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OȚELUL ROȘU

RECORDURILE DE
LA CUPTORUL 4
— Tovarășe inginer, noi am 

mai vrea să lucrăm laolaltă, 
daji-ne nouă cuptorul patru, 
și așa sînt atîtea necazuri cu 
el și o să vedeți că brigada 
noastră o să-i dea de capăt.

Inginerul Carol Bianchi, șe
ful secției oțelărle din Oțelul 
Roșu, s-a lăsat convins. Și 
astfel, echipa tînărului Ion A- 
tinge, a încercat ceea ce alții 
n-au reușit.

— Am înființat teigada în 
preajma semicentenarului 
U.T.C. Era prea aproape eve
nimentul — ni se destăinuie 
șeful brigăzii — ca să ne per
mitem acceptarea unui ritm 
de muncă obișnuit. Și a ur
mat primul succes: 73 de
tone oțel realizate în juna a- 
ceea — adică februarie — 
peste limita de mult consa
crată a cuptorului, reprezen
tau niște argumente hotărî- 
toare.

Explicațiile primului succes 
ca și avalanșa celor care au 
urmat țin în primul rînd de 
domeniul strictei specialități. 
Primul topitor din schimbul 
doi, Lascu Gheorghe, ne in
troduce în 
siei.

— Durata 
cuptorului a 
Ia circa 4 ore la numai trei, 
iar elaborarea unei șarje a 
fost și ea adusă la 8 ore, ceea 
ce înseamnă că în fiecare 
a cincea zi poate fi realizată 
una în plus. Pe tot acest in
terval n-a fost consemnat nici 
un accident de producție și 
cu toate că oțelurile speciale 
sînt în exclusivitate produse 
la cuptorul 4, procentul de re
buturi se află mult sub limita 
atinsă pînă atunci.

Anul trecut cuptorul despre 
care vorbim nu și-a realizat 
sarcinile de plan. Dar acum, 
din angajamentul nostru su
plimentat pe anul acesta, de 
2 000 tone, în primele 8 luni 
am realizat 2.625. Cota parte 
revenită brigăzii de tineret 
în consemnarea acestui bilanț 
se ridică la peste 50 la sută, 
mai precis, 1.027 tone, ceea ce 
reprezintă pentru noi un au
tentic record. Valoarea exactă 
a depășirii este mult mai 
mare însă.

Băieții nu s-au oprit aici. 
Ceea ce au avut mai greu de 
înfăptuit, s-a înfăptuit. In 
cinstea sărbătorii unui pătrar 
de veac de la proclamarea 
Republicii, Ion Atinge, Gheor
ghe Lascu, Nicolae Dănănac, 
Petre Sirbu, Milici Nicolae și 
ceilalți băieți de la cuptorul 
nr. 4 își propun noi recorduri.

labirintul profe-

unei încărcări a 
fost scurtată de

ION DANCEA

NOI COLECTIVE RAPOR
TEAZA ÎNDEPLINIREA
PLANULUI PE

CONSTRUCTORII CRAIOVEM
VOR REALIZA NOI CAPACITĂȚI 

ECONOMICE ÎNAINTE DE TERMEN
Trustul de construcții industriale Craiova, unitate care își 

desfășoară activitatea pe teritoriile județelor Dolj. Gorj, Me
hedinți. Olt și Caraș-Severin, a îndeplinit sarcinile de 
plan pe primele trei trimestre ale anului. In bilanțul acestei 
perioade constructorii craioveni vor înscrie o producție supli
mentară evaluată la peste 40 000 000 lei. sumă ce depășește pre
vederea din angajamentul asumat in cinstea aniversării unui 
sfert de veac de la proclamarea Republicii. Ea se va concretiza, 
între altele, in construcția înainte de termen a unei noi capa
cități in cadrul Uzinei de utilaj pentru industria alimentară 
din Slatina, in finalizarea lucrărilor destinate extinderii Uzinei 
constructoare de mașini agricole „7 Noiembrie** si uzinei „Elec- 
troputere** din Craiova, și a unor noi spații industriale în ca
drul Fabricii de produse carbonoase din Slatina

PRIN DIVERSIFICAREA 
PRODUCȚIEI Șl SPORIREA 

EFICIENȚEI

IMesul, în cel mai scurl limp!
Și pentru agenda de lucru a organizațiilor U.T.C. urgențele sint;

• Recoltarea legumelor, strugurilor și fructelor • Sfrîngerea 
și insilozarea furajelor • Eliberarea terenurilor în vederea 

însâmînfârii griului
ASTĂZI. REPORTERII NOȘTRI VĂ OFERĂ NOI IMAGINI PRIVIND PREZENȚA 

TINERILOR PE FRONTURILE ACTUALEI CAMPANII AGRICOLE

• DOLJ

partici- 
muncile 
Aproape 

muncitori

Duminica s-a atins un a- 
devărat record la 
parea tinerilor Ia 
specifice toamnei.
38 000 elevi și
au putut fi intllniți Ia I.A.S. 
Brastavăț, Sadova, Rast, Mo- 
țâței, Segarcea, la cooperati
vele agricole din Valea Stan- 
ciului, Mîrșani și multe alte
le unde au recoltat porumb, 
sfeclă de zahăr, legume și 
fructe.

• MEHEDINȚI
„Acolo unde a fost ne

voie, acolo am lucrat în _ a- 
cest sfirșit 
— ne spune 
Roșea de la 
Aramă care 
vii. prezenți 
triotică la ferma nr. 7 
rești. Am cules, am Încărcat 
și descărcat peste 20 tone 
porumb, s-au tăiat și s-au 
legat cocenii de pe 10 h«c; 
tare*4. La fel au făcut și alți 
colegi de-ai lor din școlile 
județului, strădania lor fiind 
materializată în recoltarea 
a 126 tone porumb, 50 tone 
struguri, 95 tone prune etc.

de săptămină 
profesoara 
liceul Baia 
a condus 
la muncă

Lia 
de 

ele- 
pa- 

Flo-

• SUCEAVA
uteciști, elevi, 
muncitori și 
prezentat din 
tarlalele co-

Peste 21000 
cooperatori, 
salariați s-au 
zorii zilei pe
operativelor agricole de pro
ducție și ale fermelor de 
stat reușind să recolteze pî
nă în seară peste 600 
cartofi și 3 300 tone 

mai harnici s-au 
elevii liceelor nr.
2 din Rădăuți și < 
Gane“ Fălticeni.9 LUNI

tone 
gulii, 
dove- 
1 Și 
,Nico-

• BRĂILA
Recoltat porumb : 290 hec

tare, cules struguri : 2L10 to
ne, recoltat și transportat 
sfeclă de zahăr: 57 tone, 
recoltat legume : 8 tone — 
iată bilanțul cu care s-a în
cheiat ziua de muncă 
patriotică a celor . 8 000 
de tineri brăileni. Tinerii 
participanți la aceste ac
țiuni de mare folos pentru 
unitățile agricole și-au avut 
fruntașii în membrii orga
nizațiilor U.T.C. de Ia Uzi
nele „Laminorul0 și „Pro
gresul0, Combinatul de fi
bre artificiale, liceele din 
Brăila și însurăței.

LA VIE 21!
.IAR COMITETUL COMUNAL U.T.C.
AȘTEAPTĂ SĂ STEA PLOĂIĂ

DIN JUDEȚUL GALAȚI

AL SOMEȘULUIUN DARSITU MARE AL OAMENILORUN DAR

întreprinderile de industrie 
locală din județul Hunedoara au 
Îndeplinit înainte de termen pla
nul producției globale și marfă 
pe 9 luni, precum și sarcini'e li
vrărilor pentru export. Valorifi- 
cînd in mod judicios rezervele 
interne și îmbunătățind indicii 
de utilizare a mașinilor, instala
țiilor. precum si timpul de lu
cru, muncitorii, tehnicienii și in
ginerii din unitățile industriei 
locale ale județului au creat 
premisele încheierii celor 3 tri
mestre cu o producție industri-

CINCI ÎNTREPRINDERI

ală suplimentară în valoare de 
peste 37 000 0G0 lei.

Realizarea și depășirea sarci
nilor de p.’an s-au obținut in 
condițiile diversificării produc
ției și ale sporirii eficienței eco
nomice. Astfel, au fost asimilate 
de ta încep tul anului peste <50 
produse și sortimente noi, iar 
volumul beneficiilor a depășit 
cu 1 700 000 Ici prevederile. De 
asemenea, merită evidențiat fap
tul că pe ansamblul industriei 
locale s-a realizat, pînă ia a- 
ceastă dată. 76 la sută din pla
nul anual do investiții.

Laminorul de tablă, întreprinderea de sîrmă, cuie și lanțuri, 
Fabrica de ulei „Prutul**, întreprinderea de plase și unelte 
pescărești, Uzina de fabricații, reparații si montaje pentru agri
cultură și secția de utilaj construcții și transport a Trustului 
de construcții au realizat de pe acum planul producției globale 
pe cele 9 luni ale anului. Calculele prelimare arată că la sfîr- 
șitul lunii septembrie, acest grup de întreprinderi va înre
gistra o producție industrială superioară prevederilor în va
loare de peste 51 milioane lei.

Prin suprafețele pe care le deține, județul 
Buzău ocupă un loc de primă mărime în aria 
pomicolă și viticolă a țării. Iată de ce, în aceas
tă perioadă, importante forțe trebuie reparti
zate la culesul fructelor și al strugurilor, pro
ducții mai mult ca oricînd amenințate cu de
precierea datorită ploilor care nu mai conte
nesc La fermele pomicole ale I.A.S. Cîndești 
de pildă, pe 1 637 hectare de meri și pruni, a- 
proape 1 500 de muncitori sezonieri — cărora 
Ii s-au alăturat sute de elevi de Ia școlile ge
nerale din Pîscov, PătîMagele, Calvini, Potoceni. 
Plopeasa — dau zor, umplînd lăzi după lăzi cu 
Parmen auriu, Delicios roșu, Ionathan, cu pru
ne D’Agen, Anna Spath, Vînăt românesc.

— După estimațlile făcute vom avea de strîns 
aproximativ 4 500 tone de prune și 1 300 tone 

• de mere, din care 1 330 tone fiind destinate ex
portului — ne relatează directorul întreprin
derii, tovarășul Dumitru Năstase. Este vorba 
de un volum foarte mare de muncă dată fiind 
dificultatea culegerii fructelor. Numărul de 
culegători sezonieri pe care-i putem angaja 
fiind totuși limitat (și unitățile agricole înve
cinate au mare nevoie de brațe) singura soluție 
este sporirea randamentului zilnic și bineînțe
les, ajutorul prețios al elevilor.

Ferma Odoba. Se lucrează la culesul merelor. 
Cei mai mulți culegători sînt tineri. „Terenul 
e foarte clisos, alunecos și ca să mergem mai 
repede ne-am descălțat — ne spune Maria Io
sif, o tînără muncitoare. Și, ploile astea nu mai 
stau... De dimineață pînă seara, chiar dacă nu 
sînt cele mai prilenice condiții, se recoltează 
fără încetare. Așa cum au făcut și lucrătorii de 
la ferma 
aveau de 
pentru a

Merei a I.A.S. Pietroasele, care mal 
cules strugurii doar de pe 15 hectare, 
declara campania încheiată.

OCTAVIAN MILEA
(Continuare în pag. a lll-a)

FACTORUL
UMAN"

de CONSTANTIN STO1CIU

PENTRU PARTICIPANT!!
a

LA INVAȚAMINTUL
POLITIC IDEOLOGIC U.T.C.

ZILELE ACESTEA, prin paginile „Scînteii ti
neretului", secția de propagandă si cultură a 
C.C. al U.T.C. va pune la dispoziția propa
gandiștilor și cursanților care urmează for
mele de învățămînt politic-ideologic orga
nizate de U.T.C. PRIMELE CONSULTAȚII din 
cadrul celor patru cicluri tematice de studiu.

mișcării
5

întrebarea care se pune și 
care așteaptă răspuns este a- 
ceasta : cum poate fi apreciată 
comportarea sportivilor români 
la J.O. de la Munchen ?

în condițiile In care se apelea-

PE MARGINEA COMPORTĂRII REPREZENTANȚILOR SPORTULUI 
ROMÂNESC LA J. O. DE LA MUNCHEN

PERFORMANȚA OLIMPICA
indisolubil legată de dezvoltarea
sportive de masă

ză Ia cele mai diverse clasa
mente și măsurători — multe 
tinzînd să denatureze realitatea, 
socotim necesar să încercăm a 
contribui și noi în măsura posi-

bilului la stabilirea unei apre
cieri drepte, adevărate.

După succesul din Mexic, a- 
preciat la vremea sa de întrea
ga opinie sportivă din țara 
noastră, ar fi trebuit ca la

Munchen să obținem realizări șl 
mai importante. Acest îijdemh 
„mai bine la Munchen, decît la 
Mexic" nu s-a împlinit. Desigur 
afirmația nu-i privește pe toți 
sportivii noștri. Dintre ei meri
te deosebite au luptătorii de la 
greco-romane și reprezentanții 
noștri la caiac-canoe. Sporti-

VASILE CABULEA
(Continuare în pag. a V~a)

Fn marginea unui orășel cu prea puțin trecut șî cu înde
letniciri tradiționale s-a născut în anii din urmă o oază 
de civilizație. Mulțumirea și mîndria oamenilor locului s-a 
transformat insă curînd în mare și firească grijă. Sigur* nu 
se pornise la întîmplare, exista un nucleu de oameni de 
nădejde, muncitori și tehnicieni de înaltă calificare, dar 
pînă la acoperirea integrală a necesităților de forță de 
muncă, mai. era o cale lungă de bătut. Problema „factoru
lui uman". în stare să se descurce în acea oază de civili
zație tehnică era o problemă reală, prevăzută dar’ nerezol- 
vată deocamdată, cu multe necunoscute și cu mult mai 
multe riscuri. In disperare de cauză - nu se mai putea 
aștepta, intrase în joc chiar și o anumită ambiție - au fost 
aduși în minunata întreprindere fel de fel de oameni, unii 
mai pricepuți, alții de-a dreptul nevinovați, îndeosebi tineri 
cu bacalaureat care nu găsiseră ceva mai bun și mai co
mod, destui totuși hotărîți să facă treabă. Chestiunea care 
se punea în noua situație era mai ales de natură organi
zatorică, numai o organizare excelentă ar fi putut elimina 
cit de cit diferențele de calificare și de străduință pe an
samblul producției, dar șl o chestiune de natură, să-i zic 
așa, umană. In sfirșit, s-a făcut necesară reorganizarea, 
momentul de cumpănă a fost depășit, dar, și din nou apar 
incertitudinile și nemulțumirile, decalajul dintre structura 
evident superioară a producției și procesul deloc linear de 
adaptare a „factorilor umani" s-a păstrat și pe alocuri s-a 
adîncit. Explicațiile sînt numeroase.

Ceea ce mi s-a părut ciudat, era că nemulțumirea celui 
care-mi povestea se concentra numai asupra „factorului 
uman", problemele de organizare și reorganizare apăreau 
doar ca o consecință neplăcută $i cheltuitoare a imperfec
țiunilor acestui factor. Ideal ar fi fost, mărturisea acela, ca 
și „factorul uman" să poată fi prins într-o schemă organi
zatorică care să-i precipite adaptarea. In căutarea unei 
astfel de soluții pornise neobositul meu povestitor. In felul 
său, omul avea dreptate, nu se poate să construiești o în
treprindere modernă și s-o faci să producă ceva pe mă
sura civilizației tehnice la care rîvnim, cu oameni care în 
viața lor n-au strunjit altceva decit șuruburi sau n-au ajuns 
să-și încropească decît o brumă de cultură generală. Am 
numit aci o latură a concordanței discutate. Cealaltă latură, 
hotărîtor mai importantă - pentru că problema ridicării ca
lificării, a calificării, reciclării etc. și-a găsit șl își va găsi

(Continuare în pog. a 7 l-a)
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• GIURGIU

• OLTENIȚA

• GALATI
9

INSCRIPȚII LA STEMA JUDEȚULUI

TRA
UNUI

SEUL Petre Sorica, ftful brigăzii de tineret de la „tubulatura , cu o mare parte dintre apreciații sii 
tovarăși de muncă. v -

/ng. Vasile Dindâreanu, inovator: „Mi interesează foarte mult rezultatele creației tehnice 
a tinerilor de la șantierele navale pe care le com vizita"

SCHIMB DE EXPERIENȚĂ

Nicolae Bălășoiu — premiant al „Olimpiadei sudorului" și partici
pant la viitorul schimb de experiență.

EPISODUL I :
„Ne pregătim 

prin însăși 
activitatea noastră"

„Vira ancora '* se va rosti 
Încă o dată peste puțin timp la 
Șantierul naval din Giurgiu, de 
unde un grup de tineri fruntași 
in producție Si in activp.a-ea 
obștească va porni să străbată, 
in josul Dunării, un traseu ine
dit al schimbului de expe
riență.

Nava fluvială „Ilfov", con
struită cu ani in urmă aici, ii 
va purta de data aceasta pe ti
nerii săi constructori către Ol
tenița, apoi la Galați.

— Și totuși acțiunea a- 
ceasta este, intr-un fel. o ree
ditare a celei de anul trecut, 
cind tineri muncitori, tehnicieni 
și ingineri de aici au vizitat 
Șantierul naval Oltenița la ini
țiativa unor membri ai comi
tetului U.T.C. — arăta tovarășul 
Ignat Galus. prim-secretar al 
comitetului municipal U.T.C. 
Principalul scop al vizitei de

• CRONICI • CRONICI • CRONICI •
Dacă norocul ți-a scos în cale 

o tînărâ țesătoare care a 
vrut „să fie cineva" și mun
cit pentru asta și a renunțat 
pentru asta la o mulțime de 
bucurii mici și firești numai 
ca să-și apropie grăbită ziua 
cînd va descoperi în ochii ce
lorlalți respect și încredere, 
cînd’ numele ei și viața ei vor 
fi adine legate de fascinanta 
libertate cîștigată cu atîta tru
dă și atîtea renunțări, dacă deci 
ai pus mina pe acest mare no
roc, este cazul mai mult să as
culți decît să vorbești, și ori
cum înăbușă-ți mirarea și spai
ma, ocrotește-ți pripitele semne 
de neștiință. Ascultă și privește 

'-cum vorbește și cum arată li
bertatea și încrederea în tine 
și în ceilalți, ascultă și priveș
te cîtă patimă de sine și de cei
lalți poate să trăiască într-un 
suflet de țesătoare ce-și re
cunoaște doar măruntul eusur 
de a avea prea multă încrede
re în oameni, ascultă iarăși și 
privește iarăși cît de simple 
sînt zilele de muncă și zilele de 
viață ale fetei acesteia care 
ne-a încălzit inimile într-o sea
ră de toamnă. Nimic mai mult. 
Nu întreba ce sînt ițele, nu în
treba „chiar crezi că ești ci
neva ?“, nu strica miracolul țe
sătoarei care poate să fie feri
cită cum sînt puțini oameni pe 
acest pămînt fiindcă muncește 
la opt sau la zece războaie, fi
indcă are un prieten cu care 
merge la cinema sau la cofetă
rie, fiindcă visează să se mă
rite și să aibă casa ei cu flori 
la fereastră —, nu împinge mi-

racolul în deșărtăciunea cuvin
telor care nu mai pot adăuga 
nimic. Așteaptă ca miracolul să 
se dezvăluie pînă la capăt prin 
propria sa putere Ai răbdare. 
Nu-I provoca. Nu-1 rătăci și 
nu-1 corecta Rtspectâ-1 !

...E o pasăre rară miracolul 
sincerității și a! adevărului pe 
ecranul emisiunii ..Tinerii des
pre ei înșiși". Atît de rară și de

jul despre proaspăta absolven
tă la catedră mi s-a părut că 
are ioc o modificare de pers
pectivă in descoperirea tine
rei generații. Nu spun că proas
păta profesoară repartizată în 
satul bucolic cu turme de oi și 
cu flntlni cu cumpănă n-a fost 
sinceră atunci cînd ne-a spus 
că s-a obișnuit cu locurile si că 
întreaga ei viața va răsune a- 
colo. printre bunii săteni și 
printre copiii care stau în bănci 
cu mlinile la spat?. Nu știu de 
ce, dar cam semăna totul cu o 
reclamă stingace pentru uzul și 
convingerea absolvenților care 
nu s-au lămurit deocamdată că 
sînt așteptați și doriți si In sa-

ȚESĂ TOAREA
surprinzătoare, după cum îmi 
dau seama, îneît în cuprinsul 
aceleiași ultime emisiuni (reali
zator Anca Fusariu Popescu) 
n-au putut să lipsească unele 
accente stereotipe proprii în 
general anchetelor, între care, 
pe primul loc se instalează un 
fel de pălăvrăgeală principială 
(în cazul de față o anchetă 
despre promovarea tinerelor 
fete în posturi de conducere). 
Cît privește reportajul despre 
tînăra profesoară în primele 
zile de muncă n-avem de o- 
biectat decît o undă de opti
mism cam superficial. în a- 
ceeași emisiune de la prezenta
rea tinerei țesătoare la reporta

SATU MARE- 
un dar al Someșului, 
un dar al oamenilor

'I 
I

I
I

I
I
I

tele și cumuMie patriei, cu 
flori și nădejdi. Prea ușoară și 
prea împăcată era povestea a- 
celei prime zile cu ploaie si 
noroi, și prea aranjată de o 
mină străină, dar fermă în in
tenții era camera aceea ur.d? 
tînăra profesoară iși pregătea 
lecțiile pentru a doua zi ! In 
orice caz, prin prima parte, în
deosebi, emisiunea „Tinerii des
pre e» înșiși" începe să capete 
note mai autentice, se apropie 
de ceea ce trebuie să fie. Și în- 
trucît ne dăm seama cîte difi
cultăți ridică profilul ei ne 
bucurăm ori de cîte ori since
ritatea începe să fie Ia ea a- 
casă.

C. STOICIU

După. ce în săptămînile trecute 
v-am imformat. asupra Festivalu
lui „Toamna muzicală clujeana 
asupra proiectului de stagtune pe 
care ni l-au propus formațiile 
muzicale ale Radioteleviziunii și 
Opera Româna, ne oprim, de as- 
iădată, asupra repertoriilor pro
gramelor de concert ale unora 
dintre Fitormonicile țării.

Pentru început cîteva informa
ții despre agendele Filarmonicii 
„George Enescu". în programul 
Concertului inagural dirijat de 
Mihai Brediceanu lucrări de lar
gă respirație, elocvente pentru 
structura programelor pe care do
rește să ni le ofere în acest „an 
muzical" prima orchestră simfo
nică a țării: poemul „Vox Maris" 
de George Enescu, Concertul 
pentru vioară de F. Mendelsohn 
— Bartholdy și Simfonia l-a de 
Mahler. Solista concertului lui 
Mendelsohn va fi reputata violo
nistă belgiană, de origine română 
Lola Bobescu. După Lola Bobes- 
cu alți cîțiva reprezentanți de 
frunte ai artei interpretative con
temporane vor apare pe scena A- 
teneului: C. Eschenbach, E. Ghi- 
lels, Dm. Bașkirov, Igor Oistrach, 
Michel Beroff, Sequiera Costa, 
dirijorii Wilhelm van Otterloo, 
Vaclav Neuman, Roberto Benzi, 
Edgar Doneux, Hans Swarovski, 
Massimo Freccia, Kurt Voss.

Folosind rezultatele unui amplu * 
sondaj de opinii întreprinse în 
ultimile luni ale stagiunii, colecti
vul Filarmonicii și-a întocmit 
un repertoriu de largă cuprindere 
stilistică de la capodopere ale 
clasicismului la unele dintre cele 
mai semnificative pagini ale lite
raturii muzicale contemporane 
(Printre piesele ce vor putea fi 
ascultate în primele trei luni ale 
„anului muzical" amintim: Pulci- 
nella de Strawinski, Simfonia 
Fantastică de Berlioz, primele 
trei simfonii de Beethoven. Vari- 
știunile pentru pian și orchestră 
de T. Ciortea, lucrări concertan-

te de A. Vieru și W. Berger, ora
toriul „Anotimpurile" de Haydn, 
„Chronocro mie" de Messiaen).

în dorința de a satisface cerin
țele ascultătorilor pentru manife
stări unitare stilistic, pentru fes
tivaluri muzicale, pentru concer
tele menite a oferi o privire de 
ansamblu asupra unei epoci, unui 
stil, Filarmonica a integrat în re
pertoriul curent o suită de cicluri 
de largă rezonanță educativă din 
care amintim cele dedicate tutu
ror simfoniilor de Beethoven, ci-

X .....(muzica)

suna la 6 octombrie. Dirijor: Pa
ul Popescu. Solist Dan Grigore. 
în program: Suita in stil clasic 
de A. Vieru. Concertul pentru 
pian de Ceaikovski și Simfonia 
a 3-a de Beethoven.

în programul inaugural al Filar
monicii din Arad. Simfonia IX — 
de Beethoven (orchestra va între
prinde de altfel chiar în viitoa
rele săptămîni un turneu de con
cert la București).

La Bacău primul concert va fi 
un Festival de muzică româneas
că cuprinzînd lucrări de Enescu, 
Paul Constantinescu și Nicolae 
Buicliu. La Timișoara sînt prevă
zute în perioada 10 — 15 octom
brie o suită de concerte speciale 
în cinstea aniversării a 25 de ani

FILARMONICII!
NE PROPUN

ciul intitulat „Lucrări concertan
te românești", ciclul intitulat 
„Prin țări și continente" sau cel 
în care oaspeții vor evolua în du
bla ipostază de compozitor și in
terpret (una din aceste manifestări 
va fi de pildă închinată cunoscu
tului muzician polonez W. Lutos- 
lavski).

Cîteva amănunte și despre pro
gramele altor orchestre simfo
nice ale țării.

Din păcate în multe centre 
muzicale nu a fost realizată încă 
o planificare riguroasă pe întrea
ga stagiune, nu există încă planu
ri capabile să ofere iubitorilor de 
artă un desfășurător concret de 
concerte pînă la sfîrșitul „anului 
muzical". Dintre primele mani
festări ale stagiunii amintim:

La Ploiești gongul inaugural va

de existență a Filarmonicii locale.
în concertele de deschidere ale 

Filarmonicilor din Oradea și Bo
toșani un Festival Beethoven și 
respectiv un Festival Ceaikovski.

Oaspete al concertului de debut 
al Filarmonicii din Tg. Mureș 
Mayumi Fujikava (Japonia). Tn 
program: „Jocuri festive" de 
C. D. Georgescu, Concertul pen
tru vioară de Mendelsohn — 
Bartholdy și Simfonia a V-a 'de 
Beethoven.

La Brașov manifestările inagu- 
rale ale vieții muzicale vor fi de
dicate aniversării a 125 de ani 
de la nașterea lui Gh. Dima (în 
programe concerte simfonice, co
rale, un simpozion special despre 
viața și opera compozitorului).

IOSIF SAVA
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atunci era foarte precis : stu
dierea condițiilor in care se 
practică sudura sub strat de 
Cux. ca metodă de lucru avan
sată. in vederea introducerii 
sale la Șantierul naval din Giur
giu. A'*ăz: metoda se folosește 
și la noL dovadă că acțiunea 
dezvoltați de organizația U.T.C. 
și de tinerii șantierului. în ca
drul căreia acei schimb de ex
periență a fost numai o verigă 
de început, a dat rezultatele 
prevăzute. Astfel dorința de 
a reînnoi fructuosul dialog al 
tinerilor naralisti si-a căutat 
anul aresta un cadru nou, iar 
Comitetul județean Ilfov al 
U.T.C. a situat In programul 
său de activități și un alt 
schimb de experiență, extins 
către Șantierul naval din Ga
lati. împreună cu care șantie
rele din Giurgiu si Oltenița fac 
parte din aceeași centrală indus
trială...

Am anticipat de aceea, la 
Giurgiu, această călătorie pe 
traseul ineditului schimb de 
experiență al tinerilor, cotind 
fapte, realizări si căutări carac
teristice identității organizației 
U.T.C.. gloduri ale un«r ute- 
cisti în așteptarea dialogurilor 
m’egiale de la Oltenița și 
Galați.

— Ne vom prezenta realiză
rile. iar dacă vom fi întrebate 
ce au făcut tinerii, erganiza* ;le 
U.T.C. pentru obfcreraa wr. 
vom povesti la Oîtenita și Ga
lați- printre altele, despre rolul 
tineretului in generalizarea 
schimbului II si extinderea 
schimbului III. desene minuna
tul colectiv de utedști de la 
„tubulatură". unde acționează st 
„brigada de tineret", despre 
-olimtnadele" organizate cen
tra strungari. sudori. Lăcătuși, 
electricieni șt prima oară anul 
acesta. pentru tabulator!- — 
mărturisea Constantin Brătan. 
locțiitor al secretarahii comite
tului U.T.C. al șantierului.

— Dar ce veți dori să aflate 
In cadrul schimbului de expe
riență T

— De la tinerii din Oltenița 
mai știm rite ceva, căci sintem 
aproape. în același județ. Ne 
interesează în speria! experien
ța tinerilor constructori de nave 
din Galați, unde șantierul este 
mai dezvoltat. cu volum de 
lucrări ș: complexitate superi
oare. Care sir.t inova
țiile și invențiile tinerilor ? 
Cum organizează concursurile 
pe meserii ? Ce probleme de 
educație muncitorească se ri
dică ? Au tineri cu abateri, cum 
proeedeză cu ei ? Reușesc să-i 
antreneze pe toți tinerii la 
cursurile profesionale de dife
rite grade ? — ar fi numai ci- 
teva întrebări la care m-am 
gîndit sâ cer răspunsuri.

In grupul participanților la 
schimbul de experiență va fi și 
șeful „brigăzii de tineret" de la 
„tubulatură". In această calitate; 
și ca secretar al organizației 
U.T.C., Petre Sorica a făcut.

împreună cu tovarășii săi de 
muncă, „adevărate minuni". In
tr-o perioadă de maximă ne
voie de muncitori tubulatori. 
cind se punea chiar problema 
detașării unui număr de circa 
20 de astfel de meseriași din 
alte șantiere. datorită hărni
ciei. priceperii profesionale a 
tinerilor, prin temeinica orga
nizare a producției și a muncii 
in cadrul ..brigăzii de tineret" 
intensele solicitări din lunile de 
vară au fost rezolvate numai cu 
forțe proprii.

— Am la Galați prieteni din 
timpul serviciului militar. 
Mi-au povestit despre munca 
’.or. ne scriem și sint foarte cu
rios să văd anumite procedee 
tehnologice și „oe viu" — spu
nea Petre Sorica. Dacă acolo 
acționează brigăzi sau echioe de 
tineret, cred că voi putea să cu
nosc și felul lor de organizare, 
experiența de producție.

Pe parcursul scurtelor noas
tre anticipări l-am cunoscut și 
pe sudorul Nicolae Bălășoiu. 
dornic sâ afle §i detaliile pro
gramelor de activități pe tri
mestrul viitor ale organizațiilor 
U.T.C. de la nivelul secțiilor și 
atelierelor la care și el va mer
ge în schimb de experiență... La 
rir.dul său, inginerul Vasile D’n- 
dăreanu. inovator. conside
ra foarte firească o d»s- 
e itie desore creațiile tehnice 
a’.e tinerilor specialiști, in care 
să afle noutăți utile și sâ-și 
poată prezenta rezultatele. 
Un alt participant la vii
torul schimb de experien
ță. Vasile Roșu, secretar U.T.C. 
la ..prelucrări mecanice" — a- 
coio unde fiecare ucenic se for- 
mează. profesional fi moral, 
sub directa îndrumare a unui 
comunist — eoenpieta succinta 
„ordine de ti* a întilnirilor de 
la Oltenița Galați, sugeri•'d 
o discuție despre angajamen
tele și acțiunile uteciștilor in 
intimpinarea aniversării Repu- 
MML

S-au conturat așa o parte 
dintre dementele unei inițiative 
interesante. Izvorită din preocu
parea vai?roasă de a cunoaște 
și generaliza în munca de or
ganizație. în aiuțea profe
sionala. cele mai bune expe
riențe din trei organizații U.T.C. 
cu profil asemănător. Fără a fi 
unica modalitate de lucru po
sibilă In acest sens, acțiunea 
relatata astăzi se anunță fertilă 
In rezultate practice. Va fi pri
lejul unul bogat schimb de 
idei, de cunoaștere reciprocă a 
metodelor si mijloacelor folo
site cu succt^ In activitatea de 
educație a tinerilor, de antre
nare a uteciștilor la îndeplini
rea superioară a sarcinilor eco
nomice șle fiecărui șantier na
val Vom urmări din acest mo
tiv în succesiunea etapelor sale 
cadrul și programul acestui 
schimb de experiență pozitivă. 
Pe curînd. din Oltenița.

ION TRONAC 
Foto : E.M. TANJALA

„Ce vreți să aflați din experiența tinerilor naoaliști de la Olte
nița și Galați ?" — o întrebare pusă frecvent în aceste zile de 
Constantin Brătan, locțiitor al secretarului comitetului U.T.C. 
de la Șantierul naval din Giurgiu în dialogurile sale cu ute- 

ciștii.

Dacă cetatea Sătmarului este un „dar al So
meșului" — cum le place localnicilor să para
frazeze știuta vorbă despre Nil și Egipet —, nu 
mai puțin adevărat este că întregul ținut încon
jurător cetății — județul Satu Mare — este un 
dar al apelor. Nu mari, nu spectaculoase, și nici 
notorii, firele de argint care țes pînza hidrologică 
a acestui mîndru capăt de țară, fertilizează tim
pii dealuri, livezi și plaiuri, dîndu-i o vi
vacitate mereu abundentă și explicînd vechimea 
așezărilor omenești din această zonă. Asemenea 
Someșului, Homorodul, Crasna, Eriul, Hodoșul 
și celelalte rîuri cu nume de baladă — Taina, 
Lechincioara, Turțul, Chechetul etc. — s-au con
stituit, prin milenii, în albii vitale pe malul cărora 
oâmenii s-au așezat, au trăit, au devenit o dată 
cu erele istoriei, închegindti-se, unitar, în părți 
componente ale viitoarei națiuni și patrii. In le
gătură cu cetatea — care-și va sărbători, în a- 
cest octombrie, mileniul — mărturiile scrise 
(cronica unui Anonimus, aflătoare. în arhivele 
Vienei) îl consemnează pe „ducele Menumorut 
al Sătmarului, cel asediat de Zabalsu și Thosu". 
Dar izvoarele omenești ale acestor locuri sînt fo
rate mult mai afund, în solul perioadei dacice, 
în stînca triburilor de daci liberi, rămași astfel, 
aici, și după cotropirea romană. Sînt, apoi, de 
evocat „țările" lui Gelu și Glad și împrejurarea, 
nu lipsită de semnificații, că Dragoș, descălecă
torul din legenda despre Moldova, pornise din 
Maramureșul vecin cu Sătmarul. Sînt, de aseme
nea, de incrustat, pe răbojul de cinste al locurilor, 
permanenta prezență a oamenilor de aici în 
istoria Transilvaniei — Bobîlna, mișcarea lui 
Doja. ridicarea lui Horea și-au aflat susținători 
și părtași în oamenii Sătmarului — și este de 
subliniat faptul că aici „au stat o vreme, cu oștile 
sale domnul Mihai Viteazul". Fapt nu întîmplă- 
tor, de vreme ce încă alți șase domnitori de la 
Moldova și Țara Românească și-au aflat, în vre
muri de. cumpănă, loc de retragere la Sătmar, 
unii dintre ei statornicindu-se aici, întemeind 
așezări, inscriindu-și amintirea în toponimii lo
cale și contopindu-se ideal în masa localnicilor 
din totdeauna.

...Aceștia — oșeni sau codreni, oameni de 
munte statorniciți în Gutii sau tîrgoveți de Săt
mar (ori, mai recent, de Negrești), lucrători și 
stăpîni ai șesurilor solare binecuvîntate de ape 
cum tint Cîmpiile Codrului și Someșului, ale Li- 
vadei Erinului, ale Nirului și Ecedului — 
păstrează, în port și cîntece, în ethosul neștir

bit, dovezi ale permanenței neamului pe aceste 
locuri. Dovezi cu atît mai puternice cu cît, cetă
țenii conlocuitori — maghiari, germani — și-au 
păstrat ei înșiși, în mediul prielnic ul omeniei 
românești, și limba, și portul, și obiceiurile spe
cifice. 1

O armonie fericit acordată — asemănătoare a- 
cordului dintre pămînțul și apele acestei zone — 
a făcut, aici, să trăiască laolaltă prin veacuri, să 
muncească, să sufere și să lupte împreună oa
meni de naționalități diferite, dar uniți prin con
dițiile de loc și timp istoric, comune, fii ai uneia 
și aceleiași patrii.

...O armonie care_ și-a căpătat tonul înalt și 
desfășurarea deplină abia în anii socialismului,, 
la lumina noii orînduiri, noilor legi, în cadrul 
prielnic oferit de politica Partidului Comunist 
Român. O armonie care a făcut ca „darul So
meșului", ca darul tuturor apelor acestui mîn
dru cuprins al României să devină cu adevărat 
un dar al oamenilor. ...Nu departe de Negreștii 
din inima Oașului, nu departe de Vama bătrîm- 
lor olari (azi exportîndu-și produsele în patru zări 
de lume) se înalță — semn al industrializării — 
clădirea modernă a fabricii „Integrata" iar pe 
cursul apei din apropiere, elemente ale civiliza
ției tehnice moderne ca baraj și lac de acumu
lare au intrat firesc în patrimoniul material și în 
vorbirea de fiecare clipă a localnicilor. ...Și este, 
la Sătmar, fabrica de unde pornesc în țara în
treagă plitele albe ale aragazelor celor mai mo
derne... Și este fabrica de locomotive minerești | 
întreprindere de mîndrie a industriei de mașini. 
Ca și „Ardeleana", pentru industria ușoară ,• ca 
și „Solidaritatea", tocul unde se împletesc cele 
mai multe și mai frumoase dantele ale țării.

Solidaritatea ! Un nume simbol. Un nume sub 
semnul căruia victoria ele acum doi ani a oame
nilor de aici — romani, maghiari, germani — a- 
supra furiei apelor capătă ea însăși valoare de 
simbol, de ilustrare, în contemporaneitate, a for
ței morale a oamenilor acestor locuri. A înțelep
ciunii și forței cu care socialismul a făcut cu. 
Sătmarul sa nu mai fie un dar întâmplător al 
apelor, ci un dar statornic, însușit si îmbogățit 
permanent de oameni, spre binele lor, spre bi
nele patriei socialiste.

Solidaritatea! Un semn de citit cu sufletul pe 
stema cea nouă a Sătmarului — străvechi și fer
mecat pămînt românesc.

PETRE DRAGU

HARȚI, M SEPTEMBRIE 1J72

UN CANDIDAT LjC PRESEDIN- 
■Ț1E : rulează :a Patqa (orele 11.30; 
14: ÎS^S; 18; 21,15)-

TOKA ! TORA ! TORA ! : rulea
ză la Flamura (oreie^S; 12,30; 16; 
19.Z0). Excelsior (oreie 9: 12.30; 16; 
19,3*). Gloria (orele 9.15; 12.30; 
14.15: H.N).

AGENTUL NR. 1 : ruleazâ la 
Capitol (orele 9.30; 11,45; 14; 16,15; 
It.?*; 2*.4S).

UN ADEVAR PE JUMĂTATE : 
rulează la Lumina (orele 9; 11.30; 
14.15, 17: 2*).

PERO $1 PRIETENII SAI : ru
lează la Doina (orele 11.30; 14; 16; 
11: 29).

BAMBY : rulează la Scala (orele 
9; ir: 13; 15: 17; 1»; 21).

LUMEA ANIMALELOR : rulează 
la Timpuri Noi (orele 9.30—20,15 în 
continuare).

AVENTURILE UNEI PRINȚESE 
GERMANE LA CURTEA REGELUI 
SOARE : rulează la Sala Palatului

(orele 17.15; 20.15). Luceafărul (ore
le 8.45; 11.15; 13.30; 10; 18,30: 21). 
București (orele 8.45. 11 13,30;
16.15; 18.45: 21).

SFINTA TEREZA ȘI DIAVOTJI ; 
rulează la Central (orele 9.15; 
11,30; 13.45; 16; 18,15. 20,30). Giulești 
(orele 15.30: 18; 20,30), Aurora (ore- 
le 9; 11,15; 13,30; 15,45 18; 20,15);

MANIA GRANDORII : rulează la.- 
Festival (orele 9; 11.15: 13,30; IOț- 
18,15; 20,30). Feroviar (orele '9£L
11,15; 13.30; 15.45; 18,15: 20,30) b
Melodia (orele 9; 11J5: 13.30. 1«: 
18 30: 20.45), Modern (orele 9;
11,15; 13,30; 18; 18.15: 20.30).

FATA CARE VINDE FLORI : ru
lează la Victoria (orele 9.30; 12.15; 
15: 17,45: 20,30).

MESAGERUL : rulează la Favorit 
(orele 9,15: 11.30; 13.45; 16; 18,15; 
20,30).

FELIX ȘI OT1L1A : rulează la- 
Lira (orele 15,30; 19).

BINECUVINTAȚI ANIMALELE 
ȘI COPIII ■: rulează la Buzești (ore
le 15.30; 18: 20,15).

DACA E MARTI. E BELGYĂ': 
rulează la Grivița (orele 9; 11,15; 
13,30: 15.45; 18.15; 20,30), Moșilor
(orele 15,30; 17,45; 20).

LUPUL NEGRU : rulează la .Fe
rentari (orele 15.30; 17.45; 20). ■

BALADA LUI CABLE HOGUE î 
rulează La Dacia (orele 9; 11.15; 
13,30; 16; 18.15; 20,30). Drumul Sării 
(orele 15.30; 17.45. 20).

PESCĂRUȘUL . rulează la Pacea 
(orele 16; 18; 20).

CREIERUL : rulează la Bucegi 
(orele 15.45; 18: 20,15), Miorița (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30).

CORNUL DE CAPRA : rulează la 
Arta (orele 15,30.; 18; 20,15).

NEVĂZUT, NECUNOSCUT : ru
lează la Unirea (orele 115,30; 18;
20.15) .

FERMA DIN ARIZONA rulează 
la Cotroeeni (orele 15.30; 19), Popu
lar (orele 12,30; 15.30: 19).-

CĂLĂREȚII : rulează Ja Floreas- 
ca. (orele 15,30: 18: 20.30) Tomls
(orele 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18;
20.15) .

20 000 DE LEGHE SUB MARI : 
ruîeazt la Crîngași -(0Pele-15,3O: 18;

• -20,30).. £ XUZ ~
AVENTURI LA MAREA- NEA- 

'.„GnX: ‘.rnWâză.' la Rahova* (orele 
15.307 19) ■ - ... X

Z PROCESUL UNEI STELE : ru
lează la Volga (orele 9: 11.15; 12,30; 
15,45; 18,15 ;20,30).

MĂRTURISIRILE UNUI CO
MISAR DE POLITIE FĂCUTE 
PROCURORULUI REPUBLICII : 
rulează ia Viitorul (orele 15,45; 18;

„FACTORUL
UMAN“

(Urmare din pag. I) ’

, deplina și satisfăcâtoarea rezolvare - se refera la concor- < 
danța privita și înțeleasa ca o adaptare rapida și totală a < 
omului obișnuit la ritmul, nevoile și chiar ingratitudinile ( 
civilizației tehnice. In lumea noastră, în jurul nostru, ps i 
□cest pămînt se petrec atîtea și atîtea întîmplări uimitoare ( 
și sintem martori și de multe ori înfăptuitori ai atîtor dovezi ( 
ce țin neîndoielnic de epoca in care ne aflăm, dar, din I 
nou ciudat, mirarea Jțoastră ore cîteodată ceva primitiv în I 
ea, seamănă unei inaepărtări fricoase, n-arh vrea să ducem < 
gindul pînă la ultima consecință. „Factorul uman" nu poate ’ 
fi. desigur, organizat nici cu ușurința unei măsuri adrnini- < 
strative și nici cu dorința adincă de a scăpa odată pentru < 
totdeauna si de această încurcătură. O fi ținînd _ ea dorința 
și o fi ținînd ea organizarea de aceeași civilizație tehnică, 
dar omul se intimplă de multe ori să fie refractar la bru- 
talități elegante ale civilizației, preferă convorbirea, expli- 
cațiiie contorsionate, se lasă greu lămurit să renunțe la 
tihna muncii și a vieții lui. Iubește mașinile strălucitoare ’ 
pe care vrea să le domine cu o apăsare de buton, dar 
devine circumspect cînd se vede prins in angrenajul acelo- 1 
rași frumoase și utile năzdrăvănii ale minții. Nu e de fie- 
care dată fatalism și nici de fiecare dată rea voință, e o ( 
prea îndelungată mișcare molcomă ce șt-a prelungit ecou- ( 
rile și printre unii dintre noi. (

Realitatea este că o structură economică vitală și în per- ( 
manentă mișcare spre determinările civilizației tehnice? < 
cum este structura economiei noastre, nu se poate lipsi de < 
un „factor uman' receptiv la modificări, profund adaptat 1 
condițiilor pe care din proprie voință și din voința tuturor ( 
și le-a creat. Civilizația tehnică exclude contemplarea și ( 
tihna, balcanismul și profesionalizarea superficială. Corn- < 
petența nu este o invenție administrativă, dar nici o păcă- 1 
leală pe care să ne-o facem singuri și să ne umfle rîsul. < 
Cineva este competent sau incompetent să construiască, < 
□ici nu mai încap nuanțe, speranța „învățatului din < 
mers" e o speranță deșartă. Civilizația pe care o înfăptuim ( 
este bine să pretindă uneori tăierea in carne vie, renunțarea I 
la lingăii de profesie și la leneșii congenitali, promovarea < 
curajoasă a celor care știu, vor sâ știe, nu pot trăi fără I 
să știe. Blîndețea excesivă, ca și îngăduința, vin tot din < 
acea tihnă a unui trecut nu prea îndepărtat. Ca și incro- < 
oeala de ochii lumii. „Factorul uman" e un factor sensibil < 
la adevărurile și necesitățile timpului. Trebuie doar privit < 
cu o altă încredere decît încrederea administrativă a po- < 
vestitorului meu neobosit. <

20,15).
GENTLEMENII NOROCULUI : 

rulează la Cosmos (orele 15.30; 
17.45; 20).

JO.CUL DE-A MOARTEA : ru
lează- lâ Munca (o'rele 15,30; 
13: 20,15).

NAUFRAGIATI ÎN SPAȚIU : ru
lează la Flacăra (orele 15,30; 19).

FUGA DUPĂ LINIȘTE : rulează 
la Progresul (orele 15.30; 18; 20,15).

PROVINCIALII : rulează la Vitan 
(orele 15,30; 18; 20,15).

SATUL MEU. PATRIA MEA : 
rulează la Lâromet (orele 15.30; 
17.30: 19.30).

SURCOUF, TIGRUL CELOR 7 
MARI : (ora 20.30); AM ÎNTÎLNTT 
ȚIGANI FERICIȚI (orelș 10: 12; 
14; 16: 18,15), rulează la Cinemate
ca ..Uiii6n“.

Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (Sch. Măgureanu) : REVI
ZORUL — ora 20; Teatrul „C. Tâ- 
nase“ (Sala Sâvoy) : REVISTA 
ARE CUVINTUL — ora 19,30; Tea
trul „Ion Vasilescu" : SICILIANA 
— ora 19,30.

MARȚI, 26 SEPTEMBRIE 1972

PROGRAMUL I
9,00 Deschiderea emisiunii. Telex., 

9,05 Aspecte de la cel de-al VHl-lea 
festival de folplor de pe litoral. 
Județul Botoșani, 9,20 ‘Căminul. 
J.0,00 Curs de limba engleză. Lec
ția a 19-a. 10,30 Prim-pian : Liviu 
Ciulei. 11,00 Film serial: „Salut 
Germain.*’ — reluarea episodului 
„O noapte cu Liliana**. 11,40 Se- 
Kîcțiuni din emisiunea „Promena
dă duminicală". 12,30 Telejurnal.
17.30 Curs de lirnba franceză. Lec
ția a 21-a. 18,00 Steaua polară — e- 
misiune de orientare școlară și 
profesională. 18,30 Ciutece patrioti
ce interpretate de Corul și Orches
tra de studio a Radioteleviziunii. 
18.50 Dezbateri, confruntări. 19,20 
1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 20,00 
Oameni și fapte. 20,15 Seară -ie 
teatru : „Micul Eyolf* de H. Ibsen. 
22,00 Vedete ale muzicii ușoare : 
Alain Barierre. 22,10 ,,24 de ore".
22.30 Hochei : U.R.S.S.—Canada,
înregistrare de la Moscova.
PROGRAMUL II

20,00 Telecinemateca pehtru tine' 
ret : PARISUL CARE DOARME d^ 
Rene Clair. 21,30 Viața. ecoriomicJ 
a Capitalei. 21,50 Luminile rampei. 
Tineri interpreți, ?2.25 Telex telv 
nico-știmți-fic. Emisiune de Stefa* 
ria r.rntu. 22/30 Dicționar muzical* 
distractiv.
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CULESUL-in cel
mai scurt timp!
• IALOMIȚA

In tot timpul săptămînil chiar 
în condiții mai grele de muncă, 
din cauza ploii, tinerii coopera
tori și mecanizatori din județul 
Ialomița au putut fi văzuți în 
plină activitate la strinsul-recol
tei. Sîmbătă și dumir.ică în 
sprijinul lor au venit tinerii 
muncitori din uzinele și fabrici
le județului. Cîteva mii în total. 
De asemenea se mai adaugă ele
vii liceelor teoretice, de specia
litate și din școlile profesionale. 
Aceștia numără peste 7 000. La 
I.A.S. Slobozia de exemplu, în 
cele 2 ferme unde au lucrat 
peste 700 de elevi ai liceului de 
cultură generală Slobozia re
zultatele sînt din cele mai sem
nificative : sub supravegherea 
prof. Aurel Badea, cei 100 elevi 
ai anului II au recoltat ceapa de

(Urmare din pag. I)
— Dacă era să așteptăm po

tolirea ploilor, nu ne aflam 
nici măcar la jumătate cu cu
lesul — ne încredința tînărul 
șef al fermei, inginerul Ion Pă- 
duroiu. Muncitori prea mulți nu 
am avut, cam 70 zilnic, dar fie
care dintre ei și-a depășit nor
ma. Nicolae Ilaru, Constantin 
Drăgulin, Ion Miclea, Ioana 
Bîcîin, Ștefan Bardaș, sînt ti
neri de nădejde, pe care ne bi
zuim în orice împrejurare. De 
un real folos ne-au fost cei 160 
dq elevi de la școlile din Merei 
și Stîlpu, care’ prin întrecerea 
care au declanșat-o, ne-au spo
rit realizările zilnice cu 3—4 
tone de struguri. Nume și reali
zări asemănătoare am putut 
consemna și la alte forme.

Iată însă și alt exemplu care 
surprinde prin situarea lui e- 
xact la polul opus. La aceeași 
dată, puțin după miezul zilei, în 
curtea coperativei agricole „23 
August" Merei, staționau 2 au
tocamioane, 3 tractoare cu re
morci și cîteva atelaje, adică, 
după cum aveam să aflăm mai 
tîrziu, majoritatea mijloacelor 
de transport ale unității. Am 
crezut că cei de aici au termi
nat în totalitate recoltările, pen
tru că altfel nu ar exista o altă 
explicație plauzibilă pentru 
staționarea mijloacelor de 
transport. Din discuția i*urtată 
cu tovarășa Aneta Dobri-n, in
gineră șefă, constatăm cu sur
prindere că „atît recoltarea 
strugurilor cît și a porumbului 
se află deabia l-a-. început". La 
porumb se realizaseră 45 hec
tare din totalul de 320, iar la 
vie, 45 din 219. La ambele cul
turi producțiile sînt superioare 
cifrei de plan, denotînd că în 
timpul anului agricol coopera
torii și-au făcut datoria, ca și 
specialiștii de altfel. De ce nu 

•c se manifestă aceeași grijă și 
’ acum, cînd se finalizează efor- 
-turile depuse? In vie sînt pre- 
zenți doar 21 de cooperatori din- 
tr-un total scriptic de 570 brațe, 
și unul faptic de 300. Tovarășa 
ingineră ne spune că adevăratul 
motiv este acela că toți coope
ratorii își culeg mai întîi stru
gurii de’ pe lotul în folosință

ATENȚIE, SE PUN DEJA NOTE!
III la toate materiile

inclusiv buna organizare
a activității școlare

s-a 
Din

mai sus 
o greșeală ! .

Catalogul a înregistrat ab
sențe ? înțelegeți, firește, că în 
propoziția de 
strecurat c 
păcate o greșeală „tradiționa
lă". Pentru că pînă Ia data 
cînd apar aceste rlnduri în 
scoli nu există încă cataloagele 
oficiale. Circulă așa zisele ca
taloage provizorii, la adăposti:! 
a fel de fel de motive : ..așa e 
tradiția", „mai sînt fluctuații 
de elevi de la o clasă la a*’.a“, 
„pe cine deranjează acest lu
cru ?“, „avem aprobare de la 
inspectorat să inauguram ca
talogul la 1 octombrie- exc. e.c 

'însă intenția noastră n-a .os. 
să descoperim absențele din ca
talog ci cum arată o zi, ainwe 
primele, ale noului an școia..

Marți 19 septembrie. Ne pre
zentăm cu legitimațiile la lO- 
varăsul Mitran, director ad
junct al Liceului 
rab“. Dînsul ne-a asculta, cu 
atenție și la toate <țreVle 
noastre ne-a dat un unic răs
puns : „nu se poate". ..Trebuie 
să cer aprobarea forurilor mele 
superioare ca să vă primes- . 
școală" (și chiar o cere, cum se 
poate vedea și în fotografie)
Nu puteți fotografia o clasa, 

poate fetele nu sînt pieptănate 
poate uniforma băieților nu 
este în ordine... nu. va pot lașa 
la sediul U.T.C., acolo a fost 
un fel de depozit de cărți și nu 
s-a făcut încă curățenie... nu 
se poate... nu... nu..." Renun
țăm. Nu înainte de a vă spu
ne că această lipsa de poh.ețe, 
liber consimțită, era menita de 
fapt să ascundă unele neglijen
țe, mărturisite pînă la urma 
chiar de tovarășul director.

Obiectivul următor, un mare 
centru de învățămînt — Grupul 
școlar de pe lîngă Uzina 23 Au
gust, unde învață aproape 4 000 
de elevi. Prima cunoștință: anul 
IV B, Liceul industrial pentru 
construcții de mașini. Este ora 
a treia, elăviT sînt într-unul din 
cabinetele de specialitate, li se 
predă o lecție de t tehnologia 
construcțiilor de mașini. O pri
vire prin catalog — provizoriu,

pe ultimile 4 hec tare, aîți 50 de 
elevi au putut fi văzuți la recol
tatul tomatelor de 
suprafețe. Iar aproa 
erau Ia sortarea și 
arpagicu^ii. La cui 
buiui erau 100 elev 
mai harnici am ales c 
na Radu, anul II. Mih 
anul II. Nela Tudor, anul IV. 
Constantin Gustoiu. anul III. Cu 
ajutorul elevilor, ne spune ing. 
Valentin Georgescu, 
I.A.S., am reușit ca I< 
lă să terminăm rece 
melor de pe întreag 
încit de luni, tot cu aji 
vom trece din plin la r» 
porumb

va

Primo cunoștință cu strungul.

și 
in

și numai 
cooperativ

ectă chiar 
a tării, 

consemna 
li 

dreptul la muncă.

de

.îzaui.e

mâi insistăm.

i profesional 
experiment, 
documentele

apare, in- 
cei de ia 
încă o ab-

MARIETA VIDRAȘCU 
Fotografii de

VASILE RANGA

...Tovarășul Mitran, director 
adjunct al Liceului „Matei 
Basarab" ne-a dat un unic 
răspuns: „nu se poate"...

personală 
vin și la__ ,_____
optică și curios mod de a 
cepta a consiliului de conc 
al acestei cooperative. De 
vă ajută tinerii ? — am 
bat. „Păi ce tineri să ne a; 
— ni s-a răspuns. Am fost 
școala din comună să soliei; 
ajutor și nu au venit decit do 
zeci de elevi.

Tineri sînt în comună peste 
250, — uteciști: 170—200 iz 
o știm așa... de aproximativa 
la activistul teritorial al 
mitetului județean U.T.C., 
varășa Constanța Stroe), 
nimeni nu s-a obosit să îi 
treneze la o acțiune menită 
sprijine cooperativa. Chiar 
duminica precedentă, cînd de la 
comitetul comunal ce partid se 
dăduseră asigurări că vcr fi 
mobilizați și salariații comunei 
(peste 60 la număr), au fost pre- 
zenți la recoltat doar 40 de 
cooperatori. Locțiitoarea secre
tarului comitetului comunal
U.T.C. Elena Paraclisița, conta
bilă la cooperativa agricolă
se mulțumește cu rolul de „înlo
cuitoare." doar pe schemă. Prac
tic — nimic înfăptuit. Evident, 
situația de la Merei trebuie să 
dea de gîndit atît forurilor'lo
cale cît și celor de la nivel 
dețean.

bineînțeles — și descoperim pri 
mele note din acest an școlar 
doi de 5 la fizică. în pauză. Vic
toria Ion, una din „fericitele 
posesoare ale notei dă o expli
cație absolut inedită: „N-am în
vățat!" Același catalog mai ex
pune vederii și 24 de absențe, 
performanță realizată în numai 
cinci zile de la începutul anului. 
„Sint cu siguranță motivabile — 
încearcă o justificare secretarul 
U.T.C..— știți, la început de an 
elevii nu sint interesați să lip
sească. Interesul apare odată cu 
tezele.„“ Ciudata optică!

Nu putem, în schimb, să rămî- 
nem indiferenți față de zelul pe 
care-1 manifestă cei din anul I, 
de la profesional. în atelierul de 
strungărie, de pildă, întîlnim 
două grupe din două clase dife
rite. Elevii s-au strîns buluc în. 
jurul maistrului care le explică 
funcționarea strungului. Sînt 
numai ochi și urechi. Am fi vrut 
să anticipăm o imagine de pes
te cîteva luni și să-i răsțiîhdim 
pe la strunguri pentru că sînt

• MUREȘ

irelor

La chemarea „Toate 
unite pentru strîngerea 
posti rea recoltei" au râs 
entuziasm lucrătorii o, 
din județul Mureș.

Chemarea a fost recepționată 
de către Comitetul județean 
Mures al U.T.C. care împreună 
cu organizațiile U.T.C. din școli 
a mobilizat peste 6 000 de elevi 
pentru a ajuta la strîngerea 
recoltei în unitățile agricole 
cooperatiste și de stat. Firesc 
ar fi ca acest îndemn să fi fost 
recepționat si de către organi
zațiile U.T.C. sătești mai ales 

metrul de activitate al 
tre acestea și-au 
a brigadierii elevi, 

lomentului 
a recoltei, 

;a cu- 
ti-.eri

a rezo.- 
rllizarea 
e către 
ori de

strative.

M. BORDA

peste 30 în acest spațios atelier. 
Nu ne permite maistrul: „Nu 
le-am dat încă echipamentul de 
lucru și dacă poza 
trăm în conflict cu 
protecția muncii", 
sență! Păcat.

Acești elevi de la 
inaugurează un 
inspirat din ( 
Conferinței Naționale a parti
dului. Ei vor îmbina, în ace
eași zi, munca practică cu în
vățătura, lucrînd 4 ore și frec- 
ventînd cursurile teoretice alte 
4 ore. Este necesar ca întregul 
program să funcționeze perfect 
chiar din primele zile de școa
lă.

Reținem, însă, și multe lu
cruri pozitive : strădania . cor
pului profesoral de a asigura 

' condiții optime de muncă și 
învățătură tuturor elevilor, or
dinea de la internat, capacita
tea cantinei de- a oferi o masă 
gustoasă cîtorva mii de elevi.

Ne continuăm raidul la Li
ceul „Dîmitrie Cantemir“.

UNCA
o „monedă forte cu care
ne onorăm îndatoririle sociale

Dacă deschidem Dicționarul limbii române 
contemporane in dreptul cuvintului „munca' vom 
întilni yfexp'ieoții:e : „activitate a omului îndrep
tată Jpre un scop* — ...dar și — „efort osteneală, 
tortură, caznă*. Gteva din sensurile mai vechi, 
desigur. Azi, in condițiile societății noastre, prin 
întreaga ei accepțiune, prin extraordinara ei 
creativitate, munca, ideea ce muncă iși anulează 
însă o pcrte din vechile ei articulații — cauza 
fiind însuși fundamentul moral-politic și social 
nou — și i mb rocă sensuri noi, inspiră și propul- 
seczâ valori roi și principii etice noi, in conso- 
nar-țâ cu ‘-seși trebuințele de progres și civilî- 
zcțre, cu cerințele și exigențele auto perfecționării 
pe plan umor. Ea reprezintă însuși mijlocul fun
damental de existență ol societății, baza progre
sului acesteia ; principalul foc tor de formare a 
ocmriui co pe-sona’itate, etaion unic de apreciere 
și ce remunerare a fiecărui ins, singurul crite
riu ce promovare in ierarhia socială. Societatea 
noastră a situat munco pe cea mai incită treaptă 
a valorilor, o transformat-o în cea mai de preț 
datorie, „datoria de onoare de a munci*. De ce

este munca o datorie de onoare ? Față de cine 
axem de plătit această datorie î Cum reflectă 
proiectul noului Cod al muncii - acest „cadru 
legislativ ai relatidor de muncă, corespunzătoare 
actualei etape de dezvoltare a tării" — principiul 
fundamental al socialismului „dreptul și datoria 
tuturor de a munci I* lată numai cîteva dintre 
întrebările la care un grup ce cercetători și cîți- 
va tineri, uteciști, au evut cmobilitatea să ne 
răspundă. Kteriocutorii noștri sint : Pantebe Șt 
Anghel — sef ce laborator la Institutul pentru 
expertiza și recuperarea ca podtății de muncă, 
pro*, dr. Petre Borbuiescu — cercetător principal 
la Institutul de științe pedagogice —, Lucian 
Dumitriu — anclisz programator la F.E.A., Nicolae 
Haroga - consĂer juridic sef la Ministerul 
Muncii, Gh. Predoiu — cercetător la Institutul 
de cerceta< mașini-unelte, IRe Ruie - mecanic 
utilaje de construcție. întreprinderea de utilaj- 
transport și Marin Voinea, secretar cu proble
me economice cl Corf-tetu’ui municipal Bucu
rești U.T.C

M. Voisea : De ce este mun
ca o datorie? Pentru că mun- 
cuid. totul ne acar,: ne !

Muncun cu mir.țLe și cu mli- 
rle noastre, peem r.oL pentru 
ruaăstarea si fericirea noastră 
fi deci e firesc sâ nu fim spec
tatori ai muncii ! Noi. tinerii in 
special, ne bucurăm de toate 
drepturile și libertățile cucerite 
prin luptă de înaintași și nu 
putem mulțumi pentru condiții
le pe care le-am moștenit, de- 
dt cu o singură monedă 
mare preț — munca !

L. Dumitriu : Dragostea 
recunoștința pentru Ura 
care trăim, s-au metamorfozat 
in sufletele noastre, in datoria 
de ocxnre de a contribui cu 
ceva la crearea de noi valori 
materiale și spirituale. în dato
ria de a ne cozBtrui pe noi în
șine. in sensul cerut de societa
te. Și. singura cale de a ne for
ma. e munca...

P. Bărbulescu : Nu putem ab
solutiza. formarea personalității 
este un proces complex ce im
plică nenumărati factori, dar 
munca îndeplinește rolul pri
mordial. rolul de ax central : 
în cadrul ei se afirmă și se va
lorifică aptitudinile genera 1- 
umane. se cristalizează calită
țile într-o structură specifică, 
se formează spiritul de respon
sabilitate, demnitatea, cinstea, 
sentimentul solidarității. în
trajutorării și colaborării între 
oameni.

Gh. Predoiu : S-a amintit 
despre datoria pe care o avem 
de - plătit, prin muncă, fată de 
trecut și de prezent, dar mai 
avem o datorie importantă : 
față de viitor I

Red. : Ne aflăm într-un mo
ment istoric, definit ca „hotâ-

Nu găsim’/în școala decit e- 
levi din anul-IV. Cei din anul 
III — 200 — și-au mutat sedii
le la Afumați’ și Petrăchioaia, 
la cules de porumb, roșii și 
zarzavaturi. Nota 10 pentru ei.

Anul IV A, află î® această 
oră „Ce este filozofia". între
prindem o .anchetă fulger care 
scoate la iveală cîteva „absen
țe" : au pierdut, chiar azi, pri
ma oră de curs pentru că ora
rul n-a fost definitivat, sau s-a 
omis să li se comunice modifi
cările aduse : nu au primit ma
nualele de fizică (clasa are 
profil de fizică !) ; li s-a schim
bat profesorul de franceză, de
și erau obișnuiți cu el, deși se 
găsesc în ultimul an de.liceu; 
sîmbătă orarul este prea încăr
cat periclitînd prezența elevi
lor la cursurile de pregătire 
care vor funcționa pe lîngă in
stitutele de învățămînt superi
or. Toate aceste probleme me
rită să figureze pe „ordinea de 
zi" a primei ore de dirigenție.

Pentru reconfortare, la în

MASA ROTUNDĂ A „SCÎNTEII TINERETULUI"
Gh. Predoin : _.pe care le-am 

putea concretiza în expresia : 
CUM muncim.

M. Voinea : „Cum- muncim 
Înseamnă de fapt : să știm să 
muncim, și implicit, să învățăm 
să muncim, să an ne oprim 
niciodată din invâțattiră. Per
fecționarea economică și socia
lă înseamnă perfecționarea o- 
mului. nu numai din punct de 
vedere profesional, ci și al în
tregului său mod de a vedea 
lucrurile. Astăzi, and munca 
fizică s-a apropiat mult de 
cea intelectuală, imbrâcind for
ma creației, in primul plan al 
economiei se situează specialis
tul : bine pregătit profesional, 
dar si om cu o înaltă conștiin
ță socială fi revoluționară, cu 
orizont științific si cultural, ri
dicat. capabil să înțeleagă reali
tatea social-politică și să acțio
neze asupra ei. Aceste exigea- 

cheierea raidului, căutăm cite- 
va... vedete. Le găsim în clasa 
I A a Școlii generale „Bar- 
bu Delavrancea". Dar, stupoa
re î vedetele refuză interviul. 
Copiii de 6 ani pe care îi ve
deți în imagine, elevii învăță
toarei Alexandrina Anițaș pre
zentă de 34 de ani la catedră, 
au astăzi treburi mai impor
tante : „scriu" în caiete liniuțe 
și punctișoare. O treabă foarte 
însemnată care ne convinge să 
nu mâi insistăm.

Victoria Ion, elevă în anul I 
IV al Liceului industrial' 
pentru construcții de mașini 
de pe Ungă Uzina „23 Au
gust" nu se poate mîndri cu 
prima notă din acest an șco

lar.

Red. : Ne este dar tuturor că 
munca reprezintă o necesitate 
pentru existența și progresul 
societății. pentru formarea și 
dezvoltarea multilaterală a per
sonalității umane : este firesc 
ca societatea noastră, care ono
rează munca, să manifeste 
preocupări per.tru a-i asigura 
un cadru legislativ, de afirma
re și bună desfășurare. După 
părerea dumneavoastră, cum se 
reflectă această preocupare în 
proiectul noului Cod al mun
cii ?

N. Haraga : Felul In care a 
fost consemnat dreptul la mun
că în Constituție, ref " 
evoluția economică 
Constituția din 1943 
faptul că cetățenilor țârii 
se asigură ' ’
pe măsura dezvoltării sectoru
lui socialist al economiei, cea 
din 1952 garanta dreptul la 

muncă, iar Constituția în vigoa
re, reflectînd realitățile noi, so
cialiste, asigură fiecărui cetă
țean dreptul la muncă potrivit 
pregătirii, aptitudinilor și aspi
rațiilor fiecăruia, raportate de-- 
sigur și Ia nevoile generale ale 
economiei. In conformitate cu 
prevederile Constituției din 
1965, noul proiect al Codului 
muncii cuprinde principiile și 
normele de bază privind rela
țiile de muncă, el constituind 
o adevărată cartă a muncii și 
consfințind, drepturile și dato
riile celor ce muncesc din pa
tria noastră.

P. Bărbulescu : Noul proiect 
asigură un cadru legislativ ge
neral relațiilor de muncă, co
respunzător etapei istorice pe 
care o parcurgem în prezent 
— făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

M. Voi nea : Prevăzind 
fiecare cetățean apt de 
îndatorirea de onoare 
munci, legea subliniază totoda
tă Că cetățenilor țârii li se cu
vin venituri egale la muncă 
egală. Nimănui nu-i este îngă
duit să realizeze venituri, ca 
urmare a însușirii muncii al
tuia. este interzisă obținerea de 
câștiguri pe altă cale. decit 
prin muncă proprie, utilă socie
tății.

P. Anghel : Poate că ar fi 
bine să precizăm că drepturile 
și îndatoririle oamenilor mun
cii. prevăzute in proiect, se 
realizează in funcție de rolul și 
condițiile specifice pe care in
dustria. construcțiile, transpor
tul. agricultura, precum și ac
tivitățile in toate ramurile 
social-culturale le au in pro- 

pentru 
muncă 

de a

ce sul de creare al valorilor ma
teriale și spirituale, in dezvol
tarea economică și socială a 
țării.

L. Dumitriu: Ceea ce m-a 
frapat de la prima lectură a 
proiectului, este apelul repetat 
la conștiința oamenilor muncii, 
faptul că relațiile de muncă se 
cer așezate pe principiul însuși
rii liber consimțite a disciplinei, 
iar perfecționarea pregătirii pro
fesionale, politico-ideolpgice și 

” este men- 
și o înda- 
fiecărui om

de cultură generală 
ționată ca un drept 
torire permanentă a 
al muncii.

★
Red. : S-a demonstrat, convin

gător, sperăm, faptul că munca 
este moneda, noi am numi-o 
„forte", cu care ne plătim dato
riile sociale. Au fost amintite, 
de asemenea, aspectele deosebi
te pe care le ia „plata" acestei 
datorii. în momentul istoric în 
care ne aflăm și implicit, cerin
țele sporite ce stau în fața tînă
rului. Pentru a-și putea asuma 
răspunderea continuării efortu
lui și integrării în problematica 
actuală a muncii în toate planu
rile vieții noastre economice și 
sociale, tînărul trebuie pregătit. 
Pregătirea se face pe planuri 
multiple, care converg spre un 
scop comun: modelarea felului 
de a gindi și a acționa al tînă
rului. Care sînt pîrghiile ce tre
buie acționate pentru a obține 
rezultatele dorite? în ce direc
ție credeți că trebuie concentra
te forțele lor?

P. Anghel ; In trecut, princi
palul factor al pregătirii copi
lului pentru integrarea socială 
era familia, dar astăzi, această 
^sarcină revine în primul rînd 
școlii. Pentru prima parte a copi
lăriei se prevede extinderea re
țelei de grădinițe și cămine. în • 
zeștrate cu personal capabil să 
asigure copiilor o educație co
respunzătoare.

P. Bărbulescu ; Familia nu-sl 
poate pierde rolul educativ. Ea 
oferă climatul de dragoste si 
căldură, cel mai potrivit educă
rii copiilor. Iar funcția sa nu 
se reduce Ia sfaturi „teoretice", 
competente, ci se concretizează 
mai ales în modelul viu pe 
care-1 întruchipează părinții. 
Sentimentul ordinei, disciplina, 
respectul si abnegația, ajutorul 
reciproc, sînt numai cîteva „pie
tre de temelie" pe care familia 
le fixează temeinic la intrarea 
tînărului în viața socială și care 
nu pot fi înlocuite prin nici un 
fel de teorii.

Totuși, fără a neglija rolul fa
miliei, școlii îi revin principa
lele sarcini. Ea trebuie să for
meze deprinderile necesare în 
procesul mtincii. Ea trebuie să-1 
învețe pe_ tînăr cu munca ade
vărată, să-i , insufle respectul 
față de ea și de producătorii de 
bunuri... O astfel de pregătire 
se. obține în atelierul-școală, sau

Ne plătim prin munca cea mai generoasa dintre datorii — 
aceea de a ne face țara mai bogată, mai frumoasă, aceea de 
a n® f°rma Pe no> înșine, mai armonios, mai deplin. Ni se cere 
să răsplătim, cu acest,preț, condițiile create, dar cerința nu este 
fără acoperire : datoria de a munci își are reversul în dreptul 
asigurat de stat pentru a putea muncii datoria de a ne perfec
ționa este sprijinită de dreptul de a învăța în școli de toate 
gradele, ce ne așteaptă cu porțile larg deschise, datoria de a ne 
cultiva spiritul ne este înlesnită de comorile culturale ce ni se 
oferă cu dărnicie. La prima vedere, s-ar părea că cerințele ne 
copleșesc, dar noi știm că e numai o părere : avem de partea 
noastră tinerețea, porii minții ne sînt larg deschiși, energia virstei 
caută un mod trainic de împlinire. Vrem să ne modelam și sâ 
modelăm totul în jurul nostru, iar ambianța socială ne este mai 
prielnică decit orieînd. Ca să fim siguri că vom reuși si mai 
ales ca sâ puterQ ține o clară evidență a succeselor noastre, ne 
facem planuri, ne defalcăm sarcinile pe cincinale, pe ani și pe 
zile. Sub ochii noștri fiecare treaptă a împlinirii datoriei, se pres
chimbă în izvor de bucurii materiale și spirituale, în pistă de 
lansare, a altor visuri, din ce în ce mai îndrăznețe! Multora dintre 
ele le vom fi gazdă în chiar această pagină, cu prilejul altor 
mese rotunde, viitoare.

mai generoasa dintre datorii

MONICA ZVIRJINSCHI

a-

și mai bine într-o unitate in
dustrială, cot la cot cu munci
torii. /

N. Voinea : Școala trebuie să-i 
formeze tînărului deprinderile 
de muncă, dar nu numai pe cele 
vechi, manuale, ci mai ales ca
litățile psihice atît de necesare 
economiei modeme: capacitatea 
de recepție și analizarea infor
mației, capacitatea de acțiune, 
de decizie, atenția etc.”

I. Ruie: Iar în cadrul școlilor 
profesionale, să se asigure tine
rilor policalificarea, astfel îneît 
aceștia sâ poată presta munci 
diferite în cadrul aceleeași ra
muri, așa cum cere economia 
modernă, nu să fie puși în si
tuația de a se transforma în 
simple mecanisme ale procesu
lui de producție.

L. Dumitriu : O altă sarcină, 
este orientarea elevilor spre a- 
cele sectoare cerute c.u precăde
re de nevoile generale ale so
cietății, dar sînt încă puțini pro
fesorii care explică elevilor lor 
că fiecare meserie e importan
tă, și oferă satisfacții reale, pu
ternice. Faptul că uneori tine
rii visează o societate alcătuită 
numai din medici, artiști, sau 
ingineri se datorează în bună 
măsură profesorilor, care sînt 
mai preocupați de sporirea pro
priei faime, prin numărul ele
vilor reușiți la liceu sau la fa
cultate, decît de o justă orien
tare profesională.

N. Haraga : Aș vrea să sem
nalez și un alt aspect legat de 
orientarea profesională: cîteoda- 
tă e vina părinților, alteori chiar 
elevii sînt cuprinși de o nejus- 
tificâtă grabă financiară, de a 
„ieși mai repede pe bani", 
bandonează școala si se anga
jează în uzină, ca muncitori ne- 
calificați. Mai tîrziu, sînt obli
gati să se califice la locul de 
muncă, dar e de la sine înțeles 
că pregătirea lor va fi inferioa
ră celei a unui absolvent de 
școală profesională. Trebuie să 
ne gîndim că tinerii aceștia vor 
munci 40 de ani de aici înainte 
și că pregătirea lor — insufi
cientă chiar azi — va fi cu to
tul necorespunzătoare peste un 
timp. Școala ar trebui să-si în
vingă pasivitatea, să insiste, în 
special, pentru continuarea stu
diilor. \

P. Anghel : în cazul în care, 
totuși, studiile sînt întrerupte, 
școala trebuie să asigure tineri
lor, după absolvirea fiecăreia 
dintre treptele ei, pregătirea ne
cesară într-o meserie și o diplo
mă care să le dea posibilitatea 
să se integreze imediat în mun
că. Cred ca, în felul acesta, s-ar 
reduce apreciabil si numărul 
celor rămași fără nici o ocupa
ție după terminarea cîtorva ani 
de școală.

I. Ruie : Al treilea factor im
portant în definitivarea perso
nalității tînărului este locul de 
muncă — această școală a vie
ții, care nu este numai spațiul 
unde se creează valori materia
le și spirituale, ci mai ales un 
cadru în care tînărul creste : 
profesional, politic, ideologic, 
unde se formează ca cetățean al 
societății sale. Un cadru în care 
v ,n_aJ,ul face, In sfîrșit, proba ca
lităților acumulate !

M. Voinea : Acest „al treilea 
'actor cum l-a numit tovară
șul Ruie, ca și al doilea — 
școala, nu pot fi nici un minut 
despărțite de un altul tot atît 
de important, organizația U.T.C.. 
care prin metodele sale speci
fice, contribuie la formarea a- 
celor trăsături, care, cu timpul 
devin însușiri proprii ale tine
rilor : respectul și dragostea 
față de muncă, intoleranța Jațâ 
de trindăvie, disciplină, con
știinciozitate. dorința de conti
nuă perfecționare. atitudinea 
creatoare în muncă, efortul ne
întrerupt pentru promovarea 
noului. Imprimînd un caracter 
de continuitate acțiunilor între
prinse (concursuri profesionale, 
olimpiade pe meserii. cursuri 
de perfecționare. acțiuni de 
munca patriotică), multe orga
nizații și-au văzut concretizate 
eforturile educative.

P. Bărbulescu : Am enume
rat împreună factorii care tre- 

să contribuie Ia formarea 
a putea răs- 

cerințelor ac- 
ale societății, 
acțiunilor in- 

toti factorii să

tînărului pentru 
punde cu cinste 
tuale și viitoare 
Cheia succesului 
treprinse este ca 
acționeze în lanț ' fiecare, con
stituind o verigă, să se între
pătrundă cu cealaltă și șirul să 
nu se întrerupă nici un mo
ment. Numai prin concentrarea 
tuturor factorilor implicați, spre 
îndeplinirea unui program co
mun și numai prin continuita
tea acțiunilor, se va putea rea
liza scopul urmărit : modelarea 
felului de a 
al tînărului.

gindi și a acționa

a
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ÎNTREPRINDEREA DE PIELĂRIE Și ÎNCĂLȚĂMINTE „PARTIZANUL' BACĂU.

UN COLECTIV MUNCITORESC IN MAREA ÎNTRECERE SOCIALISTĂ
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Bacăul — de cîte ari l-am 
vizitat — mi-a creat întot
deauna impresia unui oraș a- 
flat într-o amplă și lucidă de
rivă. Prin el trec, încărcate de 
substanță, două filoane esen
țiale pentru economia și con
știința României. Unul, pe 
care l-aș numi generic Cultu
ra lemnului, acea economie și 
conștiință care emană din pre
ocupările tradiționale ale mol
doveanului (exploatarea pă
durilor, pășunat, cultivarea 
pămîntului), tar celălalt filon 
— Cultura electricității. Ulti
mul mi se pare că este cel 
care piopune din ce în ce mai 
evident o meditație gravă, o 
cugetare lucidă asupra reali
tăților prezentului. Ultimul, cu 
încărcătura sa solemnă de sen
timente, de visuri și de gin- 
duri, presupune o privire în
drăzneață spre viitor. Căci 
cultura electricității, pe lîngă 
amenajarea Bistriței, pe lingă 
salba de centrale electrice, pe 
lîngă întreaga industrie a Ba
căului, mai înseamnă ceva : e- 
f ortul deliberat, conștient, sus
ținut spre realizarea unui înalt 
grad de civilizație.

Nu de mult am vizitat în
treprinderea de pielărie și în- 
călțăminte „Partizanul". Uni
tate economică importantă în 
peisajul industrial al Bacău
lui, întreprindere cu tradiție, 
a cărei origine o găsim cu 
decenii în urmă, cu mult îna
inte ca orașul să capete un 
profil industrial deosebit.

Am vizitat vechile clădiri de 
aproape o sută de ani, am vă
zut, de asemenea, noile linii 
tehnologice instalate anul a- 
cesta, am trecut, cu emoția 
descoperirii unui lucru nemai- 
întîlnit, prin atelierul de crea
ție, am văzut noile modele de 
încălțăminte care vor purta 
marca „Cotidian". La urma 
urmei, am asistat, împreună 
cu inginerul Mitrea Marin, un 
bărbat de 27—28 de ani, bru
net, de statură mijlocie, șeful 
secției de încălțăminte din ca
drul întreprinderii, la un pe
riplu interesant prin timp și 
spațiu.

I WZ I9SD-
I SE SISTEAZĂ 
[ PRODUCȚIA

I DE OPINCI
întrebați de o întâmplare

I oarecare petrecută cu decenii 
în urmă, de un eveniment cît 
de mărunt legat de existența

I întreprinderii, vi se va răs
punde: „Vorbiți cu tovarășul 
inginer Hass, el e cel mai

I vechi de aici".
— Tovarășe Hass, afirmați 

Ică această întreprindere, timp
■ de aproape un secol este seis

mograful economic, social și 
| politic al Bacăului, al Moldo- 
■ vei și chiar al României în- 
Itregi. Nu este oare o exage

rare ?
— Nicidecum. Așa este.

| — Adică?
— Eu am să enumăr doar

citeva dintre cele mai impor
tante momente prin cere a tre
cut întreprinderea noastră în 
cei 96 de ani de existență. 
Comentariile le veți face dum
neavoastră. De altfel tint stit 
de evidente incit nici nu meri 
este nevoie de ele. în 1876 ta 
ființă un atelier de tâbdcăne 
— embrionul viitoarei între
prinderi. în 1904, pentru pri
ma dată în țară, se aplică un 
nou procedeu: tăbăcirea cu 
săruri de crom. Dacă pînă a- 
tunci totul se lucra manual, o- 
dată cu introducerea noului 
procedeu de tăbăcite, se in- 
stalează și citeva utilaje. In 
anul 1905 are loc greva mun
citorilor tăljăcari din orașul 
Bacău. Anul 1906 — partici
parea la faimoasa și funesta 
expoziție, premergătoare răs
coalei unde produsele de tă- 
băcărie lucrate aici obțin ci
teva medalii de aur. Cu 11 ani 
mai târziu ia ființă secția de 
încălțăminte. In 1936, an de 
aprige lupte sociale în în
treaga țară» are loc o grevă 
în semn de solidaritate 
cu greviștii postăvari din 
Buhuși. In 1939 întreprin
derea noastră este mili
tarizată. In ciuda acestei si
tuații, muncitorii tăbăcari și 
„pantofari" își manifestă în 
numeroase rînduri ostilitatea 
față de situația creată, contri
buie la Ajutorul Roșu, sabo
tează producția de război. In 
primăvara lui 1944, o simplă 
decizie aruncă pe dtumuri 
sute de muncitori. Fabrica 
este dezafectată, iar instalații
le demontate și transportate în 
vestul țării, la Tîrgu Jiu și 
Turnu Severin. Abia după E- 
liberare întreprinderea intră 
parțial în funcțiune.

— Asta înseamnă că pasă
rea Phoenix a existat...

— ...doar ca mit, ca idee, 
dacă vreți. Întreprinderea 
noastră a existat într-adevăr. 
Și, mai ales, există într-adevăr.

— De cînd faceți parte din 
ea ?

— Din *37... sau chiar din 
*876, pentru că pe cel care a 
înființat-o l-am mai apucat în 
viață. Uneori mai am iluzia că 
și eu sînt unul dintre acei 
pionieri care au pus temelia 
primitivei tăbăcării.

— Deci pasărea Phoenix, 
lenăscută din cenușă, își reia 
zborul...

— Dacă ar fi vorba cu ade
vărat de o asemenea pasăre, nu 
știu dacă ar mai fi putut să-și 
mai reia zborul. întrenrinde- 
rea noastră însă. da. Și la o 
scară mult mai lărgită, dat fi
ind faptul că România de 
după război avea de făcut față 
unei situații economico-sociale 
deosebite. Era strict necesar, 
obiectiv necesar deci, ca acest 
zbor să fie reluat. Forță de 
muncă exista, utilajele le mai 
puteam folosi de bine de mu, 
mai puteam valorifica și re
zervele neînsemnate de mate
rie primă care au mai rămas 
neatinse în timpul transmută
rii. Am început deci munca 
în condițiile în care chiar și

un optimist prin vocație ar fi 
avut toate motivele să se în
doiască în reușita noastră. 
Pînă la naționalizare a mai e- 
xistat un pericol căruia tre
buia să-i facem față: sabotajul 
patronal. Totuși, in ciuda nu
meroaselor obstacole care ni 
s-au pus în cale, în ciuda u- 
nor lipsuri obiective, produc
ția a crescut, s-au ridicat noi 
construcții (magazii, ateliere 
mecanice etc.), se contura tot 
mai pregnant viitorul profilai 
întreprinderii. In 1949 are loc 
comasarea tuturor tăbacăriilor 
din Bacău și din împrejurimi. 
Astfel ia ființă întreprinderea 
„Partizanul". In vechea fabri
că de postavuri se mută sec
ția de încălțăminte. După pă
rerea mea însă, pasul cel mai 
important, gigantic, caracteris
tic etapei social-istorice în care 
ne aflam, a fost sistarea pro
ducției de opinci. Poate vor fi 
persoane care vor zîmbi iro
nic auzind așa ceva, dar nu-și 
dau seama că acest aparent 
minuscul eveniment consem
nează un pas gigantic, un pas 
care, după mine, autentifică 
schimbarea radicală a unor 
realități. In loc de opinci, fa
bricăm pantofi. Pantofi în zeci 
de modele, în sute de sorti
mente. Tot în acest timp are 
loc sistematizarea organizării 
producției prin introducerea 
primelor benzi rulante, măsu
ră care duce la creșterea pro
ductivității muncii, imprimă 

! un aspect industrial produc- 
1 ției. Alte două benzi rulante

la secția încălțăminte, în anul 
1965. Efectul: dublarea pro
ducției. Tot în această perioa
dă capacitatea tăbăcăriei mi
nerale crește cu peste 80*/». 
Anul 1970 — alte două linii 
tehnologice la secția încălță
minte. Creșterea producției cu 
30°/». Se diversifică gama de 
modele și sortimente: bocanci, 
pantofi, cizme îmblănite pen
tru motocicliști. sandale, în
călțăminte din înlocuitori de 
piele etc. Anul acesta s-a creat 
o nouă secție pentru produc
ția de înlocuitori de talpă pe 
bază de fibre celulozice ,.FI
BROTEX", intrată în produc
ție în luna mai. Aș mai aminti 
un fapt deosebit de important: 
25*/» din produsele noastre 
sînt exportate, bucurîndu-se de 
aprecierea unanimă a cumpă
rătorilor. Din 1961 și pînă în 
prezent, peste un milion de 
perechi de încălțăminte de di
ferite tipuri au luat drumul 
unor țări cu tradiție în ceea 
ce privește producția și des
facerea mărfurilor de pielărie 
și încălțăminte: R.F.G.,
U.R.S.S., Belgia, Olanda, 
Franța ș.a.

CRITERIUL

CALITĂȚII
— Nu este vorba de cifre 

în ultimă instanță. Imagina- 
ți-că ce schimbări formidabile 
au adus ultimele decenii în 
conștiința oamenilor. Oare ci
frele le-ar putea exprima ca
tegoric? Desigur nu. Sînt 
schimbări care reflectă niște 
realizări. Unele dintre ele pot 
fi redate cifric (producție, pro
ductivitate, ritm de dezvolta
re).' Dar celelalte, tot atît de 
importante: raporturile care se 
stabilesc între oameni în 
timpul producției, atitudinea 
lor față de locul de muncă, e- 
coul pe care îl trezesc iniția
tivele noastre?

— Cine sînteți dumneavoas
tră ?

— Sînt Șoica Ion, secreta
rul organizației de bază 
U.T.C. la întreprinderea „Par
tizanul". Am 31 de ani și sînt 
creator de modele.

Sîntem la atelierul de crea
ție al întreprinderii. La cîțiva 
zeci de metri de zgomotul ma
șinilor, în confruntare cu 
timpul, cu problemele pe care 
le ridică tehnologia produc
ției, cu rizla de calcul, cu e- 
cherul și cu multă, multă ima

ginație, aici se realizează mo
delele tip *73^-74, ’75...'

— Producția pe anul, 1973 
a fost deja contractată. Produ
sele noastre au fost expuse și 
la cel de-al 6-lea tirg de'râos- 
tre unde s-au bucurat de cal
dă apreciere din partea spe
cialiștilor și vizitatorilor.

Interlocutoarea noastră este 
inginera Zelincă Georgeta.,

— Colegul dumneavoastră 
de atelier, Șoica fon-, un „duș
man înverșunat" al cifrelor, n- 
firmă că sinteți omul numărul 
1 în ceea ce privește realizai 
rea noilor mows de încălță
minte.

— Este emoționant să aud 
așa ceva, dar ar fi și mai emo
ționant dacă ceea ce se spu
ne despre mtne ar fi și ade
vărat.

— Totuși...
— Da, întîmplarea face ca 

eu, inginer stagiar în anul 
trei, să îndeplinesc atribuțiile 
unui inginer principal. v

— Adică ?
— Fac tehnologia de fa

bricație pentru noile modele.
— Cîte astfel de modele ?
— 70—80, după o triere se

rioasă, bineînțeles. 70—80 din 
300—400 de modele propuse. 
Aceasta este producția fabri
cii intr-un an de zile.

— Ce rațiune dictează a- 
ceastă foarte severă triere ?

— Calitatea este cea care 
ne impune această triere. Ca
litatea este, de altfel, proble
ma care preocupă zi de zi, 
oră de oră, atelierul nostru, 
întreaga întreprindere. Produ
cem încălțăminte în diverse 
mărimi, culori, linii estetice, 
încălțăminte rezistentă, ușoa
ră, flexibilă. încălțăminte în 
sute și mii de sortimente, 
pentru toate gusturile.

— Reușiți această perfor
manță ?

— Da, pentru că, ce poate 
fi mai frumos decît transfor
marea unui trebuie planificat, 
virtual, promițător, într-un 
este încărcat de sentimentul 
reușitei depline.

Pe drum, secretarul organi
zației îmi spune :

— Avem în întreprindere 
peste 1 400 de muncitori a 
căror vîrstă nu trece de 29-30 
de ani. O forță impresionan
tă deci. Niște energii colosale 
pe care ar fi păcat să le iro
sim. Priviți acest parc; anul 
trecut era un maidan, o pîr- 
loagă. Tot noi am amenajat 
terenurile de volei și de fot
bal, precum și parcul din Ghe- 
răiești. Gîndiți-vă atunci, sen
timentul profund, satisfacția 
că ai sădit un arbore care va 
rămîne peste ani, poate fi re
dat oare cifric, sau numai ci
fric? Dorim, de asemenea, ca 
prin mijloacele și prin efortul 
nostru să construim și o can

tină în incinta întreprinderii.
— Ce inițiative legate de 

producție ați organizat ?
— Cei de la atelierul cusut 

au inițiat un concurs cu tema: 
„Să lucrăm o zi pe lună din 
materialele economisite!" Re
zultatul: numai în lunile iulie 
și august, economii de 216 000 
de lei. De asemenea, mulți ti
neri studiază „Cartea tehnică", 
aprofundează bibliografia le
gată de meseria pe care o 
practică. Totodată, avem întâl
niri periodice cu cadrele din 
conducerea întreprinderii pe 
tema „Părerea beneficiarilor 
despre produsele pe care le 
realizăm".

In iama lui *71 au fost an
gajați, prin darea în funcțiune 
a unor noi capacități de pro
ducție, peste 600 de tineri, 
majoritatea necalificați. A tre
buit să discutăm cu fiecare de 
la om la om. Toți aveau pro
bleme, dar fiecare în felul 
său, fiecare cu o optica și o 
personalitate deosebite. Aco
modarea cu procesele moder
ne de producție era o necesi
tate stringentă. In prezent ma
rea majoritate a acestor tineri 
s-au calificat la locul de mun
că. In acest fel am reușit per
formanța ca, de la o produc
ție de 200 de perechi de în- 
călțăminte, cît se realiza la o 
singură bandă. într-un schimb, 
să ajungem la o producție de 
l 600—1 700 de perechi în
tr-un schimb. M-am servit de 
aceste date să afirm că fiu 
frazele creează, nu declamarea 
rece și olimpiană angrenează 
tineretul, ci munca de la om 
la om, exemplul viu, posibili

tățile pe care le oferim în 
scopul definirii personalității 
fiecărui tînăr în parte.

RAȚIUNEA 
INOVAȚIILOR
Pe maistrul Ursu Constan

tin l-am întâlnit pe scări, la ie- 
?irea din atelierul de croit. A- 
erga literalmente cu un vraf 

de dosare în mină.
— Așteptați-mă, mă întorc 

imediat /
A revenit surprinzător de re

pede.
— Trebuia să predau situa

ția cu economiile pînă azi la 
doua.

— Apropo...
— Vedeți, o bună parte din 

materia primă noi o primim 
din import. Deci, în această 
situație, chestiunea numărul 
unu este reducerea efortului 
valutar. In acest sens noi am 
mers pe două căi: fie prin re
ducerea de materiale, din cele 
importate, fie prin înlocuirea 
lor cu produse românești cu 
indici calitativi asemănători. 
Astfel, prin folosirea rațională 
a foliobronzului, pînă la sfîr- 
șitul lunii iulie, am realizat e- 
conomii în valoare de peste 
586 000 de lei. Tot din atelie
rul nostru a pornit inițiativa 
ca fiecare lucrător să realize
ze în plus, pînă la sfîrșitul a- 
cestui an, produse în valoare 
de 4 000 de lei. Deja, pînă la 
sfîrșitul lunii_ august aceste 
depășiri de plan se cifrează la 
3 400 de lei pe cap de mun
citor. Aș aminti pe cîțiva din
tre fruntașii atelierului de 
croit Stoleru Aurel, Sava Ze- 
nbvia, Almășanu Elena ș.i 'al
ții. Stoleru, de exemplu, de la 
începutul anului pînă în pre
zent, a economisit peste 350 
de m.p. de piele naturală, ceea 
ce echivalează cu 40 000— 
45 000 de lei.

— Cealaltă cale de reduce
re a efortului valutar în ce 
constă ?

— Vă propun să vizitați a- 
telierul de întreținere și repa
rații al secției și vă veți con
vinge.

Un banc de probă, un 
strung, un stand de accesorii 
și piese de schimb pentru u- 
tilajele din secție expuse pe 
masa de lucru a inginerului 
Tutman Leon. Și birou, și a- 
telier, și punctul de unde 
pleacă și se materializează 
cele mai multe din inovațiile 
făcute în întreprindere.

— Deci sinteți un veritabil 
centru de inovații în cadrul 
întreprinderii.

— Intr-un fel, da. Fiind un 
atelier de întreținere și repa
rații, trebuie să facă față uno* 
probleme pe care le pune pro
cesul de producție zi de zi, 
oră de oră. Un minut de stag
nare la o întreprindere ca a 
noastră costă imens De aceea 
trebuie să găsim mereu solu
ții noi. mai eficiente, sponta
ne uneori. Am să vă dau un 

exemplu mai concludent în a- 
ceastă privință: Dumii.u 
Gheorghiu este doar de cîțLa 
ani la noi, da*, impus de me
seria pe care o practică, are 
două inovații care au adus e- 
conomii importante în proce
sul de producție: modificarea 
mecanismului de susținere a 
brațului la mașina de tras 
vîrf, marca Soit, tip 02127 și 
înlocuirea pompelor din im
port cu pompe fabricate în 
țară la mașinile de presat tal
pă, marca Svit, tip 04286.

In cele din urmă, toate a- 
ceste economii, fie cele enu
merate de maistrul Vrsu Con
stantin, fie cele realizate de 
inovatori de la atelierul nos-
tru, au un singur scop: ri
dicarea calității — modele di
verse, rezistente, flexibile, u- 
șoare, la un preț de cost mai 
scăzut.
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CALIFICĂRII
O vizită la „Partizanul” îți 

oferă prilejul unor descoperiri 
revelatoare pe care nu le în- 
tîlnești decît acolo, în dialo
gul amplu și responsabil al o- 
mului cu mașina, al omului cu 
semenii săi, al omului pentru 
care opțiunea de a~ ridică ele
mentul comun la nivelul mi
raculosului se face numai în 
cadrul acestor nobile dialo
guri.

— Da, este adevărat. Dar 
criteriul de bază este educa
rea acestei opțiuni, este efor
tul pe care trebuie să-l depu
nă- fiecare muncitor, tehnician 
și inginer pentru ca dialogul 
omului cu tot ceea ce îl în
conjoară să devină mai trai
nic, mai deschis spre ceea ce 
este mai nou și mai rațional. 
Calificarea este o treaptă a 
unui întreg proces. De aici am 
pornit și noi. Chiar în mo
mentul de față avem 75 de 
oameni care se califică în di
verse meserii. Alții o sută vor 
începe cursurile de calificare 
la sfîrșitul acestei luni. Avem, 
de asemenea, 30 de cursanți 
la limbi străine, dintre cadrele 
medii și cu pregătire superi
oară. Avem 13 cursuri de per
fecționare frecventate de peste 
300 de oameni. Am început 
cursurile de policalificare.

Am plecat de la ideea că 
specializarea strictă înseamnă 
și cunoașterea meseriilor în
rudite, înseamnă și o viziune 
de ansamblu asupra întregu
lui proces de producție. A- 
cestea sînt cîteva aspecte 
care privesc pregătirea pro
fesională. Numai cîteva, zic. 
Dar cele legate de felul în 
care privim ceea ce producem, 
felul în care privim ceea ce 
produc colegii noștri ? Deci 
pornim de la calificare, dar 
trecem peste aspectele ei ime
diate, îi atribuim semnificații 
mult mai largi decît cele care 
se înțeleg îndeobște.

— Numele dumneavoastră.
— Munteanu Viorica.
Iată, deci, o întreprindere 

unde tradiția se îmbină în 
mod armonios cu prestigiul, 
un prestigiu păstrat și con
solidat timp de decenii, un 
prestigiu continuat de oame
nii de azi, in cea mai mare 
parte tineri. O marca unde, 
pe lîngă produsele atît de cu
noscute, s-au format și oa
meni, s-au .dezvoltat conști
ințe.
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TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis următoarea 
telegramă președintelui Consiliului Republican al Republicii 
Arabe Yemen, ABDEL RAHMAN AL-IRIANI ;

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Arabe Yemen, 
am plăcerea să adresez Excelenței Voastre felicitări cordiale, 
împreună cu cele mai bune urări de sănătate persdnală, de 
pace și progres poporului yemenit.

Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a trimis 
următoarea telegramă președintelui Consiliului de Miniștri și 
ministru al afacerilor externe al Republicii Arabe Yemen, 
MOHSEN AL-AINI :

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Arabe Yemen, vă 
rog să primiți. Excelență, sincere felicitări șl cele mai bune 
urări de sănătate personală și de prosperitate poporului ye
menit prieten.

Sosirea în Capitală a tovarășului P.E. Șelest

actualitatea

Luni a sosit ÎA Capitală tova
rășul P. E. Șelest, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
care la invitația C.C. al P.C.R., 
își va petrece concediul de o- 
dihnă în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspetele a fost salutat de 
tovarășii Gheorghe Rădulescu,

• LUNI DIMINEAȚA A PLE
CAT LA BUDAPESTA delega
ția Consiliului popular al mu
nicipiului București condusă de 
tovarășul Gheorghe Cioară, pre
ședintele Comitetului Executiv

Centenarul Gării de Nord
Cu prilejul aniversării a 100 

de ani de la inaugurarea Gării 
de Nord și a liniei ferate Bucu
rești—Ploiești, luni la amiază a 
avut loc în Capitală o adunare 
festivă.

Au luat parte Marin Măroiu, 
adjunct al ministrului transpor
turilor și telecomunicațiilor, 
Stelian Grindeanu, secretar al 
Comitetului municipal București 

P.C.R., Alexandru Grecu, pre- 
^dintele Uniunii sindicatelor 
din transporturi și telecomuni
cații, numeroși feroviari din 
București și Ploiești.

în cuvîntul său, Ionel Mano- 
lache, președintele Comitetului 
oamenilor muncii din regionala 
C.F.R. București, a vorbit des
pre evoluția căilor ferate româ
ne in decursul unui veac de 
existență relevînd rolul pe care 
l-a avut Gara de Nord ca prin
cipal centru în dezvoltarea 
.transportului feroviar din țara 
noastră. Vorbitorul a subliniat 
printre altele că, în prezent, 
volumul de mărfuri transpor
tate în regionala C.F.R. Bucu
rești este de 4.7 ori, iar cel al 
călătorilor de 2 ori mai mare 
față de anul 1950. Numai în 
Gara de Nord vin swu pleacă 
zilnic peste 100 de perechi de 
trenuri iar numărul călătorilor 
s-a ridicat, anul trecut, la a- 
proape 24 milioane. Ca urmare 
a dotării căilor ferate cu noi 
mijloace de investiții în scopul 
satisfacerii cerințelor mereu 
crescînde de transport ale eco
nomiei naționale și bunei de

VREMEA
METEOROLOGUL

OCTAVIAN BERBECEL NE COMUNICĂ:

în lunile august și septembrie au 
căzut precipitații dintre cele mai 
abundente înregistrate în ultimii 
40 de ani în jumătatea de est a 
țării. în Moldova partea estică și 
nordică a Transilvaniei ca și în cea 
mai mare parte a-Munteniei totalul 
precipitațiilor pentru lunile men
ționate au atins valori de 200 și 
chiar 300 litri pe metrul pătrat, 
determinînd exces de umiditate și 
băltiri în stratul arabil pe terenu
rile slab drenate.

în zonele menționate condițiile 
reanective au afectat în mare mă- 
jflK legumicultura, strugurii șl 
frtictele. și au îngreunat lucrările 
de recoltare a acestora.

In Dobrogea, sudul Olteniei și în 
cea mai mare parte a zonelor de 
șes din vestul țării, ploile au fost 
mai moderate și s-a putut lucra 
în condiții mai bune decît în res
tul zonelor.

în continuare, vremea se menți
ne relativ rece la înceout (26—27 
septembrie) cînd și ploile vor fi 
mal frecvente mai ales în jumă
tatea de est a țării.

în aceste zile temperaturile mi
nime vor oscila între 1—8 grade, 
valori mai coborîte semnalîndu-se 
în Transilvania și nordul țării 
unde cu totul local se va semnala 
șt brumă.

în a doua parte . a săntămînii, 
vremea se ameliorează si se va 
încălzi treptat, temperaturile mini
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Centrala industrială de îngră
șăminte chimice Făgăraș recru
tează pentru Combinatul chimic 
Făgăraș absolvenți ai școlii ge
nerale de 8—10 ani pentru în
scrierea la concursul de admite
re la următoarele forme de învă- 
tămînt și meserii

■— operatori la fabricarea 
produselor explozive ;

■— lăcătuși mecanici 
industria chimică ;

— lăcătuși mecanici 
turbine cu aburi ;

— tîmplari manuali 
«aii ;

pentru

cazane o

univer- ©

LA ȘCOALA PROFESIONALĂ

— operatori la fabricarea 
compușilor azotului și în
grășămintelor cu azot;

— operatori la fabricarea 
compușilor sulfului și în
grășămintelor cu fosfor ;

•— operatori 
loranților 
lor;

— operatori
materialelor plastice ;

la fabricarea co
și intermediari-

la fabricarea

UCENICIE LA LOCUL DE 
MUNCA

— îâcătuși-mecanici în indus
tria chimicâ ;

— strungari ;
— sudori.
înscrierile se fac zilnic la cen- 

trui școlar pentru industria chi
mică Făgăraș pînă în ziua de 27 
septembrie 1972 inclusiv.

Se primesc numai băieți.
în perioada școlarizării se a- 

sigură cazarea.

£
f

membru al Comitetului Execu
tiv. al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Teodor 
Marinescu, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

Au fost prezenți V. S. Tiku- 
noy, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al U.R.S.S. la București, 
și membri ai ambasadei.

al Consiliului popular al muni
cipiului, primarul general al 
Capitalei, care va participa la 
festivitățile prilejuite de cente
narul Unirii Budei cu Pesta.

serviri a publicului călător în 
viitorii 10—15 ani volumul acti
vității desfășurate de feroviarii 
clin această regională va crește 
de peste patru ori față de anul 
1972.

Cei prezenți au adoptat o te
legramă adresată Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se exprimă 
hotărîrea de a munci cu dărui
re și abnegație pentru ca 
transporturile pe liniile noastre 
ferate să se desfășoare în con
diții depline de regularitate și 
siguranță a circulației, de efi
ciență economică maximă.

O adunare asemănătoare a 
avut loc, cu același prilej, la 
Clubul ceferiștilor din Ploiești.

CRONICA 
U.T.C.

Ieri s-a înapoiat în Capi
tală, venind de la Sofia, de
legația Comitetului munici
pal București al U.T.C., con
dusă de tovarășul loan Co- 
ciuba, secretar al Comitetu
lui municipal U.T.C., care a 
participat la întîlnirea re
prezentanților tineretului din 
capitale ale țărilor socia
liste.’

me vor mai coborî sub 4 grade în 
zonele agricole, iar maximele se 
vor* ridica pînă la 16—20 de grade.

Perspectiva unei perioade de timp 
de lungă durată favorabilă agri
culturii se întrevede în prima ju
mătate a lunii octombrie cind 
aproximativ 10—12 zile vor fi pri
elnice lucrărilor în cîmp.

In atenția cititorilor
Dorim să prezentăm cititorilor noștri o PAGINA DE „AC

TUALITATE" mai atractivă, mai dinamică, mai apropiată de 
interesele și aspirațiile lor.

In acest scop solicităm PARTICIPAREA FIECĂRUIA DIN
TRE DVS. I

Așteptăm să primim — începînd chiar de astăzi - ginduri, 
opinii referitoare la activitatea dvs. profesională, la contri
buția dvs., la realizarea sarcinilor colectivului în care lucrați 
sau invâțați, relatări privind succesele sau eventualele difi
cultăți pe care le întimpinați, precum și orice aspect sau fapt 
pe care îl socotiți demn de remarcat.

Scrisorile dvs. vor purta adresa ziarului (București, Piața 
Scînteii nr. 1), cu mențiunea „PENTRU RUBRICA ACTUALI
TATE".

IN FIECARE ZI, 1N VIAȚA COMUNEI
Dacă ne vine în 

minte in clipa de 
față o cifră greu 
de determinat, a- 
ceasta este cea care 
reprezintă numă
rul de ore de mun
că voluntar-patrio- 
tică efectuate în 
ultimul an de ti
nerii din comuna 
Peciu Nou (jude
țul Timiș). Sînt, 
oare, cîteva sute, 
o mie, două, cine 
le mai știe numă

rul exact. Tinerii, 
comitetul U.T.C. 
din comună, se o- 
cupă mai puțin de 
contabilitate. Sînt 
prezenți. in schimb, 
permanent — prin 
acțiuni practice, 
spirit de inițiativă, 
idei originale — 
în toate activități
le legate de viața 
comunei. Amena
jarea și întreține
rea spațiilor verzi, 
pietruirea unor 
străzi, contribuția 
la construirea com

| ROMĂ M A *72 Ș

120 DE LECTORATE PE 
TOATE MERIDIANELE

Aceasta este cifra lectoratelor 
de limba și literatura română 
prezente în cadrul unor cunos
cute universități din întreaga 
lume. Faptul aflat de la Minis
terul Educației si învățâmîntu- 
lui relevă interesul crescînd 
pentru patrimoniul culturii ro
mânești, impunerea tot mai in
tensă a valorilor noastre cui-, 
turale pe plan mondial. In cen
tre universitare ca cele din 
Budapesta, Boston, Chicago, 
Cracovia, Moscova, Londra, 
Roma, Paris, Sofia etc, predau 
cadre didactice ale celor mai 
cunoscute facultăți din Româ
nia. Contribuția acestora este 
completată de moderne mijloa
ce audio-vizuale, materiale au
xiliare puse la dispoziție de 
Biblioteca centrală universitară 
din București, reviste de spe
cialitate, ziare, ediții reprezen
tative ale clasicilor literaturii 
noastre.

| EVENIMENT LA ZI |

APARATE ELECTRICE 
ÎN PREMIERA

In orașele cu industrie elec
trotehnică și unități de'^tevăță- 
mînt în acest domenitf^se va 
inaugura o expoziție de aparate 
electrice de măsură și control, 
organizată de întreprinderea 
sovietică de comerț exterior 
„Mashpribrintorg". După Timi
șoara și Craiova. în zilele urmă
toare Piteștiul (28 septembrie, 
la Hotelul Muntenia), Brașovul 
(2 octombrie, "3a InstitutuI'Poli-' 
tehnic) și Bucureștiul (5—^„ oc
tombrie, la Sala Palatului) vor 
deveni gazdele acestei expoziții.

i. vorcu

Redactorul rubricii 
ANDREI BÎRSAN 

plexului intercoo- 
peratist pentru cre
șterea și îngră- 
șarea porcilor (cu 
o capacitate de 
30 000 capete). Zi
lele acestea toți u- 
teciștii comunei 
sînt angajați — 
conform tradiției 
locale — la strîn- 
sul recoltei. Deci, 
o experiență colec
tivă, de ansamblu, 
pe care o recoman
dăm cu căldură, si 
altor organizații 
U.T.C.

■ -...................................
SUBIECT 

DE REPORTAJ

NEPOȚII
LUI AVRAM IANCU...
Intr-un loc din țară sărbăto

rirea centenarului morții lui 
Avram Iancu a fost încărcată, 
desigur, de un sens emoțional 
deosebit. E vorba de comuna 
Avram Iancu, locul unde s-a 
născut marele revoluționar. Cei 
410 elevi de aici — un fel de 
nepoți ai eroului — au înțeles 
să cinstească !ntr-un fel origi
nal acest eveniment. Prin con
tribuție și muncă proprie au 
construit o nouă școală, care a 
fost inaugurată chiar acum cî
teva zile, cu prilejul anului o-

I If
sk

BĂTRÎNUL DIN 
„NADA FLORILOR"

■■■

Un somn de peste 80 de kg (trofeu invidiat 
de orice pescar al Deltei) a adus zilele trecute 
la țărm, în lotca sa, bătrînul pescar Vladimir 
Irimia 
lovea). 
dimir“ 
tinerii
minuitor al carmacei pescărești. Fotoreporterul 
nostru Emanuel Tânjală i-a surprins chipul la 
citeva clipe după 
va fi din nou zi

(din cadrul gospodăriei piscicole Juri- 
La cei peste 80 de ani ai săi „nea Vla- 
continuă să răniînă un exemplu pentru 
învățăcei din „Nada Florilor", un vajnic

I
I

I
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SPORT • SPORT
(Urmare din pag. I)

vilor de la aceste discipline 
li se cuvine o binemeritată 
prețuire pentru dăruirea, ab
negația și puterea lor de 
luptă demonstrate în focul în
trecerilor, pentru buna pregăti
re fizică, tehnică si tactică, pre
cum și pentru înalta responsabi
litate’arătată, de a reprezenta cu 
cinste culorile țării în această 
atît de vastă și încleștată com
petiție mondială.

Pe ce criterii ne bazăm cînd 
afirmăm că comportarea spor
tivilor români la J.O. de la 
Miinchen nu a fost suficient de 
concludentă ? Un prim criteriu, 
un prim argument : în Mexic 
am participat cu 87 de sportivi, 
la 10 discipline ; la Miinchen — 
cil 170 de sportivi, la 16 disci
pline. In Mexic am obținut 4 
medalii de aur, 6 de argint și 
5 de bronz ; la Miinchen : 3 de 
aur, 6 de argint și 7 de bronz. 
O altă demonstrație : noi am 
dobîndit cele mai multe medalii 
la două discipline — lupte și 
caiac-canoe, deci la două spor
turi care nu se integrează, cum 
se știe, într-o amplă mișcare 
sportivă de masă. Am ’ ob
ținut, în schimb, rezultate sla
be sau ne-am clasificat printre 
ultimii, în finale, la discipli
nele cu cea mai mare pondere 
olimpică : atletism — la unele 
probe la care am concurat — 
box,'scrimă, haltere, lupte libe
re, gimnastică etc, apoi la 
jocuri ! handbal — medalia de 
bronz și locul trei pentru cam
pioana mondială, în contextul 
participării de la Miinchen nu e 
o performanță onorabilă — polo 
și volei. Nu mai vorbim de na- 
tație unde nici n-am existat și 
junde nu contăm de ani și ani 
de zile. Să mai observăm că 
pregătirile au durat patru ani, 
că s-a beneficiat de experiența 
olimpiadei mexicane, plus de
plasarea masivă a specialiștilor 
peste hotare pentru punerea Ia 
punct cu documentația. Deci, 
chiar dacă ne-am compara nu
mai cu noi înșine și tot tre
buie. să recunoaștem că n-am 
confirmat așteptările, aspira
țiile, promisiunile făcute iubito
rilor sportului din țara noastră.

La Miinchen, întrecerile pen
tru medalii, pentru supremație 
și locuri fruntașe, pentru do- 
bîndirea gloriei sportive s-au 
desfășurat, cum se știe, la un 
grad foarte înalt de combativi
tate, ambiție, forță, de calitate 
și exigență. S-a văzut, spre cul
mi n-âu putut răzbate decît a- 
ceia carp pe lîngă însușiri, ta
lent au mai demonstrat o pre
gătire totală. Pregătirea fizică și 
tehnico-tactică a olimpicilor ro
mâni, cu excepțiile notate, nu

Nu ați ghicit ! Imaginea surprinsă de obiectivul aparatului 
fotografic nu prezintă ..Bicicletele din Bellesize", ci un aspect 
ce poate fi întîlnit zilnic la poarta Uzinelor textile Cisnădie. 
Și-așa cum ne relata tinărul muncitor Mihai Ținu — atunci 
cînd cele peste 200 de biciclete se află parcate la intrarea uzi
nei, înseamnă că aproape toți uteciștii uzinei sînt angajați în 
„bătălia" producției.

magial. Iată un gest, în apa
rență simplu, poate, dar al că
rui sens, ale cărui resorturi in
terioare, se acordează perfect 
cu o nobilă tradiție.

f TIM8RU |

150 DE AUTOGRAFE 
CELEBRE

Pe cît de originală, pe atît de 
izbutită și deci de valoroasă 
devine încercarea bibliotecii 
municipale „V. A. Urechia" din 
Galați de a-și prezenta, sub 
cristalul celor 40 de vitrine a- 
menajate într-una din sălile 
sale, propria colecție de auto
grafe adunate de-a lungul a

&

s-a situat la nivelul competiției. 
Mulți dintre ei au demonstrat că 
n-au resurse fizice pentru o 
confruntare de durată, că nu 
posedă mijloace tactice sufi
ciente, că nu știu să se mobi
lizeze în momentele decisive, 
manifestă în împrejurările grele 
un potențial moral-volitiv re
dus : voleiul, polo, scrima, bo
xerii mai cu seamă, atleții etc, 
au abandonat cursa pentru locu
rile fruntașe din aceste cauze 
care, să fim sinceri, nu sînt 
nici noi și nici • necunoscute.

Atletismul — sportul „rege" 
la J.O. — disciplina olimpică 
cu cea mai mare pondere, nu a 
fost reprezentat corespunzător. 
După Mexic, în această ramu
ră — ca de altfel și în altele 
— nu s-a lucrat în perspectivă. 
La Miinchen am prezentat un 

PERFORMANTA
OLIMPICĂ

lot eterogen : sportivi plafonați, 
cu nume sonore, dar la vîrsta 
lor, cu posibilități limitate, ori 
tineri pregătiți în pripă, fără 
experiență, insuficient rodați în 
concursuri internaționale puter
nice care au capotat de la pri
mele încercări. Cum explică 
Federația de atletism, antreno
rul federal care a răspuns de 
atleți. fluctuația din lot ? Și o 
a doua chestiune : Cum expli
că fenomenul că noi avem atleți 
juniori extraordinar de talen- 
tați și dotați, care cîștigă tit
luri internaționale, obțin per
formanțe care promit mult, și 
pe care, atunci cînd ajung la 
vîrsta senioratului, nu-i mai 
vedem prin loturile naționale ? 
Fiindcă este limpede, pentru 
oricine, la Miinchen un atribut 
al victoriei a fost, indiscutabil, 
tinerețea. Să mai exemplificăm 
cu încă o disciplină — handba
lul. Procesul de restructurare, 
de reîntinerire d echipei tre
buia început imediat după C.M. 
din Franța, nu cu citeva luni 
înainte dp Olimpiadă, pentru a 
avea timp suficient formării u- 
nei echipe redutabile, omogene, 
cu un mare potențial de joc. 
Dar handbalul a fost prndat și 
de interminabile conflicte in

nilor într-o adevărată istorie a 
științei și culturii realizată prin 
manuscrise și semnături de 
prestigiu. Catalogul expoziției, 
el însuși o reușită editorială 
demnă de laudă sub aspectul 
grafic, ne conduce și ne înso
țește prin biografia fiecăruia 
din oamenii de seamă a cărui 
semnătură este reprodusă în 
facsimil, repetînd cu fidelitate 
circuitul expoziției.

întîlnim astfel, între expona
tele oferite vizitatorului, auto
graful stolnicului Constantin 
Cantacuzino pe un atlas apărut 
în secolul 17. alături de cele ale 
poeților Văcărești sau al lui E- 
liade Rădulescu : semnătura lui 
Mihail Kogălniceanu, reprodusă 
dintr-o scrisoare către V. A. 
Urechia, datata 12 septembrie 
1870 : unul după altul, pe ma
nuscrise originale sau pe diver- 
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întoarcerea din larg : „Mîine 
plină pentru lotci, așa că..." 

.1

terne, care au decimat forțele, 
au stins marile ambiții. Situa
ții comparabile s-au întîlnit și 
la alte sporturi.

Iată motivele pentru care, 
dacă ne raportăm la condițiile 
și posibilitățile noastre, la pa
rametrii performanțelor olim
pice, noi considerăm că, avînd 
lotul cel mai mare din întreaga 
istorie a participării noastre la 
J.O., reprezentarea sportului 
românesc la olimpiada miinche- 
neză n-a fost suficient de con
cludentă, de unde, în mod fi
resc, tragem o primă concluzie, 
că sportul românesc de perfor
manță la ora de față, nu înregis
trează succesele așteptate cu 
îndreptățire. Ciudat, această 
concluzie contravine flagrant 
asigurărilor făcute, la ple
care, de conducătorii C.N.E.F.S.: 
în pregătirea olimpică tehni
cienii și sportivii au desfă
șurat, o muncă științifică, pa
sionantă, au exploatat toate 
resursele, criteriul selecției a 
fost acela ca sportivii să se cla
seze pe primele locuri, atmos
fera în loturi a fost dominată 

de exigență, optimism, o atmos
feră extrem de bătăioasă pen
tru îndeplinirea obiectivelor 
propuse. Realitățile de la Olim
piadă — pe unele le-am pre
zentat, sînt cunoscute și altele 
— ne relevă contrariul.’ Că alt
fel cum putem dezlega această 
enigmă : la J.O. de la Miinchen 
au fost spulberate toate recor
durile ’ — mondiale, olimpice, 
europene și, bineînțeles, națio
nale iar sportivii noștri n-au 
reușit să clintească decît unul 
sa,u două recorduri... proprii.

în încheiere, să subliniem, 
cîteva cauze mai generale 
care explică, fie și numai 
în parte, insuccesele noas
tre olimpice, acolo unde au fost 
insuccese, stările de fapt din 
sportul nostru de performanță. 
Principala cauză rezidă în con
cepția care guvernează activi
tatea organelor sportive, fede
rațiilor, privind dezvoltarea 
mișcării sportive de masă. Con
trar orientării date de partidul 
și statul nostru, nu se acordă 
atenție, nu se manifestă preo
cupare pentru dezvoltarea acti
vității de masă, pe baze reale, 
ca o soluție pentru lărgirea 
ariei de selecție a valorilor, a 

se volume, apar semnăturile lui 
Aron Pumnul, Nicolae Bălces- 
cu, Hașdeu, Aristizza Romanes- 
cu, Victor Babeș, Vlahuță, 
George Coșbuc și ghiar cea a 
cunoscutului „badea Cîrțan". 
Seria nu se oprește însă aici, 
ci continuă cu mai multe nume 
de scriitori și oameni de știință 
contemporani, unii din ei origi
nari din părțile Galațiului. Des
chiderea capitolului de autogra
fe ale unor autori străini ne 
introduce apoi, din nou în lumea 
unor oameni iluștri, al căror 
nume este întotdeauna rostit cu 
adînc respect : Herbert Spen
cer sau Johann Strauss, Ber
thelot sau Jules Verne, • Henrik 
Ibsen sau Mark Twain, Henri 
Irving, Emile Zola, Carducci, 
Ernst Haekel, Al. Dumas — fiul 
ș.a.m.d.

Nu mai puțin de 150 de do
cumente îi sînt astfel înfățișate 
vizitatorului — de la scrisori 
la manuscrise de poezii, de la 
fotografii la opere întregi ră
mase în original — cărora au
tografele autorilor nu le confe
ră numai autenticitate, ci și o 
valoare istorică deosebită. Ne 
aflăm astfel nu Jnaintea unei 
simple expoziții, ci a unui act 
de cultură care s-a străduit să 
ne dezvăluie tainele unui te
zaur inestimabil, iar eforturile 
de sistematizare care au apelat 
la instrumentele de lucru spe
cifice bllbliotecii i-au adău
gat elementele unei organizări 
strict științifice.

D. M.

CSTîTOWi? fi

DEVA-TG. MUREȘ 
TRASEU DE EXCEPȚIE ?

Mihai I. Vlad, student, Tîr- 
gu Mureș : „în seara zilei de 
9 septembrie am călătorit cu 
autobuzul I.T.A., pe distanța 
Blaj — Tîrgu Mureș (cursa 
I.T.A. Deva — Tîrgu Mureș). La 
urcarea în autobuz am dat șofe
rului taxator Remus Maier 
(autobuzul 31 MS 1382) suma 
de 25 lei, așteptînd să mi se e- 
libereze biletul cuvenit. Nici 
gînd însă ! Pentru a nu atrage 
atenția n-am insistat imediat să 
mi se dea biletul, Pe traseul pe 
care am călătorit, tînărul șofer 
a mai încasat bani și, de ase
menea, nu a eliberat bilete la 
alți numeroși călători".

Ne întrebăm dacă nu e nor
mal ca și pe traseul I.T.A. men
ționat biletele să fie eliberate 
fără insistența expresă a călă
torilor ? Ce părere au în aceas
tă privință organele de control 
din cadrul I.T.A Tîrgu Mureș ?

sportivilor de performanță. In
vestirea unor organizații de 
masă, printre care și U.T.C., cu 
atribuții în organizarea activită
ții sportive de masă, nu a în
semnat și nu poate însemna seu-, 
tirea de răspunderi în acest do-’ 
meniu a organelor sportive spe
cializate. Din păcate lucrul a- 
cesta se întîmplă în realitate, 
intervențiile, acțiunile și con
tribuția specialiștilor din dome
niul sportului fiind, practic, 
inexistente. Din comoditate se 
lucrează cu loturi restrînse, se 
duce o muncă de laborator, nu 
există emulație, nu există con- 
curenți mulți și valoroși care să 
se bată pentru victorie, pentru 
titluri.

Aș întreba : ce fac comisiile 
de sport de masă de pe lîngă 
fiecare federație ? Ce bilanț al 
activității lor pot să prezinte 
după atîția ani de existență ? 
Copiii bat mingea pe străzi, nu 
sînt cuprinși într-o activitate 
organizată, continuă, pe dis
cipline, în școli. De cele 
mai multe ori sport de masă 
găsim numai în ședințe, în do
sare și în rapoarte. Alte cauze 
țin.de condiția și calitatea teh
nicienilor noștri, a procesului 
de selecție și instruire. Se pare 
că metodele de antrenament 
sînt perimate, învechite, depar
te de cerințele și exigențele ac
tuale, tehnicienii noștri nu fac 
eforturi de perfecționare în a-

MERIDIAN
• ECHIPA LANDSKRONA (adversara formației Rapid Bucu

rești m „Cupa Cupelor*'), a pierdut în deplasare cu 1—5 (0—3) în 
fața echipei Aadvidabcrg, iar Ndrrkoeping (adversara echipei 
< *^rat* *n «»Cupa U.E.F.A.“) a fost învinsă, în deplasare, cu 
1—0 (0—0) de formația Oergryte.

• TURNEUL INTERNAȚIONAL „OPEN* de tenis de la Los 
Angeles s-a încheiat cu victoria campionului american Stan 
Smith, care l-a învins în finală cu 6—4, 6—4 pe compatriotul său 
Roscoe Tanner. Corespondentul agenției „France Prcsse“ sub
liniază în comentariul său că tinărul tenisman american Roscoe 
Tanner a evoluat bine și in finală, cedînd în ambele seturi la 
mare luptă în fața unui adversar, evident, mai experimentat.

• LA WROCLAW, în cadrul campionatului de handbal al Ar
matelor Prietene, echipa Steaua București a învins cu scorul de 
27—14 pe reprezentanta Bulgariei la această competiție.

• LA SKOPLIE, în cea de-a 20-a ediție a Olimpiadei mascu
line de șah s-au disputat întîinirile rundei a 6-a. Echipa Româ
niei, care joacă in grupa a 8-a, a întîlnit formația Filipinelor. 
Scorul, oarecum neașteptat, este de 2—1 (o paitidă întreruptă), 
în favoarea șahiștilor filipinezi. Torre a ciștigat la Gheorghiu, 
Ciocîltea l-a învins pe Cardoso, iar Rodriguez a obținut victo
ria la Ghițescu. A fost întreruptă partida Badilla—Ghizdavu. In 
fruntea clasamentului acestei gr.upe, se află S.U.A. cu 19,5 punc
te. urmată de Filipine — 16 puncte (1) și România 15.5 (li puncte.

• ETAPA A 5-A a Turului ciclist ai Bulgariei a purtat cara
vana pe traseul Gabrovo—Razgrad (162 km). Primul a trecut 
linia de sosire rutierul sovietic Ceaplîghin, ’cronometrat cu 
timpul de 3 h 53’31”. Cu plutonul doi. la un minut si 27 secun
de, au sosit și cicliștii români M. Hrisoveni, N. David și Fr. Gera.

Tricoul galben continuă să fie purtat de Trifonfiv (U.R.S.S.), 
urmat de coechipierul său Zibirev — la 1’01”, polonezul Ko
walski — Ia 1’30”. Concurenții români ocupa următoarele locuri: 
Gera (10) — la 4’19”. Cernea (14) — la 4’42’, David (16) — la 
4’42”, Hrisoveni (41) — la 8’54”, Tănase (63) — la 48’24 ”.

Clasamentul general pe echipe : 1. U.R.S.S. — 45 h 3.T06” : 2. 
Polonia — la 3’52” ; 3. Cehoslovacia — la 4’32” ; 4. România 
(Combinata Brăila-Brașov) — la 6’38”,

MAȘINĂ FURATA 
NUMĂR FALS

• ...Ora 2 noaptea, str. Ro
tundă. Un autoturism Moskvicl 
oprește lingă un Fiat, 850 parcat 
la marginea trotuarului. Mosk- 
viciul poartă numărul 1 B 2471, 
dar aceasta nu este identitatea 
sa reală ! Tînărul care-1 con
duce a schimbat numărul ade
vărat al mașinii, 5 B 5142, (fu
rată evident) cu unul fals — 
furat și acesta de la altă mași
nă ! — pentru a deruta o even
tuală urmărire... A coborît deci 
din Moskvici ; cu chei potrivite 
deschide ușa din dreapta a 
Fiatului, se apleacă înăuntru și 
începe să îndese într-o saco
șă de plastic tot felul de obiec
te : un fîș, 2 cărți, o trusă de 
plastic. Apoi închide ușa la loc 
și se îndreaptă spre auto
turismul, al cărui număr era la 
ora aceea (după cum am ară
tat) 1 B 2471. La prînz, Moskvi-, 
ciul cu pricina purtase alt nu
măr ; 1 if 977. la amiază altul 
— 6 B 6797, cu o zi înainte al
tul — 3 B 8325. Toate plăcile dc 
înmatriculare respective fusese
ră furate de la diverse auto
turisme.

Probabil că Dan Ciurea „au
torul" isprăvilor relatate mai 
sus, (23 de ani, str. Ion Mari
nescu, 63. sector 3) admirase 
din cale afară anume pseudo- 
eroi de filme comerciale, ce se 
îndeletniceau cu furtul de auto
turisme. a omis, se vede, faptul 
că isprăvile unor asemenea per
sonaje cu morală de două pa
rale sfîrșesc întotdeauna in
tr-un anumit loc, arestul mili
ției, unde și tinărului D.C. îi 
este rezervată o sancțiune pe 
măsura faptelor comise.

CIFRE, EVIDENȚE 
(FALSE)...

• Tînărul Mihai David se 
comporta — de cînd devenise 
ajutor de șef de unitate la bra
seria bucureșteană „Monte 
Carlo* — cu „deosebită* aro
ganță. Aproape că nu-și mai 
cunoștea colegii. Era și peste 
măsură de ocupat. Cifre, regis
tre, evidențe, situații. Care să 
fi fost insă adevărata taină a 
acestei „activități* ? Dragostea 
pentru muncă, spiritul de pro
bitate profesională ? Nici vor
bă ! Numai dorința meschină 
de căpătuială, necinstea. Bilan
țul Îndeletnicirilor sale a fost 
precizat de către organele mi
liției economice : 6 000 Iei lipsă 
din gestiune. Procedeul de lu
cru : ticluirea de borderouri 
false. „Soldul” întregii operații 
va fi, desigur, pedeapsa desti
nată tuturor celor care con
fundă avutul obștesc cu pro
priul buzunar.

cest sens, preluînd experiența 
cea mai înaintată în materie. 
Nu se acordă atenția cuvenită, 
apoi, muncii cu juniorii într-o 
perspectivă mai îndelungată, ci 
numai pentru obținerea unor 
rezultate imediate și astfel, se 
pierd pe drum, talente autenti
ce. Insuficienta dezvoltare a 
bazei materiale impietează, de 
asemenea, asupra performan
ței. Dar aici ar fi de ob
servat că unele investiții au 
fost irosite pe baze sportive 
gigant, în loc să fie construite 
baze sportive simple și multe 
care să atragă masa tineretului 
la practicarea sportului. Pentru 
aceste baze care nici măcar nu 
sînt folosite (vezi complexul de 
la Piatra Arsă care a și fost, 
de altfel, cedat O.N.T., stadio
nul din Brașov, căruia nu i se 
găsește un stăpîn etc. etc.) s-au 
cheltuit, nerațional și neefi
cient, multe milioane de lei. 
Ar mai fi cauze care țin de 
condiția socială și morală a an
trenorilor și sportivilor, de pe
dagogia si educația acestora. Nu 
a fost în intenția noastră să 
aprofundăm totul, să intrăm si 
să facem singuri lumină în 
caruselul cauzelor șî efecte
lor, lăsăm pe seama altor 
factori, care au mai multă com
petență și sînt oblicați s-o facă, 
să răspundă acestor chestiuni 
vitale pentru redresarea sportu
lui românesc de performanță.
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PRIMIREA
DELEGAȚIEI

C.C. AL P.C.R.
DE CĂTRE

TOVARĂȘUL•>

KENJI MIYAMOTO
Presedintele Prezidiului 

C.C. âl P.C.J., Kenji Miya
moto, a primit la 25 sep
tembrie după-amiază, la se
diul Comitetului Central, pe 
tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil, ’membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
precum și pe ceilalți membri 
ăi delegației C.C. al P.C.R., 
cu care a avut o convorbi-, 
re ce s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească și 
tovărășească.

Din partea japoneză au 
participat Tomio Nishizawa, 
membru al Biroului Perma
nent al Prezidiului C.C. al 
P.C.J., Ichiro Sunâma, mem
bru al Prezidiului C.C. al 
P.C.J., șef al secției Interna
ționale a C.C. al P.C.J., Hi
roshi Tachikî, locțiitor al 
șefului secției Internațio- 

* nale.
Președintele C.C. af P.C.J^ 

Sanzo Nosaka, a oferit 
25 septembrie un dineu 
onoarea delegației C.C. 
P.C.R. Au participat delega
ția română și membri ai 
Prezidiului C.C. al P.C.J.

Dineul s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească 
și tovărășească.

la 
în 
al

Membrii delegației C.C. al 
P.C.R. au vizitat Muzeul 
Național de Artă din Tokyo 
și au luat parte la un spec
tacol cuprinzînd dansuri și 
cîntece cu conținut revolu
ționar, antirăzboinic, dat în 
„Toshi Center Hall“ de e- 
chipa de dansuri „Warabiza" 
a tinerilor muncitori.

Sosirea primului ministru
al Japoniei în

PEKIN 25. — Corespondentul 
Agerpres, Ion Gălâțeanu, trans
mite : Primul ministru al Japo
niei, Kakuei Tanaka, a sosit luni 
la Pekin, la invitația premieru
lui Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, Ciu En-lai.

în aceeași zi, au început con
vorbirile ’ dintre premierul 
Ciu En-lai și Kakuei Tanaka. 
La convorbiri participă Ci Pîn- 
fei, ministrul afacerilor externe 
al R.P. Chineze, Masayoshi Ohi- 
ra, ministrul afacerilor externe 
al Japoniei, alte . persoane ofi
ciale chineze și japoneze.

Ciu En-lai, premierul Consi
liului de Stat al R. P. Chineze, 
a oferit, luni, o recepție în 
onoarea primului ministru japo
nez, Kakuei Tanaka, transmite 
agenția China Nouă.

Luînd cuvîntul, Ciu En-lai și-a 
exprimat satisfacția în legătură 
cu vizita la Pekin a premierului 
Tanaka, care urmează să nego
cieze și să reglementeze pro
blema 
dintre 
numele ______ ___ ... __
Tzedun și al guvernului chinez, 
a exprimat un călduros bun. ve
nit oaspeților japonezi. Această 
vizită, a subliniat Ciu En-lai, 
deschide o nouă pagină în isto
ria relațiilor chino-japoneze. Cu 
toate că încheierea stării de 
război dintre cele două țări nu 
a fost proclamată, a relevat 
vorbitorul, contactele prietenești 
și relațiile comerciale dintre po
poarele Chinei și Japoniei s-au 
dezvoltat continuu. în ultimii 
ani, a declarat Ciu En-lai, nu
mărul prietenilor japonezi care 
au vizitat China a depășit pe 
cel al prietenilor din alte țări, 
âar volumul comerțului Chinei 
cu Japonia pe baza egalității și* 
avantajului reciproc a fost mai 
mare decît cel al comerțului cu 
alte țări.

Evocînd schimbările ce au loc 
pe plan mondial și declarațiile 
premierului Tanaka, după ve
nirea sa la conducere, de a 
promova o nouă politică față de 
China, Ciu En-lai a relevat că 
guvernul chinez, pornind de Ia 
poziția sa consecventă, a dat un 
răspuns pozitiv la aceste propu
neri. El a menționat că există, 
într-adevăr, o bază bună pentru 
normalizarea relațiilor celor 
două țări. Este o dorință comu
nă a popoarelor Chinei și Japo
niei de a promova prietenia și 
de a restabili relațiile diploma

normalizării relațiilor 
China și Japonia și, în 

președintelui ’ Mao

Lucrările sesiunii O.N.U
START IN DEZBATERILE GENERALE
In plenara 

le a O.N.U.
Adunării Genera- 

__ _ _____ au început, luni
dimineața, dezbaterile de poli
tică generală.

ț’ăstrîndu-se tradiția, dezba
terile au început cu discursul 
ministrului afacerilor externe 
al Braziliei, Mario Gibson 
Barboza, care a subliniat că 
„progresul încurajator pe care 
&-am realizat încetul cu înce
tul, de-a lungul complicatei căi 
a reconcilierii divergențelor în 
relaxarea încordării internațio
nale, este mult prea lent pen
tru a ajunge la realizarea 
idealurilor de pace și securita
te ale omenirii". El a arătat că 
norii unei confruntări nuclea
re încă nu au fost risipiți, că 
^.balanța terorii'* a fost doar 
Înlocuită cu o altă balanță 
f,cea a prudenței", că conflic
tele din anumite zone ale lu
mii încă mai amenință în mod 
simțitor pacea și securitatea 
lumii.

Subliniind necesitatea reali
zării unor progrese substanția
le în direcția asigurării păcii 
si securității lumii. ministrul 
de externe brazilian a relevat 
însemnătatea deosebită a par
ticipării mai active a tuturor 
statelor, mari, mici și mijlocii, 
la procesul de destindere, ară- 
tînd că aceasta ar aduce un 
suflu nou în viața internațio
nală, de natură să vindece 
scleroza de care suferă actuala 
structură .In acest context, vor
bitorul a dat ca exemplu efor
tul concertat al' statelor euro
pene sore destinderea și coope
rarea dintre ele, efort care are 
repercusiuni favorabile pentru 
organizarea unei conferințe eu
ropene de securitate.

Referindu-se, apoi, la proble
mele întăririi rolului O.N.U. în 
viața internațională — propu- 

■ nere supusă de România spre 
dezbaterea Adunării Generale, 
Barboza a arătat că „a sosit 
timpul revitalizării organizației 
noastre, pentru a o edifica în- 
tr-un centru de convergență a 
politicii internaționale, întrucît 
numai O.N.U. poate pune la 
dispoziția statelor parametrii 
juridici și politici pentru con
cilierea ’ intereselor naționale 
legitime ale statelor cu cele 
ale întregii colectivități u- 
mane“.

A urmat 
de stat al 
gers, care, 
revistă a evoluțiilor anului po
litic internațional prezen:, a 
subliniat însemnătatea acordu
rilor sovieto-americane interve
nite în acest an, a contactelor 
la nivel înalt sovieto-america
ne și chino-americane. a ne
gocierilor dintre R.D.G. și
R. F.G., între Nordul și Sudul 
Coreei, a evoluției încurajatoa
re a relațiilor inter-europene 
care pot duce la întărirea secu
rității acestui continent. „Spre 
îndeplinirea acestui obiectiv, 
conferința asupra securității și 
cooperării în Europa, în cazul 
în care aceasta este' pregătită 
cu grijă, ar putea juca un roi 
crucial", a declarat William Ro
gers.

în încheierea discursului său. 
William Rogers a vorbit pe 
larg despre problema teroris
mului internațional, arâtînd că
S. U.A. sînt In cel mai înalt 
grad interesate în adoptarea de 
către O.N.U. a unor măsuri e- 
ficace în acest domeniu.

Transformarea O.N.U. într-o 
organizație cu adevărat efica
ce, capabilă să facă față mari
lor și complexelor răspunderi 
care-i revin în direcția menți
nerii păcii și întăririi securi
tății internaționale, a colaboră
rii și cooperării între toate 
statele membre în vederea so
luționării problemelor ce-i re
vin — aceasta a fost tema do
minantă a discursului minis
trului de externe al Guyanei, 
Shridath Ramphal, în plenara 
Adunării Generale.

Ministrul afacerilor externe 
al Ecuadorului, A. J. Lucio 
Parades, care a urmat la cu
vînt, a abordat în principal 
problema lărgirii constante și 
în proporție geometrică a pră- 
pastiei ce separă din punct de 
vedere economic, nivelurile de 
dezvoltare ale statelor puternic 
industrializate de cele ale ță
rilor rămase în urmă sau afla
te în curs de dezvoltare, ară- 
tînd că o asemenea stare de 
lucruri nu poate decît să gre
veze asupra relațiilor interna
ționale, să genereze focare de 
pericole și tensiune în lume.

Sesiunea F.M.I
• LA WASHINGTON au în

ceput luni lucrările Adunării 
generale anuale a Fondului Mo
netar Internațional și guverna
torilor Băncii Mondiale. Româ
nia participă la această sesiune 
cu o delegație de observatori, 
condusă de ministrul finanțelor, 
Florea Dumitrescu.

în ședința inaugurală, pre
ședintele Statelor Unite, Richard 
Nixon, a pronunțat un discurs 
în care a analizat unele proble
me ale sistemului monetar și co- 

jnerțului internațional.
B Au mai luat cuvîntul președin
tele Bănciii Mondiale, Robert 
'McNamarra, si directorul gene
ral al F.M.I., Pierre-Paul 
Schweitzer.

Procesul de la Rabat
• LA RABAT, a început, 

luni, procesul unui grup de 14 
foști miniștri, înalți funcționari

la cuvînt secretarul 
S.U.A., William Ro- 
făcînd o trecere în

și oameni de afaceri marocani 
acuzați de corupție și trafic de 
influență, informează agenția 
M.A.P. Acuzații au fost arestați 
în cursul lunii noiembrie 1971.

Rezoluție privind zona 
Canalului Panama

• PARTICIPANȚII la 
de-al IX-lea Congres inter- 
american de planificare, ale că
rui lucrări s-au încheiat la Bo
gota, au adoptat o rezoluție în 
care cer ca zona Canalului Pa
nama. aflată în prezent sub 
controlul Statelor Unite, să fie 
retrocedată imediat guvernului 
panamez. Menținerea acestei 
zone sub control străin, relevă 
rezoluția, constituie o piedică în 
dezvoltarea economică a statu
lui Panama.

Congresul a examinat un ra
port privind modul de reparti
zare a venitului național în ță
rile latino-americane.

ll.l*. Chineză
tice dintre R. P. Chineză și Ja
ponia. Acum a sosit timpul ca 
noi să îndeplinim această sarci
nă istorică, a spus vorbitorul*

Faptul că sistemele sociale 
ale Chinei și Japoniei sînt dife
rite, a subliniat premierul 
Ciu En-lai, nu trebuie să con
stituie un obstacol pentru ca 
cele două țări ale noastre să 
conviețuiască pe bază de egali
tate și în prietenie. Prietenia 
chino-nîponă, a precizat Cfu 
En-lai, nu dste exclusivistă.. Ea 
va contribui la-slăbirea încor
dării în Asia, și la salvgardarea 
liăcii'mondiale.

In răspunsul său, premierul 
Tanaka și-a exprimat regretul 
în legătură cu faptul că după 
cel de-al doilea război mondial 
relațiile dintre Japonia și China 
au rămas intr-un stadiu anormal 
și nenatural. In opinia mea, a 
declarat el, este important ca 
acum conducătorii celor două 
țări să poarte convorbiri în in
teresul viitorului, cu alte cuvin
te să; poarte convorbiri în scopul 
comun al realizării păcii și 
prosperității în Asia și în lumea 
întreagă. Tocmai în acest scop 
am venit aici. Sper că putem 
stabili relații prietenești și de 
bunăvecinătate cu marea Chină 
și poporul ei și că cele două țâri 
vor respecta, pe de o parte, re
lațiile fiecăreia cu statele prie
tene, iar, pe de altă parte, vor 
contribui la pacea și prosperita
tea din Asia și din lume. Aceas
ta în ciuda faptului că Japonia 
și China au convingeri politice 
și sisteme sociale diferite. Do
resc să îndeplinesc această 
sarcină importantă în realizarea 
unui pas înainte pe calea prie
teniei durabile dintre Japonia și 
China, a relevat în încheiere 
premierul japonez.

E0000
Interesele economice 

ale Islandei prevalează 
asupra angajamentelor 
acestui stat în cadrul

N.A.T.O,
într-un interviu acordat 

ziarului vest-german „Welt 
am Sonntag", un purtător de 
cuvînt al guvernului islandez, 
Hannes Jansson, a declarat că 
interesele economice ale țarii 
sale prevalează față de anga
jamentele acestui stat în ca
drul N.A.T.O. — informează 
agenția United Press Interna
tional. „Cînd se pune proble
ma de a decide între ruina e- 
conamiei interne și bunele re
lații în cadrul N.A.T.O., noi 
vom alege supraviețuirea eco
nomică, a afirmat Hannes 
Jansson.

Interviul acordat de repre
zentantul guvernului islandez 
urmează hotărîrii cabinetului 
de la Reykjavik de a extinde 
limita apelor sale teritoriale, 
hotărîre explicată prin ponde
rea pescuitului în economia 
țării. în legătură cu aceasta. 
Hannes Jansson a declarat că 
decizia guvernului său este 
sprijinită de întregul popor is
landez.

Republica Araba Yemen

de independență
a 26 septembrie.

L
se sărbătorește 
împlinirea unui 
deceniu de la 
proclamarea Re
publicii Arabe 

Yemen. Situată in sud-estul 
Peninsulei Arabice. intre 
Arabia Saudită. R. D. P. a 
Yemenului și Marea Roșie. 
R. A. Yemen are o suprafață 
de 195 000 kmp și o populație 
pe peste cinei milioane de 
locuitori. Existența unor 
populații pe teritoriul actual 
al Yemenului este semnalau 
ineă din mileniile II—I — 
i.e.n. Este vorba de mai mul
te state arabe (Mina. Saba. 
Saba-Himiar> cunoscute prin 
agricultura lor foarte dez
voltată. bazată pe irigații, și 
prin rolul important pe care 
l-au avut in comerțul de 
tranzit dintre țările din O- 
rient și cele din bazinul 
Mării Mediterane. După se
cole de dezvoltare indepen
dentă. întreruptă doar de 
scurte perioade de ocupație 
egipteană. persană și etio
pia ol. sutele de pe teritoriul 
Yemeanluj au fost cucerite 
$i incluse io seeolo! al 15 -lea 
io ralifatul arab. La sfîrțitul 
secolului al IX-le* si începu
tul secolului al X-lea. Yeme
nul s-a desprins din ealifat 
ea urmare a răscoalei kar- 
niaților. dar a rămas io sfera 
de influența a califilor și a 
sultanilor Egiptului. în pri
ma jumătate a secolului al 
XVI-lea a fost cucerit de 
turci, iar in amil 1839 Anglia 
a oenpat această parte a 
Orientului. Ca urmare a pu
ternicei mișcări antiotomane 
a triburilor yemenite. care a 
culminat cu răscoalele din 
anii 1984—1985 și 1918-1911. 
Turcia a fost nevoită să a- 
corde Yemenului, in 1911, au
tonomie internă. După in- 
fringerea Turciei in primul 
război mondial Yemenul a 
devenit un regat de sine stă
tător. Lupta poporului yeme
nit împotriva jugulai colo
nial și a exploatării feudale 
s-a accentuat abia după cel 
de-al doilea război mondial.

în septembrie 1962 un grup 
de ofițeri patriotă a răstur
nat regimul feudal monarhie 
de 13 Sanaa și a proclamat 
Republica Arabă Yemen. In 
deceniul care s-a scurs po
porul yemenit a depus efor
turi susținute pentru învin
gerea problemelor dificile 
moștenite, pe plan economic, 
de Ia regimul feudal, conti- 
nuind. totodată, lupta pentru 
apărarea regimului republi
can în fața încercărilor con-

tinue ale forțelor regaliste, 
sprijinite din exterior, de a 
recuceri pozițiile pierdute. 

Promulgarea primei consti
tuții din istoria țârii, menită 
să asigure cadrul înnoitor al 
activității economice, politice 
și sociale, a constituit în
ceputul transformărilor de 
după revoluția din septem
brie 1962. Apoi, pe baza unui 
program economic, s-a tre^ 
cut la dezvoltarea economiei 
și modernizarea vieții sociale. 
S-au construit numeroase in- 
treprinderi, școli, spitale, șo
sele etc. S-a înființat o com
panie petrolieră națională cu 
sarcina explorării deșertului 
Ti har. Printre cele mai im
portante obiective economice 
intrate in funcțiune in acești 
ani se numără fabricile de 
ciment, aluminiu. medica
mente și de conserve.

Recent, cotidianul yemenit 
AL BILAD anunța că la 
26 septembrie, cu prilejul a 
zece ani de la înfăptuirea 
revoluției in K. A. Yemen 
vor fi inaugurate importan
te obiective economice și 
sociale, printre care noile 
instalații ale aeroporturilor 
Hodeida și Wadi Zabid, un 
spital, mai multe școli și 
sisteme de irigații.

In agricultură. ramură 
dominantă a economiei 
R. A. Yemen, s-au luat, de 
asemenea, măsuri de creștere 
a producției. inființindu-se 
gospodării experimentale 
pentru cultivarea griului, 
bumbacului. legumelor și 
fructelor și pentru creșterea 
animalelor.

în luna iunie 1972 guvernul 
Yemenului a anunțat că a 
fost elaborat un vast plan de 
dezvoltare agricolă a țării, 
capabil sâ furnizeze princi
palele produse necesare con
sumului intern pentru a se 
reduce pe cit posibil impor
turile. Potrivit planului se 
va crea o largă rețea de iri
gații și reamenajări de te
renuri cultivable.

Pe plan extern, Republica 
.Arabă Yemen duce o politică 
bazată pe principiile neutra
lității active și ale nealinie
rii. România intreținc relații 
diplomatice și comerciale cu 
R. A. Yemen care cunosc un 
curs pozitiv, in interesul re
ciproc.

Cu ocazia aniversării a 
zece ani de la proclamarea 
Republicii Arabe Yemen, do
rim poporului yemenit suc
cese pe calea progresului 
economic și social.

GH. S.

b ■ ■■•

I

• LA ISLAMABAD au luat 
sfirșit lucrările sesiunii Adună
rii Naționale a Pakistanului, 
care au durat 40 ce zile. Au fost 
adoptate o serie de legi, inclu
siv care reglementează activita-

tea economică a statului. Adu
narea trebuia să adopte, la pre
zenta sesiune, noua constituție 
a țării, însă comitetul pentru 
elaborarea Constituției nu a pu
tut prezenta proiectul in timp

util. Elaborarea proiectului 
fi încheiată la sfirșitul anului 
curs.

Prelungirea 
stării de asediu 

în Turcia

va 
în

<al 
cu

• CONSILIUL de Miniștri 
Turciei a hotărit prelungirea 
încă două luni a stării de ase
diu, proclamată la 26 aprilie 
1971 în 11 provincii ale țării. 
Purtătorul de cuvînt al guver
nului turc a declarat că deci
zia a fost luată la recomanda
rea Consiliului național al 
Securității.

• ȘEFUL statului irakian, 
generalul Ahmed Hassan El 
Bakr, a avut o întrevedere cu 
ministrul afacerilor externe, al 
Arabiei Saudite. Omar Sakkaf. 
Au fost discutate, cu acest pri
lej. probleme referitoare la re
lațiile bilaterale, precum și

i'

r

in ii,....
R.P.D. COREEANA — Vedere exterioara a Uzinei siderurgice Kim Tchaik

Atacuri puternice
lansate de patrioții

sud-vietnamezi
Forțele patriotice din 

Vietnamul de Sud au an
gajat lupte puternice cu 
trupele saigoneze în pro
vinciile Quang Nam, 
Quang Ngai și Binh Dinh.

în zorii zilei de 25 septem
brie, instalațiile militare ale 
efectivelor saigoneze, ampla
sate la est de orașul Tien Fuok, 
au fost supuse unui intens bom
bardament de artilerie de către 
patrioți. în același timp, unități 
ale F.N.E. au continuat să lan
seze atacuri asupra pozițiilor 
deținute de inamic în vecinăta
tea orașului Ba To, din provin
cia Quang Nam.

Forțele armate populare de 
eliberare au provocat pierderi 
grele trupelor saigoneze dislo
cate în zona șoselei nr. 1, im
portantă arteră strategică ce 
leagă Saigonul de principalele 
orașe din regiunea septentrio
nală a Vietnamului de Sud. în 
urma luptelor puternice anga
jate cu inamicul, patrioții au 
tăiat șoseaua la sud de orașul 
Quang Ngai și controlează în 
prezent aceasta importantă cale 
de comunicație, pe o distanță 
de peste 10 kilometri. Ei au a-

întărite 
aflate 

șoselei,

tacat din nou pozițiile 
ale trupelor saigoneze, 
de o parte și de alta a 
în special pe acelea amplasate 
la sud de orașul Da Nang.

Ciocniri între detașamentele 
patrioților și unităților militare 
saigoneze au continuat și în 
provincia Quang Tri, unde bom
bardierele americane au între
prins raiduri în ultimele 24 de 
ore.

Agenția de presă „Eliberarea" 
a difuzat un nou bilanț al suc
ceselor repurtate de'forțele pa
triotice din Vietnamul de Sud. 
în urma puternicelor acțiuni o- 
fensive lansate de forțele ar
mate populare de eliberare în 
provincia Ben Tre, în perioada 
aprilie-august a.c., au fost scoși 
din luptă 13 000 de militari sai- 
gonezi ; totodată, inamicul a 
pierdut 29 de nave, 9 avioane 
și elicoptere, o însemnată can
titate de muniții — arată agen
ția. în aceeași perioadă, patrio
ții care acționează în provincia 
Gia Dinh au scos din luptă 
5 400 de militari saigonezi, au 
distrus 125 de blindate • și au 
doborît 14 avioane și elicoptere 
ale inamicului.

MANIFESTUL ELECTORAL
AL SOCIAL-DEMOCRA
TILOR VEST-GERMANI

La Bonn a fost dat publici
tății Manifestul electoral al 
Partidului Social-democrat, în 
vederea alegerilor legislative 
care urmează să aibă loc la 19 
noiembrie a.c. După alegerile 
din 1969, se spune între altele 
în manifest — social-democrații, 
în alianță cu liber-democrații, 
au dus o politică de pace și 
progres, iar realismul politicii 
promovate de guvernul Willy 
Brandt s-a confirmat prin re
zultatele obținute în sectoarele 
economic, financiar și social.

Manifestul electoral al P.S.D. 
relevă în continuare că țelurile 
viitoare ale politicii acestui 
partid sînt: consolidarea păcii 
în Europa, continuarea destin
derii între Est și Vest, asigu
rarea dezvoltării economice a 
R.F.G. și a locurilor de muncă, 
preîntîmpinarea fenomenelor de 
creștere a prețurilor. în același 
timp, P.S.D. se pronunță pentru 
consolidarea Comunității Eco
nomice Europene lărgite, prin- 
tr-o strînsă coeziune în alianța 
vestică.

în încheierea documentului 
electoral social-democrat se sub
liniază că, tocmai pentru conti
nuarea reformelor inițiate de 
coaliția P.S.D.—P.L.D., aceasta 
are nevoie de o majoritate soli
dă în noul Bundestag, de votul 
de încredere al populației.

guvernul condus de cancelarul 
Willy Brandt, a hotărît să pă
răsească Partidul Social-Demo
crat, al cărui membru era din 
anul 1946. După cum se știe, 
Karl Schiller a demisionat din 
guvern în luna iulie a.c., în 
semn de protest față de măsu
rile luate de cabinetul vest- 
german în privința controlului 
capitalurilor străine. La sfîrși- 
tul lunii august, Schiller a re
nunțat la toate funcțiile sale în 
cadrul P.S.D.

Intr-o declarație făcută du
minică, la Bonn, Schiller a pre
cizat că și-a anunțat retragerea 
din partid printr-o scrisoare a- 
dresată președintelui P.S.D., 
Willy Brandt. Motivele părăsi
rii partidului, a arătat el, sînt 
aceleași care l-au determinat să 
demisioneze din guvern.

Karl Schiller, fost ministru 
al economiei și finanțelor în

unele aspecte ale situației inter
naționale actuale, printre care 
un loc important I-a ocupat 
criza din Orientul Apropiat.

Este pentru prima oară din 
1968 ci nd un membru al guver
nului saudit vizitează Irakul.

• LA TUNIS, au luat sfîr- 
șit lucrările Congresului na
țional al Tineretului destu- 
rian. Participanții la dezba
teri au adoptat o moțiune 
prin care își exprimă spriji
nul față de eforturile depu
se de guvernul tunisian în 
vederea realizării unității 
maghrebîene, pentru întări
rea relațiilor cu toate țările 
arabe, cu lupta poporului 
palestinian.

La lucrările congresului au 
participat ca invitați delegați 
din mai multe țări arabe, 
precum și reprezentanți ai 
Federației Mondiale a Tine
retului Democrat.

Spania : Ciocniri 
între greviști 

și poliție
Greva declanșată Ia uzina 

Xle automobile „Citroen- 
Hispania'* din orașul spaniol 
Vigo, ia semn de protest 
împotriva concedierii unor 
activiști sindicali, a intrat în 
cea de-a treia săptămină. 
Totodată, mișcarea grevistă 
a cuprins și alte întreprin
deri din oraș, numărul celor 
care au încetat lucrul la 
Vigo ridicindu-se la aproa
pe 15 000 de lucrători, intre 
care cei de la patru șantiere 
navale.

Ca o contramăsură Ia de
monstrațiile organizate de 
muncitorii greviști, autorită
țile au impinzit 
patrule, ce au 
nu permită ___
unor noi manifestații. între 
greviști și poliție au avut loc 
ciocniri' soldate cu rănirea 
citorva persoane. în același 
timp, administrațiile unor 
întreprinderi au anunțat 
concedierea a 6 000 de per
soane, declarînd că sint dis
puse să-i reprimească pe cei 
concediați numai în cazul în
cetării grevei. Această încer
care de 
asupra 
însă Ia 
autorii 
hotărit 
grevistă 
revendicărilor lor, 
vor fi reprimiți la lucru cei 
6 000 de muncitori concediați 
ilegal și nu va înceta perse
cutarea militanților sindicali.

orașul cu 
misiunea să 
desfășurarea

a exercita presiuni 
greviștilor n-a dus 
succesul scontat de 
ei : muncitorii au 
să continue lupta 
pînă la satisfacerea 

pină nu

r0
La Dijon, orașul francez 

înfrățit cu Clujul, a fost or
ganizată, sub egida Camerei 
de Comerț a Republicii So
cialiste România, o „săptă- 
mînă românească4* — bogată 
și variată expoziție cu vîn- 
zare de produse ale indus
triei alimentare, textile și 
de artizanat. Participă o se
rie de întreprinderi româ
nești între care ICECOOP, 
ILEXIM, Fructexport, Pro- 
dexport. La festivitatea i- 
naugurală au luat parte ad
junctul primarului din Di
jon, Pelletret, președintele 
Camerei de Comerț locale, 
Bourland, și alți reprezen
tanți ai vieții comerciale din 
oraș. A fost de față Nicolae 
Murgu, consilier comercial 
al Ambasadei României din 
Paris.
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DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

ARTERE VECHI
ARTERE HO!
P

e vremea cînd 
Columb debar
ca pe continen
tul ce avea să 
se numească A- 
mcrica, praghe- 

zii circulau de mult pe po
dul construit de împăratul 
Carol al IV-lea. Podul a- 
cesta, ornat cu frumoasele 
lui statui de bronz, este și 
astăzi una din principalele 
căi de acces intre cele două 
părți ale orașului despărțite 
de Vltava. Dar este mai 
mult decît atît : este o com
ponentă intrinsecă a acestui 
monument de arhitectură 
care se numește Praga.

Cineva îmi spunea că Pra
ga se compune din cîteva 
orașe-monument, construite 
de-a lungul veacurilor. De 
fapt acest oraș — peste care 
valurile istoriei au trecut lă-

ca urmare a apariției noilor 
cartiere. La aceasta s-a a- C 
dăugat și marele număr de (’ 
autovehicule înregistrate în ( 
Praga (peste 300 de mii de 
mașini particulare, tramvaie, » 
autobuze, autocamioane etc, J 
Ia un milion de locuitori), ’> 
ceea ce a dus la o diminua- C 
re cu 70% a capacității stră- I ( 
zilor, precum și la concen
trarea elementelor poluante 
în atmosferă. r

Cum vor arăta viitoarele r 
artere subterane ale Pra-găi ? z 
Aceste linii vor fi, în prin- z 
cipal, patru la număr : A, z 
B, C și D și vor traversa o- > 
rasul pe diagonalele lui (în S 
final se vor adăuga si râmi- \ 
ficațiile Al, Bl, B2,’ și Cl). C 
Traseele vor totaliza o Iun- C 
gime de 90 km, de-a lungul 
cărora se vor afla cca 100 z 
de stații. începute din plin

Construcții noi la Praga.

DAN LAZARESCU

sînd urme adine încrustate 
în ziduri — este un unic 
monument, ridicat veacuri 
de-a rîndul de generații în
tregi de meșteri iscusiți.

Printre secularele con
strucții doar cîteva clădiri 
sînt noi — mai ales maga
zine, ce caută discret să se 
încadreze în restul ansam
blului arhitectonic. în 
schimb, la marginea Pragăi 
se construiește din plin. Au 
apărut cartiere noi, cu 
blocuri moderne, confortabi
le, nu foarte înalte (6—7 e- 
taje, în majoritatea lor), de
sigur pentru a nu distona 
cu restul orașului. De altfel, 
sarcina urbaniștilor și arhi- 
tecților praghezi este foarte 
dificilă, căci ei trebuie nu 
numai să construiască mult, 
modern, confortabil, econo
mic, ci și să armonizeze noi
le acorduri arhitectonice cu 
simfoniile, gotice și baroce 
ale Pragăi. în cele 38 cartie
re noi s-au concentrat mul
te din cele peste 100 000 de 
locuințe date anul trecut în 
folosință în Cehoslovacia. 
Unele din aceste cartiere 
sînt în plină extindere : cînd 
am plecat cu mașina spre 
Lidice, la periferia capitalei 
am admirat un frumos car
tier de blocuri noi, ce se 
înălțau pe partea stingă a șo
selei. Pe partea dreaptă mai 
era încă pădure.

...Mi se spusese că în „ve
chea" Pragă practic nu se 
construiește nimic. Cu toate 
acestea, în piața Vaclav, la 
poalele dealului pe care se 
înalță Hradul, în Pankrac, 
în Nove Mesto, în Liben, ba 
chiar și în vestita piață din 
Stare Mesto am văzut ade
vărate șantiere, unele din
tre ele destul de întinse. In
tr-adevăr, acolo se constru
iește : numai că aceste con
strucții nu vor întina cu ni
mic aspectul orașului, căci 
se vor întinde... pe sub el. 
Sînt șantierele metroului.

Construirea metroului pra- 
ghez a devenit o sarcină 
prioritară a actualului plan 
cincinal. Cum se explică a- 
cest lucru? Firește, în pri
mul rînd prin extinderea ce 
a luat-o suprafața orașului

încă de anul trecut, lucrări
le de străpungere a acestor 
tunele și construirea stațiile. M 
vor dura pînă în anul 
Deocamdată se lucrează in
tens la străpungerea traseu
lui C, a cărei primă porțiu
ne (7,2 km) va intra în ex
ploatare în 1974. Restul pînă 
Ia 25 de Km ai acestei „dia
gonale" va fi gata în 1985. 
Se deschid curînd și lucră
rile traseului A, din care 
pînă în 1976 vor fi dați în 
folosință 4,5 km. Construc
torii afirmă că aceasta va 
fi poate cea mai dificilă par
te a construcției întregului 
metro, întrucît trece nu nu
mai’ pe sub albia VItavei, 
dar și pe sub vechile și gre
lele construcții ale cartiere
lor Mala Strana și Stare 
Mesto. De aceea, o dată cu 
cei ce pregătesc lucrările la 
tunel, au venit aici șî spe
cialiștii în ocrotirea monu
mentelor, care se ocupa de 
consolidarea vechilor clădiri 
ce fac faima acestor locuri. 
Se fac pregătiri și în vede
rea începerii traseului B, ur- 
mînd ca linia D și ramurile 
anexe să intre abia pe plan
șetele proiectanților.

Au fost proiectate și stații- 
*®t..c?re — în contrast cu 
clădirile de la suprafață — 
vor fi o expresie a arhitec
turii moderne. In general, 
fiecare stație va avea patru 
compartimente : vestibulul, 
sala propriu zisă, tunelul 
d.e le£atură cu scara rulantă 
și încăperea ce va adăposti 
secția tehnică. Pe acest plan 
general, arhitecții au brodat 
diferite variante, strădu- 
indu-se să imprime fiecărei 
stații un aspect inspirat din 
specificul locului unde se va 
afla.

Curînd, deci, podului Ca
rol, micuței ulițe a aurari- 
lor (numită astfel pentru cr 
acolo locuiau cîndva alchi 
miștii), mai noului bulevar 
Vaclav Ii se vor alătura ar 
icrele moderne ale metro' 
lui. care vor adăuga Prag 
atributele unui transport u 
ban modern, dar și un pi 
de frumusețe.
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