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la Consfătuirea de lucru care a avut loc
al P.C.R. Ain zilele de 7 și 8 septembrie a.c.

Stimați tovarăși, 
Consfătuirea noastră a 

drept scop să analizeze modul 
cum acționează și cum trebuie 
să acționeze în viitor, comite
tele județene, organele și or
ganizațiile de partid din toate 
unitățile economicQ-sociale, in 
vederea înfăptuirii în cele mai 
bune condiții a hotărîrilor 

rCongresului al X-lea al parti
dului și ale Conferinței Na
ționale din luna iulie a acestui 
an. Informările prezentate și 
discuțiile purtate in aceste 
două zile au relevat o serie de 
probleme deosebit de impor
tante.

Primii secretari s-au referit, 
în cuvîntul lor, la preocuparea 
de a găsi cele mai bune căi 
pentru accelerarea dezvoltării 
industriei, agriculturii, științei 
și culturii, pentru ridicarea bu
năstării materiale și spirituale 
a întregului popor. S-au arătat 
diferitele aspecte ale muncii 
desfășurate in această direcție, 
nrecum si succesele obținute. 
Tovarășul Maurer s-a referit 
de asemenea. în cuvțptul său 
la o serie de probleme legate 
de această activitate asupra că
rora eu nu doresc acum să mă 
mai opresc.

Pentru toți este evident că 
planul cincinal — atit în in
dustrie cit și în agricultură — 
se îndeplinește cu succes, că 
există condiții reale ca pe 
baza eforturilor depuse de cla
sa muncitoare, de întregul 
popor pentru dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale a societății 
noastre să obținem o mai bună 
punere în valoare a mijloace
lor și fondurilor productive de 
care dispunem. în acest sens 
avem un program clar care a 
fost însușit în mod unanim de 
întregul partid și popor. Acum 
ne revine sarcina de a stabili 
măsurile corespunzătoare pen
tru a asigura înfăptuirea în 
bune condiții a acestui pro
gram.

Este de înțeles pentru toți 
că, în această direcție, un rol 
esențial are munca organiza
țiilor și organelor noastre de 
partid. Trebuie să pornim in 
această privință de la hotărî- 
rile stabilite de Congres și de 
Conferința Națională, de la 
realitățile societății noastre, 
de la faptul că partidul înde
plinește rolul de forță politica 
conducătoare în toate dome
niile de activitate. De aici și 
preocuparea noastră constan
tă de a stabili cum să-și exer
cite partidul acest rol în cit 
mai bune condiții. Pentru 
că partidul nu este o noțiune 
abstractă, ne preocupăm cum 
să lucreze mai bine organiza
țiile de partid din fiecare uni
tate economico-socială, cum să 
muncească comuniștii din fie
care întreprindere și secție, 
din fiecare instituție pentru a 
asigura îndeplinirea cu succes 
a rolului conducător ce revine 
partidului nostru în societate. 
Pînă Ia urmă, de felul cum 
muncește fiecare organizație 
de partid, fiecare comitet de 
partid. inclusiv Comitetul 
Central, de activitatea fiecărui 
membru de partid, a fiecărui 
activist de partid, indiferent 
de funcția și de locul pe care 
ii are în cadrul diviziunii muu-

avut
cii sociale din țara noastră — 
depinde modul in care partidul 
își îndeplinește misiunea sa 
istorică în societate.

Desigur, așa cum s-a stabilit 
la Conferința Națională, și 
după cum este tuturor cunos
cut, Partidul Comunist Român 
își îndeplinește cu cinste acest 
rol, se achită cu succes de în
datoririle ce-i revin în societa
tea noastră socialistă. Rezulta
tele pe care le avem pină a- 
cum in toate domeniile de ac
tivitate se datoresc tocmai fap
tului că partidul nostru, orga
nele și organizațiile sale, co
muniștii, îsi îndeplinesc în 
bune condiții, sarcinile ce Ie 
revin, se străduiesc să-și per
fecționeze continuu activitate^. 
Acesta este unul din factorii 
esențiali ai victoriilor noastre 
de pînă acum, o garanție că și 
pe viitor vom îndeplini pro
gramul elaborat de Congresul 
al X-lea și dezvoltat de Con
ferința Națională din iulie 
1972.

în informările prezentate 
aici au fost subliniate preo
cupările comitetelor județene, 
ale organizațiilor de partid, 
de a da viată hotăririlor Con
ferinței Naționale. Este cu
noscut că în preajma confe
rinței s-a creat o largă miș
care națională pentru îndepli
nirea înainte de termen. Ia 
un nivel calitativ superior și 
cu eficiență crescută, a pla
nului cincinal. Această miș
care de masă a continuat să 
se dezvolte și să se accentue
ze după Conferința Națională. 
Este o expresie elocventă a 
faptului că eroica noastră cla
să muncitoare, țărănimea, in
telectualitatea, toți oamenii 
muncii sînt ferm hotărîți să 
îndeplinească cu cinste pre
vederile Conferinței Naționale 
care corespund întru totul in
tereselor și aspirațiilor de 
progres și bunăstare ale între
gului popor. Adunările gene
rale care au avut loc în între
prinderi și instituții după 
Conferința Națională au acor
dat o atenție deosebită acestor 
probleme. Deși nu au trecut 
nici două luni de la conferin
ță, din cele prezentate de to
varășii care au luat cuvîntul. 
reiese că organizațiile de par
tid. comitetele județene se 
preocupă tot mai activ de 
concretizarea angajamentelor 
asumate, a sarcinilor noi. de 
găsirea căilor pentru asigura
rea realizării lor.

Aș dori să menționez aici in 
mod deosebit activitatea des
fășurată de organizația de 
partid a Capitalei. Felul in 
care s-a lucrat pînă Ia Confe
rință, dar mai cu seamă după 
aceea, dovedește că Comitetul 
municipal de partid București 
a obținut o îmbunătățire se
rioasă a stilului și metodelor 
sale de muncă, preocupîndu-se 
în mod concret și nemijlocit 
de stabilirea tuturor măsurilor 
pentru înfăptuirea angaja
mentelor luate de întreprin
derile din Capitală. Și alte 
comitete județene acționează 
în acest spirit. Au vorbit aici 
21 de prim secretari ai co
mitetelor județene — dar și 
celelalte comitete, ai căror

listei de produse 
ei de acord cu mi- 
cu C.S.P.-ul. cu 
Comerțului Exteri-

prim secretari nu au luat cu- 
vintul — lucrează în aceeași 
direcție. Mie mi se pare că în 
Capitală lucrurile sînt insă 
ceva mai avansate — și de a- 
ceea consider că experiența 
Comitetului municipal Bucu
rești merită să fie studiată, 
generalizată, pentru a contri
bui Ia perfecționarea muncii 
in toate organizațiile de par
tid.

Pină la urmă rolul condu
cător al organizațiilor de par
tid se materializează in capa
citatea și priceperea cu care 
stabilesc măsurile privind 
dezvoltarea economico-socială 
a țării, a tuturor județelor și 
localităților. Așa cum s-a vă
zut. în Capitală există preo
cuparea de a concretiza depă
șirea sau realizarea înainte 
de termen a planului cincinal, 
întocmirea 
și punerea 
nisterele.
Ministerul
or mi se pare un lucru deose
bit de pozitiv. Așa cum am 
subliniat la Conferința Națio
nală și cum a spus cu cîteva 
minute mai înainte și tovară
șul Maurer, nu trebuie să 
producem orice, ci numai ceea 
ce este necesar pentru econo
mia națională, pentru nevoile 
interne și pentru piața inter
națională- în ai doilea, rînd, 
trebuie să realizăm produse 
de calitate ridicată — prin 
calitate înțelegind inclusiv ni
velul tehnic al produselor. în 
al treilea rind, trebuie să a- 
vem in vedere eficiența, scă
derea cheltuielilor cu care 
realizăm produsele. Aș dori 
să-mi exprim speranța că toa
te județele vor proceda în a- 
celași mod. Am în vedere ca 
toate întreprinderile să-și con
cretizeze angajamentele în 
produse fizice, să le discute 
cu ministerele, cu centralele, 
cu C.S.P.-ul, pentru a stabili 
ce vor realiza, astfel incit să 
producem numai ceea ce soli
cită realmente economia na
țională. Nu trebuie să produ
cem pentru a depozita mate
riale prelucrate sau numai 
pentru a consuma materii 
prime, pentru a raporta de
pășiri de plan.

Concretizarea în produse 
fizice este esențială și pentru 
a împiedica obținerea unor 
procente de creștere a pro
ducției globale care să nu se 
materializeze în produse con
crete — prin mutarea și în
registrarea trecerii produselor 
de la o întreprindere la alta. 
Noi am atras atenția — si 
vreau să subliniez din nou in 
această consfătuire de lucru : 
nici un fel de mișcare sau în
registrare nu trebuie să 
admisă pentru a umfla 
ficial producția globală,
de ce trebuie să concretizăm 
în produse fizice tot ceea ce 
ne propunem să realizăm, la 
prețurile anului 1972. adică 
la prețurile înscrise in plan. 
Necesitatea de a se asigura un 
preț constant trebuie bine în
țeleasă de toți »

Desigur, dacă vom realira 
produse de calitate superioară, 
produse noi, de o mai mare 
complexitate tehnică, este fi
resc ca valoarea să crească ;

fie 
arti- 
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cu orientările date 
aș da 
l-am 
mai

pentru 
modul 

ceea ce 
ați

dar această creștere trebuie 
legată exclusiv de realizarea 
unor produse cu performanțe 
tehnice superioare. De exem
plu, dacă uzina de camioane 
va produce basculante de 16 
tone, de 28 tone, de 50 tone, 
este clar că prețul lor nu va 
fi același cu al basculantei de 
5 tone. Va trebui să pornim 
de la consumuri reale, de la 
realizări tehnice reale, nu de 
la circulația de subproduse 
dintr-un ioc în altul, de Ia în
registrarea de mai multe ori 
a valorii aceluiași produs. 
Vreau ca acest lucru să fie 
clar tuturor. Ceea ce au fă
cut tovarășii de la Capitală 
trebuie să constituie din acest 
punct de vedere un model. 
Desigur, se poate face și mai 
bine, eu mâ refer la modul in 
care ei au procedat, 
că n-am studiat încă 
in care au realizat
și-au propus. După cum 
văzut, tovarășii de la Capitală 
au avut în vedere cite schim
buri să introducă, necesarul 
de mașini, necesarul de forță 
de muncă, cum și unde să ca
lifice această forță : ei au a- 
juns, de asemenea, la conclu
zia că pot să mai reducă vo
lumul investițiilor. Mi se pare 
că felul acesta de muncă este 
hun. dovedește răspundere, 
în acest fel trebuie să acțio
năm în toate județele. Desi
gur. noi am saluta dacă un 
număr tot mai mare de ju
dețe vor realiza planul în pa
tru ani sî jumătate, asa cum 
vom saluta întreprinderile 
cere-1 pot îndeplini chiar în 
nafru ani. Dar nentru aceasta 
trebuie să se tină seama de 
ceea ce s-a subliniat la Con
ferință. de ceea ce am spus și 
acum.

Mi se pare demn de relevat 
că organizația de partid a Ca
pitalei și alte organizații de 
partid pun un accent tot mai 
mare. în elaborarea măsurilor, 
pe consultarea și participarea 
activă a celor mai bune cadre, 
inclusiv a muncitorilor din în
treprinderi. Pină la urmă. 
pentru ca măsurile să fie cit 
mai bune este necesar ca ele 
să fie emanația colectivelor 
clin întreprinderile resDective. 
Metoda de a consulta, de a a- 
trage un număr cit mai mare 
de specialiști și de muncitori 
din fiecare întreprindere în e- 
laborarea măsurilor trebuie să 
se încetățenească. în general, 
în munca noastră ! Numai în 
măsura în care organizațiile 
de partid, comitetele județene 
se vor sprijini pe masa mem
brilor de partid, pe colective 
largi de specialiști și de oa
meni ai muncii, vom avea ga
ranția că lucrurile se fac cu 
spirit de răspundere, că se ti
ne seama de posibilitățile rea
le ; totodată, astfel vom avea 
garanția că colectivele respec
tive vor acționa pentru înfăp
tuirea măsurilor stabilite.

Subliniez acest lucru pentru 
că. din păcate, se mai practică 
pe alocuri metode birocratice 
de muncă, se mai manifestă 
tendința de a întocmi lucrări
le în birou, sau de a lăsa lu
crurile să meargă de la sine — 
ceea ce face ca unele măsuri 
să vină în contradicție cu le-

gile țării, 
de partid. în acest sens 
un exemplu — pe care 
discutat zilele acestea 
mult — și anume, felul în care 
s-a aplicat legea privind con
tribuția voluntară a cetățeni
lor. A fost adoptată această le
ge, la cererea multor județe, a 
consiliilor populare, a cetățeni
lor, de a li se da posibilitatea 
ca unele acțiuni de interes 
obștesc să le poată realiza si 
cu o oarecare contribuție în 
bani sau în muncă a cetățeni
lor. în lege s-a specificat ceea 
ce s-ar putea face, arătindu-se, 
în orice caz, că lucrul acesta 
trebuie hotărit de adunarea 
generală a cetățenilor: s-a sta
bilit să se discute pe sate, pe 
cartiere, iar acestea să-și dele
ge reprezentanții care să se 
întrunească și să stabilească 
ce este de făcut și care să fie 
contribuția. Așa prevede legea. 
Ne-am pomenit insă că in a- 
plicarea legii s-au produs de
naturări. în practică contribu
ția benevolă a devenit un fel 
de impozit obligatoriu ; consi
liile populare au trimis func
ționari care s-au apucat — 
pur și simplu — să întocmeas
că liste cu cit trebuie să dea 
fiecare cetățean. Ne-am pome
nit cu județe care vroiau să-și 
facă pe această cale stadioane, 
bazine de înot, săli de sport pe 
care legea nu le prevede — și. 
deci, neprevăzindu-le, Ie inter
zice. Ne-am pomenit că aceste 
contribuții voluntare s-au ri
dicat Ia 800 de milioane lei, 
ceea ce, față de veniturile oa
menilor muncii, reprezintă 
destul de mult. Ministerul de 
Finanțe și Comitetul de Stat 
pentru Economia și Adminis
trația Locală — care trebuiau 
de la început să vegheze Ia a- 
plicarea legii — au lăsat să se 
descurce fiecare cum vrea. 
Am dat indicații să se elabo
reze norme precise pentru a- 
plicarea judicioasă a prevede
rilor legii

Iată de ce insist în mod deo
sebit și consider necesar să a- 
cordăm o mare atenție stabili
rii tuturor măsurilor pe baza 
consultării cu masele de oa
meni ai muncii. Să punem ca
păt mentalității după care 
,.noi putem stabili orice, pen
tru că sintem fort® conducă
toare și toată lumea trebuie să 
execute". O asemenea menta
litate trebuie lichidată, contra
venind liniei partidului Spri
jinirea în tot ceea ce facem 
pe organizațiile de partid, pe 
oamenii muncii, consultarea și 
atragerea maselor la elabora
rea măsurilor constituie pro
blema esențială a bunei con
duceri a societății de către 
partid, a dezvoltării democra
ției noastre socialiste. De ace
ea. subliniind progresele obți
nute pe această cale, insist să 
se acorde in continuare o și 
mai mare atenție consultării 
maselor, astfel ca această me
todă să devină caracteristica 
generală a muncii organelor 
si organizațiilor de partid în 
toate domeniile vieții sociale, 
îmi exprim speranța că aceas
ta va deveni și o caracteristică 
a muncii ministerelor pentru 
că si organele noastre de stat 
trebuie să procedeze în ace
lași fel. Fiecare minister și

organ central trebuie să înțe
leagă că nu poate soluționa 
problemele decit in strinsă le
gătură cu colectivele din fie
care unitate pe care o conduc, 
prin discuții și consultări la 
fața locului

S-au evidențiat aid o serie 
de experiențe bune. Cred că 
merită a fi relevată experi
ența comitetului județean și 
organizației de partid din Ar
geș. Acest județ are o experi
ență bună și in domeniul eco
nomic. dar vreau să mențio
nez experiența in domeniul 
activității politico-educative 
care merită studiată, luindu-se 
tot ceea ce este bun spre a fi 
generalizat. Aș menționa, de 
asemenea, experiența Comite
tului județean de partid Ga
lați, stilul său de muncă, prac
tica de a deplasa membrii bi
roului județean, ai secretaria
tului in organizațiile de partid 
pentru a discuta și soluționa 
acolo problemele. Știu că si 
alte comitete județene proce
dează astfel. Va trebui să ac
ționăm mai susținut în aceas
tă direcție. în munca noastră 
de sus $i pînă ios trebuie să 
intervină o schimbare radi
cală — muțind centrul de 
greutate din birou, din activi
tatea cu hîrtiile, pe discuta
rea si soluționarea probleme
lor direct cu oamenii muncii 
in unitățile economico-sociale. 
Să nu uităm că încă mai exi
stă obiceiul de a se încerca să 
se rezolve problemele prin 
circulare, pe cale birocratică, 
in loc să se analizeze proble
mele concret, la fata locului. 
Unii vor să se justifice cu a- 
drese și hîrtii, spunînd ..eu am 
spus, am scris". In Ioc de 
rezolvări, unii oferă dosa
re din care poți citi o 
lună de zile fără să înțelegi 
nimic. Organizarea discutării 
și soluționării problemelor în 
unități. împreună și cu cei in
teresați din alte întreprinderi 
si ministere, trebuie să devină 
forma principală a muncii de 
partid si de stat. Am spus și 
la Conferința Națională — re
pet și aici — că începînd de la 
Secretariatul Comitetului Cen
tral, de la Comitetul Executiv, 
apropierea muncii de unită
țile de bază și rezolvarea îm
preună cu masele a probleme
lor constituie sarcina esenția
lă de care depinde soluționa
rea marilor probleme care ne 
stau în față ! De aceea insist 
să se ia măsuri hotărîte în ve
derea îmbunătățirii în acf^t 
spirit a formelor de organi
zare și a stilului de muncă al 
tuturor organelor noastre de 
partid și de stat.

O problemă de o deosebită 
importanță este buna orga
nizare a muncii. în legătură 
cu aceasta, aici s-au făcut un 
șir de critici și de propuneri. 
Cred că, intr-adevăr, proble
mele de organizare a muncii 
— atît pe plan local cit și cen
tral — nu sînt încă soluțio
nate în toate cazurile în mo
dul cel mai corespunzător. 
Există paralelism, suprapu
nere — și din această cauza 
îl găsești foarte greu pe cel 
care poartă răspunderea, pe

(Continuare în pag. a IlI-a)

Oupă primele opt luni ale 
anului, brigadierii jude
țului Arad înscriu fapte 

de prestigiu în cronica vie a 
muncii patriotice. Planurile a- 
cestor tineri harnici, gîndite 
pentru parcursul unui întreg an 
au încă de pe acum para
metrii atinși. Aceste realizări 
se materializează prin co
lectarea și predarea a peste 
5 000 tone fier vechi către oțe- 
lăriile țării și aproape 35 tone 
m'etale neferoase predate uni
tăților de colectare, prin ame
najarea sistemelor de irigații pe 
o suprafață de peste- 500 hectare 
pămînt ărabil, prin lucrări 
complexe de combaterea erozi
unii solului pe mai bine de 250 
hectare, prin plantarea â 42 000 
pomi fructiferi și ornamentali. 
De asemenea, munca tinerilor 
și-a concentrat potențele și spre 
lucrări de mare interes din 
construcții j în perioada din 
urmă s-au dat astfel în func
țiune 12 cămine culturale, 10 noi 
localuri de școală, • peste 20 de 
baze sportive reamenajate sau 
construite din temelii. Este de 
menționat că toate aceste cifre 
se află cu mult peste cotele sta
bilite de planurile inițiale.

„MUNCIM ACOLO UNDE VA FI 
CASA NOASTRA"

Raidul nostru prin cîteva 
șantiere de muncă patriotică 
ale județului a început la că
minul tineretului de la C.E.I.L, 
Arad. Viitoarea casă a celor a- 
proximativ 300 de tineri care 
vor locui aici este aproape gata. 
I-am întîlnit pe mulți dintre 
viitorii locatari pe șantier. De- 
abia ieșiseră din schimb. Unii 
ni/elau terenul și îndepărtau 
molozul din preajma clădirii, 
alții luaseră la rînd — cameră 
cu cameră — blocul și finisau 
interioarele. Cîțiva cărau res
turi de schele pentru a le de
pozita în ordine. După cum îmi 
spuneau, toată vara, zi de zi, îna
inte sau după orele de produc
ție au venit la cămin pbntru a 
da ajutor constructorilor. Au 
cărat cărămizi, au turnat be
toane. au transportat și descăr
cat sute de metri cubi de ma
terial lemnos. Datorită muncii 
acestor tineri, blocul va fi gata 
pe 15 septembrie. Pînă atunci,
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MEDALIE DE AUR :
— Ivan Patzaichin 

canoe simplu bărbați 
MEDALII DE ARGINT:

— Ivan Patzaichin 
și Serghei Covaliov — 
canoe dublu bărbați

— Aurel Vernescu, 
Mihai Zafiu, Roman 
Vartalomeu, Atanase 
Sciotnic — caiac 4

— Argentina Menis
— disc
MEDALII DE BRONZ :

— Viorica Dumitru 
și Maria Nichiforov 
caiac dublu femei

— echipa de hand
bal (m.)

La cîteva momente după marea victorie, cu o oră înaintea marii 
înfrîngeri.

Prima medalie de aur
IVAN PATMICIIIN

Am așteptat cu încredere cursa 
lui Patzaichin, deși cu oarecare 
stringere de inimă. 11 știam bine 
pregătit, într-o forma excelentă 
și animat de o puternică dorință 
de a cîștiga. Știam că în „serii" 
a parcurs traseul cu un ciot din 
pagaia ce i se fisurase încă după 
primii metri. Știam că a făcut 
eforturi serioase în recalificări și 
în maratonul pentru dreptul de 
a ne reprezenta și ta proba de 
dublu. Și ne temeam că în fi
nală îi va lipsi energia necesară 
în confruntarea cu puternicii săi 
adversari. Ne gîndeam, în sfîr.șit, 
și la un eventual ghinion, care, 
așa cum am văzut, îl urmărise 
încă de la prima sa apariție ofi
cială. Dar ceea ce am uitat a 
fost faptul că eroii au întot
deauna suficientă energie pentru 
a învinge, că ghinionul, neșansa,

nu-i pot opri din drumul lor glo- 
■ rios. Ivan Patzaichin, fiul pesca

rului de la Mila 23, fiu al apei, 
pe care a crescut, pe care o cu
noaște și o simte ca pe o ființa 
vie, a făcut o excelentă demon
strație detașîndu-se net, condu
ct nd cu autoritate, sufocîndu-și 
adversarii prin ritmul infernal 
pe care l-a impus cursei. Termi
nă în stil de mare campion, de
tașat, proaspăt, de parcă doai 
asistase la cursă, în timp ce 
marii lui adversari abia se ți
neau pe picioare. Și stabilește un 
nou record al pîrtiei: 4’08*94..
Aduce astfel prima medalie de 
aur delegației noastre, ne saltă 
cu cel puțin zece locuri în cla
samentul neoficial pe medalii, 
incintă o lume întreagă prin com
portarea sa meritorie.

La panoul de comandă (Combi' 
natul de hîrtie și celuloză'hîrtie și celuloză' 

Brăila).
Foto: AGERPRES

la C.E.I.L. — cei care 
aici — vor parcheta

tinerii de 
vor locui 
toate camerele prin muncă pa
triotică. Adică vreo 650 m.p.

7.000

Acum, odată ce campania de 
toamnă din agricultură s-a de
clanșat, multe brigăzi de mun
că patriotică din județ au în
ceput să se îndrepte către o-

EMANUEL ISOPESCU

(Continuări In pag. a lll-a)

L Ce va
rezulta

din activitatea
productivă:

SIMPLE DEPRINDERI DE
MUNCĂ ORI

STĂPÎNIREAUNEIMESERII?
Nu mai sintem la început de 

experiență în activitatea pro
ductivă introdusă în orarul ele
vilor din învățămîntul de cul
tură generală. începem al trei
lea an școlar avînd ca obiect a- 
ceastă disciplină fără de care 
formația tînărului apărea in
completă. întrucît sîntem destul 
de departe de greutățile ineren
te ale începutului, de tatonări, 
se pot formula mai mari pre
tenții. Poate exista, deci, pre
tenția că, pe acest plan, lucru
rile trebuie să evolueze spre 
perfecționare. Cu atît mai mult, 
cu cit învățămîntul deține in
dicații foarte concrete și ‘direc
te de la însuși secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, referitoare 
la modul în care trebuie for
mată astăzi tînăra generație a 
țării, prin școală, -îneît să fie 
capabilă să facă rapid trecerea 
de la etapa învățăturii la cea 
a integrării în munca produc
tivă, în profesii. Ne gîndim.

De cînd, în urmă cu șapte 
ani, Santana cîștiga turneul de 
la Forest Hills, nici un euro
pean nu a mai reușit această 
performanță. Va fi Ilie cel de 
al doilea dintre europeni al 
cărui nume să figureze la loc 
de cinste ?

bunăoară, la acea precizare în 
care se spune : ....este necesar
să se organizeze astfel procesul 
de învățămînt incit la termina
rea fiecărei etape — școala de 
10 ani, liceul — tînărul să ca
pete asemenea cunoștințe care 
să-i dea posibilitatea ca, în ca
zul cînd nu își continuă studiile 
in învățămîntul superior, să se 
poată integra într-o^ activitate 
practică utilă societății".

La Conferința Națională a 
partidului, în secțiunea care a 
dezbătut probleme ale pregăti
rii forței de muncă și ale ridi
cării nivelului de trai al popu
lației țării s-a discutat despre 
modul în care o asemenea ideie 
de principiu, izvorîtă ca o nece
sitate a prezentului și a 
perspectivei societății noastre 
este și poate fi mai bine servită 
de către școală. Am reținut din 
cuvîntul unui prim secretar de 
județ afirmația că se unilatera- 
lizează mult prea mult activi
tatea practică a elevilor, scopu- 

■ rile sale, în finalul unui an de 
școală, care are săptămînă de 
săptămînă o zi dedicată mun
cii, cerîndu-se prea puțin ca și 
în finalul unui ciclu de școla
rizare. De fapt, se abuzează de 
principiul „formăm elevilor de
prinderi de muncă, deocamdată 
atît putem să ne propunem". I 
se părea că un asemenea obiec
tiv este prea modest față de 
ceea ce trebuie să însemne pre
gătirea elevilor pentru muncă. 
Chiar, mai grav, i se părea că 
poate fi compromisă ideea de 
muncă atîta vreme cît elevul 
este pus să exerseze an de an 
operații practice — deobicei a- 
celeași — uneori cu acoperirea 
câ realizează ceva rentabil pen
tru Școală.

Nu minimalizează nimeni 
ideea că elevul trebuie să exer
seze, să capete deprinderi, nici 
ideea de rentabilitate a muncii 
sale, faptul că el produce, că 
ceea ce produce se valorifică. 
Dar pentru noul an școlar se 
ridică chestiunea de a nu omi
te în continuare răspunsul la 
întrebarea privind rezultatul 
final, pentru viitorul elevului, 
al acestei activități. Investiga-

LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare in pag,, a lll-a)
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100 DE ANI DE LA MOARTEA LUI AVRAM IANCU

SIMBOL AL EROISMULUI
ȘI IUBIRII DE PATRIE

Exponent strălucit al unei ge
nerații tinere. însetate de 
dreptate și adevăr, figură mar
cantă de erou popular, a cărei 
memorie va dăinui mereu în 
istoria României, Avram Iancu, 
de Ia a cărui naștere a trecut 
un secol, rămîne în amintirea 
poporului nostru ca un simbol 
ai eroismului și iubirii de pa
trie. Iar includerea datei mor- 
ții sale în calendarul UNESCO 
semnifică recunoașterea inter
națională a personalității erou
lui.

Născut în fosta comună Vi
dra de Sus, de pe valea Arie- 
șului Mic (azi comuna Avram 
Iancu), în luna iunie 1824, vii
torul „Crai al Munților44 și că
petenia moților în revoluția din 
1848—1849 și-a făcut studiile la 
Cimpeni, Abrud, Zlatna și Cluj, 
unde a și terminat Facultatea 
de drept. Noile idei 'de refor- 
me politice ce se vînturau pe 
atunci în țările Europei nu lă
sau indiferent nici tineretul ro
mân studios, care a început 
lupta pentru afirmarea propriei 
conștiințe naționale. în fruntea 
acestei lupte se afla tînărul A- 
vram Iancu, care datorită voin
ței sale de nestrămutat a mi
litat tot timpul pentru ca si 
românii din Transilvania să fie 
recunoscuți, înainte de toate, 
ca naționalitate. Lupta lui pen
tru eliberarea socială și națio
nală a majorității populației 
transilvănene și dragostea veș
nică pentru moții din Munții 
Apuseni l-au situat pe locul 
celui mai de seamă reprezen
tant al revoluției transilvănene 
din anii 1848—1849.

Pupă absolvirea Facultății de 
drept, Iancu s-a instalat la 
Tîrgu Mureș, pentru a-și face 
stagiul de „cancelist44, în vede
rea obținerii diplomei de avo
cat. Aici casa lui a devenit lo
cul de întîlnire a tinerilor ro
mâni, constituindu-se și o aso
ciație pentru cunoașterea cul
turii naționale, însuflețită de 
idei politice comune. Avram 
Iancu, acel moț „cu făptura 
înaltă și subțire44, apreciat a fi 
„sufletul tineretului român44, 
era animatorul și conducătorul 
acestei asociații, el înțelegînd 
cel mai bine că nu „credința-i 
tărie-n noi44, ci hotărîrea cu 
care trebuie să se lupte în nu
mele unui drept istoric ce era 
refuzat românilor transilvăneni.

Valul revoluționar carq^ cu
prinsese toate regiur^le monar
hiei austro-ungare ajunsese si 
pe meleagurile x Transilvaniei, 
unde mocneau vechi nemulțu
miri sociale și naționale. Veni
se acea primăvară despre care 
Andrei Mureșanu scrisese : „O 
să vină o primăvară și pentru 
poporul român14. Tinerii români 
afiați la școlile și universitățile 
de la Viena, Pesta, Cluj etc. 
participă la manifestările re
voluționare din principalele o- 
rașe ale șubredei monarhii. Cînd 
tinerii români și maghiari s-au 
adunat Ia Tîrgu Mureș într-un a 
din sefile lui martie, Avram 
Iancu s-a ridicat și a declarat i

MULȚUMIRI
Chiar dacă nu l-au cunoscut, 

cititorii ziarului nostru au avut 
în el un prieten apropiat, un 
om pentru care apariția la 
timp și in condiții grafice co- 
respunz&toare a ziarului era 
cea mai înaltă datorie profesio
nală. Vreme de peste 40 de ani, 
cit a lucrat în diverse tipogra
fii, din care mai mult de 20 
petrecuți numai în redacția „Scînteii tineretului**,  strădania 
neobosită de a pune in mâinile 
cititorilor un ziar cît mai bun 
a însemnat însăși condiția sa 
de existență. Aceăsta se tradu
ce acum In nu mai puțin de 
7 900 de nopți trăite in tipo
grafia redacției "noastre, 7 ooo 
de nopți în care el a fost și cel 
dinții cititor al ziarului 
deoarece el era cel ce aducea 
primele exemplare trase de 
rotativă și le răsfoia paginile 
calde încă.

• UNIVERSITATEA CRAIOVA— 
F.C. ARGEȘ : 1—1 (O—»)

Arbitral N. Petriceanu a umbrit 
prin decizii anapoda o partidă care 
debutase frumos. Oltenii au con
dus, grație golului lui Țarălungă,- 
argeșenii au egalat prin... Olteanu, 
apoi Oblemenco a înscris un gol 
âplendid, anulat fără motiv de ar
bitru. De aici nervi, gesturi ne
sportive și tot ce însoțește, în
deobște, un arbitraj nesigur.
• UNIVERSIATEA CLUJ — RA
PID : 1—0 (1—0)

în prima repriză Uifăleanu l-a, 
învins pentru singura dată în acest meci pe Răducanu. Titularul tri
coului cu nr. 1 al naționalei a 
anărat excelent, salvîndu-și echipa 
de la multe alte goluri, e drept și 
datorită pripelii înaintașilor clu
jeni.
• U.T. 
(0-1)

Gotul
tul 27)___________ ____victorie elevilor lui Nelu Nunweil- 
ler. Eforturile arădenilor de a ob
ține măcar egalarea s-au irosit fie 
datorită propriilor lor erori, fie 
datorită siguranței cu care a rezis
tat defensiva dinamovistă. Nici aici 
arbitrul (N. Rainea) nu s-a dovedt 
capabil să țină jocul în mină, a 
greșit foarte des, enervant.
• STEAUA—JIUL : 3—0 (1—0)

Minerii au venit la București... 
să piardă . onorabil. Ciudată ambi
ție ! Pînă Ia urmă, așa cum se pe
trece deobicei cînd nu-ți aperi 
sportiv șansele, Jiul a pierdut la 
scor. Năstase și Dumitru (de două ori) au fost cei care au spulberat 

cit de cit exacte asupra vigo
rii și repeziciunii cu care a- 
ceastă disciplină . sportivă se 
impune atenției. Atenției gene
rale dar nu și atenției celor 
care ar trebui să se ocupe și 
să răspundă de destinele aces
tui sport în țara noastră, de 
fructificarea potențialului și 
dezvoltării pe care o cunoaște. 
Pentru, că. numai cu entuzias
mul cîtorva inimoși nu se poa
te, cu oricită bunăvoință, ajun
ge prea departe. Punctul de 
vedere al federației de specia
litate. al unor antrenori și spor
tivi il cunoaștem și-1 reprodu
cem în rezumat.

Prof. Anton Muraru, secre
tar general al Federației Româ
ne de Judo : „Avem rezultate 
bune, obținute într-un timp re
cord și in ceea ce privește dez
voltarea judo-ului ca sport de 
masă și in ceea ce privește 
comportarea sportivilor de per

formanță. Ar fi putut fi însă 
și mai bune, dar se întimplă 
unele lucruri greu de explicat. 
Să dau citeva exemple. In le
gătură cu participarea la Olim
piada actuală. Am fost anun
țați cu mult înainte că vom 
participa cu cei mai buni ju
doka. Printr-o hotărîre a con
ducerii C.N.E.F.S. a fost numit ♦ 
pină. și antrenorul lotului o- 
limpic. Am conceput un pro
gram de pregătire, am trecut 
la aplicarea lui. La începutul 
acestui an am fost anunțați că 
nu vom mai participa. Motivul? 
Judo-ul e un sport tinăr în 
țara noastră, iar rezultatele ob
ținute în 1971 nu indică nici o 
perspectivă pentru o ''compor
tare reprezentativă. Și după 
toate acestea, cu două săptă- 
mini inainte de începerea 
Jocurilor Olimpice am fost 
chemat din concediu pentru că 
se hotărise ca Gh. Boșcu să 
participe la competiție. Firesc 
n-am acceptat. Ba s-a mers 
chiar mai departe. Nu s-a a- 
probat, în ultimul moment, ple
carea și participarea lotului nos
tru nici la Campionatele euro

Aceste cuvinte și altele încă 
au fost rostite sîmbătă după- 
amiază în redacție, cu prilejul 
împlinirii anilor de pensie de 
către șeful brigăzii de pagina
tori a „Scînteii tineretului41, 
AURELIAN RIZF.A. Sărbători
tului i s-a înminat cu această 
ocazie Diploma de Onoare a

CRONICA

FILMULUI

cumințenie
în ..Provincialii* *',  scenaristul 

Neil Simon, care a semnat și 
subiectul comediei de salon 
„Desculț tn parc", încearcă o 
răfuială umoristică cu racilele 
„supercivilizației" new-york- 
eze. Viziunea lui, ca și a regizo
rului Arthur Hiller — modestul 
autor al recent marelui succes 
financiar „Love Story" — este 
tranșant desuetă : orașul mn- 
dern este prezentat ca o imensa 
capcană, capabil să corupă fe
ricirea oamenilor. Argumentele 
demonstrației, îndelung specu
late printr-un comic de situa
ție, sint însă, ca și premisele, 
inconsistente.

Soților Kellerman, veniți din 
Ohio în marea metropolă, li se 
întimplă o sumedenie de ghini
oane. Avionul aterizează din 
cauza ceții la Boston, de acolo 
vin cu un tren supraaglomerat 
(toate cursele aeriene ale zilei 
n-au mai ajuns'la destinație) și 
constată că n-au unde dormi, 
camera de hotel fiind cedată 
altcuiva datorită întîrzierii lor. 
New-York-ul pare în noaptea 
venirii lor un oraș straniu, bin- 

„Pretindenj ștergerea sclaviei șj 
egalitate perfectă sau moarte !*.  
A doua zi, la locuința lui Ian
cu, s-a hotărît convocarea 
unei adunări la Blaj pen
tru ziua de 30 aprilie, cînd 
urma a se face „pașii necesari 
în cauza națională". Iancu și 
ceilalți reprezentanți ai tinere
tului din Tîrgu Mureș, sosind 
la Blaj, au luat parte la o im
portantă consfătuire și, din în
demnul âui a fost făcut un pro
iect de petiție în care erau for
mulate cererile poporului ro
mân. Consfătuirea de la Blaj a 
hotărît și convocarea unei mari 
adunări a românilor din Tran
silvania. iar manifestul lui Si- 
mion Bărnuțiu — „Voi. dară, un 
milion și trei sute de mii mai 
bine de români, nu sînteți pp 
lume ca națiune... a>părați-vă

numele cel dulce și strălucit... 
Națiunea română nu mai poate 
li roabă.... Limba noastră tre
buie să aibe cinstea cuviincioa
să... Fără nație și republica e 
numai un despotism afurisit" 
— a devenit pentru Iancu și 
pentru ceilalți tineri revoluțio
nari români un adevărat pro
gram de luptă.

La 6 aprilie 1848, Iancu a 
adus la cunoștința moților ve- 
niți la Cimpeni de prin toate 
satele și cătunele, să se pregă
tească pentru adunarea națio
nală de la Blaj, fixată pentru 
ziua de •'30 aprilie. Dar mag
nații și ceilalți dregători și sus
ținători ai vechii orînduiri, dîn- 
du-și seama de popularitatea de 
care se bucura Avram Iancu 
și de pericolul pe care-1 repre
zenta acesta pentru ei, au pus 
la cale arestarea lui și au in
stituit chiar un premiu pe ca
pul său. Față de această situa
ție, Iancu s-a gindit la o even
tuală apărare armată a popu
lației din Munții Apuseni și a 
început o activitate sistematică 
de organizare cu caracter mili
tar. Deși nu avea o pregătire 
militară propriu-zisă, Iancu a 
trecut la organizarea unei oști 
populare, bine disciplinată și 
împărțită în mici formațiuni u- 
șor de adunat și care aveau 
mari posibilități de a acționa 
în acele locuri muntoase.

La adunarea de la Blaj, care 
s-a ținut fără aprobarea guver
natorului Teleki — Avram Ian
cu a venit în fruntea a două 

C.C. al U.T.C., pentru meritele 
deosebite obținute în îndelungata sa activitate și i s-au 
adresat mulțumiri pentru mo
dul pătruns de înaltă conștiință 
profesională în care și-a înțeles 
datoria de a munci în toți a- 
cești ani. Acum, consemnind 
evenimentul la care am fost 

’ martori în urmă cu două zile, 
vrem să-i exprimăm încă o 
dată, și din acest colț de pagi
nă, mulțumirile noastre.

0 comedie
de o

obositoare*)
UN SPORT CARE AȘTEAPTA 

MA! MULTĂ ÎNCURAJARE
tuit de ploaie, cu străzile pline 
de gunoaie : salariații servicii
lor de salubritate, ca și șoferii 
taximetrelor se află în grevă...

După alte ghinioane, cel mai 
grav fiind involuntara lor par
ticipare la o confruntare armată 
între polițiști și hoți, dimineața 
găsesc „soluția* 4 înțeleaptă de a 
refuza mutarea în marele oraș, 
perechea obosită filozofînd pe 
tema liniștei și curățeniei (ma
teriale și spirituale) din orașele 
de provincie.

Și dacă e o comedie america
nă, totul se reduce la un umor 
în sine, drumul spre casă, în
toarcerea — care nu este nici 
ea sigură, finalul filmului su
gerează o deturnare de avion 
ceea ce înseamnă — sîntem 
convinși — punctul de plecare 
pentru’un alt film...

Miza mică a subiectului, în 
ciuda excelenților lui interpreți 
Jack Lemmon și Sandy Dennis, 
fac din „Provincialii**  un film 
de o cumințenie obositoare. 
Ici-colo autorii lui parcă ar 
dori să pună un apăsat accent 
critic la adresa realităților so

«mii de moți care au păstrat tot 
timpul o ordine și disciplină 
desâvirșită. Prezența lui Iancu 
a dat Adunării o „măreție de 
sărbătoare și de luptă44, el fiind 
de acum înainte nu numai al 
moților, dar al întregului popor 
răsculat din Transilvania. După 
adunare, Iancu și-a condus mo
ții spre satele lor din Munții 
Apuseni și a continuat pregă
tirea și organizarea marii adu
nări care urma să se țină tot la 
Blaj, peste două săptămîni. Față 
de intensificarea acțiunilor și 
de forțarea prin orice mijloace 
a unirii statale dintre Princi
patul Transilvaniei și Ungaria, 
făcute de către cercurile con
ducătoare maghiare —, tinere
tul studios manifesta în toate 
împrejurările sub lozinca : „Nu 
ne vindem țara**...  „Noi vrem 
să ne unim cu Țara44... La noua 
adunare de la Blaj, Iancu a 
venit în fruntea a vreo zece 
mii de moți, și în cele trei zile 
cît au durat lucrările adunării, 
el a vorbit celor peste 40 - de 
mii de oameni. în mai multe 
rînduri, argumentînd și susți- 
nînd cele 16 puncte ale petiției 
naționale, elaborate de către 
conducătorii adunării. La sfîr- 
șitul adunării, trei dintre cei 
mai iubiți tribuni ai poporului, 
Avram Iancu, Buteanu și Pa- 
piu, au fost purtați pe brațe 
intr-un entuziasm general. Re
întors în munți. Avram Iancu 
a convocat la Cimpeni o con
sfătuire cu fruntașii moțimii. 
în care au fost discutate reîn
tregirea vechilor drepturi ale 
țăranilor, după care a plecat 
la Sibiu, unde a aflat cu du
rere că dieta din Cluj nici mă
car nu luase în dezbatere me
moriul trimis de români. Pără
sind conferința de la Sibiu, în 
care domnea o atmosferă opor
tunistă de aplanare a conflic
telor, Iancu a spus : „Domni
lor, vorbiți înainte, eu plec în 
munți să fac revoluție". Astfel 
prezența lui Iancu în revoluția 
de la 1848 a împins această 
mișcare. în Transilvania, pe alt 
făgaș decît acela al jalbelor 
seculare către „prea înălțatul 
cezarul-crăiesc scaun44, miș
care^ pornită de Iancu fiind o 
verigă din lupta pentru liber
tate a unui neam întreg, în nu
mele unor principii prestabili
te, prolog al adunării populare 
de la Alba Iulia din anul 1918.

Avram Iancu a înțeles că pen
tru a dobîndi libertatea este ne
voie de unirea forțelor revolu
ționare, indiferent de naționali
tate, împotriva despotismului și 
a opresiunii nobiliare și hab- 
sburgice. Și dacă revoluția din 
Transilvania a sfîrșit tragic 
este pentru că nu s-a reali
zat această unire a tuturor re
voluționarilor. Avram Iancu a 
depus eforturi mari pentru co
laborarea revoluționară româno- 
maghiarâ, pentru care militau 
și fruntași ai revoluției maghia
re, s-a străduit să înlăture pie
dicile care impietau asupra u- 
nirii forțelor revoluționare a 
celor două popoare' într-un 
front comun. Această năzuință 
a lui Iancu nu s-a împlinit 
însă, iar urmarea a fost înă
bușirea revoluției prin inter
venția armatelor imperiale 
habsburgice și țariste.

Cu sănătatea zdruncinată și 
șubrezită. în urma arestă
rii si tratării cu brutali
tate de către reprezentantul au
torităților, austriece, Iancu și-a 
petrecut ultimii ani ai vieții 
rătăcind prin munți, pe valea 
Arieșuluî, la Lupșa și la Baia 
de Criș, unde a și murit, în 
dimineață zilei de io septembrie 
1872. pe prispa casei lui loan 
Stupină, supranumit Liber, jn- 
mormîntat la Țebea, lingă 
Brad, cei peste 10.000 de oa
meni i-au adus prinosul de re
cunoștință celui care, cu jertfa 
tinereții sale, a luptat să adu
că lumina libertății unui neam 
obidit de veacuri. Deși in virs- 
tă de numai 25 de ani. exce
lentele calități de conducător, 
darul de a înflăcăra masele 
populare, victoriile pe plan mi
litar și intransigența sa politi
că în ceea ce priveau dreptu
rile politice ale românilor, fac 
din Avram Iancu una dintre 
cele mai strălucite personalități 
ale revoluției din 1848.

Dr. I. ȚUGUI

Jack Lemmon și Sandy Dennis protagoniștii filmului „Provin- 
cialiC.

ciale ale metropolei, să încerce 
chiar comedia de moravuri. Dar 
ceva le lipsește, n-au curajul, 
puterea sau priceperea de a de
păși stadiul consemnativ al u- 
nor întîmplări-limită. Spre e- 
xemplu, Central-Park-ul nexv- 
york-ez, locul unde și ziua e 
aventuros să te plimbi, este 
noaptea un teritoriu al nimă
nui în care-și fac de cap gru
purile de huligani și hoți. In 
film toată această „realitate44 e 
prezentată romantic sau cel 
mult pitoresc. Ca să nu mai spu
nem de o rezolvare regizorală 
de prost gust i întîlnirea soți
lor Kellerman cu un copil rătă
cit și încercarea de a face rost 
de la el de o fisă telefonică, în

JOCURILE OLIMPICE
REZULTATE ALE SPORTIVILOR ROMÂNI
• S-AU ÎNCHEIAT în

trecerile de caiac-canoe. Re
zultatele sportivilor noștri 
sint excelente : 1 medalie
de aur, 2 medalii de argint, 
1 medalie de bronz, un loc 
cinci și un loc 6. în total 
24 puncte. Se cuvinte sâ-i 
felicităm, și o facem din 
toată inima pe sportivi și 
antrenori pentru acest fru
mos succes.

• REAL1ZIND o victorie 
cu 19-16 în meciul cu echi
pa R.D. Germană, handba- 
liștii noștri se clasează pe 
locul 3ț cucerind astfel 
medalia de bronz. Gruia 
continuă să se afle pe pri
mul loc în plasamentul gol- 
geterilor cu 37 puncte în
scrise.

Ol
-

0 absența 
regretabila

Față de pretențiile pe care le 
conferă titlul de campioană, jocul 
prestat ce Universitatea Timișoa
ra a lașa: de dorit, mai ales că 
adversarul de duminică, intilruț in 
Parcul copilului. Grtvița Roșie, o 
echipă în plină refacere și conso
lidare. nu repreznta un obstacol 
greu de depășit pentru coechipierii 
lui Rășcanu. A fost totuși suficient 
ca Sîmion să transforme o lovitu
ră de peaeapsâ și gnvițenii, cu 
cele trei puncte acumulate, sa reu
șească prima lor victorie din aceșt 
campionat, victorie muncită și me
ritată. Cam atit despre o partida 
în care nu s-a căutat nici o soluție 
tehnică care să creeze un specta
col rugbistic agreabil, atit de rivnit 
de spectatori. Ni s-a părut, de ase
menea, bizar faptul că in echipa 
timișoreană erau prezenți și acei 
jucători pasibili de o pedeapsă în 
urma abaterilor din jocul de la 
Iași. Oare cit timp ii trebuie co
misiei de disciplină să ia o hotărî- 
re în asemenea cazuri ?Cel de al doilea meci al cuplaju
lui. Sportul Studențesc—C.S.M. Si
biu a constituit o reușită pentru 
sibleni. Ei au învins pe studenții 
bucureșteni printr-o lovitură de 
pedeapsă concretizată de Mur.- 
teanu. Cele două arbitraje prestate 
de FI. Tudorache (in primul joc) 
și Th. Witing (cel de al doilea) au 
fost bune, in nota de joc a comba
tanților.

Al treilea meci din București 

cercare interpretată de niște 
martori ca un atentat la pudoa
re. Se țipă, se aleargă, totul de
vine o goană care amintește ca
ricatural de irezistibila fugă 
din comediile de aur ale filmu
lui mut american.

„Provincialii" este un film de 
mina a doua în care putem sub
linia doar fluența narativă a su
biectului. dar aceasta nu mai în
seamnă de mult un atu pentru 
o cinematografie în care tradi
ția povestirii filmice rămîne de 
nedezmințit.

TUDOR STANESCU

•)„Provincialii" — pro
ducție a studiourilor a- 
mericane.

• S-AU ÎNCHEIAT în
trecerile din cadrul probei 
de disc femei. După ce do
boară de două ori recordul 
olimpic Argentina Mcnis 
cedează și cucerește meda
lia de argint cu 65,06 m. 
Carmen Ionescu a ocupat 
locul 7, iar Lia Manoliu 
locul 9.

• LUPTĂTORII noștri de 
greco-romane continuă să se 
afirme și să fie aplaudați pen
tru combativitatea lor exem
plară. în centrul atenției se 
situează, fără îndoială, Gheor
ghe Berceanu (categoria 48 
kg), care l-a învins la puncte 
pe B. Drechsel (R. D. Germa
nă). Aceasta a fost cea de-a 
patra victorie consecutivă ob
ținută de micuțul, dar tenace

RUGBI

CALITATEA
dintre Gloria și Știința Pe.roșeni 
a dat ciștîg de cauză studenților 
care au depășii pe metaiurgiș*:  cu 
scorul de 15—3.

Rezultate din țară : Rulmentul 
Birlad—Vulcan S—4 ; C.S.SÎ. Su
ceava—Steaua 7—35.

GABRIEL FLORF.A

JUD©
Judo, un sport tinăr in țara 

noastră, in plină afirmare pe 
plan intern și internațional, un 

. sport ce atrage sute de tineri 
în sălile de antrenament și 
competiții. înființată în 1968 
Federația română de judo a 
reușit citeva perîomanțe ce nu 
pot fi trecute cu vederea. De 
la 11 secții, 218 sportivi legi
timați, 6 antrenori și 10 in
structori in 1968, a ajuns în 
1972 la 129 secții, 13100 spor
tivi legitimați, 132 antrenori și 
170 instructori. Să adăugăm 
larga bază de masă, practica
rea judo-ului pe o scară în
tinsă, fapt ce.poate fi invidiat 
de forurile de conducere ale 
multor altor discipline sportive. 
In sfîrșit. pentru ca imaginea 

să fie cit mai completă mal 
reproducem citeva cifre ates- 
tind comportarea sportivilor 
judoka în unele confruntări 
internaționale. în Campiona
tele internaționale ale Româ
niei — 1971 — Lazăr Ionel cu
cerește titlul suprem învingînd 
pe campionul european A. Vo- 
lașev (U.R.S.S.), iar echipa 
noastră reprezentativă se cla
sează pe locul trei după 
U.R.S.S. și R.D. Germană, dar 
înaintea echipelor Cehoslova
ciei, Ungariei, Poloniei și Bul
gariei. în același an, în Cupa 
Bulgariei, Gh. Boșcu ocupă un 
valoros loc trei, iar echipa 
României tot un loc trei după 
Polonia și Ungaria și înaintea 
R.D. Germane, Cehoslovaciei 
și Bulgariei. în Turneul Prie
tenia — Chișinău (U.R.S.S.) 
1971 — dotat cu Cupa spe
ranțelor olimpice, Constantin 
Georgescu reușește un merito
riu loc trei în compania unor 
redutabili sportivi judoka din 
U.R.S.S., Mongolia, Cuba, Ceho
slovacia, Polonia, Ungaria, Bul
garia și R.D. Germană. Aces

le nostru campion. Dintre a- 
cestea, Berceanu a cîștigat 3 
înainte de limită și se află în 
fruntea plutonului favoriților 
la o medalie olimpică, intrînd 
în turul V doar cu un punct 
negativ. El are un contracan
didat periculos în persoana 
luptătorului bulgar Anghelov, 
care totalizează 2,5 puncte pe
nalizare. La categoria 57 Kg, 
Ion Baciu a dispus la puncte 
de japonezul K. Yamamoto, 
iar la categoria 62 kg, Ion 
Păun a terminat la egalitate cu 
H. Welding (R. D. Germană). 
Cu aceeași decizie, s-a înche
iat și meciul dintre Ion Gabor 
și cehoslovacul M. Janota, 
disputat în cadrul categoriei 
82 kg.

^apte oameni de argint! Cei 
patru caiaciști care, conduși 
de Aurel Vernescu, au ocu
pat locul doi in regina probe- 
ir de caiac, „pagaele“ de eli
tă ale României, Patzaichin 
i Covaliov și marea învinsă 
din finala discobolelor, Ar

gentina Menis.

tea sint principalele rezultate 
ale anului trecut dar și singu
rele competiții internaționale 
de amploare in care sportivii 
români au fost angrenați. Pre
cizarea trebuie reținută și vom 
vedea de ce.

Anul acesta Campionatele 
internaționale ale României 
care s-au bucurat de o parti
cipare de prestigiu — Italia. 
Ungaria, Polonia, Cehoslovacia, 
Bulgaria, R.F. a Germaniei — 
ne-au adus un loc doi, la ega
litate de puncte cu R.D. Ger
mană, in clasamentul pe echi
pe. Locul intii a fost cîștigat 
de echipa Cubei. La probele 
individuale, pe categorii, s-au 
remarcat Cristian Nicolau — 
medalie de aur. Dumitru Ale
xandru — medalie de argint, 
Ion Buzic — medalie de bronz.

Campionatele europene de la 
Leningrad au confirmat valoa
rea ridicată a sportivilor noș

tri prin locurile cinci ocupate 
de Dumitru Alexandru și Cris
tian Nicolau. La Campionatele 
mondiale universitare de la 
Londra, Ion Herman ocupă un 
loc patru, iar Gh. Marchiș un 
loc cinci. în sfîrșit, tot în 1972 
echipele A și B ale României 
înving pe similarele lor spa
niole. Echipa Spaniei, să nu 
uităm este cotată ca fiind a șa
sea echipă din Europa și a a- 
vut in componența ei pe Ohe- 
da Perez, medaliat cu bronz la 
„mondiale44 și fost vicecam- 
pion european, pe Antonio Co
runa. învinsul lui Ion Herman, 
clasat la aceleași „mondiale" 
pe locul opt. De altfel aprecie
rea spaniolilor, consemnată in 
revista lor de specialitate, e cît 
se poate de revelatorie: „Ju 
do-ul practicat de români ni 
s-a părut mai mult puternic 
decît tehnic, ceea ce este, in 
același timp, o noutate pentru 
noi și, în consecință, pe viitor 
va trebui să ținem seama de el". 
Este și acesta un argument al 
afirmării noastre pe plan eu
ropean, argument care, alăturat 
tuturor rezultatelor enumerate 
mai sus fac posibile aprecieri

FOTBAL: ETAPA A III-A
în goluri

DIAGRAMA ETAPEI
Fotbaliștii din primul eșalon își intră greu în formă, jocurile etapei 

de sinibătă și ieri, a treia a campionatului diviziei A, au ridicat, de 
aceea, numeroase semne de întrebare asupra modului in care sporti
vii și antrenorii lor au folosit perioada de refacere.

Partide incîlcite, durități, obstrucții, luptă pentru puncte — dar o 
luptă cel mai adesea urită — sint argumente neconsistente pentru a atrage pe stadioane pe iubitorii fotbalului. Și, mai ales, sint premise 
puțin încurajatoare pentru sezonul internațional, pentru întâlnirile 
dificile care stau atit în fața unor formații de club cit și in fața 

reprezentativei. Angelo Niculescu se află, deci, într-o mare dilemă. 
I evoluția tricolorilor fiind în nota generală a etapei a treia, adică 

cîtuși de puțin convingătoare. Dar, iată, telegrafic, cum au decurs 
| cele opt meciuri :

ARAD — DINAMO : 0—1

înscris de Lucescu (minu- 
avea să aducă o nesperată

speranțele petroșenenilor într-a 
înfrângere la limită.
• SPORTUL STUDENȚESC — 
STEAGUL ROȘU : •—0

Studenții au avut ocazii mai 
multe dar, boală veche, n-au reușit 
să concretizeze, este drept și dato
rită replicii foarte precise din 
partea brașovenilor. La rîndul lor. 
aceștia au contraatacat fără prea 
multă convingere, neinspirat, ofe
rind Sportului Studențesc posibili
tatea să cucerească primul său 
punct în actualul campionat. Prea 
puțin, mult prea puțin pentru 
frumoasele ambiții cu care porni
seră la drum elevii lui Motroc.

C.F.R. CLUJ 1• C.S.M. REȘIȚA o-2 <•—e>
Bucur în minutul 54 și Petrescu 

(min. 88) au adus o neașteptat de 
clară victorie echipei oaspete, re- 
șițenii rămînind cu palida consola» 
re a ocaziilor ratate.
• FARUL—A.S.A. TG. MUREȘ î
2—0 (0-0)

Ocaziile mal multele marinari
lor ca și insistența cu care s-au 
bătut în a doua repriză le-a adus 
a doua victorie din campionat. 
Autorii golurilor Tuf an și Ion Con- 
stantinescu în minutele 57, respec
tiv, 34.

BACAU!• PETROLUL —
1—9 (1—0)

Jucătorii din Ploiești au detronat 
liderul după un .ioc mediocru, de 
luptă, specific de campionat, în 
care vioara întîi au fost mijlocașii 
gazdelor. A înscris Ion Constantin 
in minutul 12.

CLASAM E N T

Premise pentru succesele la o viitoare olimpiadă. Concurs de 
antrenament pe lacul Snasoc.

Dinamo. 3 2 •h ,0 7—3 5
St. Roșu 3 2 4) 5—0 4
Steaua 3 2 0 I 7—3 4
S.C. Bacău 3 2 0 1 4-1 4
C.F.R. Cluj 3 2 0 1 3—1 4
Petrolul 3 1 2 0 2—1 4
Farul 3 2 0 1 3—5 4
F.C. Argeș 3 1 1 1 7—3 3
U.T. Arad 3 l 1 1 2—2 3
U Craiova 3 1 1 1 a—7 3
U. Cluj 3 1 1 1 3-7 3
A. S. Ar-

mata 3 1 0 2 6-8 2
Jiul 3 0 2 1 2—5 2
Rapid 3 0 1 2 1—3 1
Sportul St. 3 0 1 2 2—6 1
C.S.M. Re-

șita 3 0 1 2 O—4 1

pene din luna mai, campionate 
ce au avut loc în Olanda, cam
pionate pentru care ne pregăti
sem, anunțasem participarea, 
cumpărasem biletele de avion. 
De data aceasta nici măcar nu 
ni s-a mai dat vreo explicație. 
După cum tot fără vreo expli
cație nu s-a aprobat organiza
rea. la noi în țară, a unor in- 
tilniri bilaterale cu echipele 
altor țari. Planul competițional, 
intern și internațional, propus 
de federație a fost și continuă 
să fie mutilat în același stil. 
Aș mai menționa alte fapte. 
S-a acceptat iniția] organizarea 
în țara noastră sub auspiciile 
Federației a unui curs de arbi
tri internaționali patronat de 
F.I.J. Dar după ce am obținut 
acordul Federației internațio
nale acord care constituia un 
succes și o recunoaștere a va
lorii judo-ului românesc — ni 
s-a spus c& nici această acțiu
ne nu este aprobată44.

Gheorghe Donciu, antrenor 
„olimpic" : „Se face o neînțe
leasă discrepanță intre diferi
tele ramuri sportive, unele 
bucurindu-se de atenție și 
sprijin multilateral, altele fiind 
cu totul neglijate. Cred că prin
cipiul care se aplică în pre
zent : te sprijin, dar numai 
după ce ai rezultate de răsu
net, nu e nici echitabil, nici de 
natură să încurajeze dezvolta
rea armonioasă a tuturor disci
plinelor sportive. O altă defi
ciență este aceea a felului în 
care se întocmește calendarul 
competițional intern și interna
țional. Propunerile noastre nu 
sint luate în seamă, astfel că 
pînă la urmă rămîne ceva care 
numai calendar nu se poate 
numi". Ion Herman, sportiv : 
„Baza materială aproape ine
xistentă și lipsa echipamentu
lui sportiv constituie principa
lul impediment în pregătirea 
noastră, in obținerea unor re
zultate de prestigiu, rezultate 
pe care le putem obține în con
diții normale. E păcat de en
tuziasmul și talentul sportivi
lor. Și ne vine foarte greu să 
înțelegem de ce sîntem astfel 
tratați".

Iată dar argumente și opinii 
care — dincolo de eventuala 
lor notă personală — constituit? 
în mod sigur cauzele care fri- 
nează dezvoltarea acestui sport. 
De, aceea ni se pare firesc un 
răspuns, pe care l-am dori ma
terializat în fapte, răspuns la 
care au dreptul toți cei ce 
practică și iubesc judo-ul.

AL. DOBRE
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cel care trebuie să realizeze o 
sarcină sau alta. Desigur, ani 
în vedere că și munca de con
ducere și îndrumare, in mă
sura in care este bine organi
zată, constituie o parte a pro
cesului de producție. Este, 
deci, necesar să aducem sim
plificări și îmbunătățiri în or
ganizare. Am făcut unele lu
cruri in acest sens la județe, 
dar, pe baza a ceea ce s-a 
spus aici, va trebui să mer
gem mai departe. Cred că 
este bună ideea ca secretarul 
cu propaganda să fie și vice
președinte al consiliului popu
lar cu problemele activității 
educative și de învățămînt, 
pentru a se lucra direct cu or
ganismele chemate să îndepli
nească aceste sarcini. Apre
ciez, de asemenea, bună ideea 
ca și secretarii cu problemele 
economice să fie vicepreșe
dinți ai codsiliilor populare, 
cu atit mai mult cu cit la or
ganizarea comisiilor econo
mice s-a stabilit că ele sînt 
organe de partid și de stat. 
Această măsură va da posibi
litatea ca comisiile să lucreze 
nemijlocit cu unitățile de pro
ducție și, intr-adevăr, să poa
tă soluționa mai bine proble
mele. Avem în vedere să or
ganizăm și comisii» secții sau 
servicii de planificare la ju
dețe, tocmai ținînd seama de 
faptul că in viitor ele vor 
contribui la elaborarea între
gului plan — nu numai a ce
lui local — ci și a planului 
generai teritorial ; vom avea 
nevoie de aceste organe de 
pianiiicare.

îmi surîde ideea care s-a 
emis aici, ca secretarul cu 
problemele organizatorice să 
lie și secretarul Frontului 
Unității Socialiste pentru a 
lucra nemijlocit în vederea 
coordonării sindicatelor și 
U.T.C.-ului, organizațiilor de 
temei pe care, după cite știu, 
le coordonează și în prezent 
secretarul cu probleme orga
nizatorice. De ce să se facă 
de două ori această treabă, 
cînd s-ar putea face o singu
ră dată ?

Merită atenție și propune 
rea de a se studia unificarea 
controlului la ju<Wț. cel puțin 
în ce privește controlul de 
partid și al consiliilor popu
lare. Desigur, mai există și 
controlul financiar — și pe a- 
cesta va trebui să-i unificăm, 
dar într-un mod deosebit, ți
nînd seamă de problemele 
specifice, strict economice, 
care fac obiectul său*  Vom 
consulta județele, vom studia 
cum să unificăm controlul de 
partid și al consiliilor popu
lare. Intr-adevăr, de ce să a- 
vem doi instructori care să 
meargă în comună la secre
tarul de partid care este și 
primar și nu unul singur ? De 
ce trebuie să avem și la Con
siliul de Stat și la Consiliul 
de Miniștri și la Comitetul 
Central instructori care să se 
ducă la același om, la primul 
secretar județean, care în a- 
celași timp este și președinte 
al consiliului popular ? Dacă 
vorbim de simplificare și ra
ționalizare trebuie să avem în 
vedere toate treptele organi
zatorice. inclusiv cele de sus. 
Nu dau acum soluții, dar mi 
se pare că propunerile făcute 
aici în această direcție sînt 
judicioase ; le vom analiza și 
vă rog și pe dumneavoastră 
să vă gîndiți în continuare la 
ele, să le mai examinați in 
județe — și dacă aveți și alte 
sugestii să ni le trimiteți spre 
a putea stabili măsurile cele 
mai corespunzătoare. Măsurile 
înseși vor fi comunicate în 
prealabil comitetelor județene, 
pentru a fi discutate, pentru 
a vă spune părerea asupra 
lor înainte de a fi aplicate.

Sînt într-adevăr posibilități 
pentru o mai bună raționali
zare a muncii. Nu mă în

doiesc că ele există și în ac
tivitatea consiliilor populare, 
unde sînt multe secții și or
ganisme care se mai pot co
masa. E vorba de a simplifica 
legăturile și contactele, de a 
asigura o operativitate spo
rită în muncă ; verigile inter
mediare nu fac decît să com
plice și să întîrzie soluționa
rea problemelor. Este nevoie 
să ne ocupăm serios de pro
blemele organizatorice. Consi
der că una din lipsurile noas
tre principale este tocmai pro
blema organizării. Nici pe 
linie de partid nu am acordat 
destulă atenție studierii te
meinice a acestor probleme. 
Trebuie să ne ocupăm mult 
mai serios de organizare, de
oarece aceasta e o problemă 
cardinală a conducerii ! Con
ducerea presupune în primul, 
rînd bună organizare ! De a- 
ceea, rog comitetele județene 
să acorde o deosebită atenție 
acestor probleme. Desigur, vom 
adopta și noi — aici la Comi
tetul Central sau Ia guvern — 
măsurile necesare pentru a pu
ne ordine în acest domeniu. 
De altfel, Ia Conferința Na
țională s-a și stabilit să se cre
eze un organism care să se 
ocupe pe linie de stat de pro
blemele organizării : vom îm
pleti activitatea lui cu cea 
desfășurată pe linie de par
tid, pentru simplificare. în 
fond, organizarea statului, a 
aparatului de stat înseamnă 
și organizarea activității de 
partid, pentru că partidul nu 
poate fi rupt de structura ge
nerală a statului, a aparatului 
de stat.

O altă latură a bunei con
duceri despre care s-a vorbit 
aici și pe care vreau numai 
să o reamintesc este buna re
partizare a cadrelor. O bună 
organizare presupune și o bu
nă repartizare a forțelor, a 
oamenilor. Și în această pri
vință, pe lingă multe aspecte 
pozitive, avem încă lipsuri. 
Trebuie să acordăm o deosebi
tă atenție acestei probleme. 
Avem în această privință si 
o lege. Problema repartizării 
forțelor, a cadrelor, nu constă 
numai în a asigura numirea 
unor oameni cu calități cores
punzătoare. Problema repar
tizării cadrelor, după părerea 
mea*  înseamnă a realiza — pe 
baza forțelor de care dispu
nem la un moment dat — în
cadrarea corespunzătoare a 
sectoarelor de muncă, înce- 
pînd cu unitățile de produc
ție, cu cadre muncitorești, teh
nice, politice și de specialitate. 
Ați vorbit aici de unele lipsuri 
în repartizarea cadrelor, de 
faptul că unitățile noi nu sînt 
asigurate cu oamenii necesari 
pentru desfășurarea normală 
a activității, de faptul că ab
solvenții institutelor superi
oare sînt repartizați cîte odată 
la voia întîmplării, fără a se 
ține seama de criterii elemen
tare, prevăzute de altfel în 
hotărîrea Comitetului Central 
privind învățământul și în le
gea de promovare și reparti
zare a cadrelor. Va trebui să 
ne ocupăm serios de punerea 
la punct a sistemului reparti
zării forțelor, asigurind cu
prinderea corespunzătoare cu 
cadre a tuturor sectoarelor. 
Este anormal să umflăm apa
ratul centra] cu ingineri, cu 
specialiști, iar unitățile de 
producție să fie lipsite de în
drumarea tehnică necesară. 
Vom căuta ca și în acest do
meniu să aducem, în cel mai 
scurt timp, îmbunătățiri co
respunzătoare, să stabilim a- 
tribuții precise pentru a se 
pune ordine. Fără a asigura o 
justă repartizare a forțelor — 
politice, organizatorice, teh
nice — de care dispunem, nu 
vom putea îndeplini in bune 
condiții sarcinile. Trebuie 
să instaurăm în această pri
vință o disciplină de fier. A- 
«esta este un alt aspect al 
bunei conduceri de către par

tid a tuturor domeniilor de 
activitate.

S-a vorbit aici despre o se
rie de rezultate bune obținute 
în industrie, în munca centra
lelor și întreprinderilor. In le
gătură cu aceasta nu doresc 
să relev decît un singur as
pect — acela al genera
lizării experienței pozitive. 
Avem, într-adevăr, în mun
ca noastră rezultate bune. 
Dacă aș lua numai ceea ce 
s-a spus aici în legătură cu 
turnarea unor piese prin care 
se reduce consumul de mate
riale și se dublează producti
vitatea muncii, sau cu prelu
crarea prin extrudare la rece 
a unor piese, care reduce 
consumul și sporește de cîte
va ori productivitatea ! De ce 
să nu luăm măsurile necesa
re pentru a asigura generali
zarea acestor realizări în în
treaga țară ? Avem direcții 
tehnice in minister — și mie 
mi se pare că una din atri
buțiile acestora ar trebui 
să fie tocmai studierea și ge
neralizarea a tot ceea ce se 
realizează nou, avansat, in 
domeniul lor de activitate. 
Aici sînt și tovarăși de la 
Consiliul Național pentru Știin. 
ță și Tehnologiei, și de la 
ministere; rog să se studieze 
forma cea mai corespunză
toare pentru a asigura difu
zarea și aplicarea cit mai o- 
p erați vă a procedeelor și teh-*  
nologiilor moderne existente. 
Probabil că va trebui să re
vedem mai atent și legea ino
vațiilor și raționalizărilor 
care, prin unele prevederi, 
împiedică generalizarea expe
rienței bune. Să prevedem in 
lege că pentru ceea ce s-a in
ventat intr-un domeniu, sau 
pentru ceea ce se aplică în- 
tr-un sector, nu se poate da 
o a doua recompensă. Inova
ția trebuie publicată, trebuie 
făcută cunoscută în scris, tu
turor întreprinderilor, stabi- 
lindu-se. totodată, măsuri o- 
bligatorii de a o aplica în 
domeniul în care corespunde. 
Rog ca problema generalizării 
experienței să stea permanent 
în atenția organelor de par
tid. M-am referit la proble
mele experienței tehnice pen
tru că mi se pare că sînt cele 
mai importante, dar trebuie 
să avem în vedere și proble
mele generalizării experienței 
în domeniul muncii politice, 
al muncii de partid. Avem 
și în domeniul muncii de par
tid — aici- s-au dat cîteva e- 
xemple — tot felul de meto
de bune de muncă și este ne
cesar să acordăm o mai mare 
atenție generalizării lor în 
activitatea noastră.

Au trecut aproape trei ani 
de cind am organizat centra
lele industriale. Avem în a- 
cest domeniu și experiențe 
bune și negative; să tragem 
învățăminte din experiența 
dobîndită în această direcție. 
Pină la sfirșitul anului să 
facem o analiză a felului in 
care s-au apticat hotăririle lu
ate în acest domeniu, să ve
dem tot ceea ce este bun, 
precum și neajunsurile și să 
aducem corecturile necesare. 
Nu este vorba de a ne ține 
de reorganizări, dar cînd fa
cem o experiență e greu de 
presupus că de la început am 
reușit să găsim formele cele 
mai potrivite. Chiar și in or
ganizarea centralelor am a- 
doptat ci te va forme și este 
bine să vedem acum care din 
acestea se dovedesc a fi cele 
mai bune. Mai sînt neajun
suri, unele centrale încă n-au 
intrat în atribuțiile lor. se 
acționează cu încetineală în 
problemele integrării și spe
cializării în cadrul centralei. 
N-au fost preluate de către 
toate centralele sarcinile de 
comerț exterior, nu s-au adus 
peste tot clarificările necesare 
în ce privește relațiile cu in-„ 
treprinderile sau cu alte cen
trale. Deci sînt probleme 

care necesită soluționare ra
pidă, îmbunătățirile corespun
zătoare.

S-a vorbit aici și despre 
unele probleme din agricultu
ră. Nn vreau să mă refer la 
rezultatele în producție; în 
curînd va fi „Ziua recoltei" și 
vom vorbi atunci. Desigur, 
sînt rezultate bune — cele 
mai multe județe depășesc 
anul acesta planul — ceea ce 
demonstrează că avem și în 
acest sector posibilități ile a 
obține o creștere rapidă a 
producției. Sînt însă și aici u- 
nele probleme organizatorice
— cîțiva tovarăși s-au refe
rit la ele — care trebuie so
luționate. Firește, nu trebuie 
să ne apucăm acum să reor
ganizăm direcțiile agricole, 
dar anumite îmbunătățiri se 
impun ; în primul rînd, li
chidarea fărîmi țării exagerate 
a diferitelor sectoare și între
prinderi. La nivelul județului 
există un aparat care totali
zează în medie cîteva sute de 
oameni ; dispersarea lor in 
numeroase organisme gene
rează paralelisme și o slăbire 
a controlului și îndrumării. 
Cînd merge cineva intr-o co
operativă agricolă se poate 
ocupa de mai multe probleme. 
Dacă merge un inginer agro
nom bun, el trebuie să fie în 
stare să soluționeze toate pro
blemele din cooperativă. Nu 
trebuie să trimitem zece oa
meni să facă ceea ce poate 
face unul singur. Noi nu vom 
putea avea niciodată un nu
măr atit de mare de specia
liști care să se deplaseze me
reu în toate cooperativele, din 
toate ramurile I Nici nu tre
buie să facem acest lucru .’ Și 
așa avem prea mulți specia
liști în aparatul central și ju
dețean ! Este necesar să ne 
gîndim la anumite îmbunătă
țiri în acest domeniu. Mie mi 
se pare că cele spuse aici în 
legătură cu această problemă 
trebuie analizate în mod atent
— și, fără să producem per
turbați! în muncă —, să reali
zăm o concentrare a forțelor 
și o mai bună organizare a 
muncii.

Va trebui, de asemenea, să 
ne ocupăm de întărirea consi
liilor intercooperatiste, de 
sporirea atribuțiilor lor și
— în acest cadru — să vedem 
și rolul consiliilor județene 
cooperatiste. Este necesar să 
vedem cum să organizăm 
munca lor, pentru ca ele să 
constituie intr-adevăr cadrul 
în care președinții uniunilor, 
consiliilor intercooperatiste și, 
periodic, chiar președinții coo
perativelor, să se adune și să 
dezbată în comun problemele. 
Planul pentru cooperativele 
agricole trebuie întocmit cu 
participarea președinților uni
unilor intercooperatiste sau 
consiliilor intercooperatiste și 
cu participarea în final a pre
ședinților cooperativelor. Dacă 
în industrie trebuie să lucrăm 
cu conducerile întreprinderi
lor, nici in agricultură nu pu
tem face planul în mod biro
cratic, fără conducerile coope
rativelor — iar uniunea tre
buie să ofere cadrul organi
zat, democratic, pentru a dis
cuta și analiza problemele. 
Deci să ne gîndim cum să or
ganizăm mai buna funcționa
re a consiliilor cooperatiste, ca 
ajutor al comitetului județean 
in munca sa cu cooperativele 
agricole.

Cred că ar merita să anali
zăm și problema instructori
lor și a îndrumătorilor de !a 
direcțiile agricole și de la 
uniunile județene, spre 
a elimina suprapunerile și pa
ralelismele și a clarifica mai 
bine atribuțiile consiliilor in
tercooperatiste. De altfel, ne 
gîndim ca la sfirșitul acestui 
an» in decembrie, să facem o 
analiză a felului în care s-au 
aplicat măsurile stabilite 
acum doi ani pentru cointere
sarea și organizarea activită

ții in agricultură, inclusiv pri
vind înființarea consiliilor in
tercooperatiste. Pe baza aces
tei analize vom putea trage 
concluziile necesare. Pină a- 
tunci să examinăm și proble
ma uniunilor cooperatiste și a 
direcțiilor agricole județene. 
Să nu ne apucăm acum să fa
cem schimbări ci, pe baza 
unei analize temeinice, să a- 
ducem perfecționările core
spunzătoare, precizînd mai 
bine atribuțiile, ținînd seama 
de experiența acumulată în 
cei doi ani care au trecut de 
la înființarea lor.

Vom analiza, de asemenea, 
și celelalte probleme care 
s-au ridicat aici precum și 
cele pe care le vor ridica în 
scris ceilalți tovarăși care 
n-au vorbit.

în cadrul discuțiilor s-au ri
dicat multe probleme econo
mice cu caracter general. Nu 
ne-am propus să le analizăm 
acum în fond. Totuși, va tre
bui să le examinăm cu aten
ție pentru a putea lua măsuri 
în vederea soluționării lor.

Aș vrea să atrag atenția 
asupra problemei urgentării 
organizării sistemului infor
mațional — în legătură cu care 
am luat o hotărîre care nu se 
prea aplică —chiar cu mijloa
cele pe care le avem. Pentru 
simplificarea evidenței am 
stabilit un colectiv care, de 
asemena, nu a făcut încă 
mare lucru. Este necesar să 
intensificăm munca pentru 
realizarea măsurilor luate în 
acest domeniu de importanță 
deosebită pentru buna condu- 

f cere a întregii activități. Con
sider juste observațiile făcute 
în această privință de primii 
secretari și trebuie să ne ocu 
păm de soluționarea acestei 
probleme.

S-au ridicat, de asemenea, 
probleme privind mai buna 
tipizare a produselor. Unii to
varăși s-au referit aici la ti
pizarea constructor metali
ce : noi am stabilit să se trea
că imediat la măsuri care să 
pună ordine in acest domeniu. 
Aceasta este o problemă mai 
vastă ; tipizarea este necesară 
nu numai in construcții, ci si 
în producția de mașini, și in 
alte domenii. Trebuie să ajun*  
gem Ia tipizarea unei game 
largi de piese și subansamble. 
Am mai pus problema tipi
zării — există și aici un co
lectiv central — și este nece
sar să luăm măsuri hotărite 
pentru ca, realmente, tipiza
rea diferitelor produse să fie 
rapid soluționată.

Legat de aceasta, se impun 
îmbunătățiri în munca de 
planificare. Proiectul de lege 
care se discută în prezent 
prevede — după părerea mea 
— un cadru bun in acest sens. 
Vor mai fi propuneri, va tre
bui să mai aducem corecturi, 
dar ca orice lege, ea nu va 
putea să soluționeze proble
mele practice. Unele lucruri 
va trebui să le cuprindem 
însă și în lege mai clar. Ac
tualmente. noi punem un 
mare accent pe expresia va 
lorică a producției, ceea ce, 
desigur, pentru o privire de 
ansamblu este utilă, dar nu 
suficientă. Exagerarea indica
torilor valorici este însă dău
nătoare. Iată, s-a vorbit aici 
de problema pieselor de 
schimb, nu numai pentru 
tractoare și camioane, ci și 
pentru întreținerea utilajelor. 
Aici trebuie să mergem |a o 
planificare a produselor fizice, 
pe repere. Desigur, la nivelul 
planificării centrale trebuie să 
avem un nomenclator re- 
strins. dar jos. la centrale, a- 
cestea trebuie planificate con
cret. pină la ultimul reper. 
Nu se poate rezolva proble
ma asigurării la timp a tutu
ror ansamblurilor și compo
nentelor necesare dacă nu se 
planifică și nu se stabilește 
precis cine va produce fiecare 

piesă, oricit de mică, care in
tră in componenta unui anu
mit utilaj sau produs. Știind 
ce număr de tractoare, cami
oane sau alte mașini avem in 
exploatare, trebuie să stabi
lim pentru fiecare reper re
zerva necesară de piese de 
schimb. Va trebui să avem 
rezerve pentru consum curent 
in depozitul județean sau 
chiar in depozitul întreprin
derii, . precum și rezerve în 
depozite centrale care să 
poată fi in orice moment 
livrate unde apar nevoi. 
Va trebui să punem în cel 
mai scurt timp ordine atît în 
planificare cit și în sistemul 
de aprovizionare cu piese de 
schimb. Tot ce producem în 
țară trebuie să aibă corespon
dentul în piese, în depozite, 
în orice moment. Sigur, nu 
vom putea da, de exemplu, 
cutii de viteză pentru fiecare 
întreprindere, dar trebuie să 
le avem in cîteva depozite pe 
țară. La fel, în cazul anumi
tor repere mari care nu se con
sumă în mod curent, trebuie 
să avem o rezervă pentru ca 
în orice clipă să putem asi
gura aprovizionarea necesară. 
Nu este admisibil ca o între
prindere să stea din cauza lip
sei unei piese. Este necesar 
ca prin plan întreprinderile 
să fie obligate să producă — 
lunar, trimestrial — piesele de 
care avem nevoie ; aceasta 
trebuie să fie o poziție de plan 
obligatorie. Să lichidăm cu 
desăvirșire lipsa de răs
pundere în asigurarea mij
loacelor necesare pentru între
ținerea parcului de mașini și 
de instalații! Rog ca la defi
nitivarea planului pentru anul 
viitor această problemă să-și 
găsească o soluționare com
pletă, inclusiv prin stabilirea 
normelor de rezerve de care 
trebuie să dispunem.

Este, de asemenea, necesar 
să stabilim o normă de piese 
de schimb din import pe care 
în mod obligatoriu să le avem 
în depozite centrale — acolo 
unde avem mai multe între
prinderi de același fel. Trebuie 
să avem permanent un stoc 
de piese, pentru a nu fi ne- 
voiți să le aducem din străi
nătate peste noapte, ori să o- 
prim săptămini sau luni pro
ducția. Cînd am înființat Mi
nisterul Aprovizionării Teh- 
nico-Materiale, am discutat 
aceste probleme, dar ele nu 
prea și-au găsit încă rezolva
rea ; rog ca pină Ia sfirșitul 
anului ele să fie soluționate. 
Este necesar ca importurile de 
materiale pentru utilaje, de 
oțeluri și de materiale specia
le, să se asigure din timp, li- 
chidîndu-se întîrzierile în a- 
provizinnare. Avem un plan 
cincinal, știm bine — cu mici 
excepții — ce avem de făcut. 
Știm bine ce ne trebuie. Să 
luăm din timp măsuri în a- 
ceastă privință, în afară de 
lipsurile din întreprinderi, 
problema neasigurării mate
rialelor provoacă neajunsuri 
serioase. Nu putem cere în
treprinderilor care fac u- 
tilaje chimice să realizeze 
produse pentru care nu au 
primit materiale Ia timpul co
respunzător. Primii-secretari 
să controleze dacă s-au înche
iat contractele și de unde se 
face aprovizionarea ; să se ur
mărească și problema impor
turilor, așa cum trebuie ur
mărită și realizarea exportu
rilor. S-a vorbit de aceste pro
bleme, eu nu vreau să mă o- 
presc asupra lor. Rog însă ca 
materialele din import nece
sare utilajelor pe care Ie fa
cem în tară, să aibă priori
tate, să le realizăm în avans. 
Să creăm în acest scop un 
fond special. Avem un pro
gram mare de lucrări de in
vestiții și dacă nu asigurăm 
materialele necesare nu-I vom 
putea realiza.

Am vorbit de multe ori des
pre problemele calității. Rog 

primii-secretari să analizeze 
situația din toate întreprin
derile și să stabilească mă
suri corespunzătoare, in con
formitate cu legea calității, 
pentru ridicarea nivelului ca
litativ al produselor. Mi * se 
pare că ar fi util să existe o 
comisie de control final al ca
lității — ca să zic așa — în 
care să intre ingineri, specia
liști din cercetare și muncitori 
dintre cei mai buni — care 
să controleze produsele după 
ce sînt gata, după ce au tre
cut prin toate controalele. Să 
fie o comisie muncitorească 
de calitate care să funcționeze 
sub controlul comisiilor eco
nomice ale comitetelor jude
țene de partid și care, îm
preună cu organismele pe care 
le avem, să efectueze con
trolul final. Să nu mai 
plece din întreprinderi in
stalații sau produse care 
nu corespund cerințelor teh
nice, care pot aduce pa
gube economiei noastre, ne 
jx>t compromite în străinătate. 
Mașina noastră, tractorul nos
tru se întîlnesc în străinătate 
cu alte mașini, cu alte trac
toare ; vorbesc între ele și-și 
spun : „Aceasta e din Româ
nia, uite cum au lucrat-o 
muncitorii de acolo“, iar cea
laltă spune: „Aceasta e din A- 
merica, ia să vedem cum a 
fost făcută". Să nu punem 
mașina românească în situația 
de a-i fi rușine să stea lingă 
o mașină străină! Nu mai 
spun de oameni, dar să nu pu
nem nici mașina în această 
situație ! Este necesar să sta
bilim măsuri energice în con
trolul de calitate. Consider că 
înființarea comisiilor muncito
rești care să execute controlul 
final va întări preocuparea 
pentru calitate.

Aș dori, în încheiere, să su
bliniez încă o dată necesitatea 
luării tuturor măsurilor pentru 
realizarea în bune condiții 
a sarcinilor trasate de Confe
rința Națională, pentru întoc
mirea programelor privind su
plimentarea producției. Mi se 
pare că formarea, la comitete
le județene, a unor comisii 
pentru coordonarea acestei 
munci este un lucru bun. Tre
buie să pornim de la necesita
tea de a introduce — de sus 
pină jos — un spirit de înaltă 
exigență, de bună organizare 
în toate domeniile de activita
te. Să facem ca lozinca „Mai 
iute, mai bine și mai eficient" 
să devină lozinca tuturor or
ganizațiilor noastre de partid, 
a tuturor oamenilor muncii. 
Cînd spun ,,mai iute", am în 
vedere să rezolvăm mai repe
de problemele tehnice, să in
troducem mai rapid procede
ele tehnologice moderne, să 
facem ca întreaga noastră ac
tivitate să țină pasul cu pro
gresul tehnic, cu ritmul în ca
re se dezvoltă astăzi știința și 
tehnica pe plan mondial. A- 
tunci vom putea, realmente, 
realiza o producție suplimen
tară. vom face ca lozinca „mai 
iute" să nu fie fictivă, ci o 
realitate în toate domeniile de 
activitate. Să ridicăm conti
nuu nivelul tehnic, calitativ 
al producției, să reducem tot 
mai mult cheltuielile de pro
ducție. să sporim mai rapid 
venitul național și, pe această 
cale, să asigurăm dezvoltarea 
generală a societății noastre, 
creșterea necontenită a bună
stării materiale și spirituale a 
întregului nostru popor !

Comitetele județene de par- 
ztid. toate organele și organi
zațiile partidului nostru tre
buie să se preocupe în conti
nuare. cu cea mai mare aten
ție. de soluționarea probleme
lor de viață ale oamenilor 
muncii, de înfăptuirea politi
cii de ridicare a nivelului de 
trai al întregului nostru po
por. Trebuie acționat pentru 
soluționarea judicioasă, în spi
ritul echității noastre socialis

te, și în raport cu posibilități
le materiale de care dispunem, 
a problemelor de locuit, de a- 
sistență socială, pentru îmbu
nătățirea continuă a aprovi
zionării cetățenilor cu o gamă 
tot mai largă de produse, pen
tru îmbunătățirea serviciilor 
publice, ocrotirea sănătății 
maselor, pentru satisfacerea 
într-o măsură mereu sporită, a 
necesităților multiple ale oa
menilor muncii de la orașe și 
sate. Acesta este un obiectiv 
esențial al partidului și sta
tului nostru, sensul însuși al 
măreței opere de edificare a 
socialismului pe care o înfăp
tuim.

Am convingerea că felul în 
care au pornit organizațiile de 
partid la muncă, în care au 
trecut să lucreze colectivele de 
oameni ai muncii, în care ac
ționează ministerele consti
tuie o garanție că vom obține 
rezultate bune. Este necesar 
să perfecționăm în continuare 
munca noastră spre a putea 
asigura traducerea în viață a 
tuturor sarcinilor stabilite de 
Conferința Națională, a anga
jamentelor pe care ni le-am 
asumat. Aceasta presupune să 
ne ocupăm de planul pe anul 
acesta, de măsurile ce trebuie 
luate pentru realizarea lui în 
cele mai bune condiții. Să 
avem totodată în vedere că 
planul pe 1973 este hotă- 
rîtor pentru realizarea preve
derilor Conferinței Naționale. 
Vom înfăptui aceste preve
deri dacă vom face pregă
tiri din timp, dacă planul pe 
1973 va fi bine întocmit, dacă 
se va asigura pregătirea lui 
temeinică. Cînd vorbesc dc 
planul pe 1973, mă gindesc 
nu numai Ia producție, ci Ia 
tehnică, și mai cu seamă la 
pregătirea cadrelor, pentru că, 
dacă pină în 1973 timpul 
este mai scurt, planul pe 
anul viitor trebuie să ne aju
te să rezolvăm radical, pen
tru 1974—1975, problema ca
drelor. Am în vedere și ca
drele de muncitori, nu numai 
cadrele de conducere — în
treaga forță de muncă nece
sară. Anul 1973 este anul bo- 
tărîtor. și va trebui să ne 
concentrăm toată atenția, 
toate forțele pentru pregăti
rea și realizarea măsurilor 
necesare îndeplinirii planului 
în acest an.

In agricultură trebuie «ă ne 
ocupăm temeinic și operativ 
de stringerea recoltei. Există 
unele greutăți în județele un
de au căzut ploi abundente. 
Sintem de acord să folosiți, 
ca și în anii trecuți, toate 
forțele, inclusiv elevii. Ia 
stringerea recoltei. Luați toa
te măsurile pentru a stringe 
recolta la timp și totodată 
pentru a asigura o evidență 
reală, obiectivă, a tot ceea ce 
am recoltat. Totodată, să ne 
pregătim pentru însămințări 
în condiții bune, pentru a 
asigura o recoltă și mai mare 
in anul viitor.

în. încheiere, vreau să a- 
preeiez că această consfătuire 
a fost deosebit de utilă; de 
altfel este necesar să facem 
cit mai des asemenea consfă
tuiri de lucru. îmi exprim 
convingerea că toate comite
tele județene, toate organiza
țiile de partid, ministerele, 
centralele și întreprinderile, 
toți oamenii muncii nu vor 
precupeți nimic pentru a în
deplini în cele mai bune con
diții hotăririle adoptate de 
Conferința Națională, pentru 
a asigura sporirea continuă a 
bogăției noastre naționale, 
înflorirea României pe dru
mul dezvoltării socialiste mul
tilaterale, al progresului și ci
vilizației.

Urez organizațiilor de par
tid, comuniștilor, tuturor oa
menilor muncii, succes de
plin in această nobilă acti
vitate !

Pe graficul 
muncii patriotice

(Urmare din pag. I)

goare. în această toamnă vor 
participa la stringerea recoltei 
cam 7 000 de tineri.

Ne-am oprit mai întîi la 
I.A.S. Pecica, unde 250 de elevi 
de la Grupul Școlar al Consiliu
lui popular județean și 50 de 
elevi de la Liceul „Gh. Lazăr" 
din comună participă la recolta
rea legumelor. Fiecare elev de 
la ferma 7, pe care am vizitat-o, 
recoltează zilnic între 25 și 30 
de kilograme de fasole verde- 
păstăi. Și îmi spuneau că acesta 
este doar începutul, pînă se 
mai obișnuiesc. Unul dintre bă
ieți, care recoltase 35 de kilo
gram în numai 4 ore, declara sus 
și tare că in ziua următoare va 
recolta 50 kilograme de păstăi. 
Drept răspuns, ceilalți au pri
mit provocarea și întrecerea a 
pornit chiar din acel moment.

La I.A.S. Șag, lucrează 250 
de elevi de la liceul pedagogic. 
Bătălia faptelor de muncă îm
bracă aici o formă oarecum 
„delicată" : la ferma 4, formată 

numai din vii, băieții se află 
în luptă directă cu fetele. Unii 
culeg și ceilalți sortează. Iată 
cîteva cifre : norma zilnică de 
lădlțe la cules este de 50. Bă
ieții — tot prin sistemul de în
trecere pe echipe — nu coboară 
sub 60 nici să-i pici cu ceară. 
Iar fetele, care trebuie să sor
teze în 6 ore 50 kg de struguri 
s-au angajat ca, în final, să 
ajungă la o medie de 60—65 de 
kg de fiecare. De altfel, cu o 
zi în urmă, cele 50 de fete rea
lizaseră chiar 4 000 kg de stru
guri sortați, ceea ce înseamnă 
cam 80 kg de fiecare elevă.

BRIGADIERII DA I CONSTRUC
TORII NU I

Grupul școlar de construcții 
Arad. Pe șantierul viitorului n- 
telier-șc'oală se muncește pe 
întrecute. în fond, aici toți 
muncesc în viitoarea lor mese
rie. Lucrările au început în pri

măvară și, Ia 15 septembrie, așa 
după cum era programat, ate
lierul va fi dat în folosință. 
Trebuie remarcat că aici au 
lucrat numai elevii grupului 
școlar. Ei au înălțat, piatră 
peste piatră, această construc
ție. îndrumătorul U.T.C. pe 
școală, Silvestru Huțanu, mais
tru de tehnologia meseriei, a 
găsit o metodă pe cit de sim
plă pe atît de eficace pentru 
mobilizarea maximă a tinerilor 
brigadieri : a muncit odată vara 
cot la cot cu ei.

Ca o comparație, nu departe, 
tot în curtea școlii se află încă 
în construcție clădirea noii can
tine a școl’ii. Lucrarea, luată 
în antrepriză de I.J.C.M. Arad, 
a fost începută încă din^ iarna 
trecută. Și trebuia dată „la 
cheie" încă de la 1 septembrie. 
Dar nu s-a întîmplat așa. în
tre altele, trei luni nu a "fost f 
pe șantierul cantinei nici pi
cior de constructor. In urma a- 
pelurilor repetate, constructorii 
și-au luat angajamentul că pe 
1 octombrie cantina va fi dată 
în folosință.

Ne aflăm în biroul tovarășu
lui Adalbert Toth, secretar cu 
probleme organizatorice la co
mitetul județean Arad al U.T.C.

— Cel mai important obiec
tiv în săptămînile care ur
mează este campania de recol
tare a porumbului. O mare par
te dintre cel 7 000 de tineri des
pre care aminteați vor parti
cipa la această acțiune. Dacă 
anul trecut am reușit sâ recol
tăm 500 tone, în acest an am 
vrea să depășim cu cel puțin 
o sută „norma" anului trecut.

ACTIVITATEA PRODUCTIVĂ
(Urmare din pag. I) 

țiile noastre și multele păreri 
adunate Ia acest dosar al acti
vității practice — dosar care ar 
trebui sâ fie realmente de lu
cru și nu de arhivă — ne dez
văluie că se insistă — nu întot
deauna acoperit — asupra unor 
cuvinte frumoase — cum ar fi 
acelea referitoare la mina co
pilului care se exersează prin 
muncă. Dar pentru ce și unde 
ajunge un asemenea exercițiu — 
întrebarea aceasta se pune care» 
cu destulă acuitate ? După co
respondența noastră, de acum, 
și mai veche, de la tineri și de 
la părinți ai acestora, ca și din 
anchetele privind glodurile ele
vilor referitoare la profesii, la 
integrarea în muncă ne dăm 
seama că nu se pune la modul 
rezolvabil. Există acum, de pildă, 
o categorie de absolvenți de 
liceu și de școli generale care, 
nereușind să intre în-alte for
me de învățămînt, ori nedorind 
lucrul acesta, cer sfaturi în 
dreapta și în stînga. de ce a- 
r.ume să se apuce. Dacă doi ani 
de activitate productivă — în 
școală ori în întreprindere — 
le-ar fi asigurat măcar o pre- 
profesionalizare, poate că ar fi 
fost mai puțin dezorientați, poa
te ar fi ales meseria în care 
s-au inițiat. De bună seamă că 
școala, aflîndu-se pînă acum la

început de experiență, în orga
nizarea practicii, nu a putut 
face minuni. îneît elevul sa ca
pete o meserie la sfîrșilul șco
larizării. — cu toate că noi am 
oferit exemple, din județul Ar
geș, de pildă, unde s-a izbutit 
și lucrul acesta — dar ne gîn
dim ce se va întîmpla in cel 
de-al treilea an, în cel care în
cepe. Cunoaștem că forul de 
învățămînt s-a decis să aducă 
în actualitate imediată obiecti
vul ca activitatea practică să 
ateste pe diploma elevului, în 
finalul școlarizării, o meserie. 
Un gînd de bun augur. Aceasta 
îr.sa&mnă însă, că trebuie să se 
plece la drum cu toate armele 
necesare realizării unui aseme
nea act vital pentru școală și 
pentru elev, să se poată corecta 
neajunsul la care secretarul ge
neral al partidului s-a referit: 
....una din carențele principale 
ale învățămîntului, îndeosebi 
cel de cultură generală, este că 
nu asigură elevilor pregătirea 
corespunzătoare pentru a se in
tegra rapid în producție". 
Anul acesta — 1972 — de pil
dă, este anul în care, potrivit 
unei hotărîri a secretariatului 
partidului, trebuie încheiată ac
țiunea de dotare a atelierelor 
școlare. Sînt la ora actuală 
11.000 de ateliere școlare și se 

vor mai face. Dar ne permitem 
observația că nu atît cifra este 
importantă cît ce reprezintă a- 
ceste ateliere, cum se justifică 
ca atelier școlar capabil să <lea 
elevului o meserie. Noi avem 
la îndemînă rezultatul unei an
chete întreprinse la inspectora
tele școlare din mai multe ju
dețe, care urmărea să precizeze 
cît de bine este raportat pro
filul atelierelor la specificul 
economic al județului, la ne-_ 
voile exprese de cadre ale a- 
cestuia, cît de gîndită este di
versificarea acestui profil. Lu
crurile nu s-au prezentat la 
fel de optimist Fie că este 
vorba de Hunedoara, Bistrița, 
Năsăud, Botoșani, Plodești, Cluj 
— pe primul loc ca pondere 
stau atelierele de tîmplărie, lă- 
cătușerie, croitorie, artizanat, 
gospodărie, atelierul racordat 
direct la dezvoltarea economică 
a localităților fiind o raritate. 
Or, în felul acesta nu putem 
spune că îl pregătim pe elev 
abordeze, în viitor, la absolvi
re, meseria învățată în școală, 
nu în procent de sută- la sută, 
dar măcar de 25 la sută, greu 
de presupus că nevoile de cadre 
ale județelor sînt numai în me
seriile de tîmplari, lăcătuși, 
croitori. Aceste sublinieri con
duc tocmai la concluzia că se 
reduc scopurile' practicii la în

sușirea unor deprinderi, la ob

ținerea unor produse care se 
vînd, sau fac obiectul unor ex
poziții, și nu se ating scopuri
le formative scontate.

Cum s-a ajuns la asemenea 
profile limitate și nereprezen
tative nu numai pentru dezvol
tarea județelor, dar și pentru 
evoluția contemporană a profe- 
silor moderne, pentru cota de 
interese profesionale ale tine
rilor de azi ? După părerea noa
stră, pentru că s-a improvizat 
prea mult, pentru că s-a recurs 
la ce se poate realiza cu un a- 
numit minim de condiții. Poate, 
și mai mult pentru că o sarcină 
de partid datînd de mai bine de 
un an, privind patronarea șco
lilor de către întreprinderi’ — 
mai cu seamă, cum s-a preci
zat direct, de către marile în
treprinderi — nu se realizează 
ca o activitate permanentă, cu 
substanța cu care a fost gîndi- 
tă aceasta. Știm că nu există 
însă legiferări ale transferului 
de Materiale și de mașini, d^r 
mai știm că, dincolo de acestea, 
există întreprinderi care au găr 
sit un limbaj faptic de colabo
rare cu școala și o tratează ca 
rezervă a sa de cadre. Mai 
exact, o ajută efectiv, dar nu 
cu piese șr utilaje care nu mai 
pot fi folosite”, darmite să fa
ciliteze însușirea unei meserii, 
ci chiar la conceperea activită
ții practice a elevilor, izbutind 
să găsească timp și să se așeze 
la aceeași masă cu școala și să 
discute conținutul activității 
practice pentru elevi. Cită vre
me nu este astfel înțeleasă co
laborarea și se practică o pa
tronare prin bunăvoință (este 

suficient să cităm că un direc
tor al unei întreprinderi bucu- 
reștene s-a hotărît să se ocupe 
'de școala generală pe care o 
patrona după ce copiii au venit 
la dînsul cu plugușorul, urîn- 
du-i să-i ajute în noul an șco
lar), de ce să acceptăm o pa- 

, tronare capricioasă datorată mai 
' cu seamă relațiilor dintre unii 

conducători de întreprinderi 
în școlile unde eventual, au 
copii elevi, și să nu se respec
te cert o sarcină ? Ar fi inte
resant să se cerceteze în marile 
întreprinderi cîți din tinerii lor 
muncitori sînt proveniți din 
școlile din împrejurimi — cele 
patronate — și se va vedea de 
aici cît de durabilă a devenit 
legătura școlii cu întreprinde
rea. care este rezultatul pentru 
întreprindere.

Am ridicat aceste probleme în- 
trucît ne aflăm în prag de nou 
an școlar, și pentru că avem 
mai multe semnale că nu s-a 
lucrat la restructurarea în con
ținut a atelierelor, -ei doar la 
completări de dotări ori la crea
rea de noi ateliere, fapt ce nu 
va schimba fundamental profi
lul atelierelor școlare, practica 
elevilor, îneît să se poată afir
ma că se asigură elevilor un 
progres evolutiv în meseria în 
care au început să capete de
prinderi, să se dea garanții că 
da, la sfirșitul acestui an de 
învățămînt, un număr mare de 
elevi vor primi o dată cu di
ploma de absolvire și atestatul 
într-o meserie.

Așadar, întrebarea persistă l 
vor primi elevii un asemeni 
atestat ?



ii'RI, LA BUCUREȘTI, S-AU INCHIS

Lucrările celei de a lll-a Conferințe 
Mondiale de cercetare a viitorului

pest elliota
I

Duminică s-au închis, la Bucu- 
; rești, lucrările celei de-a III-a 
-Conferințe Mondiale de cerceta- 
>re a viitorului, prestigioasă ma
nifestare științifică desfășurată 

isub înaltul patronaj al preșe
dintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

In cadrul festivității de în
chidere s-a dat citire telegramei 
adresată tovarășului Nicolae 

, Ceaușescu de către Bertrand de 
Jouvenel, președinte de onoare 

; al Conferinței, președintele Co
mitetului permanent al confe- 

1 rințelor mondiale de cercetare a 
^viitorului, ca răspuns la mesa
jul adresat de președintele Con
ciliului de Stat al Republicii So
cialiste România, participanți-^ 

: lor la cea de-a III-a Conferință' 
mondială de cercetare a viitoru
lui.

„în momentul cînd părăsesc 
țara dumneavoastră, țin să vă 
mulțumesc, în numele Comitetu
lui pe care îl prezidez, de a fi 
găzduit lucrările noastre. Un ca
dru plăcut, o organizare eficace 
și devotată, o simpatie foarte 
deschisă între participanți, ma
rea libertate a schimburilor de 
idei, înaltul nivel al reflecțiilor 
și discuțiilor — iată cîteva din 
amintirile pe care le ducem cu

noi. Toate acestea au fost posi
bile datorită climatului cu totul 
excepțional creat de organizato
rii români ai conferinței. Dum
neavoastră înșivă ați binevoit să 
acordați acesteia, Înaltul Dum
neavoastră patronaj, și ne-a ți 
onorat cu un magnific mesaj 
plin de idei stimulatoare. Permi- 
teți-ne să ne exprimăm recunoș
tința noastră".

Telegrama de mulțumire a 
fost salutată cu puternice a- 
plauze de participanții la confe
rință. S-a citit, de asemenea, te
legrama de răspuns la mesajul 
adresat Conferinței de către se
cretarul general al Organizației 
Națiunilor Unite, Kurt Wald
heim.

In numele delegaților la Con
ferință, Ame Sorensen (Dane
marca) și Robert Jungk (Austria), 
au mulțumit Comitetului român 
de organizare pentru eforturile 
depuse în direcția asigurării u- 
nor condiții dintre cele mai op
time pentru desfășurarea lucră
rilor și și-au exprimat satisfacția 
pentru deplina lor reușită.

în încheierea ședinței, Ro
man Moldovan, vicepreședinte 
al Academiei de Științe Sociale și 
Politice a adresat participanților 
la cea de-a III-a Conferință 
mondială de cercetare a viitoru

lui, în numele Comitetului ro
mân de organizare, un cordial 
salut și călduroase mulțumiri 
pentru prețioasa lor contribuție 
la îndeplinirea cu succes a pro
gramului conferinței.

Conferința a reunit peste 400 
de participant din 39 de țări ale 
lumii — oameni de știință, pro
fesori, cercetători, personalități 
reprezentative ale științei con
temporane mondiale — care, 
timp de opt zile, au dezbătut un 
mare număr de lucrări de spe
cialitate. Reuniunea, a cărei, 
temă generală s-a intitulat 
„Viitorul comun al oamenilor", 
a prilejuit ample dezbateri și 
schimburi de păreri asupra prin
cipalelor probleme de prognoză 
economică, tehnică, social-politi- 
că. culturală etc., din lumea 
contemporană, asupra contribu
ției omului la valorificarea și 
modelarea propriului său viitor. 
Prin caracterul ei larg reprezen
tativ. prin, problematica nume
roasă și variată abordată, cea 
de-a III-a Conferință mondială 
de cercetare a viitorului s-a în
scris. totodată, ca un important 
pas înainte în dezvoltarea știin
ței viitorologiei. în îmbogățirea 
ei sub raport metodologic și 
metodic.

(Agerpres)

0 NOUĂ INIȚIATIVĂ
A ROMÂNIEI LA O.N.U
Țara noastră a făcut importante
rolului O. N. U. in menținerea si

propuneri pentru creșterea
întărirea păcii și securității

internaționale

La 8 septembrie 1972, reprezentantul permanent al României 
la Organizația Națiunilor Unite, ambasadorul Ion Datcu, a făcut 
o vizită secretarului general ol O.N.U., Kurt Waldheim, cu pri
lejul căreia, din însărcinarea guvernului român,, a solicitat în
scrierea pe ordinea de zi a celei de-a XXVII-a sesiuni a Adunării 
generale, ca o problemă importantă și urgentă, a unui punct 
intitulat : „Creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite in 
menținerea și întărirea păcii și securității internaționale, in dez
voltarea colaborării între toate națiunile, in promovarea norme
lor dreptului internațional în relațiile dintre state".

In cadrul manifestărilor con
sacrate celei de-a 28-a aniversări 
a victoriei Revoluției Socialiste 
din Bulgaria, la cinematograful 
„Modern" din municipiul Pitești 
a avut loc, duminică, deschi
derea „Zilelor filmului bulgar". 
A fost prezentat cu acest prilej, 
filmul artistic „Cornul de capră" 
— o realizare a studiourilor 
bulgare, inspirată din lupta pen
tru libertate a maselor populare 
din Bulgaria, în cea de<-a doua 
jumătate a secolului al 17-lea.

Duminică au luat sfîrșit ma
nifestările organizate sub titlul 
„Vacanțe muzicale la Piatra 
Neamț" de către filarmonica

„Moldova" și Conservatorul de 
muzică „George Enescu", din 
Iași. Timp de 15 zile. în orașele 
și satele județului Neamț au 
prezentat concerte de muzică 
clasică și modernă formații mu
zicale prestigioase din întreaga 
țară. Au avut loc simpozioane, 
mese rotunde, conferințe.

Duminică la amiaza, la Vălenii 
de munte, a luat sfîrșit a V-a edi
ție a Universității populare de 
vara „Nicolae Iorga". manifestare 
la care au luat parte peste 200 
de cursanți din toate județele 
țării. Timp de două săptămîni 
participanții au dezbătut în ca
drul celor patru secții, tema

„Cultura ca acțiune socială" și 
au participat. de asemenea, la 
alte numeroase manifestări : 
simpozioane. mese rotunde, 
excursii, sizionări de spectacole 
etc.

Luind cuvîntul în cadrul festi
vității de închidere. loan Jinga. 
vicepreședinte ai Consiliului cul
turii și educației socialiste, a re
liefat rolul deosebit pe care sînt 
chemate să-l joace arta și cultura 
in modelarea omului nou. în cul
tivarea nobilelor virtuți, proprii 
constructorilor socialismului și 
comunismului.

NE SCRIU

CORESPONDENȚII

VOLUNTARI

CRONICA U.T.C.
• SIMBATA DUPĂ A- 

MIAZÂ a sosit în Capitală 
o delegație a Comitetului 
de Stat al Tineretului din 
Finlanda, condusă de Matti 
Pollinen, vicepreședinte al 
Comitetului care, la invita
ția Uniunii Tineretului Co- 
mufiiisî. va face o vizită în 
țara ntoastră.

La aeroportul București- 
Otopenî, delegația a fost 
întâmpinată de Gheorghe 
Prisecaru. membru al C.C. 
al U.T.C.. de activiști ai 
C.C. al U.T.C.

• SÎMBÂTĂ a părăsit Ca
pitala îndreptîndu-se spre pa
trie, delegația Tineretului Re
voluționar Rwgasore (J.R.R.) 
din Burundi, condusă de Leo
nidas Ntibahezwa, membru 
al C.C. al J.R.R.. care a fă
cut o vizită în țara noastră- 
la invitația C.C. al U.T.C. în 
cadrul programului, realizat 
în țara noastră, delegația din 
Burundi a vizitat Pavilionul 
de mostre, Combinatul side
rurgic Galați, C.A.P. Fa- 
raoani (județul Bacău), Gru
pul industrial petrochimic din 
orașul Gheorghe Cheorghiu-

Dej, Fabrica de stofe „Par
tizanul Roșu" din Brașov, a 
purtat discuții h Ministerul 
Educației și Invățâmintului. 
Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România. Centrul de cerce
tări pentru problemele tine
retului, redacția ziarului 
„Scînteia tineretului" . a avut 
întîlniri cu tineri din munici
piul Galați, cu reprezentanți 
ai comitetelor județene U.T.C. 
din județele vizitate.

Delegația a fost primită, de 
asemenea, la C.C. al U.T.C. 
de către tovarășul Vasile Ni- 
colcioiu, secretar al C.C. al 
U.T.C., cu care ocazie s-a fă
cut un schimb de informații 
asupra activității organizații
lor de tineret din cele două 
țări, au fost evidențiate posi
bilitățile de cooperare din
tre cele două organizații, s-a 
realizat un larg schimb de 
opinii asupra mișcării inter
naționale de tineret.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, delegația a fost sa
lutată de toy. Gheorghe Pri- 
secaru, membru al C.C. al 
U.T.C., de activiști ai C.C. al 
u.Tr.

Despre Timișoara re spune 
că este ..orașul florilor". Pînă 
acum citeco zde iruăși cen
trul acerfuu a suferit moder
nizări. Le circa 3D0 n dis
tantă se crmstruietfe un via
duct. Lucrarea aotrage aten
ția prin ineditul ei. Tramca- 
iele care cor tree prin cen
tru alături de fluxul automo
bilistic ți noua magistrală, 
cor trece peste viaduct și a- 
poi peste podul ce traversea
ză nul Beza. S-a turnat fun
dația pilonilor viaductului. In 
curind cor începe lucrările de 
adehare a șoselei de sub vi
aduct.

ION PETRESCU

Constructorii lotului 201 
Turda au finalizat i.i cinstea 
celei de a 25-a aniversări a 
proclamării Republicii noua 
aripă a spitalului din oraș. O 
clădire modernă cu trei nive
le. menită să optimizeze func
ționalitatea secțieiilor „boli 
interne" și ^obstetrică." Din 
totalul celor 70 de încăperi 
30 sînt destinate saloanelor 
cu 2—4 paturi.

In cartierul muncitoresc al 
orașului, constructorii finisea
ză noul local de școală cu 16 
săli de clasă.

Memoriul explicativ care înso
țește cererea de înscriere a punc
tului propus de România are ur
mătorul conținut :

Creată cu mai bine de un sfert 
de veac în urmă în scopul pri
mordial de a „izbăvi generațiile 
viitoare de flagelul războiului”, Or
ganizația Națiunilor Unite a fost 
investită cu sarcina de mare răs
pundere de a asigura menținerea 
și întărirea păcii și securității 
monaiale, de a contribui la dez
voltarea relațiilor prietenești și de 
bună vecinătate între popoare și 
a unei largi colaborări intre toate 
națiunile, la respectarea normelor 
dreptului internațional in relațiile 
dintre toate statele. Organizația a 
fost concepută ca un for in care 
toate statele, mari și mici, indife
rent de orlnduirea lor social-poli- 
tică, să-și unească eforturile și să 
conlucreze pentru făurirea unei 
păci durabile și promovarea pro
gresului economic și social pretu
tindeni în lume.

De-a lungul existenței sale. Or
ganizația Națiunilor Unite a jucat un rol de seamă în viața interna
țională. Cele mai importante eve
nimente din perioada postbelică 
au stat în atenția O.N.U.. au fost 
adoptate o serie de hotăriri și re
zoluții de mare însemnătate. Orga
nizația a exercitat o influentă fa
vorabilă destinderii internaționale, 
a jucat un rol pozitiv in procesai 
de eliberare a popoarelor de sub 
dominația coloniala, a stimulat 
cooperarea intre sta.e in domeniile 
economic, social, cultural și uma
nitar.

Cu toate acestea, in activitatea 
O.N.U. au existat și continuă sa se marafeste deficiențe și imper
fecțiuni evidente, care afectează 
capacitatea sa de acțiune in Inde- 
piinirea obiectivelor fundamentale 
ce i-au fost increa_n;a:e. Principi
ile nobile înscrise in Cartă nu s-au 
statornicit incă pe deplin in reîa- 
țrile dintre toate statele lumii. In diferite părți ale globuiui există 
f- cart de tensiune ș: conAtcte ar
mate : numeroase vieți omenești și 
.mense valori materiale sînt mis
tuite de flăcările războiului. In 

s-au acumulat considerable 
arsenale militare. îndeosebi dc 
arme nucleare, care constituie o 
gravă primejdie pentru întreaga 
omenire- Continuă vertiginos 
cursa înarmărilor, care apasă greu 
pe umerii popoarelor, pertcl.tir.d 
pacea și securitatea internațională. 
Mai sir.t Încă popoare ținute sub 
jugul dominație: coloniale, nevoite să lupte cu arma în mină pentru 
dreptul sacru de a trăi libere, de 
a-și hotărî soarta așa cum o do
resc. Se adincește decalajul dintre 
țările dezvoltate și cele In ears de 
dezvoltare. ceea ce constituie o 
frinl în cafea progresului general, 
o sursă de animozitate, neîncrede
re și conflict in lume. Multe din 
hotăririle Organizației, adoptate in 
conformi

lume

numaisau au fost îndeplinite 
parțial.

Mutațiile ce se produc in lumea 
contemporană, multitudinea și am
ploarea problemelor ce se pun in prezent in fața omenirii reclamă 
tot mai mult sporirea rolului O.N'.U. in viața internațională, ast
fel incit, prin întreaga sa activi
tate. Organizația să răspundă aspi
rațiilor de pace, libertate și pro
gres ale tuturor popoarelor.

în acest sens apare necesar, 
după părerea guvernului român, să 
se întreprindă neîntîrziat măsuri 
menite să ducă la întărirea capa
cității de acțiune și la creșterea 
eficacității Organizației, astfel in
cit aceasta să contribuie efectiv la :

a) apropierea intre state, la
promovarea politicii de pace și 
destindere, la instaurarea unor 
relații noi intre state, la lichi
darea cauzelor unor conflicte și 
stări 
nirea .. _______  ____
acte de agresiune și amestec în 
treburile interne ale statelor, la 
soluționarea litigiilor interna
ționale exclusiv prin ^mijloace 
pașnice ;

b) respectarea de către toate 
statele a principiilor Cartei și a 
normelor fundamentale ale 
dreptului internațional ; Organi
zația trebuie să fie mai activă, 
să nu permită sub nici un motiv 
încălcarea independenței și su
veranității statelor : ea trebuie să 
vegheze ca toate statele membre 
să-și îndeplinească obligația 
decurgind din Cartă privind 
nerecurgerea la forță sau la 
amenințarea cu folosirea forței ;

c promovarea și respectarea 
drepturilor și obligațiilor funda
mentale ale statelor ; elaborarea 
de norme care să guverneze re
lațiile dintre state in diferite 
domenii de activitate și asigu
rarea transpunerii lor in viață ; 
precizarea principiilor și norme
lor cu privire la mijloacele de 
rezolvare pașnică a diferendelor 
dintre state, in conformitate 
cu Carta ;

dl oprirea cursei înarmărilor, 
realizarea unor măsuri practice 
de reducere și distrugere a ar- 

z mamentelor. in primul rind a 
celor nucleare. înfăptuirea de
zarmării generale si totale ;

e> lichidarea definitivă a co
lonialismului și neocolonialismu- 
lui. a rasismului și a oricăror 
forme de descriminare rasială ; 
sprijinirea hotârită a luptei po
poarelor împotriva dominației 
coloniale, pentru libertate și 
independență națională ;

de încordare, la preve- 
și zădărnicirea oricăror

f) extinderea și adîncirea co
laborării între toate statele, dez
voltarea largă a schimburilor 
internaționale economice, știin
țifice, tehnice și culturale, lichi- 
dindu-se orice fel de bariere, 
restricții și discriminări care 
împiedică cooperarea între na
țiuni ;

g) progresul economic și so
cial al țărilor în curs de dez
voltare, reducerea și eliminarea 
decalajelor care Ie despart de 
statele industrializate ; adop
tarea unor programe multilate
rale de sprijinire a eforturilor 
țârilor în curs de dezvoltare, la 
a căror realizare țările dezvol
tate să aducă o contribuție 
substanțială.

Creșterea rolului O.N.U. în, viața 
internațională reclamă, totodată, 
îmbunătățirea activității Organiza
ției și a organismelor sale : repre
zentarea mai judicioasă în orga
nismele O.N.U. a tuturor statelor 
membre, pentru a se oglindi mai 
bine noile realități din lume în 
însăși structura Organizației și a 
se asigura ca aceste organisme 
să-și îndeplinească în condiții mai 
bune rolul ; înfăptuirea universali
tății Organizației și a diferitelor 
sale organisme : asigurarea parti
cipării tuturor statelor, pe baza 
deplinei egalități în drepturi, la 
dezbaterea problemelor și adop
tarea hotărîrilor. Organizația Na
țiunilor Unite trebuie să fie- cu 
adevărat un for al întregii comu
nități mondiale, sâ asigure cadrul 
de manifestare activă a tuturor 
statelor la soluționarea probleme
lor internaționale, în interesul tu
turor popoarelor,’ al destinderii, 
colaborării și păcii.

Eficacitatea Organizației Națiu
nilor Unite depinde, in ultimă 
instanță, de atitudinea politică' a 
statelor membre, de voința lor de 
a conlucra în cadrul Organizației 
pentru rezolvarea problemelor de 
interes comun, de a-și îndeplini 
obligațiile decurgind din Cartă, de 
a respecta deciziile și recomandă
rile adoptate^ in conformitate cu 
țelurile și principiile Cartei.

îndeplinirea angajamentelor asu
mate prin Cană, aplicarea hotărî- 
rilor și recomandărilor trebuie sâ 
devină legea ae conduită a tuturor 
statelor membre.

Guvernul Republicii Social 
România consideră că este neca 
31 oportun sâ se procedeze la 
examinarea aprofuncază. cu parti
ciparea tuturor stateiur membre, 
a probleme, de stnngesnâ aciua-- 
taie pnv.nd întărirea rolului Orga
nizației, pentru ca ea să devină un 
instrument eficace în înfăptuirea 
idealurilor de pace și securitate, 
de colaborare și progres ale po
poarelor.

Animat de această dorință — se 
arată in încheierea memoriului 
explicativ — guvernul român soli
cită înscrierea pe ordinea de zi a 
celei de-a 27-a sesiuni a Adunării 
Generșle a punctului intitulat 
..Creșterea rolului Organizației Na
țiunilor Unite în menținerea și în
tărirea păcii și securității interi\a- 
ționale. în dezvoltarea colaborării 
între toate națiunile. în promo
varea normelor dreptului interna
țional in relațiile dintre state".

leii ite

met
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LUNI, 11 SEPTEMBRIE 1872
SFÎNTA TEREZA ȘI DIAVOLII: 

rulează la Patria (orele 10; 12.30; 
15,30- 18; 20,30); Excelsior (orele 
3,45:’11; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

LUMEA ANIMALELOR : rulează 
la Doina (orele 9,30; 11,45; 14; 16; 
18,15; 20,30).

CORNUL DE CAPRA : rulează la Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45).MANIA GRANDORII : rulează la 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21); Festival (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21);‘Grădina Doina 
(ora ’ 19,15); Grădina Festival (ora 
19.30).AVENTURI LA MAREA NEA
GRĂ : rulează la Lumina (orele 9; 
12.30: 16; 19,30); Cotroceni (orele 
14; 16,45; 19,30); Crîngași (orele 
15.30; 19).TORA ! TORA ! TORA ! : rulea
ză la Scala (orele 8,45; 11,30; 14,30; 
17,30; 20,30); București (orele 8,15; 
11.15; 14,15; 17,15; 30,15); Favorit (o- 
rele 9,30; 12,30; 16.30: 19,30); Gră
dina Select (ora 19,30).

PESCĂRUȘUL : rulează la Bu
șești (orele 15,30; 18); Grădina Bu- 
zești (ora 20).MESAGERUL : rulează la Sala 
Palatului (orele 17,15; 20,15); Ca
pitol (orele 9; 11,15-; 13,45; 16; 18,30; 
21): Grădina Capitol (ora 21).

FUGA : rulează la Lira (ora 16); 
Grădina Lira (ora 19,30).

FATA CARE VINDE FLORI : ru
lează la Central (orele 10; 12.30- 
15: .17,30; 20).DOAMNA ȘI VAGABONDUL : 
rulează la Timpuri Noi (orele 9,45- 
20,15 în continuare).

SATUL MEU. PATRIA MEA : 
rulează la Ferentari (orele 15,30; 
17.45; 20).

CĂLĂREȚII : rulează la Feroviar 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;

20,30); Gloria (orele 9.15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30); Grădina Mo
dern (ora 19): Modem (orele 9; 
11,15; 13,30: 16; 18,15; 20.30).

GENTLEMENII NOROCULUI : 
rulează la Floreasca (orele 15,30; 
18; 20,30); Moșilor (orele 15,30; 
17,45).

PROVINCIALII : rulează Ia Gri- 
vița (orele 9; 11,15; 13.30: 16; 18.15;
20.30) ; Melodia (orele 9; 11,15;
13,30; 16: 18,30; 20.45).

NEVĂZUT. NECUNOSCUT : ru
lează la Dacia (orele 9; 11,15; 13,30: 
16; 18,15; 20,30).

FELIX ȘI OTILIA : rulează la 
Munca (orele 16: 19).

PROCESUL UNEI STELE : rulea
ză la Bucegi (orele 15,45; 18); Au
rora (orele 9; 11,15: 13.30: 15,45: 18:20.15) ; Grădina Bucegi (ora 20); 
Grădina Aurora (ora 19,15).

SATUL CARE MOARE : rulează 
la Rahova (orele 15,30; 18 : 20,30).

NAUFRAGIAȚI IN SPAȚIU : ru
lează la Unirea (ora 16); Grădina 
Unirea (ora 19.30).

TINTIN ȘI TEMPLUL SOARE
LUI : rulează la Drumul Sării (o- 
rele 15,30: 17,45 : 20).

FERMA DIN ARIZONA : rulează 
la Giulești (orele 15,30: 19,30): Mio- • 
rița (orele 9; 12,30; 16; 19.30).

FUGA DUPĂ LINIȘTE : rulează 
la Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

DESCULȚ IN PARC : rulează la 
Pacea (orele 15,45: 18: 20).

BALADA LUI GABLE HOGUE : 
rulează la Volga (orele 9; 11,15: 
13.30: 16; 18,15; 20,30); Arta (orele 
15; 17,30; 20,15); Grădina Arta (ora
19.30) .

VEDERE DE PE POD : rulează 
la Viitorul (orele 15.30; 18; 20.30).

LUPUL NEGRU : rulează la Cos
mos (orele 15,30; 18; 20.15).

CREIERUL : rulează la Tomis
(orele 9: 11,15: 13,30: 15.43; 18);
Grădina Tomis (ora 20.15).

MĂRTURISIRILE UNUI COMI
SAR DE POLIȚIE FĂCUTE 
PROCURORULUI REPUBLICII : rulează la Flacăra (orele 15.30; 18;
20.15) .

TREI DIN VIRGINIA : rulează la

Vitan (orele 15,30; 18): Grădina Vi- 
tan (era 20).

DACĂ E MARȚI, E BELGIA : 
rulează la Flamura (orele 9: 11.15: 
13.30; 16; 18,15; 20.30).

ROBIN HOOD : rulează la Laro- 
met (orele 15.30: 17.30: 19.30).

FANFAN LA TULIPE : rulează 
la Grădina Moșilor (ora 20).

LUNI, 11 SEPTEMBRIE 1972

Teatrul ,.C. Tănaseu (la Grădina 
Boema): TRĂSNITUL MEU DRAG — ora 20.

LUNI, 11 SEPTEMBRIE 1972

Programul I

17,30 Deschiderea emisiunii. Curs 
de limba rusă — lecția a XV-a. 
18.00 Căminul. 13,40 Scena. Emi
siune de actualitate și critică tea
trală. 19,00 Săptâmîna in imagini. 
19.20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20.00 Avanpremieră. 20,05 Reflec
tor. 20,20 Roman foileton: Rațiune 
și sensibilitate. Seria a IV-a: ..Re
zolvare". 21,10 Prim-plan: Nicolae 
Mărculescu. 21,40 Să înțelegem mu
zica — ciclu de educație muzicală.
22.30 24 de ore. Contraste în lumea 
capitalului.
Programul II

20.00 Caruselul năzdrăvan — emi
siune distractivă pentru copii.
20.30 Ghișeul. 20.50 Sub cupola cir
cului. 21.05 Romantic-club. 22,30 
Cronica literară.
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Marea sărbătoare a tinerilor 
comuniști din Chile

Patru decenii
de tinerele
CORESPONDENTĂ SPECIALĂ 

DIN SANTIAGO DE CHILE 
DE LA ELENA POP

La Santiago de Chile persista, încă, zilele relativ rect 
ale iernii australe. Auzii cordilieri care domină orașul sini 
acoperiți de zăpadă, dar la picioarele lor au înflorit magno
liile, iar explozia de culori a primăverii inundă străzile șt 
piețele capitalei. _ _

In acest decor al primăverii — asociată atit de propriu cu 
reînnoirea firii, cu tinerețea însăși — are loc forumul cel 
mai înalt al tinerei generații de comuniști. Cel de-al șap
telea Congres al Tineretului Comunist din Chile a început 
la 5 septembrie, dar. așa cum se remarca în raportul ținut 
de secretarul general al organizației, tovarășa Gladys Ma
rin, el s-a inițiat cu mult înainte în fabrici, în uzine, la mi
nele de cupru unde deviza „Pentru patrie și revoluție” mo
bilizează puterea creatoare a tinerilor comuniști.

Și în raport și în discuții s-a arătat, în spiritul unei înalte 
responsabilități, că acest congres are loc într-un moment 
politic în care toa<te energiile tineretului sînt solicitate ue 
transformările revoluționare înfăptuite pe baza programu
lui de guvernare al Unității Populare. Mii de tineri, cred 
sute de mii, au fost prezenți, cu clocotul vîrsței lor, la 
uriașa manifestație de masă de la 4 septembrie prin care 
s-a aniversat împlinirea a doi ani de la triumful Unității 
Populare la alegerile prezidențiale din toamna anului 1970. 
Pe zeci de kilometri ai străzilor capitalei chiliene s-a desfă
șurat forța vie a sprijinului pentru guvern, calmul, dar și 
fermitatea avertismentului dat grupărilor reacționare care, 
în săptămînile trecute, au încercat să provoace situații tul- 
burente.

Glasul tinerilor comuniști, de la tribuna congresului, a 
avut greutatea și clarviziunea unei generații care urcă pe 
trepte noi ale istoriei cu marea încredere în cauza oame
nilor muncii. Cel de-al 7-lea Congres al Tineretului Comu
nist din Chile coincide cu aniversarea a patru decenii de 
la înființarea

In 1923, în 
„La Juventud 
să împotriva 
latifundii, iar

Cartei, n

început• LA ALGER 
convorbirile dintre Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministru al Comerțu
lui Exterior al Republicii So
cialiste România, aflat in vi
zită in Algeria, și Layachi Ta
ker, ministrul algerian al co
merțului. Cu acest prilej, a fost 
examinat stadiul actual al co
operării româno-algeriene și al 
schimburilor dintre cele două 
țări, analizindu-se, totodată, și 
perspectivele dezvoltării aces
tora. A participat Ștefan Mi
hai, ambasadorul României la 
Alger. însoțit de ministrul al
gerian al comerțului. Ion Pă
țan a vizitat simbătă după- 
amiază pavilioanele economiei 
naționale algeriene de la Tîrgul 
internațional de

fesor de economie la Universi
tatea Harvard, a sosit simbătă 

o vizită de 
agenția Cbi-

la Pekin pentru 
prietenie, anunță 
na Nouă.

• ISLANDA ȘI 
încheiat un acord 
permite navelor 
pescuiască în interiorul noii 
mite de 50 
guvernul de 
septembrie.

BELGIA 
prin care 
belgiene

au 
se 
să 
li- 
demile, instituită 

la Reykjavik la 1

la Alger.
SEPTEMBRIE, 
de avioane a- 

bombardat ora- 
Unitâțile apărării

• LA 10 
mari formațiuni 
mericane au 
șui Hanoi, 
antiaeriene ale R. D. Vietnam 
au deschis un puternic foc de 
baraj, reușind să alunge avioa
nele inamice.

• Doi membri ai așa-zisului 
parlament saigone^ au cerut 
deschiderea unei anchete în le
gătură cu masacrarea a 29 de 
civili din satul Xuan Son (din 
zona de coasta a Vietnamului 
de sud) de către trupele sud- 
coreene, care au desfășurat 
aici o operațiune la 31 iulie a.c. 
— informează agenția Associa
ted Press. Au fost uciși 9 băr
bați, 13 femei și 7 copii. Mili
tarii din divizia sud-coreeană 
au distrus complet satul res
pectiv.

• SIMBATA, a avut loc o 
ciocnire între o ambarcațiune 
militară palestiniană și o ve
detă israeliană, anunță un pur
tător de cuvînt al rezistenței 
palestiniene. Faptul a fost 
confirmat de către un purtă
tor de cuvînt militar 
care a adăugat că 
țiunea palestiniană a 
fundată.

israelian, 
ambarca- 
fost scu-

Asociației• O DELEGAȚIE a
Economice Americane, condusă 
de John Kenneth Galbraith, 
președinte al Asociației și pro-

In cadrul manifestărilor 
organizate cu prilejul Zilei 
României, la Tîrgul Interna
țional de la Salonic au avut 
loc vizite de documentare la 
pavilionul țării noastre și 
discuții ale delegației între
prinderilor românești de co
merț exterior cu reprezen
tanți ai presei grecești. Cu 
același prilej, A. Gheorghiu, 
directorul pavilionului româ
nesc, a oferit un 
care . ‘ .
trios Assimopulos, 
tul ................

cocteil la 
au participat Deme- 

_ ' prefec- 
Salonicului, Christos 

Floridis, primarul orașului, 
C. Papadatos, președintele 
Tirgului internațional, C. 
Smaras, directorul general 
al Tirgului.

sindicatelor 
a avut loc,

ongresul anual al 
britanice (T.U.C.) _ 
ca de obicei, la Brighton. Te
mele dezbaterilor au ieșit, 
însă, din comun prin actuali
tatea lor pentru britanicii 

in prezent cu probleme majore: 
(numită astfel după numele au-

c 
confruntați 
legea Carr , 
torului său. fost ministru al muncii con
servator) și aderarea la Piața comună.

Analiza efectelor legii Carr sau a „rela
țiilor industriale”, cum mai este numită, 
intrată în vigoare anul trecut, a scos la 
lumină măsura în care mișcarea muncito
rească britanică va fi îngrădită in drep
turile ei. Oficialitățile folosesc legea în 
scopul de a limita dreptul la grevă al mun
citorilor, de a împiedica declanșarea unor 
conflicte de muncă, de a desființa cadrul 
legal de manifestare a revendicărilor oa
menilor muncii britanici. S-au prevăzut în 
schimb înființarea unor „tribunale ale re
lațiilor industriale” in care se vor pro
nunța sentințe împotriva celor care vor în
călca dispozițiunile noii legi : suspendarea 
mișcărilor revendicative pe o perioadă de 
pînă la 60 de zile, amendarea sindicatelor 
care nu se supun prevederilor sale și chiar 
arestarea liderilor organizațiilor sindicale 
„rebele”. Se creează astfel un nou cadru 
juridic anti-muncitoresc care va îngrădi 
activitatea sindicatelor, cu tradiție înde
lungată în Marea Britanie și care s-au 
bucurat întotdeauna (și datorită numărului 
foarte marc a membrilor lor) de autoritate 
și influență în țară. Legea Carr le știrbește 
premeditat din aceste atuuri și ceea ce este 
și mai dureros este ‘------
își dau seama că nu 
litâtea de a-și spune 
deri, fie în legătură 
cediere care se iau 
cazul încheierii --------------
muncă. Patronii vor dispune de .o lege 
care-i va pune la adăpost ori de cîte ori 
interesele lor le vor dicta să ia hotărîri 
antimuheitorești. In ciuda aprobării in

faptul că muncitorii 
vor mai 'avea posibi- 
cuvîntul în întreprin- 
cu măsurile de con- 

__ împotriva lor. fie în 
contractelor colective de 

Patronii vor dispune

organizației.
centrul muncitoresc Antofagasta ia ființă 
Comunista". Participă la marile lupte de cla- 
cxploatării din întreprinderi, din mine, pe 

_______ _ în anii 1969—1970 este prezent în toate acțiu
nile partidului comunist, ale Unității Populare pentru vic
toria forțelor de stingă în alegeri. Tinerii comuniști din 
Chile au întocmit, acum, la congresul lor, bilanțul luptei 
lor din ultimii doi ani, au adus strălucirea patriotică a mii
lor de ore de muncă voluntară de la Chuquicamata, de la 
Puerto Octay sau Cadimar. Consolidaiea pe toate căile a 
sectorului social din economie a fost o temă centrală a dez
baterilor. Raportul lui Gladys Marin aprecia că „în njă- 
sura in care se aplică programul guvernului, se anihilea
ză dominația imperialistă și se elimină monopolurile șî la
tifundiile. in aceeași măsură slăbesc pozițiile dușmanilor* 4

Lucrările congresului au evidențiat hotărirea tinerilor 
comuniști chilieni de a contribui, alături de popor, la ză
dărnicirea manevrelor și provocărilor prin care reacțiunea 
urmărește o înfruntare violentă. Conștiința necesității de 
întărire continuă a unității dintre tineretul comunist și ti
neretul socialist a fost afirmată pregnant. A exprimat-o și 
cuvintui secretarului general al Tineretului Socialist, Carlos 
Lorca : „Comuniști și socialiști, mereu umăr ia umăr*.  Res
ponsabilitatea în fața destinelor țării cere — s-» arătat la 
congres — fortificarea legăturilor între toate organizațiile 
de tineret alf Unității Populare, dialogul cu sectoarele pro
gresiste și democratice ale întregului tineret din Chile pen
tru a se contribui la convergența acțiunii tuturor celor care 
aspiră la schimbări de fond în viața națiunii.

La Congresul Tineretului Comunist din Chile au partici
pat delegații ale organizațiilor revoluționare de tineret din 
28 de țări. Cu mare satisfacție a fost ascultat salutul trans
mis de delegația U.T.C. din România în care s-a exprimat 
interesul și înalta apreciere cu care tineretul din România 
urmărește lupta poporului chilian pentru îndeplinirea pro
gramului Unității Populare și participarea tinerilor comu
niști la cucerirea de noi victorii în această luptă.

Nu închei aceste însemnări de la Congresul Tineretului 
Comunist din Chile, fără a aminti de mesajul pe care, din 
Paris, i l-a trimis Pablo Neruda. Cele patru pagini &le scri
sorii sale Neruda le-a asemuit cu un „trifoi cu patru foi", 
flecare din ele avînd un nume : BUCURIA pe care trebuie 
să o cunoască tot mai mulți tineri, tot mai multă lume ; 
CONȘTIINȚA că această lume poate fi transformată prin 
luptă ; SIGURANȚA că este în puterea comuniștilor să facă 
să triumfe cauza lor ; ATAȘAMENTUL față de partid ca- 
re-l conduce pe om la adevăr. „Tineri comuniști — scria 
Neruda — acesta este trifoiul cu patru foi pe care vi-1 tri
mit de departe. Ochii mei, inima mea continuă să fie în 
Chile”.

Santiago de Chile, 9 septembrie,

★

La încheierea Congresului al VII-lea al Uniunii Tineretu
lui Comunist, la Santiago de Chile a avut loc un miting, la 
care au participat peste 100 000 de tineri și tinere.

In cadrul mitingului, a luat cuvîntul președintele Salvador 
Allende, care a chemat pe tinerii comuniști să fie luptători 
dîrji împotriva manevrelor reacționare îndreptate împotriva 
libertății și democrației în Chile.

parlament a acestei legi, climatul social 
britanic a cunoscut momente de tensiune 
determinante pentru lupta revendicativă a 
clasei muncitoare britanice in etapa ac
tuală : grevele minerilor, feroviarilor și 
mai ales cea a docherilor au afectat prin 
amploarea și gravitatea lor întreg com
plexul economic și social. Ele au mai de
monstrat cit de nepopulară poate fi o lege 
care îi aruncă pur și simplu pe cei cu ve
nituri mici in brațele inflației, privîndu-i 
de dreptul de a cere acordarea salariilor cu

la tribuna I.U.C.
prețurile în creștere. Pină la urmă această 
„reglementare a relațiilor industriale” des
pre care se vorbește în legea Carr, este un 
sprijin pentru oficialitățile care încearcă o 
redresare economică prin sacrificii impuse 
oamenilor muncii.

Starea aceasta de spirit s-a făcut simțită 
pe deplin în timpul dezbaterilor chiar din 
prima zi a Congresului cînd reprezentanții 
celor 10 milioane de membri ai sindicate
lor britanice, au adoptat, cu o covîrșitoare 
majoritate, rezoluția prezentată de Sindi
catul muncitorilor din transporturi și Sin
dicatul muncitorilor mecanici, prin care 
se cere boicotarea completă a legii anti- 
muncitorești pentru „relațiile in industrie",
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în scopul obținerii abrogării ei. Cu severita
te au fost suspendate pe cel puțin un an 32 

sectoare 
prevederile 

139 de articole 
— așa cum au 

din Congres

de organizații 
industriale care 
legii Carr. Cu 
ale sale, legea 
dovedit-o dezbaterile __ __ „__
— rămîne sursa ostilităților dintre sindi
cate, autorități și patronat, date fiind con
tradicțiile de neîmpăcat între interesele 
fundamentale ale oamenilor muncii, pe de 
o parte, și a patronatului, pe de altă parte. 
Faptele au dovedit-o (laburiștii pregăti
seră și ei un proiect de lege asemănător) 
că ori de cite ori unitatea sindicală s-a 
manifestat, autoritățile și patronatul au 
trebuit să cedeze și să satisfacă cererile 
muncitorilor.

A fost respinsă în principiu, de asemenea, 
și ideca de integrare a țării în Piața co
mună. Ceea ce se reproșează în principal 
acordului intervenit între „cei șase” și 
Marea Britanie sînt condițiile de aderare
— o adevărată povară pentru bugetul bri
tanic care va fi ipotecat de contribuțiile 
la diferite fonduri și proiecte comunitare. 
Ca și in cazul legii Carr, Congresul T.U.C. 
s-a situat pe o poziție fermă, subliniind că 
aderarea la Piața comună corespunde nu
mai intereselor marelui capital, duce la 
o creștere continuă a șomajului, creează 
iluzii nefondate despre posibilitatea rezol
vării problemelor britanice în cadrul co
munității vest-europene, amînîndu-le de 
fapt pentru o perioadă nedefinită. Cu o 
mare majoritate de voturi participanții la 
lucrările Congresului au adoptat o mo
țiune prin care se declară împotriva ade
rării țării lor la Piața comună. Așa după 
cum era de așteptat cea de-a 104-a reuniune 
anuală a T.U.C. s-a dovedit a fi un con
gres al luptei împotriva politicii economice 
și sociale oficiale, o tribună la care au fost 
subliniate și apărate interesele majore ale 
oamenilor muncii britanici în confruntarea 
cu marele capital.

sindicale < 
acceptaseră 
cele 
Carr
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