprinde peste 300 de 
uteciști, a fost prezentă întreaga 
organizație U.T.C.

în orașul Buzău, sute de ti
neri au lucrat la repararea unor 
străzi mărginașe. . Pe strada 
Horticolei am stat de vorbă cu 
uteciștii din Complexul C.F.R.

la lucrările ■ 
localităților E 
ceni, Săhă- * 

teni și Cozieni s-a lucrat la « 
amenajări de baze sportive ; la E 
Pănătău. Buda, Cilibia, Bozioru, ■

I
Brăiești tinerii i-au ajutat pe 
constructorii de școli. în alte 
localități peste 2 000 de tineri au 
participat la lucrări de curățire 
a izlazurilor, la întreținerea pă
durilor, la săpat șanțuri, la re
parat podețe.

în aceste zile care urmează
I

vuiv uimcaz,a
Conferinței Naționale, pe șantie- I 
rele tineretului imaginea tonică ■ 
a muncii voluntar-patriotice a ■ 
dobîndit noi tonalități viguroase. |

A. VASILESCU 5

M
U

 nit
 ut 

im
 mt

 tat 
lll

ti lit
 mi 

til
l 1**1

 lilt
 uti 

til
l Illi

 1111
 liti 

Ill
a »•» 

m
t <11

11
 uh

 itll 
tii

»i
 IIU

 Illi 
III

 ilil 
11

1)
 tril

 Illi 
11

1 J
 Illi

9



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 4 MARTI 25 IULIE 1972

* CRON|CI • CRONICI • CRONICI •
După infructuoasele încercări 

ale studiourilor europene de a 
„recondiționa" westernul, pu- 
nînd accent pe generozitatea 
gurilor de foc și pe tembela 
virilitate a scandalului din „sa
loon", nord-americanii s-au sim
țit și ei obligați să ia o atitu
dine în fața acestor eterne po
vești cu personaje dezrădăci
nate. Critica de film a 
dat prima semnalul : să dis
trugem „aceste legende des
pre uciderea fără probleme 
morale, a unor personaje ano
nime". pentru că, risipind în
doielile cîte au fost și mai sînt, 
cîte sînt reale și cîte imagi
nare, numeroși cineaști ameri
cani au ajuns la concluzia : 
„codul moral al filmului wes
tern este fals. Nu mai ai drep
tul să folosești o armă dacă 
cineva ți-a făcut rău. Aceasta 
cade în sarcina poliției..."

Westernurile care se toarnă 
acum pe platourile Hollywood- 
ului și în rezervațiile naturale 
ale Munților Stîncoși îmbracă 
haine sofisticate, aventura ne- 
mai fiind a eroilor, ci a unor 
regizori și 'scenariști în căuta
rea ineditului. BALADA LUI 
CABLE HOGUE, filmul lui 
Sam Peckinpah este o astfel 
de aventură la capătul căreia 
westernul descoperă și cuce
rește cu sfială și emoție un 
fel de tragi-comedie.

Perosnajul principal, Cable 
Hogue și balada lui amintește 
foarte mult, pînă aproape de 
pastișă, de „Balada păguboși
lor" a lui M. R. Paraschivescu. 
Generos, puternic și slab în 
același timp, timid și obraznic, 
norocos și ghinionist, deopotri
vă amărit și fericit el devine 
într-un fel excepția eroilor ge
nului. Alegîndu-și un asemenea 
personaj care acționează — 
cum spune poetul — „în pa
guba clipei", filmul se răfuiește

intolerant cu tradiția. Nu mai 
este vorba de parodie, sau nu
mai de parodie, ci de o batjo
cură cumplită la adresa legen
delor naive despre bărbăția 
westerman-ilor. Dispare deli
mitarea dintre băieții buni și 
cei răi, toți fiind nu atît o 
apă și un pămînt cît niște pur
tători de pistoale care-și caută 
la nimereală o victimă și cîțiva 
bani. Toți înșeală și sînt, la 
rîndu-le, înșelați; toți mint și

gur, fiecare viață, fiecare în- 
tîmplare are adevărul ei, dar 
fiecare adevăr va fi avînd 
dreptatea lui ? ș.a.m.d. De re
ținut un extraordinar cuplu de 
actori : Jason Robards — inter
pretul principal — și Stella 
Stevens.

NAUFRAGIAȚI ÎN SPAȚIU 
— e un film al cărui subiect 
este inspirat de evenimente 
reale, relativ recente : un acci
dent spațial. O navă în dru-

și un reportaj deghizat )
sînt mințiți. Peste mediocrita
tea lor reală și. aspirată filmul 
ne propune franchețea unui 
păgubos și a unei fete, clasica 
și mult rîvnita blondă a „sa- 
loonului".

De teamă să nu fie luată în 
serios nici în această ipostază, 
falsă și ea într-o lume la fel, 
idila este și ea privită sceptic. 
Se insistă chiar pe

mul ei de întoarcere spre pă- 
mînt se defectează și cosmo- 
nauții au la dispoziție o can
titate infimă de oxigen. Vor fi 
salvați ? Cum ? A răspunde aici

această 
temă, împrumutlndu-se situații 
deochiate din umorul cinic. Ba, 
din aceeași dorință de răfuială 
cu tradiția, filmul e condimen
tat și cu gesticulația unui hippy 
avant la lettre, un pastor vaga
bond, excroc, bețiv și afeme
iat...

BALADA LUI CABLE HO
GUE încearcă rezistența legen
dei de acidul sarcasmului de- 
lirent dar legenda rezistă. Să 
fie asta subtila demonstrație a 
acestui film din al cărui sub
text trebuie să înțelegem că 
justițiară nu e atît dreptatea 
cît viața, întîmplarea ? Desi-

ARTA PORTRETULUI
O expoziție de portrete ni se 

pare, ca posibilitate de realiza
re. una din cele mai dificile ex
poziții cu caracter tematic. O 
selecție pripită nu face decît să 
umbrească posibilitățile reale 
ale genului, mai ales cînd o și 
intitulezi fără rezerve, „arta 
portretului", ca în cazul recen
tei expoziții de la galeriile 
..Apollo". Ea nu constituie deci 
o premisă solidă despre o discu
ție ce se anunța, cel puțin teo
retic, extrem de interesantă. 
O trecere în revistă oricit de 
sumară a expozanților ne indi
că că tocmai de Ia o serie de 
maeștri ai artei românești 
(C. Baba. Al. Ciucurencu, D. 
Ghiață. C. Bogdan, L. Bălă- 
cescu-Demetriade), care au o- 
norat expoziția, organizatorii nu 
au știut (sau nu s-au străduit) 
să obțină lucrările cele mai 
semnificative. Pe de o parte. 
Pe de altă parte, mulți dintre 
tinerii cuprinși în această se
lecție (cu excepția unora, ca 
S. Frențiu, S. Câlțea, M. Cis- 
maru, C. Antonescu, V. Zamfi- 
rescu, S. Iclozan) nu cultivă 
decît incidental portretul, și a- 
tunci ca un suport oarecare al 
problemelor lor caracteristice 
de compoziție și culoare (Gri- 
gore Vasile, Nicolae Groza, Lu
cia loan ș.a.). Un portret, dacă 
rămînem Ia rigorile genului, 
presupune analiza și reprezen
tarea unui caracter individual. 
Cu alte Guvinte un interes psi
hologic, dublat firește de va
loarea, de întreaga concepție 
picturală a imaginii, într-un e- 
chilibru care o dată deranjat ne 
ppate conduce fie într-o zonă 
strict documentară, fie într-o 
zonă pur plastică, pe care o ac
ceptăm, cum spune Read „după 
valoarea de natură moartă a ti
pului zugrăvit". în expediția 
comentată tocmai în această 
ultimă zonă se înscriu majori
tate încercărilor. Explicații pot 
fi, firește, multe. Portretistica 
comportă prin inevitabila sa 
tentativă de a contura tipologii,

prototipuri ale caracterelor și 
aspirațiilor umane, asemeni ro
manului și o pronunțată dimen
siune filozofică. Astfel, persoa
nele portretizate, mai exact 
condiția personajelor, nu ne 
poate *fi indiferentă, nu ne poa
te apărea lipsită de orice sem
nificație. Din curiozitate am re
capitulat „tipologiile" portrete
lor prezentate în expoziție. Am 
întîlnit un berar din Cimpina 
(ce-i drept celebru căci în crîș- 
ma lui se întîlneau, cum ne spu
ne și textul pictat în cuprinsul 
lucrării, mari personalități ale 
Tării Românești), un critic de 
artă (Eugen Schileru), un colec
ționar de artă (Weimberg), un 
poet (Mihai Emir.escu). doi ar
tiști (autoportretele lui C. Bog
dan și C. Antonescu, ultimul cu 
joben), un țăran cu o monu
mentala cușma... În rest, femei 
sau bărbați anonimi, în orice 
caz oameni (asupra speciei nu 
există nici un dubiu), căci din 
fondul agitat și tenebros al lu
crărilor mai ies la iveală din 
cînd in cînd un ochi, un nas, o 
mină... Se înțelege că ne-am 
pripi și noi dacă am trage con
cluzii asupra întinderii și pro
funzimii portretisticii contem
porane numai din ceea ce ne 
oferă această selecție „specia- 
lizată44, fie și pentru simplul 
motiv că expozițiile de pînă a- 

să
ne oprim cîteva momente și a- 
supra acelor portrete de „ano
nimi" care ni se impun ca atare 
mai mult datorită unei tehnici 
de esență impresionistă sau 
unei viziuni de factură supra
realistă. Cu alte cuvinte, asupra 
acelor portrete în care întllnim 
o transcriere realistă în detaliu, 
minuțios lucrate, cu o minuție 
ce conferă artistului un soi de 
talent, un fel de virtute de 
mult stinsă a marii picturi, dar 
care se aplică paradoxal de la 
\estminte pînă la chip celei 
mai arbitrare substanțe reale. 
Avem de-a face cu oameni stra
nii scoși parcă din medievale 
cufere; clorotice și suferinde

cum l-ar infirma. Se cuvine

la «ceste fntrebirl fiind totuna 
cu a dezvălui finalul unei enig
me polițiste, nu este cazul s-o 
facem.

Filmul cu o distribuție în 
fruntea căreia se află Gregory 
Peck și Gene Hackman (pe care 
l-am văzut in „Jocul de-a 
moartea'4 și „N-am cîntat nici
odată pentru tata“) are o ac
țiune bine gradată din care, 
dincolo de prezentarea în de
taliu de reportaj cinematografic 
a centrului spațial de Ia Houston 
și de o foarte bună imagine 
premiată cu un Oscar — 1969 
pentru efecte vizuale, remarcăm 
buna conturare psihologică a 
personajelor. în acest sens de 
subliniat cea mai frumoasă sec
vență a filmului : discuția prin 
radio și televiziune dintre cos- 
monauții rămași în spațiu și 
soțiile lor. Un dialog de auten
tică forță emoțională căruia 
realizatorii filmului au știut să-i 
dea relieful necesar de ome
nesc.

TUDOR STĂNESCU
♦) Două producții ale studiou

rilor americane : „BALADA 
LUT CABLE HOGUE- șî NA
UFRAGIAT! ÎN SPAȚIU44.

— protagoniștii „Baladă".Jason Rogards fi Stella Stevens

ik

infante, prinți „excentrici-, exo
tice profiluri egiptene ș.a.m.d. 
Ținuta filozofică ar sta in aerul 
lor „etern", !n generalitatea 
ruptă de orice contingență rea
lă, în etalarea unei esențe ce 
ne este mai mult sugerată și 
nicidecum numită. Analogii ab
surde, ticuri suprarealiste ne 
închid, în unele cazuri, înțele
sul lor „mare", „adînc". Rămî
nem deci numai în 
ției unei formule 
(eclectic îmbinate) 
liului de tehnician.
nim la ansamblul expoziției, ne 
simțim datori sâ subliniem pen
tru sculptură același lucru in 
ciuda participării cttorva nume 
de rezonanță, și a cîtorva lu
crări mai realizate datorate 
unor tineri artiști (Grigore Mi- 
nea, Horia Flâmlnd, Adina Tu- 
culescu. Liana Axinte). La baza 
expoziției, a stat, e rizibil prin
cipiul „citării trunchiate-, prin
cipiu care, o știm, poate com
promite foarte ușor an autor 
sau ansamblul unei opere sau 
mai degrabă o alcătuire din 
ceea ce s-a oferit mai repede și 
comod, din ceea ce a căzut in
cidental in raza de interes a or
ganizatorilor De aceea In a- 
ceastâ expoziție care înregis
trează o performanță rară, a- 
ceea de a reuni multe nume 
prestigioase Oar și multe lucrări 
sub nivelul acelora cu care ne 
obișnuiseră aceste nume, de par
că hazardul a făcut ca tocmai 
clipele mai puțin inspirate ale 
artiștilor să fie făcute publice, 
noțiunea de selecție ar trebui 
sâ poarte și ea o altă titulatură. 
Firește, în expoziție am Intilnit 
și lucrări realizate, ca acelea 
ele lui I. Sâlișteanu sau T. Bră- 
dean care respectă rigorile ge
nului, care comentează cu sen
sibilitate subiectul ales, stră- 
duindu-se să-i pătrundă bogăția 
de nuanțe a vieții interioare.

fața adula- 
prestigioase 
și a orgo- 
Dacâ reve-

C. R. CONSTANTINESCU

UN EXEMPLU
CARE POATE FI CONTINUAT!

După închiderea stagiunii cu
rente de concerte, înainte de a 
intra intr-o perioadă de vacanță, 
Filarmonica „George Enescu** a 
oferit bucureștenilor, la Teatrul 
de Vară din Parcul Herăstrău, 
sub conducerea dirijorului Mir
cea Basârab, un strălucit exem
plu de concert estival, de con
cert de promenadă.

Cuprinzînd o suită de lucrări 
care îmbinau divertismentul cu 
piesele de substanță. (Rapsodia 
I de Enescu, Balada de Ci- 
prian Porumb eseu, Invitație la 
Vals de Weber, Preludiile de 
Liszt, Espana de Chabricr, două 
momente din oratoriul Tudor 
Vladimirescu de Qh. Dumi
trescu), programul mi s-a părut 
un exemplu de concert de pro
menadă cu largi valențe educa
tive, capabil să reprezinte, în lu
nile de vară, o primă și eficientă 
invitație pentru masele largi de 
tineri pentru a poposi în sălile 
de concert.

Vin păcate, Filarmonica a in
trat în concediu iar afișul esti
val al Capitalei continuă să se 
rezume la obișnuitele manifestări

cu muzică 
de estradă.

Ne punem mereu, 
ani, la încheierea stagiunii, în
trebarea ce manifestări vor fi or
ganizate în lunile de vară și 
am subliniat adeseori, că acestei 
întrebări nu-i putem da decit 
un singur răspuns: organizarea 
unei stagiuni permanente de 
concerte de promenadă la care 
să-și dea concursul, alternativ, 
toate formațiile artistice profe
sioniste și de amatori.

In vara anului 1970 
semnat în paginile 
succesul deosebit pe 
avut la Mangalia 
le unei formații marinărești 
care susținea în fiecare după a- 
miază concerte speciale într-un 
loc special amenajat...

Sînt cunoscute rezonanțele pe 
care le au de decenii aceste 
concerte în parcurile Vienei, 
concerte care au transformat
muzica într-o pasiune națională. 
Este cunoscut, de asemenea, fap
tul că de un larg succes 
bucură asemenea stagiuni 
concerte de promenadă în sta
țiunile climaterice ale Ceho
slovaciei, în parcurile din Mos-

ușoară și spectacole

în ultimii

am con- 
ziarului 

care l-au 
concerte-

se 
de

cova. In urmă cu ani am urmă
rit la Marianske Lazne cîteva 
după amieze o suită de concerte 
cu programe de „promenada" 
ale unei orchestre simfonice de 
ținută.

Var cred, de altfel, că nu este 
necesară o pledoarie deosebită 
pentru genul concertului de pro
menadă atita timp cit tradițiile 
vieții noastre muzicale le-au au
tentificat decenii în șir necesi
tatea și eficiența educativă.

Avem la ora actuală toate 
condițiile pentru organizarea sis
tematică a unor deconectante 
concerte de promenadă în care 
să fie programate valsuri de 
Strauss și Waldteufel, uverturi de 
operă, selecțiuni din operete, 
rapsodii, mici suite orchestrale, 
poeme simfonice, întreaga gama 
de lucrări din literatura muzica
lă națională și universală capa
bilă să atragă din primul mo
ment atenția publicului, capa
bila să-l aducă curînd în sala de 
concert.

Exemplul concertului inițat 
săptămâna trecută de Filarmoni
că trebuie continuat.

IOSIF SAVA

organizarea 
vacanței 

studențești

CEVA
în timpul vacanței, la Casa 

de cultură a studenților și în 
cluburile studențești se încear
că o organizare cît mai î)ună a 
programelor. Să nu uităm însă 
că este vară și că toți preferă 
ștrandul unui loc închis, măcar 
pentru cîteva ore. Să începem 
deci cu baza sportivă studen
țească de la Tei. Este ștrandul 
cel mai frumos și mai bine a- 
menajat din București. Studen
ții sînt toți de acord că, ștran
dul oferă o mare diversitate 
de posibilități, începînd cu pro
gramul stației de amplificare 
pînă la excursiile organizate la 
mare sau la munte. Se organi
zează campionate de înot, ping- 
pong, tenis de cîmp, fotbal, 
baschet și, mai nou, campionat 
de bridge. Revenind Ia progra
mul stației de amplificare, 
cesta pare a fi interesant 
în orice caz, conceput cu 
tenția vădită de a satisface cît 
mai mulți ascultători. 
emisiuni de muzică în cadrul 
cărora sînt 
compozitori, 
ca : „Studentul și _________ ,
..Examenul de stat", „De vorbă 
cu elevii" sau „Tribuna actua
lității politice interne și inter
naționale". „Noutăți editoria
le", „Revista revistelor litera
re", ..Revista presei" buletine 
de știri și radiojurnale. Mai 
sint și emisiunile periodice 
cum ar fi „Ultimele noutăți 
muzicale", „Interviu cu o per
sonalitate", „De vorbă cu... in
stantanee". Și mai există și e- 
misiunile : „Eroi au fost, 
sint încă", organizată cu 
torul unor participant la 
surecția armată, „Evocări

prezentați 
există

a- 
și, 

in-

Există

mari 
reoortaje 

producția4',

eroi 
aiu- 
in-

SALTUL
(Urmare din pag. I)

de

pe 
ai

NU POATE FI
mai Înalt?

file din istoria P.C.R." De 
asemenea. Teatrul studen
țesc prezintă „Mari poeți. își 
cîntă istoria" și periodicele : 
„25 de ani — construcții pe ver
ticală", „Mărgele pe fir de rîs". 
Cinestud-ul a organizat cîteva 
proiecții privind marii actori 
și regizori ai cinematografiei 
contemporane.

La „Tei" e soare, e rîs, e 
dans ; studenți în vacanță.

Pentru că în timpul vacan
ței studenții nu se mai adună

chiar dacă ar fi deschis n-ar 
fi prea frecventat. La un mo
ment dat s-a pus întrebarea de 
ce „Universitas“-ul este mereu 
plin iar clubul Institutului de 
agronomie nu ? Pentru că la 
Universitas e „vad bun" — s-a 
spus. Și I.P.G.G.-ul are „vad" 
bun și totuși... La clubul 
I.P.G.G.-ului nu vine niciodată 
o formație de muzică ușoară, nu 
există un bufet, în schimb se 
poate juca șah, se pot urmări

cultura rămîne o ocupație 
bază. La cultura cartofului 
marele dar al pămîntului de 
aici — membrii cooperatori 
celor două C.A.P.-uri din co
mună obțin anual — media ani
lor 1962—1971 — cîte 18—20 
tone de la fiecare hectar. în 
acest an vor ajunge, se pare, la 
25 de tone. Nici la porumb nu 
stau rău ; cam 2 000 de kilogra
me la hectar. Și cam tot atîta și 
la grîu.

Dar, în ultimii ani, multe 
s-au schimbat la Cornu Luncii. 
Pentru început, primarul m-a 
invitat la Topitoria de in și cî- 
nepă. Aici se realizează anual 
o producție globală de aproape 
40 milioane lei, adică 1 500 tone 
de fibră, în cadrul unui proces 
de producție eminamente in
dustrial.

Apoi am mers la stația de 
asfaltare, o altă unitate indus- 
tr ială menită să contribuie ’ 
lucrările de modernizare 
drumurilor, unde lucrează 
proape o sută de muncitori, 
comună sînt cam 22 km

la 
a

Raid in sediile de vacanță
ale studenților bucureșteni

organizat în cadrul facultăților 
pentru informări politice sau 
dezbateri, la Casa de cultură a 
studenților s-a organizat „Col
țul presei" : ziare, reviste, nou
tăți editoriale. în același loc s-a 
deschis o expoziție de grafică, 
pictură și sculptură militantă, 
a studenților de la Institutul de 
Artă Plastică. Se prezintă fil
me, piese de teatru, medalioa
ne folclorice. S-a organizat un 
Muzical-top și seri de dans cu 
F.F.N. (Formația fără nume).

Se pare deci că la „Tei" și 
la Casa de cultură a studenți
lor, studenții pot să se simtă 
bine, își pot petrece timpul în- 
tr-un mod plăcut Din păcate 
există și cluburi unde nu se 
întîmplă același lucru. Clubul 
I.P.G.G.-ului este închis și

CONTROLUL DE CALITATE
(Vrmare din pag. 1)

practica ce o desfășoară anul 
IV T.C.M. in secția a Il-a meca
nică, atelierul de întreținere și 
s.d.v.-. „La începutul perioadei 
de practică, spunea Cătălin Bâ- 
iașu. cîte 10 dintre noi desfă
ceam un singur dispozitiv. îl 
spălam și montam. Acum nici 
atît nu mai putem face, ceea ce 
dă senzația de slabă organizare 
a activității noastre. Cu greu 
am putea vorbi oe lucru efec
tiv. Am revăzut insă dispoziti
ve și seule interesante, ceea ce 
reprezintă pentru noi un ajutor 
la întocmirea proieri’’-d 
dispozitive din anul viitor de 
Invățămint. Ar trebui insa s*» 
putem beneficia mai din plin 
de existența în această uzină a 
unor mașini moderne". Colega 
lui. Doina Ciobanu este Ia rin- 
du-i, mulțumită de agregatele 
și de unele tehnologii văzute in 
timpul practicii, dar. subliniind 
câ. in pofida așteptărilor, după 
primele zile de practică n-a 
mai avut ce lucra, arăta, pe 
drept cuvînt, că pare prea mult 
să se facă 8 ore de practică 
care nu pot fi consumate cit de 
cit prin muncă. Gheorghe Lițu, 
anul III, își exprima îndoiala 
că nu e posibil să se găsească 
o soluție convenabilă pentru ca 
studenții să lucreze totuși direct 
la mașini. Da, este posibil pen
tru colegii lor care au avut no
roc să fie repartizați în atelie
rul școală (secția VII — piese 
de schimb) la strunguri, maș’ri 
de rectificat, freze, mașini de 
găurit. Ei lucrează in schimburi, 
tot timpul alături de muncitori, 
de îndrumători ai practicii. 
„Cîte piese lucrați zilnic ?“ i-am 
: . " și
Rodica Râsuceanu din anul III 

„Au fost zile cînd am

întrebat pe Mihai Valentin

I.C.M. „ 
realizat sute de piese, alteori 
mai puține44. Dar așa se învață. 
Din ce în ce mai multe ; din ce 
în ce mai bine". „Treceți prin 
controlul de calitate cu ele ?" 
De data aceasta reținem replica 
maistrului instructor Petre A- 
postolache, de la sectorul strun- 
gărie al Uzinei „Electroapara-

taj44. „Piesele preluate de 
și studenți sînt destinate 
docției. Nu ne convine să___
mașinile și să irosim materiale
le pentru rebuturi. De aceea, a- 
\era datoria să-i îndrumăm cu 
atenție și. exigență, să-i ajutăm, 
să-i convingem de satisfacțiile 
lucrului util și ale muncii bine 
făcute. Piesele practicanților 
noștri trebuie să satisfacă exi
gențele controlorilor de calitate. 
Este un deziderat profesional și 
moral pe care noi îl cultivăm in 
conștiința tinerilor de sub în
drumarea noastră. De la înce
păturile meseriei trebuie să știe 
că in ultimă instanță „nota- tot 
C.T.C. o dă. In acest an, sint 
convins, practica studenților 
și-a formulat scopuri superioare 
și dorim să le îndeplinim. Prin 
muncă la învățătură, adică 
muncind ei vor învăța să pro
ducă. Celelalte cerințe ale pro
ducției — de a crea noi valori 
tehnice prin cercetare, prin pro
iectare, ei le vor realiza numai 
dacă vor învăța să producă". 
Studenții Ion Otăman și Dorin 
Vaida din anul II Automatică, 
Gheorghe Sima și Anghel Cos- 
tică din anul I Electrotehnică 
(subingineri), care fac parte din 
grupul maistrului Apostolache 
subliniază, la rindu-le. virtuțile 
instructive și educative ale 
muncii, ale practicii efective cu 
care unii dintre ei sint bine 
familiarizați din anii liceului de 
specialitate. „Dîndu-mi seama 
cum reușim noi să îndeplinim 
sarcinile ce ni se dau, arăta Pe
tre Varadi din anul III Au
tomatică, cred că acele între
prinderi oare au angajat pe stu
denți in această perioadă n-au 
greșit Este sigur că noi sîntem 
capabili de operații și mai com
plicate decît cele ce ni se dau, 
însă aproape totul depinde de 
stadiul în care a ajuns lucrul e- 
chipei din care facem oarte. De 
aceea se pare că unii dintre noi 
sînt avantajați de o activitate 
practică mai interesantă, alții 
nu. Dar orice ar fi, trebuie să 
existe un minimum de condiții 
care să Îmbine pregătirea teo-

(Urmare din pag. I)

șefului de serviciu Nicolae Lun- 
goci, găseam fără dificultate, 
în aceeași după amiază, fișa 
Tudorel Anton. La rubrica „o- 
ferte" facem o veritabilă lectu
ră : oficiant la Direcția de poș
tă a municipiului București — 
refuzat; oficiant, operator tele
grafist sau telefonist Ia Direc
ția de telecomunicații — refu
zat : achizitor principal la I.I.L. 
„Precizia" — refuzat; la I.P.R.S. 
Băneasa, pentru calificare — 
refuzat: tehnician C.T.C. la „E- 
lectronica" — refuzat.

Adică, cel care a refuzat este 
el, cel ce „caută" de lucru...

— Nu este singurul caz de tî
năr înregistrat la noi care 
refuză ofertele de serviciu 
una după alta — ne relatează 
tovarășul Lungoci. Există, din 
păcate, o anume categorie de 
mofturoși și leneși care se pre-

elevi 
pro- 

uzăm

zintă la noi, mulți dintre ei îm
pinși din spate de părinți, pe 
care nu i-am putea mulțumi cu 
nimic. Ei vin cu pretenții care 
întrec cu mult pregătirea și ex
periența lor profesională. Ser
viciile noastre de forțe de mun
că pot asigura oricărui tînăr. pe 
loc. posibilități de încadrare in 
funcție de pregătirea lor. Dar 
categoria aceasta aparte, a mof
turoșilor, a „domnișorilor", se 
prezintă la ghișeele noastre 
gindind că mai bine n-ar găsi 
nimic... Noi îi chemăm pe fie-

retică cu munca fizică efectivă, 
aceasta însemnînd o conexare 
permanentă la o problematică 
de organizare a muncii, de teh
nologie de producție. Nu de
prinderi de rutină intenționăm 
să dăm studenților — spune to
varășul Nicolae Constantin, care 
coordonează de un lung șir de 
ani practica în uzină — ci ca
pacitatea de a vedea lucrurile 
tehnic, de a organiza și con
duce procesele de muncă la un 
nivel superior. Și pentru aceas
ta trebuie să-și însușească și 
anumite indeminâri. chiar fun
damentele unei meserii. Cred că 
s-ar putea ajunge ca fiecare an 
de studii tehnice (teoretice și 
practice) absolvit să fie asimi
lat cu o treaDtă de calificare 
tehnică. Dezideratul acesta pre
supune o corelare perfectă a 
învățămîntului cu producția.

programele de televiziune și 
radio.

Să nu uităm că un club nu 
se organizează numai pentru a 
înlesni diversele și, uneori, 
foarte importantele întîlniri ale 
studenților cu specialiști în di
verse domenii, ci constituie sau 
ar trebui să constituie și un 
loc de agrement unde studenții 
să vină nu numai pentru a afla 
lucruri noi dar și pentru ca să 
se distreze.

La clubul I.M.F.-ului există 
un program interesant și multi
lateral, dar nu credem că aces
te seri sînt foarte plăcute ți- 
nînd seama că acest club este 
într-un subsol fără aerisire, cu 
pereții plini de igrasie... La 
club este expus și un proiect 
de reamenajare a localului, ca
drele didactice și studenții de 
la medicină și farmacie spun 
că ar fi dispuși oricind să facă 
muncă patriotică, totuși clubul 
rămîne mereu la fel. De ce ?

Că „Urtiversitas" este în re
novare, am înțeles. Dar de ce 
studenții care frecventează acest 
club (și sînt foarte mulți !) nu 
fac muncă patriotică aici, la 
renovare, ca să fie gata mai 
repede, n-a reușit nimeni să-mi 
explice clar.

Revenind la felul în care este 
organizat timpul liber al stu
denților în vacanță, am stat 
de vorbă cu cîțiva tovarăși ac
tiviști de la C.U.A.S. Ei consi
deră că, deși ceea ce este or
ganizat în cadrul bazei sporti
ve studențești Tei, al Casei de 
cultură a studenților și clubu
rilor este insuficient. totuși, 
față de situațiile existente 
anii precedenți s-a realizat un 
salt calitativ. Saltul putea 
însă ceva mai mare. Nu 
poate realiza de aci înainte ? 
în București sînt cîteva mii de 
studenti care trebuie să aibă 
de unde alege un program de 
vacanță pe plac, instructiv.

In

fi 
se

ILEANA PREOTEASA

Studenți ai Institutului de construcții București, la practica de vară 
Foto : AL. PRUNDEANU

tariu — 20 de ani. absolventă 
de liceu din 1971 a refuzat pe 
rînd posturi de oficiantă ope
ratoare telefonie, casieră, con
troloare de calitate ; Constanța 
Constantin — str. Presei 9 et. 
II ap. 11, absolventă a 10 cla
se — nu vrea să lucreze nici la 
T.L.C.P.. nici la Uzina de me
dicamente. La „pregătirea ei 
profesională" după cum s-a ex
primat. trebuie musai să i se 
găsească un post de desenator 
copist: „...chemați-mă cind o să 
aveți așa ceva44 a zis ea afec-

— Nu-mi las eu fetița decît 
dacă i se dă post de secretară, 
că știe mașina de scris... Să 
aibă și ea o muncă curată.

— Dar dumneavoastră unde 
lucrați ? Și soțul?

— Am lucrat la „Dacia". 
M-am pensionat Soțul e șofer.

— Și n-ați avut munci „cu
rate" ?

— Ba da, dar vreau ca fetița 
să nu știe prea din vreme ce-i 
greul...

„Fetița" de 22 de ani. Doina 
Nicolae. nu știe, ce-i drept, ce-i

LENEȘ CU STUDII, CAUT
POST CORESPUNZĂTOR... /✓

T
care, prin poștă, le prezentăm 
numeroase posibiEtăți de înca
drare și calificare, iar dumnea
lor refuză, spun că mai așteap
tă, ce așteaptă ?. și trindăveșc 
pe spinarea familiei, a părinți
lor. Tudorel Anton, pe care 
l-ați cunoscut, este un prototip 
al acestei categorii a mofturo
șilor...

Așadar elita liceenilor fără 
căpătîi — nu-s ei mulți. dar 
totuși sînt - pleacă la muncă 
cu deviza „doamne dă să nu gă
sesc" Să răsfoim în continuare 
•Neva alte fișe. Mariana Ciobo-

tată cînd a auzit de_ Uzina de 
medicamente ;
Panciu 44) și 
(str. Timișului 
unison că nu 
ele calificarea 
ra, Electromagnetica, 
va. Combinatul C.T.B.. 
Centrocoop. Ele vor 
funcționare, nu „să ajungă să 
lucreze în schimburi in 
știm noi ce fabrică" Doina 
colae stă în același bloc 
Pajura cu Tudorel Anton, 
căutat-o acasă. Nu era 
mama :

Elena Lecq (str. 
Adriana Tînoagă 
30) apreciază la 
e muncă pentru 
la Cesarom, Flo- 

Tricoda- 
Dacia. 

să fie

mai 
Ni. 
din
Am 
Era

greul. Pensia mamei. salariul 
tatălui ajung pentru asta...

Două etaje mai sus, familia 
Anton. Tatăl său, angajat civil 
la o unitate militară, este de cu 
totul altă părere :

— Nu vrea să muncească bă
iatul ăsta, și tare mă tem să 
nu se apuce de rele.

— S-a și apucat. tovarășe 
Anton. L-am văzut vînzînd, ți
gări în pasajul de la Universi
tate.

— Ce pot, să fao ? Nu mă as
cultă...

întrebarea, aducînd a nepu-

în 
de 

asfalt și, nu numai pe șoseaua 
principală, s-au terminat cam 
1 500 m.p. de trotuar și se vor 
mai construi în acest an încă pe 
atît.

Pe teritoriul comunei se mai 
află o stațiune de mecanizarea 
agriculturii și o fermă a între
prinderii agricole de stat profi
lată pe creșterea taurinelor.

Secretarul comitetului comu
nal U.T.C., Vasile Vameșu, îmi 
povestea cum au învățat țărani 
din sat meserii ca cea de topi- 
tor , decapsulaLor sau turnător 
de asfalt. A fost greu dar nu 
imposibil. Cît despre altele — 
tractorist sau șofer — astea se 
știau de mult.

— Din scripte, vă putem spu
ne că în medie se construiesc —

VIITORUL
ORAȘ

?
tot media anilor 1962—1971 — 
60—70 de case noi pe an. Dar 
în ultimii ani cred că s-a con
struit de trei ori mai mult. De 
exemplu, acum trebuie să re
partizez cu socoteală materialul 
lemnos de care dispun, ni? ca 
altă dată cind n-aveam ce face 
cu el.

Niță Murariu, cel care îmi 
relata aceste amănunte semni
ficative, este primar de mai 
bine de 16 ani. Multe s-au în- 
timplat în acest timp și multe 
știe el, unul dintre comuniștii 
din județ care a fost delegat la 
Conferința Națională a parti
dului. îmi spunea, de pildă, ce 
au făcut oamenii din sat cînd au 
auzit că vor deveni orășeni. 
Concret : au realizat în 1971 
muncă voluntară în valoare de 
738 000 lei, nu 560 000 cît fusese
ră planificați. în acest an era 
vorba să se realizeze vreo 
700 000 lei, dar viitorii orășeni 
au hotărit că sub 1 000 000 nici 
nu se glndesc să nu realizeze.

în comuna Cornul Luncii mai 
ființează o agenție C.E.C., un 
oficiu P.T.T.R., un dispensar și 
o casă de nașteri. Cooperația 
de consum, prin cele 14 maga
zine mixte ale sale, desface 
anual mărfuri în valoare de 
aproximativ 17 milioane de lei. 
Viața culturală înseamnă 320 
aparate de televiziune, un ziar 
la fiecare familie, 5 cămine 
culturale, cu trei săli de spec
tacole, 9 școli generale, 5 grădi
nițe și peste 110 000 de cărți 
înregistrate la biblioteca comu
nală. Ca intelectuali, în comună 
lucrează 75 cadre didactice, in
gineri, medici ș.a.m.<l.

Din cîte am ’ aflat, mai sînt 
6 autoturisme, peste 200 de 
motociclete și nenumărate bi
ciclete.

Desigur, la urma urmelor, a- 
cestea sînt cifre. Dar, se știe 
bine, cifrele au și ele poezia 
lor. Aici este vorba despre
poezia muncii, a muncii și a 
devenirii. Acestea sint argu
mentele cele mai scumpe locui
torilor din Cornul Luncii. ‘ 
gumentele unei așezări 
adînci rădăcini în istoria 
tului românesc dar care în 
construcției socialiste, în anu 
noii noastre istorii s-a dezvol
tat impetuos, incredibil, deve
nind ceea ce este. Cu puțin 

înainte de a pleca, am 
că oamenii din Cornul

Ar- 
CU 

sa- 
anii 
anii

nind 
timp 
aflat _ ______ ______
Luncii construiesc un muzeu al 
satului. Pentru aducere aminte...

tință este totuși tardivă. Părin
ții, familia, puteau face cu mult 
mai mult la timpul potrivit. Ten
tația vieții fără muncă nu a apă
rut întîmplător la acești tineri 
aflați la o vîrstă cînd pasiunea 
muncii creatoare, a împlinirilor, 
ar fi trebuit să ardă în ei cu 
putere. Ici îngăduința părinților, 
dintre care unii își vor odras
lele în posturi „ușoare" și „plă
cute", colo inconsecvența școlii 
pe care au absolvit-o, a organi
zațiilor U.T.C. care n-au știut 
să le implanteze solid elemen
tele educației prin muncă și pen
tru muncă.

Cine să-i dtică în spinare pe 
cei ce fac parte din această 
tristă elită ? Societatea, în nici 
un caz. Trîndăvia, parazitismul 
nu-și au locul în societatea noas
tră în care munca devine sub 
ochii noștri, pe zi ce trece, un 
veritabil cult. Societatea, pe 
bună dreptate le oferă posibili
tăți variate de a-i cuprinde, de 
a-i încadra în valul ei creator. 
Ce fac mofturoșii ? Ei refuză și 
în esență, se refuză.

— Tudorele. stai asa cu ceaș
ca la-ndemînă. să-ți facem o 
poză, de amintire.

— Cu plăcere. îmi dați și mie 
una ?

— Sigur că da. Decupează- 
ți-o din „Scînteia tineretului" și 
poate ai să înțelegi — cît mai e 
timp, mai e foarte puțin timp — 
că locul tău și al mofturoșilor 
cu munca nu-i la cafele ci la 
o meserie, oricare, curată și to
nică. Dă-ne de veste cînd ai în
țeles asta. Ne-ar place să te dăm 
în ziar. într-o fotografie la pa
gina I. aplecat peste un strung. 
Păstrează pînă atunci, fotogra
fia asta cu ceașca la-ndemînă.

Ăsta ești, deocamdată... Un 
pierde-vară.
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Președintele Republicii Irak, AHMED HASSAN AL-BAKR, 
a trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, urmă
toarea telegramă :

îmi este plăcut să exprim în numele meu, al guvernului și 
poporului irakian mulțumirile noastre sincere pentru ama
bilul dumneavoastră mesaj de felicitare adresat cu ocazia Zilei 
naționale a Irakului.

La rlndul meu vă transmit aceleași bune urări.

Primire la Consiliul

Economic

SOSIREA ÎN CAPITALĂ A
TOVARĂȘULUI JENO FOCK

• SPORT • SPORT •

Luni la amiază, a sosit în Ca
pitală tovarășul Jeno Fock, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Ungare, îm
preună cu soția, care,' la invi
tația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și 
a Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
își va petrece concediul de 
odihnă în țara noastră.

La aeroportul Otopeni au ve
nit în întîmpinare tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, mem. 
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C.

al P.C.R., președintele Consi
liului de Miniștri, împreună cu 
soția, Ioslf Banc, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., cu 
soția, Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe. 
Nieolae lonescu, adjunct de sef 
de secție la C.C. al P.C.R.

A fost prezent ambasadorul 
R.P. Ungare • — -
rene Martin, 
ambasadei.

Luni după-amiază, tovarășul 
Manea Mănescu, președintele 
Consiliului Economic, a primit 
pe Weldon Gibson, vicepre
ședinte al Institutului de cer
cetări Standford, din S.U.A., 
care se află într-o vizită în 
țara noastră.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordia
lă, au luat parte Nieolae Ni- 
colae, ministru secretar de stat 
la Ministerul Comerțului Exte
rior, Corneliu Bogdan, ambasa
dorul Republicii Socialiste 
România în S.U.A, și Ion Stoi- 
chlci, adjunct de șef de secție 
la Consiliul Economic.

După victoria cu 3—2 
în „Cupa Davis" asupra 

echipei Uniunii 
Sovietice

la București, Fe- 
și alți membri ai

Primire

la Consiliul Central
Ion GheorgheTovarășul __ ___....

Maurer, împreună cu soția, au 
oferit un dejun în onoarea to
varășului Jeno Fock și a soției 
sale.

al U.G.S.R.

PREOCUPĂRI
(Urmare din pag. I)

J ► timpul liber î Toți am vrea sâ ni-l petrecem cu folos. Și în 
« ► primul rind. să nu ne plictisim. După opinia multora, orele
< J de plictiseală obosesc mai tare decît orele de lucru. Deci,

să ne petrecem timpul liber intr-un mod agreabil, cu foloi. 
Căutăm soluții. Și găsim, de obicei, soluții organizatorice, 
administrative : Să mai facem un parc... Foarte bine, avem 
nevoie de multe parcuri. Să mai construim un ștrand... Foarte 
bine, și de ștranduri ducem lipsă... Și de baze sportive sim
ple. de masă... Să organizăm un bal, cu tombolă și „re
gina" balului. Nimeni nu are nimic împotrivă. Numai că 

,-tĂftărul despre care vorbeam, și mulți asemenea lui, continuă 
r^uBfce plictisească. Tinărul $e plimbă de trei patru ori prin 
> Vk merge de trei ori la ștrand, merge și la bar șl la bal
< ’ - pe urmă ? Acasă între patru pereți, nu știe ce să mai foca,

stă și cască pină ce seara încet coboară. N-ar fi exclus ca
* ► intr-o zi tot căutind soluții să ia drumul crișmei. Doar sînt 
4’ tineri și mai puțini tineri care stau în crișmă ca să-și omoare 
«J timpul: „Un pahar de vin, cel mai bun remediu împotriva 
J ► plictiselii
«’ Cum să ne petrecem timpul liber ? - iată o întrebare 
J ► care ii frămintă pe mulți tineri, și cei mai mulți dintre aceștia 
4 “ așteaptă rezolvări organizatorico-administrotive - încă un 
4 ’ parc, încă un ștrand, incă un club etc. Soluții excelente, mai 

ales cînd parcurile ou și o scenă și un program de specta- 
cole, cînd cluburile, casele de cultură desfășoară o activi-

< > tate intensă, soluții excelente* dar $e pare, insuficiente pentru
un tinâr care nu are nici un fel de preocupări in afara

4 > celor de serviciu, s-au legate intr-un fel de acelea, în
< prelungirea lor, nici o pasiune, nici o curiozitate. Un astfel 

de tinâr va continua», să se plictisească acasă, intre patru

I pereți. Deci, tinărul are o meserie pe care și-o face conștiin
cios, opt ore pe zi. Ieșit pe poarta instituției - uzinei - 
încearcă șl chiar Izbutește să uite de meserie I Dar ce să 
mai invețe ? De ce să se frăminte în continuare, pentru 
treburile de la serviciu ? E coiul să se gîndească la altceva, 
agreabil, relaxant. La ce ? Poate că ar fi bine să le repetăm 
mereu copiilor că o meserie se învață nu numai în anii de 
Școolâ, ci toată viața. O meserie bine învățată, naște cu
riozități, pasiuni, naște o a doua „meserie* pentru timpul 
liber, cea care ajută la împlinirea unei personalități. Curio
zitatea, pasiunea — iată armele cele mai eficace împotriva 
plictiselii.

In cursul zilei de luni tovarășul 
Virgil Trofin, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului Central al U- 
niunii Generale a Sindicatelor, a 
primit delegația muncitorilor din 
R. P. Chineză.

Lâ primire au participat tova
răși din conducerea U.G.S.R.

A fost de 
ambasadorul 
București.

Mulțumind _ 
dresată de Consiliul 
U.G.S.R. de a vizita 
membrii delegației 
din R. P. Chineză și-au exprimat 
satisfacția pentru programul bogat 
care le-a permis să cunoască 
nemijlocit munca și succesele po
porului român în opera de edifi
care a societății socialiste multila
teral dezvoltate și care ’* 
jult, totodată, inttlniri 
cu muncitori, activiști 
de sindicat, cadre de 
di.n Întreprinderi.

Apreciind că vizita 
muncitorilor din R. P. Chineză 
constituie o nouă contribuție la 
dezvoltarea relațiilor de prietenie 
dintre oamenii muncii din Repu
blica Socialistă România și R. P. 
Chineză, tovarășul Virgil Trofin a 
prezentat oaspeților principalele 
preocupări ale sindicatelor din 
țara noastră, participarea lor la 
Înfăptuirea sarcinilor economice și 
social-culturale, contribuția pe Care 
o aduc Ia realizarea sarcinilor tra
sate de Congresul al X-lea, a ho- 
tărîrilor Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român.

față
R. P.

Cian Hai-fun, 
Chineze la

pentru invitația
Central 

țara noastră, 
muncitorilor

al

le-a prile- 
și discuții 
de partid, 
conducere

delegației

CRONICA
U.T.C

Ieri dimineață a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre 
Sofia, tovarășul Nieolae Ma- 
teescu, membru al Biroului 
C.C. al U.T.C., care va par
ticipa la o întîlnire interna
țională pe probleme specifice 
ale tineretului din armată.

La plecare au fost de față 
Șerban Cantacuzino, mem
bru supleant al Biroului 
C.C. al U.T.C., Corneliu Pir- 
câlăbescu, adunct de șef de 
secție la C.C. al U.T.C., ac
tiviști ai C.C. al U.T.C.

PROGRAMUL IITICK... TICK... TICK... : rulează 
lâ Pacea (orele 15,45; It; 20).

MAREA SPERANȚA ALBA ! ru
lează la Floreasca (orele 15,30; 18;
20.30) , Arta (orele 15,36; 18). Gră
dina Arta (ora 20.15).

noma
> 

/

NEGRU : rulează la
11.15; 13.30; 16;

LUPUL . _
Victoria (orele I;
18.30; 20.45).

NAUFRAGIAȚ1 
ruleazâ la Patria 
16,30; 20), Capitol ........................
18: 21), Grădina Capitol (ora 20,18).

BALADA LUI CABLE HOGUE : 
rulează la Scala (Orele 8.45; 11,15; 
13,W: <8,15; 18,45; 21.1$). Festival 
(orele 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21), Grădina Select (oră 20) î Gra
dina Festival (ora 2U).

PESCĂRUȘUL : rulează la Doina 
(erele 13; 15,30: 18; 20,15), Program 
de desene animate pentru copii 
(orele 10; 11.15).

FERMA DIN ARIZONA 1 rulea
ză la Sala Palatului (ora 18,30), 
Luceafărul (orele 10; 13,30: 17:
20,45), București (orele 9; 12,30; 16;
19.30) , Grădina Doina (ora 20.15).

ORA - —*----- ’ ----- —“
Noi (orele 
nuare).

ULTIMUL
HILL: rulează _____ _____
9.15 11.30: 13,45; 16: 18,15; 20,30).

LEGENDA : rulează la Unirea 
(orele 15,30: 18).

MĂRTURISIRILE UNUI CO
MISAR DE POLIȚIE FĂCUTE 
PROCURORULUI REPUBLICII ; 
rulează la Central (orele 9,30; 12; 
15; 17,30; 20,15). Ciulești (orele
15.30; 18; 20,30).

DRAGOSTE ȘI AMENZI : rulea
ză la Miorița (orele 10; 12,30; 15; 
17,30; 20), Grădina Lira (ora ****' 
Lira (orele 13,50; 18).

O AFACERE : rulează la 
viar (orele 9; 11,15; 13,30; 
18,15; 20), Modern (orele 9; ____
13,30; 16; 18,13; 20,45). Gridina Mo
dern (ora 20.30).

EXPLOZIA ALBA : rulează la 
Drmul Sării (orele 15,30; 17,45; 20).

TREI DIN VIRGINIA : rulează la 
Excelsior (orele 8,45; 11, 13,15;
15.30: 18,15; 20,45), Gloria (oreie
8.45; 11,15; 13,30; 15,45; 18.15; 20,43).

ASTA SEARA DANSAM ÎN FA
MILIE : rulează la Lumina (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45).

VEDERE DE PE POD ; rulează 
la Gri vița (orele 9.30; 12; 15,30; 18;
20.30) , Melodia (orele 8.45: 11,15; 
13,45; 16; 18,30; 21).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRA : rulează Ia Daciă (orele 9: 
12.30 16; 19,30), Moșilor (ora 16),
Grădina Bucegi (ora 20.30). Grădi
na Moșilor (ora 20,15).

JOCUL DE-A MOARTEA : ru
lează la Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30: 15.45; 18). Tomis (orele 9; 
11,15: 13.30; 16; 18,15), Grădina Au
rora (ora 20.15), Grădina Torni* 
(ora 20.30).

PADUREA PIERDUTA : rulea2A 
la Pooulâr (ârele 15,30; 18; 20,15).

20 000 DE LEGHE SUB MARI : 
rulează ia Bucegi (orele 15,30; .8).

ROBIN HOOD : rulează la Cotro- 
cem (orele 15.30; 18; 20,15), Vîtftn 
(orele 15,30: 18), Grădina Vitan 
(Ora 20.15).

ODTSEEA GENERALULUI JOSE 
rulează la Cringași (orele 16; 
18: 20).

CASA DE SUB ARBORI : rulea
ză Ia Volga (orele 9: 11,13: 13.30; 
16: 18.15- 20.20). Fiami”"! (orele 9: 
11.15: 13.30: 16: 18.15. '-*’01.

DESCULȚ TN PARC : rulează la 
Buzești (Orele 15.30; 18), Grădina 
Buzești (ora 20.30).

WATERLOO ■ rulează la Feren
tari (Orele 16; 19).

ÎN SPAȚIU : 
(orele 9,30; 13,00; 
(orele «; 12; 15;

LOVE STORY : rulează l« Ra
hova (orele 15.30; 18; 20.15).

B.D. LA MUNTE 51 LA MARE : 
rulează la Flacăra (orele 15,30; 18;
20.15) .

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT : rulează la Viitorul (Orele 
15,45; 18; 20,15).

osceola ; rulează la Cosmos 
(orele 15,30: 18; 20,15).

OMUL 
MUNCA

CINCI 
leazâ la
20.15)

TOAMNA CHEYENNILOR : ru
lează la Laromet (orele 15.3c;
18.30) .

ACEASTA FEMEIE : rulează la 
Grădina Unirea (Ora 26,15).

20,00 Telecinemateca pentru tine
ret: „Istoria unei capodopere" (Vi) 
„Omul cu camera" de Dzlga 
Vertov. Tudor Caranfil evocă until 
din filmele care au stat la baza 
școlii moderne a „cinematografu- 
lui-adevăr". 21,30 Agenda. 21,40 
Luminile rampei — Tineri inter
pret ; Alexandru Preda — pian. 
Florin Szigheti — vioară. 22.15 
Telex tehnico-științific. 22,25 Dicțio- 
precizat. Deocamdată..

H : rulează la Timpuri 
9,45—21,15 în contj-

TREN DIN OUN 
i la Favorit (orele

20.15),

ORCHESTRA : rulează la 
(orele 16; 18; 20).
PENTRU INFERN : ru- 

Progresul (orele 19,30; 18;

MARȚI, 25 IU LIX 1572
Teatrul Național „I. L. Caragia- 

le“ (Sala Comedia) : DESPRE U- 
NELE LIPSURI, NEAJUNSURI ȘI 
DEFICIENȚE IN DOMENIUL 
DRAGOSTEI — ora 20; Teatrul 
„C. I. Nottarâ" (La Pârcul „He
răstrău") : ADIO CHARLIE — ora 
20; Ansamblul „Rapsodia Româ
nă" : PE PLAIURILE MIORIȚEI 
— ora 18,30.

Feco- 
13.45; 
11.13;

MARȚI, 25 IULIE 1572

PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. Telex. 9.03 Melodii și 
jocuri populare românești. 9,20 
Căminul. 10,00 Curs de limba en
gleză. Lecția a 5-a. 10,30 oamenii 
care aduc ploaia — film TV. Co
mentariul de Constantin Vișan. 
10,50 Film serial : „Salut Germain". 
11,25 Selecțiuni din emisiunea 
„Promenada duminicală". 12,oo 
Telejurnal. 17,30 Deschiderea emi
siunii de după-amiază. Curs de 
limba franceză. Lecția a 8-ă. 18,00 
Curb vorbim. Emisiune de prof, 
dr. Sorin Stati. 18.20 De la debut 
la marele rol. Basul Constantin 
Gabor în cîteva din cele mai reali
zate roluri din marele repertoriu 
ăl bașilor comici. 18,50 Imagini din 
Cuba. 19.20 1001 de seri : „Albini- 
ța“. 19,30 Telejurnal. 20,06 Hotărl- 
rile Conferinței Naționale a Parti
dului Comunist Român — câuză ă 
întregului ......... ‘ '
Național __ ____ ______ ___
Concurs de creație. Transmisiune 
directă '1 / _'/■
Fotbal : meci în cadrul sferturilor 
de finală âle Campionatului eu
ropean universitar. Transmisiune 
directă de la Constanța (repriza 
a Ii-a). 22.00 „Concert în haine de 
lucru". Film de Petre Sava-Bălea- 
nu și N. C. Muntear.u despre con
structorii de viori de la Reghin, 
care veghează drumul lemnului de 
rezonanță din pădurile CarpațilOr 
în sălile de concert. 22,30 „24 de 
ore".

popor. 2O,2o Festivalul 
de muzică ușoară 1672.

de la Constanta. 21,15

UNGUREANU

P.S.: După 
(Smit, Van

TOI PE „PROGRESUL"?
Ne-am calificat în semifinalele 

„Cupei Davis“, ți o facem pen
tru a treia oară. E un lucru care 
prin sine însuși poate constitui 
un motiv de mînarie, cu atît mai 
mult cu cît în precedenta întîl
nire am avut de înfruntat un ad
versar redutabil, echipa Uniunii 
Sovietice, pe terenul sau, cu pu
blicul său și toate cite decurg 
din aceasta, plus căldura toridă, 
care a constituit* de ce să n-o 
spunem, un adversar cel puțin la 
fel de incomod. Și totuși ne-am 
calificat, și am reușit aceasta da
torită plusului valoric oferit de 
coechipierii noștri și de excep
ționala mobilizare de care au dat 
și dau dovadă Năstase și Tiriac 
în partidele decisive, ce aduc în 
arenă prestigiul țării.

A fost un scor string (3—2), in 
ultima zi Tiriac pierzînd la mare 
luptă partida cu Metreveli, 2—3 
(d—^2, 4—6,' 6—1; 4—6; 3"--6) 
după ce tot timpul jocul a stat 
sub semnui echilibrului. Iul Ilie 
recenindu-i sarcina să puncteze 
decisiv. Și a făcut-o categoric, 
așa cum îi stă bine unui mare 
campion : 3—0 (6—2; 6—2; 6—3) 
în dauna tînărului Kakulia.

Iată-ne, așadar, în fața Austra
liei, multiplă cîștigătoare a tro
feului — ani de-a rindul „patrie^ 
a „Cupei Davis* — un adversar, 
care chiar dacă nu are în com
ponență pe marii ași ai rachetei, 
este capabil oridnd de un rezul
tat favorabil.

Și cum, în primele cronici ale 
„Cupei Davis* anticipam întîl- 
niri, în faze superioare ale com
petiției la București, întrebîn-^ 
du-ne unde le vom putea găz
dui, ținînd cont de „greutatea* 
lor, iată că avem bucuria și tot

odată neplăcerea de a ne între
ba din nou : Și cu Australia vom 
juca tot pe arena „Progresul* ? 
Sau, și mai exact, pe celași „Pro
gresul* nemodificat, neameliorat, 
neextins ? Dar într-o eventuală 
finala ?

S-

proba de dublu 
__  Diîlen—Cornejo, 

Fillol 3—1), echipa de tenis a 
S.U.A. conduce cu 3—0 în meciul 
cu echipa Chile pentru finala 
zonei americane a „Cupei Da
vis". In semifinalele interzonale, 
echipa S.U.A. va întîlni selecțio
nata Spaniei, care conduce cu 
3—1 în fața echipei Cehoslova
ciei.

Campionatul european universitar de fotbal

DISPUTE DÎRZE, PRIETENEȘTI

UN NOU

BAREM

OLIMPIC?

Campionatele balcanice de 
atletism, pentru juniori, des
fășurate la Izmir (Turcia) au 
fost dominate în actuala edi
ție de reprezentanții româ
niei care au cucerit, la mas
culin și feminin, 19 medalii 
de aur, 10 de argint și 10 de 
bronz.

Constanța — prin telefon. 
Competiția fotbaliștilor studenți 
se desfășoară sub semnul unui 
interes general. Duminică, cu
plajul de la Constanța a fost 
urmărit de un stadion plin ochi 
— 20 000 de spectatori — ca la 
un mare derby ca la un meci 
din campionat, în care s-ar con
frunta, să zicem, liderul cu Fa
rul aflat pe locul... II !

O altă caracteristică pe care 
o semnalăm e aceea a tăriei și 
bunului nivel al întrecerii. Par
tidele reflectă că aceste dispute 
sportive, tinerești, îmbracă ade
sea caracterul unor aprige con
fruntări de forțe, de ambiții, 
de stiluri și concepții de joc. Ci
tind lista titularilor echipei 
României ne dăm seama că ei 
se constituie intr-o puternică 
selecționată divizionară A și to
tuși, au învins greu, la limită 
(2—1). reprezentativele studenți
lor olandezi si vest-germani.

Alt fapt : Echipa U.R.S.S.. în 
ultimul meci al ultimei etape 
preliminare, desfășurat la Cra
iova, cu greu a realizat un draw 
în compania echipei Luxembur
gului și s-a calificat doar gra- 
țfe golaverajului mai bun.

Am urmărit meciul România— 
R. F. a Germaniei dun 
scara și pot sâ afirm cu 
pe inimă câ nu mi s-a păr 
nimic mai prejos decît urt veri
tabil derby de campionat. Echi
pa noastră ce nume sonore a 
trebuit sâ se întrebuințeze se
rios pentru a obține victoria la 
limită (2—1). Fotbaliștii studenți 
vest-germani și-au însușit mul
te din atributele fotbalului mo
dern, In mare viteză, stilul prac
ticat de teamul lui Becken
bauer, Muller, Netzer et comp. 
Ei au o buna priză la balon, 
ționează dinamic, dispun de 
finate mijloace tehnice și 
tice, driblează și pasează 
mos. eficient.

Meciul a fost deosebit de di
namic, avînd momente de reu
șit spectacol fotbalistic. Mulți 
specialiști și amatori conside
ră că o nouă întîlnire între cele 
două echipe se va repeta în fi
nalul competiției, duminică. An
gelo Niculescu prezent la toate 
meciurile, își exprima nedume
rirea cum de echipa noastră în- 
tr-o asemenea formulă, cu ase
menea nume consacrate nu a 
reușit să-și impună mai cate-

mina

ra- 
tac- 
fru-

goric valoarea în partidele cu 
echipele Olandei și R. F. a Ger
maniei.

Din cele 19 goluri ale echipei 
noastre. înscrise In 3 partide 
golgeterul campionatului Oble- 
menco nu a semnat decît două. 
Și pentru că sintem la capitolul 
statistică vom arăta ca cele mai 
multe goluri au fost înscrise de 
echipa noastră — 19; cele mai 
puține de către cea a Franței și 
Maltei — cite unul ; cele mai 
multe goluri primite — Malta 
37; cele mai puține primite — 
Iugoslavia — I; cea mai mare 
popularitate și aplaudată echipă 
— pentru spiritul vivant, prie
tenesc și sportiv, manifestat — 
cei a studenților maltezi.

Tn urma etapelor preliminare 
s-au calificat pentru sferturile 
de finală 8 behipe și se vor în
tîlni potrivit regulamentului 
după următorul program :

astăzi : Cehoslovacia — R.F.G. 
și România — U.R.S.S.

mîine : Iugoslavia — Belgia și 
Ungaria — Spania.

Întrecerile celei de-a V*a e- 
diții a Campionatului balcanic 
desfășurat la București și Bra
șov au luat sfîrșit. Ătît pentru 
federația noastră de specialita
te, cît și a celorlalte țări par
ticipante, aceste întreceri au 
constituit un test deosebit de 
util în vederea unei verificări 
mai bune a cicliștilor susceptibili 
pentru a fi selecționați la Jocii- 
rile Olimpice de la Miinchei!. 
După cum se știe, vineri a avut 
loc proba de 100 km contra timp 
pe echipe, probă cîștigată de Iu
goslavia, care a primit și titlul 
de campioană balcanică, iar pe 
locul II s-a clasat echipa țării 
noastre.

Cu mult interes a fost aștep
tată proba individuală cu start 
în bloc, desfășurată pe un traseu 
măsurînd 125 km, cu multe ur
cușuri, în jurul orașului Bra
șov. Cursa a solicitat la un e- 
fort deosebit pe toți cicliștii 
participant, mai ales că la difi
cultățile datorate traseului s-au 
adăugat acelea ale timpului ne
favorabil, aceeași ploaie de vi
neri, cît și pericolul de dera
paj. întrecerea a fost cîștigată 
de bulgarul Ivan Nikoîov cu 
timpul de 3h 27’26”, care a cu
cerit și titlul de campion bal
canic, primul dintre cicliștii ro
mâni fiind Vasile Teodor care 
a ocupat locul III, cu timpul de 
3h 28 25”.

★

VASILE CABLLEA

Cunoaștem rezultatele, îi știm 
pe cîștigători, de asemenea in
tențiile federației noastre luate 
înainte de această ediție. Ast
fel, baremul cicliștilor noștri 
pentru o participare la Jocurile 
Olimpice de , la Miinchen, pen
tru proba pe echipe, dacă tim
pul ar fi frumos, era de 2h 08 00, 
iar la proba individual^, ocu
parea primului loc. Nici unul 
din criteriile propuse nu au 
putut fi realizate, astfel că spe
cialiștilor noștri le va fi foarte 
greu să hotărască. Credem că 
un criteriu pentru o selecție cît 
mai judicioasă ar fi acela de 
organizare a unor noi întreceri, 
care ar putea fi stimulative și 
totodată un mijloc de antrena
ment.

GABRIEL FL,

tONClIRSIL „PRIETENIAu ANUNȚ
Desfășurat pe parcursul a trei 

zile concursul „Prietenia" re
zervat celor mai tineri înotători 
și săritori în apă s-a bucurat de 
un deosebit succes. Pentru a 
afla locul competiției în ierarhia 
valorică a manifestărilor inter
naționale de acest gen, ne-am 
adresat unuia dintre oaspeții 
străini : Eduard Gorczewski, 
membru al Comisiei tehnice de 
sărituri din cadrul Ligii europe
ne de natație : „Concursul 
„Prietenia" constituie un minu
nat prilej de verificare a nive
lului atins de aceste ramuri 
sportive, un test al valorii fie
cărui sportiv în parte, un 
bun prilej pentru afirmarea ti
nerelor talente. Interesul de na
tură oarecum tehnică al com
petiției este secondat în mod 
fericit de atmosfera plăcută 
care facilitează strîngerea con
tinuă a relațiilor frățești din-

tre tinerii sportivi ai țărilor so
cialiste, Și, organizatorii români 
s-au priceput de minune să 
creeze climatul favorabil atin
gerii acestor două obiective".

Concursul „Prietenia" a cons
tituit un util prilej de medita
ție și pentru tehnicienii români, 
cu atît mai mult cu cit, așa cum 
s-a anunțat deja, comportarea 
tinerilor noștri sportivi a fost 
mai mult decît modestă. In cele 
trei zile de concurs înotătorii 
români au ocupat cîteva locuri 
fruntașe, dar foarte puține în 
comparație cu numărul probe
lor și cu posibilitățile existente. 
Este un prim semnal de alar
mă care invită neapărat Ia mă
suri urgente și radicale. Urgen
te pentru că cei care au concu
rat zilele acestea în bazinul 

de la „Tineretului", peste 2-3 
ani sînt chemați să îmbrace 
tricourile primei garnituri.

In sfîrșit. la sărituri în 
unde rezultatele obținute 
oarecum mulțumitoare, se 
f>une activizarea tuturor centre- 
or din țară, fiindcă, exceptind 

Bucureștiul, Oradea și Sibiul 
— centre cu tradiție și condiții 
materiale excelente : Galați, 
Cluj etc., bat pasul pe loc men- 
ținîndu-se* intr-un anonimat ce 
nu prevestește nimic bun.

Acestea sînt cele cîteva cons
tatări pe care le-am făcut ur
mărind pasionanta întrecere a 
tinerilor înotători și săritori în 
apă. concursul „Prietenia" do- 
vedindu-și utilitatea și prin a- 
ceastâ prismă. Rămîne să no
tăm și momentul trecerii de la 
observații și concluzii la acti
vitatea concreta. Cînd se va In- 
timpla acest lucru e greu de 
precizat Deocamdată...

im-

AL. DOBRE

INSTITUTUL DE PROIECTĂRI PENTRU CON
STRUCȚII I.P.C.

București, Str. Tudor Arghezi nr. 21, sector 1, 
Tel. 11.78.50

PUBLICĂ UN CONCURS PENTRU OCUPA
REA URMĂTOARELOR POSTURI :

— SEF DE ATELIER DE PROIECTARE PEN
TRU :

Atelierul de Arhitectură din cadrul secto
rului de tipizare a construcțiilor industriale ;

— ARHITECTI PROIECTANȚI PRINCIPALI 
DE GRADUL II :

în cadrul aceluiași atelier de proiectare. 
Prezentarea solicitatorilor se va face la 

Biroul de Personal pînă la data de 1 august 
1972.
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TINERETUL LUMII

Ecouri în presa 
internațională despre

CONSULTĂRILE 
POLITICE 

DE LA
Conferința P. C. R. HELSINKI

Corespondenții Agerpres din Belgrad, Pekin, Varșovia 
și Viena relatează despre noi ecouri de presă la lucrările 
Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român.

• R. S. F. Iugoslavia
BELGRAD. — Ziarul ,.Borba“ 

publică un articol pe patru co
loane, intitulat „România — o 
nouă etapă", însoțit de o foto
grafie a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Aprecierea drumului parcurs 
pină acum, precum șl căutarea 
de poi soluții —• relevă articolul 
— au fost făcute in mod critic 
și serios, cu dorința de a găsi 
pentru problemele de perspec
tivă cele mai adecvate răspun
suri. In raportul său, secretarul 
general, Nicolae Ceaușescu, a a- 
preciat pozitiv drumul parcurs 
de la precedenta Conferință Na
țională a partidului, iar cei 
peste 2 500 de delegați au fost 
de acord cu aceasta. .Să amintim 
că în România Conferința a 
fost numită, pe drept cuvînt, 
istorică. Ziarul subliniază în 
continuare : „Delegații au pre
zentat date despre succesele ob
ținute pină acum in producție, 
•in care pe primul loc se află 
industria, cu o creștere anuală 
considerabilă de 13 la sută. Ei 
nu au evitat insă să facă și 
observații critice. Ponderea a- 
c.estora a fost pusă pe necesi
tatea intensificării producției 
și introducerii de metode mo
derne în producție. O dată cu 
aceasta, s-au formulat păreri că 
fQimelc și metodele conducerii 
sociale și politice nu sint imua
bile și că este necesar să fie 
perfecționate concomitent cu 
schimbările pe care le impun 
viața și procesele dezvoltării 
materiale și spirituale ale po
porului român.

..Și în aprecierea activității 
sale pe plan internațional — 
scrie in continuare ziarul — 
România poate fi satisfăcută de 
remarcabila și utila sa angajare 
in interesul păcir și colaborării 
pașnice ip lume. In această pri
vință, ea confirmă hotărirea de 
a rămîne fermă pe coordonatele 
sale — respectarea dreptului 
fiecărui partid de a-și elabora 
singur, politica sa internă -și

borare cu toate statele so
cialiste. cu celelalte state, pe 
principiile egalității în drepturi, 
respectării suveranității, inde
pendenței naționale și neames
tecului în treburile interne. In 
ceea ce privește relațiile Româ
niei cu Iugoslavia, președintele 
Ceaușescu a subliniat în special, 
convorbirile sale cu președintele 
Tito, și îndeosebi darea în 
funcțiune a Hidrocentralei co
mune, Porțile de Fier".

• R. P. Chineza
PEKIN — Ziarele „Jcnmin- 

jibao", „Guanminjibao" și alte 
ziare centrale chipeze au publi
cat ampla relatare a agenției 
China Nouă dăspre lucrările 
Conferinței Naționale a Partidu
lui Comunist Român. în ziarul 
„Jenminjibao", acest material 
este publicat sub titlul : „A avut 
loc Conferința Națională a 
P.C.R. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, a 
prezentat un raport important. 
Conferința a aprobat în unani
mitate raportul prezentat de to
varășul Ceaușescu și rezoluția 
cu privire la activitatea C.C. al 
P.C.R.".

• R. P. Polonă
VARȘOVIA — Ziarul „Trybu- 

na Ludu" scrie, într-un articol 
consacrat lucrărilor conferinței, 
că delegații au discutat o gamă 
largă de probleme privind dez
voltarea socialistă a României. 
..După cum rezultă din raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, se arată în articol, în 
primele cinci trimestre ale ac
tualului cincinal a fost realizată 
o creștere de 11.5 la sută la pro
ducția industrială. Venitul na
tional a crescut în 1971-eu 12,8 
la sută, fiind in prezent de 7.6 
ori mai mare decit înainte de 
război. Totodată, trebuie învinsă 
— după cum a arătat Nicolae 
Ceaușescu — in următorii 10—15 
ani situația moștenită, deoarece 

“ altfel România ar fi amenințată

O deosebită importanță a că
pătat inițiativa organizației de 
partid din București, reluată de 
numeroase alte organizații și 
unități de muncă, de a realiza 
planul cincinal inainte de ter
men. scrie ziarul. O serie de 
hotăriri ale conferinței se referă 
la perfecționarea sistemului de 
conducere și planificare a eco
nomiei naționale. Cea mai im
portantă este înființarea unui 
Consiliu suprem al dezvoltării 
economico-sociale. in frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
care se va ocupa de analiza 
principalelor direcții de dezvol
tare a țării.

„Sarcinile stabilite vor impune 
o mobilizare și mai mare a 
membrilor de partid, a întregu
lui popor. La conferință s-a ac
centuat acest lucru, subliniin- 
du-se că realizarea înainte de 
termen a cincinalului trebuie să 
aibă loc fără nici un fel de in-; 
vestiții suplimentare, ci numai 
printr-o mai bună organizare a 
muncii" — scrie' „Trybuna 
Ludu".

• Austria
VIENA — Sub titlul „Partidul 

Comunist Român pentru unitate 
și colaborare", ziarul „Volk- 
sstimme", organul P.C. din Aus
tria, publică la 24 iulie o relatare 
in care se arată că „Nicolae 
Ceaușescu a încheiat Conferința 
Națională a Partidului Comunist 
Român cit un apel la unitatea 
și colaborarea tuturor țărilor so
cialiste. în cuvintarea sa de în
cheiere, Ceaușescu a definit -li
niile directoare ale partidului, 
in principal realizarea planului 
cincinal înainte de termen, îm
bunătățirea nivelului de trai, 
consolidarea rolului conducător 
al partidului și realizarea dez
voltării planificate a societății 
socialiste.

externă, conform propriilor 
condiții, fără amestec din 
afară, orientarea spre cola-

să rămină de-a lungul a multe 
generații o țară in curs de dez
voltare".

Premierul K. Tanaka despre 
normalizarea relațiilor 

japono-diineze
La Tokio a avut loc, luni, pri

ma ședință a Consiliului Parti
dului liberal-democrat privind 
normalizarea relațiilor cu R.P. 
Chineză, organ consultativ creat 
de primul ministru Kakuei Ta- 
nakg în cursul săptăminii tre
cute.

Dăpă cum relatează agenția 
Kyodo, Consiliul a căzut de a- 
cord asupra necesității ca gu
vernul să desfășoare eforturi in 
vederea normalizării relațiilor 
japono-chineze. Prezent la re
uniune, premierul Tanaka a ce
rut membrilor partidului un 
sprijin deplin pentru traducerea 
în viață a acestui obiectiv. El 
a prezentat Consiliului o serie 
de principii ale normalizării re
lațiilor cu China, între care a- 
preeierea că momentul actual 
estet favorabil realizării acestui 
deziderat, recunoașterea celor

cinci principii de pace ale R.P. 
Chineze și înțelegerea deplina a 
„celor trei principii privind nor
malizarea relațiilor chino-japo- 
neze, formulate de guvernul 
Chinei**. Primul ministru a de
clarat din nou că este gata, ca 
și ministrul de externe, Masa
yoshi Ohira, să viziteze Peki
nul, în conformitate cu orice ho- 
târire în acest sens a guvernu
lui.

La sfirșitul reuniunii, preșe
dintele Consiliului. Zentaro Ko- 
saka, a relevat că va deppne 
eforturi în direcția realizării 
unui consens al membrilor par
tidului asupra necesității de a 
se acorda sprijin deolin clanu
lui guvernamental de angajare 
a unor negocieri cu R.P. Chi
neză în vederea normalizării 
relațiilor.

COMUNICATUL IUGOSLAVOCAMBODGIAN
Soluționarea problemelor internaționale poate 
fi realizată numai cu participarea egală a tu

turor țărilor
La Belgrad a fost dat publici

tății comunicatul comun semnat 
la încheierea vizitei efectuate în 
Iugoslavia, la invitația pre
ședintelui Iosip Broz Tito, de 
către prințul Norodom Sianuk. 
șeful statului cambodgian, și 
președintele Frontului Unit Na
țional al Cambodgiei.

In comunicat se arată că păr
țile au procedat la un schimb 
de vederi în legătură cu evo
luția actuală a situației interna
ționale — în cadrul căruia un 
loc important a revenit eveni- 
meiltelor din indochina — pre
cum și cu stadiul actual și per
spectivele relațiilor de prietenie 
și colaborare între cele două 
gyverne si popoare. Partea iu
goslavă și-a reafirmat sprijinul 
și deplina solidaritate față de 
lupta justă a poporului cambod
gian împotriva forțelor străine 
care sprijină regimul antipopu
lar și ilegal de la Pnom Penii, 
împotriva acestui regim, pentru 
eliberarea tării și pentru redo- 
bîndirea integrității teritoriale 
și' a independenței naționale. în 
comunicat se subliniază că Iu
goslavia va continua să depună 
eforturi, în strînsă cooperare 
cu partea cambodgiană și cu 
alte forțe progresiste și iubitoa
re de pace din lume, in vederea 
recunoașterii Guvernului Regal

de Uniune Națională al Cam
bodgiei. ca singurul guvern le
gitim și legal al națiunii khme
re, pentru ca acestui guvern 
să-i fie recunoscute toate drep
turile, inclusiv cele care îi re
vin în cadrul organizațiilor in
ternaționale și al grupului țări
lor nealiniate.

Cele două părți cer din nou 
să înceteze imediat și în mod 
definitiv bombardamentele și 
celelalte acțiuni ale escaladării 
războiului de către Statele Uni
te în Indochina, să fie retrase 
complet toate trupele S.U.A. și 
ale aliaților lor din Indochina, 
creîndu-se astfel condițiile ne
cesare pentru ca popoarele din 
Cambodgia, Vietnam și Laos 
sâ-si hotărască singure destinul, 
fără nici un amestec din afară.

Iugoslavia și Cambodgia — re
levă comunicatul — consideră 
că securitatea mondială și solu
ționarea definitivă a probleme
lor internaționale aflate încă în 
suspensie pot fi realizate numai 
în condițiile participării egale 
și constructive a tuturor țărilor 
iubitoare de pace, pe baza res
pectării consecvente a princi
piilor de independență, suvera
nitate, neamestec în treburile 
interne și renunțarea la forță 
sau la amenințarea cu forța în 
relațiile internaționale.

Președintele Finlandei, Urho 
Kekkonen, a început luni con
sultările cu liderii partidelor 
politice în vederea formării ți
nui nou guvern, majoritar, in 
locui cabinetului monocolor so
cial-democrat, minoritar in par
lament. care a demisionat săp- 
t amina trecută.

Șeful statului finlandez a pri
mit la palatul prezidențial opt 
personalități politice, care și-au 
prezentat părerile și opțiunile 
in privința formulei noului gu
vern. Surse politice din Hel
sinki consideră că cea mai pro
babilă soluție la actuala criză 
guvernamentală pare a fi un 
guvern de coaliție alcătuit din 
patru partide — social-demo
crat, de centru, suedez al po
porului și liberal — care ar în
truni astfel o majoritate de 107 
mandate din cele 200 ale parla
mentului.

• GUVERNUL INDIEI a ela
borat un program privind li
chidarea analfabetismului _ în 
rîndurile populației în vîrstâ de 
15—25 ani. înfăptuirea progra
mului, prevăzut pe o perioadă 
de 10 ani, a declarat ministrul 
învățămîntului, culturii și asi
gurărilor sociale, va duce la 
alfabetizarea a cîtorva zeci de 
milioane de persoane.

încheierea lucrărilor 
Seminarului interna
țional al tineretului 

de la Trivandrum
DELHI 24 — Trimisul spe- 

cial Agerpres, Ion Puținelu, 
transmite : In localitatea in
diană Trivandrum, din sta
tul Kerala, s-au încheiat 
lucrările Seminarului inter
național al tineretului, des
fășurat sub auspiciile Fede
rației Mondiale a Tineretu
lui Democrat în colaborare 
cu Uniunea Internațională a 
Studenților și organizațiile 
de tineret și studențești din 
India.

Delegații au examinat pro
bleme ale luptei împotriva 
imperialismului, neocolonia- 
lismului și colonialismului, 
căile de sprijinire a mișcării 
de eliberare națională, pre
cum și rolul tineretului în 
consolidarea independenței 
naționale. La dezbateri au 
participat reprezentanți ai 
organizațiilor de tineret din 
42 de țări. Din partea Uni
unii Tineretului Comunist 
din Republica Socialistă 
România a luat cuvîntul 
Eugeniu Obrea, șeful secției 
internaționale a ziarului 
„Scînteia tineretului".

La încheierea lucrărilor, 
participanții au adoptat o 
declarație în care își exprimă 
solidaritatea cu lupta țărilor 
în curs de dezvoltare pentru 
afirmare și independență 
economică, precum și hotă- 
rîrea de a sprijini în conti
nuare lupta popoarelor din 
Indochina pentru libertate și 
independență.

Dezbateri agitate 
in parlamentul britanic

O dezbatere deosebit de agitată a avut loc luni în Camera 
Comunelor pe marginea ceHr do uă probleme interne care au 
creat o mare tensiune in rindul populației și ai cercurilor gu
vernamentale.

Este vorba de situația ineor- 
dată din Irlanda de Nord și de 
valul de proteste și de acțiuni 
de solidaritate determinate de 
arestarea a cinci muncitori, a- 
cuzați de a fi nesocotit ordmeie 
„tribunalului relațiilor in in
dustrie".

în legătură cu prima proble

Criza monetara occidentala

Acord cu...

dezacorduri
In impunătoarea clădire londoneză Lancaster House și-a 

încheiat lucrările pnma reuniune comunitară a „celor zece" 
(cei sase membri ai Pieței comune plus cei patru candidați) 
desfășurată pe teritoriu! Angliei. La această manifestare 
au fost prezenți miniștrii de finanțe (cu excepția celui din 
R.F.G., aflat in S.L.A. pentru un prim contact cu omologul 
său, după preluarea funcției» precum și guvernatorii băn
cilor naționale. Pe agendă s-au afla», două probleme : dez
baterea preconizatei reforme a sistemului monetar interoc- 
cidental și adoptarea unor măsuri menite a combate noul 
val uriaș de speculații. Acest ultim punct a fost înscris in 
ultimul moment, in timp ce băncile erau asaltate de dețină
tori de dolari, deveniți indezirabili.

In ceea ce privește proiectata reformă monetară, partici
panții și-au propus o primă tentativă de restabilire a unei 
poziții unitare a tuturor membrilor Pieței comune in vede
rea sesiunii Fondului Monetar internațional, programată la 
sfirșitul lunii septembrie in capitala federală americană. 
După lungi dezbateri s-a ajuns la un acord de principiu 
asupra reformei, incluzind stabilirea unor măsuri pentru 
ajustarea balanțelor de plăți ale diferitelor state, pentru 
reducerea instabilității prosocale de mișcarea capitalurilor 
flotante, structurarea viitorului sistem pe parități fixe și 
ajustabile, restabilirea convertibilității generale a tuturor 
monedelor etc. S-a precizat că viitorul sistem va trebui să 
fie fidel principiilor egalității tuturor membrilor F.M.I., să 
vegheze la interesele țărilor in curs de dezvoltare. Pină aici 
toate au decurs normal. Insă, atunci cind s-a încercat să 
se concretizeze aceste principii, au început să apară deza
corduri legate de modalitățile de aplicare, evident fiecare 
din parteneri depunind eforturi pentru protejarea propriilor 
interese. După cum nota un corespondent francez, obiective
le acordului n-au nici o șansă de a intra in domeniul apli
cabilității decit după alegerile prezidențiale din S.U.A. și nu
mai după ce vor fi depășite doctrinele opuse profesate pește 
Atlantic. Oricum, Piața comună lărgită este în devenire 
un partener de ale cărui opinii Statele l nite — tot mai ne
voite să împartă cu alte forțe poziția pină nu de mult con
ducătoare a lumii capitaliste — vor trebui să țină seama. Așa 
după cum sublinia cotidianul francez Le Monde, politicește 
problema monetară occidentală se ridică in sensul cel mai 
important al său : dacă „cei zece" vor fi gata să ceară ame
ricanilor un angajament formal de a renunța la poziția pri
vilegiată a dolarului in schimbul unei oferte de ajutor pe 
linia asanării balanței de schimb deficitare a S.U.A. Răbuf
nirile unei confruntări între Piața comună și S.U.A., în 
acest domeniu nu vor intirzia să apară, cu atit mai mult cu 
cit în prezent dolarul se află în continuă presiune, în ciuda 
înțelegerilor intervenite la sfirșitul anului trecut, la Was
hington. După cum au transmis agențiile de presă, la bursă 
s-au prezentat oferte in dolari a căror valoare depășește 
3 miliarde. Băncile vest-europene s-au văzut nevoite, pen
tru a menține cursul oficial al dolarului, să înghită sume 
impresionante din această monedă. Potrivit unor specialiști 
singura modalitate de a pune capăt valului de speculații 
este stabilirea unui curs flotant al tuturor monedelor din 
Piața comună. Aceasta ar putea stabili un echilibru între 
cerere și ofertă, coborînd prețul dolarului la o valoare cit 
mai apropiată de cea reală. Punerea în aplicare a acestei 
operații ar însemna practic o nouă devalorizare a dola
rului. însă, principalii protagoniști ai Pieței comune se opun 
flotării din mai multe motive, din care menționăm doar două: 
în primul rînd aceasta ar pune în pericol proiectata uniune 
monetară a „celor zece" și Piața comună agricolă și, apoi, ar 
aduce marilor exportatori pierderi rezultate de pe urma 
comerțului exterior. Iată de ce al doilea punct de pe ordi
nea de zi de la Lancaster House l-au evitat să-1 abordeze 
în direct, de teama apariției unor disensiuni, care să com
promită prima reuniune comunitară găzduită la Londra. 
Les Echos nota că lipsa unei atitudini trebuie înțeleasă „ca 
un bun exemplu al contradicțiilor de care se lovesc statele 
membre ale viitoarei comunități economice europene lăr
gite".

mă. ministrul britanic pentru 
Irlanda de Nord, William Whi
telaw, a declarat că guvernul de 
la Londra este ferm hotărit să 
..distrugă puterea militară a a- 
ripii provizorii a Armatei Re
publicane Irlandeze (I.R.A.)", 
care și-a asumat responsabili
tatea celor mai multe dintre a- 
tentatele comise in Ulster. De 
altfel, declarațiile sale au fost 
astăzi confirmate de o serie de 
operațiuni ale militarilor brita
nici. menite să desființeze „zo
nele interzise" ale I.R.A., cum 
a fost cazul cartierului Bogside 
din Londonderry.

In ce privește situația de pe 
frontul muncii, dezbaterile din 
Camera Comunelor s-au desfă
șurat in condițiile în care zeci 
de mii dc salariați din domeniile 
transportului, industriei de auto
mobile și presei au întrerupt 
luni lucrul. în semn de solidari
tate cu cei cinci docheri ares
tați și de sprijinire a cererilor 
acestei categorii de salariați. a- 
menințați permanent de șomaj. 

CONGRESUL UNIUNII
SOCIALISTE ARABE

CAIRO 24 (Agerpres). — La 
Universitatea din Cairo au în
ceput. luni, în prezența a peste 
2 000 de delegați, lucrările Con
gresului Național al Uniunii 
Socialiste Arabe. Pe ordinea de 
zi a Congresului — informează 
agenția M.E.N. — figurează, ca 
punct principal, problema uni
tății naționale. Congresul a fost 
convocat cu prilejul sărbători
rii a 20 de ani de la revoluția 
antimonarhică din iulie 1952.

Lucrările au fost deschise de 
Anwar Sadat, președintele Re
publicii Arabe Egipt, președinte 
al -Uniunii Socialiste Arabe. 
După ce a adus un omagiu per
sonalității lui Gamal Abdel 
Nasser și rolului acestuia in în
făptuirea revoluției antimonar
hice, președintele Anwar Sadat 
s-a referit la semnificația eve
nimentului de la 23 iulie 1952.

In cea de-a doua parte a dis
cursului său, relevă agenția 
M.E.N., președintele Sadat a fă
cut o analiză a situației actuale 
din Egipt, chemind națiunea 
să-și consolideze unitatea și să 
formeze un puternic front in
tern.

I. TIMOFTE

• LA 24 IULIE, pavilionul 
românesc de la Expoziția in
ternațională ..Eiektro-72", din 
parcul Sokolniki din Mos
cova. a fost vizitat de A. P. 
Kirilenko, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. 
al P.C. U.S., K. T. Mazu
rov și D. S. Poleanski, membri 
ai Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S.. prim-vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri ai 
U.R.S.S., A. I. Pelșe. membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S.. P. E. Șelest, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
P. N. Demicev, membru su
pleant al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.C.U.S., de 
miniștri și conducători ai unor 
organizații centrale sovietice.

PRIMUL FESTIVAL PANAFRICAN 
AL TINERETULUI

• LA TUNIS S-AU ÎNCHE
IAT lucrările Comisiei pregă
titoare a primului festival pan- 
african al tineretului. Festiva
lul se va desfășura în această 
capitală între 15 și 22 iulie 
1973. în discursul de încheiere 
a lucrărilor, Ahmed Chtourou,

FRANȚA: „VALUL SEISMIC"
AL ȘOMAJULUI JUVENIL

• UN ȘOMER DIN TREI ARE SUB 25 DE ANI • ÎN TREI LUNI NU
MĂRUL TINERILOR LICENȚIAȚI AFLATI ÎN CĂUTAREA UNEI SLUJBE 
S-A TRIPLAT • DEZVĂLUIRILE PRESEI FRANCEZE PRIVIND ȘANSE
LE REDUSE ALE INTEGRĂRII ÎN MUNCĂ A TINERETULUI

„Aveam nevoie de un inginer chimist, mărturisea recent unui 
redactor al revistei t,L’EXPRESS", directorul unei mari între
prinderi pariziene. In urma anunțurilor pe care le-am dat s-au 
prezentat 170 de candidați posesori ai titlului de doctor în 
chimie. Toți erau foarte bine pregătiți dar. ce puteam face? Te 
mine nu mă interesa decit unul".

Și același director definea în 
continuare fenomenul : „...este 
un paradox. Tinerii licențiați se 
străduiesc să-și perfecționeze 
cunoștințele, dar șansele de a le 
pune în aplicare sint minime".

In octombrie anul trecut la 
Agenția franceză pentru repar
tizarea forțelor de muncă au 
fost înregistrate 600 cereri ale 
tinerilor licențiați. în ianuarie 
1972 numărul acestora a ajuns 
la aproape 1 800, iar acest „val 
seismic" — cum îl denumește 
presa franceză — este în creș
tere.

„Mi se spunea : știința este 
viitorul. Franța duce lipsă de 
oameni de știință — declara 
Christian P. un tînăr de 24 de 
ani, licențiat în fizică nucleară. 
Dar în anul 1971, cind am ter
minat facultatea, Centrul de 
studii Saclay, care depinde de 
Comisariatul energiei atomice, 
nu a angajat nici un absolvent. 
Mi-am oferit serviciile la vreo 
zece întreprinderi particulare, 
dar peste tot mi se răspundea : 
«completat». Nici „mica publi
citate" nu mi-a oferit vreo 
șansă. M-am adresat Agenției 
naționale pentru repartizarea 
forțelor de muncă, dar aveau 
locuri numai pentru instala
tori, nu și pentru oameni de 
știință. Agenția mi-a propus să 
învăț meseria de programator : 
450 de ore de curs și plasarea 
asigurată 90 la sută".

Și tinărul licențiat în fizică 
atomică s-a văzut nevoit să sc 
reprofileze, plătind pentru a- 
ceașta suma de 7 800 de franci. 
Astăzi, după atitea eforturi in

telectuale și investiții financia
re, Christian P. primește doar 
5 franci pe oră, iar patronii îi 
reproșează că este „prea spe
cializat".

Unei licențiate în literatură 
modernă, care a fost nevoită să 
accepte un post de vînzătoare, 
patronii îi aduc un reproș in
vers — nu-i îndeajuns de spe
cializată.

Contradicții ale unei lumi 
care, așa cum spunea Georges 
Seguy, secretarul general al 
Confederației Generale a Mun
cii din Franța — „pentru majo
ritatea studenților înseamnă in
certitudinea de a găsi o slujbă 
corespunzătoare diplomei lor". 
Un laborator caută o femeie de 
serviciu pentru a asigura între
ținerea materialelor. Se dă un 
anunț la ziar și cei care se pre
zintă sint tineri titulari ai unei 
diplome universitare.

„In toți anii mi-am pus stu
denții în gardă, i-am avertizat 
că în final nu vor avea unde 
să lucreze. Am făcut totul pen
tru a-i descuraja încă de la în
ceput și să-i determin să-și 
schimbe profesia" — declara â- 
celeiași reviste, Paul Garelli, 
profesor universitar de istorie 
veche.

In medie, învățămîntul supe
rior francez oferă debușeuri 
doar pentru un student din șase 
în domeniul literelor și un stu
dent din patru în domeniul 
științelor. Pentru cei 7 000 de 
studenți ai Universității din 
Lille, începutul anului de învă- 
mînt superior 1971—1972 s-a fă

cut sub avertismentul rectoru
lui : „Doar unul din cinci la 
sfirșitul facultății va avea șansa 
dc a intra în învățământ".

Cu ocazia unei reuniuni de 
lucru consacrată formării pro
fesionale, președintele Pompidou 
constata că „în societatea noas
tră totul începe cu tineretul". 
Cu toate acestea, în Franța nu
mărul șomerilor depășește cifra 
de 500 000, din care 200 000 sint 
tineri. în cadrul masei șomeri
lor proporția tinerilor este din 
ce în ce mai mare. Intr-un an 
această proporție a trecut de la
24 la sută la 30 la sută în ți
nutul Languedoc Roussillon și 
de la 20 la sută la 30 la sută 
în ținutul Rhone. în medie, pe 
ansamblul Franței proporția 
este de 33 la sută. Fenomenul 
esțe și mai grav dacă ne gîndim 
că un șomer din trei are vîrsta 
sub 25 de ani. Numai în luna 
octombrie a anului trecut la Mi
nisterul Muncii au fost înre
gistrate 24 000 de cereri de ser
viciu, din care 75 la sută prove
neau din partea unor tineri sub
25 de ani!

Cauzele creșterii șomajului în 
lumea occidentală sînt îndeobște 
cunoscute, șomajul este un atri
but inseparabil al capitalismu
lui. Analizind cauzele care pro
voacă tendința spre șomaj în 
rîndurile tineretului francez, LE 
MONDE arăta recent că acestea 
nu se datorează numărului^)xg3 
mare de tineri, cum î’lAy \ 
unele oficialități să denJ^H 
ze, ci distorsiunilor, rigiWQ° 
lor existente în mecanismul 'e-’’ 
conomic, deciziilor de ordin 
politic, a căror finalitate se 
concretizează prin .nadaptarea 
profesională a tine ilor, lipsei 
de posibilitate a acestora să 
găsească un loc in societate pe 
măsura pregătirii si capacității 
lor.

GH. SPRINȚEROIU

Tineri licențiați francezi in fața unui birou de plasore : „Peste tot ni se răspunde : complet 1".

RĂFUIALĂ LA SALISBURY
Unica instituție de învă- 

țămint superior din 
Rhodesia și-a închis 

porțile cu o lună înaintea 
datei încheierii normale a a- 
nului universitar. „In intere
sul justiției și al ordinei", 
după cum afirmă autoritățile 
de la Salisbury, cei 1 850 de 
studenți ai Universității rho- 
desiene s-au văzut expediați 
într-o vacanță timpurie for- 
țată. în acest fel, răfuiala, 
prevăzută de mai multă vre
me, dintre guvernul rasist și 
studențime a îmbrățișat as
pecte noi.

In parlamentul rhodesian. 
ministrul justiției Desmond 
Lardner-Burke a informat 
deputății că nouă lectori și 
treizeci și doi de studenți 
de la Universitatea din Sa
lisbury au fost arestați, iar 
alți unsprezece studenți an 
fost plasați in „reședință su
pravegheată" pentru o peri
oadă de șase luni. Cinci stu
denți au și fost trimiși în
tr-un lagăr de concentrare 
într-o regiune mlăștinoasă, 
izolată, situată la frontiera 
cu Mozambicul. „Vina" lor, 
potrivit afirmațiilor minis
trului, constă in faptul că 
„întrețineau legături cu or
ganizații interzise*4. în reali
tate. oficialitățile rhodesiene 
au încercat „să facă ordine'4 
în Universitate. unu! din 
principalele centre de re
zistență împotriva politicii

aventuriste. periculoase de 
apartheid de tip sud-african. 

încă din primele ore după 
puternica demonstrație anti- 
rasistă a studenților desfășu
rată la 2 iulie în centrul 
capitalei rbodesiene, era 
așteptată o nouă rundă de 
represiuni ale guvernului 
Smith. Și, după cum s-a vă
zut. această rundă n-a întîr- 
ziat prea mult. La 10 iulie, 
în sălile de cursuri și în dor
mitoarele căminului studen
țesc și-au făcut apariția po
lițiștii. Unul după altul, lec
torii și studenții aflați pe 
„lista neagră" s-au trezit cu 
cătușe la mîini după care au 
fost transportați la închisoa
rea „Blurrdy" din apropierea 
capitalei. După ce întreaga 
operațiune represivă a luat 
sfirșit, parlamentul a fost in
format.

Printr-o hotărîre guverna
mentală care, de altfel a 
stîrnit critici în parlament, 
cursurile universității au 
fos suspendate pină la 15 oc
tombrie, data oficială a des
chiderii noului an universi
tar. O dată cu această hotă
rîre a fost anunțată și exma
tricularea definitivă a unui 
număr de douăzeci și nouă 
de studenți implicați în „in- 
cintare" la demonstrația de 
stradă de Ia 2 iulie.

Cum era de așteptat ac
țiunea dc răfuială a guver
nului Smith a primit o re-

4
plică fermă din pa tea stu
denților și cadrelor d.dactice, 
liind aspru condamnată dc 
cele mai largi cercuri Mlej)- 
piniei publice rhodtjsiene. 
Profesorul Allan Milton; 
rectorul Universității, și-a 
exprimat protestul împotri
va „acestei acțiuni revoltă
toare, brutale". .într-o decla
rație a Consiliului studen
țesc din Rhodesia se relevă 
că „intervenția guvernului 
reprezintă o negare fățișă a 
libertății individuale de ex
primare și a dreptului la 
dreptate, o încercare de su
primare a opoziției față de o 
politică absurdă rasistă, si
nucigașă".

Nimeni nu-și face iluzii că 
promotorii neoapartheidu- 
lui din Rhodesia vor reveni 
asupra represiunilor. Dar, ca 
și în trecut, tentativele lor 
de a înăbuși glasul celor ce 
se pronunță împotriva apar
theidului se vor solda cu un 
eșec. Pentru că, în fond, miș
carea protestatară antirasis- 
tă a studenților reflectă 
reacția realistă, sănătoasă 
nu numai față de anacronis
mul dar și față de pericolele 
unui regim gen apartheid 
într-o țară unde raportul 
este de un colon alb la do
uăzeci și patru de băștinași 
africani-zimbabwe.

P. NICOARA

ministrul tunisian pentru tine
ret și sport și președinte al a- 
cestei comisii, a subliniat că 
festivalul ..va marca o dată im
portantă în istoria Tunisiei și a 
continentului african".

MASURI REPRESIVE 
IN SALVADOR

• AUTORITĂȚILE DIN SAL
VADOR au adoptat, în ultima 
vreme, o serie de măsuri re-

• AGENȚIA TANIL’G a- 
nunță câ. duminică. apele 
rîului Drava au rupt digul 
din regiunea Barania, din 
nordul Iugoslaviei, inundînd 
circa 5 000 hectare. Alte 
12 000 de hectare, în mare 
majoritate teren arabil, sînt a- 
menințate de revărsarea apelor. 
De asemenea, au fost inundate 
cîteva sate din regiunea Bara
nia. ca și una din suburbiile 
orașului Osiek.

S O U 2?
presive împotriva reprezentan
ților vieții politice, sociale și 
culturale ale căror opinii nu 
sînt conforme cu politica inter
nă a regimului. Presa din San 
Jose relatează câ, în baza unei 
dispoziții a autorităților cen
trale, universitatea din capitala 
Salvadorului a fost închisă și,- 
totodată, a fost destituită în
treaga conducere. Rectorul uni
versității, precum și numeroși 
profesori și studenți, au fost 
arestați.

Ultimele informații din aceas
tă regiune indică o scădere a 
nivelului apelor, ceea ce permi
te să se spere în posibilitatea 
evitării unor inundații de mai 
mari proporții.

S.E.A.T.O. - UN ANACRONISM
• Intr-un editorial intitulat 

„Un anacronism asiatic", ziarul 
„The New York Times" califică 
Organizația tratatului Asiei de 
sud-est (S.E.A.T.O.) drept un 
„vehicul potențial de confrun

tare" și un anacronism care tre
buie transformat, dacă nu com
plet părăsit".

Cotidianul newyorkez declară 
că ..Administrația Nixon este 
hotărîtă în mod evident să păs
treze această relicvă sfîșiată a 
războiului rece". „Eforturile 
Statelor Unite pentru menține
rea acestui tratat pot fi inter
pretate ca o încercare de a pre
zenta în culori trandafirii o in
tervenție militară directă în a- 
ceastă zonă — apreciază ziarul.

EXPERIMENTUL SOVIETIC 
DIN SERIA VENUS

• „ACTUALUL experiment 
sovietic din 
deosebește _  ,__ _
prin faptul că, pentru 
ma dată, s-a 
se efectifeze măsurători în at
mosfera venusiană prin depune
rea aparatului de coborîre pe 
partea luminată de Soare a pla
netei", a declarat, într-o con, 
vorbire cu reprezentanții presei, 
savantul sovietic Mihail Marov. 
Pină acum, a precizat el, stațiile 
sovietice au studiat compoziția 
gazoasă și particularitățile at
mosferei lui Venus în condițiile 
nopții îndelungate, similare cu 
noaptea polară de pe Pămînt.

seria Venus se 
de precedentele

J pri- 
încercat să
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