
AT

6 PAGINI —30 BANI

IFERl

ANUL XXVIII, SERIA II Nr. 7192

10 tone de cărbunel

Comitetul comunal

IN PAGINA

a 2-a

Organizația U.T.C. a co 
nei Stoicănești se pre: 
în cîfeva experiențe și 

dalități de lucru.

• Și la „Vulcan" che
marea găsește ecou 

o nouă brigadă vizează re
cordul celor 10 tone

• „Brigaâ 
are 32 le
dialog la ița 

torii performatei

CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII
obiectiv central al întrecerii minerilor

Din situația la i, comunicată de normatorul
Marin Colțan :

„Brigada lui CRSTIAN POMPEI de la Exploa
tarea minieră Lup<ni, înaintînd cu 3 metri peste 
norma prevăzută >i dînd în cursul acestei luni 
3 cicluri peste plai, a realizat 10,70 tone căr
bune pe post fațade 8,50 tone cît avea plani
ficat".

Proletari din toate țările, uniți-vă I

I

Așadar, obiecti
vul chemării la în
trecere lansate de 
Eroul Muncii Socia
liste, Petre Con
stantin pentru co
lectivele de muncă 
din abatajele fron
tale :

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

pe fiecare post 
a devenit un fapt împlinit!

1 noastră 
oameni"
locului cu au-
*
în pagina a 3-a relatările trimișilor noștri în 

Valea Jiului.

AICI, IU UZINĂ, SE 
FORMEAZĂ OMUL 

MUL1LATERAL 
DEZVOLTAT

Convorbire cu VICTORJAGHI, director general al Uzinei 
Mecanice-Muscel, Eroici Mun cii Socialiste, (in pag. a III-a)

0 COMUNĂ
[REPORTAJUL1 

L NOSTRU j CARE
ÎMBĂTRÎNEȘTE

Glodeanu-Siliștea este u din 
comunele mari ale județul Bu
zău, o comună care cuprle 8 
sate, însumînd 8 000 de loitori, 
o comună bogată, pe teritoi că
reia își desfășoară activita\ 4 
cooperative agricole de procție. 
stăpînind laolaltă circa 9C de 
hectare teren arabil: lo tor ii 
comunei se pot minări cuzul- 
tate frumoase în ceea ce pește 
producția de porumb sai de 
sfeclă, de grîu sau de fkea- 
soarelui; îți pot povesti de 
fel de întâmplări și situațdra- 
matice, cărora au fost nevi să 
le facă față în urmă cu dani, 
cînd, pe neașteptate, apelerea- 
tice au năvălit de sub pămiîn- 
necîndu-le mai mult de o ime 
din averea comună, transfaînd 
o uriașă suprafață de 3 35 de 
hectare într-o baltă urîtă, sur
dă și amenințătoare; îți para
ta peste 40 de kilometri deno
te, la care au săpat cu înjura
re, cu dușmănie, cu disare, 
zile și nopți de-a rîndul, nale 
cu ajutorul cărora au izbuthcet 
si greu să readucă pămintdea- 
supra „apei rele", reintrîndtfel

în posesia principalei lor bogă
ții, a principalului lor mijloc de 
viață; îți mai pot arăta o mulți
me de planșe, care acoperă pe
reții unei încăperi a consiliului 
popular, reprezentând planurile 
de sistematizare și urbanizare a 
comunei, planșe ale căror legende 
conțin și explicația mîndră în la- 
pidaritatea ei: „obiective reali
zate"...

Cele de mai sus oferă subiecte 
pentru cel puțin cîteva reportaje 
spectaculoase — și mărturisesc că 
aș fi încercat chiar eu să scriu 
unul din ele, dacă. în timp ce 
mă documentam în vederea scrie
rii lui. atenția nu mi-ar fi fost 
atrasă treptat și reținută în cele 
din urmă definitiv de un feno
men care la o privire superficia
lă. poate părea lipsit de însemnă
tate...

Cutreierasem toată ziua de la 
un capăt la altul satele comunei 
Glodeanu-Siliștea, discutând cu 
zeci de oameni, poposind la se-

VASILE VĂDUVĂ

(Continuare în pag. a TV-a)

SÎMBĂTĂ 1 IULIE 1972

• Totul depinde de 
organizarea muncii 
o apreciere a inginerului Vasile 

Ciriperu, director tehnic al Cen
tralei cărbunelui din Petroșeni, 
privind posibilitățile de generali
zare a inițiativei în toate abata
jele frontale din Valea Jiului.
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TINERETULUI"!

„NOMENCLATORUL 
PROFESIILOR

Șl CERINȚELE ACTUALITĂȚII"
Școala profesională, pentru a-și realiza chemarea, trebuie să dea societății un muncitor 

cu spirit creator, cu mobilitate profesională, cu o largă viziune și concepție profesională, a cărui 
integrare in muncă să se facă fără dificultăți de adaptare profesională. Fără doar și poate că 
pentru realizarea acestui comandament se impune reconsiderarea programelor, optimizarea lor 
în sensul lărgirii cunoștințelor tehnice de bază „de ramură" cu toate formele pe care le înglo
bează învățămîntul profesional — de la uceni cie la liceu industrial și mai presupune o viziu
ne de perspectivă în acțiunea de formare a cadrelor, amplasarea unităților școlare în raport 
nu numai cu prezentul ci $i cu viitorul tablou economic industrial, corelarea în timp a pregătirii 
muncitorilor calificați cu ritmul de dezvoltare ec onomică pe ramuri industriale.

In cadrul dezbaterii inițiate de ziar privind perfecționarea școlii profesionale în lu
mina îndrumărilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, astăzi iau 
cuvîntul inginer Ioachim Gheorghiu, directorul Școlii profesionale București a M.E.I. și Mihai 
Pelegrină, șeful serviciului Forțe de Muncă din București.

IOACHIM GHEORGHIU: MIHAI PELEGRINĂ:
Policalificarea—de la deziderat Corelare strînsă intre pregătirea

la realitate tinerilor și dezvoltarea economiei
„Restructurarea intimă a programelor școlare, 

lărgirea cadrului profesional se impune ca un 
comandament economic pentru că ritmul de 
evoluție tehnică cere un muncitor complex. De 
fapt, așchietorul, prin definiție, trebuie să fie 
strungar si frezor, să știe să mmuiască șepingul, 
lăcătușul, prin instrucția pe care o primește, 
învață să taie, să lipească, să ajusteze. In ce ra
mură anume își folosește cunoștințele și cum se 
adaptează locului depinde de capacitatea lui de 
gîndire tehnică și pe aceasta trebuie să i-o dez
volte școala în egală măsură — dacă nu mai 
mare — decît deprinderile profesionale. Deci, 
schema cinematică a pregătirii tehnologice a 
elevului școlii profesionale trebuie lărgită și 
completată cu elementul gîndire, inventivitate, 
spirit creator".

(Continuare în pag. a IV-a)

„Anual, pen
tru economia 
m u n i c ip i u- 
1 u i București, 
se pregătește un 
important nu
măr de tineri 

.în diverse me
serii și prin di
ferite tipuri de 
școli, în special 
prin școlile pro
fesionale și uce
nicia la locul 
de muncă, for
me de calificare

(Continuare 
în pag. a IV-a)

IERI, 2 000 DE STUDENTE 
BUCURESTENI AU RĂSPUNS:

„PREZENT" in amfiteatrele
muncii patriotice

I
I
I
I

O zi după închiderea se
siunii de examene, raoordînd 
din mers preocupările de 
pină acum cu activitățile, spe
cifice verii, studenții anilor I 
de la Universitate și Acade
mia de studii economice își 
pregătesc plecarea la muncă 
patriotică. Dimineața de 30 
iunie anunță o zi febrilă : 
Facultatea de drept este 
punctul de întîlnire al stu
denților de la Limbi slave și 
Limbi germanice. Plecarea 
primilor 150 de studenți din 
cei 1 600 de la Universitate 
se bucură de o aleasă aten
ție. în mijlocul lor se află 
tovarășul prorector Zorin 
Zamfir, comandantul bri
găzilor de muncă patriotică 
din Universitate, Ion Sasu,

președintele C.U.A.S. din 
Centrul universitar, Avram 
Filipaș, președintele C.U.A.S. 
din Universitate.

Studenții merg, unii „pen
tru prima oară pentru o pe
rioadă mai lungă“, după cum 
subliniază Gabriela Sereanu, 
să ajute la recoltarea legu
melor și fructelor, precum și 
la unele lucrări de întreți
nere a culturilor din I.A.S. 
Piatra, Toporu și Bucium. De 
la Limbi slave sînt 50 de stu
denți. Bogdan Maria. Loghi- 
nov Tatiana. Mihai Mi eșuai- 
ca, Olaru Ioana, Stanciu Li
dia, Vasilescu Margareta... 
în ordine alfabetică ? Se 
face prezenta ? Nu... facem
prezentările ! Iancu Elena ca 
și alte colege ale ei au ores-

Tovarășul
MCOLAE CEAUSESCU 

a primit pe 
Eduardo Frei Montalva, 

liderul Partidului 
Democrat-Creștin din Chile

Vineri, 30 iunie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, președin
tele Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, 
a primit în stațiunea Neptun, 
pe liderul Partidului Demo- 
crat-Creștin din Chile, Edu
ardo Frei Montalva, fost pre
ședinte al Republicii Chile,

care face o vizită în țara 
noastră, la invitația Consiliu
lui Național al Frontului Uni
tății Socialiste.

In cadrul convorbirii, care a 
avut loc cu acest prilej, au fost 
abordate unele probleme pri
vind dezvoltarea relațiilor ro- 
mâno-chiliene, precum și u- 
nele aspecte ale situației po
litice Internationale actuale.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

U.T.C. pe terenul—
acțiunii concrete

DIN EVENIMENTELE ZILEI ]
Ieri s-a aprins flacăra de uscare la cel de 

AL TREILEA FURNAL DE PE PLATFORMA 

MARELUI COMBINAT SIDERURGIC DIN GALAȚI 

V
O nouă unitate industrială: FABRICA DE 

TRANSFORMATOARE MICI DIN FI LI AȘI a început 

să producă cu 4 luni mai devreme

■
La Craiova au răsunat aseară acordurile 

primului spectacol al noului Teatru de operetă

CORESPONDENȚELE REPORTERILOR NOȘTRI 1N PAGINA 
A V-A
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PROFESIILE
de A. I. ZĂINESCU

cut la țară ; păstrează parcă 
zimbetul cu care ne confir
mă aceasta și afirmația că. 
deci, plecarea aceasta nu le 
rezervă nici o noutate, dar și 
sentimentul ascendentului 
față de ceilalți colegi, promi
siunea tacită că-i va ajuta să 
simtă din plin farmecul pu
țin aspru, care place tineri
lor, al muncii agricole. Ve-

niți să ne fotografiem ! Toți? I 
Da ! Nu cu valizele, ia-ți nu
mai pălăria ! Să vină și un |
băiat ! |

Gara de Nord. Se anunță:
trenul 8003 în direcția Ciul- ■
nița, Fetești, Constanța, plea- |

GEORGETA RUȚA
Fotografii: V. RANGA |

(Continuare in pag. a IV-a)
____________ __________________ I

Un doctor veterinar, bunâoarâ, acționează de fel în uni
versul relativ al tăcerii, mișeîndu-se prin toate hățișurile de 
reacții și simțuri din lumea animala dar nu este mai puțin 
umanist. El este mai întîi un excelent tehnician dar nu mai 
puțin umanist.

Mă aîndesc astfel la exemplul unuia dintre acești for
midabili oameni care trăiesc o bună bucată de timp, zil
nic și uneori și noaptea, nu mai departe decît noi, ceilalți, 
dar oricum, undeva în captivitatea primară a speciei, prin
tre animale. Ei sînt marele nostru privilegiu într-un fel, 
ochiul destins prin care mai putem privi și îndărătul seco
lelor încă, dincolo de fabula și civilizația lor. Dar sînt 
și fereastra într-un fel unică, ochiul de geam aspru prin 
care mai luăm act și de micile noastre osificări morale 
uneori, de spațiul uneori vidat de vicii de formă și com
portament. De cîte ori auzul nostru, de pildă, nu se iz
bește de invective care răscolesc un întreg regn I Dar să 
lăsăm, asta poate să arate că mai toți la origine sîntem 
fabuliști. Lucru la care nu s-ar împotrivi nici chiar un me
dic veterinar, sau mai ales el, omul care, la modul grav 
vorbind, trăiește o bună bucată de timp, zilnic, și uneori 
și noaptea, printre animale. Munca și profesia lui nu sînt 
cu nimic mai puțin pasionante și cu nimic mai prejos 
unei mari tensiuni umaniste.

Am cunoscut nu de mult un astfel de om, pe numele lui 
simplu și clar de țăran, Marin Stan, șef de fermă în pre
zent la cooperativa de producție Trestieni, o așezare din 
vecinătatea imediat urbană a capitalei. L-am cunoscut în 
marele hol al bibliotecii universitare care găzduia atunci 
o frumoasă retrospectivă plastică, aparținînd unei tinere 
artiste, Sevastița Stan. Soția medicului veterinar. L-am cu
noscut acolo, în acel hol, transfigurat el însuși de acurate
țea și lirismul cald, absolut al acelor peisaje de deal și 
cîmpii proaspete cu care artista, soția sa, îl urmase de fapt 
în peregrinările sale profesionale, prin așezări molcome 
de șes, într-un adevărat periplu de culori. Cariera lui, atît 
cît poate fi definită aceasta, în aproape zece ani de mun
că atinge într-un fel zona excepției dacă nu chiar pe aceea 
a excepționalului.

(Continuare în pag. a IV-a)
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TM AfFSTF ZILE PREMERGĂTOARE CONFERINȚEI NAȚIONALE A 
PARTIDULUI, COOPERATORII DIN ST°l-*NEȘTI — ^DETUL OLT. INCLU- 
ZTNDU-I AICI SI PE TOȚI CEI 300 DE UTECIȘTI, PE TOȚI TINERII CO
MUNEI, AU HOTĂRIT PRINTRE ALTELE :

• SĂ AJUNGĂ ANUL ACESTA LA O PRODUCȚIE GLOBALĂ DE 
37 MILIOANE LEI, CU 7 MILIOANE LEI PESTE PLAN.

• SĂ ATINGĂ ÎN ANUL 1974 NIVELUL VALORII PRODUCȚIEI GLO
BALE DE 55 MILIOANE LEI PLANIFICAT PENTRU 1975 — 20 MILIOANE 
ÎN PRODUCȚIA DE C1MP, TS MILIOANE LEI PRIN ZOOTEHNIE Șl 22 
MILIOANE ÎN SECTOARELE ANEXĂ - FAȚA DE 45 PLANIFICATEL ÎNDE
PLININD ÎNAINTE DE TERMEN SARCINILE ASUMATE PE ANSAMBLUL 
CINCINALULUI.

INTR-UN ASEMENEA MOMENT DE CRISTALIZARE A DIRECȚIILOR. 
OBIECTIVELOR SI MIJLOACELOR ACȚIUNII CONCRETE DE ORGANIZA
ȚIE, PREGATINDU-SE PENTRU O VIITOARE PLENARĂ A COMITETULUI 
COMUNAL U.T.C.. AM CONSEMNAT FAPTE Șl OPINII ALE MEMBRILOR 
SĂI, ALE TINERILOR.

COMITETUL COMUNALJLLC
PE TERENUL ACȚIUNII CONCRETE

TREI OPINII PENTRU
PROGRAMUL

DE ACTIVITĂȚI
Transcriem pentru început 

înseși elemente ale unui 
posibil viitor program de 
activități, așa cum au re
zultat în discuțiile cu prin
cipalii promotori ai activi
tății organizației U.T.C. dini 
comună.

GHEORGHE PRUNA, se
cretarul comitetului comu
nal U.T.C. :

— Am în vedere, .în pri- 
/Amul rînd cerința de a race 

nine cunoscute tinerilor âtît 
sarcinile economice și ur
gența lucrărilor agricole cît 
ș programul de măsuri a- 
d optat' la plenară și Obiecti
vele înscrise ^.de curînd pe 
agenda Comitetului județean 
Olt al U.T.C. De asemenea; 
pentru viitorul apropiat 
ne am gîndit lâ cîteva ac
țiuni de cunoaștere a docu- 
men telor Conferinței Națio
nale, precum șî la informări 
politice curente, prezentate 
săptămînal la „seara tinere
tului44 în acțiuni cultural-e
ducative mai largi. Evident, 
includem în program mani
festări privind aniversarea 
proclamării Republicii. De 
asemenea, o dată cu apro-

frigotehnicieni, constructori 
etc. Va trebui să ținem pa
sul cu modificările de 
rințe și de mentalitate 
tinerilor, cu tendințele 
urbanizare ale modului 
viață.

MARIN CAZANGIU, 
cretarul comitetului U.T.C. 
al cooperativei agricole de 
producție :
cent "mulți tîn^rf,' i0țif~*vor 
Sncepe să lucreze aici în lu
nile următoare. Este firesc 
să veghem la primirea lor 
cu toată atenția, cu grijă 
f«entru aspectele integrării 
or în muncă, pentru modul 

cum li se rezolvă o serie de 
probleme de viață. Este, pe 
de altă parte, important să-i 
antrenăm de la început la 
întreaga viață de organiza
ție, la toate acțiunile și ini
țiativele tineretului din coo
perativă și din comună, la 
adunări, la muncă patriotică. 
Și în primul rînd la organi
zarea și desfășurarea uneia 
dintre manifestările cele mai 
bogate ale comunei, „Sărbă
toarea griului44, care, anul a- 
cesta, o dată cu a doua edi
ție, vrem să devină o tra
diție.

Aceste cîteva gînduri sînt,

ACELAȘI GÎND 
AL ÎNTOARCERII

SECRETELE
CUNOSCUTE

totodată, proiecte de lucru 
pentru viitorul imediat. A- 
veam să le regăsim în pre
ocupările de muncă și viată 
ale tinerilor, ale întregii co
mune.

SÎNT
DE TOȚI

//DA, AM ÎNDRĂGIT
ZOOTEHNIA"

batea planurilor de siste
matizare a comunei, cred că 
va fi bine primită și de ti
neri o acțiune de prezenta
re a detaliilor respective, 
mai ales că mulți se gindesc 
să-și Construiască locuințe 
noi. Pe de altă parte e uti
lă și prin faptul că de pe 
acum unele obiective de 
muncă patriotică — la con
strucția dispensarului, la 
trotuare, amenajări de dru
muri — au legătură directă 
cu prevederile mai îndepăr
tate în timp ale planului de 
înzestrări social-edilitare al 
comunei.

GHEORGHE NICULESCU, 
inginer șef al C.A.P., locții
torul secretarului comitetu
lui comunal U.T.C. :

— Chiar în lunile imediat 
următoare socotesc că tre
buie avută în atenție orga
nizarea activității organiza
ției comunale U.T.C. în co
relație strînsă cu caracterul 
de complex agro-zoo-indu- 
strial pe care-l va avea 
treptat producția în coope
rativa noastră, cu influen
ță asupra întregii vieți a 
comunei. Am intrat în pro
be tehnologice cu instala
țiile ciupercăriei industriale 
~ 0 investiție proprie de 
17,5 milioane lei. Vom valo- 
rifica și producția de carne 
prin darea in folosință, in 
curînd. a anei mezelarii, a-

Așadar, și pentru etapa urmă- 
toare. Gheorghe Prună ne asi
gură că se va porni de la pre
mize verificate. Verificate de 
fnseți rezultatele obținute pină 
acum :

• 4 413 kg. la hectar — media 
recoltei pe 75 ha. de orz.

• 4 500 — 5 000 kg. la hectar 
— media estimată pe 100 ha. de 
grîu.

Cum ? Ca și alte succese ale 
cooperatorilor din Stoicănești 
aceste rezultate ale lucrătorilor 
din ferma 3-cîmp pe care o con
duce au fost posibile, după opi
nia tînărului tehnician agricol 
Florea Preoteasa, prin acțiunea 
unor factori ca :

— introducerea acordului glo
bal, sistem de lucru și de retri
buție care, bine explicat tine
rilor, a dus la îmbunătățirea ca
lității lucrărilor agricole, la buna 
folosire a timpului de lucru, în- 
cepînd cu ora 5 dimineața, la 
disciplină și ritmicitate în 
muncă ;

— adunările generale U.T.C. 
de la începtul anului referitoare 
la cifrele de plan, cînd tinerii 
s-au angajat efectiv să obțină 
rezultate cît mai bune; cele 
dinaintea declanșării campaniei, 
în care s-a discutat specificul 
lucrărilor de executat la recol
tare și tehnica culturilor prăsi
toare, s-au dat lămuriri de că
tre conducerea C.A.P., asupra 
unor condiții și termene, privind 
organizarea muncii;

. — întrecerea socialistă, orga
nizată în perspectiva întregului 
an, cu bilanțuri la două săptă- 
mini;

— recoltarea atacînd cu toate 
cele 20 de combine o dată un 
lan prin efortul neprecupețit al 
mecanizatorilor și al celor 20 de 
echipe formate la, combine re- 
partizînd în fiecare și tineri ;

— munca efectivă de la om la 
om desfășurată de membrii ac
tivului U.T.C. in rîndul tinerilor 
pentru realizarea la timp și de 
bună calitate ă lucrărilor agri
cole.

Din aceste adevăruri, firesc 
decurge și hotărîrea de a rea
liza după depășirea acestor zile 
de vîrf ale campaniei de recol
tare și de însămînțare a cultu
rilor duble, în primele adunări 
generale ale organizațiilor U.T.C. 
din iulie, analize operative ale 
activității, stabilina, totodată, 
sarcinile ce decurg pentru pe
rioada următoare din hotărîrile 
recentei plenare a C. C. al 
U.T.C., din măsurile preconizate 
de comitetul județean și comi
tetul comunal U.T.C. Dar. la ca
pitolul concretizării lor pentru 
trimestrul care începe, cele 7 
organizații U.T.C. din coopera
tivă au rămas oarecum restan- 
țiere. Copleșite parcă nefiresc de 
mult de ritmul recoltării, nu nu
mai cele patru de la fermele de 
cîmp, ci și celelalte, de la ate
liere, din sectorul construcții și 
de la ferma zootehnică...

...ne-au declarat tinerii care 
lucrează în acest sector. Așa se 
face că necesarul de îngrijitori 
fiind acoperit se pun la Stoică- 
nești alte probleme decît în alte 
locuri, unde organizației U.T.C. 
îi revine și sarcina de h reco
manda tinerii și de a-i ■ perma
nentiza acolo. Cum s-a ajuns 
la aceasta ? „In primul rind 
prin introducerea acordului glo
bal — explica Paraschiva A. 
Ștefan. O familie, scț și soție, 
primește în grijă 22—25 de vaci, 
de care se ocupă de dimineața 
și pînă seara. După nevoie, la 
muls, la administrarea furaje
lor, la alte lucrări de îngrijire 
cei doi muncesc împreună sau 
cîtc unul, înlocuindu-se reci
proc și după cum o cer și ce
rințele gospodăriei și copiilor 
de-acasă“. Așa nu se mai ridică 
nici problema grea a asigurării 
zilei libere, care în sistemul 
vechi, ducea la rotirea îngriji
torilor pe post și dezobișnuia 
animalele de omul care le în
grijea de obicei, motiv pentru 
care scădea și producția de lap
te și greutatea. Acum s-a mic
șorat mortalitatea. Lucrîndu-se 
în acest fel, la ferma zootehnică 
în care muncesc și 14 uteciști 
și unde s-a realizat anul trecut 
o producție de 3 153 litri pe cap 
de vacă furajată, soții Boța, fa
milia Sucală și ceilalți lucrători 
au obținut anul acesta rezultate 
care tind către o producție de 
3 300 litri. „Astfel, în mai, s-ă 
depășit deja totalul producției 
maxime lunare de anul trecut, 
de la 140 000 litri la 154 077 litri, 
în junie va Crește în continuare4' 
— ne-a asigurat Florea Tudose. 
șeful fermei.

Atunci ?
„La noi, uteciștii sînt chemați

să fie harnici, să se ocupe atent 
de fiecare animal, să-i cunoască 
creșterea în greutate și cerin
țele de hrană. Nu se pune pro
blema cuiva care-ar vrea să 
plece. Am îndrăgit munca acea
sta, cîștigăm bine prin ea, cum 
muncim așa sînt și veniturile. 
Organizația ne cere să ne îm
bogățim cunoștințele, să citim 
despre îngrijirea animalelor. O 
fac și eu oît îmi mai rămîne 
timp, căci am 4 copii de cres
cut, toți sub 6 ani. Altfel, poate 
ieșeam eu prima la concursurile 
de cunoștințe agrozootehnice...4* 

Argumentele secretarului de 
comitet comunal U.T.C. căpătau 
astfel o nouă confirmare.

Mtilți dintre cei care au în
vățat o meserie, departe de 
aici, s-au întors în co
mună, solicitînd să fie pri
miți să lucreze la C. A. P. 
— lăcătuși, sudori, mecanici 
auto, electricieni, șoferi etc. 
într-o vreme, pentru unele me
serii acționa chiar un criteriu de 
selecție : să aibă categoria a 5-a, 
a 6-a. Strungarul Mihalache Si- 

. mionescu își explica dorința re
venirii prin gindul de a partici
pa efectiv, printre cei de-acasă, 
la ridicarea comunei, pentru 
dezvoltarea ei, pentru continua

menea fir al gîndului, al hotări- 
rii de a munci în locurile de 
unde te-ai ridicat reunește gene
rațiile. Ni l-au mărturisit și 
Gheorghe Niculescu, azi inginer- 
șef și vicepreședinte al C.A.P., 
care se întorcea în 1966 acasă 
ca absolvent de Agronomie, ce
lălalt inginer agronom al coo
perativei, Dumitru Militam, alte 
zeci de tineri, tehnicieni, con
tabili, absolvenți ai liceelor de 
specialitate și ai unor școli pro
fesionale a căror pricepere spo
rește an de an alături de întrea
ga familie a cooperatorilor, 
prosperitatea, prestigiul acestei 
unități agricole și al comunei.

Gindul întoarcerii a fost pre
zent și în cele spuse de actualii 
elevi, ale căror răspunsuri la în
trebarea „De ce ?“ caracterizea
ză nu numai un mod de a gîndi, 
ci și mediul în care s-au ridicat 
la o asemenea înțelegere. Elev 
in anul III — lăcătușerie la 
Școala profesională din Colibași, 
Dinu Constantin, venit să lucre
ze întreaga vacanță la lucrările 
finale de la ciupercăria coopera
tivei arăta : „Găsim de lucru aici 
in cooperativă pentru foarte 
multe meserii și, normal, aș 
prefera să muncesc acolo unde 
cunosc bine și oamenii și Răni
rile, unde o serie de activități 
industriale sînt la începuturi și 
ai cu atî+ mai mult posibilitatea 
să te afirmi în folosul obștei 
și al tău personal*4. Colegul său,

Ion Zorzoliu, electrician in de
venire la o școală din Slatina 
adăuga : „în anii de școală ge
nerală, adesea, discutam ca ute
ciști despre muncă și despre da
toria de a te pregăti bine pentru

a fi cit rai util satului. Am 
muncit aii, ca și anul acesta, în 
fiecare vră, am îndrăgit mai 
mult oamnii, am înțeles cîtă 
nevoie ar dezvoltarea coopera
tivei și c mine. Cel mai bun 
mijloc dei-mi face datoria, așa 
cum airfost crescut, este să 
mă-ntorc icasă44.

Cuvinte? lui Gheorghe Nicu- 
lescu, el îsuși întors acasă ca 
inginer afonom, deveneau ast
fel o certudine, aceea ca mulți 
alți tineriîși vor însuși mese
riile satuii pentru a le prac
tica în cffiuna lor natală.

FI IRMAȘII 
FIERARULU ?

CINE VOR

ducind anual venituri în va
loare de 6 milioane lei. Se 
va dezvolta mult ponderea 
producției sectoarelor anexă.

Astfel, intervin solicitări 
și sarcini directe și pentru 
organizațiile U.T.C., sub as
pectul orientării profesiona
le a tinerilor, al legăturilor 
necesare cu organizațiile de 
elevi, precum și pentru per
fecționarea cunoștințelor 
profesionale în meserii cu 
caracter industrial — elec
tricieni, strungari, mecanici, 
lăcătuși, termocentraliști.

-întrebarea se ridică, într-a- 
aevăr, cu u iuver»iitate care re
clamă și rezolvarea ei.

La această cooperativă, în 
ale cărei sectoare anexă, în pli
nă activitate de producție și 
azi, se va realiza în 1974 o pro
ducție de 22 milioane lei, din 
cele circa 55 de milioane lei la 
care urmează să ajungă valoa
rea producției globale, acope
rirea unor profesii cu caracter 
industrial este de pe acum o 
problemă de maximă actualita
te. Astfel, la reparații și între
țineri mecanice, în echipele de 
construcții, la lucrările electri
ce și la reparații auto numărul 
lucrătorilor, firesc și tineri, s-a 
mărit. „Termocentralist44 și 
„frigotehnist44 au intrat în vo
cabularul uzual, alături de su
dor, mecanic, lăcătuș, zidar și 
altele frecvente de mai mult 
timp în cooperativă. Pe măsura 
cerințelor unei unități care fo
losește peste 400 electromotoa
re, acolo unde există un post 
„trafo“ pentru stația de nutre
țuri combinate, nevoia de ca
dre a dus și la soluții foarte 
simple: 6 fete, recomandate, 
conform dorinței lor de a învă
ța o meserie se pregătesc chiar 
în cooperativă să devină bobi
natoare, ucenicind sub condu
cerea maistrului Gheorghe 
Bărbulescu. Și la dulg^erie, 
fierărie, rotărie, tîmplărie, do- 
gărie nevoia de mină de lucru 
este mare și va crește. Se ri
dică chiar problema „îmbâtrî- 
nirii* fără schimb în aceste a- 
teliere către care cei tineri 
nu prea arată înclinație,

deși este >voie cu zecile de ei. 
„La cei 2 de ani ai mei, mă 

pregătesc ie pensie, fără ur
mași tine, aici, la fierărie, 
spunea minit meșterul Gheor
ghe Gariu. Cineva trebuie 
să-nvețe ; facă și arcuri de 
mașini săU șprintuiască, să 
potcovească cei 300 de cai ai 
cooperativă. Dar nu vine ni
meni, cică-i reu, că la noi nu 
se vede iresrie adevărată. Pe 
fiunmeu. Firea, l-am format 
tot ca fienr.acuma-i în arma
tă, are să viă înapoi, dar a- 
ici va ma 1 curînd de lucru 
pentru încă 0-12, față de cîți 
sîntem. Ciiem-rajută să-i pre
gătesc, să-i lc să le fie dragă 
și treaba ac«sta, căci de unul 
singur nu s poate44.

Un începutie răspuns la ase
menea întrekre comitetul co
munal U.T.C a început deja 
să-l dea, pri sprijinirea prac
ticii elevilor ti atelierele anexă 
ale cooperației. în aceste luni, 
vor fi orgaEate noi contacte 
directe și dituții care să ducă 
la recrutare; unui număr de 
tineri penti ucenicie. Din 
toamnă va începe o acțiune 
sistematică c orientare profe
sională a elrilor și către ast
fel de mesei specifice satului, 
explicîndu-ie cu răbdare, per
severent, dt de necesară este 
practicarea br pentru comună, 
condițiile <e lucru, veniturile 
mari ce izultă de pe urma 
acestora entru cooperativă, 
pentru mes*iași. Dar un obiec
tiv precis gat de învățarea a- 
cestei mes-ii atît de dificile, 
dar și nectare nu am înlîlnit 
încă.

AȘTEPTIND 
TOAREA GRÎILUI

De 
acasă 
colegi_ _ ___ _ w_____ ___ __
liu, ca tehnician. 
Liceului agricol din 
..Nimic mai firesc — spunea — 
doar de aceea ne-a recomandat 
cooperativa la învățătură44. In 
plină bătălie a recoltării, în a- 
ceste zile tinărul tehnician în
registrează, cu emoția începutu
rilor in profesie și cu nerăbda- 

agricultorului, semnele de 
bogăție ale recoltei după fiecare 
rută a combinelor în lanuri. 
L-am întilnit într-o tarla de 137

• săptămînă, s-a-ntorș 
împreună cu alți trei 

de școală și Lulu Zorzo- 
absolvent al 
” 1 Slatina.

treprmdercolaboratoare, în au- f gust, cînd urmează să participe I 
JStlătoarea griului", i£! 
de comitetul comunal ;

Conduces cooperativei, orga- I 
"el® cormale de partid și l 
u.i.g. invi cu asemenea prilej I 
muncitori-untași de la combi
natele chiice, de la intreprin- I ’ 
derile de așini agricole, repre- I “ 
zentanți d: stațiuni experimen- fe 
tale, din jrtea partenerilor cu K 
care oontrtăm produse, de la I 
bazele de irovizionare și foru
rile agricol de conducere. Se vi- B

TRAIAN GÎNJU

UN TOVARĂȘ, UN PRIETEN — SECRETARUL U. T. C.
Ing. Natalia Oancea, repre

zentanta uteciștilor de la în
treprinderea de panificație și 
morărit „Dobrogea" din Con
stanța, face parte din catego
ria acelor secretari U.T.C. față 
de care orice tentativă de a le 
contura personalitatea distinct 
de cea a colectivului pe care 
îl conduc este imposibil de 
întreprins. în modul ei de a 
se afirma ca purtător de cu
vînt al celor 150 de tineri co
muniști din întreprindere, 
participarea personală se con
fundă (se întîlnește, este prea 
puțin spus) cu cea colectivă, 
inițiativa și angajamentul con
țin în egală măsură capacita
tea mobilizatoare și forța de 
acțiune a amîndurora. Aveam 
să capăt o deplină confirmare 
a acestor prezentări introduc
tive în momentul cînd, intrat 
pe porțile întreprinderii, am 
cunoscut-o personal.

Pe parcurs, ascultînd de la 
sursa cea mai directă și com
petentă amănuntele ce contu
rau viața și activitatea ute
ciștilor din unitatea economi
că respectivă mă convingeam 
că, de fapt, ori de unde aș fi 
început dialogul nostru, ajun
geam la același unic moment 
în care imaginea organizației 
se identifică cu cea a secreta
rei U.T.C., se pot reconstitui 
reciproc. Firește, mi s-a vor
bit la prezent și despre pre
zent, despre preocupări aflate 
acum pe masa de lucru a se
cretarei, a întregii organizații. 
Toate, însă, înglobate în a- 
cea emoționantă chemare „Să

trăim și să muncim în chip 
comunist* lansată tot în Con
stanța, la Șantierul Naval, și 
pe care oamenii de aici, tine
rii in primul rind, se grăbiseră 
să o preia cu maximum de 
receptivitate și dăruire. Am 
aflat, astfel, despre serile 
de poezie patriotică ce suscită 
din partea tuturor un interes

lor în curs de organizare și 
desfășurare. în schimburile 
doi și trei sînt într-o fază 
avansată de constituire achi- 
pe de disciplină și control 
utecist, formate din cei mai 
buni tineri, atît în producție 
cît și în organizație. Am în
țeles-o foarte bine, atunci 
cînd, ajungînd la acest ca
pitol, îmi mărturisea dificul
tatea de a alege componența 
acestor echipe din moment ce 
grupul fruntașilor se apropie 
de numărul membrilor orga
nizației. Pentru brigada per
manentă de muncă patriotică 
și, în general, pentru toți ute- 
ciștii, obiectivul permanent

I-am împărtășit Nataliei 
Oancea sentimentul pe care-l 
menționam la începutul aces
tor rînduri, că îmi este impo
sibil să operez o distincție în
tre ea și organizația care o 
reprezintă. N-am făcut aceas
ta cu intenția solicitării unei 
explicații, nu adresasem o 
întrebare ce pretindea răs
puns, ci doar o simplă părere.

„Nimic nu se întîmplă fără 
a fi și eu acolo. Vă rog să mă 
înțelegeți bine. Nu vorbesc 
despre faptul că nu permit să 
se facă ceva fără mine, că or
ganizația trebuie să mă aștep
te mai întîi ca pe urmă să 
trecem la acțiune. Eu caut să

IA PREZENT
ȘI DESPRE PREZENT

permanent proaspăt. Mi s-a 
vorbit despre punctul de in
formare politică, devenit foar
te repede un autentic centru 
de atracție pentru tineri, 
despre apariția recentă a unei 
excelente gazete turistice. 
Mai mult decît toate acestea, 
secretara U.T.C. a ținut să-mi 
rețină atenția asupra acțiuni-

stabilit este înființarea unei 
ciupercării pe baza folosirii 
unor deșeuri ale producției. 
Cît privește perfecționarea 
ptofesională, pregătirea con
cursului celui mai bun brutar 
tinde să asigure cadrul orga
nizatoric propice adăugirii 
de noi trepte parcurse de ti
neri în această direcție.

fiu întotdeauna prezentă, cu 
fapta, cu o sugestie, o pro
punere, un îndemn. Și cred 
că nimeni dintre membrii co
lectivului nu se poartă altfel 
decît secretara lor. Să știți că 
toți mă urmează, fiecare dună 
cum poate, dar mă urmează. 
Sînt bucuroasă că mă con
fundați cu organizația, că în-

tre ceea ce sînt eu și ceilalți 
tineri nu există nici o distan
ță. înseamnă că ne facem cu 
toții datoria, eu ca reprezen
tantă a lor, ei ca membri ai 
organizației revoluționare de 
tineret".

Intr-un singur cuvînt, pre
zență, Natalia Oancea sinteti
zează și explică realitatea ac
tivității uteciștilor de la 
întreprinderea de panificație 
șt morărit, din plin argumen
tata de succese. In acest ter
men sînt înmagazinate efortul, 
inițiativa, dăruirea, acele ele
mente devenite definitorii 
pentru tabloul vieții lor de or
ganizație, argumente pe te
meiul cărora s-au făcut cu- 
noscuți în rindul celorlalte 
colective din orașul de pe 
malurile mării.

Iar faptul că, cu ocazia 
sărbătoririi recente a 50 de ani 
de existență a Uniunii Tinere
tului Comunist, Natalia Oan
cea a fost distinsă cu Diplo
ma de Onoare a C.C. al 
U.T.C. și medalia jubiliară a 
semicentenarului, vine, în îm
prejurările de care aminteam, 
ca o dovadă de înaltă semni
ficație, ca o apreciere bine
meritată a eforturilor ei per
sonale și, totodată, a celor co
lective. Pentru că, despre se
cretara U.T.C. de la întreprin
derea de panificație și morărit 
se poate spune cu toată con
vingerea că este simbolul viu 
al organizației sale, așa cum 
șt afirmația reciprocă este în 
întregime valabilă.

ha de grîu din soiul „roșu româ-
Pe care s-au obținut intre 

4 000—4 500 kg la hectar. Anii 
viitori însă pot oferi mult mai 
mult, am aflat, căci pe loturile 
experimentale din apropiere, la 
unele soiuri oamenii au numărat 
șl 90 de boabe pe spic. Chiar 
cu o medie de 50 boabe la spic 
și 400 plante pe un metru 
pătrat, socotelile simple ale spe
cialiștilor arată că se pot realiza 
și peste 6 000 kg la hectar. Medi
ta la toate acestea și la între
barea de acum cotidiană în ve
cinătatea holdelor : „Cum se 
comportă soiurile de grîu expe
rimentate ?“

Dar o asemenea temă și multe 
altele din activitatea cooperativei 
vor deveni subiectul unor discu
ții complexe, la sfat cu specia
liștii Stațiunii experimentale 
Caracal și ai altor foruri sau în

zitează. .'toarele, urmează dis
cuții dese soluții și îmbunătă
țiri posie în diferite domenii, 
prezentă experiențe, rezultate
le noast observații privind 
comport-a mașinilor și utilaje
lor agrie, felul cum reacțio
nează drite soiuri la condițiile 
noastre climă. Din program: 

nici elementele 
sărbători, formațiile noastre 
cultural-tistice, ansamblul fol
cloric „Gl“, brigada, recitato
rii prezi un spectacol44.

Ne-arramintit atunci și de 
cele spt de Marin Cazangiu 
cu privi la aceeași „Sărbă
toare a piui44. Acum, căpătăm 
convinge Că va fi, într-ade- 
văr, o aătoare.

N TRONAC
Forrafii EM. TÎNJALA
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70 TONE DE CĂRBUNE PE

POST-UN FAPT ÎMPLINIT
Dialog cu autorii performanței TOTUL DEPINDE DE

,Brigada noastră are 32 de oameni" ORGANIZAREA MUNCII

Din situația la zi comunicată 
le normatorul Marin Colțan:

— Brigada lui Cristian Pom- 
oei a înaintat 35 m cu 3 m 
ieste norma prevăzută. Randa- 
nentul planificat 8,50 tone căr- 
mne; realizate 10,70 tone. A 
lat 3 cicluri peste plan în luna 
unie;

— Brigada lui Remus Pădu- 
■eanu: plan de înaintare 34 m. 
Realizat 45. Randamentul plani
ficat : 7,60 tone cărbune, reali- 
tai 9,35 tone. A dat patru cicluri 
oeste plan.

Sintem la Exploatarea minie
ri Lupeni. Notăm conștiincioși 
r. carnet. Am vrea să-i între
băm, să facem cîteva poze. 
Treabă ușoară, ne spune toca- 

Colțan, îi găsim pe amîn- 
\oi, Cristian umblă cu schimbul 
le dimineață, Pădureanu în cel 
le la 12 încolo". O mică plim- 
\are! Și în timp ce colivia a- 
\inecă glonț spre orizontul 450, 
mele de cărbune din carnet 
întăresc înzecit și vine clipa 
pa cînd îți cade creionul din 
lună — cum ar spune un mare 
brrtfor — gîndindu-te că s-ar fi 
lutut să caligrafiezi articolul 
tind de vorbă cu ei la supra- 
uță, sub oblăduirea cerului.
| Străbatem galerii pe care sus, 
ttr-unul din birourile pavilionu- 
h administrativ privindu-le de- 
yșat, ne-am spus — linii pe o 
artă oarecare — străbatem, a- 
adar, nenumărate și întortorchia-

te galerii pentru a înregistra pe 
viu explicația „rezultatelor lor 
de prestigiu".

Tovarășe Cristian Pompei, își 
drege glasul însoțitorul nostru, 
tovarășii sînt de la ziar și-i in
teresează cine ești șt ce faci. Li
niște bă Costică! mai zice nor
matorul adresîndu-se stratului 
de cărbune de deasupra. „Eu, 
începe Cristian Pompei, m-am 
născut de 42 de ani la Jibou, 
am două fete ce-au împlinit una 
16 și una 14 ani, iar ca miner 
sînt din 947, de la Salva. După 
ce am sfîrșit lucrul acolo, am 
mers la Bicaz. Din *58 îmi 
datoria aici în Vale. Șef de
gadă sint din 1960. Luna asta 
pină azi, am scos aproape 11 
tone pe zi și dacă scăpăm și de 
denivelarea de strat ce ne stă 
în față, dăm 4 cicluri în plus, că 
dumneavoastră asta creți să a- 
flați și atunci noi că spunem. 
Nici cu 42 de m înaintați nu 
ne-ar fi mers rău dar stratul ne 
mai ține în loc poate mai mult 
de o zi pînă ni se spune ce avem 
de făcut și chiar și așa nu mai 
facem 42 că mai sint defecțiuni 
mecanice, electrice, pe foaia de 
acord scrie că ne aprovizionăm 
cu materiale de la 100 de me
tri și cînd colo le iei de la 1 km. 
Dar tovarășe, brigada noastră 
are 32 de oameni și nu e Petre 
Constantin cu ai lui de netrecut. 
Cum zicea unul dintre noi: „ce 
mama dracului mă, noi nu avem

mîini ? Acu trebuie să semnez, 
tovarășe" ?

„Ce să iscălești mă Pompei, 
tu crezi că asta e fișă de mate
riale ?, s-ar crede că se-ncruniă 
normatorul Colțan, și „Costiei* 
de deasupra, negru și transpirat 
de apele din inima pămintuhd, 
se datini de rial bărbaților.

Plecăm spre Remus Pădurea- 
nu. Echipa de reporteri întărită 
acum, se intimplă să se despar
tă : fotoreporterul ziarului ți 
normatorul Colțan cor da pină 
la urmă de cel de al doilea șef 
de brigadă. Cum semnatarul a- 
cestor rinduri nu a reușit să dis
cute cu el, rămine să revenim 
la Remus Pădureanu. omul pen
tru care luna are deocam
dată 4 zile în plus, odkâ :-o 
coăușot el cu oamenii săi 4 nor
me peste plan.

Deocamdată. Pentru ci afir
mațiile în legătură cu această 
brigadă sint valabile doar 24 de 
ore.

Inițiativa brigăzii lui Petre 
Constantin de a da lt tone pe 
post și 2 cicluri în plus pe lună 
are o audiență din ce in ce 
mai largă. Este posibil ca a- 
ceastă inițiativă să cuprindă 
toate brigăzile de frontaliști din 
Valea Jiului ? Astăzi un dialog 
pe această temă cu ing. Vasile 
Ciriperu. directorul tehnic al 
Centralei cărbunelui Petroșani.

— Chemarea la intrecere lan
sată de șeful d- brigadă Petre 
Constantin constituie iu fapt un 
act de conștiință exemplari, un 
îndemn de a se munci pe mă
sura posibibtaților fiecărui mi
ner. Precizez asta, pentru că nu 
despre capacitatea de mobilizare 
și de dăruire a minerilor este, 
in primul rînd. vorba, nici des
pre coodițiile tehnice existente, 
ci despre modul in care e orga
nizat procesul muncii in tota
litate.

— Exemplificați.
— Fiecare muncitor din cadrul 

unei brigăzi trebuie să-și cu
noască precis sarcinile pentru 
câ numai astfel va putea înde
plini planul formațiunii de lucru 
din care face parte.

— Acesta este doar unul din 
aspectele problemei.

— Dar nu cel mai puțin im
portant. De altfel, in mină nici 
o lucrare nu poate fi mai puțin 
importantă și nici nu e. Acum 
s-a trecut la schimbul de lucru

i la „Vulcan" chemarea
găsește ecou

Luna trecută, brigada pe care 
conduc a realizat în abatajul 

pntal de pe stratul 13, sectorul 
un randament de aproape 9 

ne pe post. în ianuarie, cînd 
ti preluat conducerea brigăzii, 
pțineam doar 7 tone. Saltul în- 
gistrat într-un timp atît de 
urt i-a uimit pe minerii din 
fe abataje, dar eu consider că 
i s-a întîmplat nimic miracu-
k. Ne-am organizat mai bine 
Itivitatea și atît!
Componenții brigăzii sînt ti

ki. Acesta este un avantaj pen
ii noi. Fiind de aceeași vârstă, 
F-am împrietenit, ne-am cons ti- 
it într-o adevărată familie în 
Ire fiecare știe cu exactitate ce 
■^îe făcut. Deciziile luate sînt 
kml consultării colective, eris- 
nd garanția înfăptuirii lor. Ne
il fi propus și în iunie să rea- 
răm 9 tone pe post dacă n-am 
aflat vestea venită de la Lu

pi și anume că brigada lui 
Itre Constantin s-a angajat să 
la 10 tone pe post. Interesîa- 
k-mă cum stă, am constatat că 
I el pornea de la 9 tone. Ne a- 
km, ca să zic așa, pe poziții 
laie. Cum să mă dau bătut ? 
Inar dacă m-aș fi făcut că nu 
Iu nimic, nu rămâneau nepăsă- 
k-i ortacii. Am hotărât așadar, cu 
Iții, să mergem cu „zece de 
Iscă", cum spunem noi, mine-
l. Nu este ușor. Trebuie să-ti 
Iganizezi munca în așa fel încât 
I nu irosești nici un minut din 
logram. Trebuie, de asemenea, 
I repartizezi judicios sarcinile 
| oameni pentru ca toți să mun- 
lască la fel, nu unul prea mult, 
r altul prea puțin.. Am stat pe 
Lgă fiecare ortac să văd ce 
late și la ce se pricepe mai 
lie : la dirijare, ridicat grinzi 
L perforare ? Cunoscîndu-i for
je, i-am dat de lucru după pri- 
Iperea și capacitatea sa. Cred 
hm procedat bine: nu mai am 
kaci care să umble fără rost 
lin abataje sau care să se simtă 
Ingheri între noi, ceilalți. „Toți 
Intru unul și unul pentru toți!" 
I iată deviza care ne călăuzește. 
I „familia" noastră am introdus 
huli stricte : locul de muncă 
le menținut conform monogra
fi de armare iar lucrul nu se 
liînă de pe o zi pe alta. Am 
Iprapus pentru circa un sfert 
I ora schimburile; nimeni nu 
le din abataj pînă nu-și ter- 
Ină operațiile incluse în ciclul 
linologic și nimeni nu intră 
pa nu-și introduce materialele 
I care are nevoie. Cînd pro- 
hmul era de 8 ore pierdeam

după cele necesare. La 6 ore na 
ne mai putem permite acest vo
iaj pentru că riscăm sâ nu atin
gem randamentul propus.

Am, de asemenea, pretenția ca 
fiecare schimb să scoată cărbune 
cit cel pe care-1 conduc eu ne
mijlocit. Condițiile pe care le a- 
vem sînt identice așa că nu sînt 
cu nimic justificate diferențierile 
care apăreau pină nu demult la 
randamente din cauza insuficien
ței asistenței tehnice.

N-aș vrea sâ se înțeleagă câ nu 
mai întâmpinăm greutăți. Există 
o problemă nerezolvată la noi de 
ani de zile. Mă refer la aprovi
zionarea locului de muncă cu 
seîndura. Materialul există 2_
belșug la suprafață dar el nu a- 
junge la timp în abataj : scându
ra este introdusă pînă la orizon
tul 480 metri și lăsată acolo, Ia 
peste 1 km distanță. Știți cîtâ 
vreme pierdem pentru a o trans
porta ? O ora și jumătate pe fie
care schimb ! Timpul irosit are 
o valoare extrem de mare. Con
form normelor seîndura trebuie 
adusă pînă la 150 metri distantă. 
Maiștrii de la sector nu-și fac în
să datoria. Și alte brigăzi ar pu
tea lucra cu randamente supe
rioare dacă n-ar întîmpina ast
fel de dificultăți apărute numai 
și numai din neglijența celor în
sărcinați cu aprovizionarea locu
rilor de muncă. De cîteva ori 
m-am dus la tovarășul director 
și i-am prezentat situația. A luat 
măsuri prompte și activitatea a 
mers strună. Dar pot să merg la 
dînsul în fiecare zi ?

Aprovizionarea brigăzii 
seîndura necesară poate fi reali
zată. Linia ferată ajunge pînă în 
gura abatajului iar galeria de cap 
este dublă, așa că există loc su
ficient pentru depozitarea mate
rialelor. Am solicitat de nenumă
rate ori conducerii sectorului 
să-mi creeze stocuri în cursul du
minicii cînd nu se extrage căr
bune și intrarea în mină este 
puțin utilizată. Ar fi soluția cea 
mai convenabilă dar, spre regre
tul meu, n-a fost încă acceptată, 
deși mi s-au dat promisiuni. O 
dată, cică, nu există „goale", al
tădată lipsesc oamenii. M-am de
cis să vin cu ortacii duminică și 
prin muncă patriotică să intro
ducem seîndura în abataj. Aș
tept cu nerăbdare să constat: 
și de data asta cei de la deser
vire ne vor pune bețe în roate ? 
Chiar dacă se va întîmpla așa, 
„zece tone de cască" noi tot vom 
obține...

din

cu

NICOLAE ADAM

de 6 ore. Sarcinile de plan au 
rămas aceleași, aceleași posibi
litățile de a da mai mult căr
bune. posibilitățile pe care noi 
trebuie să le fructificăm din 
plin. Ce acțiuni noi s-au ivit o 
dată cu reducerea schimbului de 
lucru de la 8 la 6 ore? A tre
buit din primul moment să re
evaluăm modul in care a fost 
organizată munca în mină de la 
prima la ultima verigă. S-au 
constatat o seamă de deficiențe 
in aprovizionarea cu materiale, 
defecțiuni mecanice la mașini, 
defecțiuni electrice, fapt că nu 
întotdeauna există apă indus
trială.

— Și totuși brigada lui Petre 
Constantin in aceste condiții...

— Nu numai a lui, ci incă 7 
brigăzi au preluat chemarea. 
Dar dacă am amintit despre a- 
ceste deficiențe este pentru că 
eliminindu-le, cum trebuie sâ 
dispară și actele de indisciplină 
Ia locul de muncă — mai ales 
plecările din timpul serviciului 
— așadar, eliminind aceste cau
ze rezultatele vor fi simțitor al
tele.

— Deci posibilități ca această 
inițiativă sâ se extindă există. 
Un șef de brigadă de la mina 
Lupeni afirma că eliminate cî
teva din cauzele pe care dv. 
le-ați enumerat ar reuși, bri
gada lui, sâ dea 6 cicluri lunare 
in plus, adică să avanseze cu de 
6 ori cite L25 metri peste pla
nul său lunar.

— Mi se pare a fi posibil și 
ud asemenea rezultat, dar. așa 
cum spuneam, numai organizind 
perfect întregul proces de pro
ducție. ceea ce ne străduim cu 
toții sâ realizăm într-un timp 
cit mai scurt. Revenind, cred că 
toate brigăzile de frontaliști pot 
răspunde acestei chemări, evi
dent in funcție de normele care 
se stabilesc pentru fiecare front 
de lucru, norme in funcție de 
condițiile existente la locul res
pectiv. Adică la un front de lu
cru unde este normă, să zicem, 
de 83 tone cărbune este posibil 
să se realizeze 10 tone pe post, 
la un altul unde norma e de 
7.5 teme este posibil să se reali
zeze 9 sau peste 9. Cantitatea 
depășită poate fi aceeași sau mai 
măre in oricare din cele 2 ca
zuri. Numai punctul de lucru fi
ind altul

— Deci, este posibil.
— Nu numai posibil, dar. așa 

cum o dovedesc faptele, și rea
lizabil.

A. NICOLAE
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— Asta înseamnă că vom dis
cuta despre întreaga urină Pen
tru câ, știți probabil, media de 
vîrstă a colectivului nostru nu 
depășește 22 de ani. Trec prin 
hale, mă opresc la cite un loc 
de muncă și mă minunez eu în
sumi : lucrătorii au 18—19 mi 
iar maistrul dacă a-mplinit 23! 
îi întreb : „Mă. care dintre voi 
e nenea și care e paștiuL că, 
după cum arătați, nu-mi dau 
seama." Băieții rid și se umflâ-n 
pene. Rid și eu (și — de ce sâ 
n-o mărturisesc?—mâ umflu și eu 
în pene: cu băieții ăștia facem 
noi autoturisme căutate in 48 de 
țări de pe patru continente!) 
...Trec mai departe : la strun
guri. ia banc, la banda — fete 
de 18 ani. frumoase ca vedetele 
de film și serioase — mai se
rioase ca băieții. Dar — copii: 
se uită ia tine ca porumbeii ; iți 
vine să bagi mina-n buzunar și 
să Ie dai cîte-o acadea. Dar cum 
să dai o acadea la ditamai mun
citoarea. cu calificarea-n poșetă 
și cu meseria la degetul mic ? 
Le dau cîte-un... șubler. Am co
mandat anume șublere de-astea 
— fine, precise, frumoase, în 
tocuri de plastic — și am în 
permanență cîte 3—4 în buzu
nar, pentru fetele noastre. Bine
înțeles, nu pentru toate; pentru 
cele care fac lucruri deosebite. 
Mor băieții de necaz. „Nouă de 
de ce nu ne dați ? Nu muncim 
bine ?“ „Ba munciți, dar șuble- 
rele astea nu înseamnă numai 
recompensă; înseamnă, în pri
mul rînd. atenție față de sexul 
frumos. Of, cînd o să-nvățați și 
voi să fiți cavaleri ? Ce. dacă 
lucrați cot la cot cu fetele, dacă 
aveți aceeași calificare, aceeași 
normă și același salariu, trebuie 
să vă uitați îndatoririle de gent
lemeni ? Rid băieții, dar râd cam 
mînzește — asta înseamnă că 
pun la inimă și bagă la cap ce 
le spun eu..."

— Vă atrag atenția că notez 
tot ce-mi spuneți și că mă voi 
strădui să transcriu, pentru ziar, 
întocmai...

— Chiar vă rog. Știu de ce 
ați făcut această precizare. Pen
tru că încă se mai socotește că

AICI,
ma.
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TÎNĂRA SECRETARA
La sfîrșitul acestui cinci

nal întreprinderea textilă 
„Ardeleana" din Satu Mare 
va avea realizată, peste plan, 
o producție în valoare de 
73 700 000 lei. Aceasta în
seamnă o cantitate mare de 
produse care la rîndu-i in
clude eforturi suplimentare 
fizice și intelectuale. între
gul colectiv realizează ima
ginea exactă a acestor efor
turi. Spunînd „întregul co
lectiv" nu exagerăm cu ni
mic deși cele ce urmează 
par a fi la început o excep
ție de la această imagine. 
Nu cu mult timp în urmă 
secția de războaie intîmpina 
unele greutăți datorită în
târzierilor produse de ate
lierul de încleiat sulurile de 
urzeli. Pentru acest motiv 
cei de la atelierul respectiv 
începuseră să lucreze si du
minica : .avem un angaja
ment, trebuie să ni-1 respec- 
tăm". Cineva s-a gîndit că 
situația nu este totuși nor
mală — o tînăra a primit o 
indicație, a venit în atelier 
si a stat de vorbă cu toți 

L Oamenii o cu- 
acum ea este labo- 
controhil calității 
nu de mult Elena 
Turți lucrase Ia 
Așadar, plusul de

muncitorii 
noșteau; ; 
rantă la 
dar pină 
Georgeta 
războaie. ________
credit moral pe care-1 avea a 
ajutat-o să descopere ade
vărata cauză a întârzieri lor. 
De fapt două cauze : o nor
mare necorespunzătoare și 
experiențele maistrului care 
conducea atelierul — loan 
Simon. Pentru înlăturarea 
primului neajuns Elena 
Turti s-a adresat conducerii 
fabricii argumentând logic 
nevoia unei normări științi
fice și lucrurile s-au rezol
vat repede. Despre cauza a 
doua insă... Tinărul maistru 
Ioan Simon, de curînd venit

Ia acel atelier începuse ex
perimentarea unui nou pro
cedeu de încleiere a firelor 
pe sulul de urzeală : sconta 
pe un rezultat care să spo
rească eficienta economică 
a muncii. Din păcate, nu 
reușea și după fiecare expe
riență ratată relua totul de 
la început și de aici și o 
parte din întîrzierea amin
tită. Ce să facă Turti Elena 
în această împrejurare ? 
Ioan Simon este un spirit 
creator, caută ceva nou, să-l 
oprească acum însemna să-l 
demoralizeze, dar nici să-l 
lase să continue nu se mai 
putea. Și atunci secretara 
comitetului de partid a fa
bricii, tovarășa Elena Turți, 
l-a invitat pe comunistul 
I. Simon la o discuție ca 
între comuniști.

— I-am sugerat să judece 
singur situația, să constate 
singur întârzierile ne care 
le produce. La rîndu-i m-a

A

DELEGAȚI LA
CONFERINȚA
NAȚIONALĂ

A PARTIDULUI

convins că procedeul pe care 
vrea să-i aplice este extrem 
de eficient și economic. Am 
ajuns astfel la concluzia că 
este necesar să fie reparat

un utilaj mai vechi si crea
tă astfel o nouă capacitate 
de producție cît și un loc 
potrivit pentru experimen
tarea noii metode. Duminica 
trecută oamenii de la ate
lierul de încleiat au stat a- 
casă în familie. Acum între 
atelier și secția de războaie 
nu mai există nici o gîtuire.

...Asemenea exemple ale 
activității tinerei comuniste 
sînt multe. Cu fiecare acti
vitate pe care ea o inițiază 
dă de fapt un examen în 
fața colectivului din care 
face parte. Colectivul o cu
noaște bine, iar comuniștii 
care au ales-o secretară 
chiar dacă unii sînt mai în 
vîrstă decit ea, o iubesc și o 
stimează- Elena Turți a 
crescut in fabrică ; a venit 
aici fiindcă aici a lucrat 
mama ei. fiindcă aici lucrea
ză o soră mai mare. A ter
minat liceul dar s-a făcut 
țesătoare fiindcă astfel „mă 
simt muțt mai utilă societă
ții, familiei, mie însămi". De 
curînd, comuniștii i-au dat 
un nou vot de încredere : 
au ales-o printre delegații 
ce vor reprezenta județul la 
Conferința Națională a 
P.C.R.

VICTOR 
CONSTANTINESCU

Fruntașă intre fruntași
deja avansată la cap de ban
dă. catecistâ la sectorul cel 
mai important, sectorul ex
port. Devenise membră de 
partid .Și. in aceeași perioa
dă, cei peste o mie și o suta 
de tineri uteciști din fabrică 
o alegeau ca secretară a lor.

— Ce rol deține tineretul 
în activitatea productivă a 
fabricii „1 Iunie", am între
bat-o pe secretara comitetu
lui U.T.C.

— Ca pondere tineretul în
seamnă peste 70 la sută din 
numărul salariaților. Deci, el 
are un cuvînt foarte greu 
de spus. Mă gîndesc la reali
zarea angajamentelor pe 
care ni le-am asumat in 
cjnstea Conferinței Naționale 
a partidului și a celei de-a 
25-a aniversări a Republicii 
și care înseamnă : 3 500 000 
lei peste plan la pro
ducția marfă industria
lă, 50 000 bucăți trico
taje în plus, autoutilare în 
valoare de 977 000 lei, eco
nomii de 2 000 kilograme fire

Am intilnit-o prima oară in 
parcul central al Timișoarei, 
pe panoul de onoare al ce
lor mai buni, al celor mai 
harnici muncitori din oraș. 
Apoi, in aceeași zi, cînd am 
ajuns la fabrica de confecții 
„1 Iunie" am intilnit-o din 
nou, la comitetul U.T.C. pe 
întreprindere.

— Agneta Toth, s-a reco
mandat.

Fișa biografică a acestei 
tinere cuprinde puține file, 
dar consistente. Cu vreo șase 
ani în urmă, pe cînd nu a- 
t inse se încă virsta majoratu
lui. venise in fabrică și se 
calificase în meseria de 
muncitor-confecții. Nu a tre
cut mult timp și a ajuns să 
fie cunoscută , de fiecare om 
din fabrică. Pe de o parte 
datorită excelentelor rezulta
te obținute ,Ja mașină", la 
locul de producție, pe de altă 
parte pentru intensa și efi
cienta sa activitate in rîndu- 
rile tineretului. în 1970, la 
numai douăzeci de ani, era

bumbac și încă multe altele.
Noi toți, precizează tînăra 

comunistă, ne gindim la un 
singur lucru : mărirea pro
ductivității în directă corela
ție cu desăvârșirea calității 
produselor noastre.

înainte de a pleca din fa
brică, am avut o scurtă dis
cuție cu secretarul comite
tului de partid, Hie Birsan. 
L-am rugat să facă o scurtă 
caracterizare a Agnetei Toth.

— Fruntașă între fruntași, 
mi-a răspuns secretarul de 
partid.

EMANUEL ISOPESCU

Convorbire cu VICTOR NAGHI,

director general al Uzinei mecanice-

Muscel, Erou al Munca Socialiste

dumneata pe băieții și fetele 
mele, așa cum sint ei cînd in- 
tră-n școala profesiccală, ciad 
fa? prinși pas in urirâ. cruzi, 
nefermaț;. p2ni de forță și de 
cele mai bene intenții dar lip
si^ de experiență, plini, de a- 
semenea. de propria lor neliniște 
la fe»t£nirea eu noul, stăpîniți. 
in pius. și de arderile firești dar 
compiicate ale virstei, ia-i, zic, 
și spune-îe numai așa. din gură, 
adevărurile frumoase despre

râului nu trebuie să-i fie frică 
de uzină, ci. dimpotrivă, că tre
buie să se simtă in uzină la fel
— dacă nu mai bine — decit 
acasă Căci, dacă tot spunem 
și spunem — și in fond așa este
— câ uzina este a lui, că este a 
doua lui casă, atunci să și facem 
să fie așa. Concret: n-am să vă 
vorbesc de gospodăriile noastre 
anexe, de crescătoriile de păsări 
și porci ale uzinei, de pensiona- 
rii uzinei, care lucrează cu drag

timpul oamenilor ?)
— Totuși, ce vă dă garanția 

deplină că aveți de-aface cu 
conștiințe atît de înalte.

— în primul rînd, că a nu 
fura și a nu înșela sînt, ca să 
zic așa, chestiuni de conștiință 
elementară. Iar cine n-o are nici 
pe asta, oricît s-ar ascunde, tot 
se dă de gol pînă la urmă: 
prin felul cum muncește, cum 
se poartă, cum vorbește. Ante
nele colectivului îl depistează 
imediat...

— Dacă 
tiv sudat, 
titudini.

— Nici

e vorba de un colec- 
unitar în vederi și a-

colectivul nu e o no
țiune abstractă și infailibilă. 
Uneori poate să greșească și el. 
Dar. dac£ nu-i lipsește elemen
tul principal — spiritul de. fa
milie muncitorească, comunistă 
— pînă la urmă tot va ieși în
vingător.

— Cum se naște și întărește 
acest spirit?

— In esență, tot prin ceea ce 
ne îndeamnă tovarășul Nicolae

A

OMUL MULTILATERAL DEZVOLTAT
șinile să nu stea sau să mear- 
gă-n gol. ca produsul finit să 
fie și ieftin și bun. Știu că nu 
spun o noutate, că adevărurile 
astea le-am rostit și le rostim .cu 
toții cel puțin de cîte trei ori 
pe zi. Vorba e cum dai viață, 
cum dai „carne" acestor adevă
ruri. ...Unii se conduc după 
principiul „Unde-i lege nu-i 
.tocmeală". Ai făcut ce scrie le
gea — te plătesc ; n-ai făcut — 
te ard ’ Nu mă interesează dacă 
gîndești sau simți ceea ce faci, 
nu mâ privește cum gîndești și 
cum simți, nu-mi pasă dacă 
înțelegi rostul și scopul muncii 
tale, dacă muncești cu bucurie, 
cu tragere de inimă sau 
cîinește... Bun și principiul ăsta, 
în primul rînd pentru că. din 
punct de vedere al raportului 
întreprindere-6alariat, privit în 
sine, e cît se poate de drept, de 
echitabil. Dar numai atît n-a
junge. Pentru că — s-o luăm 
băbește : Ce facem noi aici în 
uzină ? Autoturisme. Pentru ce 
le facem ? Pentru binele socie
tății noastre. Și în ce constă a- 
cest bine? în atingerea carac
teristicilor de societate socia
listă multilateral dezvoltată. 
Frumos țel. nu-i așa? Generos, 
eroic, adevărat.., Ei bine, ia-i

care vorbeam mai înainte. Sau 
pune-i față-n față cu legea și 
lasă-i să se descurce cum or ști. 
Spune-le. adică, ce să facă, dar 
nu le arăta și cum — sâ vedem 
ce-o să iasă. O să iasă. în majo
ritatea cazurilor, neîmplinîri, 
conflicte dramatice, in forul in
tim al tinăruluL. De-aceea ne 
îndeamnă mereu — și cu cită 
căldură 1 — secretarul general 
al partidului să privim spre oa
meni, în ochii lor, să venim în 
intîmpinarea dorinței lor de 
concret, de palpabil. Pentru că : 
ce înseamnă, principial, socie
tatea socialistă multilateral dez
voltată ? înseamnă un scop mă
reț. un ideal nobil — dar o ab
stracțiune. Și. concret, ce în
seamnă această noțiune ? în
seamnă o colectivitate alcătuită 
din oameni, din individualități 
multilateral dezvoltate. Conclu
zia : ocupă-te. concret, de fie
care om în parte și vei avea 
întregul — societatea — așa cum 
ți-1 dorești.

— Și, concret, cum se reali
zează asta în uzina pe care o 
conduceți ?

— Cum încercăm s-o reali
zăm, că, desigur, nici la noi nu 
merge totul ca pe roate. Iată 
cum. Pornim de la ideea că o-

— și eu cită 
cite satisfacții! 
podarii destinate cantinei mun
citorilor. N-am să insist nici a- 
supra zecilor de mii de tranda
firi din curtea urinei (pe care 
am transformat-o și în mic parc 
zoologic, cu căprioare și păuni), 
care-1 fa? pe muncitorul nostru 
să întoarcă privirea înapoi cînd 
pleacă de la lucru. Am să mă 
opresc asupra altui fapt, după 
părerea mea concludent, asupra 
a ceea ce ne propunem într-o 
perspectivă mai largă, anume, 
asupra faptului că am desfiin
țat sistemul controlului corpo
ral de la poartă. Cum adică, tu, 
muncitor calificat,, tu. om de 
bază al uzinei, stăpîn al ei, să 
ridici mîinile-n sus în fața por
tarului după ce ai muncit opt 
ore, harnic, cu măiestrie și dem
nitate — sau să-i prezinți auz- 
vaisul cînd ieși din uzină ! (Dacă 
ieși la oră neregulamentară, în
seamnă că, în calitatea ta de 
stăpîn, știi tu de ce o faci, în
seamnă că ai motive onorabile 
și că, în orice caz, n-ai părăsit 
lucrul ca un dezertor, fără să-l 
anunți măcar pe cel cu care lu
crezi cot la cot. Și-atunci, ce 
rost mai are auzvaisul ăsta, a 
cărui completare mai și fură

conștiință, și cu 
— în aceste gos-

Ceaușescu: privind permanent 
în ochii omului. Iar cînd i-ai 
privit în ochi, i-ai privit și în 
suflet. Concret: cînd se anga
jează la noi în uzina, muncito
rul, fie el tînăr, fie vîrstnic, nu 
primește doar petecul acela de 
hirtie de la serviciul personal. 
El primește și o „Scrisoare de 
bun venit" din partea colecti
vului, semnată de directorul ge
neral și atestînd primirea nou
lui sosit „în marea familie a u- 
zinei", cu drepturi și îndatoriri 
egale tuturor celorlalți. E o scri
soare caldă, compusă chiar de 
Comitetul oamenilor muncii, cu 
vorbe care merg la inima mun
citorului (se arată în ea ce în
seamnă uzina noastră, ce se aș
teaptă de la noul angajat, cîtâ 
bază se pune pe capacitatea și 
bărbăția lui) și e tipărită fru
mos. în culori, cu un desen al 
autoturismului nostru, ca s-o 
pună omul, dacă vrea, în ramă... 
Nu ne este indiferent nici cum 
ne despărțim de oameni. în caz 
de transfer, o scrisoare de a- 
preciere este trimisă la noul loc 
de muncă. îar în caz de pen
sionare, într-un cadru sărbăto
resc, cel care ne părăsește pri
mește o „Diplomă de onoare" 
prin care Comitetul oamenilor

muncii îi mulțumește pentru e- 
fortul de-o viață, auziți cu ce 
cuvinte frumoase : ,,...vă mul
țumim și vă urăm din suflet 
multă sănătate, viață fericită și 
îndelungată, manifestîndu-ne. cu 
dragoste, dorința de a " 
în mijlocul nostru ori 
ori simfonia uzinei vă 
ma.“

— Auzisem că sînteți 
foarte aspru.

*— Ce vă face să credeți că nu 
sînt ? Să știți, în general nu iert 
nici o abatere. Și asta tot în baza 
principiului „Unde-i lege, nu-i 
tocmeală", dar înțeles altfel.

— Cum altfel ?
— înțelegînd prin lege, în pri

mul rînd, norma etică a colecti
vului nostru, normă care, în 
fond, nu e alta decit legea clasei 
noastre muncitoare, a societății 
noastre socialiste.

— Și chiar nu iertați nicioda
tă ?

— Cu inima iert de cele mai 
multe ori, cu fapta însă...

— De ce ?
— Auziți, știți ce-am fost eu 

în tinerețele mele de demult? 
Am fost un băiat zurbagiu din 
Tei, un fel de haiduc de cartier, 
gata oricînd să dea cu pumnul 
și chiar cu cuțitul. Știți cine 
m-a adunat de pe drumuri? 
Uzina. Știți ce m-a pus în rîn- 
dul oamenilor ? Intrarea în 
partid. Și știți cum ? Acordîn- 
du-mi — și uzina, și comuniștii 
— o încredere fără margini, dar 
neiertîndu-mi nimic, niciodată. 
Este, cred eu, cel mai drept și 
bărbătesc mod de educație. Cînd 
mi s-a acordat înaltul titlu de 
Erou al Muncii Socialiste, am 
șimțit, omenește, nevoia să 
parcurg, în gînd, distanța din
tre băiatul din pulberile Teiului 
de demult și omul matur care 
sînt astăzi — și am știut că 
pentru acest drum, trebuie să le 
mulțumesc, în primul rînd, celor 
care nu m-au iertat niciodată, 
care nu mă iartă nici azi, cînd 
greșesc. Și-atunci, cum vreți să 
doresc eu, pentru tinerii de azi 
ai uzinei, alt fel de realizare în 
viață și alt fel de educație ?... 
Iată, chiar acum am semnat a- 
probarea pe cererea a 200 de e- 
levi de la școala noastră profe
sională de a lucra o parte din 
vacanță în uzină. în august vor 
lucra încă 200. Asta înseamnă 
aproape 20 de zile câștigate în 
bătălia cu planul. Frumos, veți 
spune, dar știți ce reprezintă, 
în fond, aceste cereri? Ele re
prezintă reflexul faptului că 
n-am fost iertați, că nu ni s-a 
trecut cu vederea, de către con
ducerea de partid, atunci cînd 
s-a constatat că putem realiza 
mai mult și totuși nu ne-am 
planificat pe măsura puterilor.

vă avea 
de cîte 
va che-
un om

PETRE DRAGU
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OAMENI, EXPERIENȚĂ, PASIUNI

Cum stăpîniți 
„mașina timpului'1?

O anchetă internațională de CAROL ROMAN

J FRED W. HAISE
Cosmonautul ame

rican s-a născut la 14 
noiembrie 1933. A 
fost șef de promoție 
al clasei a 64-a a 
Școlii de piloți pen
tru cercetarea spațiu
lui cosmic, după care 
a lucrat în aviația 

ca pilot pe 
tactice de

S.U.A. 
avioane 
lupta.

Haise 
dintre cei 19 astro- 
nauți selectați de 
N.A.S.A. în aprilie 
1966. El a fost pilotul 
modulului lunar al 
navei auxiliare pen
tru misiunile „A- 
polIo-S" și „Apoi- 
lo-ll“.

F. W. Haise a fost 
pilotul modulului lu
nar pentru misiunea 
„Appolo-13“ (11-17 a- 
prilie 197C) care era 
proiectată să dureze 
10 zilej și care tre
buia să realizeze 
p inia 
omului 
zona „
craterului Fra Mau
ro. Cu toate că pla
nul inițial a fost mo
dificat după aproxi
mativ 55 de ore de

este unul

debarcare a 
pe Lună în 

muntoasă a

zbor datorită unui 
accident survenit în 
funcționarea sistemu
lui cu oxigen cryo
gen al modulului 
lunar, Haise și coe
chipierii săi, Ja
mes A. Lovell (co
mandantul navei) 
și John L. Swigert 
(pilotul modulului de 
comandă) au reușit 

— împreună cu cei 
rămași la sol, la 
Houston — să trans
forme modulul „A- 
quarius" într-o bar
că de salvare efica
ce. Datorită inter
vențiilor lor rapi
de și a funcționarii 
sistemelor modulului 
lunar atît apa cit și 
energia electrică au 
fost economisite asi- 
gurîndu-se supravie
țuirea astronauților și 
întoarcerea lor pe 
Pămint.

La încheierea pri
mei sale misiuni spa
țiale, Haise trăise în 
Cosmos 142 ore și 54 
minute. Din aceste 
considerente Fred W. 
Haise a fost desem
nat comandant al na
vei auxiliare pentru 
misiunea „Apollo-16“.

Cine poate ajunge astronaut
de FRED W. HAISE

M-a bucurat nespus de mult ideea anchetei de 
față. Este vorba de un gind pe care-1 frămînt 
în minte de mai mult timp.

Intr-adevăr, a investiga timpul oamenilor, 3 
încerca să înțelegi cum anume poți să realizezi 
cit mai mult într-o unitate de timp cît mai mică 
mi se pare o încercare temerară și deopotrivă, 
ingenioasă. Cunoașteți strădaniile contempora
nilor de-a cuceri Luna, de-a se avînta în călă
torii chiar mii îndepărtate. Tot ceea ce s-a rea
lizat pînă acum se datorează unor oameni ex
cepțional de bine pregătiți și care au izbutit să 
construiască nave, în fața cărora, pâra focului, 
ori vidul să fie învinse. îi amintesc apoi pe as- 
tronauți, a căror pregătire nu reprezintă în ul
timă instanță altceva, decît dotarea lor cu cu
noștințe și noi obișnuințe, care le sint atit de 
necesare pentru cucerirea spațiului și implicit 
a timpului. Pentru că lupta cu spațiul este în 
același timp și o luptă cu timpul!

Pînă ce ajungi să te afli la bordul unei nave, 
treouie să fi, capabil să condensezi în tine o ex
periență imensă, dobîndită de omenire în zeci 
de ani, și introdusă in astronautul de la bord 
doar în cîteva zeci de luni de pregătire, intr-un 
regim intensiv, care parcă își propune să în
calce legile timpului.

Problema aceasta a timpului o abordez eu, ca 
astronaut și dintr-un alt unghi : al succesului 
unei misiuni ca și al supraviețuirii.

Cunoașteți, tineri din România, că un astro
naut este pregătit pentru cele mai neprevăzute 
situații pe care trebuie sâ le rezolve în cele mai 
mici unități de timp. De o decizie care durează 
o zecime de secundă, urmată apoi de altele, 
din aceeași categorie a „blitzurilor", depinde 
transformarea speranțelor în certitudini știin
țifice.

In acest moment îmi permit să insist asupra 
unui lucru, pe care-1 consider fundamental: 
pentru a putea să iei acea decizie unică, supre
mă, de care depinde soarta misiunii științifice, 
trebuie să participi in prealabil la o suită de 
acțiuni care pregătesc și prefigurează acea deci
zie despre care aminteam. Cu alte cuvinte, nu 
oricine, nu oricînd și nu oricum poate fi astro
naut. Pină ce ajungi să faci parte dintre ,.cei 
puțini aleși'* trebuie ca prin strădanie, prin stu
dii, prin experiment, să condensezi timpul ex
perienței umane, pentru ca atunci cînd te va 
solicita orice situație de risc, tu să fii mai presus 
de această situație, să fii capabil să iei o decizie 
matură și astfel tu să st&pinești mașina tim
pului.

în cele ce urmează vă voi prezenta cîteva as
pecte, întîlnite frecvent la Centrul pentru zbo
ruri cu echipaj uman la bord al Agenției națio
nale pentru aeronautică și cercetarea spațiului 
cosmic, de la Houston-Texas și care intr-un 
anume fel. reprezintă o mărturie concretă a gîn- 
durilor exprimate de mine, pînă aici, în sensul 
strădaniilor de a stăpîni mașina timpului.

Călătorii spre Lună ai lui Jules Verne sau 
Flash Gordon și Buck Rogers, eroii serialelor 
ilustrate publicate in presa vremii, călători spre 
spațiile cosmice cu existență imaginară erau 
p’inâ pe la mijlocul secolului al XX-lea „astro- 
nauții" pe pe care-i știm noi. Nimeni nu putea 
descrie cu acuratețe un astronaut adevărat. Nu 
exista nici un astronaut.

Ulterior, în 1959, Agenția națională pentru ae
ronautică și cercetarea spațiului cosmic a cerut 
serviciilor armatei americane să prezinte o 
listă a acelor membri ai săi care dispuneau de 
o pregătire fizică și profesională deosebită. Se 
căutau piloți pentru zborurile extraordinare 
care aveau să-i ducă pe oameni în Cosmos.

în această acțiune de a-și căuta primii piloți 
pentru zborurile cosmice N.A.S.A. punea un ac
cent deosebit pe experiența acestora in ceea 
ce privea zborul pe avioane cu reacție ca 
și pe formația lor de ingineri mecanici, de 
constructori de avioane. N.A.S.A. a stabilit de- 
asemenea că dimensiunile lor — înălțimea și 
greutatea — trebuiau să corespundă spațiului 
redus de care dispuneau în cabina spațială a 
capsulei Mercury proiectată atunci pentru ase
menea zboruri. Au fost înscriși pe aceste liste 
peste 500 de piloți ; s-au analizat fișele lor me
dicale ca Și cele referitoare la activitatea lor 
în cadrul armatei ; au fost supuși unor teste 
psihice și tehnice; au fost organizate discuții 
individuale, la care participau de asemenea 
psihologi și medici specialiști. După această 
primă investigație, mulți candidați au fost eli
minați. iar alții au părăsit singuri competiția. 
Au urmat apoi alte teste, încă și mai serioase, 
ale stării fizice și psihice a piloților și in apri
lie 1959 N.A.S.A. a anunțat numele celor șapte 
piloți care urmau să devină primii astronauțl 
americani.

După primii trei ani de la prima selecție. 
N.A.S.A. a început să se ocupe din nou de re
crutarea de piloți experimentați pentru misiu
nile „Gemini“ și ..Apollo*. Această a doua re
crutare s-a soldat cu peste 2j0 de cereri ; după 
selecție au rămas 32. iar apoi, in septembrie 
1962, pe listă n-au mai rămas decit 9 nume.

Din cei aproape 300 de solicitanți înregistrați 
în 1963 au f06t aleși alți 14 astronauți. Acum se 
punea un accent încă și mai puternic pe instruc
ția academică, pe premisele intelectuale și mai 
puțin pe experiența de zbor. In octombrie 1964 
N.A.S.A. și-a invitat solicitanții, criteriul de 
selecționare fiind doar formația lor profesională, 
gradul lor de instruire. Aceștia erau astronau- 
ții — oameni de știință, astfel numiți pentru că 
cei 400 de candidați (pe lingă cei proveniți din 
armată), care îndeplineau condițiile limită ale 
Agenției naționale aveau un doctorat in științele 
naturii, medicină sau mecanică, sau desfășurau 
activități de cercetare echivalente. Cererile au 
fost transmise apoi Academiei Naționale de ști
ințe de Washington, pentru a fi apreciate corect, 
16 din ei au fost recomandați Agenției Naționale 
pentru aeronautică și cercetarea spațiului cos
mic, iar 6 au fost chiar selectați in iunie 1965.

Imediat ce este selectat pentru a deveni astro
naut, omul respectiv face mai multe lucruri de
cit a învăța pur și simplu cum să piloteze o 
navă cosmică. Pentru a putea să cucerești spa
țiul trebuie sâ domini timpul in sensul acumu
lării de cunoștințe absolut obligatorii- EI studia
ză diverse materii fundamentale pentru o astfel 
de misiune: geologie — studiul teoretic fiind 
completat cu deplasări pe teren In zone de 
interes geologic, mecanica zborului, meteorolo
gie, orientare și navigație, astronomie, aspecte 
și fenomene fizice proprii straturilor atmosfe
rice superioare, mecanismele computerilor di- 
gitali. . ,v.Se antrenează intens pentru a se obișnui cu 
mediul spațial...

Deși ar putea părea fără sens, să-l înveți pe 
astronaut cum să supraviețuiască in junglă sau 
în deșert cind acesta se pregătește pentru zbo
ruri in spațiul cosmic, el face totuși și acest 
lucru. Dacă niște situații excepționale îl obli
gă vreodată să aterizeze într-o regiune nepre
văzută, el trebuie să știe că ar putea fi salvat în 
cîteva ore sau peste cîteva zile.
Cînd astronautul este repartizat ca membru 

al unei misiuni spațiale, programul său devine 
realmente încărcat Trebuie remarcat că echi
pajele sint formate cu un an sau chiar mai 
mult înainte de data stabilită ca start. Așa se 
ajunge ca fiecare astronaut să fie suficient de 
pregătit pentru a putea îndeplini în cazuri ex
cepționale cel puțin îndatoririle foarte impor
tante ale celorlalți doi.

Pregătirile pentru zbor ajung la punctul cul
minant cu cîteva săptămîni înainte de ziua fi
xată cind „modelul" 6imul este conectat la Cen
trul de control al misiunii (aflat la sol) și la o 
altă variantă a modelului navei aparținind sta
țiilor de supraveghere a zborului din cadrul re
țelei pentru zborurile cosmice cu echipaj uman 
la bord. In această perioadă, atit astronauții e- 
chipajului principal cît și cei ai echipajului de 
sprijin, auxiliar se țin la curent cu evoluția 
parcursă de nava lor. Ei desfășoară de aseme
nea diverse activități legate de misiunea lor spa
țială (cum ar fi adăpostirea navei, debarcarea 
pe Lună, activități care se desfășoară în exterio
rul vehicolului sau chiar în interiorul său mai 
ales că în vehicule de tipul Skylab spațiul lo
cuibil se mărește). Ei practică descifrarea tai
nelor stelelor ceea ce se va dovedi deosebit de 
important în timpul navigației în Cosmos ca și 
pentru unele experiențe științifice. Astronauții 
exersează, de asemenea, ieșirea din navă, cum 
ajung cu pluta de salvare după amerizare. în
vață cum să lucreze cu aparatele experimentale 
cu ajutorul cărora vor culege date importante 
pentru științele exacte.

Chiar după ce misiunea a luat sfîrșit, munca 
astronautului nu s-a terminat. Echipajul parti
cipă acum — timp de cîteva zile sau cîteva șăp- 
tămîni — la o serie de întruniri cu oameni de 
știință și cu specialiști în domeniul programelor 
spațiale, prezentînd scurte informări asupra mi
siunii lor. După o scurtă „vacanță" s-ar putea 
să-i reîntîlnim pe membrii echipajului abia în
tors din nou în clasă. începînd un nou antre
nament, o nouă pregătire care i-ar putea duce 
în ultimă instanță la un zbor în Cosmos.

După cum spuneam — doar cei pregătiți, doar 
cei capabili pot încerca să cucerească spațiile 
cosmice ; și aceasta știind să stăpînească mai 
întîi mașina timpului oamenilor

CORELARE STRÎNSĂ
Intre pregătirea

TINERILOR Șl DEZVOL TAREA 
ECONOMIEI

(Urmare din pag. I)
ce răspund cel mai bine ne
cesităților producției moderne.

Astfel, numai în anul școlar 
1971/1972, în municipiul Bucu
rești prin școli profesionale și 
ucenicia la locul de muncă — 
cjrsuri de zi au fost pregătiți 
intr-un număr de aproximativ 
120 meserii, peste 30 000 și res
pectiv peste 10 500 tineri din 
țâre mai mult de 9 000 și res
pectiv 3 700 urmează să fie re
partizați și încadrați la unită
țile beneficiare.

Cifra preliminată de elevi 
pentru anul I — curs de zi — 
in anul școlar 1972 1973 depă
șește 15 000 in școlile profesio
nale și 5 000 la ucenicia la lo
cul de muncă, astfel că, in noul 
an școlar se contează pe un nu
măr de peste 36 000 elevi in șco
lile profesionale și mai mult de 
12 000 la ucenicia la locul de 
muncă.

De reținut că din totalul ele
vilor cuprinși in școlile profe
sionale in anul școlar 1971'1972. 
aproximativ 69 la sută sint pre
gătiți în meserii specifice in
dustriei construcțiilor de ma
șini din care cea mai mare pon
dere o au : strungarii, sculerii- 
maîrițeri. lăcătușii mecanici 
pentru industria construcțiilor 
de mașini ș.a.

Aceeași situație există și in 
cazul tinerilor pregătiți prin u- 
cenicia la locul de muncă. Cu 
toate acestea, se poate aprecia 
că, capacitatea formelor de pre
gătire a muncitorilor calificați 
și ritmul de pregătire a acesto
ra a rămas in urma ritmului de 
dezvoltare a economiei munici
piului București și. implicit, de 
creștere a numărului locurilor

de muncă, chiar dacă am avea 
în vedere și celelalte forme 
existente de pregătire a munci
torilor calificați.

Astfel. în urma unei analize 
efectuate recent a rezultat că 
necesarul suplimentar de mun
citori calificați pe trimestrul II 
1972, din care o parte reprezin
tă deficitul de la sfirșitul tri
mestrului I a.c., poate fi aco
perit numai în proporție de 36.7 
la sută din care numai 54.6 la 
6ută prin absolvenții diferitelor 
forme de școlarizare (calificare) 
organizate, iar 45.4 la sută prin 
transferări și angajări directe, 
majoritatea unităților respective 
anticipind prezentarea unor ti
neri care și-au terminat stagiul 
militar sau contînd pe „alte 
surse" care nu pot fi decît ra- 
colajul sau fluctuația ce se mai 
manifestă în rîndul muncitori
lor. cunoscind că în municipiul 
București nu 
de forță de 
(neocupată) •

Considerăm _ ___ 
lipsa de corelație între planul 
de școlarizare și necesitățile 
reale de forță de muncă califi
cată. rămînerea in urmă a rit
mului de pregătire a acestora 
față de ritmul de dezvoltare a 
economiei municipiului Bucu
rești se datorește în mare mă
sură și insuficientei preocupări 
din partea unor unități intere
sate pentru folosirea tuturor 
mijloacelor de popularizare a 
școlilor profesionale patronate 
de acestea, a celorlalte forme 
de pregătire, a propriilor locuri 
de muncă, in scopul atragerii 
resursei de muncă neocupate, a 
tineretului, pentru crearea unor 
condiții social - administrative 
necesare (capacități de gcolari-

zare, capacități de cazare, canti
ne, creșe, cămine etc.), precum 
și pe linia sondării opiniei mun
citorilor în rîndul cărora se ob
servă tendința de a părăsi locu
rile de muncă, in vederea cu
noașterii cauzelor ce-i determi
nă să-și schimbe locul de mun
că și luării măsurilor corespun
zătoare care să determine sta
bilitatea acestora.

Lipsa forței de muncă califi
cate se datorește și altor cauze 
subiective care se impun a fi în 
atenția conducătorilor de uni
tăți. Din acestea, este suficient 
să amintim utilizarea nerațio
nală a forței de muncă, insufi
cienta preocupare pentru mica 
mecanizare, pentru policalifica
re, încurajarea tendinței unor 
tineri muncitori calificați de a 
..se reprofila" trecind cu apro
barea conducerii unităților res
pective în funcții administrative 
,(ex. la F.E.A.. I.P.R.S. Băneasa 
ș.a.) sau angajarea lor în uni
tăți de alimentație publică.

Pe marginea temei abordate 
de „Scinteia tineretului" privind 
„Nomenclatorul profesiilor și 
cerințele actualității" propun : 
precizarea unui organ care : să 
urmărească și să asigure core
lația între planul de școlarizare, 
planul de repartizare și nece
sarul real de forță de muncă, 
pe total, meserii și profesii care 
să avizeze asupra distribuției 
rețelei de școli, profilului aces
tora si nomenclatorului de me
serii și profesii. De asemenea 
consider necesară reprofilarea 
școlilor profesionale și, în con
secință. folosirea integrală a ca
pacităților de școlarizare pentru 
meserii specifice industriei, ur- 
mînd ca pregătirea cadrelor 
pentru alte ramuri și județe să 
se realizeze prin capacitățile 
proprii, pe plan local.

Reconsiderarea nomenclatoru
lui de meserii raportat la nece
sități impune de la bun început 
revizuirea concepției de specia
lizare pe fracțiuni de meserii".

POLICALIFICAREA
DE LA DEZIDERAT

LA REALITATE
există o rezervă 
muncă calificată
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că în principal
La școala profesională a Mi

nisterului Educației și lnvăță- 
mîntului - București, puternică 
bază metodologică de studiu a 
procesului de invățămînt în a- 
nul școlar 1971/1972, instruirea

practică s-a realizat cu o for
mulă nouă : atelierul de produc
ție școlară.

Procesul de producție a fost 
organizat similar eu eel din în
treprinderi, la o scară evident 
mai mică, pentru a ușura fami
liarizarea și, mai tirziu,

grarea rapidă, cu maximum dd 
randament, a elevilor în prol 
ducție. De altfel, însăși organil 
zarea instruirii tehni-co-producl 
tive în școala generală demoni 
strează capacitatea tehnică a 
elevilor și maiștrilor instructori

Dar în legătură cu maiștrii 
instructori, aș dori să fac o re] 
marcă, și anume că maiștrii 
instructori — și cum școall 
noastră este baza de perfecțiol 
nare afirmația e bazată pe o obj 
serva-ție amănunțită — după J 
vreme de practică didactici 
pierd contactul cu problemei] 
producției industriale, cu viat 
de uzină. Ar trebui găsită o fod 
mula care să asigure ciclil 
participarea lor activă de 2—I 
luni la. interval de 2—3 ani. îJ 
producție.

Problemele ridicate în zi ard 
dv. în legătură cu simplificare] 
nomenclatorului gi lărgirea md 
seriilor este un comandament al 
evoluției tehnice, care irnpunl 
mobilitate profesională, dar cari 
se bazează, în primul rînd. pe i] 
pregătire minuțioasă, pe gindirl 
și inteligență tehnică. I

Policalificarea, lărgirea ini 
struirii profesionale mai puni 
însă și o altă problemă — a] 
ceea a realizării unui acord îrj 
tre nomenclatorul de meserl 
școlarizate și cele cu care Iul 
crează la angajare întreprindă 
rile. în general, se caută struni 
gări, apoi, după o vreme. în ral 
port cu necesitățile de plan. J 
fi nevoie de frezori, iar struii 
gării au mai puțin — sau. p-erJ 
tru o perioadă, deloc — de 1J 
cru la întreprinderea respect! 
vă ; incep fluctuațiile de cadrd 
Dacă absolvenții școlii profesia 
nale ar avea o calificare pentrl 
operații complexe, atunci s-al 
putea face ușor transferul dl 
la o meserie la alta". I

PROFESIILE
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Ce-a făcut, în fond ? Aparent, nimic teribil, ba, dimpo
trivă totul îmbracă aerul unei simplități ți modestii calme, 
viata lui are un curs normal, îi place și speră că așa e 
și pine, sâ ducâ o viațâ normală. Ceea ce nu înseamnă 
de loc o mare a liniștei, nu înseamnă aceasta cîtuși ae 
puțin. în termeni lapidari tot ceea ce se poate spune des
pre el e că a îmbinat și știe să îmbine munca, practica 
de zi cu zi cu cercetarea, cu creația, că între știintâ și 
muncă, atit cît se poate în meseria și la locul său de ac
tivitate el întreține un permanent foc de veghe, o perma
nentă probă de foc care e pasiunea în forma ei de mani
festare lucidă și gravă, responsabilă. Deține zeci de scri
sori venite din cele mai diverse colțuri ale lumii, de la 
mari universități și publicații de specialitate prin care îi 
sînt citote sau i se solicită date ale unor experiențe și 
comunicări ale sale ce privesc optimizarea procesului de 
reproducție animala. Acolo, la Trestieni, experiențele și 
cercetările sale sint de|a o valoare practică imediată, con
firmată economic și științific. Sâ mai adâugâm câ în scurt 
timp a realizat de asemenea o mare performanță econo
mică, Gclimatizînd în cîmpia bărăganului rasa brună de 
Maramureș, câ a avansat serios intre timp și cu teza de 
doctorat și câ tot în această vreme și-a susținut și exa
menele la cursurile fârâ frecvență ale facultății de filozo
fie, fiind acum în ultimul an. lată un om, așadar, pe care 
e greu să-l încadrezi într-o singură profesie. El este exem
plul, unul din zecile și sutele de exemple în fond, prin care 
tehnicul și umanisticul se condiționează și se completează 
reciproc lărgind nemăsurat spațid și onzontul profesiei.

dule CJL?.-urilor, b cimp, b 
fermele zootehnice. în căutarea 
unor tineri care sâ poată deveni 
eroi ai viitorului meu reportaj. 
Căutarea s-a dovedit a fi neaș
teptat de lungă și întortocheată ri 
obositoare și — pe măsură ce 
soarele cobora spre orizont — 
tristă. Tristă nu atit pentru că 
n-aș fi găsit eroi, tristă în pri
mul rind pentru că nu prea am 
găsit tineri: astfel, că peste satele 
comunei Clodeanu-Siliștea seara 
de început de cară se lăsa moho- 
rită. pustie de dragoste și cise 
tinerești, nestrăbătută de risete 
de glume, de cîntece, nici măcar 
in preajma sau înăuntrul cămine
lor culturale..

Intr-un tirziu am aflat cu stu
poare că din cei 8 900 de locui
tori ei comunei Glodeanu-Siliștea, 
tineri nu sint decit 400 și ceva. 
Intr-o comună cu 8 sate și cu 
8 600 de locuitori doar 400 de ti
neri / Sau, exprimat in procente : 
nici 6 la sută din totalul popu-
neri! Sau, exprimat in pro 
nici 6 la șuti din totalul 
lației 11...

Dar cifrele le înregistrezi ți le 
judeci și oricit ar fi ele de im
presionante rămin la urma urmei 
tot cifre, așa că, deși le cu
noșteam, nu izbuteam totuși 
să-mi cred urechile cînd am au
zit pe cineva afirmînd că în- 
tr-unul din sate nu mai există 
decît un singur flăcău și o singu
ră fată. La fel de uluitor era și 
faptul că toate acestea mi se co
municau cu zîmbete pe buze, ca 
și cum ar fi fost lucrurile cele 
mai normale din lume, poate 
doar puțin amuzante!

Cînd am ajuns in satul Cîrli- 
gu eram pregătit pentru orice și 
discutînd cu inginerul șef al 
C.A.P.-ului de acolo l-am între
bat printre altele și despre viața 
și activitatea tinerilor din sat.

— Care tineri ? / — a zîmbit. 
inginerul șef și toți citi se aflau 
în biroul acela au zîmbit și ei în 
fața neștiinței mele, apoi ingine- 
nerul șef a scos stiloul și o foaie 
de hîrtie și susținut de corul 
murmurat al celorlalți a scris un 
nume și încă un nume și încă u- 
nul și cînd s-au făcut șase s-a 
oprit și mi-a întins hîrtia : aceș
tia sint toți !...

Mă uitam la hîrtie, mă uitam

amfiteatrele muncii patriotice
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că peste 5 minute de la linia 
I ! Trebuie să ne grăbim. 
Primele patru vagoane ne 
derutează. Nu-i vedem încă 
pe studenți ; sint numai elevi 

__ 3 nr.154 
__ tabără la 

După o secundă de e- 
satisfacția este mai

de la Școala generală 
care merg în ta băi
mare. ~ 
moție 
marc : un adevărat -ren al 
tineretului, pentru că. iată, 
urmăioarele vagoane sint o- 
cupate numai de studenți de 
la Universitate și A.S.E. Unii 
mai intiriie pe peron alături 
de părinți și prieteni. Un

grup de la Matematică va 
merge la I.A.S. „Negru 
Vodă" și „Nicolae Bălcescu". 
Examenele au trecut, au fost 
grele, da, mai ales cele din 
iarnă, spun ei, iar acum... a- 
cum odihna va fi activă, u- 
tilă și reconfortantă, incă o 
etapă de integrare in viața 
universitară. Un număr mai 
mare, de vreo 250 de stu- 
denți de la Facultatea de 
calcul economic, cibernetică 
economică se va opri la 
I.A.S. Nazarcea. o gazdă 
veche de patru ani a studen
ților economiști- Asist, univ. 
Octavian Zaharia. unul din-

tre cadrele didactice care în
soțesc pe studenți, arăta că 
„beneficiarii" de la Nazar
cea se pare că au fost mul
țumiți de contribuția studen
ților și au acceptat cu plă
cere să le fie din nou gazde. 
Dar 6i studenții vor reînnoi 
in această vară avansul de 
încredere cîștigat in anii tre- 
cuți de colegii lor.

In cursul zilei, alte eșaloa
ne de studenți bucureșteni 
s-au _ îndreptat spre între- 

agricole Buzău, 
Fetești. Tulcea, 

Cernavodă, Cora-

prinderile 
Pietroasele, 
Medgidia, 
bia ș-a.

inginera Adriana Lungu — șefa 
fermei zootehnice și Mariana Ne
delcu — medicul veterinar al fer
mei. Două tinere îndrăgostite de 
profesia lor, care miau arătat o 
parte din realizările sectorului 
zootehnic. mi-au vorbit cu en
tuziasm despre altele, dar mi-au 
vorbit și despre greutățile pe 
care le au de intimpinat perma
nent in ceea ce pricește condi
țiile de viață, despre dezintere
sul conducătorilor comunei față 
de asigurarea acestor condiții. 
Era cumva explicabila bucuria 
mocnită cu care Adriana Lungu 
vorbea despre apropiatul său 
transfer mtr-o altă comună, mai 
apropiată de locurile sale de 
baștină.

— De cită creme lucrați aici ? 
am mtrebat-o.

— De cînd am absolvit facul
tatea, de șase ani.

male, construirea grajdului aces
ta nou și atîtea alte realizări ale 
noastre nu înseamnă muncă, nu 
înseamnă nimic...

— Am venit în comună plină 
de speranțe, de vise, de entu
ziasm. — a intervenit Mariana 
Nedelcu — dar am intîlnit aici 
unii oameni care parcă vor cu 
tot dinadinsul să-ți spulbere acest 
entuziasm, oameni care vor par
că să te facă să pleci.

Mariana Nedelcu este proaspă
tă absolventă a Facultății de 
medicină veterinară, aflată 
primul său an de activitate.

în 
A 

fost repartizată aici împreună cu 
soțul său Ion Nedelcu, de aseme
nea medic veterinar, cu care a 
fost colegă de an și de grupă.

— Sintem căsătoriți din anul 
IV de facultate și vă închipuiți ce 
fericiți am fost găsind o comună 
în care puteam lucra amîndoi, vă 
închipuiți bucuria cu care ne-am

0 comună care imbătrinește
în institute de invățămint supe
rior.

— Este foarte bine că tinerii 
pleacă pentru a se califica, pen* 
tru a se specializa. Rău este că 
nu se mai întorc în comună. Sau 
comuna dumneavoastră nu are 
nevoie de oameni calificați, de 
specialiști ? ! Cineva spunea mai 
înainte că în comună nu există 
nici-un electrician, că pentru ori
ce defecțiune trebuie să apelați 
la cineva de nu mai știu unde...

— Ne-ar trebui într-adevăr un 
electrician, ne-ar trebui și alți 
meseriași. Dar specialiști avem, 
chiar tineri, la C.A.P. Cotorca, de 
exemplu...

La C.A.P.-Cotorca fusesem și le 
cunoscusem pe cele doua tinere 
specialiste care lucrează acolo :

— Și n-o să vă pară deloc rău 
cind veți pleca ?

— Nu cred.
— Nu vă leagă nimic de a- 

ceastă comună ?
— Ce sa mă lege ? Poate rea

lizările pe linie profesională, dai 
ceea ce am realizat aici, puteam 
realiza oriunde și cred că în alte 
condiții.

— Chiar să nu vă lege nimic 
de comuna în care ați trăit și 
ați muncit șase ani ?!

— Ce ar putea să mă lege ?! 
Condica de prezență pe care a 
trebuit s-o introducem la fermă, 
pentru că numai astfel am putut 
dovedi unor notabilități din co
mună că la ferma zootehnică se 
muncește ? I Notabilități pentru 
care creșterea numărului de ani-

luat posturile in primire și ne-am 
început munca. Dar bucuria ne-a 
fost curind știrbită de faptul că 
nu aveam unde locui, de sumele 
exagerate cerute de cei dispuși 
să ne găzduiască. Eram și din 
păcate mai sintem și acum tra
tați de către unii ca niște 
străini în trecere, nu ca niște oa
meni care am venit aici pentru a 
pune umărul alături de localnici 
la ridicarea comunei, la creșterea 
bunăstării tuturor. Noi îi dăruir 
comunei toată puterea noastră de 
muncă, îi dăruim anii noștri cei 
mai frumoși; să-i fie oare chiar 
atît de greu comunei să ne răs
pundă măcar prin asigurarea u- 
nor condiții de viață, nu de con-

fort, dar cît de cît suportabilei 
Să nu poată oare comuna GZ< 
deanu-Siliștea, cum au putu^ 
tîtea alte comune din țară, W 
construiască două-trei casufl 
pentru tinerii repartizați să mun 
ceașcă aici, pentru tinerii de can 
are atîta nevoie ?

Am transmis întrebările 
rianei Nedelcu celor în drept M 
în măsură să răspundă conauc^K 
torilor comunei adică, in prezer^^ 
ța unui secretar și a unor actH 
viști ai Comitetului iudețea^B 
U.T.C. ■

Iată răspunsul primit. |||
— Ce rost are să le facem 

cuințe, dacă mai devreme 
mai tîrziu tot au să plece ?!

— De unde știți că au să 
ce. ? am întrebat. Și de ce să 
nim de la ideea că au să pZcc^H 
■si nu de la ideea că au cenB 
pentru a rămîne ? Și chiar darH 
au să plece, se vor pune printr^K 
altele și întrebările : ce ați făct^K 
dumneavoastră, comuna, penti^K 
a-i determina să rămînă ? de cM 
pleacă tinerii din comuna 
deanu-Siliștea ?

— Despre cei născuți și 
cuți aici v-am explicat că pleac^K 
aproape toți la școli, pentru 
oamenii din comuna noastră sî’^B 
gospodari buni, ambițioși în cee^B 
ce privește copiii și dispunînd dH 
posibilități materiale se îngri/e.sH 
cum se cuvine de viitorul copii^B 
lor lor. H

— Este foarte bine că părinț^B 
se îngrijesc și că pot să se înH 
grijească de viitorul copiilor Zoi^B 
Dar de viitorul comunei cine s 
îngrijește ?! Pentru că cei cîțiv 
tineri, cîți au mai rămas în co 
mună, peste zece ani nu vor mc 
fi tineri, iar peste alți zece ani.

Nu mi-a mai răspuns nimen
— fie pentru că nu știau c 

să răspundă, fie pentru că feno 
menul li se părea în con 
tinuare lipsit de importanți 
— și am părăsit comuna Clo 
deanu-Si'li.ștea, străbătîndu-i înc< 
o dată satele de la un ca 
păt la altul, sate fără tineri 
sate cu ulițe pustii, cufundîn 
du-se ursuze în amețitoarea sea 
ră de început de vară..»
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TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEALȘESCL, președinte:* Cwsiliulte 

de Stat a] Republicii Socialiste România, a trimis următoarea 
telegramă guvernatorului general a] Canadei. ROLAND MI- 
CHENER:

Cu ocazia Zilei naționale a Canadei, irr.i este nlăor.. Exce
lență, de a vă transmite, in numele meu fi al poporutai roata 
felicitări și cele mai cordiale urări de sănătate și fericire pen
tru dumneavoastră personal, de pace ș prosperitate pentr- 
poporul canadian.

Tovarășul NICOLAE CEALȘESCL’, președintele CoariHilu 
de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis estaaeMri 
MICHEL MICOMBERO. președintele Republicii Burundi urmă
toarea telegramă :

Cu prilejul celei de-a X-a aniversări a Zilei iiațioiMlr a 
Republicii Burundi, adresez Excelența Voastre, te Mmrie Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste România. al poporatet 
român și al meu personal, cordiale felicitări «i eeie mai 
urări de sănătate și fericire personală, de pace fi progres 
poporului burundez,

îmi exprim încrederea că relațiile de roishorsit dtelre ță
rile noastre se vor dezvolta în continuare în interesul asbekr 
popoare, al cauzei păcii și înțelegerii interna le

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială.

In <ccea£ n, Eduardo Frei 
Mocniră a fost pr-.s.t de Cor- 
oeiiu Minear-u, tn:ni«-ul aface
rilor externe.

e DELEGAȚIA Partidului 
Poporului cut Pauama. formată 
<kn MrarăK; Robes Dario Scu
za. swrrar general aj Paxu 
dalu: Rxx*-_ .. <ta Pazama. s 
Reyes AaSonso Marc, membru 
al C.C. al Partxha'u care, la 
uamaLa Ceemataliu Central al

ÎNAPOIEREA tovarășului 
EMIL BODNARAȘ

Vineri după-amiază s-a îna
poiat în Capitală, tovarășul 
Emil Bodnaraș, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat care, în
soțit de Henri Coandă, ministru, 
consilier la Consiliul de Stat, 
a făcut o vizită neoficială în 
Marea Britanie.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, au fost prezenți tovară
șii Gheorghe Pană, Ilie Ver- 
deț, precum și Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe.

A fost de față Derick Ros- 
slyn Ashe, ambasadorul Marii 
Britanii la București.

Cu același avion a sosit la 
București Dr. Stanley G. Hoo

ker. director tehnic la L-m 
„Rolls Royce" 0971). Ltd.

CRONICA U.T.C.
Ieri a sosit in Capitală la 

invitația C.C. al U-T.G, Sa
chiko Tagiirhi membră a 
Comitetului Executiv al Fe
derației Tineretului Socialist 
Democratic din Japonia. con
ducătoarea Depa-^— 
Internațional al CoosilaL'Ji 
Național al Tineretului Ja
ponez.

Pe aeroportul intPmaținriaî 
Otopeni reprezentanta japo
neză a fost izu—p-.ratâ de 
activiști ai C.C. al U-T-C.

ZIUA INTERNAȚIONALĂ
A COOPERAȚIEI

Azi se aniversează Ziua 
internațională a cooperației, 
prilej de afirmare a simpa
tiei și solidarității cu mișca
rea cooperatistă internațio
nală, pentru lărgirea și di
versificarea relațiilor econo
mice și culturale dintre or
ganizațiile cooperatiste.

Cooperația — ale cărei tra
diții depășesc o vechime de 
peste trei sferturi de secol 
— ilustrează năzuința sta
tornică a oamenilor de £ se 
înțelege, de a găsi un jnij- 

, loc comun de conlucrare în 
cele mai variate domenii. Cu 
50 de ani în urmă lua fi
ință Alianța Cooperatistă 
Internațională,, devenită în 

- ' .. prezent cea mai mare orga
nizație neguvernamentală, 

■ cuprinrfnd peste 250 milioa
ne de membri. Asociația 
Cooperatistă Internațională 
a reușit să reunească orga
nizații cooperatiste din zeci 

. de țări ale lumii, indiferent 
. de sistemul lor politic sau 

social, animate de dorința 
promovării consecvente a 
colaborării internaționale, de 
idealurile nobile ale priete
niei, păcii și progresului so
cial, pentru instaurarea unor 
relații de justiție și morală 
între organizațiile care o 
compun ca și între state. Prin 
acțiunile sale. Alianța Coope
ratistă Internațională contri
buie la intensificarea coope
rării dintre organizațiile afi- 

i liate, aducînd totodată un a-
port serios la întărirea păcii,
înțelegerii și securității în
tre popoare.

în țara noastră ideile des
pre cooperație au o veche 
tradiție, se bucură de o lar
gă răspîndire în rîndul popu
lației. Orînduirea socialistă.

: prin însăși natura sa. impli
că o amplă mișcare coopera
tistă, stimulează prin toate 
mijloacele dorința oamenilor 
de a coopera în formele cele 
mai diverse. Statul nostru 
sprijină activ și multilateral

organizațiile cooperatiste, 
creindu-le importante facili
tați in scopul dezvoltării lor 
rapide, a dobindirii unor re
zultate cit mii bune în fo
losul membrilor cooperatori, 
al întregii țâri.

Uniunea Națională a Coo
perativelor Agricole de Pro
ducție. Uniunea Centrală a 
Cooperativelor de Consum și 
Uniunea Centrală a Coopera
tivelor Meșteșugărești — 
membre ale Alianței Coope
ratiste Internaționale — des
fășoară o activitate intensă 
pe linia dezvoltării producției 
agricole, a serviciilor și co
merțului, aducîndu-și un a- 
port deosebit la progresul 

, sopial și economic al țării.
Participarea cooperației din 

România la Alianța Coopera
tistă Internațională, spiritul 
de inițiativă manifestat pe 
multiple planuri de aceste 
organizații, sînt o expresie a 
dorinței cooperatorilor ro
mâni. a guvernului, de a lăr
gi colaborarea cu toate țările 
indiferent de orînduirea lor 
socială. O dovadă a bunelor 
relații existente între orga
nizațiile cooperatiste din țara 
noastră și A.C.I., a respectu
lui de care se bucură coope
rația din țara noastră în rîn
dul celorlalte organizații a- 
filiate. o constituie și acordul 
privind găzduirea la Bucu
rești în toamna anului trecut 
a reuniunii Comitetului Cen
tral al Alianței Cooperatiste 
Internaționale. In cadrul a- 
cestei reuniuni au fost adop
tate o serie de noi documen
te privind rolul și contribu
ția mișcării cooperatiste la 
menținerea păcii, la intensi
ficarea sprijinirii convocării 
conferinței privind securita
tea și colaborarea europeană, 
la intensificarea schimburi
lor economice și într-ajutoră- 
rii între organizațiile coope
ratiste.

L T.
l

ÎN ÎNTÎMPINAREA CONFERINȚEI NAȚIONALE A P.C.R. 

Șl A CELEI DE-A XXV A ANIVERSĂRI A REPUBLICII

LA GALAȚI, S-A APRINS 
FLACĂRA LA CEL DE-AL

TREILEA FURNAL

conomie de U milioane lei ti 
la scurtarea termenului de in- 
zidire cu circa o lună ia fie
care preincâlritor Această me
todă am aplicat-o apoi și ia Inzi- 
direa furnalului reușind să e- 
fectuăm această lucrare nu in 
5 luni (cit a dura: La furnalul 
2), ci în. 3 luni.

JUVENTIȘTDO SPORT

ParttdLu. Comums: Rămân a 
făcut o viată de prieten» hi 
tara ooasăă. a părăsit vineri 
ddniaeața Capitala.

La piera-e. pe aeroportul O- 
topesu. delegat» a tat salu
tată de tovarăși Gbeorgte 
Paaă. membra al Comiteluhu 
ExeeuPv, al Prezxtalut Per- 
PCJL Gha^Vas Miri 
al CC. al P.CJU de aarttxt: 
de perud.

Afiindu-ne ieri printre con
structorii siderurgiști din Ga
lați am participat la un eveni
ment important : aprinderea 
flăcării de uscare la cel de-al 
treilea furnal de la Combina
tul Siderurgic. De sublinia: că 
al treilea fumai face parte din 
cea de-a doua etapă a constru
irii Combinatului Siderurgic 
ctn Galați, că ia înălțarea lui 
eoe«truetor;: au depus eforturi 
deosebite pentru adaptarea de 
doc soluții tehnice avantajoase: 
noul fumai dispune ce 2 guri 
de evacuare a fontei, de 2 hale 
de turnare, pe parcursul execu
ții lxii. Ia diferite lucrări, s-au
*i inovațu. ceea ce a condus la 
realizarea unor importante eco- 
wwxr- Asupra cixorva din a- 
reste soluții ne-am oprit. cu pri
lejul e . enur.e-tulwi de ieri, !m-

— La ftnahil 3 — ne apune 
tinăcul inginer foc Stoeca. șef 
de tet te R-aerui Cl LC3LS.G. 
— azn efectua: inzufcrea pceir.- 
eâ-xtoarejor de aer pnn paie- 
tizarea sârăatTriîor și tran
sporte! na rote. *ckă am aplî-

Tinârul inginer Ion Stoica, 
și-a făcut de fapt debutu. ca 
șef de iot pe șantier toc pca 
aplicarea mm inowryi proprii : 
nai s-a efectua: cu 3 benzi, re- 
ducindu-se astfel durata lu-

Frane.sc Moldoveana, PaveT Su- 
riu, Ioa Păașaa, Nicolae Cio- 
banu. Coastan:ia Cosma. Traian 
Voice. Gheorghe Cuzmin. Sileș 
Traian sau Ion Uraache. de nu
meroși uneri ca Gheorghe Blă- 
aam sau Ion Stanciu care au 
munci: aici cu deosebit entu- 
r asm. Așa cum ne-au declarat 
es ia cursul n’ei de ieri sint cu 
taii hotârlți sâ facă totul ca in 
cfoszea Conferinței Naționale a 
partidului, cei de-al treilea fur
nal de la Combinatul Siderurgic 
din Galați să elaboreze prima 
șarjă de fontă.

L CHIRIC

DOUĂ MOMENTE 
INAUGURALE ÎN DOU

Liră a cîștigat cupa

adevărate recoccur.. De pJdâ. 
turnul de rărire a fact executat 
în 4 luni, au in 12 lum după mm 
se prevedea. Trebuie $ubLr_ax 
insă, cu aoesc Prilej F efortul 
deosebi: al mu-■c-.tor~..cc. al tu
turor eoGriruenor-lor care, prua 
mobilizare generală, au reu- 
greutâți. yeutZ? cor.Tate ia 
special de livrarea cu mari 
innrrien (de i sau 1 luni) a 
numeroase mate~_a> și utilaje 
necesare transportul— Pentru 
dăruirea for exemplară la Înăl
țarea celui de-al trecea fumai

mai ales, echipele

TEATRU
O LA ACEST capitol luna iulie 

este bogata in manifestări in stare 
să rețină atenția publicului. Comi
tetul de cultură și educație socialistă al municipiului București 
programează în întimpinarea Con
ferinței Naționale a partidului și 
a celei de-a 25-a aniversări a Re
publicii „Luna teatrelor bucurește- 
ne*. Un program cu spectacole a- 
proape zilnice oferite In sala Co
media de către colective teatrale 
cunoscute.

Penuu zilele la care se refe
ră avanpremiera noastră pro
gramul .Junii* arată astfel : Teatrul Național prezintă „Ia
dul și pasărea- de lor. Ontes- 
cu $: „Moartea ultimului go
lan" de Virgil Stoenescu (1 șl res
pectiv 2 Iulie). Urmează două 
spectacole ale Teatrului Bulandra : 
„O scrisoare pierdută* de L L. Ca- 
ragiale și ^ziariștii* de AL Miro- 
dan (In zilele de 4 și S Iulie).

In continuare joi și vineri este 
rindul Teatrului Mic care se prezintă cu ..Pisica sâlbatecâ* de Ste
fan Berriu și „Simfonie pentru 
destinul meu- de Ne’u Ionescu. 
încheierea săptămimi o face tot 
colectivul Teatrului National cu 
piesele „Camera de alături* de 
Paul Everac $: „Jocul de-a va
canța* de Mihail Sebastian.
• SUPER ESTIVAL — lată un 

alt spectacol cu o distribuție de 
mina India Ia care putem asista 
chiar astă seară la Teatrul de vară 
..Herăstrău*. Teatrul Bulandra a- 
duce In fața publicului actori pe 
care r.u-i nevoie să-i mai reco
mandăm : Toma Caragiu, Octa
vian Cotescu. Dem. Râdulescu. 
Stefan Bănică. Ion Besoiu. Gina

Patrichi. Paul Sava, Virgil Ogă- șanu, Elena Caragiu. Violeta An
drei, Marietta Petrescu. Dan Da
mian, G. Oprina și... Anâa Călu- 
găreanu.
• TOT UN „SUPER *, de astădată 

prezentat de A.R.I.A. la Sala Pa
latului. Este vorba de un amplu 
spectacol muzical distractiv intitu
lat ., Super-revista vedetelor din 
R. D. Germană-. Așadar, pentru 
marți 4 iulie orele 20 ni se anun
ță un program de balet modem și 
excepționale numere de atracție.
• TEATRU, de astâdatâ la „Țăn

dărică*, anunță pentru copii sim- 
bătă 9 iulie, noua comedie cu mu
ncă, a lui Alecu Popov-.ci : ,JUi si 
nătărăi* după poveștile cu desene 
ale iui Willheim Busch.

Mircea Albul eseu. Ion Caramitru, 
George Oprina. Gina Petrini, Io
nescu Gion, Gheorghe Cozoriă (miercuri, orele 29,15 pe progra
mul II).

F.TJkL MtODUCE CU 4 LUNI 
MAI DEVREME

FiliașL Cu 2 zile in urmă, 
■»mer; de aid au trăit febra 
unui moment inaugurai a că- 

emrătate rezidă, in pri
mul riad, m înscrierea mărun
tei așezări de la intilnirea 
Doljului cu Gorjul sub sem- 
nsil industrializării, sub sem
nul r.mjunior de dezvoltare ale 
acestui dndnaL

Insr-o atmosferă de emoțio
nantă sărbătoare muncitorească, 
a for: inaugurată noua Fabrică 
de transform:a:oare mici. an 
^pui’ al gigututaLi electroteh- 
nx craxr. ean _E2ectroputere“. 
S-au rostit, cu acest prilej, cal
de atocoținm, au fost formu
late angajamente ferme, con- 
swucSonî au urat „spor la 
muncă* beneticterflor. iar be- 
nefîcarii i-au felicitat pe con
structori pentru dubla tor per
formanță : lucrarea de calitate 
ireprnșihilă și. in plus, reali
zata eu 4 hnu înainte de ter-

Prin aceasta, colectivul Trus
tului de Construcții Industri
ale din Craiova și-a realizat 
sarăhxit angajamentul luat in 
cinstea Conferinței Naționale a 
P.C.R_ iar muncitori:, tehni
cienii și inginerii noii fabrici 
vor putea și ei sâ obțină În
semnate sporuri productive.

în acest sens, două cifre sint 
pe deplin edificatoare : in cele 
4 lunj ciftigate datorită con- 
gtructoriloT, se vor realiza trans
formatoarele necesare electri
ficării a 300 de localități rurale, 
o producție suplimentară valo- 
rind 20 milioane lei!

RADIO
• TEATRUL radiofonic progra

mează pentru duminică și miercuri 
două premiere. Sergiu Fărcășan 
semnează scenariul piesei „Costum 
la două rinduri* In regia artistică 
a lui George Rada (duminică, ore
le 19.15 pe programul ID. Vom „ve
dea* și aid o echipa de actori in- 
crăgitâ de public : Colea Rău tu. 
Eugenia Bosinceanu. Cornel Vul
pe. Mihal Mereută. Vau Voicules- 
cu-Pepino, Marius Pepino, Dan Da
mian. Constantin Bir Izba, Elena 
Nicolescu.

Premiera de miercuri. „Coloana 
infinită* de Angela Platti, reunește 
In jurul microfonului, printre alții, 
pe nu mai puțin cunoscuții actori

FILM
• ORA ELEFANȚILOR AL

BAȘTRI — producție a studiouri
le- cehoslovace In regia lui Ra- 
dim Cvrcek. Subiectul : doi copii, 
ur. băiat și o fetită întreprind o 
călătorie ca în basme spre Insula 
elefanților cu ochii roșii, în țara 
copiilor care se vor naște, tărimul 
spre care se pot îndrepta doar co
piii in fantasticele lor vise.

• TREI DIN VIRGINTA — film 
american. în ziua în care își ter
mină de ispășit pedeapsa, trei de
ținuți primesc drept p’.a-â. pentru 
— unea din timpul detențiunii, un 
cec de 25 80* de dolari. Dar cum 
să-i folosească din moment ce 
bănit se pot ridica numai dintr-un 
oraș In care... accesul ’.e este in
terzis prin lege T Cei trei foști de
ținuți nu sînt însă oameni care 
să arunce la coș un astfel de 
cec. De aid ritmul alert al acestei 
comedii polițiste.

• O AFACERE — filmul Iui 
Cessare Zavattini în regia lui 
Vittorio de Sica ne propune să 
urmărim povestea plină de amă
răciune a unui om pe care-1 chea
mă Giovani. Pentru el. care s-a 
lipit cu greu „înaltei societăți* si
tuația devine la un moment dat 
disperată : o adevărată forță cen
trifugă. lipsa de bani, il amenin
ță sâ fie proiectat înapoi, acolo de 
unde a pornit. Șansa care i se 
oferă, pentru a ocoli deznodămin- 
tul. este insă cea mai inumană.

T.O.C. REIA O TRADIȚIE 
SECULARĂ

Craiova. în aceeași zi, Bănia a 
trăit și ea emoția unui mo
ment de început, reprezentind 
concretizarea unei vechi do- 
rinți a iubitorilor de frumos 
din străvechea rpședință ol
teană. Au răsunat acordurile 
inaugurale ale primului spectacol 
la Teatrul de operetă din Cra
iova, instituție profesionistă. 
Premiera „Sînge vienez“, rea
lizată de un inimos colectiv, în 
rîndurile căruia s-a întilnit ta
lentul unor artiști consacrați 
ca Mânu și Madeleine Nede- 
ianu, cu harurile pline de pros
pețime ale interpreților tineri 
și foarte tineri, recenți absol
venți ai școlilor de muzică, a 
fost îndelung aplaudată de un 
public cald, generos, trăind de
plin bucuria de a fi martorul 
renașterii unui gen de artă atit 
de popular, in locuri pe care 
istoria artistică a țării le a- 
testă a fi „leagănul operetei 
românești".

♦
Două momente inaugurale. 

Două premiere — una indus
trială, cealaltă artistică — două 
împliniri desprinse din bogata 
agendă a țării desfășurate sub 
același semn : semnul multila
teralului efort creator pe care 
îl depune. în această etapă, în
tregul nostru popor.

D. PETRE

„Juventistul44 
numără 57

Incheindu-se campionatul (e- 
vident, ne referim aici la cam
pionatul de tineret-rezerve), am 
ajuns să încheiem și noi unele 
socoteli juventiste. Nu ne gră
bim să tragem concluzii, fiindcă 
nu tragem cortina peste rubrica 
„Juventiștii". Despre probleme
le esențiale, de fond și de vii
tor. ale campionatului cadet 
vom mai avea, deci, prilejul să 
vorbim mai pe îndelete în săp- 
tămînile următoare. Acum, fi
indcă sîntem microbiști — și 
noi, microbiștii, deseori devenim 
fără să vrem sclavii subiectivi 
ai tabelei de marcaj și ai clasa
mentelor — să reamintim nu
mai rezultatele scriptice ale ce
lei de-a 5-a ediții a campiona
tului de tineret-rezerve.

Campionii noștri sînt, prin 
urinare, tot studenții de la 
„U“ Cluj. Adică tot campionii 
de anul trecut. După Steaua 
(care a cîștigat prima ediție, de 
fapt un sezon), după Universita
tea Craiova și S.C. Bacău, iată 
alb-negrii de Ia Poalele Felea- 
cului reușesc să cucerească două 
ediții la rînd. Laudă lor. Laudă 
admirabilului antrenor Băluțiu, 
laudă bravilor puștani care se 
numesc Negru, Porațchi, Ielciu, 
Sudi, Mocanu, Bucur, Iordache, 
Munteanu II sau Necșoiu. Lau
dă „bătrînilor" Moldovan. Grăj- 
deanu. Barbu sau Ardeleanu 
care, mai des ori din cînd în 
cînd, au dat cite un ajutor tea- 
mului juventist.

In rest, cum am spus și în 
atîtea alte rînduri. clasamentul 
nostru nu prezintă importanță 
decît în măsura în care spune 
ceva despre politica față de ti
neret a cluburilor. Din acest 
punct de vedere, ne manifestăm 
mirarea că foștii campioni la 
tineret — băiețandrii de Ia 
S.C. Bacău — ocupă în final un 
jenant loc 16, sau că două clu
buri respectabile — U.T.A. și 
Rapid — sînt singurele din ca
tegoria ,.A“ care în anul com- 
petițional ce-1 încheiem acum 
n-au promovat in unsprezecele 
senior nici un juventist (!!).

Cupa „Juventistul". despre 
care am tot scris și-am infor
mat cititorii lună de lună, se 
încheie și ea. Cîștigător — oa
recum neașteptat, dar absolut 
merituos — tqt un student, și 
tot de la „U‘‘ Cluj : LICĂ.

Cupa noastră a fost pusa în 
joc pentru tinerii (sub 23 de 
ani) care în acest campionat au 
promovat în echipa întîi, au tre
cut cu bine botezul focului și 
au reușit să rămînă în arena 
leilor. In dosarul personal pe 
care l-am ținut și l-am com
pletat etapă de etapă, am înre
gistrat 57 de asemenea imberbi, 
din totalul de circa 350 pe care 
i-au rulat cele 16 teamuri ale 
categoriei ,,A“. Etapă de etapa 
am adunat notele atribuite, fie
cărui juventist promovat, de 
către revista „Fotbal** și, acum, 
la ceasul socotelilor, am obți
nut un clasament care, în par
tea lui superioară, arată astfel j

dar noul val 
de fotbaliști
(îl devansa cu 10 puncte pe Li- 
că). Dacă ne gîndim însă că el 
însuși, Bbloni, trecuse Ia timpul 
său în fruntea clasamentului 
,,prevalîndu-se“ de accidentarea 
liderului autoritar de-atunci 
(portarul ieșean Costaș, care 
nici n-a mai apărut pe teren 
pînă la sfîrșit), înseamnă că 
laurii lui Lică nu sînt umbriți 
cu nimic. Zvîrluga din Cluj (de 
fapt, din Bucureșt, fiindcă, Lică 
s-a născut, a crescut și a învă
țat fotbalul în Capitală) a reu
șit să joace în absolut toate cele 
30 de etape ale campionatului, 
primind note pe toată gama de 
la 5 la 10. (Față de următorul 
clasat, băcăuanul Catargiu, Lică 
are și avantajul că niciodată n-a 
fost notat cu 4 !).

Spuneam, însă, că noul val 
cuprinde 57 de juventiști. Nu voi 
insera acum lista lor, dar voi 
spune, totuși, că — de pildă — 
Sandu Gabriel, Sameș. Marcu, 
Gadja, Zotinca și alți cîțiva au 
obținut în general note mari și 
foarte mari. Dacă am fi făcut 
media notelor, unul dintre aceș
tia (probabil Marcu) ar fi ieșit 
pe locul I, dar ei n-au jucat cu 
regularitate decît în retur, or 
întrecerea noastră a adunat no
tele, cine a jucat a adăugat ceva 
puncte chiar dacă într-o etapă 
a primit numai nota 4.

Să nu mai lungim, însă, vor
ba. Să ne bucurăm că, după o 
discuție aprinsă de o jumătate 
de zi, tovarășii din Colegiul Fe
derației de fotbal au ajuns la 
concluzia că dintre toate formu
lele privind desfășurarea viitoa
re a campionatului de rezerve 
cea mai bună este formula.„ 
actuală ; să anunțăm că, renun- 
țîndu-se la ideea unui nou re
gulament de transferări, se va 
aplica acela aprobat în toamnă 
(în lipsa dezlegării e nevoie de 
6 luni carantină, iar pentru ju
cătorii proveniți de la echipele 
retrogradate — 1 an) : să mai 
spunem că prima ședință de bi
rou federal cu reprezentanții 
tuturor cluburilor de „A" a dat 
rezultate de bun augur : și să 
punem punct. Pînă data vii
toare !

G. MITROL

MERIDIAN

Qrâema
ANCHETATORUL : rulează la Victoria (orele 9: 11,15: 13,30: 16; 

18.30; 20 45).
JOCUL DE-A MOARTEA : rulea

ză Ia Sala Palatului (orele 17,15; 
20,15), Scala (orele 9; 11,15; 13,30; 
16,15; 18,45; 21,15), București (ore- 
Je 8,45; 11; 13,15; 16: 18.30: 20.45). 
Grădina Select (ora 20,15)

MAREA SPERANȚA ALBA : ru
lează la Patria (orele 10; 12,30; 16; 
18,30;, 21,00), Luceafărul (orele S: 11,15; 13,30; 16; 18.30: 21). Grădina 
Doina (ora 20,30).

ȘI TOTUȘI, ELOIS EXISTA • 
rulează la Timpuri Noi (orele 9—
18.30 în continuare, Program de 
documentare ora 20,15).

MĂRTURISIRILE UNUI COMI
SAR DE POLITIE FĂCUTE PRO
CURORULUI REPUBLICII : ru
lează la Capitol (orele 9; 11,15: 14; 
16.15: 18,45; 21). Excelsior (orele 
9,15: 11,30. 13,45; 16: 18,15; 20.30),Melodia (orele 9; 11,15: 13,30; 16: 
18.30: 20,45), Flamura (orele 9; 
11,15: 13,30; 16. 18,15 : 20,30). Gră
dina Capitol (ora 20.15).

ODISEEA GENERALULUI JOSE 
rulează la Unirea (orele 15.30; 18).

CASA DE SUB ARBORI : rulea
ză la Favorit (orele 9,15: 11,30;
13,45; 16: 18,15; 20,30). Feroviar (o- 
rele 9: 11.15 13.30: 15.45: 18.15; 
20,45)

AVENTURI LA MAREA NEA
GRA : rulează la Grivița (orele S; 
12,15; 16; 19.30). Volga (orele 9.30; 
12.45; 16: 19.30).

20 000 DE LEGHE SUB MARI : rulează Ia Gloria (orele 8.30; 11:
13.30 16: 18.30: 21). Aurora (orele 
9,30; 12; 15,30: 18), Modern (orele 8.30: 11; 13.30: 15: 18 30; 21). Grădi
na Modern (ora 20,30). Grădina 
Aurora (ora 20.15).

ASTA SEARA DANSAM IN FA
MILIE : rulează la Floreasca (ore
le 15.30; 18 : 20.30). Popular (orele 
15,30; 18; 20.15). Munca (orele 15,30;
18: 20,15).

FELIX și OTILIA : rulează la 
Pacea (orele 15,45; 19).

STEAUA SUDULUI î rulează la 
Lumina (orele 9: 11.15; 13.45; 17; 
18,15: 20,30).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL î 
rulează la Doina (orele 11.30: 13.45; 
16; 18,15; 20,15; — la orele 10 pro

gram de desene animate pentru 
copii), Buzești (orele 15,38: 18);
Grădina Buzești (ora 20.30).

FEMEI IN OFSAID : ru.ează la 
Lira (orele 15,30; 18)

DESCULȚ IN PARC : rulează la 
Bucegi (orele 15.45: ID. Tomis (o- rele 9; 11,15: 13.»: 16: lt.15). Gra
dina Bucegi (ora 20J*). Gradina 
Tomis (ora 20,30)

BATALIONUL INVIZIBIL : ru
lează la Ferentari (orele 15J*: 
17.45; 20).

CASTANELE SINT BUNB : ru
lează la Central (orele 9.15: 11J*: 13,45; 16: 18,15: 20.30).

ANCHETA DE LA HOTEL EX
CELSIOR rulează la Glulesti (o- 
rele 15.30: 18 : 20.»).

ROBIN HOOD : rulează la Miori
ța (orele 9: 11.15: 13.»: 15.45: 19:
20.30) . Arta (orele 15J0: î«). Gra
dina Arta (ora 20,15).

SILVIA : rulează la Vitan (orele 
15,»: 18.15).

TOAMNA CHEYENNILOR : ru
lează la Drumul Sării (orele 15:
19.30) .

PRERIA : rulează la Dacia (orele 
9; 11.15: 1340; 16. 1*45: ».»).

MICUL SCALDATOR : rulează 
la Cringașl (orele 15,W; 17,45; 20),

LEGENDA : rulează la Progre- 
6ul (orele 15.»; 18: 20.15).

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT ; rulează la Cotroeeni (orele 
15,30; 18; 20,15), Rahova (orele 
15.30: 18; 20.15).

O FLOARE SI DOI GRĂDINARI : rulează la Festival (orele 
9: 12,15; 15,45: 19), Gradina Festi
val (ora 20.15).

STEAUA SUDULUI : rulează la 
Viitorul (orele 15,45; 18; 20,15).

19 FETE ȘI UN MARINAR î ru
lează la Cosmos (orele 1540; 17,45: 
20)

LOVE STORY : rulează la Mo
șilor (orele 15.»; 18). Grădina Mo
șilor (orele 20.15).

EVADAREA DIN PLANETA 
MAIMUȚELOR i rulează la Laro- 
met (orele 15.»: 17.»: 1*40).

DREPTUL DE A TE NAȘTE: 
rulează la Flacăra (orele 1540: lt; 
20.15)

TRAFIC • rulează la Grădina O- 
nirea (ora 20.15).

CINCI PENTRU infern : ru
lează la Grădina Lira (ora 20,30).

OSCEOLA rulează la Grădina 
Vitan (ora 20.30).

VERA CRUZ (orele 9,30; 11: 19; 
15: 17: 18.45), PAT ȘI PATASON 
(ora 20.30), rulează la Cinemateca 
„Union".

SMBATA, 1 IULIE 1972
Opera Română : ZORILE — pre

mieră ; NA STASIA — ora 19,»; 
Teatrul Național ,4. L. Caragial-4 
(Sala Comedia) : IADUL ȘI PA
SAREA — era 20; Teatru! „Lucia 
Sturdza Bulandra" (la Teatrul de 
vară „Herăstrău") : SUPER-ES- 
TIVAL *72 — ora »,»: Teatrul 
„C. I. Nottara" (la Parcul „23 Au
gust") : ZIG-ZAG (premieră) — 
era 20; Ansamblul „Rapsodia Ro
mână" : PE PLAIURILE MIORI
ȚEI — ora 18.»; Circul „Bucu
rești* : CIRCUL MARE DIN MOS
COVA — ora 19,».

DUMINICA, 2 IULIE 1972
Teatrul Național „I. L. Caragia- 

le“ (Sala Comedia) : MOARTEA 
ULTIMULUI GOLAN — ora 20; 
Teatrul „Luda Sturdza Bulandra" 
(la Teatrul de vară „Herăstrău") : 
SUPER-ESTTVAL ’72 — ora 20,30): 
Teatrul „C. I. Nottara" (la Parcul 
..23 August") : ZIG-ZAG — ora 20: 
Circul „București": CIRCUL MARE 
DIN MOSCOVA — orele 16 și 19,».

SIMBATA, 1 IULIE 1972
PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex. 9,05 Biblioteca 
pentru toți : Barbu Delavrancea. 
9,45 „Vis de dragoste" — balet pe 
muzică de Franz Liszt. 10,10 De 
vorbă cu gospodinele. 10.25 Tele- 
enciclopedia. 11,10 Instrumente și 
virtuozi. 11,20 Revista literară TV. 
11,50 Emisiune de divertisment. 
12,» Telejurnal. 16.» Deschiderea 
emisiunii de după-amiază. Emisiu
ne în limba germană. 16,15 Ritm; 
tinerețe, dans. 19,00 Tragerea de 
amortizare ADAS. 19,10 Artă plas
tică : Prin expoziții. 19.» 1001 de 
seri. Telejurnal. M.w In In-
tîmpinarea Conferinței Naționale 
a P.C.R. și a celei de a 25-a ani
versări a Republicii. Țara Întreagă 
în întrecere. 20,15 Tele-endciope-

dia. 21.90 Film serial „Schulmeis- 
ter*. Episodul al IV-lea : In țara 
apei liniștite. 21.55 „Uf, căldurile !• 
Telediverusment cu : Stela Po
pescu, Coca Andronescu. Mihai 
Fotino, Vali Voiculescu-Pepino, 
Paul Sava, Rodica Manoache, Au
rel Giurumia, Dumitru Rucârea- 
nu. Dan Damian, Mihai Stoenescu, 
Eugen Racoți, Guță Ștefan, Mircea 
Grigore, Magda Pc-poviti, Gabriel 
Drăgan, Ileana Popovlci, Dana 
Dumitrache, artiști ai Circului 
Mare din Moscova, cintăreața ita
liană Maddaler.a RichL 22,45 Fil
mul documentar ..Terra Nova*. 
23,00 Telejurnal. Săptămîna spor
tivă.
PROGRAMUL II

16,» Agenda. 16,40 Ansambluri folclorice. Program susținut de an
samblul folcloric „Brădulețul*. 
17,10 Reportaj bucureștean. 17.» 
Pagini din literatura pianului, in
terpretate de Marcela CrudelH 
(Italia) și basul Nicolae Florei. In 
program : Schubert, Diabelli. 19.00 
Film : „Doctor în filozofie" după 
B. Nușici.

DUMINICA, t IULIE 19T2
PROGRAMUL I

8,15 Gimnastica pentru toți: 8.30 
Cravatele roșii: 10,M Viața Satu
lui; 11,10 Să înțelegem muzica; 
12,00 De strajă patriei; 12,» Emi
siune în limba maghiară; 14,15 Te- 
lesport. Mexic 1968 — Mtinchen 
1972 Retrospectivă și avancronică 
a Jocurilor Olimpice de vară; 15,» 
Postmeridian. 17.00 Potcoava de 
piatră, episodul al 6-lea : Solie de 
taină; 17,40 Cîntare patriei — con
curs coral interjudețean: 19.00 Re
portajul săptăminii : Alexandria; 
19,20 1001 de seri: 19.» Telejurnal: 
20,00 Finala Cupei României la 
fotbal; 21,5* — Teledivertisment-- 
„Fără titlu*; 22,50 Telejurnal. Du
minica sportivă.
PROGRAMUL H

12.» Promenada duminicală: 
15.00 închiderea emisiunii de 
prinz; 20,M Oaspeți ai vieții muzi
cale românești. Orchestra simfo
nică din Bamberg: 20.45 Săptămî
na culturală bucureșteană; 21. o*
Seară de romanțe; 21,» Din lumea 
științei. 21,50 Film serial Schul- 
meister . Reluarea episodului IV : 
i.In țara apel liniștite".

1. Lică (U. Cluj) — 219 puncte
2. Catargiu (S.C. Bacău)

— 218
3 Boloni (A.S.A.) — 213 se
4. Solosi (A.S.A.) — 211 w
5. Mulțescu (Jiul) — 196 ,♦

Marele ghinionist al întrece
rii juventiste se numește Bolb- 
ni. Blondul mijlocaș al echipei 
din Tg. Mureș și al naționalei 
de tineret a condus autoritar 
pinâ cu două etape înainte de 
final cînd, accidentîndu-se. n-a 
mai putut juca în partidele cu 
S.C. Bacău și Politehnica Iași, 
fiind lipsit de a-și apăra șan
sele exact in momentul cînd 
conducea autoritar in clasament

e IN PRIMUL TUR al pro
bei de dublu bărbați din ca
drul turneului internațional de 
tenis de la Wimbledon, cuplul 
Ilie Năstase (România) — Wil
helm Bungert (R. F. a Ger
maniei) a învins cu 6—3, 8—6. 
7—5 perechea Irvine (Rhodesia) 
— Perkins (Australia).

In turul doi al probei de du
blu Năstase—Bungert (R.F.G.) 
au eliminat cu 1—6, 6—3, 9—8. 
6—3, perechea Olmedo—Tanner 
(S.U.A.).
• ÎN CADRUL turneului 

internațional de tenis de la 
Zinnowitz (R. D. Germană) 
jucătorul român Toma Ovici 
l-a învins cu 6—4, 6—3, 3—6, 6—3 pe tenismanul sovietic 
Serghei Volkov, principalul fa
vorit al turneului. In semifina
le, Ovici îl va întîlni pe Emm- 
rich (R. D. Germană),

în proba de simplu femei, 
Virginia Ruzici (România) a 
dispus cu 6—2, 6—4 de Kuzelo- 
va (Cehoslovacia).
• A 12-A EDIȚIE a „Trofeu

lui iugoslavia" la handbal mas
culin s-a deschis la Sarajevo 
cu meciul dintre echipele României și Ungariei. Handbalis
tic români au jucat foarte slab 
în prima repriză, cînd au fost 
conduși cu 11—5. Ei și-au re
venit în partea a doua a jocu
lui, dar nu au mai putut re
cupera întreaga diferență, pier- 
zînd pînă la urmă cu 18—19.

ROMÂNIA - FILM PREZINTĂ:

ORATOR

/ Un nou film instructiv ți amuzant pentru mi* 
cii spectatori.

<'<;
O produefie a studiourilor cehoslovace

Regia : RADIM CVRCEK.

ALBERTO SORDI 
și GIANNA MARIA CANALE 

Scenariul: CESARE ZAVATTINI. 
Regia : VITTORIO DE SICA.
O comedie „serioasă" despre moravurile 

societății de consum



ejpest elhotareCAMBODGIA. — Un grup 
de voluntari exprimîndu-și 
bucuria dupâ înrolarea în 
rîndul forțelor de rezisten- 

ță populară. 0
CREȘTEREA

SCHIMBURILOR
COMERCIALE

ROMÂNO-EGIPTENE

Evoluții argentiniene

Reluarea Conferinței
9

cvadripartite de la Paris
• Conferința de presă a președintelui R. Nixon
• Declarațiile purtătorilor de cuvînt ai dele
gațiilor R.D. Vietnam și Guvernului Revoluțio

nar Provizoriu al Republicii Vietnamului
de Sud

TOVARĂȘUL 
EMIL BODNARAS 

Sl-A ÎNCHEIAT VIZITA 
ÎN ANGLIA

LONDRA 30. — Corespon
dentul Agerpres, Nicolae Pio- 
peanu, transmite : In ultima ă 
a vizitei neoficiale întreprinse 
în Marea Britanie, vicepre
ședintele Consiliului de Sta: al 
Republicii Socialiste România. 
Emil Bodnaraș, a avut o între
vedere cu Michael Hesa.ttne. 
ministru pentru problemele 
aerospațiale. Viceprețedmtelc 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România a fost 
însoțit de academicianul Henri 
Coandă, ministru, consilier la 
Consiliul ' ’
sadorul 
România 
Pungan. 
participat lordul Drumalbin. 
ministru fără portofoliu, și 
funcționari superiori din De
partamentul comerțului și in
dustriei.

Vineri dimineață, vicepre- 
ședințele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România 
a primit la Ambasada română 
pe Sir Arnold Weistock, direc
torul general al companiei 
brianice „General Electric'1 și 
pe John Wiseman, director 
general al companiei „U. K. 
Optikals LTD'.

Vineri după-amiază, tovară
șul Emil Bodnaraș a părăsit 
Londra îndreptindu-se spre 
patrie.

de Stat, și de amba- 
Republicii Socialiste 

la Londra, Vasîle 
La întrevedere a

F
CANADA

In urmă cu 105 
ani, la 1 iulie 
1867. patru pro
vincii britanice 
din America de 
nord (Nova Sco
ție. New Bruns
wick. Quebec și 
Ontario) s-au re
unit în Confede
rația Canadei,

dobîndind statutul de do
minion. De atunci, rînd 
pe rînd, acestei confcde^ 
rații i 5-au mai adăugat încă 
șase provincii, ultima în 1949 
(insula Terra Nova), defini- 
tivîndu-se astfel unitatea po
litică a celui de al doilea stat 
ca mărime din lume — Ca
nada. în ciuda întinderii sale 
— 9 976 177 km.p. — Canada 
nu are decît cu puțin peste 
21 milioane locuitori, popu
lație formată dintr-un mozaic 
de circa 60 naționalități.

Orientată vreme îndelun
gată aproape exclusiv spre 
agricultură, Canada a deve
nit în zilele noastre o țară

Delegația militară română a lost
primită de conducători 

ai R.S. Cehoslovace

Ioc. 1> MWfrt al

105 ANI
ala evoluție canadiană sint 
tendințele guvernului con
dus de către Pierre Elliott 
Trudeau, de a căuta și găsi 
un drum propriu care să per
mită dezvoltarea și afirma
rea de sine stătătoare a Ca
nadei, pentru a limita pene
trația capitalului străin. Pe 
aceste coordonate se înscrie 
legea privind limitarea și 
controlul investițiilor de ca
pital străin io industria țării, 
votată recent de parlamentul 
canadian, potrivit căreia ori
ce cumpărător străin al vre
unei firme canadiene in va
loare de pește 25* 000 de do
lari va trebui să facă dovadă 
că preluarea „va avea drept 
rezultat un beneficiu semni
ficativ pentru Canada".

Pe plan extern Canada a 
trecut la o reevaluare a po
liticii sale, acordind atenție 
dezvoltării relațiilor cu toate 
țările, în baza respectului 
independenței și suverani
tății. neamestecului in tre
burile interne și avantajului

O<

Convorbiri 
cehoslovaco-vest-

germane

Rezervele de devize 
ale Japoniei

• REZERVELE de devize 
străine ale Japoniei au ajuns, la 
sfîrșitul lunii iunie, la 15 845 
milioane dolari — a anunțat vi
neri Ministerul de Finanțe. A- 
ceasla reprezintă o reducere a

Colesterolul
cauza cancerului ?

Imagine din orașul Vancouver.

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o

dezvoltată industrial și o eco
nomie agricolă cu un grad 
superior de mecanizare.

Deși agricultura, prin în
tinderea terenurilor cultivate 
și prin exploatarea ei consti
tuie cea mai importantă ra
mură a economiei țării, ea 
nu folosește decît 9 la sută 
din totalul mîinii de lucru 
și se prevede ca pină în 
1980 numărul celor angajați 
în agricultură să scadă la 5 
la sută din totalul populației.

Caracteristice pentru actu-

reciproc. în acest spirit se 
desfășoară relațiile româno- 
canadiene, care au înregis
trat in ultimii ani o evoluție 
pozitivă. Ambele părți sînt 
de părere că există posibili
tăți pentru extinderea aces
tor relații, în direcția inten
sificării cooperării tehnice și 
economice, a dezvoltării 
schimburilor culturale și ști
ințifice în folosul ambelor 
popoare.

GH. SPRINȚEROIU/O

Profesoral sud-african Felix 
Sebba, de ia Universitatea 
Witwatersrand din Johannes
burg. a anunțat miercuri că el 
crede că ar fi reușit să depis
teze cauza fundamentală a 
cancerului. punind în lunrină 
rolul colesterolului în procesul 
de formare a tumorilor cance
roase. Profesorul Sebba, spe
cialist în Srico-chimie. susține 
că formarea unei cantități prea 
mari de colesterol — prezent 
în toate celulele vii — provoa
că o divizare anormal de ra
pidă a celulei, care pierde le
gătura sa cu celulele înconju
rătoare. Aceasta ar explica cele două caracteristici mai impor
tante ale celulei canceroase : 
creșterea sa necontrolată și îm- 
prăștierea ei în celelalte părți 
ale corpului.

Această ipoteză este corobo
rată cu faptul că celula cance
roasă produce de două sau trei 
ori mai mult colesterol decît 
celula normală. Potrivit profe
sorului Sebba, celula începe să 
producă colesterol cind un 
mecanism de regularizare, care 
comandă acest proces, a înce
tat să funcționeze, ca urmare a absenței unei enzime. La rîn- 
dul lui, acest fenomen se da
torează distrugerii unei gene 
de care depinde producerea n- 
cestei enzime — sub acțiunea 
unor cauze chimice, de radia
ții, virotice sau de alt ordin.

Președintele Statelor Unite, 
Richard Nixon, a ținut joi sea
ra, la Casa Albă, o conferință 
de presă.

Referindu-se la războiul din 
Vietnam, președintele a anunțat 
că Statele Unite au hotărit să 
revină la masa tratativelor 
cvadripartite de la Paris asu
pra Vietnamului, începînd de 
la 13 iulie, și ș-a exprimat spe
ranța că reluarea acestor con
vorbiri va fi utilă. El a refuzat, 
insă, să fixeze o dată-liniită 
pentru încetarea minării și 
blocării porturilor, precum și a 
bombardării teritoriului Repu
blicii Democrate Vietnam, afir- 
mînd că acestea vor continua 
„pină la realizarea unui acord". 
Președintele Nixon a afirmat că 
..războiul ar putea lua sfirșit 
dacă negocierile se dovedesc a 
fi constructive", insă nu a ex
clus posibilitatea continuării ac
telor de război ale S.U.A. împo
triva Vietnamului și după 20 ia
nuarie 1973, data încheierii ac
tualului său mandat preziden
țial. invocind din nou pretex
tul ..protejării trupelor ameri
cane rămase în Vietnam" și al 
„păstrării unor atu-uri pentru 
eliberarea prizonierilor ameri
cani de război®.

In altă ordine de idei, pre
ședintele Nixon a spus că a-

și Iordania- și ..măsurile admi
nistrative care împiedică schim
burile comerciale între țările 
respective". In legătură cu a- 
ceasta, relevă agențiile RELTER 
și FRANCE PRESSE. ministrul 
iordanian a anunțat câ țara sa 
i înaintat Consiliului Uniunii 
economice arabe o notă privind 
hotâririle unor țâri arabe de a 

frontierele lor ea Ior-

Suda. 
Yemen.

• LA TIRANA s-au 
lucrările celei de-a 4-a 
a celei de-a 7-a legislaturi a A- 
dunării Populare a R.P. Alba
nia — informează agenția A.T.A.

deschis 
sesiuni

Ulan Bator — Sesiunea 
Marelui Hural

lectorale premergătoare alegeri
lor generale anunțate pentru 
anul 1973 — informează agen
ția Prensa Latina.

Președintele Caldera a confe
rit, de asemenea, și cu repre
zentanții altor formațiuni poli
tice din țară.

• EA CLAN BATOR au luat 
sfirțit luerârile sesiunii Mare
lui Hural Popular a’ R.P. Mon
gole. Au fost examinate proble
me legate de folosirea rațională
a resurselor naturale și de pro
tejarea mediului înconjurător. 
S-a hotărit crearea unei comisii 
permanente a Mareiui Hural 
Popular pentru ocrotirea 
furii

Ita propunerea C. C. 
P.P.R.M., prezentată de J.
denbat prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Consiliu
lui de Miniștri, deptuatul S. 
Euvsan, a fost ales prim-vice- 
prețedinte al Prezidiului Mare
lui Hural Popular.

na-

al
Te-

• LA ADEN au început lu
crările unei reuniuni a Comite
tului Central al Frontului Na
țional, partidul de guvernâmînt 
din Republica Democrată Popu- 
larâ a Yemenului, la care sint 
dezbătute probleme privind e- 
voluția politică și economică a 
țării după cel de-al V-lea Con
gres al partidului, din luna mar
tie ac. — anunță agenția 
M.E.N. Pe ordinea de zi a lu
crărilor figurează, de asemenea, 
probleme referitoare la întări
rea securității 
lui.

cordurile pentru controlul în
armărilor, semnate la Moscova, 
au drept scop „să pună cel 
puțin o frină in calea dezvol
tării unor noi arme". El a a- 
firmat însă că intenționează 
să ceară Congresului ca „S.U.A. 
să continue cheltuielile consa
crate punerii la punct a tipu
rilor de arme care nu intră în 
prevederile acordului mențio
nat". El și-a exprimat spe
ranța că a doua etapă a con
vorbirilor S.A.L.T. va începe în 
octombrie și va duce la sem
narea unui tratat permanent 
pentru limitarea armelor stra
tegice.

Răspunzind unor întrebări 
legate de situația economică 
internă, președintele Nixon a 
declarat că este nemulțumit de 
procentul de 5,9 la sută la care 
se menține șomajul în S.U.A. El 
a spus că Administrația conti
nuă să exploreze alte mijloace 
pentru reducerea acestui pro
cent, precizînd însă că. deo-; 
camdată, nu are în vedere nici 
o măsură concretă în această 
problemă.

Purtătorul de cuvînt al dele
gației R. D. Vietnam la confe
rința de la Paris a dat publici
tății, vineri, o declarație în 
care, referindu-se la conferința 
televizată a președintelui S.U.A., 
subliniază că „Administrația 
Nixon a fost obligată să accepte 
ținerea celei de a 150-a ședințe 
a Conferinței de la Paris. Ia 13 
iulie, dar, pentru ca această 
conferință să poată progresa, 
guvernul american trebuie să 
renunțe la politica sa de agre
siune și neocolonialism, să a- 
ban doneze poziția sa intransi
gentă și să negocieze cu seriozi«» 
take*

Purtătorul de cuvint a afirmat 
că din declarațiile președintelui 
Nixon reiese că Statele Unite 
intenționează să continue mina
rea și bkxarea porturilor, pre
cum și bombardamentele împo
triva R- D. Vietnam, sâ promo
veze mai departe politica de 
..viemamizare" a războiului. 
Administrația S.U.A. refuză să 
fixeze o dată precisă pentru re
tragerea totală a forțelor ame
ricane și satelite din Vietnamul 
de sud. Purtătorul de cuvînt a 
cerut ca Administrația Statelor 
Unite să pună capăt bombarda
mentelor si blocadei în Vietna
mul de nord, să înceteze orice 
sprijin acordat regimului saigo- 
nez. sâ renunțe la politica sa de 
„vietnamizare" a războiului și 
să răspundă pozitiv la planul 
de pace în șapte puncte al 
G.R.P.

La rindul său. purtătorul de 
cuvint al delegației Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud 
subliniază. în comunicatul pu
blicat în aceeași zi, că guvernul 
american trebuie să revină la 
conferința de la Paris cu o ati
tudine serioasă. El a reafirmat 
poziția expusă în planul de pace 
in șapte puncte al G.R.p., ce
ri nd ca guvernul american să 
răspundă pozitiv acestor pro
puneri.

iața politică argentiniană se înscrie unui eveni
ment care urmează să aibă loc în martie 1973, și 
anume, alegerile. Scurtele interludii de sub ba
gheta civililor Frondizi, Guido și Illia au fost 
constant întrerupte de partiturile mai tensio
nate ale dominației militarilor, pentru ca anul

acesta, generalul Alejandro Lanusse să întreprindă o tenta
tivă fără precedent pentru un guvern militar argentinian, a- 
dică pregătirea alegerilor și instalarea unui regim civil apro
bat de militari, intr-un cuvînt normalizarea vieții politice din 
țară. Actualele evoluții de pe scena politică argentiniană 
și-au găsit reflectarea și pe planuFrelațiilor externe ; în acest 
context, se înscriu vizitele întreprinse de Lanusse în aproape 
toate țările latino-americane, printre care Chile, Peru și 
Ecuador. S-ar putea aprecia chiar ca inedită această deschi
dere diplomatică către exterior.

Pot fi apreciate intențiile actualului guvern argentinian de 
a angaja un amplu dialog cu forțele politice din țară. In 
această ordine de idei. Lanusse și-a remaniat guvernul cu trei 
luni in urma, s-a consultat cu principalii lideri politici și sin
dicali, a procedat la analizarea situației politico-economice 
din țară și a celor mai oportune măsuri care se impun a fi 
întreprinse pină la scadența alegerilor. Formula realizării unui 
..mare acord național" ii aparține și dacă din punct de vedere 
lingvistic ea pare într-un fel echivocă, e cel puțin suficient 
de încăpătoare pentru concilieri pe plan național cu forțe po
litice ca peroniștii (un sfert din electorat) cărora li s-a refu
zat accesul la viața politică timp de 17 ani. De aceea, a apa
rul semnificativă repunerea în drepturi civile Șl politice 3- 
fostului președinte Juan Peron, pe baza unei decizii adoptate 
marțea trecută de justiția federală. „Bătrinul exilat de la 
Madrid", considerat de adepții săi moderni ca simbol posibil 
sau emblemă a unui „peronism fără Peron" poate de acum 
reveni legal în țară $i chiar participa activ la viața politică, 
în ultima sa calitate de candidat al Partidului Mișcarea Justi- 
țialistă, controlat de vechii peroniști.

Problemele economiei rămin. însă, în actualitate, deși aten
ția este concentrată către jocul politic. Președintele Lanusse 
a anunțat măsuri speciale, printre care cele privind dezvol
tarea economică a regiunii Tucuman — scena frecventelor 
nemulțumiri ale salariaților și studenților. înființarea aici a 
unor obiective industriale în vederea, diversificării producției 
concentrată timp de un secol pe industria zahărului, ca și 
valorificarea potențialului turistic de care dispune regiunea, 
sint măsuri binevenite dar irînate de fenomenele inflațio
niste care operează la nivelul întregii economii (costul vieții 
a crescut în intervalul 1 ianuarie 1971—1 ianuarie 1972 cu 46,8 
la sută, iar partea salariilor în venitul național a scăzut de la 
45 Ia sută în 1955 la 35 la sută în 1969). Tendințele acestea 
inflaționiste se conjugă cu jocul marilor monopoluri străine 
(CU un capital total de 2,4 miliarde de dolari) a căror activi
tate a deformat procesul de dezvoltare a industriei naționale. 
Efectele se resimt — relata publicația chiliana EL SIGLO în 
următoarele domenii ale vieții economice: creșterea foarte 
lentă a producției pe cap de locuitor (2 la sută în ultimii^ 20 
de ani), dezvoltarea inegală a regiunilor, sporirea continuă a 
datoriei externe (5 miliarde de dolari), emigrarea masivă de 
tehnicieni și specialiști, restrângerea pieții interne etc.

Aceste evoluții au dus la radicalizarea unor largi paturi 
ale populației, de la muncitori și studenți pină la burghezia 
mică și mijlocie, cercuri ale armatei și o parte a clerului. 
Aceste pături sociale atît de diverse se opun deschis, așa 
cum o dovedesc și recentele demonstrații muncitorești și stu
dențești din orașele Mendoza, Buenos Aires, Flata, Cordoba, 
eforturilor pe care Ie întreprind elementele de dreapta inte
resate în menținerea vechilor stări de lucruri. Forțele demo
cratice se afirmă tot mai activ în favoarea găsim soluțiilor 
care să asigure primatul intereselor naționale, recuperarea 
avuțiilor naționale, lichidarea dependenței economice și con
solidarea suveranității naționale.

DOINA TOPOR

Dificultățile economiei britanice
in dezbaterea Camerei Comunelor.
• Poziția P.C. din Marea Britanie față de hcb 
tărîrea guvernului de a institui un curs fluctuant 

lirei sterline
Dezbaterile de urgența asupra situației economiei britanice 

care a determinat stabilirea unui curs fluctuant al lirei sterlina 
ce s-au desfășurat, joi după-amiază, în Camera Comunelor, au 
fost deschise printr-o declarație a ministrului de finanțe. 
Anthony Barber.

Pentru a justifica moțiunea 
guvernamentală ce solicita un 
vot de aprobare parlamentară, 
acesta a afirmat că ultima mă
sură financiară nu micșorează 
pericolul inflaționist, guvernul 
fiind nevoit să studieze. în con
tinuare, și alte posibilități de 
stopare a tendințelor negative 
în economie. Barber a mențio
nat că una din cauzele funda
mentale ale speculațiilor împo
triva monedei britanice, a căror 
stăvilire zadarnică a costat tre
zoreria 2,5 miliarde de dolari, 
a fost tocmai teama de inten
sificare a inflației. Apărînd po
litica economică a guvernului 
conservator, ministrul de finan
țe a evocat dorința de revenire 
la o paritate fixă a lirei ster
line chiar înainte de scurgerea 
unei perioade de șase luni.

Opoziția laburistă a atacat din 
nou ineficacitatea actualei linii 
economice, ai eărui promotori

S-au bucurat, la venirea Ia pu
tere, de un excedent al balan
ței de plăți.

Discuțiile din Camera Comu
nelor s-au încheiat printr-un 
vot asupra unei moțiuni de ne
încredere — depusă de parla
mentarii laburiști — care a fost 
respinsă cu 294 voturi contra 
266.

interne a statu-

• CURTEA 
telor Unite a _____  ______
pedepsei cu moartea pe întreg 
teritoriul S.U.A.

Supremă a Sta- 
hotărît abolirea

Succesele „Timișului" 
în Italia

• ANSAMBLUL de cîntece și 
dansuri „Timișul", care partici
pă la festivalul cintecului de la 
Modena, Italia, a oferit, în zilele 
de la 24 la 30 iunie, locuitorilor 
orașelor Modena. Rimini, Carpi, 
Sassuolo, Castelfiano și Campo 
Galliano, spectacole care s-au 
bucurat de un deosebit succes. 
Cei prezenți — autorități și pu
blic —, au răsplătit cu nenumă
rate aplauze și chemări la ram
pă măiestria interpretativă a ar
tiștilor. Turneul ansamblului ro
mân continuă cu succes și în 
alte orașe italiene.

• PLECÎND spre Cairo, unde 
va conduce delegația țării sale 
la cea de-a 19-a sesiune a Con
siliului Uniunii economice ara
be, care se deschide sîmbătă, 
ministrul iordanian al economi
ei, Saed Al Nabulsi, a declarat 
că această reuniune va lua în 
discuție „problema libertății de 
tranzit și de circulație a per
soanelor între Egipt, Siria, Irak

TRATATIVELE DE LA SIMLA
• PREȘEDINTELE Pakista

nului, Zulfikar Aii Bhutto, și 
primul ministru al Indiei, In
dira Gandhi, au avut vineri o 
nouă rundă de convorbiri, în 
localitatea indiană Sinaia, a- 
nunță agenția Associated Press 
și France Presse.

întîlnirea la nivel înalt de 
vinerj a fost precedată de o re
uniune la care au participat

membri ai delegațiilor celor 
două țări. La sfîrșitul acestei 
reuniuni, ministrul pakistanez 
al afacerilor externe, Iftikhar 
Aii, a declarat, referindu-se la 
evoluția' convorbirilor dintre 
cele două părți, că „există nu
meroase baze comune”. Un pur
tător de cuvînt indian a anun
țat că delegațiile se vor 
tîlni din nou sîmbătă.

în-

TINERETUL LUMII
Raportul întocmit da 

Comitetul Național al 
secției de tineret a par
tidului laburist si supus 
dezbaterilor celor 510 
secții locale scoate în e- 
vidență orientările ce se 
fac simțite în rîndurile 
tinerilor 
nici.

laburiști brita-

neri“ care urmează a fi tri
misă Comitetului Executiv 
al lui Labour Party pentru 
a servi la definitivarea pro
gramului electoral al par
tidului. In linii mari, aceste 
propuneri prevăd „un mai 
mare accent pe măsuri în 
favoarea păturilor muncito
rești", o politică energică de 
lichidare a șomajului, un 
program de acțiuni eficace

I
n raport se re
levă 
cursul 
1971 
secțiilor locale 
ale tineretului 
scăzut, campa- 

atragerea de 
desfășurată in 

ultima

că in 
anului 

numărul

laburist a 
nia pentru 
noi membri 
perioada de după 
conferință națională (Great 
Yarmouth, octombrie 1970), 
soldîndu-se cu cele mai 
slabe rezultate din întreaga 
perioadă de după cel de-al 
doilea război mondial. Do
cumentul amintit, elaborat 
de Comitetul Național, apre
ciază că scăderea numărului 
de membri, ca și reducerea 
influenței secțiilor se dato- 
rește, în primul rînd, insu
ficientei „atractivități" pe 
care o găsește la tînăra ge
nerație a Angliei progra
mul Partidului laburist. 
„Tînăra Anglie — subli
niază autorii raportului — ar 
dori să găsească Ia labu
riști o alternativă viabilă în 
sensul promovării unui veri
tabil progres social".

în acest context, documen
tul arată că în Comitetul 
Național al secției de tine
ret al Partidului laburist a 
fost întocmită o „listă de o- 
biective, sugestii și propu-

pentru remedierea situației 
grele determinate de lipsa 
de locuințe, sporirea alo
cațiilor destinate progra
melor sociale. Una din ce
rințele specifice se referă la 
includerea în programul par
tidului a unei „schițe bine 
conturate de reformă urgen
tă a învățămîntului" și a u- 
nui „angajament ferm" de 
a aloca suplimentar pentru 
dezvoltarea școlii „cel puțin 
o treime din actualul volum 
al cheltuielilor militare".

în raportul său, Comite
tul Național al secției de ti
neret a Partidului laburist 
revendică „o atitudine de 
netă distanțare a Angliei de 
politica americană în sud-

estul Asiei". Este exprima
tă, totodată, hotărîrea tine
rilor laburiști de a acorda, 
în continuare, sprijinul lor 
activ „campaniei de solida
ritate cu Vietnamul". Un 
punct important al raportu
lui citat se referă Ia reven
dicarea tinerilor laburiști 
privind retragerea trupelor 
britanice din absolut toate 
bazele aflate în străinătate 
și, în conexiune cu aceasta, 
„necesitatea unei inițiative 
britanice pentru facilitarea 
dizolvării blocurilor mili
tare".

Alături de o serie de pro
bleme ale politicii interne și 
externe britanice, un aspect 
specific care-și găsește re
flectarea în documentul ti
nerilor laburiști este acel al 
cerinței unei mai largi au
tonomii a secțiilor de tine
ret în cadrul Partidului la
burist. Problema nu este 
nouă. Revendicările tinerilor 
au avut un succes parțial 
concretizat prin permisiunea 
acordată în februarie 1969 de 
a edita un organ propriu de 
presă. Acum, Comitetul Na
țional al secției laburiste de 
tineret cere o reprezentare 
directă a delegaților secți
ilor de tineret la elaborarea 
măsurilor și programelor 
implicînd tineretul (în ca
drul conducerii lui Labour 
Party).

Ceea ce reiese evident din 
noul document al mișcării 
laburiste britanice de ti
neret este menținerea și 
chiar accentuarea tendințelor 
de stingă, a orientării spre 
revendicarea și sprijinirea u- 
neî politici de real progres 
social.

Secretarul general al P.C. din 
Marea Britanie, John Gollan; a declarat că hotărîrea guvernului 
britanic de instituire a unui curs 
fluctuant pentru lira sterlină „reprezintă, de fapt, o devalorizare 
introdusă prin ușa din dos“, ceea 
ce a avut ca rezultat o „imediată 
creștere a prețurilor pentru toți“. 
John Gollan a condamnat încer
cările guvernului de a ieși din 
actuala situație dificilă pe seama 
clasei muncitoare, arătînd că spe
culanții de valută au făcut ca si- 
tuatia să devină șl mal critică. „Trebuie să fie clar, a spus ei, 
că principalii speculanți de valu
tă sînt marile firme multinaționa
le, care operează peste frontiere^ 
încălcînd interesele naționale'*.

Evidențiind porifia P.C. din Ma
rea Britanie față de această situa
ție, John Gollan a declarat ; „Par
tidul Comunist cere să se preia 
controlul asupra firmelor multinaționale, să se naționalizeze pămîn- 
tul, să se acorde prioritate pro
blemelor sociale, să se reducă 
cheltuielile militare, să se revizu
iască sistemul fiscal", secretarul 
general al P.C. din Marea Britanie a cerut, de asemenea, guvernului 
să abandoneze proiectul de ade
rare la Piața comună, pronunțîn- du-se în favoarea comerțului și 
cooperării cu toate statele Europei.

CALM
IN ULSTER

Calmul pare să se res
tabilească în Ulster după 
anunțarea, la începutul 
acestei săptămîni, a „înce
tării focului" de către 
aripa „provizorie" a 
I.R.A. (Armata Republi
cană Irlandeză).

E. R.

I.R.A. a făcut un nou gest — 
simbolic — de conciliere ; ea a 
acceptat, vineri, să înlăture o 
parte din barierele care delimi
taseră „zonele interzise" din 
cartierele catolice ale orașelor 
Belfast și Londonderry. Acțiu
nea va contribui cu certitudine 
la evitarea, măcar temporară, a 
ostilităților dintre membrii ce
lor două grupări confesionale, 
avînd în vedere refuzul organi
zației protestante extremiste 
U.D.A. (Asociația pentru apăra
rea Ulsterului) de a colabora 
la restabilirea calmului și a or
dinii în provincie, dacă minis
trul însărcinat cu problema Uls
terului, William Whitelaw, nu 
va ordona demontarea baricade
lor amintite. Reamintim că a- 
ceastă atitudine a fost menți
nută de U.D.A. și după întreve
derea care a avut loc, miercuri, 
la sediul Sformont-ului (paria* 
mentul local).
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