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OAMENI AI MUNCII DE LA ORAȘE ȘI SATE, 
CETĂȚENE ȘI CETĂȚENI AI REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA.

Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste, întrunit in ședință plenară, cu participarea reprezentanților tuturor 
organizațiilor de masă, obștești, cooperatiste și profesionale din țara noastră, reprezentanți ai muncitorilor, țăranilor, 
intelectualilor, femeilor și tineretului, ai oamenilor muncii de toate naționalitățile, a dezbătut și a aprobat in unani
mitate proiectul planului cincinal de dezvoltare a economiei naționale în perioada 1971—1975, care va fi supus spre legi
ferare Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România. .AXA1.

Consiliul național a dat o înaltă apreciere acestui program de înflorire a patriei noastre, rezultat al activității 
laborioase a conducerii de partid și de stat, al unei largi consultări publice, desfășurate pe Întreg cuprinsul țării, în 
întreprinderile industriale, in unitățile agricole, în instituții, prin presă, cu participarea tuturor categoriilor de oameni 
ai muncii. Proiectul noului plan cincinal corespunde pe deplin obiectivelor stabilite de Congresul al X-lea al Partidului 
Comunist Român, valorifică noile rezerve identificate în această perioadă de elaborare a planului, prevede indicatori 
superiori celor din directivele Congresului, deschizind perspective largi unei dezvoltări mai accentuate, economice și 
sociale a patriei noastre.

Planul cincinal orientează economia națională spre un inalt ritm de creștere, punînd accent pe laturile calitative alo 
activității, pe dezvoltarea rapidă a ramurilor industriale moderne, se înscrie în exigențele impuse de revoluția tehnlco- 
științifică contemporană. Totodată, una din problemele de bază ale noului cincinal o constituie accelerarea dezvoltării 
producției agricole, făurirea unei agriculturi intensive, de inalt randament.

In această etapă, dezvoltarea cercetării științifice capătă un rol primordial, știința fiind chemată să contribuie ne
mijlocit la realizarea obiectivelor cincinalului. Continua perfecționare a învățămîntuluî public, a calificării profesionale, 
corespunzător cerințelor actuale și de perspectivă ale economiei și culturii, reprezintă, de asemenea, factori esențiali al 
progresului economic și social. Se vor continua eforturile de perfecționare a activității de conducere in toate sectoarele, 
asigurindu-se participarea tot mai largă a oamenilor muncii la adoptarea deciziilor și înfăptuirea programelor de dezvol
tare economică și socială.

Întreaga activitate pe care o vom desfășura In acest cincinal urmărește creșterea în continuare * nivelului de trai 
material și spiritual al populației — țelul suprem al întregii politici a partidului și statului nostru. Va fi creat un număr 
mare de noi locuri de muncă în economia națională, se va Înfăptui un ansamblu de măsuri privind majorarea generală 
a salariilor, creșterea veniturilor țărănimii, mărirea pensiilor, îmbunătățirea alocației pentru copii, continuarea In ritm 
susținut a construcțiilor de locuințe, sporirea fondurilor destinate acțiunilor social-culturale.

Înfăptuirea planului cincinal 1971—1975 va ridica țara noastră pe o treaptă superioară de dezvoltare, va marea un 
pas important pe calea apropierii sale de nivelul țărilor dezvoltate din punct de vedere economic, pe calea transpunerii 
în viață o obiectivului fundamental stabilit de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român — edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Consiliul Național dă o înaltă apreciere muncii susținute, pline de elan patriotic, desfășurate de oamenii muncii de 
la orașe și sate, pentru îndeplinirea planului pe acest an, succeselor obținute în întimpinarea gloriosului semicentenar 
al Partidului Comunist Român. Aceste realizări ilustrează grăitor realismul obiectivelor stabilite, ecoul puternic stlrnit 
în conștiința oamenilor muncii de prevederile cincinalului, elanul și hărnicia cu care au trecut la transpunerea lor în 
viață, sub conducerea partidului. Rezultatele de pînă acum evidențiază, în același timp, existența unor importante re
zerve in toate sectoarele de activitate, necesitatea și posibilitatea punerii lor In valoare prin eforturile unite ale tuturor 
celor ce muncesc. _

Pentru a da viață, tn mod exemplar, noului plan cincinal, pentru a mobiliza integral rezervele materiale șl spirituale 
ale țării. Consiliul Național a Frontului Unității Socialiste adresează muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, tuturor cetă
țenilor de la orașe și sate, români, maghiari, germani și de alte naționalități, tineri și virstnici, bărbați șl femei, între
gului popor, următoarea :
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IN PRESESIUNE

CU CE APORT SE ÎNSCRIE FIECARE SCHIMB

iN BILANȚUL ZILNIC AL PRODUCȚIEI ?

W TEHMCĂ — /V TOATE SCHIMBURILE!

• Cronica filmu
lui „BĂTĂLIA DE 

PE NERETVA"

• O nouă revis
tă social-culturală 

la Tg. Mureș :

Problema nu se reduce numai 
la indicele de încărcare a capa
cităților productive din ca
drul celor trei schimburi în- 
tr-o întreprindere sau alta. Ea 
înseamnă, totodată investiga
rea și a altor aspecte, îndeosebi 
folosirea integrală a timpului de 
lucru și organizarea și desfășu
rarea asistenței tehnice. Ea în
deamnă la compararea permanen
tă a rezultatelor din schimbul II 
sau III cu cele obținute în pri
mul schimb de lucru, presupune 
ajungerea la concluzii care să 
creeze posibilitatea adaptării u- 
nor măsuri concrete, menite să 
conducă la o îmbunătățire reală a 
muncii, a întregului proces de 
producție. Limitîndu-ne la ches
tiunea asistenței tehnice, înainte 
de a ajunge la faza comparații
lor, am întîrziat în secția uzi
naj a Uzinei de utilaj greu „Pro
gresul- din Brăila. In această sec
ție marea majoritate a muncito
rilor sînt tineri, foarte tineri, unii 
dintre ei, după cum ne declara 
Marcel Vrînceann, secretarul co
mitetului U.T.C. pe uzină, creînd 
adevărate probleme organizațiilor 
U.T.C., deoarece nu reușesc să-și 
îndeplinească normele, să intre 
în ritmul necesar folosirii inte
grale a capacității mașinilor 
(strunguri, freze etc.) Motiv în 
plus, pentru a ne întreba: cum 
e concepută și organizată asis
tența tehnică aici ?

— Secția noastră e împărțită 
în 7 ateliere, ne declară ing. 
R. Dragomir. Eu, ca șef de sec
ție, consider că asistența tehnică 
e asigurată în condiții bune. In 
schimbul III lucrează cam jumă
tate din mașinile pe care le ve
deți. Pe fiecare atelier c un mai
stru de schimb. Acesta stă la dis
poziția muncitorilor, efectuează 
pontajul, instruirea cu protecția 
muncii. în schimbul de dimi
neață, sînt mai multe probleme 
de rezolvat și de aceea sînt în 
secție prezente și mai multe ca
dre tehnice.

Cîte, în ce proporție față de 
schimbul de noapte ? întrebarea 
impune raportarea unor cifre la

altele, implică o serie de compa
rații. Așa aflăm că din cei 30 de 
maiștri cîți are secția uzinaj, 18 
sînt în primul schimb, 6 în al 
doilea și tot 6 în al treilea. Așa
dar de la primul la al doilea 
schimb numărul maiștrilor e 
de 3 ori mai mic. înseamnă asta 
că și numărul muncitorilor este 
de 3 ori mai mic ? Nu. In pri
mul schimb sînt 443, în al doilea 
368, deci numai cu 25 mai puțin,

ceea ce ar motiva micșorai ea nu
mărului dar nu pînă acolo încît 
să creeze un astfel de dezechili
bru. Mai întîrziind aici, vom mai 
observa că toți cei 16 tehnicieni 
ai secției sînt de dimineață, că 
din cei 8 ingineri, 6 sînt dimi
neață și cîte unul în celelalte 
schimburi. Pentru a trece deci de
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VATRA" 
interviul nostru 

scriitorul RO
MULUS GUGA, re
dactorul șef al re
vistei.

CHEMARE

Studenții anului șase al In
stitutului de arhitectură „Ion 
Mincu" din București, sînt 
prezenți zi de zi în ate
liere, unde se trasează 
ultimele linii ale proiectelor 
de diplomă, unde se verifică 
ultimele calcule. Temele sînt 
diverse, în specia] la proiec
tarea viitoarelor unități in
dustriale, uzine, fabrici, in
stitute de cercetare. în urmă
torii ani acestea vor îmbo
găți, poate, harta economică a 
patriei. în liniile de tuș ale 
proiectelor sînt concentrate 
sintezele celor șase ani de 
studenție, de trăire a pasiu
nii și talentului arhitecților 
de mîine.

Facultatea de foraj, secția 
de subingineri a Institutului 
de petrol, gaze și geologie, 
înaintea sesiunilor există în
totdeauna un timp afectat re
capitulărilor. Membrii grupei 
205 au avut ambiția de a ex
ploata acest timp la maxi
mum.

Lucru perfect posibil dato
rită echilibrării cunoștințelor 
teoretice cu demonstrațiile 
practice. Ceea ce trădează 
imaginea nu este decît un 
instantaneu al unei asemenea 
demonstrații susținută de a- 
sistentul Virgil Grigore în 
fața unei unități originale de 
pompare aflată în incinta in
stitutului și uimărită cu aten
ție de studenții loan Lupaș- 
cu, Cornel Hrumani, Elena 
Căpățînă, Alexandru Mutu, 
Constantin Pană și Alexandru 
Tocitu.

Fotoreportaj realizat de 
CICERONE SAMOILĂ și 
CALIN STANCULESCU
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IN SPORTUL PREFIRAT?
Conținutul $î eficiența lecții

lor de educație fizică desfășura
te în școlile generale stau de 
multă vreme în centrul atenției 
multor specialiști din țara noas
tră și nu numai de la noi. Dis
cuțiile cele mai aprinse se poar
tă în jurul ponderii pe care 
trebuie să o aibă însușirea șl 
practicarea de către elevi a unor 
discipline sportive în cadrul lec- 
fiilor de educație fizică.

Multe școli naționale de edu
cație fizică se declară fățiș îm
potriva exercițiului fizic anali
tic și îmbrățișează fără rezerve 
ideea sportivizării sută la sută 
a lecției de educație fizică. Du
pă părerea adepților acestei 
concepții, sportivizarea s-ar pu
tea realiza fie prin transforma
rea lecției în oră de antrena
ment sportiv, fie prin a-i lăsa

pe elevi să-și organizeze ora 
după bunul lor plac.

în țara noastră, se pare că 
părerile încep să se pună de a- 
cord, susținătorii diferitelor te-

CONSTANTIN BUȘU 
profesor de educație fizică

Școala generală nr. 40, 
București

(Continuare in pag, a IlI-a)

Comentarii sportive 
la zi din :

• FOTBAL

• HANDBAL

• BASCHET

• SCRIMA

• ȘAH

• GIMNASTICA

© POLO

MUNCITORI. TEHNICIENI, INGINERI, ECONOMIȘTI

Consacrați-vă Întreaga energie continuării operei de indus
trializare a tării, dezvoltării rapide a ramurilor industriale 
moderne, cu conștiința că îndepliniți in acest fel o inaltă 
Îndatorire patriotică ! Adresăm eroicei noastre clase mun
citoare, cadrelor de specialiști chemarea de a-și dedica cu
noștințele, experiența și spiritul inovator promovării tehnicii 
noi, extinderii automatizării, creșterii productivității muncii, 
realizării de produse cu parametri calitativi superiori, asi- 
gurînd — prin deplina valorificare a tuturor capacităților 
de producție, a surselor de materii prime și materiale, a for
ței de muncă, precum și prin continua reducere a cheltuie
lilor materiale — ridicarea eficientei economice a tuturor 
intreprinderiior.

TArani cooperatori,
lucratori din întreprinderile agricole de 

stat și stațiunile de mecanizare 
A agriculturii,

oameni ai muncii de la sate
Uniți-vă eforturile și priceperea pentru Înfăptuirea preve

derilor programului de dezvoltare intensivă și multilaterală 
a agriculturii noastre socialiste elaborat de partid ; extindeți 
activitățile cu caracter industrial, participați efectiv la ac
țiunea de sistematizare și dezvoltare social-economlcă a loca
lităților rurale ! Folosind rațional pămîntul, condițiile tot mai 
bune de înzestrare tehnică de care dispune agricultura noas
tră, promovînd pe scară largă tehnica avansată, asigurați creș
terea continuă a producției vegetale și animale, pentru o bună 
aprovizionare a populației, întărirea economică a cooperati
velor agricole, perfecționarea activității unităților agricole de 
stat, în interesul propriu și al întregii țări.

LUCRATORI DE LA CONSILIILE POPULARE, DIN CO
MERȚ ȘI COOPERAȚIE. DIN INDUSTRIA LOCALA ȘI 
UNITĂȚILE DE SERVICII PENTRU POPULAȚIE

Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste vă chea
mă să aduceți o contribuție sporită la «atisfacerea în condiții 
tot mai bune a cerințelor de consum ale oamenilor muncii, 
la înfăptuirea obiectivelor noului cincinal privind ridicarea 
nivelului de trai al poporului. Acționați cu perseverență și 
spirit de inițiativă pentru valorificarea tuturor resurselor 
locale tn vederea sporirii și diversificării producției bunurilor 
de larg consum, pentru aprovizionarea tot mal bună a orașe
lor și satelor cu mărfuri industriale și produse alimentare, 
pentru extinderea și îmbunătățirea continuă a prestărilor de 
servicii, a activităților edilitare și de gospodărire comunală, 
pentru deservirea atentă, civilizată, corespunzător cerințelor 
și exigențelor sporite ale populației 1

OAMENI DE ȘTIINȚA, 
LUCRATORI DIN INSTITUTELE DE CERCETĂRI

ȘI PROIECTĂRI
Contribuiți tot mai intens prin activitatea voastră creatoa

re la eforturile întregului popor pentru progresul multilateral 
al economiei naționale, la dezvoltarea științei românești, la 
creșterea rolului ei în viața socială ! Consacrați-vă talentul și 
capacitatea științifică eonceprii de noi tehnologii, mașini, in
stalații cu performanțe superioare, lărgirii bazei de materii 
prime și substanțe utile, a surselor energetice, creării de 
noi soluri de plante și rase de animale productive, noi bu
nuri de consum, satisfacerii multiplelor nevoi ale societății !

OAMENI DE ARTA ȘI CULTURA
Creați noi opere inspirate din clocotul construcției socia

liste, opere care să dea întruchipare artistică eroismului și 
frumuseții faptelor oamenilor muncii, să-i însuflețească in 
activitatea lor pentru înfăptuirea obiectivelor noului cincinal ! 
Exprimînd cu și mai mare forță năzuința și idealurile poporu
lui nostru, veți contribui la ridicarea continuă a nivelului de 
cultură al maselor, la dezvoltarea conștiinței lor socialiste, la 
afirmarea înaltelor virtuți morale caracteristice omului nou, 
veți spori patrimoniul de valori spirituale al patriei noastre 
socialiste.

PROFESORI, ÎNVĂȚĂTORI, EDUCATORI
Consacrați-vă întreaga activitate dezvoltării șl perfecțio

nării invățămintului, întăririi legăturii sale cu practica, pre
gătirii temeinice a elevilor și studenților, ridicării nivelului 
lor de cunoștințe profesionale și de cultură generală, educării 
lor tn spiritul înaltelor Idealuri socialiste, formării lor ca fii 
devotați și activi ai patriei 1

FEMEI DIN ROMANIA

Punind tn valoare hărnicia, priceperea și spiritul vostru 
de responsabilitate care se bucură de prețuirea întregului po

por, contribuiți In tot mai mare măsură Ia sporirea produe. 
ției de bunuri, la organizarea și perfecționarea vieții social* 
economice, la Îmbunătățirea calității mărfurilor și deservirii 
populației! Indeplinindu-vă, cu conștiinciozitatea care vă ca
racterizează, îndatoririle profesionale și gospodărești, puteți 
da un aport prețios la îmbunătățirea continuă a condițiilor 
de muncă și de trai, la ridicarea bunăstării familiilor, la înflo
rirea orașelor și satelor patriei.

TINERI AI PATRIEI NOASTRE
Cu energia și pasiunea tinerească de care de atîtea ori ați 

dat dovadă tn realizarea unor impresionante lucrări de con
strucții economice și sociale pe întreg întinsul patriei — 
munciți In fabrici, pe șantiere șl pe ogoare pentru Înfăptuirea 
obiectivelor insuflețitoare ale nonlui cincinal 1 Străduițl-v* 
fără preget pentru a vă Însuși știința șl cultura, pentru per
fecționarea calificării profesionale, preg&tițl-vă temeinic spre 
a deveni oameni Înaintat!, demni făuritori al societății socia- 
liste multilateral dezvoltate !

SOLDAȚI, SUBOFIȚERI, MAIȘTRI MILITARI ȘI OFIȚERI 
AI REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA.

Stînd de strajă cuceririlor revoluționare ale poporului nos
tru, pregătindu-vă temeinic pentru apărarea patriei, parti
cipați și in viitor, cu tot elanul și abnegația voastră ostă
șească, alături de oamenii muncii de la orașe și sate, ia 
înfăptuirea marilor obiective Înscrise in planul cincinal, con
tribuind astfel prin munca voastră la progresul economic! 
naționale 1

CETĂȚENE și CETĂȚENI

In cadrul planului general de dezvoltare a patriei în pe
rioada 1971—1975, realizarea Programului Național de gos
podărire rațională a resurselor de apă, extinderea lucrărilor 
de irigații, Îndiguiri, desecări, combaterea eroziunii solului șl 
apărarea împotriva inundațiilor, are o Importanță deosebită. 
Realizarea la timp și tn bune condițiuni a lucrărilor prevă
zute va contribui la creșterea capacității productive a pămîn- 
tului, la sporirea producției agricole, va avea un rol hotărîtor 
in apărarea orașelor și satelor, a obiectivelor economice și • 
avutului populației împotriva calamităților naturale.

Uniți-vă eforturile, contribuiți prin muncă voluntară, pa
triotică, la efectuarea lucrărilor de păstrare și utilizare a 
resurselor naturale, a apei șl solului — problemă vitală, da 
interes național, de care depind in mare măsură dezvoltarea 
economiei șl îmbunătățirea condițiilor de viață ale poporu
lui 1

CETAȚANE ȘI CETĂȚENI, 
TINERI ȘI VIRSTNICI,
OAMENI AI MUNCII DE TOATE NAȚIONALITĂȚILE 

DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA.

Avem un program măreț și Insuflețitor de dezvoltare mul
tilaterală a României socialiste in perioada anilor 1971—1975. 
Prezentul și viitorul luminos al patriei, creșterea bunăstării 
oamenilor muncii, a familiilor lor, sînt nemijlocit legate de 
activitatea pe care o depune fiecare cetățean al țării pentru 
dezvoltarea susținută a forțelor de producție, a industriei șl 
agriculturii, a economiei naționale in ansamblul său, a științei, 
învătămîntului și culturii, pentru realizarea tuturor obiec
tivelor înscrise in planul cincinal. Stă in puterea muncito
rilor, țăranilor, intelectualilor, a minunatului nostru popor, 
să infăptuiască mărețul program pe care ni I-am propus pen
tru viitorii cinci ani, să asigure, sub conducerea încercată a 
gloriosului nostru partid comunist, înălțarea României pe noi 
culmi ale civilizației socialiste.

Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste cheamă 
sindicatele, organizațiile Uniunii Tineretului Comunist, comi
tetele și comisiile femeilor, organizațiile cooperatiste, consi
liile oamenilor muncii ale naționalităților conlocuitoare și ce
lelalte organizații de masă și obștești să desfășoare o susți
nută muncă politică și organizatorică pentru antrenarea ma
selor largi populare la uriașul efort constructiv condus de 
partid, să pună in valoare inițiativa și energia cetățenească tn 
vederea realizării tuturor obiectivelor cincinalului.

CONSILIUL NAȚIONAL AL FRONTULUI UNITĂȚII SO
CIALISTE 1ȘI EXPRIMA DEPLINA ÎNCREDERE CA, ÎN
SUFLEȚIȚI DE UN FIERBINTE PATRIOTISM, VEȚI PAR
TICIPA CU TOȚII, CU ÎNTREAGA RĂSPUNDERE CE RE
VINE FIECĂRUIA LA LOCUL DE MUNCA, PRINTR-O 
LARGA MOBILIZARE A ENERGIILOR CREATOARE, LA 
REALIZAREA IN CONDIȚIUNI OPTIME A PLANULUI 
CINCINAL, CONTRIBUIND ASTFEL LA CREȘTEREA PO
TENȚIALULUI ECONOMIC AL ȚARII, LA RIDICAREA NI
VELULUI DE TRAI AL CELOR CE MUNCESC DE LA 
ORAȘE ȘI SATE, LA ÎNFLORIREA SCUMPEI NOASTRE 
PATRII.

CONSILIUL NAȚIONAL 
AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE
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„bAtălia A

DE PE NERETVA“ Uiir TRIUMFUL CÎNTECULUI BĂTRlNESC
• La Craiova s-a încheiat Concursul și festivalul

Cunoscut spectatorilor noștri 
prin filmul „Kozara" regizorul 
Veljko Bulajic revine asupra te
mei generoase a luptei antifas
ciste a popotelor Iugoslaviei în- 
tr-una din cele mai importante 
producții cinematografice care a 
reunit, pentru prima dată, toate 
studiourile din țara vecină și 
alte două din Italia și R.F.G., 
cu „BĂTĂLIA DE PE NE- 
RETVAa.

Epopee e luptei armatei 
populare filmul transpune pe e- 
cran cel mai emoționant episod 
al luptei de eliberare, unul din 
evenimentele care au marcat ho- 
tăritor cursul celui de-al doilea 
război mondial.

In vara anului 1943, cînd ma
șina de război hitleristă cunoș
tea nimicitoare înfrîngeri pe 
frontul din răsărit, comanda
mentul german a hotărît lichi
darea „Statului partizanilor", un 
întreg ținut muntos din Bosnia 
unde erau concentrate unitățile 
iugoslave de eliberare naționa
lă. Luptele trebuiau terminate 
repede pentru a permite apoi 
trimiterea celor 18 divizii ger
mane ți italiene, cite participau 
la acțiune, pe frontul din răsărit 
unde după bătălia de la Kursk, 
trupele axei pierduseră definitiv 
controlul operațiunilor militare.

Numeric inferiori, datele ofi
cială consemnează raportul de 
1:6 între partizani și ocupanți, 
combatanții iugoslavi sînt ne- 
voiți, după lupte grele, sfl se

retragă in munți. Exista o mare 
dilemă: alături de partizani e- 
rau și cîteva mii de răniți plus 
populația ținutului. O retragere 
a armatei partizanilor fără ei ar 
fi dus la asasinarea bolnavilor de 
către fasciști... Și atunci „Sau 
cu răniții, sau deloc". Aceasta 
a fost soluția preconizată, iar 
pentru ducerea la îndeplinire a 
acestei acțiuni riscante, „bătălia 
pentru salvarea răniților și popu
lației" cum a fost denumită, a 
însemnat executarea unei inge
nioase tactici: singurul pod de 
pe rîu, unica posibilitate de re
tragere a celor încercuifi în va
lea rîului Neretva, a fost aruncat 
în aer. Nevoiți să atace In altă 
parte, adică tocmai acolo unde 
vartizanii aveau avantajul de a 
acționa într-un ținut muntos, 
fasciștii îyi părăsesc pozițiile ini
țiale permițînd retragerea răniți
lor pe un pod provizoriu făcut 
într-o singură noapte de către 
geniștii iugoslavi.

Urmărind cronologic eveni
mentele istorice filmul înfățișea
ză apoi lupta în care partizanii 
au distrus unitățile de elită ale 
germanilor și au înfrînt definitiv 
trupele trădătorilor cetnici care 
se alăturaseră ocupanților.

Veljko Bulajic a oglindit im
portantele momente ale subiec
tului cu o plastică cinematogra
fică de mare spectacol, dirijînd 
în cei aproape doi ani de tur
nare a filmului, un imens nu
măr de figuranți și o distribuție

internațională de renume. Ală
turi de actorii iugoslavi Bata 
Zivojinovici, Milena Dravic, Bo
ris Dvomic apat în acest film 
Serghei Bondarciuk (în rolul co
mandantului artileriei partizani
lor), Orson Welles (conducător 
al cetnicilor), Curt Jurgens și 
Hardy Kruger (in rolurile unor 
ofițeri germani), Yul Brynner (în 
rolul genistului Vlado, cel care 
a distrus și apoi a construit po
dul de pe Neretva). Sylva Kos
tina, Franco Nero etc.

Imaginea filmului aparține ex
celentului operator Tomislav 
Pinter cel care a mai filmat și 
„Am întîlnit țigani fericiți'.

BĂTĂLIA DE PE NERETVA 
se înscrie în rîndul filmelor de 
război evocatoare printre cele 
mai fidele evenimentelor istori
ce și în același timp in catego
ria acelora care ilustrează mare
le posibilități organizatorice și 
de producție ale cinematografiei 
iugoslave.

TUDOR STANESCU

Cadru din filmul „Bătălia de pe Neretva'

cîntecului
Aseară, o dată cu festi

vitatea de premiere și con
certul laureaților s-a con
sumat ultimul episod a! 
Concursului și festivalului 
cîntecului popular româ
nesc „Maria Tănase*.

întîmplarea a făcut ea 
abia spre sfîrșitul con
cursului pe scenă să se pe
rinde și aceia dintre con- 
curenți al căror repertoriu 
includea cîntecul bătrî- 
nesc. Fiind una dintre spe- 
:iile folclorice cu circu
lație limitată la cercul re- 
strîns al cîtorva bătrînl, 
cîntecul epic își trăiește 
poate ultimele prezențe în 
mediul folcloric. De aceea 
apariția sa pe scena Tea
trului național din Craiova 
a fost remarcabilă atît sub 
aspectul noutății și inedi
tului pe care a prezentat-o 
balada pentru spectatori, 
cît și pentru tendința de a 
o perpetua în conștiința 
publicului folosind de a- 
ceastă dată scena.

Numeroși soliști Instru
mentiști au inclus în re
pertoriul lor acea piesă de

popular românesc
mare virtuozitate artistică 
a folclorului muzical ro
mânesc care se numește 
„Cînd și-a pierdut cioba
nul oile“« Penciu Floarea 
din județul Prahova a in
terpretat cîntecul „Ciobă
naș de la miori", mult a- 
preciat de Ov. Densușianu, 
descoperitorul său. Este o 
variantă intermediară a 
motivului mioritic devenit 
mai tîrziu cîntecul „Măi. 
soldat de vînători". Ionela 
Porodan din Dăbuleni — 
Dolj a interpretat cîntecul 
haiducesc „Cînd văzui că 
nu mai ninge"; Radu Ni
colae din Florești-Stoenești 
— Ilfov a cîntat variante 
la baladele Ghiță Cătănuță 
și Rada Crîșmărița; în sfîr- 
șit, Roșoga Gheorghe, pro
fesor în Gura Motrului — 
Mehedinți, a interpretat 
două cîntece bătrînești lo
cale, culese de interpret. 
Acesta a fost repertoriul 
epic de pe scena festivalu
lui și l-am reprodus pen
tru interesul științific pe 
care îl reprezintă fenome
nul în discuție. Cîntec prin

„Maria
excelență de ascultare, cân
tecul bătrînesc se pretează 
foarte bine scenei și aceas
ta este ocazia cea mai po
trivită pentru a-1 oferi pu
blicului spectator.

Tudor Gheorghe, actor 
craiovean, interpret de 
prestigiu Incontestabil al 
unor vechi cîntece bătrî- 
nești, a făcut o demon
strație convingătoare în re
citalul pe care l-a dat toc
mai în sensul celor discu
tate de noi mai sus. Asu
pra lui vom reveni mai pe 
larg cu un prilej apropiat. 
Dar ceea ce vrem să sub
liniem însă de pe acum 
este faptul că în Tudor 
Gheorghe cîntecul bătrî
nesc — așa cum înțelegem 
că ar putea fi valorificat 
pentru a fi acceptat de cît 
mai multă lume — și-a 
găsit unul dintre interpre
ts cei mal desăvîrșiți- 

încheind însemnarea 
noastră, reproducem în or
dinea indicată de Comite
tul județean pentru cultu
ră și artă pe soliștii vocali 
și instrumentiști premiați

Tănase“
la această a doua ediție a 
Concursului și festivalului 
cîntecului popular româ
nesc „Maria Tănase“ : A- 
postol Maria (Gorj), Bon- 
ca Catița (Bihor), Bumbar 
Ileana (Maramureș), Cior
tan Eugenia (Vaslui), Ceia 
Tiberiu (Timiș), Dascălu 
Maria (Suceava), Prodan 
Ionela (Dolj), Pop Marta 
(Cluj), Roșoga Gheorghe 
(Mehedinți), Radu 
(Ilfov), Stamulea 
(Tulcea), Șandru 
(Sălaj), Botofei 
(Neamț), Buziană 
ghe (Constanța), Iovănescu 
Nelu (Dolj), Sava Vasile 
(Satu Mare), Sofian Con- 
Jtantin (Suceava), Stoicănel 
Ion (Teleorman).

După cum se vede, nu
mărul premiilor acordate 
este mai mare decît cel pe 
care l-am anunțat anterior. 
Marele număr al concu- 
renților valoroși a obligat 
juriul să acorde încă două 
mențiuni speciale.

Nicolae 
Steliana 

Rodica 
Mihai 

Gheor-

AL. DOBRE

0 NOUĂ revista social-culturală LA TG. MUREȘ

„V A T R
AGENDA

Omagiul orașului 
Drăgășani închinat

lui Tudor

ASISTENȚA
TEHNICĂ

In luna aprilie a apărut In 
peisajul revuistic al țării o nouă 
publicație social-culturală care 
poartă titlul uneia dintre cele 
mai prestigioase reviste con
cepute de Caragiale, Slavici și 
Coșbuc la sfîrșitul secolului al 
XIX-lea; este vorba de revista 
„Vatra*4 care, după 77 de ani* 
reapare la Tg. Mureș, editată de 
Comitetul județean Mureș pen
tru cultură și artărCum numărul 
UNU al revistei s-a bucurat de 
un deosebit interes din partea 
publicului, vînzîndu-se în cîteva 
ore atît în Tg. Mureș, în centre
le mai mari ale județului, cît și 
în țară, acum, după primul efort 
al prezentărilor ne-am adresat 
redactorului șef al publicației 
tîrgmureșene scriitorul ROMU
LUS GUGA, proaspăt laureat al 
Premiului Uniunii scriitorilor 
pentru proză pe anul 1971. Ce 
rol trebuie să îndeplinească re
vista pe care o conduceți, cum 
v-ați gîndit să-i constituit! pro
filul ?

ROMUEUS GUGA i Orașul în 
care apare acum revista Vatra 
este unul din vechile centre cul
turale ale României, o așezare 
dintre acelea în oare cultura ro
mânească are frumoase tradiții 
și In care, după Eliberare, dez
voltarea spirituală a națiunii și 
a naționalităților conlocuitoare 
a obținut rezultate deosebit de 
valoroase făcînd din Tg. Mu
reșul anilor antebelici, un oră
șel de provincie, desigur cu im
portante tradiții, unul din ma
rile centre Industriale, științifi
ce și culturale ale țării. înce- 
3Înd cu cancelaristii, cu Petru 
Maior, Alexandru Papiu Ilarian, 

Gheorghe Șincai, Avram Iancu, 
continuînd cu revuistica cultu
rală sau cea patronată de miș
carea muncitorească din zona 
Mureșului între cele două răz
boaie mondiale, aici s-a înfiri
pat o mișcare culturală care a 
dat mari personalități atî+ în 
domeniul culturii cît și al știin
ței. Dacă aș adăuga celor amin
tiți mai sus pe Bolyaț și Teleki. 
□e Filimon, Societățile pentru 
ectură, pentru teatru românesc 

ș.a.m.d., activitatea unor reviste 
apărute la Reghin și Tg. Mureș 
ca Progres și cultură, Orașul șo
merilor, Scînteierî (desigur cu 
cărțile lor bune dar șl discuta
bile, datorită vremurilor în ca
re au apărut trebuie spus că fie
care dintre acestea In felul său 
a contribuit la cimentarea aces
tei tradiții de veacuri, căreia 
societatea noastră socialistă i-a 
conferit o dimensiune cu totul 
nouă... Astăzi, județul Mureș, lo
cuit de români, magii*ari și ger
mani care trăiesc și muncesc în
frățiți în aceeași vatră comună, 
avînd aceleași țeluri este unul 
din județele !n care industria 
șl-a găsit un loc de frunte. E 
destul să amintim de Combina
tul chimic din Tîrnăveni, Termo-

centrala Iernut, Combinatul de 
prelucrare a lemnului din Re
ghin, Complexul de faianță din 
Sighișoara, pentru a avea cîteva 
argumente care să susțină afir
mația de mai sus. Același pro
gres se poate vedea și în alte 
domenii ale dezvoltării sociale. 
Azi, Tg. Mureș este un centru 
universitar, avînd un institut de 
medicină, institut de teatru, in
stitute pedagogice de trei ani și 
de educatori, o mulțime de școli 
și licee de specialitate unde, de 
asemenea, rezolvarea profund 
democratică de către P.C.R. a 
problemei naționale găsește a- 
tîtea și atîtea exemple. 
deci, că alături de 
două reviste, în limba 
ghiară Igaz Sză și Uj 
apariția revistei Vatra 
necesit

Cred, 
cele 
ma- 

Elet, 
, .. ------.6- o

necesitate. Ea va contribui la 
valorificarea mai intensă, știin
țifică, nu numai a moștenirii 
culturale deosebit de bogată în 
această zonă a țării, dar și la 
oglindirea marilor transformări 
petrecute în vremea noastră, 

“ tuturor 
această 
de lim-

petrecute în vremea 
transformări ce aparțin 
celor ce muncesc în 
parte a țării, indiferent 
ba pe care o vorbesc.

Aș dori să spun că dorința

Cu scriitorul 
ROMULUS GUGA, 

redactor șef

noastră este ca Vatra să fie în 
toate sectoarele o revistă activă, 
angajată, să-și spună părerea 
în toate marile probleme ale 
dezvoltării sociale, culturale, ar
tistice a țării. Pe de altă parte, 
ne dorim o revistă de o înaltă 
ținută, profund patriotică în tot 
ce concepem și scriem. Intr-un 
cuvînt, o oglinda a vieții mate
riale și spirituale a României de 
azi, așa cum se relevă ea pe a- 
ceste meleaguri. Pentru aceea 
vom acorda o mare importanță 
sectorului de Istorie, istoria fi
ind cea care, reliefînd valoarea 
trecutului și a prezentului, să>: 
dește în conștiința viitorului iu
birea față de comorile poporu
lui nostru, față de tradițiile lui 
pline de demnitate și sacrificii; 
alături de acest sector vom re
stitui contemporaneității o serie 
de mari cărturari, unii dintre ei 
azi pe nedrept uitați, o serie de 
documente, corespondențe, jur
nale aparținînd culturii româ
nești din secolele al XVIII-lea și 
al XIX-lea din zona aceasta și din 
întreaga Transilvanie Paralel, 
vom scoate în evidență lecția de 
istorie ce se scrie azi. In acest

fel Vatra dorește să-și aducă 
contribuția la dezvoltarea cultu
rii naționale. In domeniul lite
raturii vom acorda credit celei 
adînc responsabile, originale și 
cutezătoare. Tinerețea va fi de 
multe ori marele nostru parte
ner și chiar dacă nu întotdeau
na previziunile noastre se vor 
adeveri credem în necesitatea 
pionieratului pentru câ o lite
ratură nu se poate naște fără 
credite. Tînăra pleiadă de scrii
tori, azi încă necunoscuți sau 
prea puțin cunoscuți, va însem
na într-o zi moștenirea cultura
lă a unei generații. Ne vom stră
dui în această direcție să creăm 
o orientare sănătoasă revistei, 
sâ ne creăm un cerc larg de co
laboratori, scriitori profund pre
ocupați și implicați în vremea 
în care trăim, în problemele ei, 
dorind să promovăm acele va
lori care, fiecare realizate cu ta
lentul și măiestria de care dis
pun creatorii lor, să contribuie 
la îmbogățirea artei noastre so
cialiste. De asemenea, în aten
ția noastră va sta permanent 
preocuparea față de frumoasele 
tradiții folclorice din județul 
nostru. Intenționăm să acordăm 
un loc important, să stimulăm 
intens reportajul — un gen pe 
nedrept uitat —- de asemenea 
ancheta socială, mesele rotunde, 
ca forme, necesare într-o revis
tă social-culturală, ale dialogu
lui democratic cu ce'ățeanul. In 
fine, vom publica, literatură u- 
niversală, dar nu orice fel de 
literatură universală, selectînd 
acele opere care pot contribui 
după părerea noastră la îmbo
gățirea reală a cititorului ro
mân, făcîndu-i cunoștință cu 
ceea ce este mai bun, mai re
prezentativ în literatura de azi 
a altor popoare.

RED. Pentru realizarea aces
tor intenții amb-’țloase dispuneți 
desigur de colaboratori și re
dactori entuziaști, pasionați.

R. G. Colectivul nostru redac
țional este . .tînăr și, în parte, 
pentru mulțl este necunoscut. 
Pentru mine, însă acest anoni
mat și ___ 222 12__ __I_2_
zintă garanții deoarece nu mă 
îndoiesc de talentul lor. Aș a- 
minti aici pe prozatorul și e- 
seistul Dan Culcer, prozatorul 
Mihal Sin, poetul Gavril Se- 
dran, graficianul Ioan Pop șl pe 
reporterul Cornel Pogăceanu. 
Ne așteaptă o muncă grea, dar 
căreia sîntem hotărîți să-i dăm 
tot ce avem mai bun pentru a 
sluji cît mai bine politica cul
turală a partidului nostru desti
nată formării conștiinței socia
liste a oamenilor, ridicării ne
contenite a nivelului lor spiri
tual corespunzător cu idealurile 
epocii noastre.

Interviu consemnat de 
MIRCEA BORDA

este . .tînăr și, în parte,

această tinerețe repre-

Delegația Ministerului Comer
țului Interior, condusă de mi
nistrul Nicolae Bozdog, care a 
participat la deschiderea Expozi
ției internaționale „Tehnica mo
dernă a întreprinderilor comer
ciale și de alimentație publică — 
„Intorgmas 71", organizată în 
capitala Uniunii Sovietice, s-a 
înapoiat în Capitală.

Ca urmare a tratativelor pur
tate în spiritul prieteniei și în
țelegerii reciproce, la 30 mai a 
fost semnat, la București, Acor
dul între guvernul Republicii 
Socialiste România și guvernul 
Republicii Populare Albania pri
vind schimbul de mărfuri și plă
țile pe anii 1971—1975.

In acord se prevede dublarea 
volumului de schimburi între 
cele două țări față de prevede
rile acordului din anii 1966— 
1970.

(Agerpres)

Orașul Drăgășani, locul uneia 
dintre bătăliile pandurilor lui Tu
dor Vladimirescu, a ținut să cin
stească memoria marelui luptător 
pentru dreptate cu prilejul îm
plinirii a 150 de ani de la miș
carea revoluționară de la 1821 
dedicînd acestui eveniment am
ple manifestări culturale desfă
șurate aici, timp de trei zile. La 
casa de cultură numeroși cetă
țeni au fost prezenți la lucrările 
simpozionului „Tudor Vladimi
rescu luptător pentru libertate 
și independență națională" au
diind expunerile prof. univ. Va
cile Maciu, ale profesorilor lo
calnici Gh. Pavel și Eugen lo- 
nescu, referitoare Ia cauzele, des
fășurarea și importanța mișcării 
revoluționare de la 1821. Festi
vitatea a continuat cu activită
țile organizate în Piața Centrală 
a orașului în cadrul unei mari 
adunări populare. Tineri Imbră- 
cați în uniforme de panduri, în

costume naționale, elevi și pio
nieri, fanfara au făcut o caldă 
primire oaspeților. Tovarășul Pe
tre Dănică — prim secretar al 
Comitetului județean de partid a 
expus despre semnificația eveni
mentului sărbătorit.

V. RAVESCU

A apărut nr. 5/1971

al revistei

PRESA NOASTRĂ

(Urmare din pag. 1) 
stadiul simplei observări, apelăm 
la un om care cunoaște bine 
uzina, tov. ing. Ștefan Coman.

— După părerea mea, ne de
clară inginerul Ștefan Coman, 
cadrele tehnice nu sînt reparti
zate corespunzător pe schimburi 
de producție, deci asistența teh
nică nu e asigurată în condiții 
bune. La uzinaj» da pildă, din 
cei 30 de maiștri majoritatea vin 
la uzină dimineața deși în această 
tură sînt atîția ingineri, e și șeful 
secției, și adjunctul acestuia care 
dau și ei indicații în dreapta și 
în stînga, care coordonează și ei 
producția. în schimb, după amia
ză și noaptea sînt doar cîțiva și 
un singur inginer, și acela tînăr, 
fără experiență. Cam aceeași si
tuație e și la lecția cazangerie. 
Datele, cifrele, situația din teren 
ne arată să asistența tehnică în 
schimburile II și III ar trebui 
mult îmbunătățită.

Intr-adevăr, datele, cifrele Lt- 
vocate confirmă ca temeinică upi-

„Uzina 23 August"
B-dul Muncii 256. sector III, București, tramvai 23, 24, 

mașina 65, 79, 100, 101

ANGAJEAZĂ URGENT DIN BUCUREȘTI 
SI PROVINCIE :

— Strungari
— Frezori
— Rectificatori
— Găuritori
— Rabotori
— Lăcătuși
— Economiști
— Tehnicieni
— Merceologi

— MUNCITORI NECALIFICAȚI PENTRU CALIFICARE PRIN 
CURSURI DE SCURTA DURATA ÎN MESERIILE DE:

— Sudori
— Turnători
— Oțelari
— Electricieni
— Macaragii

(pentru Serviciul de aprovizionare, cu Bu
letin de Capitală)

— Frezori
— Rabotori
— Rectificatori
— Găuritori
— Strungari
— Sudori

— Electricieni
— Turndtori
— Otelari
— Forjori
— Macaragii

Candidații pentru cursurile de calificare trebuie tâ înde
plinească următoarele condiții :

— studii minim 7—8 clase elementare ;
— vîrsta de la 18 la 40 ani.
Pentru meseriile de turnători, forjori, oțelari și macaragii 

se primesc și absolvenți a 4 clase elementare.
Pe timpul școlarizării salarizarea se face conform H.C.M. 

2105/1969.
Cei interesați se vor adresa zilnic Io Serviciul Personal- 

Învățămînt, telefon 43 04 40 — interior 4.

memo
HELLO DOLLY : rulează la Pa

tria (orele 9,30; 13; 16,30; 20).
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AȘA 7 rulează la Capitol (orele 
8,30; 11; 13,30; 18; 18,30; 21). Favo
rit (orele 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20), 
Grădina Capitol (ora 20).

FACEREA LUMII : rulează la 
Central (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30), Aurora (orele 9,30; 
12; 15; 17,45), Tomis (orele 9; 11,45; 
14,30; 17,15), Giulești (orele 15,30; 
18; 20,30), Grădina Doina (ora 20), 
Grădina Tomls (ora 20,15), Grădi
na Aurora (ora 20,15).

DA-I ÎNAINTE COWBOY: ru
lează la București (orele •; 11,15; 
13,30; 16,30; 18,45; 21).

ELEFANTUL SLOWLY î rulea
ză la Festival (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 31), Grădina Festival 
(ora 20).

VULPILE ȘI ȘOARECII : rulea
ză la Doina (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : rulează la Luceafărul (o- 
rele 9; 13,30; 18; 19,30), Excelsior 
(orele 9; 12,30; 18; 19,30), Grivița 
(orele 9; 13,30; 16; 19,30), Flamu- 
M (orele >; 12,30; 16; 19,30), Mo-

dem (orele 16; 19,30),
Stadionul Dlnamo (ora 20).

BĂTĂLIA DE PE NERETVA: 
rulează la Feroviar (orele 9; 12,30; 
16; 19,30), Melodia (orele 9; 12,30; 
16; 19,30), Gloria (orele 9; 12,30;
16; 19,30), Grădina Modern (ora 
20,15).

CAZUL C. L. ; rulează la Vic
toria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45).

AVENTURILE LUI TOM SA
WYER ; MOARTEA LUI JOE IN
DIANUL : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9,15; 12,30; 15,45).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 18,45—20,45 în conti
nuare).

PREȚUL PUTERII : rulează la 
Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45).
ÎN ARȘIȚA 
la Înfrățirea 
20).

SECRETUL 
TORIA 
Ie 14,30; 
(ora 20,30).

ZU, FR AN CISC S KORIN A I ru«

NOPȚII : rulează 
(orele 15,30; 17,45;

DIN SANTA VIT- 
rulează la Buzești (ore- 

.17.15), Grădina Buzești

lează la Dacia (orele 8,45—20 In 
continuare).

SUNETUL MUZICH : rulează la 
Bucegi (orele 10; 16,30; 20), Arta 
(ora 16), Grădina Bucegi (ora 20), 
Grădina Arta (ora 20).

MIHAI VITEAZUL : rulează la 
Unirea (orele 16,30; 20,15), Grădi
na Unirea (ora 20,15).

BUTCH CASSIDY ȘI SUNDAN
CE KID : rulează la Lira (orele 
15,30; 18), Floreasca (orele 15,30; 
18; 20,15), Miorița (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Grădina Vi- 
tan (ora 20,15), Grădina Lira (ora 
20,15).

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI ; 
ZESTREA DOMNITEI RALU : 
rulează la Drumul Sălii (orele 
15,30; 19,15), Ferentari (orele 15; 
19), Moșilor (orele 15,30; 19).

SERATA : rulează la Volga (o- 
rele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18.15;
20,30).

PRINTRE COLINELE VERZI : 
rulează la Rahova (orele 15,30; 18; 
20,15).

PAN WOLODYJOWSKI : ru
lează la Progresul (orele 15,30; 19).

CEI TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL: rulează la Pacea (ore-

le 16; 18; 20), Cosmos (orele 18*. 
20.15).

DOAR UN TELEFON : rulează 
la Crlngași (orele 16: 18; 20).

DOMICILIUL CONJUGAL : 
lează la Viitorul (orele 16; 18;

CRONOMETRUL : rulează 
Popular (ora 15,30).

CLANUL SICILIENILOR : 
lează la Popular (orele 18; 20,15).

PE COMETĂ : rulează la Mun
ca (orele 16; 18; 20).

CHEMAREA FRONTULUI ! ru
lează la Cosmos (ora 15,30).

ULTIMUL SAMURAI : rulează 
la Vltan (orele 15,30; 18).

ADIO, GRANADA I : rulează la 
Laromet (orele 15.30; 17,30; 19,30), 
Flacăra (orele 15,30: 18; 20,15).

ru-
20). 

la
ru-
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Teatrul Național ,,I. L. Cara- 
giale“ (Sala Studio) : SĂ NU-ȚI 
FACI PRĂVĂLIE CU SCARA — 
ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) :

I.C.S. Victoria

eu sediul în București str. Academiei nr. 2 — sector 4. selec
ționează prin •

CONCURS
In perioada 10—30 iunie 1971, zilnic, între orele 7 și 15,30 

tineri, pentru a fi calificați prin Școala profesionala comer
ciala, cu durata de 2 ani, în următoarele meserii t

— vînzâtori produse textile-încâlțâminte ;
— vînzâtori produse metalo-chimice ;
— vînzâtori aparate și produse electromecanice.

CANDIDAȚII TREBUIE SA ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE 
CONDIȚII:

— sâ aibâ domiciliul stabil în municipiul București;
— sâ îndeplinească în cursul anului 1971 maximum vîrsta 

de 18 ani;
— sâ fie absolvent a 8 clase generale.

LA CONCURS. CANDIDAȚII VOR PREZENTA URMĂTOARE
LE ACTE s

— Buletinul de identitate )
— Certificat de naștere, în original ți copie ;
— Adeverință de promovare a clasei a Vlll-a a țeolii ge

nerale, sau certificat de absolvire (în original ți copie) a 
țeolii generale ;

— Fița medicală completată, eliberată do țcoala generală, 
sau un certificat medical, eliberat de circumscripția me- 
dico-sanitară, la care candidatul este luat în evidență ;

— Buletinul de analiza sîngelui ți rezultatul examenului ra
diologie pulmonar (radioscopie. radiografie sau micro
radiografie) efectuat eu cel mult 3 luni. înainte de con
curs ;

— Adeverință din cîmpul muncii al tatălui candidatului.
Candidații se vor prezenta la sediul întreprinderii, împreună 

cu părinții (tatăl), în vederea încheierii contractului de uce
nicie.

Drepturile elevilor-ucenici sînt cele acordate de dispozițiile 
în vigoare.

Informații suplimentare se pot obține la Biroul personal și 
învâțâmînt, telefon 16 77 84.

nia tov. ing. Ștefan Coman, 
care însă nu este altul decît șeful 
serviciului organizarea produc
ției la Uzina „Progresul". Tot 
dînsul cunoaște așadar că la sec
ția turnătorie în primul ichimb 
lucrează 33 cadre tehnice, în al 
doilea 6, jn al treilea 5, la bobi- 
naj dimineața sînt prezenți 40, 
după amiaza 6, noaptea tot 6 etc. 
Fiind în posesia unox asemenea 
cifre, vrem să aflăm și opinia 
șefului de serviciu salarizare, a 
aceluia care are în atribuțiile sale 
această chestiune.

— Noi credem că asistență teh
nică pot acorda nu numai mai
ștrii, ci și șefii de echipă. Unele 
locuri de muncă presupun mai 
mult o coordonare a activității 
decît o adevărată asistență teh
nică. De aceea am căutat să asi
gurăm asistența tehnică în pri
mul rînd pentru locurile cheie, 
ne declară Mihal Chivu, șeful 
•erviciului salarizare.

Dacă ar fi să acordăm credit 
acestei motivări am ajunge Ia 
concluzia că la locurile de munca 
cheie, deci de mare importanță 
în activitatea uzinei, se lucrează 
numai îr» primul schimb, numai 
dimineața, deși aceste locuri sînt 
dotate cu mașini complexe, cu o 
cotă ridicată de amortisment, șl 
au un rol deosebit în procesul do 
producție. O asemenea concluzio 
nu poate fi decît aparent adevă
rată. De altfel șeful serviciului 
salarizare ne mai face o declara
ție puțin cam ciudată :

— La noi schimbul I! este 
bun. Omul poate să lucrez* 
fiindcă e lăsat mai liber.

Cum adică ?! Dacă într-adevfir 
această afirmație are o bază 
reală, ar însemna ca randamen- < 
tul cel mai scăzut să-1 aibw 
schimbul de dimineață unde sînt 
prezențe, spre pildă, la uzinaj și 
bobinaj, cîte 40 cadre tehnice, 
iar în celelalte ture doar cîte 
6—7. Ceea ce e în contradicția 
cu realitatea. Evident, că și da 
astă dată avem de a face tot cu 
o... motivare, cu o justificare. Și 
în această situație nu putem 
decît să-i dăm dreptate ingineru
lui Ștefan Coman, șeful serviciu
lui organizarea producției: anu
me, că la Uzina „Progresul* din 
Brăila asistența tehnică nu • 
concepută și desfășurată în con
dițiile dorite, la nivelul necesar.

Tn încheiere, tov. ing. Ștefan 
Coman, referindu-se la chestiu
nea discutată și afirmînd necesi
tatea unor măsuri, preciza :

~ Ar fi bine ca înainte să 
aplicăm o idee, o măsură, să 
dispunem de analize economica 
temeinice asupra rentabilității. Și 
să nu mai procedăm ca pînă 
acum, să spunem iar : vedem ce 
iese la urmă. Trebuie să avem în 
vedere permanent rentabilitatea.

Perfect de acord. Dar cine îi 
împiedică să efectueze asemenea 
analize economice asupra renta
bilității asigurării unei bune a- 
sistențe tehnice ? Uzina are chiar 
un compartiment a cărui sarcină 
este efectuarea analizelor econo
mice invocate. Atunci ?

D-ALE CARNAVALULUI — ora 
20; Teatrul „C. Tănase* (Sala 
Savoy) : MICUL INFERN — ora 
19.30; Teatrul Giulești : CURSA 
DE ȘOARECI — ora 19,30; Tea
trul „Ion Vasilescu" : SPARGERE 
LA MIEZUL NOPȚII — ora 19,30; 
A.T.M. (La Ateneul Român — 
Sala Studio) î 
ora 20.

PREMIERA

MAI UT1
populari • 18,15

LUNI, 11

• 18,00 Muzică __ _ w
Scena • 18,45 Stop-Cadru • 19,15 
Tragerea de amortizare ADAS 
• 19,20 1001 de seri • 19,30 Tele
jurnalul de seară. Sport • 20,10 
Un eveniment artistic : Hamlet 
la Elsinor (II) de W. Shakespea
re • 21,40 Steaua fără nume. Mu
zică ușoară • 22,30 Imagini din 
R.P.D. Coreeană • 22,50 Tele
jurnalul de noapte. Noi cartier, de locuinfa in Oradea

MITING AVIATIC 
AL PIONIERILOR 
$1 ȘCOLARILOR

Litoralul a găzduit duminici 
dimineața mitingul aviatic și 
nautic ai pionierilor și școlarilor 
„Mamaia 71" și • 3-a ediție a 
raliului de carturi „Cupa Ovi- 
diu", organizate de Consiliu! 
județean Constanța al organiza
ției pionierilor.

La debarcaderul „Neptun" șl 
bazinul „Perla* din stațiunea 
Mamaia s-au întrecut, la probele 
de aero, racheto și navo-modele, 
pionieri și școlari din județul 
Constanța și din alte județe ale 
țării. La raliul de carturi, desfă
șurat în piața „Independenței* 
din municipiul Constanța au par
ticipat echipaje din mal multa 
localități din țară.

. f
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FOTBAL Etapa XXV; Performera—Petrolul IATĂ DRAMATICA „ISTORIE*- TN IMAGINI A ÎNSCRIERII CELUI DE AL DOILEA GOL AL ECHIPEI PROGRESUL ÎN URMA 
CĂRUIA LUPTA SPORTIVA, AVEA SA SE TRANSFORME ÎNTR-O VERITABILA CORRIDA SOLDATĂ CU ELIMINAREA IEȘENILOR 

PALL Șl MOLDOVEANU. AUTORUL GOLULUI, VIOREL POPESCU, SĂRUTA PAMTNTUL I

Fotografii do PAVEL TTNJALA

UN FINAL CLASAMENT

D
upă isprava „olimpicilor" de 
la Tirana, care ne-a mai es
tompat ceva din amărăciunea 
produsă de minutul 88 la 
Bratislava, ne ocupăm acum, 
pe-ndelete, în liniște și cu 

calm, de finalul destul de oaptivant al cam
pionatului.

Etapa a 25-a a debutat, sîmbătă, cu me
ciul Progresul — Politehnica Iași. La această 
oră spiritele s-au liniștit, bancarii se simt 
mai ușurați de încă o piatră de moară și 
prin acest 4—2 au depus o opțiune serioasă 
pentru rămînerea în „A“, iar ieșenii s-ar re
semna și ei mai ușor dacă n-ar trebui să se 
gîndească la absența lui Pali și Moldoveanu 
din -team-ul lor de bază, în următoarele eta
pe. Cum Pali este un stîlp al apărării și Mol
doveanu omul de gol, echipa ar putea să 
aibă un final mai critio și să termine, con
trar aspirațiilor, pe un loc mai modest decît 
indică propria-i valoare. Singurul om, sau sin
gurii, că-s trei — o „treime" de „B“ nu știu 
însă, cît de sfîntă : BIRĂESCU, BOROȘ, 
BLAU — care vor mai avea de furcă — bă
nuim și dorim aceasta — sînt arbitrii. Arbi- 
trînd de-o manieră incalificabilă au ratat un 
spectacol sportiv, lăsînd dubii în inimile 
celor zece mii de suporteri care au răbdat 
cu stoicism ploaia ce i-a biciuit fără milă. Ei 
au plecat dezan^igiți de istoria plină de pe
ripeții, de gesturi anti-sport și anti-fotbal, pe
trecute cu duiumul în cele 90 de minute de 
joo. A fost un meci urît, plin de brutalități 
care pînă la urmă a dat cîștig de cauză e- 
chipei Progresul, mai insistentă în atac, cu 
perioade mai lungi de dominare. Desigur nu 
trebuie scăpate din vedere condițiile în care 
s-a desfășurat acest joc: ploaia n-a contenit 
sa oadă, terenul a fost moale, alunecos, mai 
propice pentru, patinaj deqît ... pentru fente, 
sprinturi de pe loc, detente iar miza dis
putei cîntărind și ea substanțial la gradul de 
tensiune la care s-a desfășurat. Chiar în a- 
oeste condiții sînt reprobabile gesturile, pro
testele și brutalitățile comise de Pali, Moldo
veanu, Cuperman, Beldeanu etc., indiferent 
de justețea sau injustețea deciziilor arbitru
lui. Nu arbitrii, în ultimă instanță, sînt cei 
care le interzic asemenea manifestări ci spi
ritul, legile scrise și nescrise ale sportului.

Din celelalte șapte partide desfășurate ieri, 
un interes mai deosebit prezenta cea de la 
Cluj, dintre Rapid și C.F.R. din localitate, 
pentru scopurile total diferite, pe care le ur
măreau în lupta de pe teren : prima echi
pă este angajată în disputa pentru titlu, iar

cea de a doua, în bătălia pentru evitarea re
trogradării. Dar meciul n-a fost nici pe de
parte ceea ce ar fi trebuit să fie : după 
o repriză în care combatantele parcă se in
vitau reciproc la acțiune, în cea de a doua, 
„frații" de pe Someș ai feroviarilor bucureș- 
teni, au prins curaj asaltînd cu mai multă in
sistență poarta apărată, ieri, mai slab decît 
de obicei, de Răduoanu. Atacul giuleștean s-a 
ferit parcă și el de poarta lui Mărculescu, iar 
defensiva condusă de Lupescu, a cedat de 
două ori, și decisiv, oferind, astfel, colegilor 
lor de departament, încă o traversă de sus
ținere a moralului în asalturile pe care le mai 
au de suportat. Dar Rapidul, în schimb, și-a 
diminuat întrucâtva șansele de a juca, în se
zonul următor în „C.C.E." cu „marile puteri" 
ale fotbalului continental.

Dar, nici dinamoviștii, care puteau lua un 
sprint decisiv, deși erau deconectațisprint decisiv, deși erau deconectați de re
zultatul de la Cluj, n-au putut trece de Pe
trolul, o echipă care nu emite nici un fel de 
pretenții și care ni s-a părut într-o eclipsă 
de formă, prematur obosită. Petroliștii n-au 
înregistrat în aoest retur nici o victorie, dar 
draw-ul reușit de ei la București face cît o 
victorie. In celelalte meciuri ale etapei — 
rezultate scontate. S. C. Bacău, obținînd vic
toria, i-a dat un brînci Jiului, singura echi
pă din osie 4 candidate prezumptive la re
trogradare, care a jucat în deplasare. De a- 
ceea să-i acordăm încă șanse. Lucrurile ră
mîn, în continuare, încurcate. Nu-i nimic, ba 
chiar e frumos. Vor avea și etapele urmă
toare atributul atractivității iar pasionații su
porteri nu vor obosi să faoă calcule, specu
lații, să se controverseze cu patimă.

Se anunță un final de campionat de foc. 
Precaritatea unor echipe ce se află în peri
metrul cu locuri fatidice, pe marginea prăpas- 
tiei ce ascunde „groapa cu lei*, va furniza 
dispute extrem de aprige. Nici lupta pentru 
titlu nu e încheiată. Iată de ce considerăm,

imiza 
« _ ----- — _I_—_____ — pentru

titlu nu e încheiată. Iată de ce considerăm, 
că Federația, colegiul central de arbitri, au 
datoria să vegheze, să asigure, prin toate mij
loacele de care dispun — inclusiv prin solici
tarea unor arbitri de peste hotare, de pildă 
un Lo Bello sau Sbardella, pentru partidele 
decisive — un climat normal de desfășura
re a meciurilor-cheie, să delege arbitri cu 
cea mai mare experiență, recunoscuți ca a- 

părători ai spiritului de fair-play, loiali și 
cinstiți, singurii care pot să determine ca re
zultatele să fie cele reale, meciurile să se în
cheie echitabil, păstrînd astfel, nealterată 

substanța umană și nobilă a luptei sportive
VASILE CABULEA

INVINGÎND
PE DINAMO

CU 7-6

STEAUA CAMPIOANA !

Dinamo 25 13 7 5 41—20 33
Rapid 25 11 10 4 29—17 32
„U" Craiova 25 11 6 8 21—19 28
Farul 25 10 8 7 34—33 28
Petrolul 25 9 9 7 29—28 27
Steagul roșu 25 11 5 9 21—21 27
Politehnica 25 11 4 10 39—33 26
Steaua 25 9 8 8 32—27 26
U. T. A. 25 11 4 10 32—28 26
Universitatea Cluj 25 8 8 9 24—24 24
F. C. Argeș 25 8 8 9 32—32 24
S. C. Bacâu 25 10 3 12 31—34 23
C. F. R. Cluj 25 8 6 11 30—39 22
Jiul 25 9 3 13 21—29 21
Progresul 25 7 6 12 24—31 20
C. F. R. Timișoara 25 5 3 17 15-40 13

DIAGRAMA ETAPEI
PROGRESUL—POLITEHNICA 

4—2 (1—0). Meciul s-a disputat 
sîmbătă pe stadionul „Republi
cii** în prezența a 10 000 de specta
tori. Au marcat : Viorel Popes
cu (2), Năstase și Matei — pen
tru Progresul; Moldoveanu și 
Lupulescu — pentru Politehnica.

C.F.R. CLUJ—RAPID 3—1 
(1—1). Țegean (min. 10), Fanea 
Lazăr (min. 75) Șoo (min. 84) 
respectiv Petreanu (min. 38) sînt 
autorii golurilor. In urma aces
tui eșec, Rapid își vede com
promise șansele de cucerire a 
titlului de campioană. învingă
torii păstrează în continuare 
speranțe de supraviețuire în di- 
vitia A... ’

DINAMO—PETROLUL 2—2 
(2—1). Oaspeții și-au continuat 
la București suita meciurilor 
nule ; numai în retur și-au în
scris în clasament șase remize ! 
Semisurpriza a fost anunțată 
chiar în minutul 7, oînd Dincuță 
a deschis scorul. Un minut mai 
tîrziu a egalat Dumitrache, iar 
în minutul 12 Sălceanu a adus 
avantaj echipei Dinamo. Golul

egalizator l-a înscris Petruț în 
min. 52.

C.F.R. TIMIȘOARA—FARUL 
0—0.

S.C. BACAU—JIUL 2—0 <0—0). 
Emerich Dembrovschi nu mar
case nici un gol în cele 24 de e- 
tape scurse pînă ieri ! în partida 
cu Jiul, singurul fotbalist român 
cu statuie și-a onorat „firma1*, 
înscriind două goluri — al doi
lea din lovitură de la 11 m.

F.C. ARGEȘ—U. CLUJ 1—1 
(0—0). Pe linia comportări
lor bune din deplasare, stu
denții clujeni au obținut un 
draw, prețios care-i scoate 
definitiv din zona peri
culoasă a clasamentului. Anca 
(min. 57) și Frățilă (min. 69) sînt 
autorii celor două goluri.

UNIV. CRAIOVA—U.T.A. 1—0 
(1—0). Singurul gol al meciului 
a fost marcat de Oblemenco în 
min. 5.

STEAGUL ROȘU—STEAUA 
2—1 (0—0). Au marcat Florescu 
(min, 77), Drăgoi (min. 83), res
pectiv Ștefănescu (min. 89).

ETAPA VIITOARE
FARUL—POLITEHNICA ; RAPID—STEAGUL ROȘU ; PETROLUL— 
C.F.R. CLUJ ; JIUL—DINAMO BUCUREȘTI ; „U" CLUJ— 
U" CRAIOVA ; STEAUA—F. C. ARGEȘ ; U.T.A.—S. C. BACAU > 

C. F. R. TIMIȘOARA—PROGRESUL

„Turneul țărilor socialiste"
întrecerile „Turneului țărilor 

socialiste" la care au participat 
cei mai buni scrimeri din Bul
garia, Cuba, R. D. Germană, Po
lonia, Ungaria, Uniunea Sovieti
că și România, au oferit un ade
vărat spectacol sportiv, atît da
torită faptului că valoarea parti-

BASCHET
Nevoia

de tinerețe

! SCRIMĂ
cipanților a fost foarte ridicată, 
cît și surprizelor de proporții care 
s-au ivit pe parcursul disputării 
asalturilor. Pe de o parte maxi 
favoriți ai probelor, ca Eduard 
Vinokurov (U.R.S.S.) — sabie, Mi
hai țiu (România, — floretă, A- 
lexei Nikancinov (U.R.S.S.), Ilea
na Drîmbă (România) — floretă 
feminin, au fost nevoiți să pără
sească cu mult înainte de fina
lă, planșeta de concurs, iar pe de 
altă parte, tineri cu reale calități 
au „forțat" porțile consacrării, e- 
voluînd de o manieră îmbucură
toare pentru cei ce se gîndesc 
la viitorul scrimei din fiecare 
țară.

O frumoasă impresie a lăsat-®

șl tinăra campioană Suzana Ar* 
deleanu, semifinalistă a întrece
rilor feminine, ca de altfel și 
colegii ei C. Alexiu (floretă) și 
I. Pop șl S. Vlad (sabie).

Reprezentativele noastre de 
scrimă intră după această com
petiție în pregătirea finală pen
tru apropiatele campionate mon
diale care se vor disputa la Vie- 
na în prima jumătate a lunii 
iulie.

Sperăm că în loturile care vop 
începe această pregătire „in li
nie" dreaptă se vor afla și o 
parte dintre tinerii care s-au e- 
vidențiat în întrecerile acestui 
concurs.

MIRCEA GRUEV

Peste 5 000 de spectatori au 
umplut sîmbătă după-amiază 
tribunele terenului de handbal 
din Șoseaua Ștefan cel Mare, 
pentru a urmări eternul derby 
dintre echipele Dinamo și 
Steaua. Și chiar dacă ploaia — 
nelipsită în ultimii ani la jo
cul derby — a fost mai punc
tuală ca niciodată — începînd 
și sfîrșind o dată cu meciul — 
devptații iubitori ai sportului 
cu mingea mică n-au avut ce 
regreta pentru că li s-a oferit 
prilejul să asiste la o partidă 
în care frumusețea handbalu
lui s-a arătat în toată străluci
rea ei ! Cu toate că Steaua a 
deschis scorul — la capătul u- 
nui „balet“ — Gațu, încheiat cu 
un gol superb al lui Marinescu 
— handbaliștii de la Dinamo 
au luat imediat conducerea. 
Tactica adoptată de Oprea Vla- 
se a fost foarte simplă: Gruia 
ținut „om la om" de Samungi 
la fel Birtalan de Licu, iar Pe
nu investit cu sarcini precise 
pentru intimidarea adversari
lor. Socoteala a fost bună și 
mecanismul a funcționat a- 
prpape perfect, dar numai pî
nă cînd (min. 14) Theodor Coa
să îl păcălește pe Penu, înscri
ind peste el un gol splendid, 
cu boltă. A fost momentul în 
care campionii și-au dat sea
ma că pot cîștiga, iar dinamo
viștii că pot pierde! Repriza 
fecundă găsește echipa lui

Cornel Oțelea în ofensivă și 
dinamoviștii răzbat tot mai 
greu spre poarta adversă. Go
ran reduce din handicap în fa
voarea Stelei (min. 33: 4—3), 
Dan Marin reface diferența 
pentru Dinamp (min. 40: 5—3), 
după care urmează o suită de 
trei lovituri de la 7 metri 
(Steaua — două, Dinamo — 
una) executate fără greșeală de 
Birtalan și re* .ectiv Dan Ma
rin. Ultimele 5 minute ale jo
cului aveau să însemne un a- 
devărat infern. Steliștii se dez
lănțuie (arătînd totodată că au 
resurse fizice nebănuit de 
mari), circulă atent la semi
cercul advers, iar la capătul u- 
nei combinații de mare finețe 
Cristian Dieter—Spek—Gruia 
— acesta din urmă, deși păzit 
și lovit fără încetare timp de 
peste 50 de minute, înscrie pe 
lîngă Penu rămas în espectati- 
vă: 6—6 ! Dinamoviștii încear
că imposibilul, pînă și portarul 
lor ajunge... pivot pe semicer
cul advers, dar, un ultim con
traatac lansat de Dincă îl gă
sește pe tînărul Stockl în pozi
ție ideală, iar tabela de marcaj 
indică pentru a doua .oară în 
joc un scor favorabil echipei 
lui Gruia: 7—6. Așadar. Steaua 
învinge pe Dinamo cu 7—6 
(2—4), devenind pentru a 6-a 
oară campioană a țării.

HORIA ALEXANDRESCU

Ieri, la ștrandul Tineretului 
pe o ploaie torențială, s-a 
desfășurat întîlnirea derby la 
polo, dintre echipele bucureș- 
tene Dinamo și Rapid. Ambe
le, într-o excelentă formă, au 
ftirnieat, de-a lungul celor pa
tru reprize, o partidă de bun 
nivel tehnic. Dinamoviștii, cu 
vn excelent realizator —

Zamfirescu — și un valoros 
coordonator, ZaJian, au domi
nat întreaga partidă. Golurile 
au fost înscrise de Zamfirescu 
(2), Zahan, Novac și Lazăr 
pentru Dinamo și Miu, Slăvei, 
Culineac și Szabo pentru Ra
pid. Scor final : 5—4 (1—1 ; 2— 
0; 2—1; 0—2). Sîmbătă, la a- 
celași bazin, a avut loc jocul 
Dinamo — I.E.F.S. Campionii 
au jucat tot timpul ofensiv 
învingind fără dificultate pe 
studenții bucurcșteni. Scor fi
nal : 10—2.

GH. IHE

Steaua—Dinamo
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G. CHIRALEU : Consider că 
divizia B ar trebui să devină 
un veritabil campionat de ti
neret, furnizind astfel posibi
lități de afirmare pentru ju
niorii talentați. In acest scop 
ar trebui, poate, scăzută la 
22 ani, limita de vîrstă a ju
cătorilor tineri pe care fiecare 
echipă e obligată să-i între
buințeze in campionat.

D. LECCA : Divizia B de 
baschet iși va justifica exis
tența, va fi utilă doar atunci 
cînd va constitui realmente o 
treaptă intermediară de la 
campionatele școlare și de ju
niori la prima divizie.

I. PETRUȚIU : Divizia se
cundă trebuie să îmbine mai 
eficient rutina unor jucători 
vîrstnici qu tinerețea și do
rința de afirmare a altora, să 
promoveze astfel pe juniorii 
de talent din diviziile școlare.

Aceste trei opinii aparțin 
antrenorilor celor trei echipe 
care au dominat prima serie 
a diviziei B de baschet mascu
lin : Voința București, Acade
mia Militară și Universitatea 
București. Ele exprimă, pe 
scurt, principala carență a 
actualei divizii secunde de 
baschet, care — deși mult mai 
puțin ca la alte discipline 
sportive — reprezintă în mare 
măsură un refugiu pentru ju
cătorii plafonați, care nu mai 
au loc în divizia A, decît o 
treaptă de experiment și afir
mare pentru tinerii baschetba
liste Să sperăm că modul în 
care se preconizează desfășu
rarea pe viitor a campionate
lor diviziei B, precum și o se
rie de alte măsuri prevăzute 
de C.N.E.F.S. (între care posi
bilitatea dublei legitimări a 
juniorilor ni se pare cea mai 
susceptibilă de eficacitate) vor 
transforma eșalonul secund al 
baschetului nostru într-o ve
ritabilă pepinieră a talente
lor, într-un campionat al tine
reții și afirmării. Deocamdată, 
iată formațiile care, cîștigînd 
cele patru serii ale diviziei B 
au promovat în prima cate
gorie : la feminin, două echi
pe studențești — Universita
tea Timișoara și Universita
tea Iași; la masculin vor juca 
în divizia A Voința București 
și Comerțul Tîrgul-Mureș.

GIMNASTICĂ
Sîmbătă după-amiază în sala 

Dinamo din Capitală s-a des
fășurat întîlnirea internaționa
lă dintre reprezentativele mas
culine de juniori ale României 
și Bulgariei. Din rîndul 
gimnaștilor români, o impre
sie deosebită au lăsat Nicolae 
Oprescu și Mihai Borș, pose
sori ai unei tehnici de nivel 
foarte înalt, iar de la oaspeți, 
Krasimir Mihailov, Andrei 
Keranov și Nicolai Eftimov, 
Din toate exercițiile prezen
tate am reținut pe cel de la 
țol al bulgarului Mihailov, 
„paralelul" lui Mihai Borș și 
„bara" lui Nicolae Oprescu, în 
care elemente cu un mare co
eficient de dificultate și un 
grad înalt de spectaculozitate 
au fost executate cu precizie 
maximă. Iată clasamentul fi
nal, individual-compus: 1. N. 
Oprescu 54,90; 2. M*Borș 53.80; 
3. M. Doncev 52,75; 4. K. Mi
hailov 52,65; 5. L. Morovan
52,40; 6. N. Eftimov 52,30.

Hotărit lucru, marele mae
stru american Bobby Fischer 
este într-o mare formă spor
tivă, iar adversarul său în 
meciul care se dispută la 
Vancouver, sovieticul Taima- 
nov, este depășit categoric, 
cu toate eforturile remarca
bile pe care le face pentru a 
ține pasul cu marele său ad
versar. Și cea de a cincea 
partidă a meciului, în care 
Fischer a jucat cu piesele al
be. a revenit marelui maes
tru american care conduce 
astfel, cu scorul de 5—0 scor 
unio în analele unor aseme
nea meciuri. Au crescut mult 
șansele de calificare ale ma
relui maestru danez Larsen 
care a remizat cea de a șap
tea partidă a meciului, pe ca
re îl susține la Las Palmas 
în compania lui Uhlmann. Se 
pare că în ultimele partide, 
Larsen s-a decis să dea cu 
orice preț o tentă de origina
litate acestui meci cîștigînd 
mereu cu negrele și remizînd 
cu piesele albe. Cea de-a 8-a 
partidă a revenit însă lui 
Uhlmann, care a redus din 
handicap. Astfel, Larsen con-

ȘAH
din meciul OVIDIU PĂUN A. H.
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CINE INIȚIAZĂ ELEVII IN SPORTUL PREFERAT?
(Urmare din pag. 1)

orii acceptînd în final ideea po
trivit căreia, în cadrul lecției 
de educație fizică trebuie să e- 
xiste un echilibru între exerci
țiile fizice analitice și inițierea 
elevilor în diferite ramuri spor
tive. Este de fapt, credem, for
ma care răspunde cel mai bine 
cerințelor actuale ale educației 
fizice școlare. Păstrînd echili
brul de care vorbeam mai sus. 
efiaiența și atractivitatea lecției 
de educație fizică vor crește 
considerabil. Formarea deprin
derilor de mișcare, dezvoltarea 
gustului pentru practicarea or
ganizată a exercitlilor fizice și 
a diverselor ramuri sportive 
s-ar realiza, astfel, mult mai u- 
șor decît în cazul lecțiilor anos
te, împănate cu vorbe mari prin 
care se caută, fără sorți de iz- 
bîndă. desigur, să se demonstre
ze foloasele practicării educa
ției fizice.

In școala de cultură generală, 
sportul a fost și mai este încă, 
accesibil unui număr foarte mic 
de elevi, în special celor care 
fac parte din reprezentativele 
școlare. Marea masă a elevilor, 
cu excepția orelor de educație 
fizică, rămîn încă departe de 
terenurile și sălile de sport ale

școlilor, considerîndu-se că este 
inutil să se piardă timpul cu ni
ște elevi fără aptitudini sporti
ve. Considerăm acest lucru ca 
o mare greșeală ce trebuie ur
gent reparată. Fără a-i neglija 
pe cei cu aptitudini deosebite, 
avem datoria să asigurăm celor 
mulți, talentați sau nu, experi
mentați sau nu, o cît mai. bogată 
și- atractivă activitate sportivă. 
Toți, dar absolut toți elevii, la 
nivelul posibilităților lor, fireș
te, trebuie să devină practican- 
ții uneia sau mai multora din
tre disciplinele sportive.

Pledînd pentru o pondere mai 
mare a sportului în lecțiile de 
educație fizică nu ne gîndim, 
așa cum unii ar putea crede, ca 
toți elevii noștri să atingă ni
velul marilor performanțe. Ceea 
ce dorim este ca ei să ajungă 
să simtă nevoia de mișcare așa 
cum o simt pe cea de aer. A- 
ceasta este marea performanță 
către care, cred, este necesar 
să tindem. Dacă din rîndul ele
vilor pe care îi educăm fizic si 
sportiv vor apare mari campi
oni și medaliati olimpici, cu a- 
t’t mai bine. Hotărîrea clubului 
Dinamo de a invita școlile din 
apropiere să-și desfășoare o 
parte din lecțiile de educație fi
zică pe terenurile din parcul său

sportiv a fost primită cu entu
ziasm de profesorii și elevei șco
lilor respective. Ar fi bine ca 
și alte cluburi și asociații spor
tive să inițieze asemenea acți
uni care, sîntem convinși, ar 
contribui considerabil la crește
rea eficienței și atractivității 
lecțiilor de educație fizică și 
sportivă. Cum spuneam, ceva 
mai înainte, nu prin vorbe mari 
vom reuși să-i facem pe elevi 
să înțeleagă necesitatea practi
cării sportului, ci prin acțiuni 
concrete de mare atractivitate, 
care să le ofere totale satisfacții. 
In lecțiile de educație fizică să 
fie o permanentă activitate din 
partea tuturor elevilor, să nu 
acceptăm srltuații. nu rar întâl
nite, ca 10—12 elevi să lucreze 
intens, iar restul să stea pasivi.

In momentul de față se lu
crează la elaborarea noilor pro
grame de educație fizică. Nu 
știu ce orientare vor avea, dar 
sperăm că nu vor neglija marea 
cerință a timnului nostru : pre
zența sportivă într-o pondere 
mai mare în lecțiile de educație 
fizică. Prin introducerea trep
tată a practicării de către elevi 
în cadrul orelor de educație fi
zică a unor ramuri sportive, nu 
ne gindim la specializarea aces
tora în practicarea unei disci-

pline sportive ci la o creștere a 
ponderii instruirii sportive mul
tilaterale. Un „curs practic de 
inițiere*4 ar urma să asigure 
practicarea în cadrul lecțiilor 
de educație fizică a unor pro
be și jocuri sportive într-o 
formă redusă față de probele 
și jocurile sportive practi
cate de sportivi de performanță. 
S-ar rezolva, astfel, marea pro
blemă a elevilor fără aptitudini 
care în marea majoritate a șco
lilor rămîn fără o educație spor
tivă, sînt împinși în afara te
renurilor de sport

Pe măsură ce ponderea spor
tului în lecțiile de educație fi
zică va crește nu trebuie scăpată 
din vedere organizarea a cît mai 
multe competiții la nivel de 
școală, competiții care, printr-o 
judicioasă organizare — apanaj 
și, în același timp, sarcină a or
ganizațiilor U.T.C., a asociațiilor 
sportive ale elevilor — să sti
muleze activitatea fizică în școa
lă. La aceste competiții trebuie 
permis accesul TUTUROR elevi
lor nu numai al acelora care 
practică în cadrul vreunui club 
sau școală sportivă, vreo ra
mură sportivă. In acest sens aș 
aminti de „zilele ușilor deschise44 
pentru practicarea exercițiilor 
fizice și a sportului, acțiune ini

țiată de școlile din Japonia. La 
aceste acțiuni sînt invitați și pă
rinții elevilor. Ei vizitează sălile 
și terenurile de sport. Profesorii 
le demonstrează modul în care 
desfășoară lecțiile cu copiii, po
vestesc părinților despre utili
tatea fiecărui exercițiu și disci
plină sportivă. îi sfătuiesc ce 
trebuie să facă acasă cu copiii, 
pentru ca aceștia să se dezvolte 
mai armonios. Sub un nume sau 
altul, și în alte țări au loc a- 
semenea acțiuni. Referindu-ne 
tot la Japonia, vom aminti niște 
cuvinte de largă circulație acolo. 
„Omul poate învăța întreaga via
ță, dar bazele sănătății sînt puse 
numai in acei ani cînd organis
mul este cel mai suplu și re
ceptiv. De aceea, acordăm o 
importanță atît de mare proble
melor privind organizarea edu
cației fizice în școală*4.

Oprim aici expunerea motive
lor care ne-au condus către o 
pledoarie în sprijinul prezenței 
sportului într-o pondere mai 
mare decît pînă acum în lecțiile 
de educație fizică. Sperăm că 
argumentele prezentate vor con
vinge de necesitatea inițierii tu
turor elevilor în practicarea 
jocurilor și probelor sportive 
fapt care constituie, fără pu
tință de tăgadă, o cerință a tim
pului nostru.

duce cu 4i/t—3«/«. La Mosco
va. marii maeștri sovietici 
Korcinoi și Gheller au între
rupt la mutarea 41, cea de a 
șaptea partidă a meciului lor. 
Korcinoi conduce cu 3 »/t— 
2«/s (1). In sfîrșit. de la Se
villa s-au primit cîteva pre
cizări, în legătură cu gestul 
nemaiintîlnit pînă în pre
zent, al marelui maestru 
vest-german Htîbner, care a 
abandonat lupta sportivă, ee- 
dînd calificarea la scorul de 
4—3 adversarului său Petro
sian. După partida a șaptea, 
care conform relatărilor a- 
gențiilor de presă, a fost foar
te complicată și cu șanse de 
ambele părți, Htîbner a de
clarat arbitrului întîlnirii 
(englezul Golombek), că se 
retrage din acest meci, din 
cauza faptului că nu mai poa
te suporta tensiunea nervoa
să extraordinară la care-1 su
punea fiecare partidă. In ciu
da propunerii arbitrului de 
a juca, în continuare, meciul 
după o eventuală pauză, sau 
fără public. Htîbner și-a 
menținut refuzul de a conti
nua lupta și, astfel, meciul a 
luat sfîrșit...

Conform unei hotărîrî de 
ultimă eră a Federației Inter
naționale de Șah, aflăm că 
meciurile din această primă 
etapă vor avea zece partide 
și nu opt cum fusese anun
țat anterior, astfel că obțin 
calificarea acei jucători care 
realizează 5i/, puncte din 
zece posibile.

FLORIN GHEORGHIU



RS. Cehoslovaci

VIZITA DELEGAȚIEI
P.C.R. LA ZVOLEN
PRAGA 30 — Corespondentul 

Agerpres, C. Prisăcaru, transmi
te : In cursul zilei de duminică, 
delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., care a parti
cipat la lucrările celui de-al 
XIV-lea Congres al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, a vi
zitat orașul Zvolen.

La sosire, pe aeroportul Sliac 
în întîmpinarea delegației au ve
nit reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, care 
i-au salutat pe oaspeții români 
cu deosebită cordialitate.

La sediul Consiliului popular 
raional, a avut loc o convorbire 
tovărășească privind probleme
le dezvoltării economice și so- 
cial-culturale a raionului și o- 
rașului. întîlnirea s-a desfășurat 
tntr-o atmosferă caldă, priete
nească, expresie a bunelor re
lații tovărășești dintre partidele 
comuniste, dintre popoarele ro
mân, ceh și slovac.

Așa cum este cunoscut, în anii 
celui de-al doilea război mon
dial, după eliberarea întregului 
teritoriu al patriei lor, ostașii 
români au continuat lupta plină 
de abnegație și eroism împotri
va Germaniei hitleriste, pentru 
eliberarea popoarelor prietene. 
Peste 150 000 de ostași români 
au participat, alături de parti
zanii cehi și slovaci, umăr ia u- 
măr cu armata sovietică, la e- 
liberarea Cehoslovaciei. în bă
tăliile purtate, în misiunile gre
le din masivele muntoase ale Ta- 
trei, la forțarea a numeroase 
cursuri de apă, la eliberarea a 
numeroase localități, în distru
gerea unor poziții fortificate ale 
armatelor hitleriste, peste 60 000 
de ostași români — morți, răniți 
sau dispăruți — și-au dat jert
fa de sînge prin care au pecet
luit pentru totdeauna trainica 
prietenie ce unește popoarele 
român, ceh și slovac.

Oamenii muncii din Ceho
slovacia păstrează întipărită în 
adîncul inimii amintirea celor 
căzuți, care au contribuit prin 
jertfa lor la deschiderea unor 
perspective noi de viață liberă 
și de progres; aceasta s-a văzut 
din însăși imaginea cimitirului 
de la Zvolen, din mărturiile vii 
ale grijii și respectului cu care 
sînt îngrijite locurile de veci 
ale eroilor români.

In memoria acestora, delega
ția română, însoțită de repre
zentanți ai organelor locale de

partid și de stat, a depus o co
roană de flori la monumentul 
comemorativ — un bloc masiv 
de piatră albă, purtînd inscrip
ția : „Glorie veșnică ostașilor 
români căzuți pentru Eliberarea 
Republicii Cehoslovace". Monu
mentul era străjuit de o gardă 
de onoare. De-a lungul traseu
lui prin cimitir se aflau înșirui
te detașamente de pionieri.

Cu această ocazie, delegația 
Partidului Comunist Român a 
depus o coroană de flori la mo
numentul eroilor sovietici, că
zuți pentru cauza comună a în- 
fringerii și lichidării barbariei 

P?nțru. telul nobil al 
t 1 l-l.li popoarelor.libertății și fericirii
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IRLANDA DE NORD..— Dupâ cum s-a anunțat, recent au avut 
loc mai multe explozii la Belfast soldate cu numeroase pagube

pest t

Demonstrații 
studențești 
la Tokio

Aproximativ 12 000 de studenți 
au participat duminică Ia o ma
nifestație în capitala Japoniei 
cerînd retragerea imediată a tru
pelor americane din Okinawa. 
Intre demonstranți și poliție s-au 
produs ciocniri soldate cu răni
rea a 68 de persoane. Un nu
măr de 240 de studenți au fost 
arestați.

Statele Unite și Japonia urmea
ză să fixeze data retrocedării O- 
kinawei cu prilejul unei întîlniri 
între miniștrii de externe ai ce
lor două țări.

NOTE DE DRUM DIN R.P. CHINEZĂ

TINEREȚEA—SIMR0LUL 
BIOGRAFIILOR INDUSTRIALE

„Toate cîte le veți vedea la noi — orașe și sate, uzine și 
școli — au, de fapt, o singura vîrstâ : tinerețea. Dupâ elibe
rarea țârii, noul a răsărit și se dezvoltâ cu vigoare și rapi
ditate pretutindeni, aidoma lăstarilor de bambus dupâ ploaie, 
așa cum zice o vorba de-a noastrâ". Cele de mai sus ni 
le spunea un ziarist chinez — el însuși tînâr — în primo 

zi a sosirii noastre la Pekin, drșcutînd asupra itinerarului 
vizitei pe care urma sâ o întreprindem în marea țarâ prie
tena. In cursul câlâtoriei, fâcind cunoștința cu realitâțile 
Chinei populare, aveam sâ mâ conving câ, într-adevâr, me
tafora confratelui-gazdâ caracteriza foarte nimerit înfâptui- 
rile și izbînzile oamenilor muncii chinezi pe frontul con
strucției socialismului, dinamica vie, ascenaentâ a dezvol
tării economiei țârii, ca urmare a eforturilor creatoare ale 
unui popor harnic.

în noaptea de sîmbătă spre 
duminică, artileria forțelor 
patriotice din Vietnamul de 
sud â supus unui intens tir 
de artilerie aerodromul și 
baza militară americană de 
la Da Nang.

Forțele patriotice sud- 
vietnameze au declanșat de 
asemenea, un atac în cursul 
nopții de sîmbătă asupra u- 
nităților americano-saigo- 
neze aflate în provincia 
Quang Nam, provocindu-le 
pierderi în oameni și mate
riale de luptă.

la Wuppertal, care s-a 
45 de morti, o nouă 
feroviară a avut loc 

Germaniei La o dis

• LA 24 de ore după acci
dentul de 
soldat cu 
catastrofă 
în R.F. a
tanță de 100 de metri de gara 
din Essen, două trenuri s-au 
tamponat, datorită nerespectării 
unui semnal de oprire. 15 per
soane au fost rănite.

ERUPȚIILE ETNEI
De aproape 

două luni Etna 
este în erupție. 
Valul neîntre
rupt de lavă in
candescentă, la 
o *temperatură 
de ' 1 000 grade 
Celsius, a pulve
rizat pur 
simplu, 
calcinare,

gervatorul așezat pe piloni 
metalici pe versantul vestic 
al vulcanului și apoi a con
tinuat să coboare punind in 
acut pericol numeroase așe
zări.

Actuala erupție, care a 
provocat de pe acum seri
oase distrugeri (potrivit unui 
ultim bilanț : 300 de hectare

rat patru luni și a distrus 
aproape în întregime patru 
localități urbane printre care 
Catania ; valul de lavă, care 
a totalizat 900 milioane metri 
cubi, s-a oprit abia la 36 de 
kilometri de craterele în e- 
rupție, la numai 1 km de țăr
mul mării. Catania* actual
mente un oraș cu 400 000 de 
locuitori, a fost distrus par
țial sau aproape total de e- 
rupțiile Etnei de cinci ori în 
ultimele patru secole. Aceeași 
soartă au cunoscut-o și alte 
localități din regiunea aflată 
in raza activității vulcanului, 
în majoritatea acestor loca
lități aproape că nu găsești 
clădiri foarte vechi. Etna a 
distrus mereu, dar oamenii 
au clădit mereu, din nou.

teren cultivat, 100 de ferme 
și numeroase locuințe), este 
considerată, în terminologia 
presei italiene „cea mai pu
ternică din timpul ultimelor 
două generații*. Indicația a- 
ceasta fiind foarte puțin pre
cisă dorim să prezentăm citi
torilor cîteva amănunte des
pre vulcan și „istoricul* ac
tivității lui.

Avînd o înălțime de 3263 
metri, Etna este cel mai 
înalt vulcan activ de pe con
tinentul european. Date scrise 
despre activitatea vulcanului 
există abia din secolul al 
XIV-lea. Din acel scol și 
pînă astăzi au fost semna
late peste 220 de erupții din
tre care 18 (fără a pune la 
socoteală pe cea actuală) 
caracterizate ca „puternice* 
sau „catastrofale* (cu în
groparea sub avalanșa de 
lavă a vegetației și ca
selor pe mari întinderi). 
Ultima mare erupție — și una 
din cele mai catastrofale — 
* avut Ioc în 1669. Ea a du

STUDENȚII SUD 
COREENI 
PROTESTEAZĂ

• LA SEUL continuă să 
aibă loc puternice demon
strații studențești organizate 
in semn de protest față de 
politica de represiune a re
gimului sud-coreean. Cîteva 
sute de tineri, relatează a- 
gențiile de presă, au împîn- 
zit duminică străzile cerînd 
eliberarea colegilor arestați 
anterior în timpul unor de
monstrații similare. Pentru 
imprăștierea demonstranților 
au fost mobilizate puternice 
forțe polițienești.

Londra: După succesul
laburist in alegerile parțiale UNEI EXPOZIȚII

înfrîngerea suferită 
de Partidul conservator 
in alegerile parțiale 
pentru desemnarea a 
trei deputați în Camera 
Comunelor, este amplu 
comentată de presa bri
tanică.

„Nu există nici o îndoială, 
scrie ziarul „Financial Times* 
că actuala lipsă de popularita
te a guvernului este legată de 
hotărîrea lui de a aduce An
glia în Piața comună*. Subli
niind că opinia publică brita
nică este îngrijorată, în spe
cial de faptul că o asemenea 
acțiune ar declanșa noi creș
teri de prețuri, ziarul scrie: 
„Este un fapt dovedit, că de 
fiecare dată cînd Rippon (ne
gociatorul britanic cu țările 
C-E.E. — N.R.) și premierul 
Heath realizează cîte un pas 
înainte în negocierile cu „cei 
șase4*, poziția majorității opi
niei publice din țară față de 
aderare devine tot mai rece*.

Ocupîndu-se de aceeași pro
blemă, ziarul „Daily Mirror* 
consideră că „verdictul alegă
torilor a fost în legătură cu 
eșecul guvernului de a pune

capăt creșterii prețurilor și a 
șomajului. * 
subliniază 
conștientă 
o politică 
face față acestor dificultăți*.

Subliniind că conservatorii 
au pierdut alegerile în cir
cumscripția Bromsgrove, con
siderată drept „sigură* de că
tre partidul de guvernămînt, 
ziarul...........................
cesul 
„s-ar • 
cient 
nouă • 
țiale i 
Clesfield", programate la mij
locul lunii iunie.

Opinia publică, 
ziarul, a devenit 

că guvernul nu are 
eficientă pentru a

ROMANEȘTI
LA HANOI

CONVORBIRILE
S.A.L.T.

• DELEGAȚA Uniunii Sovie
tice la convorbirile sovieto-ame- 
ricane privind limitarea înarmă
rilor strategice, care s-au des
fășurat la Viena intre 15 martie 
și 28 mai a.c., a plecat sîmbătă 
spre Moscova, anunță agenția 
TASS. înaintea plecării, șeful 
delegației sovietice, Vladimir 
Semionov, a declarat că trata
tivele de la Viena au fost utile.

Explicația acestei crampo
nări a omului de locurile pri
mejdioase este simplă : lava 
face mari distrugeri dar, în 
același timp, fertilizează in
tens solul. In regiunea din 
jurul Etnei, plantatorii culeg, 
aproape în fiecare lună o re
coltă : măsline, citrice, stru
guri, nuci, zarzavaturi, etc. 
De aceea, pămintul frămintat 
din jurul vulcanului este una 
din cele mai dens populate 
regiuni ale lumii — circa 1000 
de locuitori pe kilometrul pă
trat.

Este din nou Catania in pe
ricol ? La această întrebare, 
unul din cei mai faimoși vul- 
canologi ai lumii, Haroun 
Tazieff, care de la începutul 
actualei erupții face zi și 
noapte observații la fața lo
cului, a răspuns concis : 
„Cine poate ști? Am rămas 
Ia stadiul ipotezelor in ce 
privește mecanismul erupți
ilor vulcanice. Cunoaștem azi 
mult mai bine spațiul cosmic 
decît interiorul Terrel".

• CONSULUL onorific al Ma
rii Britanii la Rosario (Argenti
na), Stanley Sylvester, a fost e- 
liberat de către răpitorii săi du
minică dimineață. După ce a 
coborît dintr-un taxi în fața do
miciliului său din Rosario, con-

sului a fost imediat înconjurat 
de ziariști care îl așteptau în 
fața casei. El a refuzat, însă, să 
facă vreo declarație în legătură 
ou condițiile eliberării sale și cu 
modul în care a fost tratat în 
timpul captivității.

REUNIUNEA DE LA 
COPENHAGA

• LA COPENHAGA s-au des
chis lucrările conferinței țări
lor din zona Mării Baltice, la 
care participă 200 de reprezen
tanți ai organizațiilor obștești 
și ai partidelor politice din Da
nemarca, Uniunea Sovietică, Po
lonia, R.D. Germană, R.F. a 
Germaniei, Suedia, Norvegia și 
Finlanda. Pe ordinea de ai sînt 
înscrise probleme privind asi
gurarea securității în această 
zonă și posibilitățile de dezvol
tare a colaborării economice și 
culturale între țările din re
giune.

Convorbiri
franco-iugoslave

Delegația economică a R.S.F. Iugoslavia și-a încheiat vizita 
în Franța. In timpul vizitei, relatează agenția Taniug, delegația 
iugoslavă a purtat convorbiri cu reprezentanții firmelor indus
triale franceze cu care întreprinderile iugoslave se află în rela
ții de colaborare. De asemenea, Rudi Kolak, președintele Ca
merei Economice Federale a R.S.F. Iugoslavia, și alți membri 
ai delegației au fost primiți de Jacques Chaban-Delmas, pre
mierul guvernului francez, și de Valery Giscard d'Estaing, mi
nistrul economiei și al finanțelor.

In timpul convorbirilor franc o-iugoslave, menționează Taniug, 
părțile și-au manifestat interesul pentru dezvoltarea colaborării 
economice bilaterale, o atenție deosebită fiind acordată proble
melor privind realizarea unor proiecte tehnico-industriale.

l „Times“ scrie că suc- 
obținut de laburiști 

putea dovedi acum sufi- 
pentru a le aduce o 

victorie în alegerile par- 
din circumscripția Mac-

La Roma au luat sfîrșit lu
crările Conferinței naționale, 
organizată de C.G.I.L., C.I.S.L. 
și U.I.L, consacrată probleme
lor promovării unei noi politici 
economice, dezvoltării sudului 
Italiei și împotriva șomajului, 
în cadrul conferinței, Vito Sca
lia, vice-secretar general al 
C.I.S.L., a prezentat în numele 
celor trei centrale sindicale un 
amplu raport în care s-a sub
liniat între altele că din 1962 pî- 
nă în 1969 din sudul țării au e- 
migrat aproximativ 750 000 de 
muncitori, iar exodul forței de 
muncă din agricultură a conti
nuat In ritm îngrijorător. In 
1969, a spus vorbitorul, s-au în
registrat 1 295 000 de accidente 
de muncă, iar în perioada 1964— 
1969 bolile profesionale au cres
cut cu 40 la sută.

HANOI 30 — Trimisul special 
Agerpres, Corneliu Vlad, tran
smite : în sala de expoziții de pe 
bulevardul Hang Bai din cen
trul capitalei Republicii Demo
crate Vietnam a fost inaugura
tă expoziția „Partidul Comunist 
Român — 50 de ani de exis
tență*.

Au participat Vu Quoc Uy, vi
cepreședinte al Comitetului pen
tru relații culturale cu străină
tatea, Le Huy, director adjunct 
al Comisiei de studii a istoriei 
Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam, Hoang Tu, director la 
Ministerul Afacerilor Externe, 
Pham The, director al Departa
mentului Țări Socialiste în 
drul Comisiei pentru relații 
terne a Comitetului Central 
Partidului Celor ce Muncesc 
Vietnam.

Au rostit cuvîntărl Vu Quoc 
Uy și ambasadorul României, 
Constantin Băbeanu. Ei au sub
liniat. printre altele, că alături 
de celelalte manifestări organi
zate în R.D. Vietnam, cu prile
jul aniversării P.C.R., expoziția 
se situează pe linia dezvoltării 
relațiilor dintre partidele și po
poarele noastre, în spiritul res
pectului și cunoașterii reciproce.

cs- 
ex- 

a!
din

ILEMELE DE LA
CASA ROSADA
L

a două luni după preluarea puterii, generalul-pre- 
ședinte Alejandro Lanusse, este confruntat cu ace
leași probleme ca și ultimii săi predecesori, care 
au ocupat fotoliul prezidențial de la Casa Rosada.

Presiunile crescinde ale organizațiilor politice, 
frămintările din rindul puternicelor centrale sindi

cale, spirala periculoasă a costului vieții, nemulțumirile unor 
ofițeri superiori — au cunoscut in ultimele săptămîni un curs 
ascendent, mareînd o continuă deteriorare a relațiilor președin
telui cu factori importanți din arena publică argentiniană. Cel 
mai adesea în cadrul disputelor revin cîteva chestiuni. Una din 
ele, — de importanță majoră — se referă la organizarea intr-un 
termen relativ scurt a unor alegeri prezidențiale, în urma că
rora junta militară să predea prerogativele puterii unui gu
vern civil. La Buenos Aires circulau, la un moment dat, zvo
nuri care lăsau să se întrevadă intenția autorităților de a 
pune la punct ținerea unui asemenea scrutin in anul 1973. Un 
grup de 12 juriști, prezidați de ministrul de interne Arturo 
Mor Roig, a primit însărcinarea de a redacta un „plan politic 
privind desfășurarea alegerilor prezidențiale in anul 1973“. Ju
riștii vor trebui să propună o reformă a constituției, un statui 
al partidelor politice precum și modificarea legii electorale.

O serie de partide au făcut cunoscut că in condițiile ac
tuale din Argentina ar fi cel mai nimerit dacă — in locul unor 
studii viitoare privind modificarea constituției — s-ar forma 
un guvern provizoriu, de largă orientare democratică, ar fi 
ridicată starea de asediu promulgată in unele centre industriale, 
s-ar dispune eliberarea deținuților politici. Președintele La
nusse a răspuns evaziv, afirmînd că el nu va prezida țara pînă 
la alegeri, anul viitor urmlnd să se instaleze în fruntea sta
tului Carlos Ray, comandantul șef al aviației, al doilea membru 
al juntei. în anul 1973. pină la scrutin, Argentina va fi pre
zidată — potrivit aceluiași principiu al rotației — de amiralul 
Pedro Gnavi, al treilea membru al juntei. Obișnuiți cu desele 
rocade militare de la palatul prezidențial, cercurile politice — 
în special peroniștii — revendică punerea în aplicare, cel puțin 
parțial, a citorva din promisiunile pe care le-a făcut actualul 
președinte la 27 martie, cînd a fost inlăturat generalul Ro
berto Levingston.

Dintre aceste promisiuni, cea referitoare la revenirea în tară 
a fostului președinte Peron, aflat de 15 ani in exil la Madrid, 
a stîrnit ecouri puternice. O serie de emisari ai partidului jus- 
tițialist (de orientare peronistă) s-au și deplasat in capitala 
spaniolă purtînd convorbiri cu Peron. Reintorși la Buenos Aires, 
purtătorii de cuvînt peroniști au declarat reprezentanților presei 
că liderul lor refuză să ducă tratative cu actualul regim. în 
paralel, oficialitățile de la Casa Rosada, după ce cu numai 
cîteva zile înainte afirmaseră că Peron se poate reîntoarce ori- 
cînd în țară, au revenit asupra acestei decizii anunțînd că 
revenirea in Argentina a exilatului de la Madrid ar fi in ac
tuala conjunctură inoportună.

Comentind ultimele hotărîri politice adoptate de președintele 
Lanusse, observatorii prezenți in capitala Argentinei apre
ciază că acestea ar fi rezultatul unor confruntări de opi
nie — uneori mai ascunse, alteori fățișe — din rindul ofițerilor 
superiori ai celor trei arme — terestră, aviație și marină. Un 
argument concret în favoarea acestei afirmații este recenta 
conspirație antiguvernamentală. După cum s-a arătat, intr-o 
serie de garnizoane printre care Campo de Mayo, Salta, Mendoza, 
se pusese la cale o acțiune militară al cărui scop era răstur
narea președintelui Lanusse. Conspirația a fost urgent înăbu
șită, zeci de ofițeri au fost arestați, iar generalul Eduardo 
Labanca, considerat a fi organizatorul complotului, a fost pus 
sub urmărire. Tot în această perioadă au fost relansate acțiunile 
greviste iar manifestațiile de stradă, de genul „marșurilor foa
metei*, se înmulțesc de Ia o săptămină la alta.

Perioada de calm acordată noului președinte este pe sfir- 
șite. Va lua în considerare președintele Lanusse revendicările 
presante, în special cele privind revenirea la un regim civil 7 
Aceasta este întrebarea care, în următoarele luni, va aștepta un 
răspuns, de care depinde in mare măsură viitoarea evoluție de 
pe scena politică argentiniană.

C
u cîteva mii de 
ani in urmă, 
oamenii de pe 
meleagurile Chi
nei știau să to
pească metalele 

și înfruntau vitregiile natu
rii cu unelte iscusite, făurite 
de ei, se pricepeau să scrie, 
să picteze pe ceramică și să 
Șeasă borangicul... Descifrind 
mileniile încrustate in Mare
le Zid chinezesc, lung de 
peste 2 000 de kilometri, ea 
o dantelă de piatră pe ume
rii munților, aveam să-mi 
reamintesc mituri și episoa
de din istoria zbuciumată a 
acestui străvechi popor. în
seși denumirile geografice e- 
vocă și azi atmosfera feerii
lor orientale : Fluviul Al
bastru, Fluviul Galben, Flu
viul Perlelor, Muntele de 
aur... China antică o desco
peri, de asemenea, în statui
le de bronz ale dragonilor 
sau in pagodele ascunse 
printre chiparoșii din parcul 
Palatului de vară din Pekin.

Despre trecutul întunecat, 
despre lungul cortegiu funest 
a! dinastiilor feudale, despre 
veacurile de împilare și lupta 
pentru libertate, împotriva 
asupritorilor amintesc as
tăzi monumente, statui, zi
duri măcinate. La Nankin, 
de pildă, ai prilejul să vizi
tezi „Parcul eroilor* — par
cul celor o sută de mii de 
comuniști și patrioți, care au 
murit impușcați din ordinul 
Gomindanului, Încrezători că 
idealurile pentru care au 
luptat vor fi biruitoare. Și 
au fost...

Socialismul a dăruit Chinei 
milenare o nouă tinerețe, ca 
un anotimp neîntrerupt, pe 
întreg cuprinsul țării, aducă
tor de lumină, progres, dez
voltare. Citești pe fețele oa
menilor și auzi exprimată de 
ei bucuria pentru rezultatele 
obținute. Privirile lor scru- 
tează cu încredere și opti
mism viitorul. Povestindu-țl 
despre vicisitudinile trecu
tului, oamenii iți arată cu 
mîndrie creațiile și mărtu
riile prezentului.

De altfel, nu a fost vizită 
in care gazdele să nu pună 
in balanța adevărului situa
ția din anul eliberării — 
1949 ca graniță in istoria 
Chinei — între lumea exploa
tării și mizeriei și lumea 
nouă, în vîrstă de două de
cenii, a socialismului, a li- 
bertății și bunăstării. In car
netul de reporter am notai 
numeroase „fișe biografice* 
care descriu saltul înregistrat 
de bogata gamă a creației 
socialiste, fn sectorul indus
trial, agricol, tehnieo-știin- 
țific, în toate domeniile vie
ții materiale și spirituale,

I
ată mai întîî 
destinul unui o- 
raș — Nankinul, 
așezat pe malu
rile Fluviului 
Albastru (lant- 

zi). în trecut, orașul avea un 
caracter eminamente de con
sum. Nici pasta de dinți și 
nici săpunurile nu erau fa
bricate aici trebuind să fie 
importate. O serie de ramuri 
industriale aveau o reprezen
tare mai mult simbolică : o 
mică fabrică de aparate de 
radio (cu piese de schimb a- 
duse de peste hotare) sugera 
electrotehnica, iar producția 
de cîntare... industria con
strucțiilor de mașini. Numă
rul muncitorilor — 10 000. 
Astăzi : o armată de peste 
300 000 de muncitori contri
buie la asigurarea unui flux 
neîntrerupt al noului în cele 
mai diverse ramuri ale eco
nomiei orașului, reprezentate 
de puternice unități indus
triale, începînd cu industria 
construcțiilor de mașini (au
tocamioane, mașini-unelte 
automate), industria electro
tehnică și de aparataje și 
terminînd cu industria chi
mică, industria maselor plas
tice, ingrășămintele chimice, 
cimentului șl industria u- 
șoară.

Tinerețea Nankinului mi
lenar este nu numai a noi
lor edificii care îmbogățesc 
mereu peisajul economic ai 
orașului, ci șl aceea a fău
ritorilor acestor realizări, a 
oamenilor muncii angrenați

In măreața bătălie a con
strucției socialismului. Din 
cei peste 1,7 milioane de lo
cuitori ai orașului, o pătrime 
o formează elevii și studen
ții. Dacă înainte de eliberare 
existau la Nankin trei insti
tute de invățămînt superior, 
numărul acestora a crescut 
în prezent la 21. Au fost 
construite, totodată, nume
roase institute de cercetări 
științifice in domeniul in
dustriei, agriculturii, silvi
culturii, astronomiei. Se ur
mărește asigurarea unei sim
bioze depline intre știință și 
producție, în sensul corelării 
mai bune a procesului didac
tic cu cerințele sporite ale 
dezvoltării economiei.

De noua tinerețe a Nanki
nului, de patosul activității 
creatoare desfășurate de lo
cuitorii săi, m-am putut 
convinge „pe viu* în cursul 
vizitelor la diverse obiective 
industriale ale orașului. In- 
tr-una din zile am avut pri
lejul să vizitez Combinatul 
de îngrășăminte situat în 
partea de nord a Nankinului,

pentru înseși transformările 
înnoitoare din întreaga Chină 
populară.

au iată destinul 
Sunor uzine. La 

uzina de auto
camioane din 
Șanhai, cu mar
ca „Ciao Thun“: 

„în timpul ocupației japo
neze, pe aici era loc de par
care pentru autobuze — ne 
spune Ci o Tin-tzo, membru 
în Comitetul revoluționar al 
unității. Ceva mai tîrziu că
peteniile gomindaniste au în
ființat un atelier de reparații 
auto. Astăzi, vizitați locul de 
naștere al autocamioanelor 
de 15 și 32 de tone. Depunem 
eforturi pentru a produce și 
alte tipuri...*

Uzina de mașini unelte din 
Șanhai. Înainte de eliberare, 
această unitate producea 
simple unelte agricole (sape, 
lopeți, foarfeci pentru cu
lesul bumbacului etc). în 
prezent: uzina este specia
lizată în producția de ma
șini de șlefuit de mare pre
cizie.* Cum am putut reali
za aceste transformări? „Ur- 
mînd îndemnurile președin
telui Mao Tze-dun, bizuin- 
du-ne pe forțele proprii, 
ne-am preocupat continuu de 
ridicarea calificării forței 
de muncă — ne spunea tova
rășul U Cin Cioan, din con
ducerea uzinei. Ne-am for
mat cadre tehnice compe
tente, cu pregătire superioa
ră și medie. După 11 ani de 
muncă, azi circa jumătate 
din personalul tehnic este 
de proveniență muncito
rească*.

„Mișcarea de inovații șl

Aspect de munca de la Uzina de mașini grele din Șanhai

Un colectiv de 10 000 de 
muncitori realizează aici o 
producție anuală de circa 
1 milion de tone îngrășă
minte, adică de 60 de ori mai 
mult decît producția vechii 
întreprinderi situată în aceste 
locuri, înainte de eliberare. 
Vicepreședintele Comitetului 
revoluționar al combinatului, 
tovarășul Van Gien ne-a po
vestit, în jurul tradiționale
lor cești cu ceai verde abu
rind, crîmpeie din viața a- 
cestei moderne cetăți a chi
miei puse in slujba agricul
turii. „Pe meleagurile noas
tre am descoperit imense 
rezerve de antracit — ne-a 
spus el printre altele. De a- 
ceea, în urmă cu vreo zece 
ani, inginerii și muncitorii 
noștri au pus la punct, după 
experimentări laborioase, o 
tehnologie nouă de valorifi
care a acestor rezerve. Azi 
fabricăm din antracit îngră
șăminte azotoase, fosfatice și 
mixte, intr-o varietate de 50 
de sortimente*.

în preajma combinatului 
am descoperit un adevărat 
orășel. Blocuri moderne, a- 
dăpostind peste 40 000 de 
oameni legați direct sau in
direct de activitatea acestei 
uzine, o școală de tehnicieni 
pentru 8 500 de elevi, două 
licee, cinci școli elementare.

Tinerețea acestui oraș, 
vechi de peste două milenii, 
nu reprezintă deci o simplă 
figură de stil, ci desemnează 
o realitate vie, fn plină dez
voltare, cu valoare de simbol

Invenții constituie Ia noi ca
talizatorul producției. Suc
cesele obținute în creșterea 
productivității muncii, eco
nomiile realizate le datorăm 
în mare măsură temerității 
în gîndire a muncitorilor 
noștri". Fraza aceasta am 
consemnat-o la Uzina de mo
toare electrice grele din 
Pekin. împreună cu tovară
șul Cio Hî-lean, vicepre
ședintele Comitetului revolu
ționar, am vizitat secțiile de 
producere a turbinelor cu 
aburi, a turbinelor termoelec
trice și secțiile de prelucrare 
a metalelor unde am făcut 
cunoștință cu cîțiva dintre 
harnicii membri ai colecti
vului uzinei. Dialogul cu a- 
ceștia a arătat că destinele 
multor muncitori sînt împle
tite cu cele ale uzinei. Bio
grafii contemporane, în
gemănate, ale uzinelor și oa
menilor, scrise cu literele do 
lumină ale socialismului.

„Luomania djidjo* (zia
riști din România) — sunau 
cuvintele de prezentare. Iar 
privirile gazdelor se învio
rau, pline de simpatie sin
ceră, expresie semnificativă 
între atîtea altele, a priete
niei și stimei ce și le nu
tresc reciproc poporul chinez 
și poporul român. Adeseori, 
în convorbirile avute cu ti
neri din diverse uzine, gazde
le țineau să ne arate că ne 
cunosc, la rîndul lor, că ur
măresc cu satisfacție munca 
și realizările noastre. Și a- 
deseori numele României era 
asociat cu cel al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ca un 
semn de adîncă prețuire.

V. POP

I. TIMOFTE

REFORMA AGRARA 

DIN CHILE

• VICEPREȘEDINTELE Ca- 
misierl pentru reforma agrari 
din Chile. David Baytelmann, a 
anunțat că exproprierea latifun
diilor cu o suprafață de peste 
200 acri va fi Încheiată pînă la 
începutul anului 1973. El a rele
vat că, de la instaurarea guver
nului Unității Populare, au fost 
expropriate. In baza legii pentru 
reforma agrară, peste 700 de 
mari latifundii. în cursul a- 
cestui an urmează să fie expro
priate încă <55 de latifundii.

încordare in Costa Rica
Situația socială din 

Costa Rica este deose
bit de Încordată ca ur
mare a grevei generale 
a muncitorilor de pe 
plantațiile companiei 
nord-americane -United 
Fruit".

Surse guvernamentale au con
firmat că pe plantațiile conce
sionate companiei, orice activi
tate a încetat, fiind paralizat ți 
principalul port, „Golfito", folo
sit pentru încărcarea bananelor

destinate exportului. Totodată, 
postul de radio „GeloF a anun
țat că pe alte 47 de plantații 
din sudul țării se desfășoară am
ple acțiuni revendicative. în o- 
rașele Palmar și Coto au acut 
loc incidente intre greviști fi 
membrii gărzii civile, Inregis- 
trîndu-se mai mulți răniți.

Deși greva a fost declarată 
ilegală de guvem, diferite orga
nizații fi personalități politice 
și-au declarat solidaritatea c 
greviștii.
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