
Proletari din toate țările, uniti-vă!

ÎN PAG. Tovarășul Nicolae Ceaușescu

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXVIII, SERIA II, Nr. 72211 4 PAGINI —30 BANI VINERI 4 AUGUST 1972

Astăzi, pe Arena 
„Progresul" 

întilnirea 
România-Australia 

din semifinala 
interzone 

a „CUPEI DAVIS'

s-a întîlnit cu tovarășul 
Knud Jespersen

ÂN CINSTEA ZOLEO OE 23 ATOUST

IN ÎNTREAGA tara 
PUTERNIC AVINT CREATOR

Cea mâi mare producție

din istoria fabricii

FAPTE
DIN MAREA 
ÎNTRECERE

• Minerii, maiștrii, ingi
nerii și ceilalți oameni, ai 
muncii care își desfășoară 
activitatea în subteran în
tâmpină Ziua minerului, ma
rea sărbătoare de Ia 23 Au
gust și aniversarea Republi
cii cu realizări de seamă în 
lupta pentru a da patriei cit 
mai mult cărbune și alte 
substanțe minerale utile.

La chemarea comuniștilor bucu- 
reșteni de a realiza sarcinile ac
tualului cincinal cu șase luni mai 
devreme, colectivul de salariați 
ai întreprinderii I.P.R.O.F.I.L. 
„23 August" din Tg. Mureș au 
răspuns cu angajamentul de a 
onora prevederile cincinalului, 
partea cuvenită lor, cu 8 luni și 
20 de zile înainte de ziua sca
denței. Drept urmare, au fost 
reformulate angajamentele pen
tru anul în curs în sensul că la 
cele zece milioane producție 
marfă suplimentară a fost adău
gată, producerea în 1972 a 10 noi 
tipuri de mobilă, creșterea pro
ductivității mvmcii cu 0,5 la 
sută, depășirea planului de li
vrare către intern prin magazi
nul propriu de desfacere cu 1,5 
milioane lei și obținerea prin ra
ționalizări și inovații a unei efi- 
ciențe economice post calculate 
de 3,5 milioane lei. Și, cum le 
este obiceiul, noile angajamente

au început să fie transpuse îh 
fapte astfel încît, în cinstea Con
ferinței Naționale a partidului, 
au fost în măsură să raporteze 
depășirea planului pe primul se
mestru la producția marfă cu 
șapte milioane lei. Nu era sin
gura realizare. în luna iunie, 
obținuseră cea mai mare pro
ducție de mobila din istoria în
treprinderii realizând o depă
șire a planului cu 13 la sută.

De atunci ritmul de lucru a 
fost în continuu accelerat și au 
apărut noi posibilități pentru 
valorificarea superioară a resur
selor interne. Posibilități care 
i-a îndemnat să stabilească la 
unii dintre indicatorii calitativi 
ai planului cincinal termene mai 
apropiate — sfîrșitul anului 1973. 
Ei sînt convinși că pînă la finele

MIRCEA BORDA

• Succese de seamă au în
scris în bilanțul activității 
lor muncitorii de Ia exploa
tarea minieră Suior — Baia 
Mare, care au extras de la 
începutul anului și pînă a- 
cum peste 11000 tone mine
reu. In aceste zile. în gale
riile g—2 și g—3 au început 
pușcările în trei din cele 
noua panouri pregătite în 
vederea aplicării metodei de 
exploatare, de mare randa
ment — înmagazinare des
cendentă și surpare în sub- 
etaje.

• Pentru a mări continuu 
randamentul abatajelor, co
lectivul exploatării miniere 
Deva a extins metoda de ex
tragere a minereului cu sur
pare în subetaje, la peste 45 
la sută din locurile de mun
că la care condițiile geologi
ce permit aplicarea unui a- 
semenea procedeu. Realiză
rile de pînă acum sînt con
cludente. In primele 7 luni 
ale anului, pe ansamblul ex
ploatării a sporit productivi
tatea muncii cu 4,7 la sută 
și s-a obținut o producție 
globală suplimentară în va
loare de peste 3 milioane lei.

(Agerpres)
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(Continuare în pag. a Ill-a)

AMINTIȚI?

Joi, 3 august, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, s-a 
întîlnit cu tovarășul Knud Jes
persen, președintele Partidului 
Comunist din Danemarca.

La întrevedere a participat to
varășul Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, s-a făcut un 
schimb de informații în legătură 
cu activitatea și preocupările 
Partidului Comunist Român și

Partidului Comunist din Dane
marca. în cursul convorbirilor s-a 
evidențiat hotărîrea comună de a 
extinde relațiile de prietenie și 
colaborare dintre P.C.R. și 
P.C.D., potrivit intereselor celor 
două partide și popoare, ale uni
tății mișcării comuniste și mun
citorești. A fost exprimată dorin
ța comună de a se dezvolta ra
porturile politice, economice și 
tehnico-științifice dintre Republi

ca Socialistă România și Dane
marca.

întilnirea a prilejuit, de aseme
nea, un schimb de păreri în 
probleme actuale ale vieții inter
naționale, ale luptei forțelor re
voluționare, democratice, progre
siste, a frontului antiimperialist 
pentru instaurarea unui climat de 
pace, cooperare și securitate în 
Europa și în întreaga lume.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe tovarășul 

Jeno Fock

La Slobozia, o nouă construcție industrială se află in etapa fi
nală (Combinatul de îngrășăminte cu azot)

Foto : O. PLEC AN

Acum aproape două luni uteciștii din C. A. P 
Cer nat și-au propus:

Minimum 2 200 litri de lapte de la fiecare 
vacă furajată
Cel puțin 90 de viței la 100 de vaci

INIȚIATIVA LOR 
S-A EXTINS ÎN TOT JUDEȚUL
ASTĂZI VĂ INFORMĂM

REZULTATUL ACESTEI INIȚIATIVE TINEREȘTI : • au fost livrați în plus 600 hectolitri de lapte • 
producția pe cap de animal furajat a crescut cu 100 de litri față de aceeași perioadă a anului tre
cut • s-au creat condiții pentru livrarea suplimentară pînă la sfîrșitul anului 1973 a 300 juninci și 
180 tone carne de mînzat

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a primit, joi 
după-amiază, în stațiunea Nep- 

tovarășul Jeno Fock, 
al Biroului Politic al 
Partidului Muncitoresc 
Ungar, președintele Con-

tun, pe 
membru 
C.C. al 
Socialist
siliului de Miniștri al Republi
cii Populare Ungare, care, Ia in
vitația Comitetului Central al

Partidului Comunist Român și a 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, își pe
trece concediul de odihnă în țara 
noastră.

în cadrul întrevederii s-a expri
mat satisfacția pentru dezvol
tarea relațiilor de prietenie și 
colaborare multilaterală dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncitoresc Socialist 
Ungar, dintre Republica Socialis-

J

tă România și Republica Popu
lară Ungara, convingerea că ele 
se vor întări în continuare în in
teresul celor două popoare și țări, 
al unității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, al 
cauzei socialismului. Au fost a- 
bordate, de asemenea, unele pro
bleme actuale ale situației inter
naționale.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-0 atmosferă de caldă prietenie*

I

si tovarășa Elena Ceausescu
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, au 
oferit, joi seara, la Mangalia 
Nord, stațiunea Nepturi, o masă 
tovărășească la care au participat 
membri ai conducerii partidului 
și statului nostru, cu soțiile, care 
se găsesc în concediu la mare, 
precum și conducători ai unor 
partide comuniste și socialiste 
care se află în vizită în țara noa
stră sau își petrec vacanța pe 
litoral la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român.

Au 
Fock, 
tic al 
toresc
tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Ungare, Arthur 
Schmid, președintele Partidului 
Socialist Elvețian, Knud Jesper
sen, președintele Partidului Co-

munist din Danemarca, Andre 
Muret, membru al Biroului Poli
tic, al Secretariatului colectiv al 
Partidului Elvețian al Muncii, 
Gyula Kallai, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U., pre
ședintele Frontului Popular Pa
triotic din R.P. Ungară, Yacub 
Demir, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Comunist din Turcia, 
Claude Renard, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.C. din Belgia, Nadim Abou Sa- 
mad, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C. Libanez, 
Rodrigo Rojas Andrade, membru 
supleant al Comisiei Politice a

P.C. din Chile, directorul ziarului 
„El Siglo", organul central al 
partidului, Nicola Petronici, mem
bru al Secretariatului C.C. al U- 
niunii Comuniștilor din R.S. Ser
bia, Gastone Gensini, vicepre
ședinte al Comisiei Centrale de 
control a Partidului Comunist Ita
lian, Rodolfo Mcchini, membru 
al Secretariatului Partidului Co
munist Italian, cu soțiile.

Cu acest prilej,
Nicolae Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu s-au 
cordial cu oaspeții.

Masa s-a desfășurat
mosferă de caldă prietenie.

tovarășul 
tovarășa 

întreținut

într-o at-

luat parte tovarășii Jeno 
membru al Biroului Poli- 
C.C. al Partidului Munci- 
Socialist Ungar, președin-

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

TINERI
CARE DAU 
MĂSURA 

TIMPULUI
Un tinâr strungar râmîne in uzina 24 de ore. 

II cheamă Ganea Dumitru. Un altul, Nicolae 
V. Nicolae, tinâr și el, din aceeași uzină, are de 
străbătut pînâ la locul de muncă 33 de kilo- 
metri, dar niciodată n-a întirziat un minut. Două 
exemple, din miile posibile, de oameni care 
înțeleg cit prețuiește timpul fiecăruia in marele 
efort al colectivității.

NICOLAE V. NICOLAE
Fotografii dc GH. CUCU

...ȘI DIALOGURI ÎNTR-UN BAR DE ZI:

-0 BERE, DA’ 
REPEDE OSPĂTAR 
-LAS’ CĂ AVEM 
TIMP, SÎNTEM
DOAR LA SERVICI

PARTICIPARE
de CONSTANTIN STOICIU

Și o ipostază opusă. O atitudine trădînd ab
sența celui mai elementar simț al datoriei. Fiind
că cei doi pe care vi-i prezentăm in fotografia 
alăturată - proiectantul Epaminonda Telio și 
inginerul Mircea Duțulescu - nu sint, cum s-ar 
putea crede, niște obișnuiți consumatori, așa 
cum putem fi fiecare in orele noastre libere. Ei,

Mircea Duțulescu și Epaminonda Telio : Ce 
hună e o here rece la „Lido“, mai ales că 
leafa merge și fără să ne omorîm pentru ea.

Foto : O. PLEC AN

ca și alții pe care vi-i prezintă foto-ancheta 
noastră, ilustrează o altă categorie, a acelora 
care și-au făcut un obicei din a fura din pro
priul timp de muncă. Păgubindu-ne astfel pe 
noi toți I CITIȚI ÎN PAG. A III-A ANCHETELE 
NOASTRE.

, ► Ideea participării, a conferirii de responsabilități si a asu-
< „ mani de responsabilități. intr-o relație de strictă reciprocitate, <

ca norma etica ș, politică ferită de fluctuații conjuncturale si ’ 
(. interpretări țendențios-subiective, raportarea depășind indi- ’ 
c vidualismul și egoismul (ambele atroce în manifestările lor < 
.► de dincoace de colectivitate, de interesele și idealurile aces- < 
.► teia) ideea participării deci, idee prețioasa a timpului < 
]► nostru, pare la o primă vedere o chestiune limpezită, de la sine < 

înțeleasa, admisă și recunoscută. Persistă totuși, la nivelul *
< ► înțelegem comune, o trunchiată accepțiune atunci cînd ideea * 
«k trebuie - și trebuie ! - să prindă carnea concretului, a ode- <

varului unei realități, fie că această realitate și acest con- < 
Sret. se .localizează într-o mare uzină, fie într-un institut de *

< invățămînt, fie pe un șantier, în sfîrșit, oriunde un anumit < 
<► colectiv (constant constituit din individualități) este chemat <

să-și aducă contribuția exacta la soarta marei colectivități * 
<► care este țara. ' <
’I v:^CUmen.t®le•Partid' lesile noos‘re. ’ideologia noastră, !
> rQ de.-Z-' CU Zl' democratia acestei vieți așează '
> nî T/' p°rt!clParea ca temeinicie a însăși bunului mers I 
<> al societății. Fara această evidentă și măsurabilă obiectiv <
< participare a tuturor, a fiecăruia, pe măsura talentului si a "
> puterii de munca și a conștientizării necesităților unui proces <
< revoluționar esențial nou și esențial umanizator, am fi arătat < 
<, azi așa cum arătăm ca țară și popor ? Răspunsul este prompt ’ 
<> negativ. Revoluția socialistă ar fi rămas un proces social con- ’ 
,» ruz și cu o finalitate imprecisă in absenta unei limpezi și < 
«, m timp, totale adeziuni, totale angajări, cu fapta, o tuturor. 4 
(> Dor adeziunea la o ideologie și la un program politic, dacă î 
<[ este absolut necesară nu este și suficientă. Ea devine eficace < 
’> prin participare directă și concretă. Revoluțiile nu se fac 4 
(> doar cu simple adeziuni sau cu iluminări într-o strictă nedu- î

merire personală. Revoluțiile socialiste, revoluția noastră so- < 
]> cialistă, pretinde, ca o condiție fundamentală - singura con- < 
, > diție de altfel a adevărului adeziunii și participării —, adevărul î 
'• faptelor celui în cauză. Abia in acest punct fierbinte, abia 5 

J aci, la tensiunea politică și etică a muncii intr-o anumită pro- <
► fesiune, participarea capătă relief, poate și trebuie dovedită, 5
. există, cu alte cuvinte, spre binele general. C

► (Continuare în pag. a lll-a) J
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„CÎNTARE

PATRIEI“
ONCIU GHEORGHE 

Premiul I
OLIMPIU-IULIU BODEA

Premiul 11
MIHĂILĂ ȘTEFAN 

Premiul II

A DOUA
SERIE

EEJWEIlE

încheiem astăzi încă o eta
pă din activitatea „Clubului 
ingenioșilor". Un nou prilej 
de a-i evidenția pe cei care 
în intervalul noiembrie 1971— 
iulie 1972, ne-au trimis cele 
mai interesante propuneri. 
Sutele de scrisori sosite la 
redacție din toate colțurile ță
rii, de la tineri muncitori și 
elevi, studenți și militari, do
vedesc pasiunea pentru teh
nică, faptul că tineretul 
României socialiste vădește 
reale calități nu numai de a 
mînui tehnica ci și de a o 
perfecționa,' de a-i adăuga 
ceva nou și util.

Acum, la un an de zile de 
la înființarea rubricii, putem 
afirma că tinerii tehnicieni nu 
se mulțumesc doar să creio
neze vag ca pe o joacă co
pilărească și fantezistă, lu
cruri care aparțin unor de
cenii viitoare. Dincolo de pro
punerile cu mare doză de 
ingeniozitate ca farfurii zbu
rătoare, perpetuum mobile 
etc. se distinge ca^un carac
ter dominant al lucrărilor, a- 
plicabilitatea lor actuală, a- 
cum, azi, în 1972. Și ceea ce 
apare și mai-evident este pa
siunea cu care este gîndit și 
conceput fiecare lucru.

Nu mai este nevoie să ape
lăm la o trecere în revistă a 
propunerilor primite și pu
blicate. Cititorii permanenți 
ai rubricii le cunosc. Vrem

numai să subliniem faptul ca 
numeroase propuneri s-au 
născut ca urmare a unor ne
cesități prezente în viața co
tidiană. Fără îndoială că și. 
pe viitoi ne propunem ca a- 
cestea să aibă prioritate, să 
vadă rapid lumina tiparului. 
Sîntem convinși că prin in
termediul rubricii se poate 
face un util și valoros schimb 
de experiență. Vom face 
loc în coloanele ziarului a- 
celor îmbunătățiri, raționali
zări realizate de tineri mun
citori, tehnicieni și ingineri 
din unitățile economice și 
care considerăm că prezintă 
interes general. Inventivita
tea elevilor și studenților poa
te aduce pe mai departe o 
substanțială contribuție la do
tarea laboratoarelor școlare și 
universitare. Toate aceste 
idei vor fi publicate și co
mentate la „Clubul ingenioși
lor".

îi felicităm pe cei premiați, 
le mulțumim tuturor celor 
care s-au adresat redacției. Le 
reamintim tuturor cititorilor 
noștri că „dezbaterile" „Clu
bului ingenioșilor" vor conti
nua săptămînal și că, perio- 
die, ne vom reîntîlni în acest 
cadru festiv, pentru a-i saluta 
pe cei mai îndrăzneți și in
genioși membri ai „Clubului 
ingenioșilor44.

VASILE DEACONU
Premiul III

IOAN VOICU <
GHEORGHE REBENCIUC

Premiul III

PREMIILE CLUBULUI//

INGENIOȘILOR"
Juriul, format din specialiști din diverse domenii de activi

tate a acordat pentru propunerile publicate in perioada noiem
brie 1971 - iulie 1972, următoarele premii :
Un premiu I in valoare de 500 lei 
ONCIU GHEORGHE - Satu Mare
Două premii II in valoare de 300 lei fiecare 
OUMPIU-IULIU BODEA - Cluj
MIHĂILĂ ȘTEFAN
Două premii III in valoare de 200 lei fiecare 
VASILE DEACONU - Horezu
GHEORGHE REBENCIUC

Intr-un moment cînd muzica 
ușoară se părea că acaparase 
toate lungimile de undă ale re
ceptoarelor noastre, Televiziunea 
română, împreună cu Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, 
cu Uniunea Compozitorilor și 
CoflslM Central al Sindicatelor, 
și-a asumat riscul și sarcina 
grea de a reintroduce în arcui
tul social al valorilor artistice 
un gen muzical aproape dispă
rut — formația corală. Se con
siderase, probabil, că un cor nu 
ar mai fi în stare, chipurile, să 
facă față, într-un program ar
tistic, alături de un shaw de 
muzică ușoară susținut cu tobe 
și amplificatoare electrice. în
cercarea, la prima vedere teme
rară, de a organiza un mare 
concurs în trei etape, pe o du
rată de trei ani (octombrie 1970- 
iunie 1973) a scos la iveală după 
două etape că mari efective ar
tistice, unele centenare sau se
micentenare, dar care intraseră 
într-o îndelungă tăcere, au înce
put să retrăiască activ, să-și re
capete strălucirea și cristalul vo
cilor : corul de la Chizătău, Put- 
na și Aluniș, de la Gura Rîului, 
Orăștie, Ditrău, Ardusat, Ceauș, 
Bălcești și altele care sprijinite 
și îndrumate de televiziune au 
devenit la căminul cultural din 
sat formații artistice de amato
ri active și educative. Corurile 
unor vechi colective muncito
rești, unele tot așa de vechi ca și 
uzinele acestora. Reșița, Hune
doara, Brașov, Calați, Craiova 
sau corul petroliștilor din Mo
rali și altele — adevărați cro
nicari al căror cîntec în anii de 
restriște însemna și chemare la 
luptă — au constituit modele vii 
pentru colectivele de muncă mai 
tinere din combinatele industri
ale modeme intrate recent în 
funcțiune : Slatina, Slobozia, 
Botoșani, Călărași, Oltenița, Bu
zău, Govora, Cîmpulung Mus
cel, Colibași etc. Căminele cul
turale, casele de cultură sau clu
burile muncitorești au cîștigat 
prin acest concurs încă un mij
loc de propagandă educativă, 
care se înscrie cu șanse egale de 
succes, alături de teatrul amato
rilor, brigada artistică, cineclu- 
bul. Spectacolul coral a existat, a- 
vea frumoase tradiții la care se re
nunțase fără nici un motiv. Tele
viziunea română, instituție de 
cultură și educație, nu numai de 
difuzare a culturii, a evenimen
telor culturale, a intervenit di
rect și operativ ca organizator 
și animator într-o acțiune cul
turală de mare anvergură, a ini
țiat un proces educativ de lun
gă durată. începutul a fost de 
bun augur și ne face dovada că 
și în alte domenii ale culturii 
șj educației ar putea proceda cu 
tot atît succes : emisiunile pen
tru tineret, propaganda cultura
lă prin cinematograf, emisiunile 
de etnografie și folclor, etc. etc. 
Doar un scurt bilanț al concur
sului ne spune că în doi ani au 
fost înființate sau reactivate în 
tară peste 120 de formații cora
le cu 15 000 de artiști amatori.

O adevărată stagiune a cîntecu- 
lui în care au fost lansate 260 de 
cîntece patriotice, despre mun
că. patrie și partid, cîntece in
spirate din viața șantierelor, din 
ritmul trepidant al muncii, din 
entuziasmul constructorilor soci
alismului. încă o cifră : o sută 
de mii de spectatori au ascultat 
aceste cîntece fără ca telespec
tatorii să intre în calcule. Cine 
spunea că vocea omenească ar
monizată în lieduri și cantate 
melodioase, în imnuri și marșuri 
a devenit desuetă ?

Zilele acestea, în studioul cen
tral de televiziune a avut loc 
tragerea la sorți a concurenților 
<?.n etapa a IlI-a, o etapă de cea 
mai mare amploare și importan
ță artistică, ale cărei spectacole 
vor fi dedicate zilelor jubileu de 
la aniversarea Republicii și zi
lelor de muncă dedicate cinci
nalului. Pentru o reprezentare 
mai largă a concursului organi
zatorii s-au hotărît să introducă 
ta competiție și corurile ostași
lor ; faimoasele coruri marină
rești, corurile aviatorilor, infan
teriștilor, tanchiștilor, vînători- 
lor de munte. Lucru lăudabil, 
fiindcă va aduce în concurs 
încă un sector din viața noastră 
socială. Dar, sugerez pe această 
cale, jubileul cântecului s-ar 
îmbogăți substanțial dacă alături 
de acestea ar fi integrate și for
mațiile corale ale ansamblurilor 
Uniunii Tineretului Comunist 
care activează pe lingă cluburi
le tineretului, lingă acestea se 
mai puteau adăuga și corurile 
studențești ca și ale copiilor. 
Știu, exista pentru elevi și pen
tru studenți festivaluri și con
cursuri speciale, dar integrarea 
lor în această mare acțiune cul
turală, de un înalt nivel artistic, 
ar avea darul sa-i stimuleze și 
mai mult pe tineri, să-i intro
ducă într-un circuit public mai

COMITETUL CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROr 
MAN a trimis COMITETULUI 
CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST SUD-AFRICAN, 
următoarea telegramă.

în legătură cu încetarea din 
viață a tovarășului John Marks, 
președintele Partidului Comu
nist Sud-African, membru al 
Comitetului Executiv Național 
al Partidului Congresul Națio
nal African din Africa de Sud, 
exprimăm partidului dumnea
voastră sentimente de adîncă 
comoasiune și sincere condo
leanțe.

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Gheorghe Rădulescu, a 
primit joi dimineața delegația 
agricolă din Republica Populară 
Chineză, condusă de Șa Făng, 
ministrul agriculturii și silvi
culturii, care se afla într-o vizi
tă în țara noastră.

Cu acest prilej, au fost abor
date probleme privind dezvol
tarea colaborării în domeniile 
agriculturii și silviculturii între 
Republica Socialistă România și 
Republica Populară Chineză

★
In aceeași zi, tovarășul Gheor

ghe Rădulescu a primit pe se
cretarul federal pentru finanțe 
din R.S.F. Iugoslavia, Ianko 
Smole, care, la invitația minis
trului finanțelor, se află în 
schimb de experiență în țara 
noastră.

Au fost abordate, cu acest pri
lej, aspecte financiare ale cola
borării și cooperării economice 
dintre cele două țări.

Joi a sosit la București o de
legație a Procuraturii Republi
cii Socialiste Federative Iugo
slavia, condusă de dr. Panta 
Marina, procuror public unio
nal al R.S.F. Iugoslavia, care 
ne vizitează țara la invitația 
conducerii Procuraturii Repu
blicii Socialiste România.

Pe litoralul Mării Negre s-a 
deschis „Tîrgul pionieresc — 
Mamaia *72“. Sint expuse nu
meroase țesături, cusături, bro
derii, obiecte din fier, lemn și 
sticlă realizate în atelierele și 
în cadrul cercurilor pionierești 
de elevi din județele Argeș, Ba
cău, Caraș-Severin, Galați, Ia
lomița, Constanța și Municipiul 
București.

Astăzi, începind 

de la orele 14,15 
la Arena „Progresul

în semifinala interzone
România-Australia

Un meci de răsunet

• Succes așilor tenisului românesc
• Avem posibilitatea de a privi

deaproape „Salatiera de argint"
Ne mai despart doar cîteva ore de debutul întîlnirii Româ

nia—Australia, meci de un puternic răsunet internațional. Pro
nosticurile, opiniile, exprimate pină la această oră nu fac de
cît să amplifice interesul pentru acest meci care ne oferă o 
mare șansă de a privi „Salatiera de argint" la noi acasă. Avem 
o situație rară și fericită. Un sondaj de opinie întreprins alal
tăieri în tribunele terenurilor de la Progresul, unde „micro
biștii1* sportului alb au venit să-i vadă la antrenamente pe pro
tagoniștii marelui meci, ca și numeroasele scrisori și tele
foane pe care le-am primit la redacție în aceste zile, ne aduc 
atîtea argumente, subiective firește, care ne întăresc speran
țele intr-o biruință a așilor tenisului românesc. „Cheia succe
sului, se știe, partida de dublu unde noi, românii, sîntem im
batabili — ne declara maestrul emerit al sportului, Ilorațiu 
Nicolau. Cuplul greu invincibil, Țiriac—Năstase, a cîștigat cele 
mai multe titluri la turneele internaționale poate dintotdea- 
una“. „Batem la dublu, de 2 ori Năstase și o dată Țiriac : 
4—1“ ; susținea strungarul Ion Eparu de la Uzina de mașini 
electrice din București. „îi urmăresc, mă interesez de rezul
tatele lor, oriunde m-aș afla — ne spunea ing. Radu Ursuleanu 
de la Ministerul Minelor și Petrolului — și isprăvile lor pe 
unde se duc prin lume îmi provoacă satisfacții nemăsurate. 
Cred în victoria lor, pentru câ cred în tactica, luciditatea și 
inepuizabilele resurse ale lui Țiriac ; pentru câ, cred în ge-' 
niul, tenacitatea și ambiția lui Năstase. favoritul spectatorilor 
de pretutindeni". Ce-1 îndeamnă să creadă într-un 5—0 pe 
„copilul «de mingi44, Comânescu Rasarab. care a „oficiat" cu 
atîta mîndrie și la alte mari partide ale celor doi titani ai 
sportului nostru ? „De ce cred câ cîștigâ ? Pentru că Țiriac e 
Tiriac și Năstase e Năstase !“. Fără comentarii. Să așteptăm, 
deci, temerara înfruntare pentru una dintre cele mai frumoase 
victorii sportive ale noastre, 
maipomenit de frumos. Să 
a făuri marea victorie, care

Și dacă victoria va veni, va fi ne- 
urăm succes „tricolorilor14 pentru 
va fi marea noastră bucurie.

V. CABULEA
In urma tragerii Ia sorți, 

întîlni : ION TIRIAC—MAL 
COLIN DIBLEY. Primul joc va 
se desfășoară proba de dublu cu 
duminică au Ioc ultimele partide 
Năstase—Anderson.

în primele două partide se vor 
ANDERSON și ILIE NASTASE— 

începe la ora 1445. Simbătă 
începere de la ora 15,45, iar 
de simplu : Tiriac—Dibley și

ONCIU GHEORGHE
PREMIUL I

Așa cum remarcam și cu un 
alt prilej, Gheorghe Onciu, unul 
dintre primii membri ai clubu
lui nostru, se numără printre 
cei mai activi colaboratori ai 
rubricii. în luna noiembrie a 
anului trecut, „Clubul ingenioși
lor" i-a acordat un premiu trei. 
In lunile care au urmat, la re
dacție au sosit propuneri din 
ce în ce mai interesante. Au 
fost apreciate în mod deosebit 
filtrele antipoluante pe care 
le-a conceput și a căror apli
care în practică ar putea reali
za — după cum au apreciat 
specialiștii — o desprăfuire sa
tisfăcătoare.

Fără îndoială că de la acel 
început al pasiunii pentru teh
nică — demontarea unei ba
terii — și pînă la ideea premia
tă astăzi, tînărul de 21 de ani 
din Satu Mare a parcurs un 
drum însemnat. Este un drum 
ce reprezintă comprimarea tim
pului prin forța pasiunii, a 
dragostei pentru tehnică. Dar 
pentru Gh. Onciu tehnica nu 
este unica pasiune. La fel de 
mult îl preocupă și biologia, 
„îmi place — ne mărturisea — 
să găsesc soluții prin care omul 
să-și rezolve „conflictele44 cu 
natura și din care să iasă tot
deauna învingător".

OLIMPIU-IULIU 
BODEA 

PREMIUL II
Este cel mai tînăr membru al 

„Clubului ingenioșilor", ale că
rui idei au reținut atenția ju
riului. S-a dovedit reală afir
mația pe care elevul de 16 ani 
de la Liceul „Nicolae Bălcescu“ 
din Cluj o făcea în prima scri
soare adresată redacției : „Mă 
interesează tot ce e nou în do
meniul științei și tehnicii. In 
mod deosebit mă pasionează 
chimia și fizica". Dispozitivul 
imaginat de O. Bodea pentru 
reducerea cantității de substan
țe toxice conținute în gazele de 
eșapament a fost astfel caracte
rizată de specialiștii Institutului 
de cercetări științifice pentru 
protecția muncii : „...Soluția

propusă are avantajul explici
tății, realizînd în principiu de
poluarea totală a gazelor...44 Și 
alte idei, nu mai puțin intere
sante și ingenioase ale tînărului 
nostru colaborator vor vedea în 
curînd lumina tiparului.

Iată ce ne mărturisea în urmă 
cu cîtva timp : „De trei ani am 
îndrăgit chimia. Am reușit 
să-mi fac un laborator acasă, pe 
care am ambiția de a-1 autou- 
tila. Vreau să mă înscriu la o 
clasă specială de chimie. căci 
această disciplină a devenit 
pentru mine o realitate fără de 
care nu pot trăi".

MIHĂILĂ STEFAN 
PREMIUL II

De profesie strungar. în vîrs- 
tă de 21 de ani, Ștefan Mihăilă 
este acum militar în termen. în 
ziarul din 1 decembrie 1971 am 
publicat propunerea sa privind 
construirea unui avertizor de 
prevenire a exploziilor și acci
dentelor produse de gazele na
turale. Nu este unica idee că
reia merită să-i acordăm aten
ție. Așa cum ne promite cu pri
lejul ultimei scrisori adresată 
redacției, M. Ștefan lucrează a- 
cum la definitivarea planului de 
construire a unui motor cu au- 
toaprindere în patru timpi. Ne 
reține atenția precizarea pe 
care autorul o face : „Este un 
motor care prezintă avantajul 
câ nu poluează atmosfera44. Fără 
îndoială că așteptăm cu nerăb
dare să ni se trimită detaliile.

L-am întrebat pe Ștefan Mi
hăilă dacă există un secret al 
realizărilor tehnice pe care le 
are. „Dacă se poate vorbi de un 
secret — ne-a răspuns — atunci 
el trebuie căutat în ceea ce nu
mim perseverență. Nici una din 
ideile mele nu au rămas la sta
diul primei variante. Am refă
cut schemele de cîteva ori. Nu
mai cînd am ajuns la convin
gerea că ceva mai bun nu pot 
face, m-am oprit44.

VASILE DEACONU
PREMIUL III

— îți amintești cum a început 
pasiunea pentru tehnică ?

— In copilărie îmi plăcea să 
meșteresc cîte ceva ; să string 
un șurub, să demontez cite un

aparat (cu sau fără voia părin
ților), să bat un cui (unde era 
sau nu era nevoie) etc. De mul
te ori s-a întîmplat ca un lucru 
intrat pe mina mea să fie astfel 
„reparat44 incit să devină „o- 
biect de experiență44.

— După care a urmat...
— In clasa a IX-a am hotărît 

să mă dedic electronicii. Am 
realizat multe lucruri în acest 
domeniu, dar cea mai frumoasă 
amintire rămîne tot marea sa
tisfacție trăită atunci cînd in 
cască am auzit primele sem
nale ale celui dinții aparat de 
radio realizat de mine.

— Colegii spun că ai destule 
realizări care iți aparțin.

— Se referă la aparatele de 
radio tranzistorizate, automatul 
de verificat cunoștințele, micile 
mecanizări din gospodărie și 
automatul pentru soneria școlii 
pe care l-am trimis și „Clubului 
ingenioșilor44.

— Și după ce vei termina 
liceul ?

— Un singur gînd : de a mă 
dărui cu pasiune profesiunii de 
electronist.

GHEORGHE 
REBENCIUC 
PREMIUL III

— Cititorii rubricii îți cunosc 
numele, iar în scrisorile trimi
se redacției mulți dintre ei 
ne-au rugat să-ți transmitem 
că apreciază ideile trimise.- Lu
cru pe care, de altfel, l-a făcut 
și juriul. Fără îndoială că mulți 
membri ai „Clubului ingenioși- 
lor“ vor să-și cunoască mai 
bine colegul. Ajută-i I

— Am 21 de ani și sint elev 
la o școală militară de ofițeri 
activi de transmisiuni. Mă pa
sionează tot ce este legat de 
radiotehnică, dar mai ales 
montajele cu tranzistori. îmi 
doresc un mic atelier în care să 
pot încerca practic tot ce-mi 
trece prin gînd. Dar. mai ales, 
vreau să-l realizez din con
strucții proprii. Pînă acum am 
reușit să fac un ciocan electric 
de lipit, un trasator de semnal 
pentru depanare, un generator 
de ton. Acum încerc să reali
zez o punte RC tranzistorizată 
pentru măsurarea rezistențelor 
și capacităților. Aș mai aminti 
aici că am reușit să îmbunătă
țesc simțitor calitatea recepției 
pe U. M. a aparatului „Mamaia44, 
utilizînd în acest scop un dis
pozitiv extrem de simplu și 
fără să intervin cu vreo modi
ficare în schema electrică de 
principiu a aparatului. Vreau 
șă construiesc o stație de tele
comandă prin fir, cu cinci ca* 

. nale, acționate de la un disc te
lefonic. Mă gîndesc la o solu
ție care să permită utilizarea 
independentă a fiecărui canal.

I
I

I
I

Lucrările Conferinței Na
ționale a partidului s-au bu
curat de un larg ecou în 
rîndurile scriitorilor. Revistele 
au publicat numeroase pa
gini închinate ideilor din do
cumente. România literară, 
Luceafărul, Convorbiri litera
re, Contemporanul, Argeș, 
Cronica, Tribuna și celelalte 
au făcut loc opiniei scriitori
lor despre lucrările Conferin
ței Naționale a partidului. 
Ceea ce caracterizează aces
te ecouri este nu numai re
ceptivitatea cit și o multila
teral distribuită atenție. Scrii
torii nu s-au referit doar la 
problemele creației lor ci au 
discutat aspectele cele mai 
importante pe care le-a pus 
Conferința cu competență și 
responsabilitate. Iată ce spu
ne Gabriela Melinescu în pa
ginile unei reviste centrale 
(Luceafărul, 22 iulie, 1972). 
„Femeia, cu rolul ei activ în 
societate, nu trebuie numai 
să aibă drepturi egale, dar 
conștiința ei trebuie elibera
tă de acel complex de infe
rioritate care o face părtașe 
la micile egalități și nu la 
cele majore. Tocmai de aceea 
m-au emoționat, în Raportul 
ținut de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Conferința Na
ționale a partidului, cuvin
tele limpezi și exacte cu pri
vire la necesitatea promovării 
femeilor în societatea noas
tră. Astfel s-a subliniat cu cla
ritate că această conferință 
trebuie să reflecteze la îm
bunătățirea compoziției Comi
tetului Central prin alegerea 
de noi membri din rîndurile 
oamenilor care lucrează di
rect în producție, precum și 
a unui număr mare de fe
mei". Referindu-se la unul 
din aspectele relevate de lu
crările Conferinței, pregăti
rea pentru viitoarea profesie 
a tinerilor, Al. Paleologu scrie 
într-un articol intitulat Uma
nism și literatură (Luceafărul 
același număr), unde se face 
elogiul necesității culturii de 
tip clasic, următoarele: „A- 
ceste valori riscă să fie date 
uitării dacă, așa cum ob
serva tovarășul . Nicolae
Ceaușescu în raportul său
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Costinești 72.
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prezentat la Conferința Na
țională a partidului, formația 
profesională a tinerilor tinde 
spre o specializare îngustă, 
lipsită de perspective. Forma
ția culturală nu poate fi des
părțită de un orizont cultu
ral cuprinzător". „Cultura 
n-are decît de câștigat din 
praxis, pentru a se confrunta 
cu finalitatea
Alte aspecte sînt acute în ve
dere de articolul lui Mihnea 
Gheorghtu publicat în Româ
nia literară din 27 iulie 1972 
și intitulat elocvent Partici- 
cipînd : „După părerea mea 
una dintre viitoarele direcții

ei umană".

Rîndurile semnate de scrii
tori în revistă atestă o lec
tură atentă, participativă a 
documentelor Conferinței Na
ționale. Nu lipsesc însă nici 
ideile privitoare la literatură, 
la Orientarea actului de crea
ție. „Bunul nostru cel mai de 
preț, afirma C. Chiriță în 
Luceafărul, singurul nostru 
bun pe care-1 putem oferi so
cietății, în schimbul celor pe 
care ea ni le oferă, este car
tea. Noi aparținem acestei 
societăți, sîntem ai acestei so
cietăți în măsura în care-i o- 
ferim cărțile necesare, la urma 
urmei, în măsura în care

SCRIITORI
COMUNIȘTI

fundamentale, de cea mai vie 
actualitate trasate de Confe
rința Națională constă în res
tabilirea adevărului că valo
rile politice socialiste sînt im
plicit și valori morale și că 
ele se afirmă cu precădere 
astfel, indiferent de forma și 
caracterul instituționalizărilor.

Democratizarea procesului 
decizional se valorifică în fe
lul acesta în măsura în care 
oamenii chemați să aplice po
litica partidului vor înțelege 
mai bine aceste relații noi de
mocratice, le vor exprima ne
alterat și le vor urmări apli
carea, obiectivi și incorupti
bili. Factorul ideologic con
tează enorm în acest reviri
ment care marchează astăzi 
progresul națiunii noastre so
cialiste".

muncim, muncim cinstit și 
demn la masa noastră de lu
cru". „Sîntem scriitori co
muniști, scriitori comuniști și 
deci adepții unei literaturi mi
litante, angajate, ai unei li
teraturi care găsește în rea
litatea socialistă a acestei țări, 
așa cum ne-a spus de atîtea 
ori secretarul general al Par
tidului nostru, cele mai diver
se surse de inspirație". Geor- 
geta Horodincă vorbește in 
același context despre intran
sigența etică a literaturii: 
„Intransigența etică a litera
turii spală sufletele noas
tre de contactul impur 
cu bubele și noroiul, care 
fac și ele parte din viață 
dar care într-o concepție 
despre viață trebuie să-și 
vădească vulnerabilitatea și

prin înțe
legere, depășite". Exigența și 
intransigența literaturii fața 
de viață se înscrie în peri
metrul preocupărilor Confe
rinței Naționale care a acor
dat atîta atenție normelor de 
comportare în societate.

In raportul său la Confe
rința Națională, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a vorbit 
despre necesitatea ca oame
nii de cultură, intelectualii să 
participe din plin la mărețul 
plan de transformare a socie
tății socialiste românești, în 
societatea unei țări puternic 
dezvoltate. El a chemat pe 
creatori, pe artiști, pe scrii
tori alături de partid în ac
țiunea de făurire a unui om 
nou și de prefigurare a vii
torului. în legătură cu aceste 
idei, prozatorul Augustin Bu- 
zura .spune următoarele: 
„Prezentul și trecutul există 
în noi, dar pentru ca o pro
ză să fie viabilă are nevoie 
și de o „cantitate" de viitor. 
Nici vorbă de vechiul ro
mantism atît de uzat și atît 
de naiv; nu un viitor idilic sau 
edenic croit pe niște calapoa
de false de către inteligențe
le carențate ; și nici un viitor 
de nuanța celor ce nu sînt 
astăzi în stare să facă nimic, 
a celor ce din lipsă de băr
băție sau din ignoranță se a- 
bandonează timpului. Ci un 
viitor în concordanță cu pul
sul cunoașterii de azi, care 
ține de elementele concrete 
existente deja în cei ce ne îm
ping înainte, de complexita
tea reală a omului, de luci
ditatea sa". Este o opinie lu
cidă, realistă despre contextul 
și orientarea literaturii.

N-am reprodus decît cîteva 
din reacțiile înregistrate cu 
acest prilej. Suma luărilor de 
cuvînt prin care scriitorii 
și-au făcut cunoscute opiniile 
lor despre Conferința Națio
nală a Partidului Comunist 
Român in presă e foarte 
mare. Pentru a le trece în re
vistă pe toate ne-ar trebui 
un spațiu de care nici o re
vistă a revistelor nu dispu
ne. Am ales cîteva din cele 
mai ilustrative.

M. COSTEA
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MERIDIAN
CLASAMENTUL 

MARELUI PREMIU F.I.L.T.
In clasamentul „Marelui premiu" 

F.IX.T. pe primul loc se află spa
niolul ----- ’ -------
puncte (13 turnee jucate), urmat 
de Hie Năstase — 334 puncte (14 
turnee). Stan Smith (S.U.A.) — 287 
puncte (11 turnee), Andres Gime- 
no (Spania) — 248 puncte (12 tur
nee), Jan Kodes (Cehoslovacia) — 
193 puncte (6 turnee) și Bob He
witt (Republica Sud-Africană). 
Hewitt a trecut pe locul 6 deoare
ce a cîștigat concursul internațio
nal de la Tanglewood.

• La Bratislava a avut loc tra
gerea la sorți pentru stabilirea 
meciului noii ediții a competiției 
„Cupa campionilor europeni" la 
handbal feminin. Echipa Universi
tatea Timișoara va întîlni în pri
mul meci echipa franceză Stade 
Fessacais. Jocurile din primul tur 
urmează să aibă loc pînă la 10 
decembrie.
• vPeste 15 000 de spectatori au 

urmărit la Barcelona meciul de
monstrativ de box susținut de 
fostul campion mondial la catego
ria grea Cassius Clay în compania 
argentineanului Peralta. Spectato
rii i-au aplaudat pe Clay, care, de 
data aceasta, a făcut o adevărată 
demonstrație de-a lungul celor 8 
reprize a cîte două minute.

Manuel Orantes cu 384

DE VINERI, LA BAZA HIPICA 
DIN CALEA PLEVNEI
Un interesant 

concurs de călărie 
(obstacole)

Amatorii de întreceri hi
pice vor avea prilejul să 
urmărească un interesant 
concurs internațional de 
călărie (obstacole) organizat 
de Federația noastră de spe
cialitate la baza hipică din 
Calea Plevnei. întrecerile 
vor avea loc vineri de la 
orele 16.00, simbătă de Ia o- 
rele 16,30 si duminică de la 
orele 9,00 și participă 35 de 
sportivi din Bulgaria, Ce
hoslovacia. Iugoslavia, Un
garia și România. Mențio
năm că este primul concurs 
internațional de călărie la 
probele de obstacole care 
are loc în București după o 
întrerupere de 15 ani.

A Xll-a ediție

a Marelui premiu

al ziarului „Munca"
Cea de a Xll-a ediție a 

Marelui premiu la marș or
ganizată de ziarul „Munca4, 
cu sprijinul Consiliului Cen
tral al U.G.S.R. și în cola
borare cu Federația Româ
nă de atletism, se va desfă
șura duminică 13 august 
1972, la București. Devenită 
tradițională, această compe- 
tițe unește la start sportivi 
tineri și virstnici, începători 
sau consacrați, la o probă 
atletică de mare rezistență. 
Anul acesta concurenții la 
Marele premiu al ziarului 
„Munca4’ pot participa la trei 
prpbe : proba de 3 km. (în
cepători și juniori mici) ; 
proba de 5 km. (juniori) ; 
ștafeta 3 x 10 km. (seniori și 
juniori). Startul ca și sosi
rea vor avea loc în fața Pa
latului Telefoanelor (Calea 
Victoriei). Câștigătorilor pe 
echipe și individual le sînt 
oferite de organizatori nu
meroase premii in cupe, o- 
biecte și material sportiv.
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INIȚIATIVA LOR 

S-A EXTINS 
ÎN TOT JUDEȚUL

Cu aproape două luni în 
urmă „Scînteia tineretului4 
făcea cunoscută inițiativa ti
nerilor zootehniști de la coo
perativa agricolă din Cernat 
județul Covasna. Să realizăm 
minim 2 200 litri de lapte de 
Ia fiecare vacă furajată : să 
obținem cel puțin 90 de viței 
de la o sută de vaci**, iată, 
sintetizat, ceea ce și-au pro
pus ei ca limită a rezultate
lor pentru acest an. Inițiativa 
lor a avut un larg ecou prin
tre tinerii crescători de ani
male ai județului de la poa
lele Munților Baraolt. Obiec
tivele propuse de către cei 
de la Cernat au devenit acum 
termeni de comparație a mai 
bine de două sute de îngriji
tori mulgători din 20 de uni

AU APĂRUT

ÎN EDITURA ACADEMIEI:
„EFICIENfA Șl CREȘTERE 

ECONOMICĂ-

Insumînd comunicările 
prezentate la sesiunea știin
țifică a Institutului de cer
cetări economice, organizata 
în aprilie 1971, cu prilejul a- 
niversărij semicentenarului 
creării P.C.R. lucrarea este 
consacrată atît tratării pro
blemelor metodologice, cît 
și analizei fenomenelor și 
proceselor economice.

„ORGANIZAREA MUNCII 
IN COOPERATIVELE AGRI- 

COLE DE PRODUCȚIE"

Apărut In colecția „Biblio- 
teca sociologică", studiul 
realizat de cercetătoarele 
Maria Fulea și Maria Cio- 
banu, cuprinde o sinteză a 
problemelor și direcțiilor de 
manifestar0 a «•organizării 
muncii In cadrul climatului 
social al cooperativelor a- 
gricole de producție. 

In tabăra studențească de la Izvorul Mureșului
Foto: PAVEL TAN JALA

tăți ale județului. Iar efectul 
este unul pozitiv dovedit în 
realizări. în comparație cu a- 
ceeași perioadă a anului tre
cut, producția medie de lapte 
obținută de la fiecare vacă 
furajată este mai mare cu a- 
proape o sută de litri, rezul
tatele fiind superioare și pre
vederilor de plan pe primele 
șapte luni ale anului cu IM 
de litri. S-au putut astfel va
lorifica la contracte cu șase 
sute de hectolitri mai mult 
lapte decit se planificase.

Succesele apar ca fiind si 
mai elocvente dacă amintim 
că în județul Covasna nici o 
fermă zootehnică nu se si
tuează cu realizările sub me
dia anului trecut și nici a

„PROBLEME ACTUALE ALE 
CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE-

Volumul cuprinde comuni
cările prezentate în cadrul 
sesiunii științifice a Acade
miei Republicii Socialiste 
România, din 25 ianuarie 
1972, sesiune consacrată unor 
probleme deosebite ale cer
cetării științifice legate de 
realizarea obiectivelor pla
nului cincinal 1971—1975.

„INTRODUCERE IN OPTICA 
N ELIN IAR A“

Constituind un omagiu a- 
dus memoriei profesorului 
Ion Agîrbiceanu, care a ini
țiat și condus cercetările în 
domeniul laseriior din țara 
noastră, car«ea lui George 
N°meș se adresează specia
liștilor fn electronică cuan
tică. teoria sistemelor, teoria 
informației, ultraacustică, fi
zica solidului, precum și 
studenților facultăților de 
profil. 

prevederilor la zi ale acestui 
an. Există premise ea produc
ția de 2 200 litri să devină 
încă de anul acesta medie pe 
județ, ceea ce va permite va
lorificarea suplimentari a cir
ca 200 vagoane de lapte ; pre
vederile globale ale planului 
cincinal puțind fi realizate in 
numai 4 ani. Unități agricole 
ca Cernat. Ozun. Sînzier.i. Pă
țanii Mari. Turcia și Catali
na au înregistrat asemenea 
realizări — ca urmare a pre
luării inițiativei — care le 
permit ca In cel mult două 
luni sâ îndeplinească preve
derile planului anual de lap
te : în urma reanalizării posi
bilităților. cota propusă pentru 
anul acesta fiind ridicată la 
trei mii de litri lapte — si 
chiar mai mult — de la fie
care vacă furajată. în același 
timp, prin urmărirea mai a- 
tentă a graficelor de monte 
și fătări s-au creat condiții 
pentru valorificarea in 1973 a 
unui plus de 300 juninci din 
rase selecționate și a circa 
180 tone came de nrinzat

O vie activitate s-a desfă
șurat in ultima perioadă de 
timp în sensul depozitării fu
ratelor — obiectiv comple
mentar al actiunii tinerilor 
din Cernat Prin atragerea 
elevilor venîți in vacanța de 
vară și a mobilizării altor a- 
proape cind mii de tineri ai 
satelor din județ, in fiecare 
unitate agricolă au fost depo
zitate. in medie, eite *5—*5 
tone de fînuri recoltate de pe 
marcinea drumurilor și a ape
lor. Cu peste 13 mii de tone 
s-an depozitat mai multe fi- 
nuri decit in aceeași perioadă 
a anului trecut ri eu trei mii 
de tone mai multe furaje fo
sil eza te.

Dar. în amănunt, despre 
enlurasmul cu care tinerii 
din Covasna au preluat și a- 
plicat inițiativa zootehnist: 1 ce
de Ia Cernat. vom revenii in
tr-un amplu fotoreportaj.

GH. FECIORU

(Urmare din pag. I)

anului 1975 sarcinile de export 
la producția de mobili vor fi 
depășite cu peste 250 milioane 
lei. Cifrele amintite constituie 
dovada cea mai convingătoare a 
înțelegerii depline a chemării 
vremii, a efortului depus de că
tre colectivul. în majoritate ti
neri. a fabricii a II-a profilată 
aproape în exdusvitate pe mo
bilă pentru export.

Transcriind aoeste cifre gîndul 
te duce la autorii lor, la acești 
minunați lucrători a căror faimă 
a depășit de mult granițele fa
bricii, ale țării. Cine stat ei ?

— în aceasta fabrică, ne 
spune tinărul inginer Petru Pau
lus. șeful unității, lucrează mai 
mult tineri. Acest lucru nu ne 
împiedică sâ ne bucurăm de un 
bun prestigiu atît fn întreprin
dere cit și fn rîndul clienților 
noștri... Dacă trebuie să aduc 
cîteva argumente despre felul în 
care lucrăm țin să amintesc că 
în primul semestru al anului sar
cinile de export au fost înde
plinite în proporție de 101 la 
sută, iar indicatorul de produc
tivitate a muncii în proporție de 
10&8*/«. La acestea aș mai adă
uga faptul că mobila pe care o 
facem noi este contractată pe o

TINERI CARE 
DAU MĂSURA 

TIMPULUI

DIALOGURI
ÎNTR-UN BAR 

DE ZI
Un strungar rămîne 24 de ore 

în uzină. Strungarul se numește 
Ganea Dumitra. Are 26 de ani, 
lucrează la Uzina de pompe. 
Este comunist De ce rămine a- 
cest muncitor o zi și o noapte 
în uzmâ ? Pentru a lucra la 
strung triște piese dificile (car
case inferioare de pompe). Nu 
l-a constrins nimeni sâ rămînă. 
Secția turnătorie izbutise abia 
spre sfîrritul lunii sâ le asigure 
strungarilor cantitățile de metal 
pentru prelucrări și pentru că 
luna la care ne referim încheia 
un trimestru de muncă, planul 
de producție pe întregul trimes
tru ar fi putut sâ fie compromis. 
Exista, totuși o soluție salvatoare: 
realizarea intr-un timp record, 
fără rebuturi, a carcaselor inferi
oare — piese pentru a căror e- 
xecutare se cere un grad înalt 
de calificare, pentru care erau 
necesare n:$te_ mnni de aur.

— Un singur strungar putea 
executa carcasele!, ne spune șe
ful secției strungari?. Stefănescu 
Teodor. Dacă el realiza un nu
măr corespunzător de carcase, 
dacă nu rebuta nici una, planul 
putea fi talepliDit si chiar depă
șit. Strungarul capabil de o ase
menea oerfonnanțâ era comu
nistul Ganea. Noi n-am apucat 
sâ-1 sobcitănu- N-am avut timp. 
Pentru că s-a oferit singur luîn- 
do-ne-o înainte. A rămas o zi și 
o noapte în uzina și a lucrat, 
firi rud un rebut 32 de carca
se. în nod obrjnrrit în 24 de 
ore se reașează doar._ 24. Tre
buie să vi mai «nuntesc că, a- 
vînd cartase, ne-am în
deplinit și depășit pianul trimes
trial $i nu numai noi— Au putut 
depăși planul «i muncitorii din 
secția montaj, care așteptau car
casele cu sufletul la gură-

— Este, am spus, o faptă de 
eroism cotidian ! Ce credeți că 
a generat-o ? P. TEODOR

bună perioadă de timp înainte, 
așa că producem mobilă pentru 
a o vinde nu pentru a o ține în 
depozit

— Am mai mult de 30 ani 
ta meserie, a intervenit în dis
cuție maistrul Bella Kovacs. De 
șase ani lucrez în această uni-

CEA MAI 
MARE

PRODUCȚIE
ta te... Pe cei mai mulți dintre 
acești tineri i-am învățat mese
ria, i-am crescut Pentru a le e- 
videnția caracterul aș vrea să 
spun că nu există situație în 
care să le fi solicitat ceva și ei 
să nu fi răspuns. Chiar și atunci 
cînd poate le ceream unele lu
cruri care nu intră direct ta a- 
tribuțiile lor de serviciu. Cum 
a fost în cursul săptămînii tre

— Strungarii pe care-i conduc 
sînt conștienți că aici, în secție, 
ei sînt stăpînii... Și fac totul 
pentru a onora această calitate.

Am discutat cu comunistul Ga
nea.

— Cred că nu am făcut ceva 
ieșit din comun... mi-a declarat 
el. La noi, în secția strungărie, 
sînt convins că oricare ar fi făcut 
la fel ! Dar. pentru că sînt spe
cialist în producerea carcaselor 
inferioare, m-am oferit imediat... 
Nu aș fi putut proceda altfel !

★
In aceeași secție. Un alt e- 

xemplu. Nicolae V. Nicolae. Ute- 
cist Secretarul biroului organiza
ției U.T.C. Strungar priceput și 
apreciat. Acest tînăr locuiește în 
comuna Moara Misiei, la -S3 km 
de București. Tinărul strungar 
face naveta „în sens invers” al
tor navetiști. Când lucrează în 
schimbul de dimineață, se scoală 
la ora 4.20 pentru a prinde tre
nul. ajunge la București la ora 
5.40 și la ora 6.45. cînd începe 
lucrul în uzmâ se găsește în fața 
strungului. La fel procedează (cu 
un alt orar) și cind lucrează în 
schimbul de dupâ-amiazâ și de 
noapte. $i asta, zi de zi—

— Niciodată D-a întirziat nici 
măcar un minut 1 Niciodată n-a 
lipsit de la uzină_ _ ne spune
Bunea Petre, șef de brigadă. Și 
nu uitați, are 19 ani.

— Cum explicați această com
portare exemplară ?

— Noi, muncitorii mai în vîrs- 
tă, îi ajutam pe tinerii noștri co
legi sâ înțeleagă că munca în u- 
zină cere dăruire, disciplină fer
mă, comportare exemplară. Este, 
în fond, vorba de tradițiile pe 
care le avem și pe care ei, tine
rii, trebuie să le ducă mai de
parte— Și spre lauda lor, le duc.

cute cind la secția hăituire s-a 
observat o răminere în urmă 
față de plan iar ei au restabi
lit echilibrul. Nu există tinăr 
care să nn-și îndeplinească nor
ma lună de lună, ba pot afirma 
că sînt mulți care obțin impor
tante depășiri.

In acest context inițiativele 
luate de către organizația U.T.C. 
— „Nici un specialist, nici un 
tehnician fără o inovație sau ra
ționalizare", „Nici un tînăr sub 
normă", „Vitrina calității-, „0- 
limpiada pe meserii" se justifică 
pe deplin, după cum în sprijinul 
acestei justificări vine și numă
rul mare de tineri deținători ai 
titlului de fruntaș în întrecerea 
socialistă. Iar un studiu efec
tuat de către economistul Ștefan 
Kadar. secretarul comitetului 
U.T.C. pe întreprindere asupra 
modului cum tinerii își onorează 
datoriile profesionale luînd ca 
bază de plecare modul de rea
lizare a normei individuale, ne 
convinge că indicele mediu de 
realizare a normei la tineri este 
mai mare decît nivelul mediu al 
realizării normei pe întreg co
lectivul de salariați ai întreprin
derii. Este și aceasta o dovadă 
a energiei de care dispun tine
rii, a conștiinței lor profesionale, 
a responsabilității cetățenești.

Zi toridă de august. In între
prinderile și instituțiile bucur eș- 
tene, ca pretutindeni, se mun
cește la fel de intens, la fel de 
entuziast ca de obicei.

Totuși... Totuși vizitînd în mie
zul zilei cîteva localuri din cen
trul Bucureștiului am întîlnit și 
oameni care se sustrag acestor e- 
forturi, tineri care își permit să 
nesocotească nu numai munca 
colegilor lor ci și propriile obliga
ții de serviciu, activitățile pentru 
care primesc un salariu.

Ora 11. La ba*ul supranumit 
„Katanga” toate mesele sînt ocu
pate. Un tinăr purtînd neglijent 
un vraf de hîrtii mtră grăbit și 
cere un pachet de țigări. Zărește 
un cunoscut la una din mese și 
se așează ți eL Timpul trece. Aș
teptăm. Ospătarul cine să ia co
manda de la tinărul cu hirtiile, 
uitate pe un colt de masă, în fo
cul discuției. A trecut aproape o 
jumătate de ori de cind a intrat. 
TI auzim spunindu-i camaradului.

— Mai stau puțin și plec. Toc
mai bine ca sâ ajung la sfirșitul 
ședinței. O să-i spun șefului că 
n-am putut duce toate actele 
unde trebuia. Să vezi că mă tri
mite și nuine-..

Intrăm in corbi. Tinărul, Mihai 
Muceanu, calculator la O.C.L. 
„Confecția", ne spune că a ple
cat de drrrrinectă să ducă niște 
acte pe la unități. S-a oprit și el 
puțin, să răsufle.^

Cînd află că sintem de la ziar, 
începe să dea din colț in colț.

— Am stat doar cinci minute, 
ce mare nenorocire ? / se lamen
tează d.

Cele cinci minute erau însă 
30. Dar nu aceasta contează. 
Mihai Muceanu primise o sar
cină de serviciu, era în orele de 
program, în cîteva magazine de 
confecții responsabilii așteptau 
actele pe care el le mototolea ne
păsător pe o masă de bar. Aceste 
30 de minute de distracție ale lui 
Muceanu vor fi însemnat, desi
gur, și alte dereglări în activita
tea unităților comerciale, dere
glări pe care le-au suportat în 
primul rînd cumpărătorii. Aceste 
cîteva minute pentru care, în 
treacăt fie spus, Muceanu pri
mește salariu, sînt furate din 
munca și {lin nervii altora, din 
munca noastră, o tuturora.

Dar funcționarul de ta O.C.L. 
nu era singur. La o masă aflată 
pe trotuar, privind la „spectaco
lul” bulevardului. Margareta Ca
niș savura un coctail savant, pe 
care, am aflat apoi, i-l oferise tu
ristul în compania căruia își pe
trecea dimineața.

Pînă aici, nimic neobișnuit, ni
mic care să justifice prezența 
Margaretei în aceste rînduri. Nu
mai că fata asta de 19 ani nu se 
afla nici ea în vacanță, nici în 
concediu, nici în timpul liber.

In mod normal, la această oră 
ea trebuia să se afle în spatele 
unei vitrine cu prăjituri, fiind 
vînzătoare la cofetăria din șo
seaua Griviței nr. 329. Ce a în
semnat pentru locul ei de muncă 
această dimineață petrecută fără 
temușcări în fața unui pahar cu 
băutură ? Ne SDune Maria Pîrî- 
ianu, șefa unității:

— Margareta n-a venit azi la 
serviciu. De aceea cealaltă vînză
toare și cu mine a trebuit să a- 
coperim și sectorul ei — ea se 
ocupă cu vînzarea înghețatei — 

care era foarte aglomerat, așa-i 
acuma, vara. In condițiile acestea 
vînzarea pe Ziua de azi a fost 
cam cu 600 de lei mai mică, iar 
clienții au trebuit să aștepte, unii 
s-au enervat și au plecat...

Iată cum coctailul sorbit cu 
nonșalanță de Margareta Caniș a 
costat nu 18 lei, cît scrie pe lis
ta de prețuri, ci ceva mai mult 
de 600 de lei! Iată de ce re
plica ei „Mi-am luat și eu o zi

Mihai Muceanu : Am intrat 
și eu cinci minute, să mai 

răsuflu...
Foto: O. PLEC AN

liberă. O să mi-o taie din sala
riu. Ei și ?“ este mai mult decit 
insolentă, vădind o concepție ve
tustă despre muncă, despre obli
gațiile salariatului

Aceeași concepție, de fapt, pe 
care am intîlnit-o și la. cîțiva din 
clienții barului „Lido“, aflați, de 
asemenea in plin... program de^ 
lucru.

Epaminonda Telio, proiectant 
la Institutul de proiectări pentru 
construcții de mașini, și Mircea 
Duțulescu. inginer la același in
stitut, se delectau cu o bere rece, 
privind valurile artificiale si pe 
cei cîțiva înotători din bazin. La 

PARTICIPARE
(Urmare din pag. I)

înțelegerea pe alocuri trunchiata a acestei idei se învîrtește 
uneori și in jurul noțiunii, reale și deloc nelalocul ei, de 
generație. Apasâ oare azi, acum, cînd sîntem toți o ființă 
și un gînd, o responsabilitate mai mare sau i se conferă o 
participare mai mare uneia sau alteia din generațiile care 
compun națiunea noastră, societatea socialistă de azi ? Rea
litatea, programul partidului dezmint cu hotărîre și claritate 
o asemenea presupunere. Recentele documente ale Confe
rinței Naționale a partidului, ca și proiectele noului cod al 
muncii, ol repartizării veniturilor conform eticii și echității 
socialiste, reafirmă intr-un spirit de consecventă partinitate 
că participarea și răspunderea revin tuturor membrilor so
cietății, fără deosebiri. Este o mare bucurie să constați câ 
normele vieții și muncii comuniștilor se adresează tuturor 
militanților partidului, vîrstnici și tineri și că, deci, tinerilor 
comuniști, uteciștilor le revin răspunderi ce indică încrederea 
partidului în oameni, in faptul câ se formează, sub ochii 
tuturor, un tineret minunat, pe care se poate conta fără 
ezitare în realizarea marilor obiective ce ne stau în față.

Ideea participării nu are cum fi, de aceea, o idee pe care 
fiecare s-o înțeleagă în felul său. O idee a cărei justificare 
și al cărui conținut are acoperire doar in realitatea unor 
înfăptuiri în uzine, pe șantiere, în școli, este o idee adevărată 
dar și o idee despre adevărul căreia trebuie să fim convinși 
deopotrivă, și deopotrivă trebuie să-i.găsim soluțiile de exis
tență cele mai bune. Și aceasta trebuie să se întîmple ori
unde se muncește și se învață, oriunde oamenii, tineri sau 
virstnici, sînt parte din marea familie socialistă ce asigură 
destinul României.

început au încercat să ne inducă 
în eroare, susținînd că au zi de ;; 
recuperare, deoarece lucrează și 
după amiază. Au recunoscut că. , 
sînt plecați de la program abia 
după ce am verificat telefonic. -: 
afirmațiile lor. Ne-am deplasat.^ 
la I.P.C.M., unde șeful sectoiu^ 
lui în care lucrează cei doi;^ 
tovarășul Mustață, a condamnat .-r 
cu hotărîre asemenea practici. T

— Știu că mai sînt ingineri și ’ 
alți salariați âi noștri care, sub o 
formă sau alta, nu respectă pro
gramul, care se opresc prin lo
caluri în drumul de la o între
prindere la alta. Cînd îi descope
rim îi sancționăm imediat. Nu; 
putem firește angaja un paznic 
pentru fiecare, disciplina depin
de de conștiința fiecăruia, pre
cum și de modul în care-i con
trolează șefii de ateliere. Ca pri
mă măsura, celor doi li se va re
tine o zi din salariu și cazul va 
fi prelucrat în toate ședințele sin
dicale din sector.

Asemenea manifestări sînt po
sibile, deci, și datorită neglijenței 
celor ce răspund de disciplina 
salariaților. în cazul de față aju
torul șefului de atelier în care 
lucrează cei doi.

Dar mai ales, datorită neglijen
ței intime cu care unii își privesc 
obligațiile pentru care primesc un 
salariu, unghiului strîmb, exclusiv 
personal, din care își consideră 
îndatoririle.

E. Telio ne spunea, parcă ce- 
rîndu-ne el socoteală :

— M-ați spus la șefu’ și mi-a 
tăiat ziua. Păi nu-i păcat dom’le 
să nlătesc berea aia cu 100 de 
lei ? r f

Pentru că pe „domnul” Telio 
nu îl interesa nici că alții asudau t, 
din greu în fabrici și pe ogoare 
în timp ce el se lăfăia cu berea, 
în față, nici că orele lui de chiul 
vor însemna ore grele de muncă ’ 
pentru alții, cheltuielile suplimen
tare, poate predarea întîrziată a 
proiectului.

Nu, îl interesa doar să-și pri
mească intactă „lefșoara”, indi
ferent dacă o merită sau nu, in
diferent dacă muncise sau nu 
pentru ..suta” aceea care îl doare 
mai mult ca orice.

„Nici muncă fără pîine, nici 
pîine fără muncă“ — este unul 
din principiile fundamentale ale 
eticii și echității socialiste. O u- 
nitate inseparabilă. Or, eroii a- 
cestui reportai se vădesc ca unii 
dintre aceia care speră să aibă 
pîine fără muncă, care cred că 
pot eluda obligațiile pe care și. 
le-au asumat față de societate. 
Să-i facem să înțeleagă că așa 
ceva nu se poate.

OVIDIU PĂUN

Mă încumet să propun citito
rilor sâ mă urmeze într-o călăto
rie în adîncurile păinîntului, pen
tru ca împreună să cunoaștem 
mina și oamenii ei minunați — 
minerii.

PREGĂTIREA...
O femeie cu chip blind de 

bunică, scoate dintr-un dulap 
o pereche de pantaloni de sa
lopetă și o bluză. Apoi, o că
mașă și o pereche de cizme 
de cauciuc. Bătrîna iese fără 

I să-mi adreseze nici un cuvînt.
li sînt indiferent... Asta mă 
liniștește. In cîteva minute, îm
brac noile haine și iată-mă în 
uniformă de miner. Îmi pun și 

R casca metalică. Pe urmă, de la 
inginerul Popovici. primesc și 
lampa electrică. Acum chiar că 
nu-mi mai lipsește nimic. Ne în
dreptăm către o gheretă. Pășim 
înăuntru. O fată blondă, tunsă 
scurt, mînuiește fișele de la o 
mică centrală telefonică. Este ți
nură. Drăguță. O întreb :

— Ai intrat vreodată în mină ?
— Nu / îmi răspunde scurt și 

îmi întoarce spatele.
li sînt și ei indiferent. Asta mă 

liniștește și mai mult. Inginerul 
B Popovici tratează obținerea unei 

locomotive și a unui vagonet cu 
care să coborîm în mină. Trata
tivele decurg greu. Intre timp, 
sînt rugat să semnez într-un re
gistru că am intrat în mină. 
Operațiunea o voi repeta la ie
șire. Voi semna că am ieșit.

COBORÎREA

LA sosit locomotiva și vagonul. 
Sînt mici, ca pentru copii. Tre

nul pornește. Nu se aude nici o 
sirenă. Nimeni nu ne dă... cale 
liberă. In fața noastră nu erie 
nici o barieră. Există doar un 
tunel în gura căruia se cască, 
neprimitor. întunericul. Pe 
urmă, intrăm în tunel și ne 
aprindem lămpile electrice. Au 
o lumină slabă. Mă uit la ingi
nerul Popovici. Nu-i mai văd clar 
fața. Oare zîmbește ?

Ajungem la un loc cu mal 
multă lumină. Lumină electrică.

— Acum vom cobori in 
mină l

Eu credeam că deja am în
ceput să coborîm. Intrăm într-un 
lift. Un miner. 11 aud:

— Noroc bun /
Cuvintele se izbesc de pereții 

liftului. Le aud pentru prima 
oară. Le citisem de mai multe 
ori. Acum le aud.

UCENICUL
Ieșim din lift și intrăm într-o 

galerie. Inginerul merge înaintea 
mea.

— Vreau să merg la brigada 
lui Peter Valentin..., îi strig.

— Mai tîrziu I Tntîi ai să vezi 
cum se pregătește pușcarea...

Măresc pasul. Apa clipocește 
sub cizme. Liniile de cale ferată, 
Unii miniaturale, sînt acoperite 
de apă. Nu văd nici urmă de 
om. Doar întuneric și jos, acolo 
unde țin îndreptată lumina lăm
pii, doar apa și liniile de cale 
ferată. Deodată, brusc, ajungem 
la capăt. Lumina, tot palidă, ni 
se pare mai puternică. Vine de la 
minerii de acolo. Sînt trei.

— Cite găuri ați făcut P în
treabă inginerul Popovici.

— Șase l Pînă la sfirșitul 

schimbului le gătăm pe toate și 
pușcăm...

Fac cunoștință cu tinărul 
CARABA ION. Are 20 de ani. 
Este ajutor de miner. Este adică 
un învățăcel. Inginerul Popovici 
face un semn. Intîmplător îi văd 
semnul. perforatorul, lung si 
greu, începe să duduie. Piatra, 
sfredelită, geme și opune rezisten
ță. Încet, perforatorul din mîini- 
le minerului pătrunde, pătrunde 
adine

— Lasă-l și pe el! spune Po
povici.

—/.\ MINA
Adică să-l lase la perforator și 

pe tinărul ajutor de miner. Dar 
acesta se retrage un pas. Nu 
vrea. De ce nu vrea ? Nu-mi 
dau seama.

— Vino, mă, încoace, zice gros 
minerul de la perforator

Dar tinărul nu vrea. Rîde, și se 
depărtează încă un pas. Apoi se 
apropie încet și susține dintr-o 
parte perforatorul.

SUITOARELE
Facem calea întoarsă. Popovici 

tace. Mă străduiesc să țin pasul 
cu el. Mă aleargă. Despre comu
nistul Peter Valentin am mai 
scris. Brigada pe care o conduce 
și-a luat angajamentul record de 
a da 11 tone minereu pe post 
în cinstea Conferinței Naționale 

a partidului și a celei de a 
XXV-a aniversări a Republicii. 
Brigada asta se numește „Briga
da tineretului”, și-a asumat răs
punderea unui angajament re
cord și eu doresc să ajung aici. 
Despre acești tineri mineri se 
vorbește cu respect la Exploa
tarea minieră Nistru.

Inginerul s-a oprit. Mă apropii.
— Vezi lemnele acelea încru

cișate P
Lumina proiectată în sus. O 

gură și două lemne puse unul 
peste altul...

REPORTAJ
— Asta înseamnă că pe aici 

nu este voie să urci. Este pericu
los I Lemnele încrucișate asta 
înseamnă.

— E un sector periculos / Sînt 
multe geode: goluri subterane. 
Nu știi de ele. Excavezi, excavezi 
și deodată se produc surpări.

Am ajuns la o gură fără bețe.
Popovici pornește înaintea 

mea... Urcă, fn cîteva clipe dis
pare. Rămîn singu* cu scara. O 
scară de lemn îngustă, cam de 
30 cm.

Zece, douăsprezece trepte. 
O platforma. Apoi altă scară în
gustă de care mă agăț cu nâ- 

dejde, apoi altă platformă, și altă 
scară, apoi încă una și încă una, 
și încă una... Alta și alta... Scară, 
platformă, scară, platformă... Nu 
mai știu cîte sînt. Gîfîi. Apa 
curge pe mine. E transpirație ? 
Dai Dar curge și de undeva de 
sus. Urc. Gîfîi.

BRIGADA
— Am ajuns I Sîntem la aba

tajul cu înmagazina re 505, filo
nul 5, orizontul 5. La acest 
abataj lucrează brigada lui Peter

Valentin.
Acum, în schimbul de dimi

neață lucrează echipa condusă de 
1L1EȘ FILIP.

Privesc. O grotă imensă sau 
așa mi se pare. Ba, nu. Este 
imensă. Și oamenii sînt mai mari.

Fac cunoștință cu minerii din 
echipa lui Ilieș Filip, cu o parte 
din „Brigada tineretului” : ILIEȘ 
FILIP, CHINDRIȘ ION, LAZUR 
IOAN, CRIȘAN GHEORGHE...

Șeful de echipă, Ilieș:
— Ne aflăm la 250 metri sub 

pămînt. Lucrăm la redeschiderea 
unui suitor și la legătura dintre 
două panouri de minereu: unul 

părăsit și unul în excavare. Este 
un loc periculos. Roca este fisu
rată și cu multă geodă. Știți ce-i 
aia ?

— Știu !
— Cam în 10 metri trebuie să 

dăm de vagoane de minereu, cu 
conținut bogat de metal. Este 
zinc, cupru. O bogăție! Cum 
terminăm executarea podurilor 
de trecere de la 505 la 504, la 
care lucrăm încă de dimineață, 
trecem la armare, apoi la puș- 
care. Dăm gata podurile în 
schimbul acesta. E musai! Altfel, 

angajamentul de 11 tone pe post 
se duce dracului și ne facem de 
rîs. In schimbul trei trebuie să 
pușcăm la gura de rostogol, s-o 
desfundăm și, apoi, de acolo vom 
începe un „suitor în viu”. Știți 
ce-i aia ?

— Nu!
— Un suitor direct în mine

reu. Facem o breșă și de acolo o 
luăm la deal. Peri orare, pușcare, 
armare... Acum, mă scuzați, tre
buie să mă duc la podul de tre
cere, trebuie să-l terminăm pînă 
la ieșirea din schimb.

Aerul este înăbușitor. Abia 
respir. Văd oamenii mișeîndu-se 
fără vorbe, fără gesturi de prisos, 
și din nou am senzația că sînt 
niște uriași, că am nimerit într-o 
altă țară, o țară de sub pămînt 
de care. acum patru ore, nu 
aveam habar.

Chindriș se așează lingă mine. 
Fumăm.

— Cum vă spuneam. Să ne 
vedeți cînd perforăm. Curge apa 
pe noi. Și cînd ieșim... Odată, la 
ieșire, nevastă-mea nu m-a mai 
cunoscut. Striga după mine ! S-a 
speriat. Striga și s-a speriat... 
De..., patru copii...

— Mari ?
— Ei, așa și așa... Două fete și 

doi băieți. Fetele de 14 și 7 am. 
Băieții unul de 12, și...

— Celălalt cîți ani are ?
— Ha I Ha ! Ha I Păi de tinde 

să știu. E pe drum I Ha I Ha ! 
Ha! E pe drum, dom ’inginer... 
De unde să știu cîți ani are ? 
Ha f Ha! Hal

Plecăm Se apropie ora ieșirii 
din schimb. Din nou scările în
guste de lemn.

Trecem pe la biroul șefului 
minei, inginerul Scrofan Alexan
dru.

— „Brigada tineretului” este 
mindrui minei. îmi spune. Dar 
nu numai ea... Și alte brigăzi. Și 
lucrurile ar merge și mai bine...

Se oprește.
— Dar de ce nu merg și mai 

bine P
— Nu merg pentru că nu 

avem piese de schimb pentru 
perforatoare. Perforatoarele P-90. 
Și pentru că nu avem piese de 
schimb, introducem în lucru per
foratoare noi. Puține I Că sînt 
noi I Să vă dau un exemplu : în 
luna iunie am dat în folosință 
10 perforatoare noi. Știți cit costă 
tin perforator P

— Nul
— Costă cam 120 000 lei. In 

acest timp, în magazie, avem 
peste 100 de perforatoare care 
din cauza unor nenorocite de 

garnituri nu pot fi folosite. Știți ■ 
cît ar costa garniturile acestea P ■

— Nu! &
— Ar costa cam 10—15 mii. f 

Asta-i. Din cauza unor nenoro- ■ 
cite de garnituri...

Tac. îmi aprind o țigară și ■ 
notez. ■

— Vine „Rapidul” de Mara- H 
mureș! strigă cineva și tresar. E

„Rapidul” e trenulețul care R 
m-a adus. Ajungem la suprafa- ■ 
ță. Intru în gheretă. Mă B 
duc la registru și semnez că am g 
ieșit. Popovici zîmbește. Telefo
nista, blondă, tînară, tunsă scurt, 
mă privește indiferent.

„Ce bine ar fi dacă „Ravidul” 
de Maramureș ar intra o dată în 
mină cu garnituri și piese de 
schimb pentru perforatoare ‘, 
gîndesc.

Ies. Ajung în cameră. Scot 
bluza. ..Bunicuța” îmi dă prosop 
și săpun.

★
Minerii sînt oameni minunați, fi 

Ca să-i poți cunoaște, însă, cu ■ 
adevărat, trebuie să cobori în I 
mină. Acolo, sub pămînt, la sute I 
de metri adîncime, unde-și petrec B 
mai mult de jumătate din viață, h 
acolo își deschid ei sufletele, se Q 
simt în largul lor. devin comuni- | 
cativi și accesibili... |

După aceea, îi porți perma- j 
nent in memorie, asemcne.a B 
unei obsesii, le auzi glasurile fl 
groase, bărbătești, le revezi chi- B 
purile dure, marcate de munca B 
grea din subteran, îți reamin- B 
tești cu precizie gesturile lor B 
măsurate. Și toate acestea, nu- | 
mai dacă coborî în mină. Alt- B 
fel, oamenii adîncurilor rămîn I 
niște... necunoscuți. ■“

TEODOR POGOCEANU I
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Mesajul adresat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu primit cu viu interes

Soluționarea problemelor dezarmării reclamă
participarea egală a tuturor statelor

fără deosebire de mărime, forță sau potențial

CONFERINȚA CVA- 
DRIPARTITĂ DE LA 
PARIS CU PRIVIRE 

LA VIETNAM

INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMAN 
ÎN COMITETUL PENTRU DEZARMARE

Comitetul pentru dezarmare de la Geneva a ținut joi. In cadrul 
actualei sale sesiuni de vară, o noua ședință de lucru. Dezbate
rile au fost consacrate problemei încetării experiențelor nucleare.

Au luat cuvîntul delegații Româ
niei, ambasadorul Constantin Ene, 
reprezentantul permanent al țării 
noastre pe lingă Oficiul Națiunilor 
Unite de la Geneva, și Marocului, 
ambasadorul Al Arbl Khattabi.

în intervenția sa, reprezentantul 
țării noastre a expus, in lumina 
concluziilor Conferinței Naționale 
a Partidului Comunist Român, u- 
nele aprecieri, sugestii și propu
neri ale Republicii Socialiste 
România în domeniul dezarmării.

Arătînd că țara noastră acordă 
o importanță deosebită problemei 
dezarmării generale și, în primul 
rînd, dezarmării nucleare, vorbi
torul a spus că România consideră 
absolut necesar să se treacă la 
acțiuni efective pentru stabilirea 
unui program concret avînd ca 
obiectiv interzicerea folosirii arme
lor termonucleare și a altor arme 
de distrugere în masă, încetarea 
.producției și lichidarea stocurilor 
existente de asemenea arme. în 
actualele condiții — a continuat el 
— a devenit imperios necesară 
realizarea unei înțelegeri cu ca
racter universal, ca angajament 
comun al statelor sau ca decla
rații separate, prin care : să lie 
recunoscut și statornicit principiul 
că nici o problemă care interesea
ză diferitele state nu poate fi re
glementată decît cu participarea 
directă și cu respectarea interese- 

î lor tuturor celor în cauză; să fie 
statuat că orice încălcare a prin
cipiilor care trebuie să cîrmuiască 
relațiile internaționale, orice ames
tec în treburile altor state vor fi 
considerate acte împotriva păcii, 
atentate la cauza colaborării inter
naționale ; să fie precizată ferm 
necesitatea respectării dreptului 
sacru al tuturor țărilor la existen
ță liberă, precum și dreptul lor le
gitim de a se apăra cu toate mij
loacele, Inclusiv cele militare, îm
potriva oricărui atentat la adresa 
suveranității și independentelor 
naționale. Toate țările să declare că vor renunța la folosirea forței, 
la amenințarea cu forța împotriva 
altor state. Puterile posesoare de 
arme nucleare să-și asume obliga
ția că nu vor recurge la aceste 
arme sau la amenințarea cu utili
zarea lor față de nimeni și în -nici 
o împrejurare.

România susține elaborarea unui 
program concret de măsuri care 
să cuprindă, în principal : oprirea 
curse! înarmărilor ; înghețarea și 
reducerea treptată a bugetelor mi
litare, începînd cu reducerea bu
getelor țărilor mari ; interzicerea 
folosirii armelor termonucleare și 
a altor arme de distrugere în 
masă ; încetarea producției și li
chidarea stocurilor existente de 
arme de distrugere în masă; crea
rea de zone denuclearizate ; lichi
darea bazelor militare străine și 
retragerea trupelor de pe teritorii- 
ie altor state ; reducerea treptată a 
efectivelor forțelor armate națio
nale ; desființarea blocurilor mili
tare ; măsuri împotriva propagan
dei de război,, a învrăjbirii între 
popoare.

Relevînd că solutionarea proble
melor încetării înarmărilor și în- 
făDtuirii dezarmării reclamă parii- 
ciuarea, în condiții de egalitate, a 
tuturor statelor, fără deosebire de 
mărime, forță - sau potențial, dele
gatul țării noastre a spus că 
România se pronunță pentru con
vocarea Conferinței mondiale de 
dezarmare, cu participarea tuturor 
statelor, care să dezbată în mod 
temeinic și să contribuie efectiv la 
adoptarea unor măsuri practice de 
dezarmare, în primul rînd de In
terzicere și distrugere a armelor 
nucleare.

Comitetul pentru dezarmare de 
la Geneva, a subliniat reprezentan
tul român, trebuie să reflecte rea
litățile vieții internaționale actua
le, să manifeste receptivitate față 
de preocupările și cerințele po
poarelor, concentrîndu-și activita
tea asupra celor mal urgente și 
importante măsuri din aria cu
prinzătoare a dezarmării. în mo
mentul de față se impun, de ase
menea, sporirea eforturilor pentru 
depășirea grabnică a impasului 
generat de limitarea dezbaterilor 
Comitetului la o singură temă, di
versificarea cîmpului său de ac
tivitate și trecerea de la discuții 
generale la negocieri efective, duse 
cu reală răspundere, în vederea 
realizării scopului în virtutea că
ruia a fost creat. Comitetul trebuie 
să devină un adevărat for de ne
gociere, să-și axeze lucrările asu
pra unor măsuri reale de interzi
cere și distrugere a armelor nu-

cleare. asupra unor acorduri par
țiale de dezarmare și a unor pro
grese efective pe calea dezarmă
rii generale.

Guvernul român — a spus vorbi
torul — consideră, totodată, nece
sar ca activitatea Comitetului să 
fie democratizată, sâ fie supusă 
unui control public efectiv, ca 
punctele de vedere ale fiecărei țâri 
să fie aduse la cunoștința opiniei 
publice internaționale. Popoarele 
trebuie să cunoască adevărul des
pre cursa înarmărilor și tratati
vele de dezarmare. să-și ridice 
glasul cu toată vigoarea in favoa
rea înfăptuirii dezarmări: generale 
Si. în primul rind. a dezarmării 
nucleare : de felul în care fiecare 
popor va participa ia lupta pen
tru îndeplinirea acesta: deziderat 
depinde, în ultimă instanță. Insuș: 
succesul acestei lupte.

• COMITETUL pentru deco
lonizare al Organizației Națiu
nilor Unite a hotârît să transmi
tă Consiliului de Securitate ra
portul întocmit de misiunea sa 
în Guineea-Bissau. în acest ra
port, misiunea cere comunității 
internaționale să exercite pre
siuni asupra Portugaliei pentru 
a o determina să pună capăt 
actelor sale de represiune împo
triva populației din regiunile 
eliberate și pentru a o obliga 
să-și retragă forțele înnaze din 
Guineea Bissau.

Comitetul pentru decc 
a transmis raportul și 
rului general al O.N.U 
Waldheim, pentru ca el să-i dea 
maximum de publicitate. S-a 
hotărît, de asemenea, ca textul 
raportului să apară într-o publi- 
cație oficială a Națiunilor Unite.

întâlnirea 
de la Georgetown

• aproximativ - 
ȚĂRI și-au anunțat pa 
rea la lucrările întîlnirii miniș
trilor de externe ai țărilor ne
aliniate, care va avea loc, între 
3 și 11 august, la Georgetown, 
în Guyana, anunță agenția 
Taniug. Astfel, numărul partici- 
panțiior va depăși cifra țărilor 
reprezentate la cea de-a treia 
conferință la nivel înalt a sta
telor nealiniate, care a avut loc, 
în 1970. la Lusaka. „Observa
torii interpretează această largă 
participare ca un indiciu al 
convingerii statelor nealiniate 
că actualele condiții internațio
nale. oferă posibilități mai bune 
de acțiune în vederea salvgar
dării păcii în lume și democra
tizării relațiilor internaționale", 
mențoneazâ agenția iugoslavă.

tzsszsssz

VINERI, 4 AVGUST 1S72

DIRECTORUL : rulează la Lumi
na (orele 9; 12,30; 16; 10.30),

DACĂ E MARTI. E BELGIA : 
rulează îa Lucearărul (orele 9; 
11.15; 13.30: 16; 10.30; 20.45). Bucu
rești (orele 9; 11.15: 13.30; 16.30; 
13,45, 21), Grădina Doina (ora 
20.15).

NAUFRAGIAT1 IN SPAȚIU 1 
rulează la Patria (orele 9.30; 13; 
16,30; 20). Capitol (orele 9: 12; 15; 
13; 21>, Grădina Capitol (ora 20).

BALADA LUI CABLE HOGUE : 
rulează la Scala (orele 8.45; 11.1a; 
13,45: 16.15; 13,45; 21.15), Festival 
(orele 8.45; 11.15; 13.30: 16; 18.30; 
21). Favorit (orele 8.30; 10.45:
13,15; 15,45; 13,15; 20,30), Grădina

Intensificarea cola
borării economice 
polono-americane

TABLOU POLITIC

La cea de-a 153-a ședință 
plenară a Conferinței cva- 
dripartite de la Paris cu 
privire la Vietnam, șefii de
legațiilor Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Re- 
pubUcii Vietnamului de Sud 
si guvernului R.D. Vietnam 
âu subEniat câ refuzul 
S.U.A. de a duce tratative 
serioase pe baza propunerii 
în șapte puncte a G.R.P. 
este singura cauză care îm
piedică soluționarea pașnică 
a problemei vietnameze.

Propunerile noastre, a de
clarat Nguyen Thi Binh, șe
ful delegației G.R.P., sînt 
destinate să asigure poporu
lui vietnamez independența, 
libertatea și pacea adevăra
tă.

La rîndul său, Xuan Thuy, 
șeful delegației R.D. Viet
nam, a condamnat bombar
damentele masive ale avia
ției americane asupra digu
rilor și instalațiilor de iriga
ții din R D.V.

TOKIO 3 — Corespondentul 
Agerpres, Florea Țuiu. trans
mite : In sala „Gakushi-Kaika- 
ian“ din Tokio s-au deschis joi 
lucrările sesiunii preliminare a 
celei de-a 18-a conferințe in
ternaționale împotriva bombelor 
atomice și cu hidrogen, la care 
participă reprezentanți ai miș
cărilor pentru pace din 12 țâri, 
între care și România, precum 
și ai Asociației Internaționale a 
Juriștilor Democrați, Organiza
ției internaționale a Ziariștilor. 
Uniunii Internaționale a Stu
denților, Organizației de Solida
ritate cu popoarele Asiei, Afri
cii și Americii Latine, Federa
ției Mondiale a Tineretului De
mocrat, Federației Mondiale a 
Lucrătorilor Științifici, Confe
rinței mondiale religioase pen
tru pace și ai altor organizații 
internaționale.

Conferința, organizată de Con
siliul japonez împotriva bom
belor atomice și cu hidrogen — 
Gensuikyo, a fost deschisă de 
Masaharu Hatanaka, director al 
Consiliului, care a salutat pre
zența delegaților străini.

în continuare, au fost prezen
tate mesajele șefilor de stat și 
guvern adresate participanțilcr 
la conferință. Mesajul adresat 
Conferinței de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. președintele Consi* 
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, a fost _ primit 
cu îndelungi aplauze, avînd un

puternic ecou in rindul partici- 
panților.

Conferința internațională îm
potriva bombelor atomice și cu 
hidrogen este organizată anual, 
în memoria victimelor bombar
damentelor atomice efectuate în 
1ÎH5 asupra Hiroșimei (6 august) 
și orașului Nagasaki (9 august). 
Sesiunea preliminară va dura 
piuă !a 5 august, după care unii 
delegați se vor deplasa la Hiro- 
șima, unde vor participa la ma
rele miting de protest împotri
va bombelor atomice și cu hi
drogen din Parcul Păcii. Parti- 
cipanții vor merge apoi la Na
gasaki, unde, la 9 august, vor 
lua parte la manifestații simi
lare. O parte din delegați vor 
vizita și Okinawa, unde vor 
participa la un marș al păcii.

La încheierea vizitei în Po
lonia a delegației economice 
a S.U.A., condusă de Peter 
Peterson, ministrul comerțu
lui al acestei țări, a fost dat 
publicității un comunicat co
mun, în care se arată că 
părțile au constatat existen
ța unor serioase posibilități 
de dezvoltare a relațiilor co
merciale și economice dintre 
Polonia și Statele Unite. în 
timpul convorbirilor, relatea
ză agenția P.A.P., cele două 
părți au stabilit o serie de 
domenii în care există posi
bilități de lărgire substanția
lă a schimburilor de mărfuri 
și colaborării comerciale, in
dustriale și tehnice. Părțile 
consideră necesar să fie cău
tate noi forme de colaborare, 
cum sînt, de pildă, colabo
rarea pe terțe piețe și acțiu
nile comune ale întreprinde
rilor din cele două țăn și au 
analizat de asemenea, diver
se probleme legate de reali
zarea acestei colaborări, in
clusiv de posibilitatea de o- 
ferire de credite și alte for
me de finanțare.

PANAMEZ
• ÎN PREAJMA ALEGERILOR LEGISLATIVE
• NECESITATEA CONTINUĂRII REFORME
LOR Șl A „DESCHIDERII SPRE MASE" • 
STATUTUL CANALULUI — PROBLEMA FUN
DAMENTALĂ A AFIRMĂRII SUVERANITĂȚII

C
ine nu-și mai amintește de „carnavalul electoral** 
din Panama, cum a calificat presa panamezâ scru
tinul din 12 mai 1968, pe cit de spectaculos pe atit 
de disputat de fiecare dintre principalii săi prota
goniști, care se învinuiau reciproc de falsuri ș» 
fraude ? „Confruntarea** electorală din mai 1968 

fusese, de fapt, o încununare a ciocnirilor violente dintre cercu
rile politice ale oligarhiei panameze, pretendente la putere, care 
n*oveau, desigur, nimic comun nici cu problemele majore ale 
țării care iși așteptau rezolvarea, nici cu eliberarea Canalului 
Panama de sub dominația Statelor Unite, deziderat vital al po
porului panamez. Nici scrutinul n-a oglindit adevărata voință a 
corpului electoral, lipsit, în realitate, de dreptul de a alege. 
Instalat oficial la 1 octombrie 1968 pentru o perioadă de 4 ani, 
Arnulfo Arias și cabinetul său au fost debarcați după numai 
11 zile de guvernare, printr-o lovitură de stat a Gărzii Naționale 
și puterea a fost preluata de către o junta militară, în fruntea 
căreia se afla generalul Omar Torrijos.

INSTITUIREA STĂRII
DE URGENȚA IN ANGLIA

• PREȘEDINTELE Salvador 
Allende a anunțat miercuri nu
mirea lui Mernan del Canto in 
funcția de minisiru-seeretar ge
neral al guvernului Republicii 
Chile. Del Canto a ocupat pfaâ 
acum postxil de ministru de in
terne. In urma manevre

• REZERVELE DE AUR și 
devize ale Marii Britanii au 
scăzut, in luna iulie, cu 360 mi- 
iioaze Ere sterline (883 milioane 
dolari), anunță un comunicat al

• AGENȚIA P.A.P. asupță ci 
la Varșovia va avea loc, la 16 și 
17 septembrie, sărbătoarea zia
rului „Trybuna Luda* — organ 
al P3I.U.P. Sărbătoarea va fi 
organizată !n fiecare an.

Convorbirile de la 
Panmunjon

• JOI A AVUT LOC LA 
PANMUNJON cea de-a doua 
întîlnire de lucru din cadrul 
convorbirilor preliminare in
tre reprezentanții organiza
țiilor de Cruce Roșie din 
Nordul și Sudul Coreei. în 
cadrul întîlnirii. precizează 
A.C.T.C. — au fost abordate, 
în continuare, probleme de 
procedură legate de desfășu
rarea convorbirilor de fond 
între reprezentanții celor 
două organizații.

Ministerului de Finanțe brita- 
rdc, Reducerea, menționează 
Associated Press, reflectă starea 
de criză manifestată pe piețele 
occidentale de devize și, în spe
cial, devalorizarea „de facto" a 
monedei britanice, subliniată 
prin adoptarea, în luna iunie, a 
unui curs fluctuant al lirei ster
line.

In Ioc să acționeze pentru sa
tisfacerea revendicărilor doche
rilor privind îmbunătățirea con
dițiilor de viața și de muncă, 
guvernul britanic a recurs joi 
la instituirea stării de urgență.

După o reuniune-fulger a 
Consiliului Coroanei, regina E- 
Esabeta a H-a, aflată într-o 
croazieră în largul coastelor 
Scoției, a semna: actul oficial al 
proclamării stării de urgență, 
pe o durată de 28 de zile, în-

în favoarea normaliza 
rii relațiilor 

japono-chineze
• IN CADRUL Ministerului 

Afacerilor Externe al Japoniei 
a fost format un Consiliu în
sărcina: cu examinarea modali
tăților de normalizare a relații
lor cu R-P. Chineză -- transmi
te agenția Kyodo. Noul orga
nism. care este compus din faal- 
te oficialități ale ministerului, a 
fost crea: conform instrucțiu
nilor ministrului de externe, 
Masayoshi Ohlra.

Prezent la prima ședință a 
consiliului, Ohira și-a exprimat 
dorința ca normalizarea relații
lor Japoniei cu R.P. Chineză să 
aibă loc cit mai repede cu pu
tință.

• ÎN ORAȘUL MARION, 
din statul Ohio, s-a desfășu
rat un festival internațional 
care, potrivit organizatorilor, 
„a avut ca scop promovarea 
înțelegerii și bunăvoinței în- 
tre popoarele lumii". La a* 
cest festival, desfășura: sub 
auspiciile Consiliului ameri
can pentru relații internațio
nale. a fost organizată o ex
poziție de pictură și grafică 
românească contemporană. 
De asemenea, au fost expu
se numeroase lucrări cu ca
racter economic și turiitic, 
evidențiind progresul econo
mic și social al țării noastre.

cepînd de joi, ora 23 GMT. Par
lamentul urmează să ratifice a- 
ceastă măsură în termen de șap
te zile de la semnarea actului 
cficiaL

Starea de urgență — la care 
Edward Heath apelează pentru 
a patra oară de la venirea sa 
la putere, în iunie 1970 — se 
traduce practic în atribuirea de 
puteri suplimentare guvernului 
în domeniul dirijării transpor
turilor, a serviciilor publice, 
consumului de energie electrică 
și combustibil. Primul ministru 
ar putea recurge, de asemenea, 
ia serviciile armatei, în vederea 
descărcării vaselor comerciale 
din porturi și a deblocării docu- 
rilor.

Convorbiri
M. Kohl-E. Bahr

ROMÂ-• BIBLIOTECA
NA din New Vork, fa cola
borare cu universitățile 
„Wyne“ și „North Western", 
din orașul Detroit, a organi
zat un simpozion pe tema 
„Cultura în lume", la eare 
profesorul american George 
Karen a vorbit despre mare
le aport al muzicii lui Geor
ge Enescu Ia cultura univer
sală.

Timp de două zile, la Bonn 
s-a desfășurat o nouă rundă de 
convorbiri între reprezetanții 
R. D. Germane și R. F. a Ger
maniei. Secretarul de stat la 
Consiliul de Miniștri al R.D.G., 
Michael Kohl, și secretarul de 
stat la Concelaria federală, 
Egon Bahr, au discutat, după 
cum se precizează în comunica
tul difuzat de agenția A.D.N., 
probleme ale stabilirii de re
lații normale de bună vecinăta
te între R. D. Germană și R. F. 
a Germaniei, așa cum sînt ele 
uzuale între state independente.

Următoarea întîlnire a fost 
fixată, de comun acord, pentru 
ziua de 16 august, la Berlin.

„Războiul mini-automobilelor“
în cel de-al cincispre

zecelea an al „invaziei" 
micilor automobile „Volk
swagen** pe piața nord- 
americanâ, in anul de 
grație 1972, (an-record 
dacă ținem seama că se 
preliminează vinzarea a 
5NM de mașini lilipu
tane vest-germane) guli- 
verii industriei automo
bilistice americane au 
hotărît să treacă la con
traofensivă. La cttera 
săptămini după ce Ford 
a făcut cunoscută intenția 
de a construi un „anti- 
Volkswagen", cel mai 
mare concern automo
bilistic. „General Motors", 
anunță prin vocea auto
rizată a președintelui 
Consiliului de proiectări. 
James M. Roche : „Vum 
răspunde repede și deci
siv provocării lui Volks
wagen".

Intr-un articol din ca
tegoria „indiscrețiilor di
rijate". WALLSTREET 
JOURNAL aduce amă
nunte pe marginea de
clarației de război a lui

Roche. Aflăm, astfel, câ 
pină cel mai tirziu in 
mai 1973 redutabilul 
„anti-VW“. mini-aulomu- 
bilul „General Motors" va 
fi pe piață. Numele său 
de proiect : „XP-S87".

Obiectivele in joc în a- 
cesț război sînt de mare 
talie. Actualmente, VW 
are o producție anuală 
de 800 000 de mini-aulo- 
tnobile dintre care peste 
jumătate sînt desfăcute 
pe piața nord-americană. 
Cu o producție inițială 
anuală de 500 000 de bu
căți, „General Motors" 
intenționează să scoată 
bestsellcrul automobi
listic vest-german de pe 
piața S.U.A. și, eventual, 
să concureze și pe alte 
piețe.

„XP-887" este gîndit — 
asa cum informează 
WALLSTREET jour
nal „în cele mai avan
sate coordonate ale mini- 
automobilului". El ar 
urma 
ușor 
scurt

El
să fie cu 19 kg mai 
și cu 15 cm mai 

decît liliputul VW.

Motorul va prezenta 
noutăți in comparație cu 
cel al rivalului său și, 
lucru neobișnuit la au
tomobilele de fabricație a- 
mericană, va fi construit 
folosindu-se aluminiul. 
Ceea ce ar putea fi insă, 
pare-se, cel mai impor
tant atu. e faptul că 
mini-automobilul „Ge
neral Motors" va fi vîn- 
dut la un preț variind 
intre 1 400—1 500 dolari 
față de 1 700—1 800 do
lari cit reprezintă prețul 
actual de achiziție a 
unui mini-VW în S.U.A.

Deocamdată „XP-887" 
este în faza de proiect. 
Provocarea căreia tre
buie să-i răspundă mini- 
automobilul american 
este însă foarte reală și 
generatoare de preocu
pări. Actualmente, fie
care al șaselea automo
bil vîndut în S.U.A. pro
vine din R.F.G. sau Ja
ponia. In anul trecut au 
fost vîndute în Statele 
Unite 950 000 de automo
bile din import, dintre

care 60 la sută VW. In 
1965 veniturile din expor
turile de automobile 
erau de două ori mai 
mari decît cheltuielile a- 
meri câni lor pentru au
tomobile de import. Cal
culele făcute pentru a- 
nul acesta arată că ame
ricanii vor cheltui pen
tru automobile și piese 
de schimb din import o 
sumă echivalentă cu cea 
reprezentînd exportul de 
automobile „made in 
S.U.A".

„Războiul mini-auto
mobilelor" se conturează, 
așadar, la orizont. Cine-1 
va cîștiga ? Șeful depar
tamentului industriei au
tomobilistice din Mi
nisterul Comerțului al 
S.U.A. declară ca „mini- 
automobilul american va 
contribui cu siguranță la 
echilibrarea balanței de 
plăți a S.U.A". Tot atiț 
de optimist se arată și 
unul din directorii co
merciali ai lui „General 
Motors", William Lind : 
„Vom cîștiga piețe... Am

prevăzut și echilibrarea 
pierderilor pe care le
vom avea prin concura
rea propriilor noastre
modele mai mici de ge
nul Opel Kadet". De cea
laltă parte a baricadei 
domnește, de asemenea, 
optimismul. Stuart Per
kins, președintele lui 
„Volkswagen of America 
Inc“ (reprezentanța co
mercială a lui VW în 
S.U.A.) declară redacto
rului Iui DER SPIEGEL; 
„Avansul nostru în ma
terie de nrini-autotnobițe 
e o armă buna. Și, ori
cum, chiar dacă Detroi- 
lul se va decide într-ade
văr sa se angajeze în 
construirea de mini-auto- 
mobile, sînt sigur câ in
teresul mondial pentru 
cumpărarea de mini-au
tomobile va crește, 
cru care nu ne va 
zavantaja".

Al cui optimism 
îndreptățit, urmează 
vedem în viitorul 
prea îndepărtat.

Lu- 
de-

este 
să 
nu

R.

în 1969 s-a înregistrat o în
cercare dejucată de lovitură de 
stat. Era evident că anumite 
cercuri din interior și din ex
terior erau nemulțumite de 
noul curs al politicii panameze. 
Omar Torrijos a numit în 
fruntea juntei un om apropiat 
lui, inginerul Demetrio Lakas. 
Devenise clar, însă, încă din a- 
cel moment pentru Torrijos că 
în afară de oameni de încrede
re, este indispensabil un spri
jin conștient al poporului pana
mez. S-a produs o deschidere 
spre mase, sindicate ; s-a reor
ganizat cabinetul, din care fac 
parte, tineri miniștri progresiști, 
printre care cei de la ministe
rele muncii și afacerilor exter
ne. Unor fruntași comuniști li 
s-a permis să se întoarcă din 
exil. Partidul Poporului din 
Panama, deși se află într-o si
tuație de semilegalitate, acțio
nează în arena politică a țării.

Nu de mult, Garda Națională 
a anunțat că urmărește să în
ființeze un partid, „Noua Pa
nama". Partidul Poporului în
curajează lupta maselor pentru 
integrarea lor într-un front în 
stare să determine schimbări 
pozitive.

Actualul guvern panamez și-a 
exprimat dorința să efectueze 
profunde schimbări în structu
ra țârii, să înlăture dominația 
grupurilor privilegiate și să 
promoveze o politică națională, 
în sprijinul păturilor largi ale 
populației în conformitate cu 
programul mișcării de la 11 oc
tombrie 1968. A fost inițiat, ast
fel, procesul de organizare a ță
rănimii panameze în „înțelegeri 
țărănești", formă precoopera- 
tistă. cuprinzind loturi pe care 
lucrează țăranii lipsiți de pă- 
minL Noul cod al muncii adop
tat de guvernul panamez stipu
lează crearea în întreprinderi, 
fabrici ca și în orice alt loc 
de muncă unde numărul de sa- 
lariați depășește cifra de 20 a 
unor comitete mixte formate 
din reprezentanți ai muncitori
lor și ai patronatului, care vor 
fi alese anual în adunările ge
nerale ale salariaților. El sta
bilește, de asemenea, încheierea 
contractelor colective de mun
că. A fost creată o comisie na
țională pentru efectuarea unei 
reforme a sistemului de învăță- 
mînt, menită să asigure accesul 
la învățătură pentru toți locui
torii țării, concomitent cu 
ampla campanie de alfabetizare. 
Luna trecută a fost promulgat 
decretul de naționalizare a 
companiei nord-americane de 
energie și lumină ale cărei bu
nuri sînt evaluate la 50 milioa
ne dolari. <

Dar cea mai importantă pro
blemă care frămîntă guvernul 
panamez este viitorul Canalului 
Panama, de care depinde in 
mare măsură suveranitatea sta
tului. Comisia pentru reformă 
constituțională din Panama a 
hotărît, în iunie a.c„ eliminarea 
din constituția țării a articolu
lui prin care se recunoștea Sta
telor Unite dreptul de a incasa 
beneficiile provenite din ex
ploatarea Canalului Panama și 
a zonei limitrofe acestuia. Mă
sura a fost luată ca urmare a 
denunțării de către guvern a

tratatului încheiat cu S.U.A. în 
1903, cerîndu-se recunoașterea 
jurisdicției depline. „Un nou 
tratat privind Canalul Panama 
nu va mai fi negociat în spa
tele poporului; un asemenea 
tratat va fi supus unui referen
dum pentru aprobarea sau res
pingerea Iui" — a declarat, re
cent, Omar Torrijos.

Pentru a reveni la o stiuațio 
constituțională normală, gene
ralul Torrijos a hotărît ca în 
prima duminică din luna au
gust 1972, să aibă loc alegeri le
gislative, al căror scop este sâ 
pună în funcțiune o Adunare 
Populară, formată din 500 de 
membri. Noua Adunare va avea 
apoi sarcina să aleagă un preșe
dinte ai Republicii. Deocam
dată, Omar Torrijos a declarat 
la o întîlnire cu alegătorii că 
nu intenționează să candideze 
la postul de președinte, prefe
rind să rămînă în fruntea gu
vernului spre a imprima ramu
rii executive un caracter mai 
dinamic în înfăptuirea reforme
lor pe care le reclamă în pre
zent țara.

Oligarhia este nemulțumită de 
sistemul electoral care îi redu
ce posibilitățile de a fi majori
tară. în Adunarea Constituantă 
Va -fi ales cite un deputat din 
fiecare district, iar cum aria ru
rală este considerabilă, popu
lația acesteia va fi bine repre
zentată.

Din această cauză n-au întîr- 
ziat să se facă simțite mane- 
vrele forțelor reacționare strins 
legate de interesele marelui ca
pital străin și autohton, care 
încearcă să zădărnicească pro
cesele politice înaintate, inițiate 
în ultima vreme în Panama, în- 
demnind populația de a se ab
ține de la vot. Mișcarea popu
lară a început. însă, să se re
grupeze și să sprijine pozițiile 
progresiste ale guvernului, che- 
mînd masele de muncitori și 
țărani la unitate de acțiune, la 
unirea tuturor forțelor demo
cratice din țară. „Alegerile de 
Ia 6 august — apreciază Parti
dul Poporului din Panama — 
ar putea schimba raportul de 
forțe în cadrul guvernului, în 
favoarea forțelor progresiste".

Programul Partidului poporu
lui cheamă Ia desfășurarea u- 
nor acțiuni în vederea legali
zării tuturor organizațiilor de
mocratice și populare, cum sînt 
sindicatele, federațiile țăranilor . 
și ale studenților. Pe planul re-^ 
vendicăriior sociale, candidați! 
Partidului Poporului vor lupta 
împotriva creșterii costului vie
ții, pentru îmbunătățirea asis
tenței sociale și vor cere modi
ficarea sistemului de impozite 
care, în prezent, grevează asu
pra maselor și favorizează oli
garhia.

Evident, nu este indiferent 
cine anume preia pentru urmă
torii ani mandantul preziden
țial. Masele populare doresc un 
guvern care să ducă o politică 
progresistă (inînd seama de in
teresele majore ale țării și po
porului panamez și să continue 
acțiunile democratice care au 
început să se contureze tot mai 
evident.

GH. sprinteroiuE.

Select (ora »). Grădina Festival 
(ora 20).

LUPUL NEGRU î ru:eazâ la Vol
ga (orele 10; 12^8: 15.15; lt; 
Flacăra (orele 15J0: 18; 20,15).

VEDERE DE PE POD x rulează 
Ia Central (orele 9,3»; 12; 15;
17.30; 20,15), Bncegi (orele 13^0; 
18), Grădina BucegJ (ora 2». 15).

DRAGOSTE SI AMENZI 5 rulea
ză la Floreasca (orele 15,30; M;
20.30) .

DESCULȚ IN PARC 1 rulează la 
Victoria (orele •; 11.13; 1340; «î 
18.30; 20.45).

DE-AȘ FI HARAP ALB t ruZeazâ 
la Timpuri Noi (orele 9,39—20,15 !n 
continuare).

FERMA DIN ARIZONA î rulearâ 
la Feroviar (ore'.e 9; 12.30: 15;
19.20), Melodia (orele 9; 12,30; 15;
19.30) , Modern (orele 9: 12,30: 16: 
19,30), Grădina Modem (ora 20).

EXPLOZIA ALBA : rulează la 
Dacia (orele 9; 11,15; 13,30; 15;
18.15; 20,30).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL : rulează la Excelsior (orele 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20.30).

OSCEOLA : rulează Ia Doina 
(orele 13: 15,30; 18: 20,15), Program 
de deser.e animate pentru, copil 
(orele 10; 11,15).

JOCUL DE-A MOARTEA : ru
lează la Grivița (orele 9; 11,15; 
13,3»; 13.45; 18.15; 20.30). Flamura 
(orele 9; 11,15; 13.30: 16; 18.15;
29.33).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRA : rulează Ia Lira (ora 16), 
Vitan (ora 16), Grădina Lira (ora 
20.15), Grădina Vitan (ora 20,15).

MAREA SPERANȚA ALBA z ru
lează la Buzești (orele 15,30; 18), 
Grădina Buzești (ora 20,30).

FELIX $1 OTILIA : rulează la 
Cotrocenl (orele 15,30; 19).

INIMA E UN VINATOR SINGU
RATIC : rulează la Drumul Sării 
(orele 15,30; 17,45; 20).

19 FETE si UN MARINAR : ru
lează la Pacea (orele 15,45; 18; 20).

ROBIN HOOD : rulează Ia Fe
rentari (orele 15,30; 17.45: 20), Mun
ca (orele 15,30; 18: 20,15).

PESCĂRUȘUL : rulează la Viito
rul (orele 15,45; 18; 20,15).

O AFACERE : rulează la Gloria 
(orele 9; 11.15: 13,30; 16; 18,15;
20,30).

PADUREA PIERDUTA : rulează 
Ia Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

TREI DIN VIRGINIA : rulează 
la Aurora (orele 9,30; 12; 15,30; 13.;

20.30) , Tomis (orele 9,30; 12.15; 15; 
17,45), Grădina Aurora (ora 20), 
Grădina Tomis (ora 20,30).

PENTRU CA SE IUBESC î ru
lează la Progresul (orele 15,30; 18; 
20.15).

CASA DE SUB ARBORI î ru
lează la Giulești (orele 15.30; 16;
20.30) ,. Miorița (orele io; 12,30: 15; 
17,30; 20).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL î 
rulează la Unirea (orele 15,30; 18), 
Grădina Unirea (ora 20,15).

STEAUA SUDULUI i rulează la 
Crîngași (orele 15,38; 18; 20.15)

ASTA-SEARA DANSAM ÎN FA
MILIE ; rulează la Rahova (orele 
15.30; 18; 20,15).

MĂRTURISIRILE UNUI CO

MISAR DE POLIȚIE FĂCUTE 
PROCURORULUI REPUBLICII : 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 18), 
Grădina Moșilor (ora 20,15).

ANCHETA DE LA HOTEL EX
CELSIOR : rulează la Popular 
(orele 15.30; 18; 20,15).

20 000 DE LEGHE SUB MARI t 
rulează la Arta (orele 15,30; la)t 
Grădina Arta (ora 20,30).

B.D. LA MUNTE ȘI LA MARE î 
rulează la Laromet (orele 15,30; 
17,30: 19,30).

COMPARTIMENTUL UCIGAȘI
LOR (orele 10; 12; 14; 16; 18,15), 
REBECCA (ora 20,30) rulează la 
Cinemateca — Union.

Teatrul „C. Tănase“ (la Grădina 
Boema) : TRASNITUL MEU.
DRAG — ora 20; (La Teatrul de 
vară „23 August") : ȘI FEMEILE 
JOACA FOTBAL — ora 20 ; 
Ansamblul „Rapsodia Română" : 
PE PLAIURILE MIORIȚEI — ora 
18,30.

PROGRAMUL I
9,00 Deschiderea emisiunii. 9,05 

Universitatea TV. 9,50 Instrumente 
și virtuozi. 10,00 Curs de limba 
germană. 10,30 Desen animat. 10,45 
De la decizie la acțiune. 1.1,15 Pa
gini de umor : .^Aventuri în epoca 
de piatră". 12,05 Film serial pentru

copii : „Fiul mării". 12,35 Tele
jurnal. In jurul orei 14,15 Tenis 
de cîmp, România — Australia 
(semifinala interzonală a „Cupei 
Davis" — primele două meciuri de 
simplu). Transmisiune directă de 
la arena Progresul. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. Hotărîrile 
Conferinței Naționale a Partidu
lui — cauză a întregului popor. 
20,10 Avanpremieră. 20,15 Re port pl
anchets : „Pe Someș — luminile". 
20,50 Film artistic : „Stația union". 
Premieră pe țară. 22,10 Asnecte de 
la al VIII-lea Festival national de 
folclor de Ia Mamaia. 22,30 „24 de 
ore”.
PROGRAMUL II

20,10 O viață pentru o idee : Ni- 
chitin (III). 20,40 Teatru scurt : 
Dramatizarea schițelor „Simbure- 
le", „Un om !n toată firea", „Pe 
drezină" de A. I. Bassarebescu. 
21,25 Agenda. 21,35 Cluburi sporti
ve bueureștene. 21,55 Film docu
mentar: „Noaptea bărbaților". 22,io 
Dans și muzică de pretutindeni : 
„Folclor polonez".
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