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„TINERETUL-factor activ în îndeplinirea cincinalului înainte de termen!“
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NORMA ÎNDEPLINITA
Cu un an în urmă, aproape 

jumătate din tinerii care lucrează 
la Întreprinderea de utilaj petro
lier din Tîrgovițte nu îndepli- 
nec'u integral norma de produc
ție. E drept că cea mai mare 
parte o formau noii angajați

ELEVII Șl
STUDENȚII

MUNCESC CU

în producție, mai ales cei care 
urmaseră cursurile de calificare 
de scurtă durată la locul de 
muncă, cei ou mai puțină expe
riență în producție. Tocmai asta 
a făcut ca, la chemarea lansată 
de C.C. al V.T.C. sub deviza „Tineretul — factor activ în îndeplinirea cincinalului înainte de termen", comitetul V.T.C. al în
treprinderii să-fi fixeze, cu prio
ritate, atenția asupra acestui o- 
biectiv. „Fiecare tînăr cu norma îndeplinită" a devenit lo
zinca mobilizatoare a tuturor or-

ganizațiilor V.T.C. din între
prindere. S-a declanșat o adevă
rată campanie pentru depistarea 
cauzelor care favorizează atare si
tuație fi ameliorarea ei pe cit 
posibil. S-a constatat că cele mai 
multe greutăți sînt la ..prelu
crări metalice", unde, tinerii care 
riu-fi realizau norma lună de 
lună, erau dintre noii angajați, 
repartizați, de obicei pe utilajele 
uzate, lipsiți de cantitatea cores-

V. RAVESCU
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

• Delegația
Dao" din

Uzinei „Tron Hung
Hanoi

UZINA „CARBOCHIM" din Cluj a raportat îndeplinirea înainte de termen a planului de producție pe 9 luni realizînd o producție globală suplimentară în valoare de aproape 10 milioane lei. Merită subliniat aportul noii secții de abrazivi pe suport, care numai în timpul probelor tehnologice a produs peste de hirtie șmirghel. 80 000 m.p.
INTRE- COlltlll ul-MUNCITORII, INGINERII ȘI TEHNICIENII PRINDERII „AZUR" DIN TIMIȘOARA lucrează în timului trimestru al anului. Colectivul acestei unități a hotărit ca, printr-o utilizare eficientă a mașinilor și utilajelor, să livreze în plus importante cantități de lacuri, diluanți și alte produse, astfel incit valoarea producției marfă realizată în acest an să depășească suma de 30 milioane iei, de peste 2 ori mai mare față de angajamentul asumat pe întregul an.COLECTIVELE UNITĂȚILOR FORESTIERE din Roznov și Tîrgu Neamț, de la Fabrica de hirtie și cartoane „Comuna din Paris" și de la unitățile de industrie locală din Piatra Neamț au reușit să-și îndeplinească prevederile de plan pe trei trimestre. cu 10 zile înainte de termen. Calculele estimative arată că, pînă la linele lunii septembrie, valoarea producției marfă fabricată suplimentar de aceste întreprinderi se va cifra Ia peste 33 milioane lei.COLECTIVUL ÎNTREPRINDERII METALURGICE DE METALE NEFEROASE DIN BAIA MARE și-a îndeplinit planul pe primele trei trimestre cu 6 zile mai devreme. Valoarea producției marfă realizată aici peste prevederi însumează 50 de milioane lei, iar beneficiile suplimentare aproape 10 milioane lei. Din bilanțul la zi al inetalurgiștilor băimăreni rezultă că planul la export a fost depășit pe 9 luni cu peste 10 la sută.

Tovarășul Nicolae secretar general al Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit, marți, 25 septembrie a.c.. delegația Uzinei de construcții mecanice „Tran Hung Dao" din Hanoi, condusă de Tran Huu Nghi, secretarul organizației de partid a uzinei. Oaspeții se află în tara noastră la.invitația adresată de secretarul general al Partidului Comunist Român, cu prilejul vizitei de prietenie făcută în R. D. Vietnam.La întrevedere au participat tovarășii Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R.. Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.A luat parte, de asemenea, Doan Hung Ke, însărcinatul cu afaceri ad-interim al R. D. Vietnam la București.Oaspeții au adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu mulțumiri pentru posibilitatea de a

Ceaușescu, Partidului vizita România socialistă și au împărtășit sentimentele lor de deosebită bucurie pentru că au fost primiți, de secretarul general al Partidului Comunist Român.Conducătorul delegației vietnameze a arătat că muncitorii Întreprinderii „Tran Hung Dao" păstrează o vie amintire vizitei pe care le-a făcut-o secretarul general ai Partidului Comunist Român in anul 1971 și a oferit un album cu fotografii din timpul acestei vizite.Scoțind în evidență căldura cu care au fost întimpinați pretutindeni in țara noastră, conducătorul delegației a transmis mulțumiri cordiale și cele mai bune urări tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, conducerii partidului, guvernului și poporului român.în cadrul convorbirii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a exprimat satisfacția pentru faptul că delegația a putut cunoaște unele din realizările și preocupările poporului român și a evocat cu plăcere vizita în R. D. Vietnam,

in orașul Hanoi, și intilnirea sa cu muncitorii uzinei „Tran Hung Dao“.Subliniind că acum, în condiții de pace, uzinei îi revin sarcini noi in opera de reconstrucție pașnică a țării, de dezvoltare rapidă a economiei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a relevat utilitatea și necesitatea extinderii legăturilor de cooperare intre întreprinderile românești și vietnameze, în cadrul promovării unei largi colaborări intre țările noastre în domeniile economic și tehnico-științific.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a transmis salutul său, al conducerii partidului, al întregului nostru popor, conducerii de partid și de stat a R. D. Vietnam, Partidului celor ce Muncesc, cele mai bune urări muncitorilor vietnamezi in întreaga lor activitate, dorința ca relațiile de colaborare româno-viet- nameză să cunoască o largă dezvoltare.întrevederea s-a într-o atmosferă de tenie. desfășurat caldă prie-
• Ambasadorul Republicii

Federale NigeriaPreședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, la 25 septembrie, pe Soji Williams, am-
basadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Federale Nigeria în România, în legătură cu plecarea definitivă a acestuia din țara noastră.

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

VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

PĂMÎNTUL
IN AMERICA LATINA

Solie a prieteniei
și solidaritățiiUnul din capitolele cele mai importante ale bilanțului, deosebit de. fructuos, al vizitei de importanță istorică, pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, au întreprlns-o în șase țări de pe continentul latino- american, se referă, desigur, la exprimarea solidarității României socialiste cu toate țările lumii angajate pe drumul dezvoltării independente, cu toate forțele revoluționare, democratice, progresiste.Convorbirile purtate de înalta solie — condusă de cel mai iubit fiu al poporului român — documente.e adoptate, acordurile, convențiile și înțelegerile realizate cu acest prilej, contactele cu parteneri, avînd convingeri politice diferite, dar animați de dorința instaurării unor noi relații între state, de năzuința unor transformări sociale și economice progresiste, pentru propășirea materială și spirituală. — sint expresii ale consecvenței, profundei principialități și realismului cu care partidul și statul nostru traduce în viață hotărîrile Congresului al X-lea și,, ale 

"" "-W------1- ale Partidului ComunistReferindu-se la acest aspect, tovarășul Ceaușescu, la emoționantul miting cu înapoierii in Capitală, spunea : „Apre- rezultatele vizitei sînt deosebit de pozi- toate punctele de vedere. In urina aces-

acestorfruntea

lADINA VELEA

(Continuare în pag. a lll-a)

a fost aceasta

sens, din uni-

din Hurezu și care organizația școlii a încheiat cooperativa, vor Același contract

unanimă în seara recoltatul su-

LA ÎNTREBAREA : „ȘTIȚI SA 
FOLOSIȚI ENTUZIASMUL DE 
MUNCA AL TINERETULUI ?" 
- UNII PREȘEDINȚI DE 
C.A.P. RĂSPUND „DA", 

ALȚII „NU"

mulțumiți gospodărită mai rațional

De la izolarea sub un DINTR-UN AN

Citiți în pagina a IV-a o ancheta de Andrei Paleolog
(Continuare în pag. o ll-a)

MARIETA VIDRAȘCU Foto : O PLECAN
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Ia „medicina“modernă

a restaurării

Pe malul Perivoiului, In- tr-una din zilele calde ale lunii septembrie, 160 de elevi ai Școlii profesionale „Tractorul" din Brașov se pregăteau să ia prînzul. De dimineață ei lucraseră la recoltatul cartofilor pe ogoarele C.A.P. Beclean din zona Făgărașului. Pînă. să li se împartă porțiile, elevii și instructorii răsfoiau vraful de ziare proaspăt sosite. Maistrul Vasile Mocanu, conducătorul grupai de elevi, a observat în Ziarul județean un titlu care-i interesa deosebit de mult pe toți : „In 8 zile putem și trebuie^ să strîngem întreaga recoltă de cartofi !“.Ora de prînz s-a scurs în discuții aprinse. Tinerii doreau să-și organizeze mai bine munca pentru a nu ră- mine în urmă, ba chiar pentru a fi în acțiuni.Hotărirea luată : pînă vom termina prafeței de 60 ha de cartofi care aparțin satului Hurezu ! în felul acesta, în cîteva zile cele 100 ha Luța pentru de tineret a contracte cu fi recoltate.prevede că tinerii, după recoltarea cartofilor să ajute la culesul porumbului, pe 200 ha. Un grup de 40 de elevi recoltase in acest timp legumele din grădinile cooperativei.

Subliniind că sarcina esențială a celor ce lucrează in agricultură o constituie folosirea intensivă a pămîntului, documentele Conferinței Naționale a partidului reliefează necesitatea unei activități intransigente împotriva diminuării pe orice cale a suprafețelor productive, a acelor factori subiectivi ce determină cote scăzute pentru recoltă. Pentru că, pămîntul - acest inestimabil bun al națiunii noastre — trebuie să producă mai mult și pină la ultimul metru patrat. In acest așa cum rezultă și situațiile oferite detățile agricole, un rol de seamă revine organizării și planificării producției, răspunderii cu care este privit pămîntul atît din punct de vedere al gospodăririi cit și al exploatării - de la executarea arăturilor și amplasarea culturilor și pină la recoltat - adică 365 de zile dintr-un an. Iar faptul că în toamna trecută și in primăvara anului acesta s-a lucrat in condiții de umiditate excesivă, obligă la adoptarea de măsuri tehnice aparte in sensul reciștigârii, la parametrii productivi maximi, a tuturor suprafețelor.Toate acestea sint argumente pentru declanșarea, acum, în momentul executării unor lucrări importante (arat, fertilizat, amplasarea culturilor, stabilirea soiurilor), a unei cuprinzătoare investigații in județele țării pe tema folosirii pămîntului. Un prim popas l-am făcut in județul DÎMBOVIȚA. Citiți în pagina a lll-a constatările noastre făcute cu prilejul unui recent raid-anchetă. Foto : ȘTEFAN WEISS

DE SCOALĂ

A trecut o săptămină din noul an școlar. Sint zile in care prind contur toate măsurile preliminare, în care se corectează eventualele erori de organizare și se perfectează pînă Ia amănunt întregul sistem de funcționare a clasei, a anilor de studiu, a unității școlare în ansamblu. Prima săptămină de cursuri joacă un rol însemnat și pe plan psihologic.Am reconstituit această primă săptămină de școală in trei unități de invățămint ale Capitalei.
O TĂCERE... CARE SPUNE 

MULTELiceul nr. 15 ne-a primit într-o liniște neobișnuită pentru o școală. „Elevii noștri, cu excepția celor din anul IV, sînt la muncă patriotică — ne-a explicat tovarășa M, Popescu, directoarea li-

ceului. Pof, fi găsiți, în fiecare zi, pe platforma Gării de est, la sortat cartofi. Au răspuns toți, cu entuziasm, apelului de a contribui Ia depozitarea în timp util a recoltei. Dar pentru reluarea cursurilor totul este pregătit.— Totul ?

Conferinței NaționaleRomân.Nicolae prilejul ciem că tive din ________ _________________tei vizite in țările Americij Latine am pus bazele unei conlucrări trainice, îndelungate, am

ajuns la concluzia comună de a adăuga la vechile tradiții ale relațiilor care leagă popoarele noastre, noile realități, la necesitatea întăririi solidarității in lupta comună pentru dezvoltarea cconomico-socială. pentru consolidarea independenței și suveranității, pentru o lume mai dreaptă. pentru prietenie și pace între toate popoarele lumii".Exprimînd în cursul vizitei, sentimentele frățești față de Cuba socialistă, inalții oaspeți români au salutat cu entuziasm, in numele întregului nostru popor, victoria revoluției cubaneze, dind o înaltă apreciere succeselor remarcabile pe care oamenii muncii din Cuba, sub conducerea partidului comunist, le-au obținut în construcția socialistă, în dezvoltarea economiei, științei și culturii. în ridicarea bunăstării materiale și spirituale, în apărarea cuceririlor revoluționare. a independenței și libertății patriei lor socialiste. Pentru solidaritatea noastră, pentru colaborarea frățeașcă, desfășurată pe baza stimei și respectului reciproc, conducătorii Cubei au exprimat recunoștință Partidului Comunist Român, guvernului și poporului Republicii Socialiste România.în fiecare țară vizitată, luind contact nemijlocit cu realitățile statului respectiv, cu politica pe
IOAN TIMOFTE

(Continuare în pag. a Vl-a)

in pagina a V-a, telegrame adresate tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, telegrame care exprimă o unanimă și entuzi
astă aprobare, profundă satisfacție pentru rezultatele vizitei 
istorice din America Latină.

CONVORBIRI
CU EROI Al

SOCIALISTE
Pagina a 2-a

— Tot ce depinde de noi. Cantina și internatul sînt în stare de funcționare. Cu concursul întreprinderii de mecanică fină este organizată activitatea teh- nico-productivă a elevilor, în sensul că, peste 400 elevi vor lucra in cele două ateliere școlare, concepute pe principiul unor microsecții uzinale, iar alți 194 elevi au locuri de muncă a- sigurate chiar în uzină. Tot în școală, atelierul de croitorie este rezervat unui număr de 97 fete.

TEHNOLOGIA J
INFORMAȚIEI $

de GRIGORE ARBORE $ 
--------------------------------- {Din punctul de vedere al raporturilor față de carte, privită ca instrument al lecturii, cititorii pot fi grupați cu ușurință în două categorii : în prima ar putea fi insumați cei pentru care ea reprezintă un divertisment, în a doua cei pentru care ea constituie obiectul nemijlocit al propriei munci, al studiului. Cei din a doua categorie, sînt obligați adeseori să reflecteze asupra propriilor mijloace de lucru. întrucît stau aplecați asupra literelor tipărite cel puțin tot atitea ore cit stă un muncitor în fața strungului sau benzii de montaj, ei privesc cartea, sau cărțile pe care le studiază, ca pe un instrument creat de oameni în scopul realizării unei producții de un anume tip : aceea a bunurilor culturale. Considerînd că nu este cazul să insist aici asupra importanței acestei producții ea ținînd de domeniul evidenței, am să mă mărginesc să discut, pe scurt, cîteva „aspecte tehnice".Toată lumea știe că sînt unele cărți care oferă materialul necesar scrierii altora. De la stadiul documentar se trece totdeauna la sinteză. Din mai multe sinteze se poate naște o nouă perspectivă și din aceasta noi viziuni asupra unui domeniu. In acest mod - prezentat aici ultra schematic — se realizează progresul, nu numai în disciplinele umaniste ci și în cele nemijlocit științifice, unde un rol foarte însemnat îl are activitatea practică. Cartea, informația cuprinsă în ea este pentru cercetător - și sfera de cuprindere a acestui cuvint este extrem de largă, mergînd de la scriitor pînă la fizician, de la istoricul de artă sau sociolog pînă la arhitect și filozof - punct de reper față de care se orientează propria gin- dire. Să ne gîndim o clipă la faptul că din felurite motive Eminescu nu ar fi citit atît cit a citit Nu este sigur că literatura noastră ar fi avut un poem precum „Luceafărul" în forma cunoscută. Să ne gîndim, să zicem, că Le Corbusier nu ar fi avut posibilitatea să examineze opera lui Viollet-le-Duc. Sau că Brunelleschi, înainte să se fi apucat de construcția cupolei domului florentin, nu l-ar fi citit și înțeles pe Vitru- viu. Ar fi fost cel puțin o substanțială întîrziere în evoluțio arhitecturii moderne. Să presupunem că George Călinescu, nu l-ar fi citit pe Croce, iar Lucian Blaga l-ar fi ignorat pe

(Continuare în pag. a IV-a)
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Și îmi era gindul
un mănunchi de lumină,..— Titlul l-am primit chiar din mina tovarășului Ceaușescu. Mi-e 

greu să spus ce am simțit atunci. 
Cred că am avut cea mai mare satisfacție din viața mea și toate, 
tot oe-am făcut vreodată bun pe 
lume mi-a trecut prin fața ochi
lor. Intr-o , singură clipă, ca 
într-un vis, am văzut cum am 
muncit, ți ce-am realizat, ți 
greutățile de care m-am lovit, și 
greșelile...

Tovarășul Ceaușescu mi-a zim
bri și mi-a strîns mina și m-a 
privit așa că am simțit că știe tot ce gîndesc, că mi-a pătruns în cele mai ascunse cute ale sufletului.

Și mă gmdeam că uite, mai devreme sau mai tîrziu munca și cinstea își primesc adevărata răsplată și îmi era gîndul un mănunchi de 
atunci, cu atîta timp la eu dul pentru binele nostru. Că voi face 
tot ce depinde de mine pentru 
ea oamenii să trăiască mai bine, 
pentru ca țara să aibă mai mult. 
Tot, absolut tot ce depinde de 
mine...— La „16 Februarie" sînt mulți muncitori foarte buni, cu merite mari în realizările uzinei. Sinoer, de ce credeți că tocmai dumneavoastră, cazangiului loan Ahnășan, vi s-a acordat înaltul titlu, aoeastă prețuire deosebită ?

— In definitiv numai al meu, El onorează pe toți muncii, pe toți comuniștii din LM.M.R. Pe mine, în primul rînd 
mă obligă.— Aveți printre tovarășii de muncă peste 1 000 de tineri, numai uteciști sînt cam 800. Ce le dați dumneavoastră acestor tineri, care vă e răspunderea de comunist de Erou al muncii față de ei ?

— E o întrebare aspră. O în
trebare pe care mi-am pus-o nu 
odată singur ți la care am căutat 
si răspund și cu altceva decît 
vorbele. Eu unul cred că orice comunist adevărat trebuie să fie și un bun educator, să știe să transmită tot ce are el mai bun și curat celor ce vin din urmă. 
Nu întâmplător se accentuează pe 
asta ți în „Proiectul de norme 
ale vieții și muncii comuniștilor, ne intereseze. A trimite răspun- 
ale eticii și echității socialiste", > •’ > > > » .
Se arată acolo, de exemplu, că 
fie ei părinți, dascăli sau activiști in organizațiile obștești, comuniștii au datoria primă de a participa la formarea tineretului, Ta trînul meu, care ți el c'-rnuncit.

o viață și ne-a dat la 'toț'vlfecsdriil'l. 
meserie și educație,' cS dUcă poți 
tu face un lucru, nu aștepta de 
la altul.— înseamnă că pentru unii smteți un om incomod, un om care deranjează...

— Pe leneși, pe indolenți, pe 
cei puși pe chiuleală nu eu sau 
altul — ca oameni — îi deran
jăm, ci ideea de muncă, de or
dine, de disciplină. Și^ptunci, 
fiți sigur că Intotdea^paT'se va 

• găsi cineva să-i incomodeze. Pen
tru că legea uzinei, legea muncitorului comunist e munca, ordinea, disciplina — și acestei legi i se supune majoritatea lucrătorilor aici la noi, la „16 Februarie".— Știu că printre fruntașii uzinei mai există un Almășan, Petru pe numele mic. Sînteți rude ?

IOAN ALMĂȘAN,
cazangiu la I.M.M.R. „16 Februa rie" Cluj

să învețe de la noi. Vin chiar ei 
și întreabă, ne cer sfatul, fie în 
treburi de meserie, fie în altele. 
Și cînd îi vezi că au bunăvoință, 
că năzuiesc cu drag să facă mai 
bine, să știe mai mult, îți des
chizi altfel inima ți dai, dai tot 
ce ai. tot ce știi.

Pentru alții însă, exemplul nostru și chiar al colegilor lor de generație e ca un tablou agățat pe perete. Iată, eu lucrez cu o 
■ mașină de găurit patru ani sau 

mai mult. Ei, băieții aceștia de 
sint pe lingă mine mă văd cum 
îmi îngrijesc unealta, pe asta ți 
pe celelalte, mă văd că nu plec

— Da. E feciorul meu.— înseamnă că aveți cu ce vă mîndri...
— Ca părinte, sigur. Aș minți 

dacă aș spune altfel. Dar gin- 
desc că, intr-un fel, fiecare avem datoria să ne. creștem copiii așa îneît să nu ne fie rușine cu ei. Să le dăm încă de familie, învățătura de a cu demnitate, munca, de a da ce au colectivului. Noi sîntem 
lie de muncitori, fiecare poate 
fi mîndru de celălalt ți am ținut 
ca și Petru să urmeze exemplul 
meu, al fraților ți surorii mele.

de a

mici, în se purta respecta mai bun o fami-

fel,' toată pentru
lumină. Mi-am zis 
tărie de jurămint, că cît voi trăi voi munci cu toate inima, binele puterile, cu tot gîn- tuturor,

titlul nu e ca persoană, i oamenii

pregătirea Ini pentru muncă și viață. Consider, deși asta nu se 
spune în „Proiect", că în uzină muncitorii mai vîrstnici sînt, într-un fel, dascăli, că pentru munca și viață tizma e, poale, cea mai bună scoală care există. 
lată de ce emit și eu să dau ti
nerilor tot ce am adunat mai de 
preț în cei 27 de ani de cînd 
muncesc aici, la „16 Februarie".— Adică ?

— Adică. înainte de toate, DISCIPLINA. ORDINEA. Respectul pentru ce le iese din mină. pentru ce merge în lume purtînd numele uzinei noastre.— Cum se pot „da" asemenea însușiri P Prin exemplu propriu ? Cu alte mijloace ?
— Exemplul personal e bun ți 

el. dacă are cine să-l priceapă ți 
»ă-l urmeze. Bine e că cei mai 
multi dintre tinerii noștri caută

CONVORBIRI CU EROI 
Al MUNCII SOCIALISTE ]

acasă pînă n-am curățat-o și 
n-am uns-o cum trebuie. Normal 
ar fi să facă ți ei la fel ți vreo 
cîțiva chiar fac.

Dar mai sînt doi-trei care gin- 
desc ți lucrează altfel. Care nu-ți 
îngrijesc sculele, care nu-ți în
grijesc locul de muncă. Unii 
dau gata mașina aceea de găurit 
in șase, în opt luni ' ’’ ~
aici, de la ei încep 
zurile.

Vă dați seama că 
atitudine nu poate fi

de zile. De 
toate neca-

o asemenea 
_____ .... ,_____ tolerată. Ei, 
și nu trece o zi fără să mă agăț 
de ei. să le spun, să le explic. 
Sînt sigur că pînă la urmă o să 
bage la cap ceva din toată cică
leala asta..— N-ar trebui să-i ajute organizația U.T.C., colegii lor de vîrstă, tinerii ?

— Este un fel de a judeca 
destul de comod. Prea comod 
chiar. Mie nU-mi place să gîn- 
desc așa. Cum au unii obiceiul 
de zic „păi asta-i treaba „ute- 
ceului" sau .și sindicatului", ori 
„las să-i judece părinții, de ce să 
ne băgăm noi". Și ăsta nu-i bine. Nimic din ce-i aici; în uzină, nu trebuie să ne fie străin, totul este și al nostru, deci totul trebuie să

Un moment de cumpănă am avut 
cînd a terminat liceul. Am văzut1 
că i-ar place să meargă la facul
tate dar că nu prea se bizui? pe 
știința lui, pe priceperea de a 
învăța în Politehnică. Și atunci 
i-am zis cinstit ce gînaeam : mai bine un muncitor foarte bun decît un inginer prost sau mediocru. Că, slavă domnului, din 
ăștia se găsesc destui... Ei, 
și-acum băiatul meu e sudor aici, 
ți zic c-ar fi bine ducă ar 
fi cît mai mulți ca el. Dar bine-i 
să nu-l laud prea-prea. Șî vor
bele frumoase trebuie spuse cu 
măsura lor.— Văd că vorbiți mereu de măsură, de ordine, de disciplină. Puneți mare preț pe aceste cuvinte...

— Cel mai mare. Pentru muncă, pentru munca într-o mare uzină disciplina e ceva la fel de important ca meseria. De fapt

nu e un bun meseriaș acela care 
nu știe ce-i disciplina, ce în
seamnă să faci fiecare mișcare 
atunci, cînd trebuie, ță îți con
duci viața după . nevoile muncii 
și mai puțin invers. Oricum, ca să poți fi disciplinat în muncă trebuie să fii și în viață. 
Mă uit la. tinerii noștri de aici și 
văd că aceia ce umblă după bău
tură sau alte prostii vin obosiți la 
lucru, dau rebuturi, sînt primii 
la ce n-ar trebui să fie, adică la 
neglijență ți dezordine. Alții, cei 
ce au știut ' să-ți disciplineze 
viața, și-au întemeiat familii — 
au devenit îndată mai .serioși, au 
căpătat mai multă răspundere, se 
întrec între ei, caută să învețe, 
să muncească mai bine.

Ei sînt cei mulți ți pe ei îi 
iubesc ca ți pe copilul meu.— Dar ei, tinerii, vă iubesc, vă respectă ?

— Nu toți, e ți normal. Sînt 
aceia care mă văd ca pe o babă 
cicălitoare si care șoptesc pe la 
colțuri. „Păzea, că iar vine nea 
Ion cu ordinea ți cu disciplina" 
sau alții de-ți lasă chica de trei 
palme să iasă de sub bască ți 
eu nu rabd și le-o spun in toată 
ziua.

Dar, să fiu sincer, pe mine 
asta, că nu mă iubesc nu mă 
supără, cred că n-o fac din 
răutate d din proasta îndrumare 
primită acasă ori din exemplul 
rău ăl altora. De aceea, mă în
torc iar la familie și cred că bine spunea tovarășul Ceaușescu, că întîi în familie trebuie să se dea buna creștere, și nu numai societatea are obligația de a educa tineretul. Oricum, eu țin 
și la băieții ăștia și cred că n-o 
trece mult, ți vor începe să gân
dească altfel. Uzina, colectivul nostru, de âioi nu îngăduie, nu poate îngădui muricitori care să nu creadă în ce cred toți ceilalți, care să meargă strîmb pe lîngă drumul larg pe care pășește majoritatea, Și aceasta e o lege a muncii.

OV. PĂUN

derile de la until la altul înseam
nă că. practic, nu răspunde 
nimeni, înseamnă că lucrurile 
rămîn la plăcerea întîmplării. 
Oi, eu ața am învățat de la bă-
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UNIRI ȘI TINERE, ADUNAREA DE ALEGERI

Vreți să vă cunoașteți? Vreți să știți cum 

vă puteți afirma personalitatea?

REVISTA
TÎNĂRUL LENINIST

vă oferă prilejul de a purta un dialog 
direct cu personalități ale culturii românești 

contemporane la rubrica

în

7 PERSONALITĂȚI DESPRE 
PERSONALITATEIn fiecare număr răspund întrebărilor dumneavoastră : acad, prof. MIHAI BENIUC, prof. uni», dr. doc. ZOE DUMITRESCU- BUȘULENGA, prof. uni». MIRCEA MALITA, prof. uni». EDMOND NICOLAU, prof. uni», dr. doc. VASILE PAVELCU, prof, uni». PAUL POPESCU-NEVEANU, prof. uni». HENRI H. STAHL,
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ÎNAINTE DE DESFĂȘURARE

VOM DA VOTUL
CELOR CARE

NE-AU CÎȘTIGAT
Încrederea

)
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Așadar, nu uitați :
Începînd cu nr. 9/1973 

părut în aceste zi le la chioșcu
rile de difuzarea presei, revis
ta TÎNĂRUL LENINIST vă oferă 
o nouă rubrică, 7 PERSONALI
TĂȚI DESPRE PERSONALITATE 
— invitație la dialog și auto- 
cunoaștere.

Craiova. O clădire modernă cu șase etaje. . Este fabrica de confecții. Ne oprim ia etajul doi. Aici e secția costume. Ne în- tîmpină zumzet de mașini, chipuri de fete aplecate deasupra croielilor, atmosferă de lucru. Locul de muncă al tinerelor din organizația U.T.C. nr. 6. Sîntem în mijlocul lor. Despre ce am putea discuta 7 Bineînțeles — gîndindu-ne la apropiatul eveniment din viața organizațiilor U.T.C. — despre alegeri. „Acostăm" una din fete. Se prezintă : Ana Vlădoiu, confecționeră. O rugăm să ne vorbească despre activitatea organizației, a biroului pe perioada zile. Mai precis, alegeri, nedisimulată :— Sîntem o organizație fruntașă. Nu fac parte din birou pot spune că-i cunosc bine tivitatea. Am participat la meroase activități. Dar cel grăitor este angajamentul nostru în întrecerea „Tineretul-factor activ în îndeplinirea cincinalului înainte de termen" : să dăm peste plan 1 000 de costume în fiecare lună. Dacă mi s-a dat vreo sarcină concretă ? Bineînțeles. Organizația noastră

acestui an de , de Ia ultimile începe cu o mândriedar ăc- nu- mai

fiind cam mare — 134 de ute- ciști — este cam greu de strîns cotizația. Eu răspund de un sector — în care am 20 de uteciști — de la care trebuie să încasez cotizația. Și ca mine sînt încă șase fete. Dacă-i socotesc buni pe cei ■ - ■ -între minină jurul trebuie deja ceSimona Mitra.— Eu aș vrea să apreciez ca fiind foarte utile pentru noi vizitele pe care le-am întreprjns la „Electroputere", ..IndepS-:-/ dența". Am văzut și noi sectoare de muncă diferite de ale noastre, am discutat cu tinerii din alte organizații...— Fetelor — intervine Mari» Sorescu — cred că ar trebui să. vorbim și despre calitate. Mai ales de cînd am început să aplicăm și la noi inițiativa „Eu lucrez. eu controlez". Să știți că diș- cam luni Dar

din birou ’ Foarte buni, timp — curiozitate fe- — s-au mai strîns in nostru și alte fete. Nu să le mai întreb, știu vreau să aflu. Și...

(Urmare din pag. I)în acest an școlar vom funcționa eu 6 cabinete de studiu ; trei create anul trecut, alte trei — de matematică, limbi străine și română — își fac debutul acum. Piuă la 1 octombrie orarul va fi definitiv.— Și ce nu depinde de dv. ?— Lipsa unor programe și manuale nu poate fi acoperită de școală. Fină la această dată n-am primit programa de filozofie pentru anul III : lipsesc programe la engleză anul II și franceză începători. în sfirșit, pentru istorie anul IV ne servim de o programă elaborată în 1969, incompletă, depășită. Cit privește manualele sînt și aici destule necazuri : n-au apărut manualele de literatură română și de filozofie pentru anul III,, istorie anul IV ; lipsesc manuale de franceză, engleză. germană, rusă, spaniolă — începători, franceză și engleză anii II și III.Fentru cei răspunzători de e-

ditarea și tipărirea manualelor reamintim că lipsa lor era semnalată Ia 25 septembrie.LICEUL „GH. COȘBUC"...s-a mutat într-un local Nu ne-am putut reține încinta- rea în fața acestei construcții e- xecutată după un proiect care, în sfîrșit, nu mai este stas. Autorii : întreprinderea proiect București, șef de colectiv arhitect N. Pruncu.în starea de spirit declanșată de plăcerea de a privi o construcție frumoasă pătrundem în liceu. Ce decepție 1 Dezordinea și zgomotul trădează încă prezența constructorilor. Formal, școala a fost dată în primire la 30 august. De fapt încă se lucrează, chiar dacă ceea ce se face poartă denumirea de „remanieri". Maistrul șantierului : Ion Morărescu. Reproșurile beneficiarului (directorul școlii prof. Eugen Popescu) : abateri de la proiect ; tîmplăria de proastă calitate și prost montată ; ferestrele ori nu se închid ori nu se

nou.

ATELIERUL ȘCOLAR 
POATE Șl TREBUIE SA 
DEVINĂ UN CENTRU 

DE CALIFICAREAnaljzînd modul în care a evoluat activitatea atelierelor școală din municipiul Drobeta- Turnu Severin și in ce măsură a fost posibilă îndeplinirea dezideratelor propuse, articolul intitula t, astfel constata că accentul fiind pus pe îndeplinirea planului ,dg producție s-a creat un flux productiv. care nu permite îmbunătățirea calificării, în urma acestei situații, elevii execută pe parcur ul mai multor ani un număr restrins de operații.Se consemnă, de asemenea, în articol faptul că dotarea actuală a atelierelor nu permite extinderea gamei de operații tehnice. Din această cauză, elevii, absolvenți ai școlilor generale și liceelor teoretice. nu pol primi certificatul de calificare. Articolul sublinia necesitatea ca atelierele să devină „centre de promovare a forței de muncă pe deplin calificată".Din răspunsurile primite din partea Ministerului Educației și învățământului și al Ministerului Muncii aflăm că potrivit circularei nr. 71.106/1973, elaborată de ministerele amintite, „absolvenții care și-au însușit,

-..... »■ "II IUIîn cadrul activităților tehnico- producftve, cunoștințele și deprinderile f practice necesare exercitării unei meserii, se pot prezență in’ fața comisiilor tehnice de încadrare și promovare a muncitorilor care funcționează în întreprinderi în vederea

atestării calificării și încadrării tn muntă".în vederea înlăturării situației semnalate de articol, în cadrul Ministerului Educației învățămintului s-a ținut, luna iulie 1973, o ședință cu inspectorii șefi ai inspectoratelor școlare județene privind dotarea atelierelor școlare precum și întocmirea unui plan de măsuri pentru realizarea în bune condiții a sarcinilor ce revin școlii.
TEORETICIENI 

INDIFERENȚI Al UNOR 
ACCIDENTE 
DUREROASEApărut tn nr. 7.429 al „Scîn- teii tineretului" articolul astfel intitulat a constituit pentru conducerea întreprinderii de

Și în

utilaj greu „Progresul" din Brăila un prețios ajutor.în material se arătau unele aspecte negative privind condițiile de practică ale ucenicilor, subliniind necesitatea stabilirii unor măsuri serioase menite să asigure;- nu numai teoretic,
ponsabili, ca fiecare să întreprindă măsurile ce se impun pentru asigurarea dispozițiilor de protecția muncii, . cunoașterea tehnologiilor de către muncitori și îndeplinirea tuturor sarcinilor ce le revin". Promitem cititorilor noștri că un vli-

de partid din întreprindere și comitetul sindicatului au hotărit ca acelor muncitori care nu vor absolvi o formă de perfecționare să nu le fie acordată promovarea in categorie sau trep- trepte".
&

DINTR UN AN

și practic respectarea cu strictețe a normelor de tehnica securității.în răspunsul primit din partea întreprinderii „Progresul" se a- firmă că în urma apariției articolului amintit s-au luat măsuri pentru „intensificarea controlului în secțiile productive, pentru respectarea indicațiilor ce se dau cu privire la protecția muncii". Conducerea întreprinderii se angajează ca în cel mai scurt timp să rezolve favorabil problema echipamentului de lucru pentru ucenici. In vederea degajării unui număr mai mare de locuri de muncă, vor fi extinse atelierele școală.„întrucît de asigurarea respectării normelor de tehnica securității muncii nu răspunde numai biroul de protecția muncii, afirmă în continuare răspunsul, vom milita pentru mobilizarea tuturor factorilor res

tor articol va consemna eficacitatea măsurilor luate.
„NE ÎNSUȘIM 

CRITICA"...ne scrie Uzina Hidromecanica din Brașov, cu privire la promovarea în trepte a unor muncitori care nu au participat la cursurile de reciclare. Vom căuta în viitor să respectăm legea nr. 2/1971 . cu privire la perfecționarea șalariaților".„Care este motivul parii muncitorilor la de reciclare „Senumai lectorii ?“. întreba autorul articolului apărut în nr. 7497 al ziarului nostru.La aceasta, conducerea întreprinderii a răspuns printr-o măsură concretă : „referitor la prezența muncitorilor la cursurile de perfecționare, comitetul

nepartici- cursurile reciclează

„VĂ MULȚUMIM 
PENTRU SPRIJINUL 

ACORDAT"în articolul „Procentul de scăzămînt, o călduță plapumă pentru risipitori" apărut în nr. 7480 al „Sclnteii tineretului", erau semnalate unele neglijenței, provenite dintr-o „concepție străină adevăratului spirit de muncă în șantier".Iată care sînt măsurile luate în urma apariției articolului a- mintit : „Pentru înlăturarea situației am organizat un colectiv însărcinat cu colectarea deșeurilor metalice. în ceea ce privește grija față de bunurile materiale. în cazurile cind se constată neglijențe sau rea intenție, pagubele se recuperează de la cei vinovați".în încheiere, conducerea Grupului de șantiere Tirgoviște ne asigură că „Lupta pentru evitarea risipei constituie un prim obiectiv în care au fost mobilizați toți salariații în frunte cu comuniștii.
DOMNIȚA VĂDUVĂ

deschid ; broaștele de la uși defecte (din laboratoare o profesoară a ieșit pe fereastră și alta pe hotă — noroc că sîht situate la parter), pereți strîmbi ; plafoane cu burtă ; feroneria prost montată ; instalația de apă din laboratoare defectă ; școala nu este racordată la curent electric ; sînt geamuri sparte ori pătate etc. etc.Consecința : cursurile n-au început- încă pentru toți elevii. în prima.săptămină. cu chiu cu vai, cei din anul IV au intrat la ore. De luni și-au găsit loc și cei din anul III. Se speră că la 1 octombrie vor începe să învețe și ceilalți elevi.Vlad Macovei, elev în anul IV, secretarul comitetului U.T.C. : „Da. a fost o săptămină grea, dar elevii au făcut eforturi apreciabile. N-a lipsit nimeni de la treburi, fie că a fost vorba de curățenie. degajarea curții ori ridicarea gardului metalic. N-am avut vreme să ne întîlnim eu aetivul, ni s-a părut mai important să ajutăm ca să punem

școala la punct și să începem toți cursurile. Pe 25 septembrie ne adunăm activul și vom face o strictă și riguroasă repartizare sarcinilor4-.
CINE SE VA SUPĂRA I

Așa arată sala de sport a Grupu lui școlar „Unirea-'. Cu toate acestea constructorii stau...

în raidul nostru, la Grupul școlar „Unirea" am fost în două rînduri : simbătă, 22 septembrie, cînd am stat de vorbă cu tovarășul director, prof. ing. Marius Dranca, și luni. 24 septembrie, cînd am mers prin clase, laboratoare și ateliere. Elevii au intrat la cursuri din primele ore ale celei dinții zile de școală, programul decurge normal. Cind am plecat, ni s-a spus : — Știți, poate n-ar trebui sâ scrieți despre sala de sport, s-ar putea supăra...— Cine ?— Constructorii ! Si să ne lase cu treaba nefăcută. Și alții poate...— Cine ?— Superiorii noștri : ..cum, tocmai la „Unirea-- să se critice ?“Totuși, sala de sport nu este gata. Nu, nu s-a construit din nou ci au fost necesare reparații. Termenul de -predare nu se mai Știe exact. în timp ee elevii făceați în ora de sport o șuetă în \ curtea școlii,. constructorii făceau și ei o șuetă agreabilă — judecind după rîsetele care ne-au atras atenția — într-unul din vestiarele sălii. Recunoaștem, e vina noastră că am observat. în prima săptămină de Școală elevii au pierdut cite două ore de educație fizică și au toate

Coșbue--, aziLiceul „Gh.

...Și totuși se învațăClasa III L 3 știa că are engleza. în orar figura româna. De fapt în ora a treia, nu făceau nimic.șansele să le piardă și în această a doua săptămină.Laboratoarele sint bine dotate, cu aparatură de specialitate, foarte curate, ordonate și... pustii.Ne continuăm drumul pe la clase. Clasa III L 3. Elevii sint singuri. Nu prea știu ce oră au. într-un tîrziu, unul își amintește : engleza, cu tov. Popovici Verificăm la cancelarie. Tovarășa Popovici lipsește. în schimb, in

condică semnează in dreptul clasei III L 3 prof. Albu, cu o oră de română. Pe unde o fi ajuns prof. Albu nimeni nu știe. în orice caz, nu la clasa III L 3. Ni se mai deschid două uși. Aceeași situație. Elevii singuri. In . sfirșit, la clasa I L 2, se ține cu adevărat ora de curs, o lecție de mecanică.Cititorul va deduce că. aceste cîteva nereguli constatate nu contrazic afirmația dinainte, po-

trivit căreia în Grupul școlar „Unirea" treburile au fost în general puse la punct, pentru ca anul școlar să înceapă bine la toate tipurile de școli care-1 alcătuiesc. Totuși, supunem atenției M.E.I. și M.I.C.M.E. care tutelează școala, una din dificultățile întîmpinate : planurile învățămînt au venit abia ziua de 19 septembrie, ceea a produs perturbații în orar.
de în ce

la noi noțiunea de rebut a părut. Cîndva — dar e mult de atunci, vreo șase— mai existau retușuri, acum au dispărut și ele.Eu — se angajează mai timid in discuție Virginia Lupu— cind a avut loc adunarea de alegeri eram ahgajată de două luni numai. Am stat cuminte î)i banca mea. Ce era să vorbesc t c Dar fetele vorbeau. Și vorbeau frumos. La sfîrșit, adică la aK-'1' geri, s-au propus niște num^,: Nu avusesem timp să le 'cunțișe prea bine. Dar dacă am văzut1 că toate colegele mele ridică^ mîna fără șovăite, am ridicat-o și eu. în acest ah se schimbă treaba. Știu oerttru cine să ridic mîna. Si o voi ridica tot pentru biroul actual. Cu toată convingerea.*— Și-âu dus sarcinile la bun sfîrșit. Acesta ar fi pe scurt bilanțul. întreg biroul s-a distins. Eu, care nu am lipsit de - la nici o adunare U.T.C., vă pot spune acest lucru. Ce să vă mai uitați în programul de activitate. Vă spunem noi ce-am făcut. în primul rînd ne realizăm sarcinile de plan și chiar Ie depășim. Bineînțeles că biroul organizației a fost în frunte. Altfel... Dau numai un exemplu : în acest an am efectuat peste 900 de ore de muncă patriotică. Cum mă numese ? Ivena Nicu- lescu.— Ne pare rău — ne spune de astă dată Stela Moraru — că Elena Mirșanu este în concedii). Era bine s-o cunoașteți pe ct>„ care a ocupat locul II pe fabrică la concursul „Mîini măiestre".Toată organizația ar fi avut să-mi spună cite ceva. Cîte ceva din ce-au făcut ei, biroul, sau ce-ar mai trebui făcut. Am reținut că ar putea face mai mult — și și-a propua de altfel — pentru petrecerea cît mai plăcută și utilă a timpului liber. Intensificarea reuniunilor, a excursiilor, drumețiilor, a activităților sportive. Dar ce am reținut în mod deosebit — fiin- du-mi repetat cu insistență — a fost faptul că organizația aprecia activitatea biroului său. Că erau mulțumite de ce s-a făcut. Că ceea ce ar mai trebui făcut o să se facă. Acum un an erau mai multe neajunsuri. Și treptat le-au lichidat. De fapt aceasta este și părerea tovarășei Ghe- orghița Belega, secretara organizației de bază P.C.R. Mi-au fost furnizate și cîteva nume. De această dată de membri ai biroului. Paula Caraealeu. Constanța Găgeatu, Ion Olteanu, Maria Boba... Iar tinerii se gîndesc încă de pe acum să-i realeagă. Pentru că au făcut treabă bună. Și-or să mai facă. Aceasta e convingerea lor.Acum, în pragul alegerilor, organizațiile bilanțul. în am poposit „Este una fruntașe pe Maria Bedelici, secretara comitetului U.T.C. Drumul acesta n-a fost ușor. Mai ales cind îți propui să realizezi plar sarcinile de nu numai că-ți și realizezi, tunci că tinerii au de făcut. Dar mai înseamnă că și cei care-i copduc știu ce au de făcut. Interferența aceasta de preocupări conduce în mod nemijlocit spre eficiența activităților organizației U.T.C. Și-n aceste condiții este firesc să ridici mîna pentru realegerea biroului organizației.

U.T.C. își pregătesc organizația în care bilanțul este bogat.din organizațiile fabrică", precizează
în mod exem- producție.propui, înseamnăau înțeles ce

Și dar a-

ION TOMESCU
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în obiectiv:

Căldura va ajunge 
în hală 

înaintea iernii

Șantierul întreprinderii de elemente 
pentru automatizări — Birlad

S BENEFICIARII 
“ SINT MUL ȚUMIȚI

La ieșirea din Bîrlad, spre „Rulmentul", te întîmpină pe dreapta șoselei o hală mare, încă neterminată. N-are încă firmă, doar niște inițiale : Șantierul I.E.P.A. Coborîm din autobuz la stația I.E.P.A. -împreună cu un grup de tineri care începind de astăzi vor munci aici, la I.E.P.A. „Mai pe înțeles, la întreprinderea de .le.ment.e pentru automatizări", ne lămurește unul dintre ei. „Sîntem fierari betoniști, ne-au chemat să dăm o mină de ajutor", adaugă un altul. Sint așteptați de maistrul Aurel Moraru. care le arată unde și ce au de făcut. Dinspre șantierul alăturat, al întreprinderii de rulmenți II, se apropie, venind peste cîmp, tinărul inginer I. Boian. Deși foarte tînăr, absolvent doar cu trei ani în urmă al Facultății de construcții din Iași, inginerul Boian este un destoinic șef de lot în cadrul șantierului 4 Vaslui. Ziua întreagă, din noapte pînă tirziu. în noaptea următoare poate fi văzut într-un punct sau altul al șantierului, mereu acolo unde apare o problemă de rezolvat.— Am mai avea nevoie la ’grupul tehnico-social de încă zege zidari, îi spune maistrul. N.țț-i puteți desprinde de la vrpun alt punct de lucru, doar pentru citeva zile ?— Astăzi nu, dar mîine, cel tîrziu poimîine o să putem întări formațiile de lucru de aici, ne lămurește inginerul. Atît stația ț de compresoare cit și centrala termică de zonă sînt pe terminate, întreprinderea de rulmenți profil II va putea intra în funcțiune la termen. De acum înainte ne vom concentra forțele aici, pentru a închide hala principală înainte de revenirea anotimpului friguros, întreprinderea de elemente pentru automatizări nu are, e drept, termen de intrare în producție în acest an, dar dacă noi reușim s-o terminăm în această toamnă, toată iarna se va putea lucra în ea la montarea utilajelor și a instalațiilor. Eforturile
Constructorii feroviari 

și-au Îndeplinit angajamenteleColectivele de muncă ale Trustului de construcții feroviare și-au indeplinit angajamentele pe anul în curs. Sînt de semnalat terminarea și darea în funcțiune cu 15 pînă la 45 de zile mai devreme a peste 25 obiective feroviare, printre care extinderea și modernizarea întreprinderii

mecanice de material rulant din Roșiorii de Vede, dublarea liniei Sin- timbru-Barabanț, sistematizarea în vederea electrificării a șapte stații de pe magistrala Ciceu— Deda etc. Au fost economisite peste 200 tone de metal, 75 mc material lemnos, 400 tone ciment și 30 000 kWh energie elec
(Urmare din pag. I) 

punzătaare de S.D.V.-uri, față 
de care maiștrii adoptau o ati
tudine mai... rezervată. La ini
țiativa comitetului U.T.C. pe în
treprindere, s-a .stabilit ca aceș
tia să fie zilnic în atenția con
ducătorului procesului de pro
ducție. In secția amintită secre
tarul comitetului U.T.C,, Vasile 
Oprescu, împreună cu actualul 
director comercial, Ion Gavrilă, 
au acționat în toate schimburile 
adoptind operativ soluții de în
dreptare a lucrurilor.

— Am discutat cu șefii de ate
liere, cu maiștri — ne informea
ză tovarășul Vasile Oprescu — 
ca să li se acorde mai multă a- 
sistență tehnică, să li se supli
menteze numărul de cuțite, cînd 
e cazul, să-i încurajeze prin re
partizarea unor lucrări mai com
plexe. După o lună de zile re
zultatele pozitive au început să 
fie evidente. Rămînea în conti
nuare indisciplina celor care nu 
se integraseră încă climatului 
vieții muncitorești. A fost anga
jată opinia colectivă, astfel îneît 
s-a redus în scurtă vreme numă
rul întîrzierilor, al absențelor ne
motivate, a crescut aportul fie
cărui tînăr la îndeplinirea sar
cinilor de producție.

Aceste cîștiguri sînt sintetizate 
în procentul de realizare al pla
nului de producție al secției pe 
semestrul II de 111,3 la sută. Cu 
toate astea secretarul comitetului 
U.T.C. ne-a mărturisit nemulțu
mirea organizației secției față de 
cei cîțiva tineri care nu reușesc 
să-și îndeplinească norma.

— Asta nu pentru că n-ar fi 
pregătiți corespunzător, susțineau 

tuturor sint subordonate acestui scop. In fiecare moment oamenii să fie prezenți acolo unde e mai mare nevoie de ei. Și să aibă la îndemină nu numai materiale dar și utilajele necesare. Aceasta este regula după care se ghidează cei doi tineri coordonatori ai activității pe a- cest șantier : inginerul Boian și maistrul Moraru.în aceste zile au sosit mult așteptatele prefabricate de la Constanța. Echipa lui Emil Deac a trecut imediat la montarea lor. în 4—5 zile acoperișul halei va fi gata, ne asigură maistrul. Au venit în mare parte și panourile din beton celular au- toclavizat pentru pereții exteriori. Altele continuă să sosească. Montarea lor este în plină desfășurare. Tîmplăria metalică doar n-a venit încă. Dar beneficiarul a luat legătura cu furnizorul, și primul transport e pe drum.Fără întrerupere se lucrează și la racordul termic. Oamenii din echipa lui Ion Mînjă mai au încă multe de făcut aici. Soluția definitivă a venit cu in- tîrziere de la proiectant și trebuie să se recupereze acum tot ce nu s-a făcut la timp. Săpăturile, armarea canalelor și turnarea betonului se execută în flux continuu. Sint urmați îndeaproape de instalatori. Au promis să lucreze în așa fel incit căldura să ajungă in hală mai repede decît iarna și se țin de cuvînt.— Vrem să terminăm grupul tehnico-social înainte de-a se lăsa frigul, chiar dacă are termen de predare la montaj abia in februarie, adaugă inginerul Boian. De aceea am dublat numărul fierarilor betoniști și concomitent am întărit echipa de dulgheri a lui Vasile Macarie. în zilele următoare vom mări și efectivele zidarilor. Vom putea crea astfel front de montaj pentru instalațiile și aparatura laboratoarelor încă din decembrie, adică cu trei luni mai devreme.Trustul de instalații montaje 

trică, iar beneficiul suplimentar depășește suma de 4 milioane lei.Constructorii acestui trust au hotărit să-și majoreze angajamentul cu încă 40 milioane lei. Pe agenda șantierelor se află la ora actuală finalizarea unor lucrări și pregătirea planului pe anul 1974.
maistrul Virgil Mihalcea și mun
citorii fruntași Alexandru Ștefan 
și Nicolae Dumitrache, ci pen
tru că le lipsește bunăvoința, vin 
de cele mai multe ori obosiți, 
dorm sau părăsesc schimbul.

Intre aceștia, 5—S la număr în 
fiecare lună, erau amintiți Ion 
Mogoșan și Ion Bîrligea.

— Dar și ei se pot încadra în 
rîndul tuturor — susține maistrul

CU NORMA
ÎNDEPLINITĂ

Mihalcea. Le-am dat să execu
te piese cu complexitate sporită 
și de serie. Au început să facă 
mai multă treabă. I-am dat, direct 
sub îndrumarea celor mai buni 
muncitori ca Ion Mihălăchioiu, 
Iordan Iordan, Petre Ioniță, Ro
mulus Rădoi și sperăm să-i adu
cem la... linia de plutire. Nici 
nu se poate altfel; doar sîntem o 
secție de bază, .,pepiniera" de 
muncitori calificați a întreprin
derii. Cine pleacă de aici după 
4—5 ani poate concura pe me
serie oriunde. Este o mîndrie pe 
care ne-am cucerit-o prin mun
că și trebuie să ne-o păstrăm 
prin muncă.

Același principiu s-a străduit 
să-l planteze în conștiința tine
rilor și organizația U.T.C. de la 
secția modelărie. Așa cum ne 
informa tovarășul Alexandru Li- 

Iași, prin echipa lui Ion Mun- teanu, a început deja să execute instalațiile electrice. Odată cu închiderea halei, va putea începe și montajul utilajelor. Se pregătește astfel încă de pe a- cum intrarea fabricii în funcțiune la termen.
I. MORARU

COLEGI NOȘTRI J>E GENEmflE

„O fată cit o mie™Ce a vrut directorul Constantin Biță să se înțeleagă prin această comparație la superlativ despre inginera Silvia Geană ? — m-am întrebat vreme de un ceas, cît timp mi-a trebuit să străbat drumul de la sediul întreprinderii de Stat Breasta și pînă în cîmpul fermei Pietroaia. Și tot eu încercam să-mi răspund : se referea, poate, la vrednicia ei. Sau, n-ar fi exclus, la competența ei profesională. Dar — de ce nu ? — dacă a avut in vedere structura ei sufletească, atașamentul deosebit față de unitate, activitatea obștească... Acolo, în mijlocul plantației de vișini și meri, de cireși și peri, de caiși, piersici și pruni, cînd am întîlnit-o pe Silvia Geană mi-am dat seama că directorul întreprinderii avusese în vedere toate la cite mă gindisem eu atunci cînd mi se spusese că „șefa fermei a 13-a este o fată cît o mie".Lucrează aici, la Pietroaia, de patru ani ; livada ce măsoară acum 163 de hectare fiind în mare parte fructul muncii ei și de 16 ore pe zi. Lucrează cu tractorul și participă la executarea tăierilor de formare a coroanei la pomii mai tineri ; ca un pilot încercat conduce autocamioanele care circulă în interiorul livezii („pentru a fi sigură că nu-mi este clintită nici măcar o frunză de la vreun pom"), veghează la culesul fructelor și expedierea lor, dar nu pierde din vedere pe tinerii care „abia de cîteva luni au fost angajați ca pomicultori". Și oriunde se află degajă siguranță, probitate profesională, demnitate. E fermiera care, de trei ani mereu, se situează cu realizările pe primul loc în competiția a 27 de ferme.E singura femeie fermier ; e utecistă. GH. BRAD
chi, secretarul organizației de 
partid de aici, uteciștii sînt foar
te activi, drastici cu cei care se 
sustrag de la anumite lucrări, a- 
tenți la repartizarea în mod echi
tabil a lucrărilor fiecărui tînăr 
încadrat în echipe atunci cînd 
se fac piese complexe. Ei sînt 
cei care mobilizează întregul co
lectiv la cursurile de ridicarea 
calificării și reciclare după gra

dul de pregătire al fiecăruia, cei 
oare organizează ooncursuri de 
desen tehnic, sau îi ajută direct 
pe tinerii repartizați aici de la 
turnătorie, nedeprinși încă cu 
meseria de modelor. Intre cele 
patru brigăzi constituite aici în
trecerea se duce pentru „cei mai buni meseriași". Dacă brigada 
lui Ungureanu are realizări mai 
bune, tinerii lui Boris Stamate 
s-au prins să reducă handicapul 
prin însușirea mai bună a mese
riei.

Toți tinerii trebuie să-și reali
zeze norma. Chiar și acolo unde 
numărul acestora nu trece de ci
fra doi (secția vane montaj, de 
pildă), situația lor devine un 
semnal de alarmă pentru orga
nizația. respectivă. Este cunoscut 
în întreprindere cazul tînărului 
Gheorghe Mocanu care pierduse

(Urmare din pag. I)Elanul împletit cu discipli; na exemplară cu care elevii brașoveni muncesc aici, nu e un fenomen apărut prin în- tîmplare. în primul rînd, el se bazează pe faptul că elevii au fost aduși în Beclean organizați într-o tabără de muncă patriotică. Eforturile conjugate ale școlii și ale conducerii cooperativei au asigurat toate condițiile ca în acest an, cel de al doilea de conlucrare . între cele două unități, treburile să meargă fără piedică. .Elevii au fost cazați Ia Școala profesională de mecanici agricoli din Făgăraș și sînt aduși pe ogoarele cooperativei cu autobuze. De trei ori pe zi li se pregătește mîncare caldă ; 6 din elevele școlii lucrează pe lîngă personalul cantinei și ajută la servirea mesei care se aduce pe cimp. După cum ne-am convins, nici activitățile educative, nici cea distractivă nu sînt neglijate. Veselia domnește peste tot — atit pe cimp cit și pe terenul de fotbal, în bibliotecă, la film.Președintele cooperativei Vasile Jiga ne-a spus :

i

încrederea tuturor tinerilor din 
secția montaj general, unde lu
cra, pentru atitudinea sa nepă- 
sătoare față de producție. Era 
cum s-ar zice... plimbat de la o 
brigadă la alta. Comitetul U.T.C. 
al întreprinderii l-a reținut tot 
timpul în atenția sa, acționînd 
nu festiv ci omenește, astfel in
cit cel în cauză a înțeles exact 
ce reprezintă locul. pe care-l o- 
cupă în acest colectiv. Exemple 
de acest fel sînt rare în secții 
și poate vor ajunge nu peste 
multă vreme să fie privite cu în
găduința amintirilor uitate. Ca 
dovadă, întreprinderea are ate
liere și secții întregi unde nu se 
mai înregistrează nici un caz sub 
normă de ani de zile. La montaj 
general, de exemplu, inițiativa „locul de muncă — cartea de vizită a fiecărui tînăr" a ambi
ționat atît de mult colectivul, 
îneît o treime din rîndul ute- 
oiștilor își realizează norma în 
procent de 120 la sută. Au de
venit tot mai multe plăcuțele 
cu inscripția „Tovarășul... lu
crează în contul lunii... cu o de
pășire de...“.

Zilnic, la atelierul capace al 
secției vane, jumătate dintre 
muncitorii tineri depășesc sarci
nile de plan cu peste 10 la sută. 
Secția sculărie, condusă de eroul 
muncii socialiste Constantin Ol
teana, se menține de la început 
în fruntea întrecerii. Așa cum ne 
spunea Gheorghe Honciu, secre
tarul organizației amintite, sec
ția își desemnează „fruntașul săptămînii", uneori de 2—3 ori 
în persoana aceluiași tînăr. Intre 
candidații frecvenți la acest ti
tlu : rectificatorul Ion Nica, ajus- 
torii Nicolae Anca, Aurică Co- 
dreanu și alții.

— Credem că formula pe care am adoptat-o organi- zlnd tabăra de muncă patriotică cu Școala profesională „Tractorul" din Brașov e cea mai fericită pentru ambele părți. Munca elevilor constituie pentru noi un ajutor neprețuit și ne simțim datori să o răsplătim prin toată grija și atenția față de condițiile de activitate. De aceea, am organizat astfel munca incit să nu existe timpi morți in care cei ve- niți cu dragoste să ne ajute s-ar simți inutili. Un mecanic al cooperativei se află tot timpul alături de tractoriștii tineri, intervine prompt ori de cîte ori se ivesc defecțiuni. Am asigurat un mare număr de găleți și coșuri pentru strînsul cartofilor, care, in fiecare seară sînt transportați la însilozare.în seara vizitei noastre, după cină, maistrul Vasile Mocanu a făcut, în fața elevilor, un scurt bilanț al rezultatelor. EV a evidențiat contribuția deosebită a elevilor : Florian Ghiță. Viorel Baciu, Nicolae Căciulă, Gheorghe Voinea,1 Nicu Ca- loian, Valeriu Marinescu, Nicolae Tănase, Iosif Santa, dar poate s-ar fi cuvenit
Cum este folosit pămîntul de către unitățile agricole ale județului Dîmbovița ? Cit produce? Două întrebări in dreptul cărora așezăm, ca răspuns,, constatările noastre de „martor ocular", discuțiile cu cooperatori, specialiști și mecanizatori ; cu cei investiți cu răspunderea gospodăririi a o părticică din pă- mîntul țării — acest „inestimabil bun al națiunii noastre". La Direcția județeană agricolă, tovarășul Dumitru Buzescu, aflind de intențiile noastre, ne întîm- pină cu răceală : „A vorbi acum despre p&mint, înseamnă să nu pierdem din vedere toamna anului trecut și primăvara lui ’73. Atunci am lucrat în condiții grele, roțile tractoarelor au lăsat urme adinei in ogor — urme care ușor s-au transformat în băltoace in care nici măcar buruienile n-au răsărit. Apoi, în fiecare unitate, zeci și zeci de hectare au fost acoperite de adevărate lacuri. Ce puteam face noi in fața stihiilor naturii ? Căci veți găsi o situație care nici pe noi nu ne mulțumește : pe întinse suprafețe porumbul s-a compromis, iar producția medie de grîu planificată obținută de pe aceste terenuri n-a fost realizată cu circa o mie de kilograme la hectar". Extinzind calculul, pe care ni l-a propus tovarășul director generai adjunct eu vegetalul se poate a- precia că totodată s-au înregistrat șl pagube în bugetul u- nităților agricole prin lucrările executate mecanizat, îngră- șămintele și semințele folosite. Și — afirmăm cu toată răspunderea — situația se explică în bună parte prin acționarea unor factori subiectivi (măiestru prezentați acum pentru a justifica unele carențe de ordin tehnic, organizatoric și informațional, de control și îndrumare din activitatea unora dintre organele agricole județene), ca și superficialității cu care se urmărește a- plioarea prevederilor Legii cu privire la apărarea, conservarea, ameliorarea și folosirea completă și eficientă a pămîntului. La acești factori ne vom ; referi.LINGĂ ȘOSEA PĂMÎNTUL E LUCRAT „CA LA CARTE"; DAR LA O SUTA DE METRI MAI DEPARTE?La Odobești, ceva mai departe de șoseaua asfaltată, observăm un grup de tractoare la arat. Mergem, de-a latul, suprafeței lucrate. Arătură . bună, adîncă. uniformă, mărunțită. Așa pînă la, un loc. pentru că apoi totul pare a fi un cîmp unde exersează un începător : porțiuni .nearate,, o brazdă normală, alta nu mai adîncă de două degețe...— E pămîntul tare, plugul sare din brazdă... încearcă să se justifice unul 'dintre mecanizatori.— Dar zece pași .mai spre șosea n-a fost dificil de lucrat?— Păi acolo ne-am, străduit să iasă bine, să nu se vadă urît din drum. Știți, mai trec tovarășii...Ce să credem din „practica" și din „motivația". consemnate la Odobești ? Firește, nu în ultimul rînd, ..recepția, lucrărilor executate — recepție făcută din birou —, și a controlului pe o distanță, nu mai măre de 10—15 pași de la mașină... Doar prin existența a două moduri de tratare a problemelor generate de folosirea pămîntului se explică faptul că de-a stingă și de-a dreapta șoselelor, culturile de grîu au rodit bine, porumbul și floarea-soarelui au fost „pădure, nu alta", cartofii și legumele n-au fost năpădite de buruieni, iar la cîteva. sute . de metri, ,,.;.tovarăȘe dragă, apa în exces ne-a distrus", „șleaurile tractoarelor n-au. putut, fi nivelate", „dăunătorii ne-au prăpădit mindrețe de culturi", „buruienile n-au putut fi dovedite cu forța de care dispunem", „n-am avut îngrășăminte suficiente", și cite alte asemenea... suspine. Lîngă. șosea, cooperatorii din Odobești au . aplicat trei — patru prașile mecanice și cam tot .ațîtea manuale la cartofi și. la porumb ; puțin mai încolo, în punctul „Palanca", nu 

să-i amintim pe toți cei 160 de tineri, căci fiecare dintre ei depun eforturi susținute pentru ca pînă în ultima zi în care să existe produse de recoltat, școala lor să se afle la înălțime.Trei orc pierdute din cauza unei... piulițeDe fapt, nu din cauza nevinovatei piese și-au pierdut cei 100 de studenți din anul V al Facultății de tehnologia construcțiilor de mașini din Brașov orele bune de lucru, în ziua în care i-am întîlnit pe cîmpurile de cartofi ale C.A.P. Șercaia. Cauza e neglijența și nepăsarea.— Dacă tractorul ar fi funcționat normal — ne spunea conf. univ. dr. ing. Constantin Iliescu — recoltatul cartofilor de pe suprafața planificată pentru ziua respectivă ar fi putut să se încheie la pripz.Dar conducerea C.A.P. încredințase tractorul unui tînăr de 18 ani, absolvent din această vară ăl școlii profesionale, și nu s-a gîndit să asigure asistența tehnică atit de necesară atunci cînd mașinile sînt deservite de începători în meserie.Atelierul mobil — de care 
s-a executat decît o singură prașilă mecanică, („pentru economii" — ?!) iar oamenii n-au putut — doar cu sapa — face față buruienilor. Acum, întîi se cosește iarba, inaltă pin-la piept, și apoi sînt scoși cartofii — nu mai mult de două-trei căruțe la hectar —, iar în loc de porumb pentru boabe — recoltează furaj pe care-1 însilozează. La fel la Ghergani, Lungulețu, Cro- vu și Băcari, la Băleni, Comi- șani și Mătăsaru : în margine de drum totul realizat „ca la carte", mai încolo iarbă uscată și porumbul nu mai înalt de trei palme de mușuroi... Cu gindul la controale, oamenii au lucrat diferențiat. Cu cizme pescărești în picioare au săpat, la casma, șanțuri adinei și apa de lîngă drum s-a scurs... mai în interiorul cimpiei, iar acolo a băltit — pe cîteva mii de hectare — în primăvara aceasta pînă cînd timpul fiind întirziat 

Ancheta noastră in județul Dîmbovița

PĂMÎNTUL - 

o avuție ce trebuie 
gospodărită 
mai rațional

semănatul a devenit de prisos. In primăvară, însă, situațiile operative redau „ca scoase de sub influența excesului de apă" și acele terenuri pe care nivelul apei creștea...De la șosea începe și recoltatul ; cit timp combinele pot fi văzute, lingă ele se,. află toată lumea, piesele de schimb sînt la îndeinina mecanizatorului, reglajele sînt fără cusur. Apoi... Apoi totul intră în „normalul lucrurilor", adică al... sub controlului ! Despre toate acestea vorbesc diferențele de recoltă, adesea- și de opt — nouă sute de kilograme (Predulești, Gura Șuții, Mătăsaru, Raciu. Colanu) înregistrate între tarlalele „de Ia șosea" și „de mai de dincolo", îa Cazul porumbului diferențele sînt și mai mari. Recolta se pierde : rămîne în paie sau coceni ; o constatăm ca somulastră...CONSTRUCȚIILE OCUPA UN HECTAR, IAR CURȚILE DE CINCI ORI PE ATITA...întrebarea privind folosirea pămîntului nu se pune doar pe cîmp.La Colanu, construcțiile zootehnice și magaziile au fost amplasate la marginea satului, în perimetrul celui mai fertil sol. Suprafața lor însumează aproximativ un hectar, iar „împrejmuitul" cam cinci hectare. „Avem nevoie pentru depozitarea furajelor, pentru plimbarea animalelor, pentru... respirație", justifică situația inginerul șef al unității. Dar cit timp animalele se află la pășune iar furaje depozitate nu sînt— din mai și pînă in septembrie. octombrie — de . ce acest pămînt nu este pus în condiții de producere ? „Avem destul in cîmp, nici pe acela nu-1 putem munci cum trebuie, ce mai contează cit este aici ?"— și-a exprimat dezacordul cuȘi pentru că situația oferită de unitățile agricole citate privind folosirea pămintului nu este singulară, invităm cititorii ziarului nostru, specialiști, conducători de unități, cercetători, activiști U.T.C., să participe la dezbaterea găzduită în coloanele ziarului „Scinteia tineretului". Opiniile, sugestiile vor viza modul

in care sint saiisfăcuți factorii organizatorici, tehnici și de producție privind intensificarea producțiilor agricole și mai buna gospodărire a pămintului. De asemenea, așteptăm vești din amplele acțiuni ale tineretului desfășurate pe șantierele muncii patriotice al căror obiectiv este mai buna folosire a pămîntului.

președintele C.A.P., Martin Depner, e desigur foarte mindru — se dovedește prea puțin „mobil" în unele cazuri. Imobilitatea,- inerția se vădesc și in modul în care s-a asigurat transportul produselor recoltate. De o săptămînă, un singur camion pe zi nu a prididit să transporte cartofii recoltați care stau pe cîmp expuși intemperiilor și eventualei degradări. Trebuie remarcat că activitatea studenților a fost bine organizată și datorită grijii cu care cadrele universitare sînt obișnuite să-și planifice munca. Se aflau pe cimp șeful de lucrări, inginerul Gligor Rusan. ing. Ion Popescu, ing. Nicolae Valentin Ivan.Iată două exemple din care rezultă clar că în zona Făgărașului ca și în orice parte a țării conducerile cooperativelor care primesc și înțeleg să prețuiască și să utilizeze efectiv ajutorul tinerilor, găsesc și mijloacele cele mai adecvate pentru a atinge acest scop. Atitudinea contrară întilnită la Sercaia dovedește riu numai incapacitatea organizatorică dar și necunoașterea intereselor cooperativei.
...La ferma nr. 2 a centru
lui horticol din Oradea, 
tinerii sînt un prețios aju
tor pentru culesul rodului 

bogat de fructe.
Fcto : EM. TINJALA

noi tovarășul inginer. Și nici nu-1 puteam contrazice cum că „în cîmp, cooperativa agricolă din Colanu n-ar fi avut suficient pămînt" dar, cultivate, aceste hectare ar fi contribuit cu peste un vagon și jumătate de porumb la completarea balanței cerealelor. Așa, însă, această producție s-a dus pe apa simbetei...Iar în județul Dîmbovița, numai prin atragerea in circuitul agricol a suprafețelor din perimetrul construcțiilor agrozootehnice — acum doar pe alocuri, și numai de ochii lumii, semănat cu secară masă verde — s-ar fi ciștigat sute de tone de porumb. E puțin ? Cantitatea ar fi fost mult sporită prin restringerea la dimensiuni normale a unor șantiere (numai în cazul platformei industriale de la Tîrgoviște suprafața agricolă nejustificat folosită de constructor însumează peste zece hectare), prin raționa

lizarea amplasării unor drumuri, prin regularizarea cursurilor u- nor pîrîiașe, care au ajuns să aibă albia unor mari riuri, prin impulsionarea lucrărilor de combatere a eroziunii pe terenurile în pantă. Privindu-se problema pămîntului cu răspunderea dedusă din răspunsul dat de inginerul șef de la C.A.P. Colanu. firește că se ajunge în situația ca o stație de transformare o- bișnuită să aibă în jur cam trei hectare de pămînt necultivat (Colanu) ; ca săparea unor canale pentru desecări să scoată din circuitul agricol — prin drumurile de mașini, depozitele de pămînt etc. — o suprafață dublă și chiar triplă celei admise (Odobești, Petrești, Șelaru, Răzvad. Mătăsaru, Uliești. Valea Mare), lucrarea dovedindu- se pînă la urmă ca lipsită de sens dacă sporul de recoltă abia de acoperă ceea ce s-ar fi obținut de pe suprafața acum scoasă din circuit ; ca loturile în folosința membrilor cooperatori să depășească în cazul fiecărei comune, cu cîteva zeci de hectare ceea ce este statutar. repartizat ; ca în jurul stîlpilor de înaltă tensiune, al sondelor și de-a lungul drumurilor, zeci, sute și mii de metri pătrați de pămînt să nu producă.Și uite așa, un hectar aici, un metru patrat dincolo s-a ajuns ca la ora actuală în județul Dîmbovița o suprafață echivalentă — sau care depășește — mărimea medie a unei cooperative agricole să nu producă absolut nimic.ȘTIINȚA ÎNSEAMNĂ ECONOMIE DE PĂMÎNTHarta pedologică a județului Dîmbovița include aproape toate tipurile de sol identificate 

y
în România, realitate care, cu atit mai mult impune adoptarea de măsuri agrotehnice diferențiate. Numai că inexistența la Tîrgoviște a unui laborator a- grochimic și depinderea de cel de la Ploiești, a determinat o întirziere de cițiva ani (acțiunea, practic, nici acum n-a fost declanșată) de bonitare a solului. Ca urmare, îngrășămintele chimice se distribuie după... cit de inspirați se dovedesc, a fi cei de la biroul de resort al Direcției agricole, iar dozele folosite sînt arbitrar stabilite. De asemenea, soiurile și hibrizii, structura culturilor fixată pentru o unitate încă nu au la bază criterii științifice. Așa s-a ajuns ca la cooperative agricole cum sînt cele din Gura Ocniței, Satînga, Ghirdoveni, Hulubești, Săcueni, unități numai cu podgorii, accentul să cadă pe griul din soiuri foarte pretențioase la fertilitate, și porumbul din grupa 300, ceea ce — este ușor de înțeles '— a conduis la producții mult inferioare celor posibil de realizat dacă s-ar fi cultivat soiurile și hibrizii specifici tipului de sol. Acționîndu-se. mecanic, în primăvara trecută și pe acele terenuri semănate in iunie s-a folosit tot sămînța de porumb din grupele 300 și ‘400. deși se știa că oricit de lungă ar fi toamna, cultura nu poate ajunge la maturitate, reușită ce ar fi fost posibilă numai prin utilizarea seminței din hibrizii grupelor 100 și 90. Organele județene de specialitate nu s-au străduit să rezolve această foarte importantă problemă, și uite că, în această toamnă, recolta de pe cîteva mii de hectare nu poate fi folosită decît ca furaj. Nu s-a respectat epoca optimă de semănat — jumătate din grîu, o treime din porumb și floarea-soarelui s-au semănat după expirarea perioadei optime : în toamna trecută (situația fiind aceeași și in anii prece- denți) aproape 30 de mii de hectare au rămas nearate din toamnă. In ultimii ani nu s-au folosit amendamente câlcaroase, deși prin planuri se stabilise o sarcină de citeva mii de hectare.Ca „factori minori" se deduce a fi fost , tratați acești piloni e- serițiali ai unei agriculturi intensive. iar producțiile, cota lor joasă, dovedesc cit de mult s-a greșit. *Firește, situația se cere corectată. Succesul in ce privește intensificarea producției agricole prin utilizarea rațională a pămîntului — susțin specialiști cu prestigiu și practicieni recunos- cuți — poate fi asigurat prin• intensificarea lucrărilor de prevenire și constatare a băltirii apei • executarea unor lucrări de stăvilire a eroziunii solului într-un ritm minim anual de cel puțin 4—5 mii de hectare• rcanalizarea comportării soiurilor și hibrizilor în fiecare unitate agricolă • in toamna aceasta și în primăvara viitoare să se execute nivelarea ca lucrare obligatorie înainte de semănat • să se ia în cultură inul, cînepa și bumbacul ca plante tehnice și industriale ce valorifică rentabil condițiile naturale ale județului « să se materializeze programul de ameliorare a celor peste zece mii de hectare soluri acide • să se folosească rational gunoiul de grajd, iar echilibrul intre îngrășămintele chimice să se indice — în cazul fiecărei culturi— de către un colectiv format din cei mai prestigioși specialiști ai județului • ne dealurile județului, griul și porumbul să cedeze locul viticulturii și po- miculturii • suprafețele din zona construcțiilor agrozootehnice să se evidențieze separat în planurile de producție ale unităților • recepția semănăturilor să se facă — in toate cazurile— de către colective coordonate de către organele județene.

GH. FECIORU
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De la izolarea sub un
uriaș clopot de sticlă Ferestre noi in București

Foto : ION BĂRBI FRU

ale înlăturării cauzelor și riscu- sini la ordinea zilei.

Însemnătatea, valoarea istorică, politică eulturală, prețuirea artistică a ansamblurilor monumentale de artă nord-moldovenească devenite. prin faima de care se bucură, bunuri ale culturii universale ne este bine cunoscută și scumpă. Dar faptul că aceste inestimabile valori de artă medievală românească se găsesc în- tr-un moment critic în ce privește starea lor de conservare este un lucru mai puțin știut și pentru cei mulți chiar nebănuit. Sesiunea deschisăînt ani de atunci, un savant binevoitor formulase ideea că pentru a proteja picturile exterioare moldovenești ar fi ne-oesară izolarea acestora... sub uriașe clopote de sticlă. Dacă o astfel de soluție a putut părea îndeajuns de extravagantă pentru a nu i se da curs, nici extravagantă și cu atît mai puțin exagerată n-a putut fi considerată grija manifestată fată de soarta acestor monumente de artă unice in lume. Incontestabil însă, alături de solicitudinea astfel exprimată, putem simți si o undă de îngrijorare. Este ea oare îndreptățită? Tn acest sens, sublinierile criticului de artă, conf. VASELE DRĂGUȚ, director al D.M.I.A., partizan declarat al unei a- tente si grabnice intervenții din partea restauratorilor, aduc un plus de precizare :„Aș avea de accentuat două aspecte : mai întîi, faptul eă sănătatea picturilor murale este grav amenințată de factorul umiditate si poluare a aerului. Apoi, faptul că. in general, maladiile monumentelor noastre sint greu de perceput la un prim contact, astfel încit omul obișnuit, turistul, poate crede că se află în fața unei picturi, in perfectă stare de conservare. Din păcate. însă, s-ar putea a- firma că monumentele tării, in proporție de masă, sînt atinse de diferite maladii. Igrasia și procesul de desprindere a picturii de pe stratul suport a «- tins Moldovita si Bălineștiul. Desprinderea peliculei de culoare se poate observa la Humor. Cele spuse referitor la Moldova rămin de altfel valabile și pentru Țara Românească. Creșterea gradului de umiditate Ia monumente se datorează pe de o parte faptului că de o sută de ani încoace in repararea monumentelor au fost folosite mortare cu ciment, iar pe de altă parte 1 s-au pierdut zonele tie traditionale cum marea incintelor la Voronet sau tăierea rate plantații de protecție. La orașei ridicarea pinzei freatice prin constituirea sistemelor de canalizare nu a favorizai soarta monumentelor istorice si de artă. In ce privește poluarea aerului este bine știut astăzi că pînă și cotele cele pot dăuna picturii rînd. Toate acestea de Ia sine inteles. îngrijorare care obligă la gentarea măsurilor de protecție. Referitor Ia principiul actual de restaurare cred că se impune o precizare. Foarte multă vreme la noi — lucru ee-I denunț ca istoric de artă — restaurarea monumentelor a fost considerată mai ales din punctul de vedere al arhitectului. neglijindu-se complexitatea. caracterul de totalitate ai monumentului. Noua concepție de restaurare a monumentelor românești reclamă considerarea acestora în directă corelație cu spațiul lor vital, cu întreaga zestre de obiecte aferente ce le sint specifice. Sînt încredințat că numai astfel echilibrul între numărul de restaurări de arhitectură și al celor de pictură poate fi restabilit".

faptului că s de protec- i ar fi dărî- Humor și . a nenumă-

mai reduse în primul constituie, motive de ur-

l

)>

a Direcției monumentelor istorice și de arta din aprilie a.c., care pentru prima oară la noi in țară a dezbătut la un inall nivel științific problemele restaurării monumentelor de artă medievală, in speță a picturii fostei ininâstiri a Humorului, a constituit un prim semnal de alarmă. Dar și încredințarea că, atît pentru torurile in măsură cit și pentru specialiști problemele complexe rilor degradăriiNu putem vorbi despre ..tradiție" referitor la școala românească de restaurare. Dar prezenta si activitatea restauratorilor UNESCO, entuziasmul tonic al unor pictori restaura-
turora la găsirea celor mai bune soluții, ne spune pictorul CONST-BLENDEA, conferențiar și decan al Facultății de arte plastice a Institutului ,.N. Grigorescu". Operațiunea Hu-

exemplu problema exfolierii. a desprinderii peliculei de culoare, care ne preocupă în legătură cu Humorul, poate să îmbrace nenumărate forme. De aceea în procesul intervenției, restauratorul trebuie să decidă cu multă hotărire. Iar hotărîrile, presupun un risc lucid pe care restauratorul modern și-1 asumă permanent. Mă refer desigur la acea latură „romantică" a meseriei care face imposibilă apropierea de operă numai prin date seci. Apropierea afectivă a restauratorului față de obiectul supus intervenției sale este o

la „medicina
modernă a restaurării

tori, maturi sau tineri, care au luat deia contact cu metodele școlilor de restaurare patronate de UNESCO au facilitat acel climat favorabil constituirii
mor este de primă importantă pentru noi. Ea constituie o lecție, totodată o experiență si o demonstrație. De altfel, martorii pe care ii lăsăm, adică acele

unei tinere scoli de restaurare românească. „Grupul nostru de restauratori, mica noastră scoală a înțeles că restaurarea înseamnă mai înainte dc orice colaborare și participarea tu-
TEHNOLOGIA \
INFORMAȚIEI

(Urmare din pag. I)Worringer și arta expresionistă. Și așa mai departe. E limpede că la plămădirea personalităților care dau marcă unei culturi, unui domeniu specific al activității umane, informațiile vehiculate prin intermediul cuvintului tipărit joacă un rol de prim crdin. Pentru inovatorul din uzină sau pentru istoricul aflat in institut, aprovizionarea ritmică cu informații, noi și nu perimate, înseamnă posibilitatea efectivă a finalizării eficiente a muncii. Scriitorul care nu îl citește pe Pound. Eliot, Faulkner riscă să nu înțeleagă critic evoluția actuală a genurilor literare și poate nici limitele si calitățile propriei creații văzută printr-o prismă ceva mai largă : aceea a valorilor culturii universale moderne. Dar, e bine știut, cultura de specialitate se realizează în biblioteci, iar informațiile circulă prin mecanisme puse la punct în acest scop. Acumularea de informații întimplătoare nu e de natură să stimuleze apariția unor opere capabile să țină pasul cu exigențele unei societăți aflate într-o continuă și rapidă evoluție. Nu vreau să mă refer la specialitățile tehnice, nefiind un domeniu familiar mie deși păstrez relații destul de strînse cu mediul. în genere faptul e cunoscut : o informație devine perisabilă la cel mult 6 luni după emiterea ei, chiar în domenii în care ea trebuie protejată de concurență. Nu-mi pot explica de ce, pe pupitrele unor biblioteci văd opărind reviste de specialitate cu mai multe luni întîrziere. Există riscul ca o problemă între timp elucidată să fi reținut inutil forțe ce puteau fi canalizate în alte direcții. Frecventez asiduu Biblioteca Academiei E cazul să o spunem că această venerabilă instituție suferă un acut proces de perimare a fondurilor datorită unei grave încetiniri a ritmului achizițiilor. Bibliotecile institutelor specializate, acelea pe care prin naturc muncii mele le frecventez — sint și ele într-o situație destul de apropiată. Nu discut situația Bibliotecii centrale de stat unde improprietatea depozitului se conjugă cu lipsa de securitate a plafoanelor unei clădiri improprii și supraîncărcate. Cred că, fără nici o prejudecată și pornind exclusiv de la premisa că prin circulația rapidă și eficientă a tuturor informațiilor utile se poate contribui în mod esențial la progresul culturii noastre socialiste, trebuie să reexaminăm nu numai situația bibliotecilor noastre ci si a circuitelor prin care cărțile pătrund in ele și implicit a fondurilor afectate pentru achiziții.Ca gazetar am publicat în ultimul deceniu nu mai știu cite articole și anchete pe această temă, în diferite publicații. E o cauză care merită osteneala din motivele enunțate. Astăzi, cînd biblioteci, nu de primă mărime, posedă calculatoare ce facilitează accesul la informațiile stocate, calculatoare care programează zilele de lectură și scriu scrisori, semnate cu marca mașinii, celui care nu restituie la timp volumui, nu mi se pare deloc absurd să cerem bibliotecilor noastre mari ca măcar fișele să și le aranjeze ca lumea (cele pe probleme) și să achiziționeze, integral, lucrările fundamentale de referință în diferite domenii de specializare. Nu numai în uzinele noastre ci și în bibliotecile noastre trebuie să milităm pentru organizarea științifică a producției și a muncii ca și pentru aprovizionarea ritmică cu materiale sau materie primă. între cele două locuri unde se produce nu trebuie să ;?sizăm decit o diferență de utilaje și nu de grad de utilare.

mici porțiuni de frescă lăsate iniradins nerestaurate spre a indica stadiul de la care a fost pornită intervenția restauratorului sînt edificatoare. Atmosfera de pasiune de la Humor îmi dă mari speranțe. Tinerii restauratori nu sînt numai teoreticieni ci și buni cunoscători ai practicii picturii".Munca de restaurare a operelor de artă, a celor medievale în special, presupune curaj. Un tip dacă ral țelege mc responsabilități. Curajul pictorilor restauratori, al celor ciți- va tineri pe care de bună seamă mulți dintre noi i-au în- tilnit in vara aceasta pe schelele ridicate in pridvorul bisericii de la Humor se măsoară in riscurile dar și in entuziasmul ce-1 reclamă imensul, migălosul travaliu al restaurării. — „Temeritatea restauratorului înseamnă răspundere și discernămint — ne spune tinărul restaurator ION NEAGOE. In restaurare fiecare situație își are ineditul său. indiferent dacă unele o- perații au mai fost deja încercate. Iar acest inedit se datorește diversității de factori care acționează asupra picturii. Iată de

special de curaj nu implică spectaculozitate, gestul unei
care. . neapă- subin- extre-

realitate pe care noi o înțelegem foarte bine. Această situație creează și un avantaj. Și anume. — se asigură in cel mai înalt grad probitatea profesionala. Cel ce iubește opera de artă se simte cu atît mai răspunzător".Restaurarea este o muncă migăloasă, ce întîmpină dificultăți la tot pasul. Ea cere nu numai infinită răbdare, dar si inteligentă, nu numai pricepere, adică ..meserie", dar si participare creatoare. TON NEAGOE. MARIUS RADULESCU. CA- SIAN LABIN. MATEI LĂZĂ- RESCU. IRINA IGNAT, e- chipa D.M.I.A., cărora vara li se alătură un număr de studenți ai secției de artă monumentală a Institutului de arte plastice din București. îndeplinesc in mod uimitor aceste condiții. Dar numai acolo, sus. pe schelă, nuind tregul poane seama ce le surmontează dici“ ai operelor de artă.„Restauratorul este și un cercetător, un pasionat al mentuliii, susține LABIN. Diagnosticarea zelor unei deteriorări bunăoară o serie de care nu mai țin numai de nician ci de restauratorul cetător. In această ordine idei, pentru noi. Humorul și un teren de cercetare experimentală. Cînd am fost solicitați la salvarea picturii murale de Ia Geoagiul de Sus (jud. Alba), unde 6 mp de frescă se găseau ne cale de prăbușire, cunoștințele asimilate si experiența Humorului au făcut ca operația de salvare să nu dureze mai mult de o săptămină. Mă simt obligat să menționez faptul că munca noastră permanent controlată termediul fotografiei, fiind succesiv fiecare cea mai mică eroare amendată si corectată, fotografii nu sînt numai documente justificative dar si dovada unei corectitudini sionale, tul ce-I„Cred darea la rului, intervine MARIUS RADULESCU. în Italia am participat adesea la o dispută, astăzi incă neîncheiată. Restauratorul trebuie să fie inginer sau chimist ? Altfel spus, restauratorului i se poate acorda dreptul la cultură si sensibilitate artistică ? Personal optez pentru idee» că el trebuie să fie pictor. Dar asa cum medicul este dublat de un psiholog, iot așr, restauratorul pictor trebuie să fie dublat de un chimist și de un om dc cultură umanistă. Fără o astfel de asociere de calități nu văd cum ar putea să aibă conștiința valorii, acel simt al „reintegrării" operei după ce monumentul se găsește deja in afara oricărui pericol. Pentru ca restaurarea „să nu sară in ochi" și pentru a

mi- bisturiul. suflătorul. în- arsenal de pensule, tam- și șpacluri îți poți da realmente de dificultățile acești „mede experi- CASIAN eau- necesită operații teh- cer- de este

este prin in- Fotogra- operație poate fi Acesteprofe- legată direct de respee- avem fată de operă", că se impune si abor- problemelor referitoare „personalitatea" restaurato- intervineTn Italia

rămine finalmente PICTURA se cere estomparea distrugerilor. Prin repictarc ? In nici un caz 1 Mai degrabă prin introducerea unui ton neutru, nuantat cromatic, prin folosirea unor tehnici diversificate de la caz la caz. cum ar fi tehnica „in ri- 
toco“. prin respectarea si menținerea patinei. Aici intervine bunul gust, cultura restauratorului. Deși există, poate în mod justificat încă, o teamă a reintegrării, în afara ei. restaurarea nu-și motivează finalitatea. De aceea, cred că' „stilul" restauratorului este pe undeva stilul chirurgului estetician".Restauratorii D.M.i.A. nu sint singuri. Ei sint permanet asistați de ingineri chimisti. de arhitecti. de istorici de artă. Pentru cei din urmă restaurarea nu este numai act de pietate dar si moment de inedite revelații. Prin dezvăluirea unor aspecte noi ce tin de latura formală si tehnică a operei se în- tîmplă adesea ea istoricul de artă să revizuiască concluzii mai vechi. „A sosit momentul — afirmă istoricul de artă MIOARA MOCANU — ca istoricul de artă să cunoască tehnicile *i tehnologia artei. să privească eu alte dioptrii și de la altă distantă opera de artă medievală. Cunoașterea tehnicilor picturii, abordarea problemelor formale ale rezolvărilor plastice medievale deschid perspectivele unor studii mult completate, al căror grad de o- biectivitate sporește. Pe de altă parte, asistența istoricului de artă impune restauratorului un surplus de rigurozitate si de înțelegere * contextului stilistic al picturii asupra căreia intervine".Așadar, restaurarea este rezultanta unei colaborări. A unei colaborări care urmărește șâ formuleze decizii dinlăuntru — izvorite din însăși specificul artei si nu din afara ei. De aceea metodele restaurării rămin tot atitea motive de dezbatere științifică. Firește, tentația „inovației". a rezultatelor spectaculoase, există cum a existat întotdeauna. Ceea ce se impune însă astăzi, chiar dacă restaurarea deschide larg ușile înnoirii, este respectarea unor principii de ordin general cărora, după îndelungă experimentare, li se poate acorda credit.„Colaborarea restauratorilor noștri cu Centrul internațional dc restaurare de la Roma, cu specialiștii și experții UNESCO, susține directorul D.M.I.A.. conf. V. DRĂGUȚ, garantează asimilarea ultimelor ciști- guri in specialitate. Poziția și recomandarea celor mai experimentate școli dc restaurare este de a nu se utiliza nici un procedeu ireversibil. Mai mult, se recomandă ca restaurarea să respecte pe eît posibil chimia și tehnicile originare, astfel incit, restaurarea să se înscrie în spiritul operei de restaurat. Rezultatele echipei noastre de Ia Humor au suscitat nu numai interesul specialiștilor UNESCO, dar și entuziasmul lor. Profesorii Laura și Paolo Mora sau Philippeaux au remarcat superioritatea net calitativă dintre porțiunile restaurate sub supravegherea expertilor UNESCO în 1971 si cele restaurate sub conducerea pictorului O. Blende» in vara anilor 1972 și 1973. Faptul este eu atît mai îmbucurător. eu cit se poate demonstra cu această ocazie perfecta omogenitate de execuție a echipei D.M.I.A.". ”Restauratorul, chemat să restituie pentru viitor, răspunde în fața prezentului atît pentru ceea ce am moștenit pe planul artei cit și pentru ceea ce sintem datori să oferim viitorului drept nealterată mărturie a trecutului. Tn acest sens, restaurarea capodoperelor de pictură murală ale monumentelor din nordul Moldovei înseamnă pentru echipa de restaurare a Direcțieiși de artă un cu timpul, operei de mod firesccism, totuși, ca un paradox al civilizației noastre, perenitatea, trăinicia mărturiei artistice devine măsură a culturii. Avem deci suficiente argumente pentru a investi încredere, pentru a saluta în munca restauratorilor noștri, încă atît de tineri, a- titudinea responsabilă si seriozitatea intelectuală.

monumentelor istorice permanent pariu Dacă efemeritatea artă determină in o undă de scepti-

ANDREI PALEOLOG

Șoferul își vede de drum, 
eu îl privesc pe directorul 
stațiunii de mecanizare din 
Beliu, căci despre el e vorba, 
de inginerul Nicolae Mi- 
lialache, și încerc să găsesc ex
plicații cum izbutește acest tînăr 
înalt și subțire, argeșean din 
Domnești, străin de firea oame
nilor de pe aceste meleaguri, 
să-i facă să înțeleagă că stă în 
puterile lor să cîștige mai mult. 
Acest tînăr de 28 de ani mi-a 
spus într-o seară că a scris poe
zie, că a publicat chiar, a jucat 
cinci ani teatru la Casa de. cul
tură a studenților din Timișoara, 
cu „Nu sînt turnul Eifel" cîști- 
glnd și titlul de laureat al festi
valului de teatru studențesc, mi-a 
mai spus însă că a urmat agro
nomia tocmai fiindcă i-a plăcut, 
să facă poezie. „Știți cum vine 
asta, să o faci, tiu numai să o 
scrii ?. Eu acum o fac, de scris 
o las în seama altora".A venit în sat ca agronom, în 
1969. împreună cu soția, și ea de. 
aceeași meserie. Cînd a intrat 
prima dată în grajdurile coope
rativei a văzut că vacile erau in-

crnse cu brîie și legate undeva 
de sus, să nu cadă. O imagine 
care a însemnat pentru el mai 
mult decit oricare altă poezie. Se 
angaja astfel pe lungul drum ce 
traversează teritoriul fierbinte al 
bătăliei pentru o nouă conștiință.

— După patru ani de muncă 
am învățat că este în folosul meu 
și al. obștei să fiu receptiv la tot

DIMITRIE CANTEMIR
folcloristul

Contribuția Iui Dimitrie Cantemir la cunoașterea unor numeroase și importante fapte de etnografie și folclor, pentru in- tiia dată relevate și atestate documentar in opera sa. a fost deia subliniată de cercetători de prestigiu în studii și articole, in monografii. Astfel numărul, dar mai ales prestigiul celor ce s-au ocupat și de această latură a bogatei sale activități se constituie el însuși intr-un argument al interesului și valorii incontestabile a operei folcloristice a lui D. Cantemir.Așa cum se intîmplă de altfel cu scrierile tuturor marilor clasici, dată fiind perspectiva, mereu alta, din care e abordată opera lor, faptele de folclor consemnate de Dimitrie Cantemir oferă o permanentă sursă de noi sugestii și argumente, de variate căi de atac și puncle de pornire intru susținerea unei variate și. pdate, inepuizabile game de ipoteze și considerații de real interes științific. D. Cantemir este printre cei dinții — alături de Neculce și C. Cantacuzino — care notează cu rigurozitate. amănunțit și nuanțat, încredintîndu-le tiparului, observații în legătură cu obiceiurile și credințele poporului nostru incă in circulație la vremea aceea. Dacă ar fi numai această simplă notare, prezentă în scrierile marelui umanist, a faptelor de folclor — din păcate majoritatea celor ce i-au cercetat opera se limitează numai la acest merit — și ar fi incă suficient pentru a-i acorda unul din locurile de frunte și ctitorie in folcloristica românească. Dar nu este numai atît. Aportul lui D. Cantemir depășește simplul, ca- iscter de prim atestat documentar al unor fenomene si fapte de folclor ale vremii sale.Tn cunoscuta-i capodopeiă „Descrierea Moldovei", D. Cantemir notează — spre știința și înțelegerea colegilor de la Academia berlineză, la a cărot solicitare a și scris seamă de obiceiuri, legende credințe ale poporului nostru.Dar Cantemir scrie nu numai pentru străini, ci și pentru Com- patrioții Săi. pentru a le insufla vitejia necesară scuturării jugului străin, pentru a le aminti cine au fost moșii și strămoșii lor. Atunci cînd relele deprinderi morale amenință acest, vis, acest nobil ideal, domnitorul patriot nu se sfiește să-i certe aspru, să le arate pe. față viciile, fără teama de a-și compromite neamul în fata lumii, dar cu ferma dorință de a-și aduce conaționalii pe calea cea bună. O spune deschis : ,.Tn vreme ce încercăm să descriem năravurile moldovenilor (lucru despre care nimeni sau numai puțini străini au o imagine adevărată), dragostea ce avem pentru patria noastră ne îndeamnă pe de o parte să lăudăm neamul din care ne-am născut și să înfățișăm pe locuitorii țării din care ne. tragem, iar pe de altă parte, dragostea de adevăr ne împiedică, într-aceeași măsură să lăudăm ceea ce ar fi, după dreptate de

director
La Agrișul Mic, altă secție, 

tinărul mecanizator Emil Blaga, 
component al echipei „service", 
experimental constituită în ca
drul stațiunii, vrea să primească 
lămuriri suplimentare, să afle 
exact cum e cu punctajul con
cursului.

— Dacă tu, Blaga, ieși lună de 
lună fruntaș, înseamnă că poli

N SEMNĂRI
ceea ce vine dinspre oameni. 
Dacă nu pentru altceva — 
fiindcă nu poți face tot ceea ce 
zic ei — atunci numai și pen
tru faptul că trebuie ascultați. 
Astfel ți-i cîștigi.

Am ajuns la secția clin Chișla- 
ca, șeful ei îi arată zona unde s-a 
amenajat parcul rece și parcul 
cald. îi mai spune că regulamen
tul concursului inițiat de orga
nizația U.T.C., pe care l-a pri
mit și el în urmă cu cîteva zile, 
a fost, dezbătut cu toți mecani
zatorii și apoi afișat ca să-l vadă 
toată lumea.

V-

face 80 de puncte care-ți dau 
dreptul să mergi apoi la faza teo
retică pe stațiune, unde te poți 
bale de la egal la egal cu cei
lalți, i-a zis directorul, făcîndu-i 
demonstrația cu creionul pe hîr- 
tie.

Criticii meșteri ne vor ierta a- 
precierea; în acel moment 
Nicolae Mihalache făcea poezie. 
De scris, renunțase de mult.

Mergem spre bază, unde alți 
oameni îl așteaptau pentru întoc
mirea planului operativ de lucru 
pe ziua în curs, deoarece, așa 
cum tot directorul stațiunii îmi

cartea — oȘi

osindit. Le va fi lor mai folositor dacă le vom arăta limpede in față cusururile care-i sluțesc, decit dacă i-am inșela cu lingușiri blajine și cu dezvinovățiri dibace, incit să creadă că în a- semenea lucruri ei se conduc după dreptate, in vreme ce toată lumea mai luminată văzîndu-le le osîndește".în sfirșit, cartea în întregul său. inclusiv descrierea faptelor de folclor, este o expunere a țelului politic al domnitorului, uri țel a cărui latură profund patriotică a fost, credem, îndeajuns subliniată pentru a mai stărui in aceste rinduri. Ca atare toate faptele sint. astfel expuse încit să conveargă către susținerea a- cestui crez și, de ce nu. interes politic personal. Că nu procedează la răstălmăciri este un adevăr si un merit. Dar evenimentele si faptele asupra cărora se oprește, pe care le punctează Cil pregnanță atestă această tendință. Firească, de altfel.Pătrunzînd mai adine în cercetarea operei savantului moldovean vom observa că în notarea obiceiurilor face cîteva observații a căror subtilitate și importanță pentru istoria folclorului Și folcloristicii n-au fost suficient relevate. Cantemir este cel dinții care observă și notează. de pildă, originea latină a u- nora dintre termenii ce desemnează pe cei implicați in obicei : „...dacă unui flăcău îi place o fată, atunci el trimite la părinții ei oameni pe care ei ii numesc, eu o rostire latinească stricată pețitori, adică petitores". O observație mai puțin relevată. Evident, acesta nu este singurul loc în care cărturarul moldovean face asemenea referiri la cultura populară. D. Cantemir. in dorința de a sublinia originea latină a poporului român, vechimea și caracterul său nobil, utilizează ca argument faptul de folclor. Apelul la faptul de folclor este integrat concepției u- maniste a cărturarului moldovean. Această, contribuție originală se cuvine cu atît mai mult subliniată, cu cit nu o întîlnim nici la Ureche, nici la M. Costin, nici la Stolnicul C. Cantacuzino. Apelul la folclor în acest context îi este propriu numai lui D. Cantemir și, prin el, umanismului românesc. în același timp,

de aci . va porni o Întreagă școală prin reprezentanții Școlii Ardelene, prin cei ai generației de la 1848, prin Odobescu și Haș- deu.Tot între cei dinții Cantgțnfe'fr observă și semnalează faptul ca atare, existența zonelor folclorice și, in cadrul acestora, a circulației textelor in variante relativ apropiate. Pentru că atunci cînd reproduce textul orației de nuntă el precizează : „Cel mai de frunte dintre pețitori, numit staroste, incepe să rostească vorbele pe care vrem să le dăm aici, fiindcă aproape pretutindeni sint la fel..." (s.n.).Subtilă este observația lui Cantemir asupra caracterului spontan al creației populare, a existenței și rolului pe care improvizația îl joacă in desfășurarea ceremonialului. Sigur. în funcție de talentul și priceperea starostelui. Astfel, după ce. reproduce orația amintită, el notează : „Acela ce rostește vorbele acestea mai adaugă incă vreo citeva alte vorbe cu tîlc și înflorite, pc care le poate ticlui".înflorite, pe care le(s.n.).Am dorit numai ațentia că, pe lingă notarea unui pumăr impresionant de fapte etnografice și de folclor — sursă de neprețuit în cercetarea contemporană — D. Cantemir este primul care a sesizat, cu o precizie și finețe uimitoare, cîteva dintre trăsăturile definitorii ale folclorului. Că acestea au fost redescoperite peste un secol și elucidate pe deplin abia in deceniile din urmă este cu totul altceva. Toate argumentele e- nunțate, întreaga operă a cărturarului patriot, cadrul in care ește circumscrisă preocuparea sa pentru folclor, ne îndreptățesc șă-i dăm locul ce i se cuvine în istoria folcloristicii românești, a- cela de ctitor și întemeietor. Chiar dacă disciplina s-a constituit. și a fost recunoscută ca atare, abia în secolul nostru, D. Cantemir rămîne una dintre personalitățile ei cele mai de seamă. Prin profunzimea observației, prin caracterul deliberat al preocupării, prin valoarea documentară de neprețuit a fap •- lor pe care le-a consemnat.

să atragem

AL. DOBRE

NOUTĂȚI TURISTICE
In urma solicitărilor multiple ale cetățenilor din noile cartiere ale Capitalei și pentru a da posibilitatea unui mare număr dintre aceștia să participe la excursiile organizate in țară, pentru a economisi timp, întreprinderea de turism, hoteluri și restaurante-București, vă invită, incepînd cu data de 23 septembrie a.c. în fiecare duminică să participați la un nou tip de excursii, cu durata de 1 zi, plata direct la autocar, în cadrul cărora se vor vizita cele mai interesante obiective de pe itinerariile :

spusese, „omul trebuie să vadă 
că te ocupi de el, că in schimbul 
muncii sale,- alături de salariul 
pe care îl poate primi de ori 
unde. îi oferi în schimb prețuirea 
ta. Premiile acelea pe care m-am 
hotărît să le dau din fondul de 
1 la sută, primilor trei clasați in 
cadrul concursului, nu înseamnă 

înseamnă 
mult în 
Un ade-

un ban în plus, 
că îi prețuiesc mai 
ochii colegilor lor", 
văr care se adăuga la altele, tot 
de la el aflate: „Sînt directorul 
stațiunii de puțină vreme. Anul 
trecut ea s-a clasat pe ultimul 
loc din județ. înregistrînd o de
pășire a cheltuielilor de produc
ție de 1,6 milioane lei. In acest 
an sarcinile primului semestru 
le-am realizat în proporție de 
107 la sută, iar acum, pînă la a- 
ceastă dată, sintem pe locul 8 
în județ. Am făcut primul pas 
instaurînd ordinea și disciplina, 
mai rămîne ca acești doi factori 
de producție, 
se alăture cu 
mai mate".

așa-i socot eu, să 
un randament și

- București-Ploiești-Văleni-Cheia - cu plecarea la ora 7,30 din cartierul Berceni - din fața centralei telefonice - b-dul Metalurgiei - costul fiind de 70 lei de persoană ;- București-Sinaia-Bușteni-Predeal-Poiana Brașov - cu plecarea la ora 7,30 din cartierul Balta Albă - Titan - complex A.9 - respectiv din fața restaurantului Miniș, precum și din Piața Palatului R.S.R. — restaurantul Cina — costul fiind de 85 lei de persoană ;- București-Pitești-Curtea de Argeș-Hidrocentrala - cu plecarea tot la 7,30 din cartierul Drumul Taberii — respectiv din fața cinematografului Favorit, costul fiind de 85 lei de persoană.De reținut că în prețul excursiei s-a inclus și dejunul, care se va servi pe parcurs.Informații suplimentare se pot obține la filialele de turism din Cal. Victoriei nr. 100 și b-dul Republicii nr. 68 - telefon 15.74.11 și 14.08.00.ION DANCEA
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DEPLINA APROBĂRI, HM Șl VIII IfflM PENTRU RIZULTATILI 
VIZITII ISTORICE V TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘISCU i« AMERICA LATINĂ

Telegrame adresate iubitului conducător al partidului și statului nostru dau în continuare glas satisfacției și recunoștinței cu care poporul nostru a urmărit desfășurarea vizitei, activitatea neobosită și prestigioasă a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Din
cuprinsul lor, sosite din întreaga țară, de |a comitetele județene ale P.C.R., de la organizațiile de partid din întreprinderi și instituții, din unități de cercetare și invățămint, de la oameni ai muncii, se degajă eu pregnanță sentimentul de mîndrie față de ecoul stîrnit de această călătorie istorică.

Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae CeaușescuDind glas gîndurilor și sentimentelor ce animă milioanele de tineri ai patriei noastre, C.C. al U.T.C. și Consiliul U.A.S.C.R. vă exprimă, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, bucuria și recunoștința pe care le nutrim față de strălucitele rezultate ale înaltei solii de prietenie, solidaritate și cooperare pe care ați purtat-o ca ilustru mesager al poporului nostru pe continentul latino-american. Urmărind cu emoție și profundă satisfacție călătoria istorică pe care ați întreprins-o. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, într-un număr de țări ale Americii Latine, tinăra generație își manifestă și cu acest prilej mindria patriotică pentru înaltul prestigiu de care se bucură România socialistă. ca urmare a politicii interne și externe promovată cu consecvență de partidul și statul nostru, datorită neobositei și prodigioasei activități pe care o desfășurați, dumneavoastră personal. cu o dăruire exemplară, consacrîndu-vă împlinirii nobilelor aspirații de pace, progres și civilizație ale poporului nostru, ale tuturor popoarelor lumii.Toți tinerii patriei — români, maghiari, germani și de alte naționalități — insoțindu-vă cu gindul și inima in acest istoric itinerar și-au regăsit, pe deplin, idealurile și opțiunile lor cele mai scumpe in vibrantul mesaj de prietenie și solidaritate pe care l-ați transmis popoarelor și tineretului din America Latină. Schimburile de vederi cu conducătorii țărilor vizitate, contactele largi cu exponenții opiniei publice, documentele semnate conferă vizitei dumneavoastră în America Latină dimensiunile unui act de excepțională importanță politică, menit să dea un puternic impuls relațiilor pe multiple planuri cu aceste state, să contribuie la afirmarea în viața internațională a unei politici noi, orientate spre destindere, colaborare și progres, ceea ce reprezintă un aport prețios la cauza socialismului și păcii in întreaga lume.Ne-a impresionat puternic faptul că la mii și mii de kilometri depărtare de pămîntul patriei. în uzinele, școlile și amfiteatrele pe care le-ați vizitat, tovarășii noștri de generație, tinerii Americii Latine, v-au primit cu profund respect, stimă și admirație. salutînd în persoana dumneavoastră pe conducătorul preocupat statornic de destinele tineretului, de afirmarea plenară a energiilor sale în transformarea progresistă a lumii contempo

rane. Multumindu-vă din toată inima pentru călduroasele aprecieri pe care le-ați făcut asupra importantei meniri ee revine tinerei generații în înfăptuirea progresului social, vă asigurăm de hotărirea fermă a Uniunii Tineretului Comunist șl Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România, a întregului tineret de a se manifesta ca o prezență și mai activă în întreaga viață economică și social-politică a țării și, totodată, de a-și intensifica eforturile pentru lărgirea continuă a colaborării cu organizațiile revoluționare, progresiste și democratice ale tineretului și studenților din întreaga lume.Sîntem mindri, stimate tovarășe secretar general, că putem să vă raportăm, acum la întoarcerea dumneavoastră în patrie, participarea noastră unanimă. în cadrul întrecerii uteciste „Tineretul — factor activ în realizarea cincinalului înainte de termen". la eforturile întregului popor pentru îndeplinirea sarcinilor de plan, pentru înfăptuirea mărețelor obiective stabilite de cel de-al X-lea Congres și de Conferința Națională ale partidului. In această perioadă, tinerii de pe toate șantierele patriei cărora Ii s-au alăturat peste 200 000 de elevi și studenți, au contribuit activ la accelerarea ritmului realizării investițiilor, participînd la lucrări de construcții industriale, de drumuri și poduri, de îmbunătățiri funciare, la darea în folosință a noilor spatii de învățămînt. Răspunzînd prin fapte de muncă înflăcărate chemări pe care ați adresat-o tuturor lucrătorilor din agricultură, aproape 750 000 de elevi și studenți sînt prezenți cu toate forțele lor pe frontul bătăliei recoltei, muncind cu abnegație pentru realizarea la timp și în bune condițiuni a lucrărilor agricole.F.xprimîndu-ne încă o dată deplina noastră adeziune față de rezultatele deosebit de rodnice ale vizitei dumneavoastră in unele țări ale Americii Latine, l'ață de clarvăzătoarea politică a partidului și statului nostru, vă făgăduim, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. că tinăra generație a țării, împreună cu întregul popor, acționind sub conducerea permanentă a Partidului Comunist Român, va munci fără preget, cu devotament și dăruire revoluționară pentru propășirea continuă a patriei, pentru triumful idealurilor libertății și independenței popoarelor, al cauzei socialismului, păcii și progresului social.COMITETUL CENTRALAL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST CONSILIUL UNIUNII ASOCIAȚIILOR STUDENȚILOR COMUNIȘTI DIN ROMANIA

împreună eu întregul popor, militarii armatei noastre au trăit cu intensă emoție și bucurie momentele reîntoarcerii Dumneavoastră pe pămîntul scump al patriei, după istorica vizită întreprinsă în șase state ale Americii I.aține — se arată în telegrama trimisă de Consiliul de conducere al Ministerului Apărării Naționale. Zi de zi, de-a lungul celor aproape patru săptămini ale acestei nobile misiuni, toți ostașii țării v-au însoțit cu inimile si gîndurile lor, cu nețărmurită dragoste, urmărind cu profundă satisfacție activitatea neobosită pe care ați desfășurat-o ea exponent fidel al năzuințelor și idealurilor națiunii noastre socialiste.In numele tuturor celor caze slujesc patria sub drapel. Consiliul de conducere al Ministerului Apărării Naționale exprimă deplinul acord eu acest act de politică externă de mare însemnătate, care deschide largi perspective relațiilor țării noastre cu statele din această parte a lumii.Comitetul județean de partid și Consiliul popular județean Bistrița-Năsăud scriu în telegrama adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu ;„Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Bistrița-Năsăud,— români, maghiari și germani— au urmărit cu viu interes vizita făcută de Dumneavoastră, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în cele șase țări de pe continentul latino-american, unde ați dus mesajul de prietenie, pace, colaborare șl solidaritate internațională a poporului român, popoarelor acestui continent. care luptă pentru progres social, pentru o lume mai dreaptă, pentru independență și suveranitate națională.

TELEGRAMEPreședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Români». NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Consiliului Republican al Republicii Arabe Ydmen, ABDUL RAHMAN AL IRIANI. următoarea telegramă :Sărbătoarea națională a Republicii Arabe Yemen imi oferă plăcuta ocazie de a vă adresa cordiale felicitări și cele mai bune urări pentru sănătatea și fericirea Excelenței Voastre, cit și pentru progresul și bunăstarea poporului yemenit.Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România. ION GHEORGHE MAURER, a trimis primului ministru al Republicii Arabe Yemen, ABDALLAH AHMED EL- HAGRI. următoarea telegramă :Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Arabe Yemen am plăcerea să adresez, calde felicitări și sincere urări de sănătate și fericire Excelenței Voastre.
PRIMIRE LA PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIȘTRIPreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit, marți la amiază, pe lord Aberdare, ministru de stat la Departamentul sănătății și securității sociale din Marea Britanie, care se află într-o vizită în țara noastră la invitația Ministerului Sănătății.

Au participat Theodor Bur- ghele, ministrul sănătății, precum și Derick Rosslyn Ashe, ambasadorul Marii Britanii la București.In timpul întrevederii, desfășurată într-o atmosferă cordială, au fost abordate unele probleme privind dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări.

CORESPONDENTEI 
ACTUAtfTÂȚH 

TRANSMIT:

TRICOLORII POT AVEA
„CALE VERDE" SPRE W.M.74Leipzig, orașul a cărui virstă a ajuns la 808 ani — a fost ales să găzduiască una din cele mai importante partide ale preliminariilor WM ’74 : România — R.D. Germană. Orașul trăiește intens febra acestui meci decisiv. Hotelul Astoria, unde se află lotul sportivilor și ziariștilor români și unde sînt gâzduiți și arbitrii partidei, a devenit un loc asaltat atît de gazde, cit și de turiștii români veniți aici în număr foarte mare — peste 6 500 — să-și încurajeze și in acest fel favoriții.Cu toate că Leipzig-ul a fost preferat de gazde pentru semnificația pe care o are în palmaresul echipei R. D. Germane — a susținut aici 21 de partide, din care a cîștigat 12, a pierdut 4 și a realizat 5 meciuri egale — rezultatul acestui meci atît de important, cu o miză așa de mare, s-ar putea să nu mai țină seama de tradiție. Este ceea ce dorim. Leipzig poate să însemne pentru tricolori „cale verde" spre Welt Meisterschaft ’74. în aceste momente de încordată așteptare, cronicarii de specialitate din țara gazdă mizează mult pe „norocul" care a suris echipei lor de atâtea ori pe stadionul central din Leipzig, care, se speră că va fi arhiplin înregistrînd astfel un record absolut de public : 100 000 locuri numerotate și 1.0 000 în picioare. Aceiași colegi de breaslă pomenesc mereu de meciul dintre cele două echipe care a avut loc a- cum 15 ani (14 septembrie 1958) pe același stadion din Leipzig și care s-a încheiat în favoarea gazdelor cu scorul de 3—2. „Cit de fericiți am fi dacă și acum am putea avea o victorie de a- cest fel într-un joc atît de important" spune cronicarul ziarului Leipzeger Volkszeitung. Se scontează mult pe aportul celor

doi jucători locali Lowe (a marcat ambele goluri, ale echipei sale in meciul cu A. S. Torino) și Fritsche (debutant, 21 de ani) de la Lokomotiv Leipzig și pe „veteranii" naționalei P. Ducke (55 de selecționări) și Kreisohe (40 de selecționări). încercind să li se sugereze gazdelor tactica de joc se apreciază că hotăritor pentru rezultatul final va fi ca atacul și linia de mijlocași să
Corespondență de la 
Leipzig, de la trimisul 

nostru,
/ VASILE CĂBULEA

nu irosească șansele pe care le au pentru că „găurile în apărarea echipei române nu vor fi la discreție și în serie. - Echipa noastră (R.D. Germană) trebuie să pornească mereu de la o a- părare fermă la un atac continuu". Dar tot gazdele se tem că oaspeții vor contraataca periculos și eficace, se tem de experiența și tehnicitatea jucătorilor noștri.Acestea sînt părerile, supozițiile atit de obișnuite înainte de fluierul de începere al unei partide atît de importante.Optimismul, încrederea domnește în ambele tabere, Selec- ționabilii est-germani au evoluat foarte bine în cupele europene la echipele lor de club, dar a- dunați la națională poate, cine știe „mașina" nu va mai merge atit de perfect. Pe cînd noi aliniem o orchestră unitară, foarte bine pusă la punct, cu un număr mult mai mare de prim so
La tineret (sub 23 de ani) 

R. D. Germanâ-România 2—1 (0—0)Mare nedreptate pe stadionul din Halle ! Echipa de tineret a României (under 23) a fost învinsă de selecționata similară a țării gazdă, într-un meci în care jucătorii noștri au fost net superiori s-au dovedit a fi mai tehnici și mai bine ordonați tactic. Ei au fost, însă, dezavantajați categoric de arbitrajul părtinitor prestat de cehoslovacul P. Kopal, care a refuzat echipei române două lovituri de la 11 m (min. 10 și 60), în timp ce gazdelor le-a dăruit un penalty, în min. 50 cînd un atacant s-a împiedicat de minge în careul nostru a căzut și a... obținut lovitură de pedeapsă, pe care a transformat-o Terletzki, Așa au deschis jucătorii est-germani scorul ! In minutul 71, insă, „tricolorii" reușesc egalarea prin Năstase, care, după ce s-a descotorosit cu abilitate de 3 adversari, a șutat sec, cu stîn- gul, înscriind. Cu 9 minute înainte de finalul meciului gazdele profită de o nouă gafă a arbitrului și marchează golul victoriei prin Tyll, aflat într-o flagrantă poziție de ofsaid !Nu ne rămîne decit să sperăm că miine (n. r. azi) la Leipzig arbitrul elvețian Scheurer va fi corect și imparțial...
în meciul echipelor „under 21": 

România — R. D. Germană 1—0 (0—0)Decepționantă evoluția selecționatelor de tineret (sub 21 de ani) ale României și R. D. Germane, care s-au întîlnit ieri după- amiază, pe stadionul Dinamo din Capitală, într-un meci amical. Spectatorii prezenți in tribune — în jur de 2 000 — și-au manifestat nemulțumirea și dezaprobarea față de calitatea precară a fotbalului practicat de cele două formații. Am asistat, așadar, la un joc anost, confuz, cu faze și acțiuni ce purtau pecetea întâmplării și a hazardului. Echipa noastră a avut, firește, mai mult timp inițiativa, a dominat și a fost mai insistentă în ofensivă, dar nu a beneficiat de serviciile unui jucător clarvăzător, care să-i coordoneze și să-i limpezească jocul. în plus, juventiștii antrenați, de Ion Voica s-au arătat a fi foarte irascibili și indisci- plinați, fapt care l-a determinat pe arbitrul întâlnirii să-l elimine în min. 84' pe Iovănescu pentru lovirea intenționată a adversarului.Unicul gol al meciului a fost marcat în ultimele secunde ale partidei, cînd un șut expediat în disperare de cauză de fundașul Sandu Gabriel „a găsit" plasa porții adverse.

liști a căror valoare, clasă internațională sînt de mult consacrate. Băieții noștri au făcut ieri un antrenament ușor de acomodare și menținere a condiției fizice pe gazonul pe care vor e- volua. Ei iși dau seama perfect de înalta lor misiune, de dificultatea partidei și încă de la pregătiri au luat toate măsurile ca la acest meci să fie valorificate la maximum toate posibilitățile, să fie pus in valoare întreg potențialul echipei.După ce au sosit la Leipzig fotbaliștii români, arbitrii, delegații U.E.F.A. și F.I.F.A. iată că, in sfirșit, au sosit și... gazdele. Fotbaliștii români s-au întîlnit ieri seară cu fotbaliștii est-ger- mani intr-unui din saloanele hotelului Astoria. A fost o întîl- nire prietenească în care jucătorii celor două echipe și-au urat reciproc... succes. Cu acest prilej cei doi antrenori. Valentin Stănescu și Georg Buschner, au anunțat formațiile care vor ineepe jocul la orele 18,30, ora Bucureștiului.
Campionatele 

naționale 
individuale de box• IAȘIîncepînd de marți, 25 septembrie. sala sporturilor din Iași polarizează atenția tuturor iubitorilor sportului cu mănuși din această parte a țării. Este vorba de faza pe zonă, una din cele patru — a Campionatului național individual de box, la care vor participa circa 100 de boxeri calificați, din județele Bacău, Botoșani, Bistrița-Năsăud, Covasna, Galați. Neamț, Vaslui și Vrancea. Confruntările unor numeroși boxeri de certă valoare tehnică, cu reputație internațională, între care Simion Cuțov, Gabriel Pometcu, Dinu Condu- rat, Ion Alexe, Aurel Mihai, A- lexandru Turei și Ibrahim Fe- redin provoacă în rîndul ieșenilor nu numai admirație anticipată, ci și o oarecare îngrijorare in legătură cu dificila misiune care revine implicit și pu- giliștilor de aici, respectiv lui Ilie Radu, Octavian Tănase, Victor Macovei și Dan Muntea- nu. I. CHIRIAC• TR. SEVERINMarți seara arena „Patria" din orașul Tr. Severin a găzduit prima gală de box din cadrul calificărilor zonale.De la primul gong inaugural pină la sfirșit.ul galei am asistat la întîlniri foarte spectaculoase unde toți pugiliștii au făcut multă risipă de energie pentru cîștigarea mult rîvnitului loc care le va da dreptul la a participa la finalele campionatului național ce se vor desfășura luna viitoare în orașul Cluj.Dintre boxerii care au urcat treptele ringului în prima gală, o bună impresie au lăsat gălă- țenii : Anton Cojan, Guțu Adrian și Amăzăroaie Octavian. Cel mai frumos meci al galei a fost însă cel dintre Lică Constantin (Farul Constanța) și Foia Constantin (Grivița Roșie Buc.)

ION BALAURE

Galați :
La Întreprinderea „Năvodul" 

au fost introduse în fabricație 
două noi produse.

Primul produs, denumit sfoa
ra supercord, este utilizat în a- 
gricultură la balotarea furajelor, 
înlocuind cu succes sîrma. Nota
bil este faptul că Institutul de 
cercetări pentru mecanizarea a- 
gri culturii a și omologat deja va
lorosul produs supercord, reali
zat de Alexandru Lazariuc și 
N. Bertea, inginer șef.

Sfoara polipropilenă — un a- 
mestec de fibre sintetice — este 
cel de al doilea produs nou, care 
înlocuiește sfoara de cînepă. A- 
ceasta este mult folosită la am
balarea textilelor, prezentînd nu
meroase avantaje, cum ar fi, spre 
exemplu : rezistență mare la ru
pere, mult mai ușoară, iar într-o 
bobină de un kg. intră 1.550 m. 
față de 770 m. sfoară de cî
nepă.

Întreprinderea „Năvodul" a și 
primit deja comenzi ferme pen
tru livrarea celor două noi pro
duse.

VASILE CABURGAN

Hunedoara :Tinerii din cadrul secției cocsificare a C.S. au realizat peste plan 25 600 t. cocs. Rcducînd spargerile de piloți la 3,3 kg/pilot au economisit 5.500 kg cărbune lucru ceea ce a concurat la realizarea a 5 milioane lei la prețul de cost. Lucrînd sub devizele : „Micronul, gramul, secunda", „Locul de muncă, cartea de vizită a organizației U.T.C.", cei aproape 200 de tineri de aici au concurat la realizarea a peste 600 tone cocs peste plan. S-au evidențiat corsarii Crăciun Liviu, Nicanor Tonia, Dumitru Manghidon, sudorul Petru Zotica, strungarul Ion Rădoiu etc.Lăcătușul Ivan Vaida a realizat o cheie dublă de comandă la mașina de șarjare. Tinerii de aici au colectat peste 220 t. fier vechi șî au montat în scenă eu succes textul de brigadă „Arde focul”. IOAN VLAD

Bihor :Muzeul Țării Crișurilor din Oradea s-a îmbogățit cu o expoziție permanentă, cea de științele naturii. Expoziția iși propune, și reușește în același timp, să înfățișeze continuitatea vieții din mezozoic și pină în zilele noastre pe aceste locuri acoperind 280 milioane ani. Expoziția prezintă, între altele, resturi de vertebrate, fosile găsite începînd cu perioada mezo- zoicului, între care și cele de origine triasică de la Aleșd, cele mai vechi de acest fel din țară, precum și numeroși bro- boscipieni. Atrage atenția un mamut din specia celui care a populat odinioară zona sudică a cimpiei Crișurilor ; precum și o colecție de cochilii marine din zonele exotice.O altă curiozitate este o colecție ouologică, cea mai mare din țară. Ea numără 14 000 de exemplare din întregul glob.
POPA IOSIF

EDITORIALE

„Recuperarea 
sportivilor 

traumatizați"In Editura „Stadion" a apărut recent lucrarea „Recuperarea sportivilor traumatizați" semna-

Ambasadorul R. P. Chineze la București, Li Tin-ciuan, a oferit marți în saloanele ambasadei un dineu în onoarea delegației C.C. al P.C.R.. formată din tovarășii Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Executiv', al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R.. și Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv. secretar al C.C. al P.C.R.. care — la invitația C.C. al P.C. Chinez — a făcut o vizită neoficială de prietenie in R P. Chineză, în perioada 5—8 septembrie a.c.La dineu au participat tovarășii Dumitru Popescu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. Andrei Ștefan, secretar al C.C. al P.C.R,. Aurel Duma. membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.Dineul s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.Marți dimineață au început în Capitală lucrările celei de-a

IV-a Conferințe a arhitecților din țările Balcanice, eu tema ..Dezvoltarea contemporană a orașelor și integrarea valorilor arhitecturale urbanistice existente".
CRONICA

U.T.C.Ieri s-a înapoiat in Capitală. venind de la Paris, delegația Uniunii Tineretului Comunist condusă de tovarășul Vasile Nicolcioiu, secretar al C.C. al U.T.C., care a participat la conferința internațională de solidaritate cu lupta poporului și tineretului din Chile.La sosire, pe aeroportul București-Otopeni. delegația a fost salutată de tovarășul Pantelimon. Găvăneseu. secretar al C.C. al U.T.C.. de activiști ai C.C, al U.T.C.

actualitatea
■IJ ii.iLi’.iftiii! Ită de El. Sanmarina și Iulian Radovici.Volumul cuprinde probleme legate de cauzele producerii accidentelor, acordarea primului ajutor, tratamente, precum și metodele de folosit pentru reluarea activității sportive. Un loc deosebit in lucrare il ocupă exercițiile de gimnastică medicală, sistematizate pe segmente și etape de antrenament, însoțite de indicații metodice necesare.

H. L.

| TEATRALE |

Noua stagiune a Teatrului tineretului din Piatra Neamț a fost inaugurată cu premiera „Dragostea noastră" de Silvia Andreescu și Teodor Mănescu, în regia Iui Moni Ghelerter, maestru emerit al artei, și scenografia Floricăi Mălureanu, de la Teatrul național „I.L. Cara- giale" din București. Din distribuție fac parte actorii Sibyla Oarcea, Comeliu Dan Borcia, Alexandru Lazăr, Teodor Daneti și Gheorghe, Birău. Următoarele premiere ale colectivului pie- trean — „Zigger Zagger" de Peter Tersen și „Lovitura" de Sergiu Fărcășanu vor fi regizate de Cornel Todea, un mai vechi colaborator al Teatrului tineretului.
C. LIVESCU

UN TINA» SE 
AFIRMĂîn cadrul manifestărilor prilejuite de festivalul artistic sibian „Cibinium ’73" Ia Galeria de ariă „Sirius" din frumosul oraș transilvănean a avut loc zilele trecute vernisajul expoziției de pictură a tinerei profesoare vâlcene Catrinel Popa-Șer- ban. Este cea de a 6-a expoziție personală a talentatei pictorițe.Iubitorii de artă au putut admira cu acest prilej capacitatea expozantei de a opera cu o paletă cromatică diversă distribuind inspirat

nuanțele, tonurile. folosind cu egală siguranță pata violentă de culoare ca și riegra- deurile pastelate.Ne-au reținut îndeosebi atenția un „Mircea cel Bă- trîn" realizat într-o manieră originală ce evocă binecunoscuta frescă de la Cozia „Amurg violet". ilustrînd virtuțile poetice ale nonfigurativului șî două admirabile peisaje — ..Siluete albe" și „Vară" — pline de o reținută poezie.Calitățile tablourilor expuse ne îndreptățesc încrederea în afirmarea tot mai pregnantă a acestei tinere și talentate artiste.
DORU MOTOC

Înțeleaptă contemplare a vrăjmașului pe care bravul hidalgo, 
stăpînul său, Cavaler al tristei figuri, n-a reușit să-l supună ? 
Fotoclubul studențesc din Brașov numește imaginea simplu: Pei

saj dobrogean.

FESTIVITATEA
DESCHIDERII NIIDLUI 
i DE ÎNVĂTĂMÎNT 

IA INSTITUȚIILE 
MILITAREMarți a început, într-un cadru sărbătoresc, un nou an de studii in instituțiile militare de invățămint.La festivitatea care a avut loc la Academia militară, cu prilejul acestui eveniment, generalul de armată Ion Ioniță, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.. ministrul apărării naționale, a transmis cadrelor didactice, elevilor și ofi- țerilor-elevi din Academia militară un salut călduros din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, personal al secretarului general al partidului și comandant suprem al forțelor noastre armate, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Vorbitorul a subliniat sarcinile de mare răspundere ce revin celei mai înalte instituții militare de invățămint, de a pregăti specialiști desăvîrșiți și activiști politici înflăcărați. comandanți și ofițeri de stat major cu o înălță calificare, capabili să organizeze și să conducă cu competență procesul pregătirii de luptă și politice a trupelor. ingineri și subingineri militari în măsură să mînuiască tehnica modernă, să o exploateze eu pricepere și să o perfecționeze continuu, cadre profund devotate patriei și partidului, gata să îndeplinească in orice moment misiunea încredințată de popor, de comandantul nostru suprem.Participanții la festivitate au adoptat textul unei telegrame a- dresate Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu. prin care cadrele didactice, elevii și ofițerii-eievi din Academia militară își exprimă profundul atașament, sentimentele de dragoste și recunoștință față de partid, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru activitatea neobosită pe care o desfășoară, în slujba înfloririi națiunii noastre socialiste, a afirmării prestigiului ei internațional, demonstrat strălucit și cu prilejul recentei vizite în țări ale Americii Latine. In telegramă se afirmă hotărirea intregului personal al Academiei militare de a munci neobosit pentru înfăptuirea sarcinilor de mare responsabilitate puse in fața școlii românești de Plenara Comitetului Central al Partidului din 18—19 iunie a.c.. personal de secretarul general al partidului.Vom îndeplini cu fermitate — se spune in încheierea telegramei — misiunile încredințate de partid și guvern, fiind gata oricînd să apărăm cu abnegație pămîntul străbun, cuceririle socialiste, independența și suveranitatea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.Festivități similare au avut loc și în celelalte instituții militare de invățămint.

FESTIVAL

SARMISZiua a Il-a a Festivalului a fost rezervată prezentării unor lucrări de artă plastică de inspirație folclorică. Dintre manifestări consemnăm vernisajul expoziției de plastică, grafică și sculptură a Filialei Valea Jiului și cenaclului Deva, ale U.A.P., care a avut loc în holul Casei de cultură din Petroșani ; deschiderea unei metalo-plastie la derurgistul" din xxuucuv<u« ,inaugurarea la Lupeni a Salonului de toamnă al artiștilorplastici amatori din județ ;prezentarea în premieră a Xe- niei Bursan eu lucrări de pictură naivă, precum și expunerea bogatei colecții de petro- grafie a lui Ștefan Safian, la Vata de Jos, in cadrul medalionului intitulat : „Un om, o pasiune". Ca și in edițiile precedente, etnografia hunedoreană constituie o sursă inepuizabilă de cercetare. La Deva, a avut loc un simpozion științific pe o temă de mare originalitate : „Elemente de continuitate în meșteșugurile populare hunedo- rene“, precum și o dezbatere referitoare la caracteristicile portului popular din această zonă.

expoziții de clubul ,Si- Hunedoara ;

AL. BALGRĂDEAN

SEMNALAM

TRENUL
Există, încă, în „Parcul po

porului" din Craiova o gră
dină de vară a cărei destina
ție se pierde în mister. Din 
nu se știe ce motive, acope
rișul scenei, cabina actorilor 
au fost dărîmate. A rămas un 
patrulater din beton pe care 
formațiile artistice refuză să 
se mai producă deoarece ar
tiștii nu au unde să-și schim
be costumele. Și uite așa, cei 
care vin duminica în parc, 
trebuie să se mulțumească cu 
mici la grătar și, uneori, bere. 
Dar dacă, să presupunem to
tuși, mai vrea omul și altce
va ? In sfîrșit, dacă vrea și 
el să vadă un spectacol în aer 
liber așa cum se întîmpla cu 
ani în urmă, ce face ? la 
trenul de Calafat ?

N. ADAM

A APĂRUT 
„MUNCA DE 

PARTID"Nr. 18/1973Revista publică în deschidere articolul „Sarcini complexe, stringente ale organizațiilor de partid de la sate" și Declarația Comitetului Central al Partidului Comunist. Român in legătură cu evenimentele din Chile.Sint publicate apoi articolele : „Conducerea unitară a activității de partid și de stat" de Gheorghe Blaj, un grupaj sub titlul „Organizația de partid — forța dinamică a perfecționării activității întreprinderii".La rubrica „Cincinalul înainte de termen" remarcăm două articole privind intensificarea ritmului de lucru pe șantiere de construcții din județele Argeș și Brașov.în finalul revistei sînt publicate articole la obișnuitele rubrici „Din viața partidelor comuniste și muncitorești", „Note critice", „Răspunsuri la întrebările cititorilor".

PENTRU
TIIMPUL

©V. LOBER

MIERCURI, 28 SEPTEMBRIE 1973
PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală. 10.00 Telex. 10,05 
Municipalitatea răspunde bucu- 
reșteanului. 10,25 Publicitate. 10.30 
Teîecinemateca pentru copii : 
„Curajoșii". 12,00 Telejurnal. 17,30 
Curs de limba rusă. 18.00 Telex. 
18,05 Pe dealul Vasluiului — cîn- 
tece și jocuri populare. 18.25 
Fotbal : R.D.G.—România (preli
minariile Campionatului Mondial). 
Transmisiune directă de la 
Leipzig. 20,15 Telejurnal. Cincina
lul înainte de termen. 1973 — an 
hotăritor. 20,30 VIZITA TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN 
ȚĂRI ALE AMERICII LATINE 
(III). 21,30 Telecinemateca. Ciclul 
..Regizori contemporani" — „Băr
bații". 22.55 Telejurnal.

PROGRAMUL TI

20,30 Avanpremieră. 20,35 — Al 
IX-lea Festival folcloric de pe li
toral. 21,05 Omul de lîngă tine. 
21,20 Telex. 21,25 „Foișorul de foc"'. 
21,55 ..Făptura ta. în stih o să 
trăiască". 22,10 Armonii intime.

Ifl TELEX,

IN COMPETIȚIE : TI
NERI MAESTRI Al AR
TEI CULINAREExperimentul și sondajul reprezintă metode verificate nu numai în domeniul cercetării științifice sau în creația artistică. ci, se pare, și într-un domeniu „artistic" mai puțin obișnuit : ai'ta culinară. Iar tinerii sint și pe acest tărîm principalii promotori. Așa ne-a convins cel puțin noua generație de bucătari ai restaurantelor constăn- țene „Continental” și „Palas". care au luat recent parte la originala competiție cu public... degustător.Au fost prezentate nu numai renumite preparate tradiționale din vînat, diverse sorturi de pește, batal și legume, ci și sortimente adoptate la propunerea turiștilor străini. Sperăm că, in legătură cu noutățile, vâ veți putea documenta în curînd la fața locului. „Concurenții" au promis solemn că vor face publice „felurile" victoriei...

H. L.

Rubrică realizată de
DOMNIȚA VĂDUVĂ

MIERCURI, 26 SEPTEMBRIE 1973

PROGRAMUL III

9.00 — Știri ; 9,05 — Incognito — 
program de varietăți muzicale ; 
9.55 — Melodia zilei : „Ne cheamă 
albastru din zare" de loan Chire^- 
cu : 10,00 — Meridian-club ; 11,00
— Știință șî tehnică ; 11,10 
Profil pe portativ ; 11,30 — Geo
grafie folclorică — Ilfov ; 12,00 — 
Transmisiuni directe din țară ; 
12.10 — Invitație în fonotecă : 12.55
— Melodia zilei ; 13.00 — închide
rea emslunii de dimineață ; 17.00
— Știrile după-amiezii : 17.05 —
Alo, Radio — muzică ușoară la 
cererea ascultătorilor ; 18,00 — 
Șapte zile, șapte arte. Arte plas
tice ; 18,10 — Dublu recital : Ior- 
danka Hristova și Mihai Constan
tin eseu ; 18.55 — Melodia zilei ; 
19.00 — în direct... din Lupșa, jud. 
Alba ; 19,30 — Știri ; 19,35 — Casa 
de discuri „Electrecord" ; 20,00 — 
Jurnale și memorii — Jurnalul lui 
Delacroix ; 21,00 — Radio-supcr-
top — muzică ușoară de peste ho
tare : 22,00 — Radiojurnal. Buletin 
meteorologic. Sport : 22,30 — Me
lodia zilei : 22,35 — Vedete ale 
muzicii ușoare ; 23.15 — Poetica. 
V. R. Ghenceanu : 23,20 — Muzică 
simfonică de compozitori japo
nezi contemporani ; 23,55—24.00 — 
Ultimele știri.



Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în America Latina

Solie a prieteniei și solidarității de peste hotare
(Urmare din pag. 1)•are o promovează in edificarea unei economii independente, cu dorința de a asigura o valorificare superioară bogățiilor naționale, in interesul propriului popor, au fost manifestate sprijinul și simpatia țării noastre față de asemenea eforturi. Declarațiile solemne, comunicatele comune semnate, evidențiind poziția poporului și statului nostru față de procesele revoluționare, înnoitoare din America Latină — constituie documente grăitoare ale solidarității României socialiste cu lupta popoarelor latino-americane, pentru afirmarea deplină a dreptului lor la suveranitate, independență și integritate teritorială. Asemenea sentimente de solidaritate, sprijinul deplin față de lupta Americii Latine și-au găsit reflectarea in întreaga desfășurare a vizitei. în cadrul vizitelor de lucru, conferințelor de presă, în interviurile acordate presei și radioteleviziunii, al întâlnirilor cu muncitori, țărani, cu tineri și studenți — din Cuba. Costa Rica, Venezuela, Columbia, Ecuador și Peru —, cu exponenți ai cercurilor politice sau cu oameni de afaceri, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat in repetate rinduri solidaritatea noastră activă cu aspirațiile juste ale popoarelor latino-americane, dornice de a fi stăpine pe destinul lor. Răspunzînd unei intrebări în cursul conferinței de presă de la San Jose, conducătorul partidului și statului nostru arăta că vizita in America Latină a fost concepută ca o expresie a solidarității poporului român cu popoarele din această regiune, a dorinței de a contribui la dezvoltarea vieții internaționale pe calea destinderii, a păcii și colaborării intre toate popoarele.O manifestare a realismului politicii interna

ționale pe care o promovează neabătut partidul și țara noastră, a solidarității militante eu toate forțele revoluționare, democratice și progresiste a constituit-o numeroasele convorbiri pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a avut cu reprezentanții unor largi forțe politice de pe continent. Conducători ai unor partide comuniste, socialiste, liberale, ai altor partide din țările vizitate, au avut posibilitatea de a cunoaște în mod direct, de la cel mai autorizat reprezentant al poporului român, principiile care călăuzesc politica externă a României. Cu prilejul acestor convorbiri, desfășurate într-o atmosferă prietenească, a fost relevată importanța vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu, nu numai ca o contribuție semnificativă la intensificarea relațiilor bilaterale, dar, și ca un moment deosebit în direcția promovării aspirațiilor fundamentale de pace, colaborare și progres, al eforturilor pentru statornicirea unui climat de destindere, pace și cooperare. Semnarea unor importante acorduri economice, lehnico-științifice și culturale, care așează temelii noi colaborării ne multiple planuri, de lungă durată, între România și țările vizitate, dă o expresie concretă solidarității cu popoarele din această parte a lumii.Misiunea istorică de solidaritate, prietenie și colaborare pe continentul latino-american a prilejuit, în același timp, manifestarea sentimentelor de stimă și prețuire ale popoarelor din țările vizitate la adresa poporului român, a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Primirea plină de căldură, spiritul în care s-a desfășurat întreaga vizită, sînt mărturii profunde ale simpatiei și prestigiului de care se bucură România socialistă și iubitul ei conducător, în America Latină, ca și pretutindeni în lume.

Pentru asigurarea eficienței
negocierilor de dezarmare

RAPORTUL COMITETULUI PENTRU DEZAR
MARE OGLINDEȘTE ACTIVITATEA DINAMICĂ 

A DELEGAȚIEI ROMÂNELa Palatul Națiunilor a fost difuzat raportul Conferinței Comitetului pentru dezarmare a- supra activităților desfășurate de organismul de negocieri de la Geneva in cursul anului 1973. privind adoptarea de noi măsuri eficace in domeniul încetării cursei înarmărilor nucleare la ^o dată apropiată, măsuri de ordin nenuclear, inclusiv problema interzicerii armelor chimice, alte măsuri colaterale, precum și dezarmarea generală și totală. Documentul va fi prezentat actualei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. și Comisiei pentru dezarmare a O.N.U.Inserînd pozițiile exprimate de diferitele state in comitet a- supra problemelor încetării cursei înarmărilor nucleare și dezarmării nucleare, raportul relatează : „Delegația română a subliniat că negocierile în comitet trebuie axate cu prioritate
Conferința europeană 
pentru securitate și

cooperare
Tiu interes pentru documentul românesc privind

ncrccunȘcrea la torță in relațiile dintre
statele europeneAtenția delegațiilor la Conferința general-europeană pentru securitate și cooperare continuă să fie concentrată asupra problemelor de bază care sint discutate în comisiile de lucru privind problemele securității. în organul special de lucru în care se dezbat măsurile de aplicare a principiilor, majoritatea vorbitorilor s-au referit la diferite aspecte ale documentului românesc de măsuri menite să facă efective nerecurgerea la forță și la amenințarea cu forța în relațiile dintre statele europene participante la Conferință. Legat de aceasta, au fost analizate de asemenea aspecte complementare ce decurg din aplicarea consecventă a acestui principiu, cum ar fi reglementarea pe cale . pașnică a disputelor, dezvoltarea contactelor dintre state în vederea promovării securității și cooperării, extinderea legăturilor economice, culturale și în alte domenii pe baza respectării independenței și suveranității, a egalității in drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc.Șeful delegației României, ambasadorul Valentin Lipatti, a e- vidențiat, in acest sens, caracterul concret al măsurilor preconizate de țara noastră și care se diferențiază, ca metodă de abordare, de examinarea în comisia pentru normelor ce trebuie neze relațiile dintre . ropene. Inglobind întreaga gamă a relațiilor dintre state, proiectul de document prezentat de România vine să completeze, să întărească și, în fapt, să contribuie efectiv la crearea condițiilor pentru aplicarea principiilor.în cadrul schimbului de păreri desfășurat cu acest prilej, s-a relevat importanța adoptării u- nor măsuri cu caracter preventiv cum sint cele preconizate în documentul românesc, pentru a nu se ajunge la diferende și stări de conflict de natură să pericliteze securitatea și pacea in Europa.Reflectând aceeași preocupare de eliminare a forței din relațiile interstatale, participanții la lucrările subcomisiei a doua, consacrată analizării aspectelor militare ale securității, au examinat diferite aspecte ale prevederilor cuprinse în documentele prezentate de România, U.R.S.S., Anglia și Iugoslavia — care au fost difuzate pină acum la Conferință — privind măsuri de creștere a încrederii și sporire a stabilității. în acest context a fost subliniată în mod deosebit necesitatea elaborării și a-

ce are loc principii a să guver- statele eu-

Succese ale

FRELIMOCu prilejul celei de-a IX-a a- niversări a Zilei declanșării luptei armate în Mozambic, Reprezentanța Frontului .de E- liberare Națională din Mozambic (FRELIMO), acreditată în capitala algeriană, a difuzat un mesaj al președintelui FRELIMO, Samora Moises-Machel, in care sînt relevate succesele obținute de combatanții unităților FRELIMO pentru înlăturarea asupririi coloniale, pentru libertate și independență națională. în decurs de un an, se arată în mesaj, patrioții din Mozambic au scos din luptă, în cursul atacurilor șl acțiunilor ofensive, 2 300 de soldați și ofițeri portughezi, au doborît și au distrus, la sol sau în aer, 49 de avioane și elicoptere și au lichidat 120 de puncte de ipri- jin și amplasamente militare ale trupelor colonialiste. Combatanții FRELIMOîn prezent, se arată in mesajul președintelui Samora Moises-Machel, Frontul de Eliberare din Mozambic a eliberat șl deține controlul asupra unei treimi din teritoriul țării.

doptării unor prevederi clare în ceea ce privește notificarea marilor manevre și mișcări militare, prezența de observatori la manevre, precum și alte măsuri de natură să sporească încrederea și să .consolideze securitatea in Europa.La propunerea reprezentantului român, Romulus Neagu, participanții au convenit, la capătul a patru ședințe de lucru în cadrul cărora au fost examinate aceste aspecte, ca incepind de miercuri să se treacă și la dezbaterea altor chestiuni, cum sint principiile după care urmează să se desfășoare negocierile privind dezangajarea militară și dezarmarea în Europa și in diferite zone continentului. în cuvîntul delegatul român a relevat necesitatea ca măsurile inițiale preconizate pentru realizarea destinderii militare să fie urmate de alte măsuri, mai efective. capabile să ducă la punerea in aplicare a unui întreg program de dezangajare militară și dezarmare pe continent.

ale sau,

FRANȚA : Tineri parizieni curățind parcurile in cadrul campaniei de protejare a mediului înconjurător.

asupra problemei dezarmării nucleare ; ca preconizează elaborarea unui program concret de interzicere a folosirii armelor nucleare, de încetare a fabricării acestora și de distrugere a lor sub control internațional". în continuare, se arată că țara noastră a reafirmat propunerea sa privitoare la stabilirea in Balcani a unei zone de pace și cooperare, liberă de arme nucleare, și a subliniat importanta întăririi securității și cooperării in această regiune pentru favorizarea procesului de destindere și pace in Europa.Raportul face cunoscută preocuparea exprimată de diferitele state membre ale comitetului de la Geneva pentru orientarea e- forturilor în direcția înfăptuirii obiectivului dezarmării generale și totale. Documentul amintește faptul că România „consideră că este necesar să se reia negocierile în vederea elaborării unui tratat privind oprirea cursei înarmărilor și realizarea dezarmării generale și totale".împreună cu delegațiile altor state, delegația română a subliniat că dezangajarea militară și dezarmarea în Europa constituie o- problemă fundamentală a securității în această regiune a lumii ; în consecință, continuă raportul, „delegația română a menționat un număr de măsuri concrete pentru atingerea acestui scop".Prezentând propunerile și inițiativele formulate de diferite state membre ale comitetului în legătură cu modul de desfășurare a activităților forumului de negocieri de la Geneva, raportul notează și faptul că „delegația română a preconizat o îmbunătățire a organizării și procedurilor conferinței Comitetului pentru dezarmare, pentru asigurarea eficacității negocierilor de dezarmare, democratizarea activității comitetului și supunerea acestuia controlului efectiv al opiniei publice. Ea a cerut ca evantaiul de teme concrete ale negocierilor să fie îmbogățit și să se ia in considerație, în mod egal, toate pozițiile și propunerile prezentate în comitet".

Tensiunea se menține in Irlanda de Nord. In fotografie : urmările unei explozii în centrul orașului Belfast.
Sesiunea O.N.U.

Patriofii cambodgieni 
au pătruns într-o su
burbie a Pnom Penhului• ÎN NOAPTEA DE LUNI SPRE MARȚI, un grup de patriot! cambodgicni a pătruns in- tr-o suburbie a Pnom Pcnhului, atacind cu foc de artilerie o centrală electrică. Instalațiile centralei au fost serios avariate.

REPUBLICA ARABĂ }
YEMEN

Ample acțiuni represive

Forțele armate subordonate juntei care a preluat puterea în Chile continuă să desfășoare ample acțiuni represive in întreaga țară, operind arestări în rindul conducătorilor sau adep- ților Unității Populare — informează agențiile internaționale de presă; în capitală, în cadrul așa-numitei „operațiuni Topo“, unități militare au încercuit cartiere muncitorești, percheziționind casă cu casă, alte locuri de refugiu ale susținătorilor guvernului de Unitate Populară. Astfel populația cartierelor San Borja, Cerro de Santa Lucia și străzile din apropierea Pieței Baquno au fost cercetate in amăndnțime. Continuă la Santiago perchezițiile și împușcăturile, notează agenția France Presse. De altfel, a- miralul Jose Toribio Merino, membru al juntei, arătând că „in țară se menține situația de

război intern", a declarat „trupele realizează raiduri sive și percheziția caselor ticulare și a clădirilor publice.Amiralul Toribio Merino a dezvăluit că pe o mică insulă din apropierea strîmtorii Magellan se află arestate 30 importante personalități politice de stingă, care ar urma să fie judecate.Comunicatele oficiale anunță permanent noi execuții, mulți conducători sind.icali portul San Antonio, care demnaseră la grevă, au fost pușcați sub pretext că ar fi încercat să fugă de sub escortă.

că ma- p ar

Mai din în- îm-
Guvernul R. S. Cehoslovace a hotărît să rupă relațiile diplomatice cu Chile — anunță agenția C.T.K.

• La 26 septembrie poporul yemenit sărbătorește împlinirea a 11 ani de la proclamarea Republicii Arabe Yemen. Dată de importanță istorică, ziua de 26 septembrie semnifică răsturnarea, după o îndelungată luptă, a regimului monarho-feudal al imamului El Badr.• Situată in sud-estul Peninsulei Arabice, între Arabia Sau- dită, Republica Democratică Populară a Yemenului și Marea Roșie, Republica Arabă Yemen are o suprafață de 195 000 kmp și o populație de peste 5 milioane de locuitori. Teritoriul țării, în cea mai mare parte este deluros și muntos (înălțimi pînă la 3 600 m), străbătut de pîriuri și rîuri, care nu ajung însă pină la țărmul mării, tn partea de est se întinde deșertul Rub al Khali, iar de-a lungul coastei Mării Roșii se află o cimpie largă de 40—70 km. joasă și nisipoasă. Capitala țării este Sanaa, cu peste 100 000 de locuitori. Alte orașe importante sînt Taiz (80 000 de locuitori), Hodeida, port la Marea Roșie. Maka.• Existența unor populații pe teritoriul actual al Yemenului este semnalată incă din mileniul II î.e.n. Statele de atunci — Mina, Saba — Himiar, Saba — erau cunoscute prin agricultura lor dezvoltată, bazată pe irigații și prin rolul important pe care l-au avut in comerțul de tranzit dintre țările din Orient și cele din bazinul Mediteranei. în secolul al IV-lea statele acestea au fost cucerite și incluse în Califatul arab. La sfirșitul secolului al IX-Iea și începutul secolului al X-Iea, Yemenul s-a desprins din Califat, ca urmare a răscoalei Karniaților. în prima jumătate a secolului al XVI-lea a fost cucerit de turci, alungați in 1633, în anul 1872 turcii reocupă Yemenul. Ca urmare a puternicei mișcări antiolomane a triburilor yemenite, care a culminat cu răscoalele din anii 1904—1905 și 1910—1911, Turcia a fost nevoită să acorde Yemenului. în 1911, autonomie internă. După înfrîngcrea Turciei in primul război mondial, Yemenul devine regat independent. Lupta poporului yemenit împotriva exploatării feudale se intensifică îndeosebi după cel de-al doilea război mondial. în septembrie 1962 a fost răsturnat regimul monarhic feudal și proclamată Republica Arabă Yemen.• Cei 11 ani de existență ai Republicii Arabe Yemen se caracterizează prin eforturile susținute pentru învingerea moștenirii economice și sociale lăsate de vechiul regim și de lupta pentru apărarea guvernului republican în fața încercărilor forțelor regaliste de a reinstaura vechiul regim monarhic.Direcțiile principale trasate de autoritățile yemenite in vederea dezvoltării țării se referă la valorificarea resurselor materiale și umane. După ce a fost promulgată prima constituție a țării, a fost elaborat un program de dezvoltare economică și de modernizare a vieții sociale. Printre cele mai importante obiective economice intrate in funcțiune in acești ani se numără fabricile de ciment, aluminiu, medicamente și conserve ; două aeroporturi (Hodeida și Wadi Zabid). spitale, numeroase școli, șosele, sisteme de irigații. De asemenea, a fost înființată o companie petrolieră națională care explorează țițeiul din deșertul Tihar. în agricultură, principala ramură a economiei R. A. Yemen, s-au luat măsuri de creștere a producției și de extindere a sistemelor de irigații. Se cultivă, pe pantele din interiorul țării și în cimpia litoralului, mei, porumb, cafea, ovăz, orz. orez, bumbac, viță de vie. curmale, portocale, lămii etc. Populația din zona deluroasă și de munte se ocupă cu creșterea oilor și caprelor. Sint in curs de desfășurare pregătirile pentru valorificarea bogățiilor naționale ale țării : cărbune, sulf, cupru, pietre semiprețioase.RODICA ȚEPEȘ
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Continuă dezbaterile de politică generalăDestinderea în relațiile internaționale a continuat să rămînă elementul de prim ordin remarcat în discursurile rostite in cadrul dezbaterilor de politică generală din plenul Adunării. Dezarmarea generală și completă, cooperarea economică, subdezvoltarea, drepturile o- mului au fost alte probleme a- nalizate în detaliu sau evocate în intervențiile celor care s-au perindat la tribuna importantului forum al Națiunilor Unite, Reprezentantul Republicii Peru, ministrul de externe Miguel Angel de la Flor, a salutat procesul de destindere, ilustrat prin acordurile Vietnamului, începerea gului între Nordul și Coreei, convocarea ~ tei general-europene securitate și cooperare, mirea în O.N.U. a celor state germane.Ministrul de externe al Ecuadorului, Antonio Jose Lucio- Paredes, a apreciat că premisa de necontestat a consolidării păcii este respectarea Cartei O.N.U. și a rezoluțiilor organizației.Ministrul afacerilor externe ai U.R.S.S., Andrei Gromîko. a a- rătat că Uniunea Sovietică propune includerea pe ordinea de zi a lucrărilor Adunării Generale a O.N.U., ca punct important și urgent, a problemei reducerii cu 10 la sută a bugetelor militare ale statelor membre permanente ale Consiliului de Securitate și folosirea unei părți a fondurilor economisite pentru ajutorarea țărilor în curs de dezvoltare. A. Gromîko a propus ca pentru aceasta să se ia drept punct de plecare nivelul bugetelor militare pe anul . 1973.în continuare, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S. a

Ședința 
Comitetului

asupra dialo- Sudul Conferin- pentru pri- douâ

evocat i _ ___ ____ =in relațiile țării sale cu din Europa occidentală, S.U.A.Problemele distanței separă țările industrializate de cele în curs de dezvoltare, intensificarea cooperării economice, tehnice și științifice, exploatarea resurselor naturale mondiale și reglementarea dreptului mării, dezarmarea generală, respectarea drepturilor o- nmlui, creșterea în ritm accelerat a populației globului, discriminarea rasială și subjugarea . colonială din Africa australă — au constituit chestiunile de primă însemnătate a- miniștrii de externe ai statelor bordate, în discursurile lor, de miniștrii de externe ai statelor Singapore — S. Rajaratnam, Nicaragua — Alejandro Montiel- Arguello, Norvegiei — Dagfinn Vaarvik, și reprezentantul Paraguayului, Francisco Maria Berreiro Maffiodo.

progresele înregistrate țări cu Executiv
care al C.A.E.RLa 25 septembrie au început la Moscova lucrările celei de-a 64-a ședințe a Comitetului Executiv al C.A.E.R., la care participă vicepreședinți ai consiliilor de miniștri din Bulgaria, Cehoslovacia. Cuba, R.D. Germană. Mongolia, România, Ungaria, Sovietică, precum membru al Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia.. Din Republica Socialistă România participă tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, reprezentantul permanent al țării noastre la C.A.E.R.

Polonia, Uniunea și un

Pupă victoria in alegeri
a generalului Peron
® Cel mai important rezultat electoral din 

istoria Argentinei • Președintele Peron anunță 
realizarea unor reforme

La Viena au început, luni, lucrările celei de-a doua sesiuni ordinare a Comitetului mixt al Centrului comun O.N.U.D.I. — România pentru cooperarea internațională în domeniul industriei chimice și petrochimice pentru țările in curs de dezvoltare.Pe ordinea de zi figurează, printre altele, analiza activității centrului pe anul în curs, stabilirea programului de lucru pentru perioada 1974—1975 și elaborarea schiței de program pe anii 1976—1977.

După victoria obținută în alegerile de duminică, generalul Juan Domingo Peron, președintele ales al Argentinei, a declarat în cadrul unei conferințe de presă, că proiectele economice anunțate la 25 mai de către predecesorul său. Hector Campora, vor fi puse în aplicare, după ce iși va prelua in mod oficial funcția de șef al statului. A- ceste proiecte vizează, in primul rind, naționalizarea organismelor de credit și întreprinderilor străine, precum și realizarea unei reforme fiscale, proiecte care au primit deja aprobarea din partea diferitelor formațiuni politice.Președintele Juan Domingo Peron a reafirmat posibilitatea înființării unui consiliu politic care să asiste guvernul, din care să facă parte și reprezentanți ai celorlalte forțe politice.Observatorii politici subliniază că succesul electoral obținut

de generalul Peron și soția sa, Isabel Peron, cu o majoritate de 62 la sută din numărul total al voturilor exprimate de numai 25 la sută cit zat Partidul Uniunea Radicală, și 12 la sută Alianța Populară Federalistă, de centru — este cel mai important rezultat înregistrat în decursul celor 163 de ani de istorie a Argentinei. reflectând adeziunea poporului argentinian la programul Frontului Justițialist de Eliberare — FREJULI — care cheamă la o largă unitate națională a tuturor forțelor democratice din țară. Formula prezidențială Juan Peron—Isabel Peron — notează agenția Inter Press Service — a înregistrat un adevărat triumf, scrutinul transfor- mîndu-se intr-un veritabil plebiscit în regiunea de nord- vest, acolo unde există importante probleme economice, politice și sociale de rezolvat.

— față a reali- Civică

OASPEȚI Al li. A. S. C. R. VORBESC „SClNTEII TINERETULUI1“ 'i;

La invitația Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România, o delegație a Asocia
ției Naționale a Studenților din Austria (OH) a 
vizitat țara noastră. înainte de a pleca spre 
patrie, membrii delegației, Joseph Schmid, se
cretar cu probleme internaționale, și Max 
Schwemberger, locțiitor al secretarului cu pro
bleme internaționale al Asociației, au avut a- 
mabilitatea să răspundă solicitării noastre, de 

a ne acorda un scurt interviu.Pentru început, oaspeții austrieci s-au referit Ia activitatea organizației lor. Aceasta numără în prezent circa 60 000 de membri. Pînă nu demult, principala preocupare a Asociației se îndrepta doar spre domeniile cultural și social. Din acest an, după ce Consiliul Național (Parlamentul) a adoptat o nouă lege privind organizațiile studențești, au început activități și cu un pronunțat caracter politic. Am incercat să aflăm amănunte in această privință...— Deși in cadrul organizației se manifestă orientări destul de diverse Schmid ultimii interes pentru bleme cu caracter cestea includ aspecte din activitatea lor, dc interes național sau internațional. Iată citeva exemple : ne-am exprimat dorința de a participa și de a fi consultați în probleme cum sînt conducerea și perspectivele în- vățămintului superior, elaborarea programelor universitare. Am organizat dezbateri privind numărul locurilor in căminele studențești, considerat de noi ca insuficient, al cantinelor, al asigurării în caz de boală. în u- nele domenii, cum este ccl din

urmă citat, am reușit să dobîn- dim o serie de rezultate. Le- gea la care ne-am referit, deși va intra în vigoare abia la începutul anului viitor, ne-a creat posibilitatea să ne spunem deja cuvîntul și în alte chestiuni. Desigur, și pînă acum ne-am spus punctul de vedere într-o serie de probleme cum ar fi solidaritatea cu lupta poporului vietnamez, mobilizarea studenților la acțiuni menite a impulsiona convocarea Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa.

„Am fost impresionați de atenția pe care
statul român o acordă învătămîntului
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interviu cu delegația Asociației Naționale a Studenților din Austria

! I

— nc-a răspuns Joseph— totuși, in special în ani. am remarcat unerescînd al studenților soluționarea unor pro- politic. A-
— In legătură cu Con

ferința pentru securitate 
și cooperare, cu stadiul 
actual al acesteia, care 
sint aprecierile dumnea
voastră ?— în ceea ce privește Conferința pentru securitate și cooperare in Europa, putem spune că avem preocupări majore. Astfel, am luat parte la numeroase reuniuni internaționale de tineret, am organizat noi a- semenea manifestări, care și-au propus intensificarea participării tinerei generații la edificarea unei Europe eliberate de spectrul războiului, pentru amplificarea cooperrării pe continentul nostru. în cadrul unor

manifestări consacrate Conferinței europene, Asociația noastră a apreciat că in vederea creării condițiilor necesare securității și colaborării multilaterale în Europa, de însemnătate! deosebită sînt respectarea independenței și suveranității naționale, egalitatea în drepturi a fiecărui stat, neamestecul afacerile interne. Apreciem primele contacte, prilejuite special dc faza intîi a Conferinței, sînt de bun augur.— Cunoaștem și apreciem contribuția pozitivă a României la eforturile generale pentru securitate și cooperare între statele europene — a intervenit Max Schwemberger. Chiar în aceste zile, am citit despre noi inițiative ale României, în cadrul celei de a doua faze a Conferinței, în curs de desfășurare la Geneva. Salutăm cu multă satisfacție asemenea contribuții. De asemenea, ne bucurăm sincer că am găsit în cadrul convorbirilor purtate cu reprezentanți ai U.A.S.C.R., aceleași preocupări privind rolul care revine tineretului și studenților în direcția cooperării între organizațiile studențești din _Europa.

ne

în că în

— Ați vizitat citeva 
centre universitare, ați 
avut contacte cu cadre di
dactice, cu conducători ai 
organizației studențești din 
țara noastră. Cu ce im
presii părăsiți România ?

— Vizita în țara dumneavoastră a fost pentru noi de un real folos. Am aflat lucruri foarte interesante, printre acestea a- flîndu-se legarea procesului de învățămînt cu practica, organizarea activității culturale — a spus Joseph Schmid. Sincer vorbind, noi nu avem perfectate asemenea forme ca în România. Pretutindeni am întâlnit oameni deschiși, .prietenoși. La cadrele didactice am remarcat interesul tru problemele studenții.Dar, din tot ce mai mult am fost impresionați de sprijinul și atenția pe care statul o acordă în general învă- țămîntului. Noile construcții — amfiteatre, săli de seminarii, laboratoare, cămine și cantine — ameliorarea programelor de învățămînt pentru a ține pasul cu progresul științei și tehnicii, cu nevoile economiei românești, sînt exemple elocvente ale grijii permanente față de învățămîn- tul superior.In încheiere, cei doi interlocutori s-au referit la posibilitățile existente în vedere»; inten- tensificării relațiilor dintre U.A.S.C.R. și O.H., relații întemeiate pe respectul și stima reciprocă, pe baza existenței u- nor preocupări comune, izvorite din interesul studențimii pentru o lume a progresului și destinderii.

deosebit pen- care frămintăam văzut, cel

I. T.
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