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Un final remar

cabil, condiții 
pentru un start 

foarte bun
Zăpezile cad abundent la Lo

tru. Zilnic, fără întrerupere con
structorii depun eforturi mari 
pentru ca procesul de • produc
ție să nu cunoască perturbații. 
Se dezăpezesc drumurile, se con
tinuă cele trasate în adîncul dur 
al pietrei. Fiecare bătălie e cîști- 
gată cu răbdare și siguranță de 
către constructorii marelui șan
tier. Avansul substanțial, de o 
lună de zile, cîștigat in acest an, 
la sfîrșit de cincinal, reprezintă 
un stimulent deosebit. La Baraj, 
de pildă, depunerile realizate în 
perioada amintită se măsoară în 
cifra de circa 85 000 mc anroca- 
mente. Sub zăpezi și viscole pro
cesul depunerii tn corpul bara
jului decurge normal. In alte 
puncte ale șantierului, la Lotul 
Mănăileasa — priză, minierii au 
realizat încă peste 50 m liniari 
avînd posibilitatea depășirii an
gajamentelor în această lună de 
sfîrșit de an. La Betonare, pe 
tronsonul Vidruța-Petrimanu ca 
să dăm un singur exemplu, s-au 
înregistrat 56 m l pragul fixat prin 
plan fiind și aici trecut înainte 
de vreme. Montorii, îndeplinin- 
du-și cu mult înainte angaja
mentul anual, au un avans remar
cabil. Montarea virolelor pe ga
lerii forțate a trecut de mult de 
cifra 100. Calendarul realizărilor 
este însă mult mai bogat. Fină 
la finele anului, cînd orele sint- 
numărate în ordine inversă, ele 
se vor multiplica, fără îndoială.

— Încercăm — ne spune toc. 
Ion Bolnavu. secretarul comitetu
lui de partid pe grup, și alături

B. T. T.

în circuitul 
turismului
interna

tional3
Interviu cu 

CONSTANTIN LUCA, 
prim vicepreședinte al B.T.T.

— Intrucît ne aflăm 
într-o perioadă pe care 
am putea-o denumi „bi- 
lanțieră", prilejuită de a- 
propierea sfîrșitului de 
an, am dori să cunoaștem 
cîteva aspecte privind 
activitatea internaționa
lă a B.T.T.

— în scopul realizării schim
burilor turistice pentru tineret, 
B.T.T. a încheiat în 1970 o sea
mă de convenții cu organizații 
de tineret și studențești, birouri 
și oficii de turism din nume
roase țări. în acest an. un nu
măr de aproximativ 12 000 de 
tineri din alte țări au avut pri
lejul de a cunoaște țara noas
tră ; un număr aproximativ 
egal de tineri români au făcut 
excursii în Bulgaria, Uniunea 
Sovietică, Iugoslavia, Ungaria, 
s-au aflat în Japonia la Expo
ziția Mondială, în Mexic la 
campionatul mondial de fotbal, 
au avuț prilejul să ia cunoștin
ță de frumusețile unor orașe 
cum ar fi Leningradul, Lon
dra. Parisul, Dresda, Veneția 
etc. Toate aceste excursii și vi
zite, în ambele sensuri, au avut 
partea lor de contribuție la 
continua dezvoltare a relațiilor 
directe dintre tinerii din diver
se țări.

— După cum se cu
noaște. o delegație a 
B.T.T. a participat Ia cea 
de a IV-a Conferință ge
nerală a Biroului Inter
național de Turism și 
Schimburi pentru Tine
ret (B I.T.E.J.). Am dori 
cîteva relații despre des
fășurarea acestei confe
rințe.

— Mai întîi cîteva cuvinte 
despre B.I.T.E.J. Acest birou 
internațional de turism a fost

C. R.

(Continuare in pag, a V-a) 

de el, Petre Gras, comandantul 
șantierului național al tineretului 
ne asigură fără rezerve — să de
pășim valoric cît se poate de 
mult, să putem „scoate" cit este 
posibil. Cu toate neplăcerile cau
zate de condițiile atmosferice, 
reușim să folosim timpul de lucru 
ca și în condiții normale.

— Ce înseamnă aici condiții 
normale ?

— Laf el ca și în perioada de 
vară.

— Cum reușiți ?
— Am format echipe de mun

citori care vor lucra la întreține
re și reparații, astfel incit toate a- 
gregatele, cele de mină și cele 
de suprafață să funcționeze în 
bune condiții, să fie deschise

V. RĂVESCU
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Contractele pe 
primul trimestru 

au fost încheiate
La întreprinderea textilă 

din Galați a fost respectată și 
în acest an tradiția îndeplini
rii planului anual înainte de 
termen. Trecînd prin secțiile 
unității, printre războaiele de 
țesut și ringurile de filat am 
avut prilejul să urmăresc su
te de tineri și tinere muncitoa
re care, la locurile lor de 
muncă, depuneau eforturi pen
tru creșterea depășirilor deja 
obținute. Sentimentul mîn- 
driei țj al satisfacției pentru 
aceste rezultate se rețin în 
gesturile și privirile lor, în 
mișcările cu care asigură în 
ritm intens procesul de fa
bricație.

— Planul anual al produc
ției globale — ne declară ing. 

•Ion Georgescu, directorul teh
nic al întreprinderii, — a fost 
îndeplinit încă de pe data de 
19 decembrie. Pînă în prezent 
s-a și obținut peste plan o 
producție mai mare de 7 mili
oane lei. Acum nu precupețim 
■nimic pentru ca în aceste ul
time patru zile ale anului 1970. 
să mai obținem o producție de 
încă 6 milioane lei. Vrem cu o-

Din nou 
despre EDITORI, LIBRARI, TIRAJE

ajunge cartea la 
printre circulare și

— „Cărțile nu le scriu pentru 
prietenii mei, ci pentru public" 
— ne spunea scriitorul octoge
nar ZOLTAN FRANYO, perso
nalitate remarcabilă. mereu 
prezentă în activitățile sociale 
curente și la actele culturale. 
Dar cum ajung aceste cărți la 
public ? Aceasta a fost ideea pe 
care am urmărit-o în cursul 
unei anchete întreprinse la 
Cluj și Timișoara, două centre 
importante din țară, în care 
trăiesc și scriu unii dintre au
torii volumelor din librării.

POETULUI„NUMELE
NICI NU ERA CUNOSCUT"

— Ca scriitori, constatăm a- 
desea cît de ignorați sîntem 
tocmai de către oamenii care 
ar trebui să ne facă cunoscuți 
publicului. Remarcăm acest lu
cru urmărindu-ne cărțile noas
tre sau pe cele ale contempo
ranilor noștri, cu aceeași tris
tețe și nedumerire" (ION ARIE- 
ȘANU).

— E adevărat, atmosfera cu 
care ești întîmpinat în librărie 
nii este deloc încurajatoare. 
Am căutat într-o zi un volum 
recent apărut ăl poetului Ște
fan Augustin Doinaș. Nu numai 
că. nu mi s-au dat relații în le
gătură cu cartea cerută, dar 
numele poetului era complet 
necunoscut pentru tînăra vînză- 
toare (ZOLTAN FRANYO).

Și noi am auzit răspunsul la 
o întrebare pusă intenționat 
greșit : „Poezii de Sadoveanu ? 
N-avem. Mai treceți..." Tn ra
portul dinamic public-librar- 
autor, rolul librarilor este foar
te important.

— Mai ales dacă ne gîndim 
că cititorul e cel mai adesea 
o realitate care se transformă, 
se lasă influențată, acceptă și 
cere păreri autorizate. Cartea 
clasică nu mai are nevoie de 
recomandări, dar pentru con
temporani e nevoie de prezen- 

rice preț ca in ultima clipă a 
acestui an bilanțul uzinei să 
sune astfel : întreprinderea 
textilă Galați a dat peste plan 
în 1970 73 mii metri pătrați țe
sături “Emite și 160 tone fire. 
Cu alte cuvinte, imperativul 
zilei la această întreprindere 
este creșterea depășirilor de 
plan. în acest sens, prin or
ganizațiile de partid. U.T.C. și 
de sindicat, toți salariații au 
fost chemați să nu precupe
țească nici o clipă, nici un e- 
fort.

— Sint pur și simplu im
presionată — declară ing. Mo-

I. CHIRIC
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Combinatul Siderurgic Galați.
Foto: C. CIOBOATĂ

tari, de referințe, de populari
zare. Constat uneori că mai 
există librari care au fost asi
milați vînzătorilor, în sensul 
cel mai larg al ■ cuvântului, șl 
aceasta în detrimentul difuză
rii cărții. Cum poți spune cu 
totală indiferență : „N-avem 
Cimitirul Buna Vestire", cînd 
în rafturi se găsesc volume

MUTAȚIILE VIEȚII 
MODERNE ? 1

Am pus deschis întrebarea în 
chestionare : „Cu care dintre pă
rinți ai vrea să semeni do
rind să stabilim natura mode
lului părintesc (atît al fetelor, 
cît și al băieților). Motivele 
pentru care adolescenții de am
bele sexe își aleg MAMA drept 
model părintesc par a fi destul 
de asemănătoare : în primul 
rind bunătatea, calmul, spiritul 
de înțelegere și colaborare (in
diferent de diferența de vîrstă 
dintre părinte și copil), cinstea, 
hotărîrea, veselia, hărnicia, in
teligența, devotamentul, sensi
bilitatea, și — de ce nu — fru
musețea. Absența unor aseme
nea calități la tații respectivi, 
sau prezența mai palidă — la a- 
ceștia — a acelorași calități. îi

Suplimentarea
producției la export Pag. 3

Sîntem la Fabrica de încăl
țăminte Clujeana, unitate care 
a raportat, la 24 decembrie, 
îndeplinirea planului anual la 
producția globală și la pro
ducția marfă vindută și în
casată. Așadar. ele cîteva 
zile care au mai rămas pînă 
în anul care se apropie de 
sfîrșit. vor fi folosite pentru 
obținerea unor produse su
plimentare.

Cum 
public 
adrese

care îl includ, sau alte opere 
argheziene care se cer prezen
tate ? (ION LUNGU).

— Prestigiul vechilor librari... 
Citim, auzim povestindu-se, 

dar rareori mai întîinim un

ADELIA IVANOV
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de MIHAI STOIAN
determină desigur, pe cei ches

tionați, să răspundă că doresc 
categoric să semene, la matu
ritate, cu mama. Interesant de 
remarcat e faptul că alegerea 
se dovedește suficient de obiec
tivă, nu ține neapărat seama de 
felul în care părintele se poartă, 
mai prietenos sau mai puțin 
prietenos. Astfel, deși 125 de fete 
de 18 ani susțin, de pildă, că 
mamele lor sînt mai prietenoa
se decît tații, realitatea aceasta 
nu le împiedică pe 67 dintre ele 
să declare, cind este vorba de 
alegerea pentru viață a unui 
model părintesc, că vor să aibă, 
la maturitate, fie calitățile am
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Producția zilnică a între
prinderii noastre — ne asigură 
tovarășul inginer Vasile Spî* 
nu, director tehnic al fabricii 
— va permite să furnizăm, 
pînă la sfirșitul anului, o pro
ducție globală suplimentară 
în valoare de 13 milioane lei 
și o producție marfă supli
mentară de 15 milioane lei. 
Ceie 811000 perechi încăl
țăminte contractate pentru 
export au fost în prima par
te expediate beneficiarilor din 
străinătate, livrind chiar în 
plus 2 000 perechi. De altfel, 
contractele cu străinătatea au 
fost ono-ate în acest an nu 
numai cantitativ • ci și din 
punct de vedere al calității. 
Ăm reușit să evităm situația 
neplăcută din anii precedent! 
cind au fost cazuri de refuz 
la export datorită calității ne-

I. CÎMPEAN
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Concluzia unei vizite în Școala militară de ofițeri 
activi „Nicolae Bălcescu“ din Sibiu

TÎNĂRUL OFIȚER-UN 
MILITANT SOCIAL

M-am aflat, timp de cîteva 
zile, printre elevii Școlii militare 
de ofițeri activi „Nicolae Băl- 
cescu" din Sibiu. I-am urmărit în 
timpul orelor de pregătire, la in
strucția tactică sau la instrucția 
focului,, am asistat la cîteva din 
pasionantele dezbateri prilejuite 
de lecțiile de științe sociale, am 
avut ocazia să surprind unele din 
activitățile cultural-sportive ini
țiate de organizațiile U.T.C. din 
școală. Iar discuția finală, pe care 
am purtat-o cu cîteva dintre ca
drele cu vechi state de ser
viciu în școală, precum și 
cu mai mulți elevi, nu a făcut 
decît să-mi întărească, să-mi con
firme impresiile de pînă atunci, 
să-mi dezvăluie, pe de altă parte, 
noi ginduri, preocupări și senti
mente ale viitorilor ofițeri. M-au 
interesat, în primul rind, resortu
rile intime, motivația afectivă care 
i-a împins pe acești tineri către 
o carieră recunoscută ca dificilă 
și pretențioasă — către munca de 
ofițer, m-au interesat, apoi sur
sele psiho-ideologice ale entuzias
mului pe care l-am remarcat în 
activitatea cotidiană a elevilor, în 
cele mai mărunte gesturi și acti
vități ale acestora.

„Milităria a fost pentru mine o 
chemare a inimii — îmi spunea 
locotenentul Ion Bărbulcscu, unul 
dintre cei mai merituoși repre
zentanți ai promoției care în

bilor părinți, fie ale tatălai. Așa
dar, un punct de onoare pentru 
lipsa de subiectivitate, mai cu 
seamă că același lucru îl fac și 
cei mai tineri, de 16—17 ani, a- 
tit fete, cit și băieți : 22 de 
fete de 16 ani o socotesc pe 
mama lor mai prietenoasă de- 
cit tatăl, însă numai 9 își aieg 
mama drept model de viață pen
tru etapa de dincolo de pragul 
maturității ; la 17 ani, 38 de fete 
se simt mai legate de mamă, 
alegind totuși doar 17 acest mo
del. La fel băieții : deși 49 din
tre cei de 18 ani o consideră 
pe mama lor mai prietenoasă 
decit tatăl, doar 18 o aleg ca 
model, ș.a.m.d. Printre motivele

PREDEAL. Pe pista de la Clăbucet e mare animație. Sîntem în plină vacanță a elevilor.

NOI IN MUNCA. IN VIATA 
DE ORGANIZAȚIE

• Pe tiaseele timpului de 
lucru în schimbul de 
noapte (la Combinatul 
Siderurgic din Hune
doara).

• „Tînărul să răspundă pre
zent în sectoarele cheie 
ale producției". (Confe
rința organizației jude
țene Ilfov a U.T.C).

• Calculatorul în haine de 
uzină.

• Concertul Orchestrei de 
Studio (Cronică muzi
cală).

• Note de lector.

cursul dimineții de ițp a fost a- 
vansată la gradul de ofițer. Sini 
sigur că, dacă aș fi din nou la 
vîrstă alegerii unei profesii, m-aș 
îndrepta tot spre aceea de mili
tar. Pentru că, înainte de toate, 
armata constituie nu o profesie 
oarecare ci o profesie de cre
dință". „Adică, noi înțelegem ar
mata în primul rind ca un orga
nism destinat să asigure nemij
locit străjuirea hotarelor patriei, 
a independenței și suveranității 
statului nostru" îl completează 
colegul său, Aurel Dragomir.

Intr-adevăr, asiduitatea și per
severența cu care elevii școlii se 
pregătesc zi de zi, își însușesc 
temeinic toate secretele, cele mai 
neînsemnate și, aparent, plictisi
toare amănunte ale științei, teh
nicii și disciplinei militare, stoi
cismul conștient cu care se con
formează celor mai aspre cerințe 
ale vieții ostășești certifică auten
ticitatea afirmațiilor interlocuto
rilor mei.

Locotenentul Valentin Bumete, 
un flăcău mîndru, din părțile Si- 
ghișoarei, ceva mai în vîrstă de
cît colegii lui de promoție, a ve
nit în școală după cîtiva ani de 
activitate în viața civilă, după ce 
dobîndise deja o calificare. Do
rința de a face mai mult, de a 
participa mai activ la educarea 
tinerelor generații, de a le im
prima și desăvîrși celor educați

temeinice și adeseori invocate 
de amîndouă categoriile — fete 
și băieți — în argumentarea a- 
legerii care delimitează, destul 
dă net, un părinte de altul, apar 
la toți defecte ca : irascibilitate. 
consum abuziv’ de alcool, absență 
de acasă, neîncredere manifes
tată permanent, lipsa bunei dis
poziții, a veseliei, ca și lipsa 
ambiției de-a reuși în viață, de 
asemenea lipsa de hotărâre în ge
neral. Dar cît de întemeiate pot 
fi observațiile tinerilor asupra 
propriilor părinți, cit de exact 
știu ei, cu minusculul lor bagaj 
de experiențe de viață, să deo
sebească net o calitate de un 
defect, rămine de stabilit pe

(Continuare în pag. a Il-a) 1
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Cursurile de instruire 
a lucrătorilor din

agricultură 
cerințele ->
Inc de

A mvăța, a te pregăti temeinic 
în meseria ce o exerciți, a stă- 
pîni pînă în amănunt complexul 
de măsuri agrotehnice și orga
nizatorice impus de o agricultură 
modernă a constituit mereu „im
perativul zilei" pentru țărănimea 

noi valențe organizatorice și dis
ciplinare l-a adus, însă, printre 
elevii școlii militare de ofițeri. 
„Aplicația către disciplină, ordine, 
rigoare intelectuală, plăcerea de 
a lucra cu oamenii, de a cunoaște 
și de a răspîndi această cunoaștere 
— iată cîteva din motivele care

OVIDIU PĂUN
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REVELION

71
\ '

JUDEȚELE

ȚĂRII ■^7 —... .
MANIFESTĂRI

BOGATE,
TINEREȘTI

Pregătirile pentru organi
zarea în condiții cît mai plă
cute a revelionului ’71 conti
nuă în toată țara. Pretutin
deni — ne informează cores
pondenții noștri — în munici
pii și orașe, în comune, seria 
manifestărilor sărbătorești este 
deosebit de bogată. E vorba 
nu- numai de pregătirea mi
nuțioasă a cadrului în care se 
va desfășura sărbătoarea A- 
nului Nou, ci și de un mare 
număr de manifestări și ac
țiuni specifice tineretului (car
navaluri, excursii, concursuri). 
în • județele Cluj, Covasna, 
Brașov, Vîfcea 3 000 de tineri 
muncitori, elevi și studenți 
vor petrece împreună reve
lionul. în casele de cultură, la 
cluburile din întreprinderi. E- 
fectivul participanților la ce
lelalte manifestări distractive 
— ce se vor desfășura în pri
mele zile ale lui 1971 — a- 
tinge de asemenea o cifră 
mult mai ridicată decît în 
alți ani : aproape 2 500.

In municipiul Rîmnicu-Vîl- 
cea, tineri din toate între
prinderile se vor întîlni în

—axate pe 
fiecărui 

muncă!
cooperatoare, mecanizatorii și lit* 
crătorii din întreprinderile agri
cole de stat. Și este foarte bine 
cunoscută realitatea că, în ulti
mii ani. milioane de lucrători ai 
ogoarelor au frecventat cursurile 
învățămîntului agrozootehnic. Așa 
cum nu o dată s-a subliniat, a- 
ceastă formă de învățămînt a 
contribuit mult și eficient la lăr
girea orizontului de cunoștințe 
al țărănimii, prin caracterul său 
organizat, în bună măsură i-a o- 
bișnuit ne oameni să dialogheze 
cu cărțile tehnice, cu specialiștii. 
Dar etapa aceasta cînd mai pre
sus de orice era ca omul să în
vețe, să-și însușească cunoștin
țele generale predate de-a lungul 
unui întreg ciclu de învățămînt, 
practic a fost parcursă. Școlile 
generale au dat primele promoții 
de elevi care, prin programă, 
dobîndiseră cunoștințe teoretice, 
așa că ceea ce se imnune ca o 
necesitate a momentului și a 
perspectivei imediate este însuși
rea temeinică în detaliu a cunoș
tințelor practice De care cursanții 
să le aplice la locul de muncă 
pentru a contribui cît mai rapid 
și substanțial la sporirea pro
ducției agricole vegetale și ani
male. Izvorăște acest imperativ 
tocmai din complexitatea sarci
nilor desnrinse din documentele 
de partid și de stai și îndeosebi 
din expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la ședința de lucru din

(Continuare în pag. a V-a)

ÎN TOATE

sălile Grupului școlar de chi
mie, în compania formației 
de muzică ușoară „Alb și Ne
gru", în timp ce elevii și-au 
ales ca loc de petrecere holul 
cel mare, sărbătoresc împodo
bit, al liceului „Vasile Roai- 
tă“. In căminele culturale din 
județ, în comunele Runcu, 
Milcoiu, Făurești, Zătreni, 
s-au făcut de asemenea pre
gătiri speciale. Tinerii de aici 
vor avea ca oaspeți numeroși 
elevi și studenți aflați în va
canță pe aceste meleaguri. In 
primele zile ale noului an, ti
nerii vîlceni vor mai lua par
te la o serie de carnavaluri ce 
se vor desfășura nu numai la 
Rîmnicu Vîlcea, ci și la Dră- 
gășani, Călimănești, Golești, 
iar în seara zilei de 1 ianuarie 
va fi organizat un „bal al căr
ții". A. VELEA

C. POGĂCEANU
V. RĂVESCU 
I. CÎMPEAN 

ANDREI BARSAN

(Continuare în pag. a Il-a)
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Aproximativ 700 de munci
tori, intelectuali, studenți și 
elevi din municipiul Cluj iși 
vor petrece revelionul in sala 
A.S.A., in timp ce alfi 300, 
aflați in excursii, prin biroul 
județean de turism, vor 
întimpina noul an la cabanele 
Vlădeasa, Valea Dragonului, 
Reghia și Borșa.

150 de tineri șibieni vor 
sărbători revelionul la cunos
cutul restaurant „Unicum“, 
unde la reușita momentelor 
de voie bună și antren iși va 
da concursul cunoscuta for
mație de muzică ușoară „Fra- 
mus". Peste 500 de tineri 
muncitori din întreprinderile 
județene Sibiu iși vor petrece 
noaptea de Anul Nou la clu
bul Uzinelor „Independența" 
(Sibiu), in „sala tineretului" 
din Mediaș, sau Ia cluburile 
tineretului din Cisnădie și Ag
nita.

Și în județul Covasna săr
bătoarea revelionului e aștep
tată cp viu interes, pregătiri
le de rigoare fiind aproape 
încheiate. Im Sfîntul Gheor
ghe 100 de tineri își petrec 
Anul Nou la restaurantul 
Kocza, special amenajat, și 
alți 70 in sălile Teatrului de 
stat din localitate.

In orașul Covasna revelio
nul va fi organizat la casa de 
cultură, unde se contează pe 
prezența a peste 150 de tineri, 
ce vor lua parte la un intere
sant program artistic, prezen
tat în limba română și ma
ghiară. De asemenea, pentru 
elevii județului, in zilele de 
1, 2 și 3 ianuarie s-au prevă
zut acțiuni inedite : drumeții, 
concursuri de orientare turis
tică pe schi, un carnaval, 
excursii cu autocarele la Țuș- 
nad și Poiana Brașov.

De altfel, în decorul pito
resc al Văii Prahovei își vor 
da întîlnire, în zilele imediat 
următoare Anului Nou, circa
1 500 de tineri din toate col
țurile țării. Ei vor asista atit 
la inaugurarea- noii pîrtii de 
schi de la Clăbucet, (Predeal,
2 ianuarie), la originala de
monstrație sportivă de la ~ 
rîul Rece, ce se va încheia 
jocuri de artificii, luînd in 
celași timp parte, in ziua
3 ianuarie, la eoncursul 
schi dotat cu „Cupa fulgul de 
zăpadă" care se va desfășura 
pe pîrtia de la Cioplea. Sin- 
tem anunțați că în municipiul 
Tîrgu-Mureș amenajarea clu
burilor întreprinderilor „Elec- 
tromureș" și „23 August" 
pentru sărbătoarea revelionu
lui este aproape gata. La Si
ghișoara, comitetul municipal 
U.T.C., împreună cu filiala 
O.N.T. din localitate, au pre
luat restaurantul „Steaua", 
unde peste 100 de tineri își 
dau întîlnire în seara de re
velion, în timp ce alți tineri 
sighișoreni se vor întîlni la 
clubul Combinatului de faian
ță și sticlă din Tîrnăveni. Ti
nerii din întreprinderile ora
șului Reghin se întîlnesc în 
incinta clubului nr. 2, în sala 
căruia orchestra „Antren" e- 
fectuează ultimele repetiții. 
Peste T20 de tineri din orașe
le și comunele județului Mu
reș își vor petrece revelionul 
in sălile modernului cazinou 
din Sovata, urmînd ca în zi
lele următoare să participe la 
excursii cu autocarul la mun
tele Bucin.

Pretutindeni deci progra
mele bogate, pregătite cu gri
jă, care promit tinerilor de 
toate vîrstele și profesiile un 
revelion plăcut, deosebit de 
atractiv.

Pî- 
cu 
a- 
de 
de

» WSȘ'Ș

HOTELIERI ÎN CRIZĂ 
DE OSPITALITATE

Dorin
desfășurat urmă-

locuri, reveniți

Am poposit vineri dimineața 
In vechea cetate a Sibiului.

La „împăratul Romanilor1' 
am fosț întîmpinat cu amabili
tate de recepțiQnețul 
Băltoaică. S-a 
torul dialog :

— Nu avem
Ia ora 13,30.

— Bine, dar 
ghețat...

— Nu vă putem ajuta cil ni
mic, nu se repartizează camere 
înainte de această oră. Ca să 
poată fi aranjate camerele oare 
au fost ocupate.

— Dar cele care nu au fost 
ocupate ?

sînt obosit, în-

ADRESATI-VĂ OFICIILOR P.T.T. 
FACTORILOR SI DIFUZORILOR 

DE PRESĂ PENTRU 
ABONAMENTE 
LA ZIARE SI REVISTE 

PE ANUL 1971
NU UITAȚI!

în care se 
pentru ca

Mai sînt cîteva zile, timp 
pot achita abonamentele 
publicațiile să fie primite din pri

mele zile ale lunii ianuarie

CATALOGUL PRESEI R.S.R.

Vă stă la dispoziție pentru consul
tare la ghișeele oficiilor - P.T.T. fac
tori și difuzor! de presă din între

prinderi. instituții și de la sate

ABONAȚI-VĂ PE TERMENE LUNGI
6—12 LUNI

— Pentru acelea ar trebui să 
vă taxăm o noapte în plus, 
fiind luate înainte de ora 12. 
Doar .în mod excepțional, ca să 
ne ușurăm munca, eliberăm ca
mere imediat după Ora 7.

Mă uiț la instrucțiunile afișa
te pe perete, sub privirile „os
pitalierului" recepționer. Scrie, 
negru pe alb, că orice cameră 
liberă poate fi repartizată ime- . 
diat după ora 6 dimineața, fără 
a se taxa pentru noaptea ante
rioară. Mă legitimez și aflu că, 
de fapt, în hotel erau aproape 
60 de locuri libere, oare nu fu
seseră ocupate în noaptea pre
cedentă. Era ora 7 și 5 minute. 
La 7 și un sfert, scena se repe
ta la hotelul „Bulevard", inter
locutoarea mea fiind, de aceas
tă dată, recepționera Erica la- 
vorschi. De față cu directorul 
hotelului, Alexandru Popcscu, 
care a acceptat tacit minciuna 
subordonatei, recepționera ne-a 
spus că nu au locuri libere, 
dar după ce m-am legitimat și 
aici s-au ivit circa 50 de locuri !

Surprins de lipsa de ospitali
tate — total nejustificată — a 
hotelierilor, a căror primă atri
buție trebuie să fie, paradoxal, 
tocmai ospitalitatea, m-am a- 
dresat directorului I.H.R. Sibiu, 
tovarășul Ioan Bran. Domnia sa 
a fost de acord că respectivii 
salariați au procedat incorect, 
că asemenea atitudini aduc nu 
numai pagube financiare ci 
dăunează și reputației hotelu
rilor, reputației de ospitalitate 
de care se bucură. în general. 
Sibiul. Am fost informat că, In 
cel mai scurt timp, vinovății 
vor fi aspru sancționați. Ceea ce 
nu rezolvă în fond carențeie 
din etica profesională a unor 
recepționeri, pentru care res
pectul față de cetățean rămine 
încă o mare necunoscută.

O. NEGRU

CUM VOM CĂLĂTORI 
ÎN PERIOADA 
SĂRBĂTORILOR 
DE IARNĂ ?

Întrebarea foarte des in- 
in 
îl

Ferate,
in

Iată 
tîlniță 
punsul 
Căilor 
luate 
Preocupările _ ____
cerea cit mai completă a cere
rilor de transport și asigurarea 
unor condiții bune de călătorie 
s-au materializat in punerea in 
circulație a unor trenuri supli
mentare și introducerea de noi 
vagoane la garniturile trenurilor 
de călători pină la atingerea to
najului maxim. In cadrul De
partamentului, Regionalelor 
C.F.R. și în stațiile cu trafic In
tens au fost înființate comanda
mente care au sarcina să rezol
ve operativ problemele ivite ca 
urmare a afluenței mari de că
lători. S-a dispus astfel, ca in 
stațiile București-Nord, Bucu- 
rești-Basarab și București-Gri- 
vița să existe cite o garnitură 
de vagoane de rezervă, destinate 
satisfacerii optime a cererilor de 
transport.

In zilele de 30 și 31 decembrie
1970. precum și pe 2 și 3 ianua
rie 1971, va fi sporită capacitatea 
trenurilor de călători pe direc
țiile care 
calitățile, 
șiorii de 
Suceava, 
și altele.

Alte măsuri prevăd că în zi
lele de mare aglomerație în ma
rile stații de cale ferată șt la 
agențiile de voiaj să funcționeze 
case de bilete suplimentare. 
Totodată, se anunță că agențiile 
de voiaj vor fi închise in zilele 
de 1 și 2 ianuarie, iar în ziua 
de 3 ianuarie ele vor funcționa 
intre orele 7 și 20.

aceste zile. Răs- 
dă Departamentul 

prin 
această

pentru

măsurile 
privință, 

satisia-

„Contribuții la is- 
bănățene", D. Jom-

rulează la Unirea, 
20).

popoare (orele 
Munca (orele 16 ; 

(orele 15,30; 18:
SUZI rulează la

20,30.)

leagă Capitala cu lo- 
Brașov, Craiova, Ro- 
Vede, Pitești, Buzău, 
Sibiu, Cluj, Timișoara

ru
la Ferentari (orele 15,30 ; 
2O.)Pacea (orele 15,30 ; 18 ;

informații pre- 
natura profun- 
nucleare.

I
I
I
I

TEHMLM 7».
TEHMIM 7»

SUBREDACTIILE 
JUDEȚENE ' 
TRANSMIT

BIRLAD : A treia premierăBIRLAD : A treia premieră a 
stagiunii aduce pe scena Teatru
lui „Victor Ion Popa" din Btrlad 
piesa „Iubire pentru iubire" de 
William Congreve, în cadrul că
reia vor debuta cei doi absol
venți repartizați teatrului, Dece. 
bal Curta și Cătălin Rusu. Re
gia spectacolului este semnată 
de secretarul literar Vasile Ma- 
linescu iar scenografia de Mir
cea Rîbinschi de la I.A.T.C. 
București. (L. C.).

BUCUREȘTI : La biblioteca 
municipală „Mihai Sadoveanu" a 
avut loc, cu concursul cadrelor 
didactice șl al studenților secției 
de limbă și literatură chineză, o 
seară de poezie „Li-Tai-Pe“. S-au 
recitat versuri în traducerea lui 
Eusebiu Camilar. Adrian Maniu 
și a studentei Florentina Vran- 
cea. (M- Elena).

BRĂILA. Bilanțul colectivului 
de muncă de la C.E.L. Brăila 
constituie o garanție pentru li
nul care vine : peste șase mili
oane lei producție globală supli
mentară. Aici se realizează o 
mare parte a mobilierului pentru 
Institutul politehnic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej" din Capitală (panouri, 
lambriuri, dulapuri). La secția 
de mobilă din Galați s-a realizat, 
pentru prima oară in țara noas
tră, un prototip de „garnitură de 
bucătărie interschimbabilă" capa
bilă să răspundă celor mai exi
gente gusturj. (Ion V. Marin).

CITITORII

t

ALBUM AL MUNCII PATRIOTICE

„CHEIA 
ORAȘELOR VÎLCENE

ru-
forele 14.45 ;

TEAMA DE 
(orele

și artă și Consiliul 
U.G.S.R. Tematica 
vizează in special 
principalelor mo-

între numeroasele manifestări 
consacrate de către tineri sărbă
toririi semicentenarului parti
dului se Înscrie și concursul 
„Cheia orașelor vilcene", lansat 
recent de către Comitetul jude
țean Vilcea al U.T.C. in colabo
rare cu Comitetul județean pen
tru cultură ... - ... .
județean al 
concursului 
cunoașterea .. ____
mente ale mișcării comuniste și 
muncitorești pe teritoriul jude
țului Vilcea, trecutul istoric 'al 
localităților, elementele definito
rii pentru înflorirea economică 
actuală a orașelor și dezvoltarea 
turismului in această zonă.

Concursul se desfășoară in e- 
tape, pe grupe de centre, ur- 
mind ca ultima fază să se În
cheie la 17 aprilie 1971. in mu
nicipiul Rimnicu Vilcea. Echipa 
câștigătoare va fi distinsă cu di
ploma de onoare a Comitetului 
județean al U.T.C.

Sint oferite ca premii ex
cursii pe cele mai pitorești tra
see din țară. Totodată, Comite
tul județean pentru cultură și 
artă acordă un premiu echipei 
care in finală obține cele mai 
multe puncte la probele de fol
clor, muzică culta și poez-e. iar 
Consiliul județean al sindicate
lor, ița premiu special echipei 
care c:știgă punctajul superior 
la prima probă, care se referă 
la tematica propriu-zisă.

La toate etapele concursului. 
Consiliul popular orășenesc 
local acordă premii surpriză e- 
chipei care dă 
Ia o întrebare 
chips gazdă.

răspunsul corect 
formulată de e-

VOLUM OMAGIAL

al județului Caraș-

Un interesant volum a apărut 
zilele acestea la Reșița sub în
grijirea Comitetului pentru Cul
tură și Artă 
Severin.

In colecția 
toria muzicii

PREMIERE 
LA STUDIOUL 
„AL. SAHIA"

Vizita noastră, la sfîrșit de an, 
la Studioul „Al. Sahia", a sur
prins echipele care terminau al 
20-lea film din cele 70, progra
mate să apară pe ecrane în anul
1971. Iată citeva din titlurile a- 
nului viitor : „Triunghiul de 
foc" in regia lui Alexandru Bo
iangiu, „Răspunde-mi la între
bare" filmat de Florica Holban. 
Trei echipe conduse de I. Bos
tan. Dan Harta și Ladislau 
Kardo continuă filmarea secven
țelor de iarnă pentru serialul 
„Delta Dunării".

Virgil Caloțescu studiază kilo
metri de peliculă pentru selec
ționarea unor- imagini la filmul 
de montaj „Evocări", dedicat 
celei de-a 50-a aniversări a 
P.C.R. De fapt, evenimentului îi 
sînt consacrate un ciclu de 15 
filme, realizate de: Caloțescu Mi- 
rel Ilieșu. A. Boiangiu, I. Mos- 
cu.-Ion Meszaros.

Amintim, în ac'elași timp, cî- 
• teva „secvențe" din lunga listă 
care cuprinde filmele științifice: 

. „Electronul". „Microscopul și 
viața", „Pasiunea profesorului 
Borcea", „Alergia", „Hipnoza".

AL. R. 

pan publică, cu prilejul unui 
veac de la nașterea compozito
rului Timotei Popovici, o amplă 
monografie a muzicianului, înso
țită de un catalog al creației 
compozitorului și o largă biblio
grafie.

„75 DE ANI DE 
CINEMA — PREZENTE 
ROMÂNEȘTI"

în cadrul manifestărilor pri
lejuite de aniversarea a 75 de 
ani de Ia nașterea cinemato
grafiei, la Muzeul de istorie a 
municipiului București s-a 
deschis luni expoziția .,75 de 
ani de cinema — prezențe ro
mânești", organizată sub aus
piciile Asociației cineaștilor. 
Institutului de istoria artei și 
Arhivei naționale de filme.

Sint expuse exemplare ale 
primelor aparate de filmat, 
printre care și cel cu care sa
vantul român Gheorghe Mari
nescu a realizat in 1896 primul 
film științific din lume, pre
cum și primul aparat sonor ro
mânesc. creat de inginerul 
A. Bielusici. Pe panouri este 
ilustrată istoria cinematogra
fiei mondiale, de la Lumiere 
și Edisor. și pină in zilele noas
tre. Sînt. de asemenea, pre
zentate afișe ale unora dintre 
primele filme românești, pre
cum și a unor filme străine 
realizate in anii de început ai 
existenței cinematografului, 
care au rulat In țara noastră. 
Alte exponate înfățișează dez
voltarea pe care a inregistrat-o 
an de an cinematografia ro
mânească in anii socialismu
lui. rezultatele activității cine
aștilor noștri in cele trei stu
diouri : „București'. ...Alexan
dru Sahia* și „Ammafil.m*.

La vernisaj au fost prezenți 
cineaști, actori și critici de 
film, alți oameni de ar:ă și 
cultură, ziariști, un numeros 
public.

r—«fii
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(Urmare din pag. I)

parcursul investigației noastre 
(în orice caz, punem încă de pe 
acum — fără supărare ! — sub 
semnul întrebării, calificări de 
tipul „Mama e mai inteligentă").

La aceleași virste (14—18 ani), 
atit fetele, cit și băieții il aleg 
în număr mai mic. drept model, 
pe TATĂL lor. Argumentele pe 
temeiul cărora se efectuează, 
totuși, alegerea, sînt mai deose
bite la categoria aceasta — care 
ar dori să semene, la maturitate, 
cu tatăl — decit la cea anterior 
discutată a tinerilor care ar 
dori să semene, la maturitate, 
cu mama. Fetele care și-l aleg 
ca model de viață pe tatăl lor 
subliniază, printre trăsăturile 
părintești care merită să fie 
moștenite : bunătatea acestora și 
calmul. în fond, ambele calități 
remarcate și reținute în special 
de fete, trădează imensa lor 
nevoie de liniște, de securitate, 
setea de afecțiune și echilibru, 
și totodată respingerea — im
plicită — a oricărui fel de bru
talitate, chiar exclusiv verbală. 
Să reprezinte această deosebire 
dintre răspunsurile date de bă
ieți și cele date de fete o do
vadă mai certă a sensibilității 
fetelor ? (Vom obține un rezul
tat mai sigur analizînd, mai tîr- 
ziu punctul 13 din chestionare, 
tot așa cum vom înțelege, ori
cum mai exact, conținutul pre
ferinței exprimate de fete la 
adresa taților „mai inteligenți", 
atunci cind vom analiza punc
tul' 4 din chestionare, referitor 
la „superioritatea" băieților ; 
căci vom putea deduce atunci 
dacă, îndărătul admirației totale 
pentru inteligența „superioară" 
a taților — in comparație cu a 
mamelor — nu se ascunde, de 
fapt._ o prejudecată transmisă 
ori însușită pe parcursul copi
lăriei și adolescenței, in legă
tură cu nivelul de inteligență, 
direct nativ, al fiecărui sex).

Pe de altă parte, se dovedește 
încă o dată că există un anumit 
grad de obiectivitate a adoles
cenților. simpla lor apartenență 
la un sex sau altul nedetermi- 
nindu-le reflex pe fete să le a- 
leagă pe mame drept model (la 
fel cum nici băieții nu fac ace
lași lucru cu tații lor). Ceea ce 
ne face să credem că. în majo
ritatea cazurilor, calitățile pă-

COMITtTUl 
juotțtsa 

ARCH 
(I 

U.T.C.

A apărut albumul „De la Argeș — 1 la Argeș — 19“ editat de 
Comitetul județean Argeș al U.T.C. și dedicat muncii voluntar- 
patriotice a tineretului din județ. Selectînd secvențe din răs
punsul unanim al tinerilor la vibranta chemare a muncii, pagi
nile redau în grainl cifrelor și al fotografiilor drumul ascen
dent prin ani și succesele obținute de cei 1 657 de elevi compo
nent ai celor 19 brigăzi pe șantierele naționale și locale ale ti
neretului in perioada 1968—1976.

In anul 1969 — declarat anul activităților voluntar-patriotice, 
Argeșul a figurat printre primele 6 județe ale țării in între
cerea națională obținînd și locul întli pe țară la campania de 
împăduriri. Valoarea muncii prestate pe cele 4 șantiere națio
nale și 18 locale se cifrează la peste 2.5M.W6 lei.

rulează

totodată acti- 
în primele 

an calea fe- 
de circa 300

VAGON
CU DESCĂRCARE 
DIN MERS

La întreprinderea de poduri 
metalice și prefabricate din 
beton Pitești a început execuția 
primelor vagoane românești de 
marfă cu descărcare in timpul 
mersului. Necesare lucrărilor de 
dublare a căilor ferate, aceste 
vagoane reduc simțitor imobili
zarea liniei pentru traficul de 
circulație, ușurind 
vitatea pe șantier, 
luni ale viitorului 
rată va beneficia
de astfel de vagoane cu o capa
citate de transport de 55 tone

meca
nice Aici veți
putea găsi indicațiile pentru 

rea unui interfon in 
locuință, a unui dis- 
pentru încălzit apa, 

, folosind drept re- 
zi-:ența chiar ...apa pe care 

n să o încălzim. Iar dacă 
iți ca pe micul ecran 
. să puteți capta imagini 

la fel de clare pe ambele ca- 
TEHNIUM 70 vă 
m să construiți o 
eoidală T.V. Auto- 
au pagini speciale, 
dv. poate deveni 

deșteptător, ale 
juri muzicale vă 

trezi ora dorită. Pomul
de iarnă fără... pom și lam
pioane pentru revelion ! 
Unde? Tot in TEHNIUM 70.

Cereți chiar acum, la cel 
mai aoropiat chioșc de difu- 
tare a p TEHNIUM 70 !

Ipcm

Țintești contează (firește, repe
tăm rezerva pe care-o avem 
față de aprecierile prea catego
rice ale unor subiecți, atunci 
cind iși judecă părinții, în ciuda 
experienței lor de viață. limi
tată). Dar, oricit de incomod ar 
fi să știm că proprii noștri co
pii ne urmăresc cu atenție fie
care gest, fiecare reacție, inter- 
pretindu-ne acțiunile și jude
cind — integral — felul nostru 
de-a fi. trebuie să știm acest 
lucru, să-l recunoaștem deschis 
(măcar in sinea noastră !) și să 
acționăm in consecință. Desigur, 
sint și alegeri provocate de mo- 
biluri meschine (vezi : „Eu aș 
vrea să semăn cu tăticu, deoa
rece atunci cind ii rog să-mi 

Mutațiile vieții moderne?!
dea bani de film, de teatru, îmi 
dă"), insă nu acestea sint sem
nificative. sau unele care arată 
că subiectul n-a descifrat sen
surile mai adinei ale întrebării, 
crezind că ea se referă exclusiv 
la asemănarea exterioară, de 
ordin fizic (vezi : „Tata e mai 
drăguț. Mama e solidă și mie 
nu mi-ar place să fiu grasă", 
„Desigur cu tata, om mai solid, 
maina-i pitică"). Dacă atunci 
cînd mama servește drept mo
del adolescenților, calitățile in
vocate sînt mai apropiate de 
natura umană a femeii — bu
nătate, spirit de înțelegere și 
colaborare, veselie, hărnicie etc. 
— iar atunci cind tatăl servește 
drept model adolescenților, cali
tățile invocate sînt mai apro
piate de natura umană a băr
batului : curaj, putere, iniția
tivă, dăruire în muncă, dîrzenie, 
voință etc. Bineînțeles, nu lip
sesc și alte calități majore, va
labile atît pentru unii, cit și 
pentru alții : cinste, abnegație 
față de propria familie, simțul 
dreptății ș.a.m.d.

î

ATOMI CU O 
STRUCTURA NOUĂ

hi- 
sigma — celălalt, 

electronul este inlo- 
un proton negativ 
antiparticula proto- 
obișnuit (încărcat.

Se știe că atomul este for
mat dintr-un nucleu atomic 
(compus din protoni și neu
troni) și din mai mulți elee- 
troni. care înconjoară nucleul, 
posedind o sarcină electrică 
negativă.

Un eveniment recent vine 
să complice — în sens pozi- 
•jv — această imagine : ex
plorarea materiei în profim- 
zime a adus o nouă descope
rire. Este vorba de crearea 
în laborator — pentru pri
ma dată in lume — a unui 
nou gen de atom. ,

Importanța experiențelor 
efectuate la Centrul european 
de cercetări nucleare constă 
in crearea a doi atomi cu o 
structură originală : unu! în 
care electronul este înlocuit 
printr-o particulă grea, 
perionui 
in care 
cuit de 
— deci 
□ ului 
după cum se știe cu electri
citate pozitivă).

In cele două exemple hi- 
peroul sigma sau aatipre- 
u>nul ineep să graviieie ir 
jurul nurieuhii. apoi „cad* 
pe nucleu treeind pe nișele 
de energie din ce in ce mai 
slabe. In cădere emit raze X. 
Existența noiior atomi, nu
miți atomi sigma tic' și atomi 
antiprotoni este evidențiată 
tocmai prin emisia acestor ra
ze X. al căror spectru s-a 
dovedit diferit in mai multe 
privințe față de previziunile 
teoretice.

Extraordinar de scurtă este 
durata unor astfel de feno
mene : o milionime dintr-o 
milionime de secundă.

Această punere pe orbită 
a particulelor in jurul nucleu
lui poate fi asemuită cu in
tegrarea pe orbită a sateliți
lor care gravitează in jurul 
pămintului dindu-ne infor
mații asupra naturii solului. 
In cazul nostru particulele u- 
tilizate vor da 
țioase despre 
dă a materiei

o sin- 
tipul: 

semăn

Am găsit învecinate, nu 
gură dată, răspunsuri de 
„La maturitate vreau să 
cu amîndoi părinții" cu altele de 
tipul „Nu vreau să semăn cu 
nici unul". Deși par a fi destul 
de opuse — situate Ia extremele 
relației pe care o analizăm — 
discutarea lor intr-un parale
lism strict este edificatoare. Reu
șita influenței părintești rezultă 
limpede din păreri ca : „Exem
ple bune îmi furnizează amin- 
doi“, „Ambii sint demni de 
urmat", „Aș vrea să semăn cu 
amindoi, pentru că sînt părin
ții mei. Ii iubesc „Aș dori 
să păstrez tot ce e mai bun de 
la fiecare, mai ales înțelegere» 
și iubirea din sinul familiei, a

fecțiunea care îndepărtează ori
ce dificultate intervenită", „Am
bii mei părinți au calități cum 
nu se poate mai alese, astfel 
incit țin să semăn cu ei", ,.De 
la amindoi să am : dragostea 
de muncă in folosul societății, 
spiritul umanitar și iubirea de 
familie și de copii", „Aș dori să 
fiu ca amindoi ; un produs al 
minții și inimii lor, un rezultat 
ea-n matematică de exact, un
de a+b=ab", „Cu amindoi, pen
tru că au calități deosebit de 
frumoase" etc. Și, să nu uităm, 
din 337 subiecți fete și băieți în
tre 13—18 ani, un număr de 199 
(adică aproape 60 la sută) de
clară că vor să semene cu amîn
doi părinții, semn bun, căci ilus
trează existența unor raporturi 
semnificative, favorabile dezvol
tării pozitive. în opoziție totală 
cu aceștia (și, după cum reiese 
din explicații, în mod destul de 
întemeiat) 71 de subiecți de a- 
ceeași vîrstă (adică peste 20 la 
șută) vor, categoric, să NU se
mene cu VREUNUL din părinți 
(la maturitate) i „Nici în ceea

CEAICOVSKI rulează la Patria 
(orele 11; 16,20).

B. D. INTRĂ IN ACȚIUNE ru
lează la Luceafărul (orele 9 ;
12.30 : 16,15 ; 20) Favorit (orele 
19 : 12,30 ; 15,30 ; 18 ; 20.30).

IN GHIARELE INVIZIBILE 
ALE DOCTORULUI MABUSE 
rulează la Excelsior (orele 9 ; 
1X15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30.)
Festival (orele 8,45; 11,15; 13,30; 
16 ; 18,30 ; 21.) Feroviar (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.)
C-lorja (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.)

POMUL DE CRĂCIUN rulează 
la Capitol (orele 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21.) Melodia (orele 9 ; 
11.15; 13.30; 16; 18,30; 20,45). Mo
dern (orele 9: 11.15; 13,30; 16;
18.15 ; 20,30.)

ȘARADA rulează la București 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21).

VAGABONDUL rulează la Vic
toria (orele 8,45 ; 12,15 ; 16 ; 19,30.) 
Grivița (orele 9 ; 12,30 ; 16 ; 19.30.) 
Giulești (orele 15,30 : 19.) -------
(orele 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,15.) 
ra (orele 8,30 ; 12 ; 15.30 ;

POVEȘTILE PITICULUI 
BO rulează la Central
8.30 ;11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.)

Z rulează la Tomis (orele 9,30;
12 ; 15.15 : 17,45 ; 20,15.)

FABLIO .MAGICIANUL
la Lumina (orele
12,45 ; 14.30 ; 16,30.)

Aurora 
Flamu- 
19.)

BIM-
(orele

ULTIMA VACANȚĂ rulează la 
Lumina (orele 18 30 ; 20,30.)

INTlLNIREA rulează la Doina 
(orele 18 : 20.30.)

PROGRAM PENTRU COPII (o- 
rele 9-16 in continuare.)

TOTUL PENTRU RlS rulează 
la Timpuri Noi (orele 9 ; 11.15 ;
13.» ; 15.45 ; 18) la orele 20 pro
gram de documentare in premi
eră.

ULTIMUL MOHICAN rulează la 
înfrățirea intre 
15,30 ; 17,45 ; 20.) 
18; 28), Vltan 
28.15.)

AI GRIJA DE
Buzești (orele 15,30 ; 18 ; _  ,

CĂPITANUL FLORIAN rulează 
la Dacia (orele 8,45 ; 20,30 în con
tinuare.)

OMUL DIN SIERRA rulează la 
Bucegi (orele 15,30 ; 18 ; 20,30.)

• ■. ; ia; 20.30.)
10 ; 12,30 ; 15 ;

Duvugi țuieie ij,ou , io , 
Floreasca (orele 15,30 ; 18 
Miorița (orele
17.30 : 20.)

SENTINȚA
(orele 16: 18:

RĂZBUNAREA SFlNTULUI
rulează la Lira (orele 15,30 ; 18 ;
20,15.)

DEPARTE DE LUMEA DEZ
LĂNȚUITĂ rulează la Drumul 
Sării (orele 15,30 19).

KING KONG EVADEAZĂ 
lează
17,45 ; zv.jjracea țcjreie , io ,
20,15.)  Progresul (orele 15,30 : 13 ;
20,15.)

AMINTIRI BUCUREȘTENE ru
lează la Cotroceni (orele 15,30 ;
17,45 ; 20.)

106 DE CARABINE rulează 
Cringași (orele 16 ; 18 ; 20.)

ÎN arșița NOPȚII rulează 
Viitorul (orele 15.30 ; 18.)

ADIO PRIETENI rulează la 
itorul (ora 20,15.)

călugărită din monza ru.

ce privește profesiunea și nici 
în ceea ce privește (vă rog să 
mă iertați) caracterul", „De
oarece mama și tata sint des- 
părțiți de cînd eram eu mic. și 
acum ei amîndoi sînt necăsăto
riți, deci n-au nici o căsnicie, 
iar eu sînt cum sint", „Dînșii au 
o fire ursuză". „Pentru că sînt 
răi : cînd mă duc în vacanță, nu 
mă lasă să ies din casă, să mă 
duc să văd și eu un film înti--o 
vacanță întreagă, zic că n-am 
decit să mă duc atunci cind am 
să ies și eu pe leafă", „Mama e 
prea bună și slabă. Tata e un 
birocrat. Vorbește una și face 
alta. Nu deosebește răul de 
bine", „Cu nici unul, nu pentru 
c-ar avea defecte, dar țin mult

să fiu EU“ etc. Puțini dintre a- 
ceștia n-au motive directe, pre
cise din punctul lor de vedere, 
din optica lor — ca să tragă a- 
semenea concluzii de viață. Cei 
care cred că astfel, prin nease- 
mănare cu părinții, se vor de
limita mai net, vor deveni per
sonalități mai puternice, gre
șesc și ei dintr-o pricină frec
ventă la vîrstă aceasta : lipsa 
de experiență. Fără îndoială, de
limitarea de părinți, de adulți 
în general, constituie — intr-o 
anumită etapă a existenței a- 
dolescentului. — un drum către 
definirea propriei personalități. 
Dar negarea totală a exemplu
lui părintesc — fie matern, fie 
patern, fie în mod întemeiat, fie 
în mod neîntemeiat — consti
tuie o primejdie (avîndu-se în 
vedere procentul de peste 20 la 
sută din tineri care răspund că 
nu vor să semene cu VREUNUL 
din părinți). Așadar. efortul 
nostru — al adulților — se cu
vine îndreptat spre : a) educa
rea — primordială ! — a „con
fraților" de vîrstă, adulții care 
sînt și părinți; b) combaterea 

lează la Moșilor (orele 15.30 ; 18 ;
20.15. ) Rahova (orele 15,30 ; 18 ;
20.15. )
SECHESTRU DE PERSOANĂ ru
lează la Popular (orele 15,30 ; 18 ;
20.15. )

PARIA rulează la Cosmos (ore
le 15,30 ; 18 : 20,15.)

COLIBA UNCHIULU TOM 
lează la Flacăra
17.30 : 20,15.)

FEMEIA SA SE
BĂRBAT rulează la Arta
15.30 ; 18 ; 20,15.)

,.C. I. No tiara" (Bd. Maghe-
NEVES-

- ora 19,30 ; (Sala Studio) :
— - -----1 20;

MARȚI, 29 DECEMBRIE 1970
Opera Română : AIDA — ora 19 ; 
Teatrul de Operetă : SÎNGE VIE- 
NEZ — ora 19,30 ; Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale" (Sala Come
dia) : HEIDELBERGUL DE AL
TĂDATĂ — ora 20 ; (Sala Stu
dio) : CUI I-E FRICĂ DE VIR
GINIA WOOLF ? — ora 20 ; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : NEPOTUL 
LUI RAMEAU — ora 20 ; (Sala 
studio) : BURICELE ÎN URECHE
— ora 20; Teatrul de Comedie ;
CHER ANTOINE — ora 20 ; Tea
trul Mic : DANSUL SERGENTU
LUI MUSGRAVE — ora. 20 j Tea
trul - X. \X=
ru) : BĂRBAȚI FĂRĂ 
te — c._ ’
o- LUNA LA ȚARA — ora 20 ; 
Teatrul Giulești : OMUL CARE A 
VĂZUT MOARTEA — ora 19,30 : 
Teatrul Evreiesc de Stat : CÎN- 
TECUL POPULAR EVREIESC 
(seară literar-muzicală) — ora 
18 ; Teatrul „Ion Vasilescu" : 
FETELE DIDINEI — ora 19,30 : 
Teatrul „Ion Creangă" ; ROATA 
MORII — ora 9,30 ; LOREDANA
— ora 16 ; Teatrul „Țăndărică" 
;Cal. Victoriei) : GULIVER ÎN 
TARA PĂPUȘILOR — ora 10 
(Str. Academiei); CĂLUȚUL COCO
ȘAT — ora 10 ; Teatrul ,,C. Tă- 
nase“ (Sala Savoy) : MICUL IN
FERN — ora 19.30 ; Circul „Glo
bus": ARENA TINEREȚII — orele

și 19,30.

MARȚI, 29 DECEMBRIE 1870
• 18,00 Deschiderea emisiunii. 

Ateneu — emisiune de actualitate 
muzicală »18,30 Vacanța... conti
nuă ! » 19,00 Concert festiv cu 
prilejul împlinirii a 150 de ani de 
la înființarea primelor fanfare, 
din Romania. Transmisiune direc
tă de la Sala Palatului. în pau
ză : Telejurnalul de seară. • 20,50 
Premieră de teatru TV. „Febre" 
de Horia Lovinescu. Adaptare și 
regie : Letiția Popa. In distribu
ție : Irina Petrescu, Doina Tuțes- 
cu, Virgil Ogășanu. Forry Etterle, 
Toma Dimitriu, Vasile Nițulescu, 
Mihai Mereuță, Victoria Mierles- 
cu, Mircea Constantinescu, Jeana 
Gorea, Alexandru Lungu, Elena 
Bartok, Ion Bog, Gheorghe Mi- 
hăită. Hie Iliescu *22,05 Prim 
plan : Eroul Muncii Socialiste 
Ștefan Tripșa. Emisiune de Ro- 
dica Rarău * 22.35 Telejurnalul 
de noapte * 22,45 Canzonissima, 
Spectacol de varietăți.

BILANȚ LA 
„ECRAN-CLUB"

în prezent clubul se pregă
tește pentru al II-lea. festival 
național al cineaștilor amatori, 
la care va prezenta, printre al
tele, documentarul „Economii de 
metal" realizat la uzinele „9 
Mai", și reportajul „Estetica in
dustrială", tratind această disci
plină relativ necunoscută la noi 
și atrăgînd atenția asupra nece
sității folosirii principiilor de es
tetică industrială in proiectarea 
produselor. Filmele artistice pre
zentate sînt „Blocul D 2", „Ve
hiculul imaginar", „Dezrădăcina- 
ții“, „împușcătura" și „Cafeaua 
de dimineață" care a folosit 
drept punct de plecare cunos
cuta poezie de Prevert.

— delicată și de la cea mai fra
gedă vîrstă — a exclusivismu
lui în judecarea celorlalți (de 
cite ori nu asistă copiii, chiar 
de virste foarte mici, la enu
merarea defectelor unor cunos- 
cuți, făcută de proprii părinți, 
la ^povestirea anecdotelor amu
zante. dar avînd implicată figu
ra unui om de stat sau de ști
ință. a unei personalități ?) ; c) 
lichidarea hotărită, în orice fa
milie, a disputelor care se con
sumă in prezența copilului, pri
lej pentru fiecare părinte de a-i 
azvîrli celuilalt, în față, și nu 
întotdeauna folosind un voca
bular tocmai ales, „defectele" 
care-1 chinuie, Ia care se adaugă 
încercarea acelorași adulți de 
a-și cîștiga progenitura, cu orice 
preț, de partea lor. Situațiile 
conflictuale nu abrogă regulile 
„tabu“ care impun copiilor (de 
vîrstă mică) să nu emită apre
cieri de valoare asupra adulți- 
lor. indiferent că aceștia le sint 
părinți, profesori, ori activează 
in organizațiile de tineret etc. 
Pretenția poate să pară „nede
mocratică", de mină „forte“, 
însă n-are nici un rost și nici 
un efect formativ „libertatea" 
acordată unui băiat de 8—10 sau 
chiar 12 ani, de a „cataloga" 
cu glas tare (ce se petrece in 
„eu“-ul fiecăruia e mai greu de 
strunit 1) calitățile pedagogice 
ale unui profesor sau părinte : 
nici ajuns la adolescență,. copi
lul n-are de unde să știe, in 
nici un caz, mai mult decjt a- 
dultul incriminat, „fișat" de el, 
iar părinții care dau apă la 
moară unor asemenea îndrăz
neli (poate inițial amuzante, dar 
nocive), au de suferit apoi, ei 
înșiși, așa cum reiese din ati- 
teâ, răspunsuri citate, refluxul 
libertății greșit înțelese.

Putem conchide, cu senină
tate, că ieșim dintr-o „eră a 
familiei" — așa cum a existat 
ea pină la un moment dat — și 
Încă n-am intrat, clarificați. în 
era următoare ? Sau e mai rea
list să considerăm că tineretul, 
Ia vîrstă pubertății (așa cum a- 
firmă savantul austriac Konrad 
Lorenz, de la Institutul Max 
Plank, specialist în psihologia 
comportamentului) tinde să se 
elibereze de sub tutela părinți
lor, să considere cu un ochi cri
tic concepțiile părinților, cit și 
tradițiile lor si, totodată, să caut» 
idealuri noi 2



1. ORA H A FOST 
RESPECTATA

Noaptea hunedoreană e vesti
tă prin luminile și ritmurile 
sale. De departe, dinspre Deva, 
Hunedoara nu se vede, ci își 
semnalează prezența, destinul 
său de izvor al focului continuu, 
printr-un nor roșietic proiectat 
pe cer, nor compus din luminile 
ce pornesc spre înalt din cup
toarele și furnalele între care ne 
aflăm acum. Intirziem citeva cli
pe pe o alee apoi pornim spre 
poarta principală.

Schimbul de noapte trebuie să 
intre pe făgașul său. E ora 23. 
Mîine e duminică, azi e încă 
sîmbătă. Cîți vor întîrzia de Ia 
program ? Fotoreporterul nostru 
stă cu aparatul pregătit, noi a- 
vem într-o mină carnetul, în 
cealaltă creionul. Stăm la poartă 
și așteptăm. Trec 5 minute, apoi 
10, apoi 20. Pe poartă nu 
intră nimeni, ci ies doar cei din 
schimbul de după-amiază. Sin
tem .puțin surprinși, dar ne 
bucurăm : la Combinatul side- 
rurgic-din Hunedoara nu a in- 
tirzîat nimeni de la program in 
această seară.

In citeva minute trecem repe
de prin 4.vestiare. Poate au în- 
tîrziat unii tineri pe aici, poate 
în loc să se prezinte imediat la 
locul lor de muncă, mai sorb 
cîte o țigară și își mai povestesc 
întimplările de demult. In alte 
locuri am întîlnit asemenea sce
ne, deci și aici s-ar putea. Dar 
nu, nici aici nu întilnim nici un 
întirziat, ci doar pe unii care au 
ieșit din schimbul precedent, pe 
cei ce, după o baie răcoritoare, 
își pun hainele de oraș cu oare
care meticulozitate. La vestia
rele oțelarilor cineva ni se adre
sează.

— Incursiunea dvs. aici nu 
poate avea nici un rezultat. O- 
țelarii noștri nu întirzie nici
odată.

Ba da, are un rezultat. Con
semnăm încă o dată că oțelarii 
sînt la înălțime, că respectă cu 
mult simț de răspundere Înce
perea programului de lucru.

este formată numai din tineri. 
Maistrul Ardeleanu ne eviden
țiază în mod deosebit pe utecis- 
tul Gheorghe Nistor. L-am găsit 
în fața cuptorului 4 urmărind 
cum decurge perioada de afir
mare a șarjei. De la intrarea in 
schimb a stat permanent aid. in 
avantpostul bătăliei cu metalul. 
N-are nici o clipă de răgaz. Și 
chiar dacă și-ar putea face pre
feră să fie mereu prezent în fața 

.cuptorului. Niciodată nu poți să 
știi ce surprize poate să ofere 
colosul de 400 de tone care se 
zbate în cuptoare. Noaptea tre
cută, chiar in perioada afirmării, 
la cuptorul 5 au căzut niște că
rămizi din boltă. S-ar fi putut 
produce avarii grave dacă topi
torii nu ar fi fost la posturi, 
dacă n-ar fi supravegheat in 
permanență procesele chimice 
din pintecele cuptoarelor. Au 
intervenit prompt și energic re- 
mediind defecțiunea intr-un 
timp record, fără ca producția 
să sufere.

Aici, la oțelărie, nimeni nu-și 
poate permite nid măcar o clipă 
de relaxare. Timpul este dră
muit sever pe minute și secun
de, fiecare fază de lucru trebuie 
să se încadreze riguros în gra
ficul de elaborare. Orice abatere 
de la program ar aduce pertur- 
bații grave în fluxul producției, 
ar deregla activitatea întregului 
combinat. Nici un oțelar nu se 
poate împăca cu un asemenea 
gind.

nizație și pentru că este indisci- 
plinat (s-a văzut acest lucru și 
în cursul anchetei noastre) a fost 
sancționat de curind cu vot de 
blam, dar, se vede treaba, sanc
țiunea n-a avut darul sâ-i 
schimbe concepția despre muncă 
ți obligațiile profesionale.

Toate faptele pe care le-am 
relatat s-au petrecut sub ochii 
Îngăduitori ai maistrului de 

schimb, Mircea Guță, care-n trea
căt fie zis, ni s-a părut complet 
lipsit de autoritate, de fermita
te. Discutind cu dinsul. am în
țeles că ii sint Cunoscute aceste 
fenomene, că ele se petrec frec
vent „dar n-are ce le face". Iată 
de ce sugerăm conducerii secției 
să studieze cu atenție problema 
asistenței tehnice și a situației 
disciplinare din schimburile de 
noapte căci starea actuală nu 
mai poate fi perpetuată. De ne
numărate ori tinerii din secție 
s-au plins că nu-și realizează 
salariul de bază. Este de datoria 
conducerii secției, a organizației 
U.T.C. să le explice că aceasta 
se întîmplă din vina lor, pentru

6. ȘEFUL LUCREAZĂ 
IAR GINALINO VISEAZĂ

Intrăm in hala laminoru 
800 mm. De la primii paș 
zența ni se face simțită. Ca 
semnal, din atelierele secției ies 
buluc grupuri de muncitori și se 
împrăștie prin hală. Cineva a 
fost mai iute dedt noi_  Privim
pe rînd prin citeva ateliere. Se 
lucrează din plin, bineînțeles. 
Numai pe Ginalino Vlad de li 
atelierul hidrotehnic n-a avut 
cine să-1 anunțe. In tură nu e 
decît el și șeful de echipă. Acesta 
lucrează undeva prin bală iar G«- 
nalino. convins că nu-J va ve
dea nimeni, s-a tras intr-un colț 
al atelierului și a intrat in îm
părăția lui moș Ene. Ne perîn-

de
— Da. da. trebuia să trimit 

probele Ia laborator prin poșta 
pneumatică, dar am ațipit Știți, 
aici e căldură și...

Se putea să nu se găsească ime
diat un motiv ? Chiar așa. pueril, 
r.umal să fie unul, că nu se știe 
Ia o adică Deocamdată noi am 
căpăta: insă o explicație a intir- 
zierii probelor. Și acum mergem 
citeva sute de metri, spre o altă 
clădire, acolo unde se află labo
ratorul. încercăm ușa, dar e în
chisă. Sint prudenți tovarășii. 
Neavind încotro, mergem la fe
reastră. Nu e frumos să privești 
pe terestră, dar. pentru aflarea 
ades arului uneori e necesar. Ce 
se intimpiă înăuntru? Nimic deo-

ore și 40 minute. Un record care 
cu greu poate fi egalat chiar și 
ziua. Toate șarjele se încadrează 
in calitatea cerută.

— In programarea oțelurilor pe 
!, ne spune 
nu se ține cont 
te. Acum spre 

avut de elaborat 
mărci deosebit de pretențioase.

La O.S.M. I au dat producție 
3 cuptoare. Au mai rămas două. 
Pină la ieșirea din schimb vor 
C evacuate și acestea. La cele 5 
furnale s-au obținut 15 șarje. Fie
care dind frățește cite trei. Au 
fost și clipe de neliniște, chiar 
de ir.cordare. Imediat după mie
zul nopții s-a produs o deraiere 
care a blocat intrarea fontei la 
O5.M. 1. Au fost mobilizați in 
grabă oamenii. La orele două va
gonul era ridicat din nou pe șine, 
cu ajutorul macaralei. Dar fonta 
a fost introdusă în oțelărie cu 
mult mai devreme căci intii s-au 
luat măsuri pentru asigurarea 
desfășurării normale a produc
ției și apoi de remediere a de
ranjamentului.

a
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PE TRASEELE TIMPULUI]

2. LUĂM PULSUL 
COMBINATULUI

Ora 24 sau ora 0. Ne retragem 
dintr-o secție și intrăm într-o 
clădire, apoi deschidem ușa pe 
care scrie : Serviciul dispeceri. 
Aici se poate lua pulsul combi
natului. Dispecerii Oliver Ta- 
borszky și Aurel Văcaru ne 
spun că acest puls este normal. 
..Nu au apărut evenimente deo
sebite. Cum e și firesc, sint so
licitări multe și cei doi oameni 
trebuie să dea imediat soluții, să 
ia măsuri. Sună un telefon din 
cele patru.

— Ne mai trebuie cocs, se au
de o voce în receptor.

— Vă mai trimit încă 3 vagoa
ne. Le veți avea în jumătate de 
oră, răspunde unul din dispe
ceri.

Apoi alte solicitări, alte tele
foane. un sir aproape continuu 
de convorbiri, de soluții, de mă
suri. Se raportează elaborări de 
șarje la oțelărie și furnale.

— Acum pulsul e normal, dar 
reveniți mai tîrziu. îr.sore ziuă, 
ne invită dispecerul Oliver Ta- 
borszky.

Da, vom reveni.

3. ORE DENSE 
LA OȚELARIE

Intrînd Ia O.S.M. II îți dispare 
brusc senzația scurgerii timpului. 
Aici nu există zile și nopți, ci 
doar cicluri de producție care 
se repetă cu o precizie matema
tică.

Orele 2 noaptea. Cuptoarele 
funcționează din plin. Prin o- 
chelarii de protecție, topitorii 
urmăresc zbaterea metalului in
candescent din cuptoare apre
ciind după culoare stadiul de e- 
laborare a șarjei. Toți sînt la 
posturi, pe platformă, pregătiți 
să intervină în orice clipă.

— In curînd va începe „dan
sul" — ne spune grăbit maistrul 
Cornel Ardeleanu de la blocul 
nr. 2. Si va ține pînă la 7.

Adică, vrea să spună maistrul, 
se apropie momentul evacuării 
șarjelor care ridică multe pro
bleme și solicită intense eforturi. 
Pînă acum a fost golit doar cup
torul 6. Evenimentul avusese loc 
cu citeva minute înainte efe mie
zul nopții. Pină la ora 7 vor tre
bui să fie turnate și șarjele de 
la cuptoarele 4 și 5. Maistrul a- 
preciază că s-ar putea 
scoată pînă dimineață 
șarjă de la cuptorul 6 și 
fel să obțină un record 
ducție.

Dumitru Grigoroaie, șeful de 
schimb, ne face o trecere în re
vistă a tuturor cuptoarelor, ne 
informează că acum citeva mi
nute a fost deșertată în oală și 
„recolta" cuptorului 2, făcîndu-se 
pregătiri pentru evacuarea cup
torului 4.

— Primele ore ale nopții — a- 
preciază el — sînt bogate în re
zultate. Pînă dimineață vom da 
de la fiecare cuptor cite o șarjă.

Printre topitorii aflați pe plat
formă mulți au chipuri tinere. 
Echipa lui Constantin Borăseu,

să mai 
Încă o 

in acest 
de pro-

4. CIT DE NEMILOȘI 
AM FOST!

LE-AM TULBURAT SOMNUL I

După ce constatăm că la sec
țiile de bază — furnale, oțelarii, 
laminoare — activitatea are 
pulsul obișnuit, că toți tinerii 
sint prezenți la locurile lor de 
muncă, fructificind fiecare mi
nut disponibil, ne retragem la 
secția Mecanică I care are o 
mare însemnătate în angrenajul 
marelui combinat : aici se exe
cută piesele de schimb pentru 
uriașele instalații și agregate si
derurgice. De fapt, trecem pe 
aici pentru a doua oară. Prima 
dată am venit imediat după in
trarea in schimb. Ceea ce vedem 
distonează puternic cu impresiile 
pozitive culese la celelalte sec
ții. Deși nu trecuse nici o jumă
tate de oră de la intrarea in 
schimb, l-am găsit pe strunga
rul Alexandru Balasey dormind 
la C.T.C. sprijinit pe un scaun. 
După înfățișare se vedea foarte 
bine că nu e numai obosit (ce-o 
fi făcut in ziua precedentă ?) ci 
și binișor afumat. După ce a fost 
trezit, "tot el făcea pe supăratul 
pentru că. vezi doamne, am fost 
nemiloși, i-am-tulburat somnul ! 
Cazul său nu era singular. Deși, 
repetăm, trecuseră mai bine da 
30* de minute de la intrarea în 
schimb, mulți tineri mai stăteau 
încă grupuri-grupuri și discutau 
în timp ce mașinile staționau și 
ele. Nu aveau incă chef de lucru. 
Din această cauză, Constantin 
Văcuță. marcator la C.T.C. 
n-avea ce face, așa că a luat un 
ziar și, impasibil a început să 
citească. Zărind obiectivul apa
ratului de fotografiat a luat-o_Ia 
fugă printre strunguri căutîn- 
du-și ocupația pe care și-ar fi 
putut-o găsi mai devreme căci 
unii muncitori executaseră deja 
piese.

La a doua vizită nu s-a mai 
așteptat nimeni așa că chiulan
giii și-au văzut nestingheriți 
de... somn !

Cînd am intrat din nou în hală 
după orele 3, strungul lui Ale
xandru Balasey era tot părăsit. 
De data aceasta „stăpînul" lui 
nu s-a mai ascuns prin vreun 
colțișor al halei, unde putea fi 
oricînd zărit — ci a ales un... 

birou administrativ unde nu-i 
tulbura nimeni liniștea. Aflînd 
de sosirea noastră a țîșnit pe 
ușă. încercînd să se apropie 
neobservat de strungul la care 
trebuia să lucreze. Tinerii Con
stantin Popescu, lăcătuș, și loan 
Gostian, strungar. se odih
neau într-o magazie. In birou 
n-au încăput prea mulți. Cică, 
s-au retras acolo de frig.

— De ce lucrați numai în că
măși ? Unde vă sînt salopetele ? 
i-am întrebat.

— Ni s-au rupt, n-am mai pri
mit altele !

— Ale celorlalți de ce nu s-au 
rupt ?

La această întrebare au ridicat 
din umeri. De fapt nici nu a- 
veau ce să răspundă. „Frigul" 
este un pretext ca să părăsească 
frecvent strungul. Acolo, în 
magazie, nu era mai cald decît 
în hală așa că se înțelege că nu 
din cauza frigului s-au aciuat 
aici ci pentru a se odihni. în
tr-o oră, cît am stat în secție, 
loan Gostian s-a foit dintr-o 
parte în alta, de la un strung la 
altul și n-a lucrat nimic. Se fă
cuseră orele 4 și nu predase încă 
la C.T.C. nici o piesă. La fel 
Constantin Popescu „Mai este 
vreme" își zic ei. Așa au spus 
la intrarea în schimb, așa spun 
și dimineață cînd va veni mais
trul și le va cere piesele. Că o 
să fie desigur, timp... în noap
tea următoare ! Și mai curioasă 
ni se pare atitudinea lui 
Gostian cînd aflăm că
funcție de răspundere in cadrul 
organizației U.T.C. pe schimb pe 
care nu și-o justifică, și nu si-o 
onorează. De altfeL pentru lipsă 
de activitate pe linie ce orga-

loan 
are o

„Tîiiărul să răspundă
prezent in
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sectoarele
producțieicheie ale

LUCRU ÎN
SCHIMBUL DE NOAPTE

► O incursiune în schimbul de noapte e o
► acțiune necesară. In mod firesc ea își propu- 
ș ne surprinderea pe viu a unor aspecte in 
, ce privește folosirea timpului de lucru și a 
* utilajelor, asistența tehnică, aprovizionarea
► cu materii și materiale, respectarea tuturor
► normelor de disciplină în producție. Acțiu-

► nea noastră a fost întreprinsă împreună cu
► comitetul U.T.C. de la Combinatul siderur-

că noaptea nu folosesc integral 
timpul de lucru.

5. UN PAT INCOMOD 
PERVAZUL FERESTREI

Coborînd de pe platforma 
cuptoarelor în care se elaborea
ză oțelul, după ce am admirat 
munca tinerilor de acolo, stră
duința lor de a produce cit mai 
mult, lupta lor cu flăcările și 
căldura, ne-am zis că nu e rău 
să intrăm puțin și în atelierul 
mecanic care deservește oțelăria 
(O.S.M. 1). Și am dat să intrăm. 
Dar nu am reușit din prima în
cercare. Examinind mai atent 
observăm că ușa era închisă pe 
dinăuntru, mai bine zis legată cu 
o sîrmă groasă. Deci, cineva 
trebuie să fie înăuntru. E ora 
trei fără un sfert. Privim prin- 
tr-o crăpătură și lămurim mis
terul : doi inși îmbrăcați în salo
pete dorm pe cîte un pervaz de 
fereastră, deasupra caloriferului. 
Și-au întins pe cele două per- 
vaze (destul de late) pufoaicele 
și dorm. Cam incomod, dar 
dorm. Dacă visează ceva și se 
mișcă prin somn se vor rosto
goli fără îndoială pe ciment, de 
la un metru înălțime. Nu vrem 
să se întimple așa ceva și ba
tem încet în ușă. La a cincea 
bătaie se ridică primul. Are gri
jă să-1 trezească și pe al doilea, 
apoi ne deschide. E Zoltan Sze- 
key, șeful echipei de lăcătuși.

— Unde trebuia să fiți la ora 
asta ?

— Pe o macara la O.S.M. 1. 
Avem de făcut o revizie progra
mată.

— Si ? !
— Păi.'»
Păi ce ? Macaraua respectivă 

va reintra cu siguranță mai tîr
ziu în funcțiune decît s-ar fi 
putut. Și asta fiindcă șeful de 
echipă împreună cu tînărul lă
cătuș Ștefan Pompei (are 24 de 
ani) risipesc o bună parte din 
timpul de lucru dormind în ate
lier, la căldurică. De parcă pen
tru asta sînt plătiți.

— Dar n-am dormit decît 20— 
25 de minute, ne spune cu reproș 
Ștefan Pompei.

A. vasăzică, trebuia să-1 lăsăm 
să doarmă mai mult. Numai 
pentru niște amărite de 20—25 
de minute nu avem dreptul să-1 
tragem la răspundere. Sintem 
curioși ce-i va răspunde mais
trului oțelar cînd îi va solicita 
intrarea în funcțiune a macara
lei cu 20 de minute înainte de 
termenul planificat. Cu siguran
ță îi va spune apăsat.

— Cred, tovarășe maistru, că 
ai nevoie de macara pentru eva
cuarea șarjei. Dar nu se poate. 
Muncim și noi cit putem. Nu 
avem patru mîini.

Da, se vede, tinere Ștefan 
Pompei. Se vede, Zoltan Szekey, 
șef de echipă, care în loc să fii

Ce contează că alții lucrează ? Noi ne odihnim, pot ri 
grafie (laboranții Teofil Carașca fi Mar-a

gic Hunedoara fiind totodată ți una dintre 
primele acțiuni ale acestui nou organ ales. 
Ea ne-a fost sugerată și de unele observa
ții critice cuprinse in intervenția a nume
roși participant la adunările și conferințe
le de dare de seamă și alegeri desfășurate 
de curînd în această mare întreprindere. 
Promptitudinea noastră vizează în primul 
rînd eficiența.

Încă puțin și o nouă șarjă de oțel va fi consemnată în graficei» 
de producție

Foto : PAVEL TlNJALĂ

dăm de mai multe ori pe la gea
mul în apropierea căruia se află 
dar nu aude nimic. Visează. Vi
sează că a terminat tăierea tutu
ror țevilor ce i-au fost reparti
zate. Intr-un tîrziu intrăm în a- 
telier. Se dezmeticește. Mormă- 
ind își aruncă privirea asupra 
realității care-1 așteaptă. Se în
tristează cit de frumos a fost în 
vis, cit de diferită este realita
tea.

— Ce ăi făcut în 5 ore de 
muncă ?

— Am tăiat aceste zece bucăți 
de țeava...

Geaba se freacă la ochi gîn- 
dind, încercînd să arate că a ați
pit doar citeva minute. Moș Ene 
I-a copleșit de multă vreme. 
Dacă nu-1 deranjam noi poate îl 
găsea schimbul următor tot așa, 
dormind. Poate să stea liniștit șe
ful căci Ginalino știe să se des
curce...

sebit. Laborantul Teofil Carașca, 
doarme așezat pe u» scaun, cu 
capul dat mult pe spate, făcînd, 
prin somn, o echilibristică de in
vidiat. Dar tînăra laborantă Ma
ria Costa care are 23 de ani ? 
Dumneaei doarme cu capul în- 
tr-un dulap. Nu i se văd decît o 
parte din trup și picioarele. Mai 
tîrziu, cînd ni se deschide ușa, 
o privim mai de aproape. Nu se 
trezește nici cînd e fotografiată, 
nici cind o probă cade, în pre
zența noastră din poșta pneuma
tică. E necesară intervenția co
legului ei.

De ce întîrzie probele de labo
rator ?

— Din cauza poștei pneumati
ce, ne declară, frecîndu-se la 
ochi, cei prinși în flagrant de
lict.

Asta-i culmea ! Motivul „sal
vator" a fost găsit imediat. Pen
tru o asemenea operativitate tre
buie să ai, fără îndoială, expe
riență.

LA COMBINATUL
SIDERURGIC

DIN HUNEDOARA

Anchetă realizată de 
ION CHIRIC și 

ALEX. BĂLGRĂDEAN

Se spune că la Hunedoara, nici 
cei aflați acasă nu sînt lipsiți de 
griji. Dacă se produce o avarie, o 
defecțiune, sînt chemați în or
dine ierarhică toți cei ce răspund 
de destinele producției pînă la 
directorul general. Am avut oca
zia să ne convingem pe viu de 
acest adevăr. La înlăturarea de
raierii amintite a fost chemat de 
acasă loan Moraru, inginer șefia 
direcția transporturi. A venit în 
combinat și aici a rămas pînă di
mineața.

Ce părere aveți despre . acest 
lucru Ginalino Vlad, loan Gos- 
tian. Ștefan Pompei, Maria Costa 
și ceilalți ? Nu știți că realizarea 
planului la O.S.M. 1 a fost în pe
ricol și încărcarea cuptoarelor la 
O.S.M. II a trecut prin citeva di
ficultăți... în momentele acelea 
voi dormeați liniștiți, ascunși prin 
diferite unghere, lipsiți de griji, 
parcă ați fi fost în timpul vostru 
liber. La ieșirea din schimb, nu 
ne îndoim, veți fi spus însă ce
lorlalți salariați că noaptea a 
fost... grea...

9. IN LOC DE CONCLUZII

Acțiunea noastră, inițiată și 
desfășurată împreună cu comi
tetul U.T.C. de la Combinatul si
derurgic din Hunedoara, nu se 
sfirșește aici. Finalizarea ei va 
avea ioc tot în cadrul Combina
tului siderurgic hunedorean. As
pectele culese în timpul incur
siunii pe traseele folosirii timpu
lui de lucru în schimbul de noap
te vor fi supuse spre dezbaterea 
colectivului de tineri siderurgiști 
de aici. La intrarea întreprinde
rii va lua ființă o gazetă care va 
cuprinde secvențe mai semnifi
cative. Constatările noastre vor fi 
aduse de asemenea la cunoștința 
conducerii Combinatului siderur
gic pe care o invităm, și pe a- 
ceastă cale, să ia măsurile ne
cesare.

Inscriindu-se ca un eveni
ment de seamă în viața orga
nizației județene Ilfov a U.T.C., 
conferința acesteia a prilejuit 
delegaților — reprezentanți ai
celor aproape 57 000 de uteciști 
— o amplă analiză a activității 
de pină acutn. o lucidă aprecie
re asupra marilor răspunderi ce 
revin, in continuare, tineretului 
din această zonă a țării aflată 
in plin proces de industriali
zare, de intensificare a produc
ției agricole și de dezvoltare a 
satelor. „A afirma că industria 
județului nostru, aproape în
treaga forță de mecanizare a a- 
griculturii se află în mîinile ti
nere, dar din ce în ce mai pri
cepute, ale uteciștilor nu e cu 
nimic exagerat — sublinia pri
mul secretar al Comitetului ju
dețean de partid, tovarășul 
Gheorghe Necula, în cuvîntul 
rostit în Conferința U.T.C., ape- 
lind la unul din cele mai con- 

| vingătoare exemple pentru a de
fini exact locul și rolul deosebit 

I ce revine tineretului în viața e- 
conontică a județului. La Fila- 

I tura Oltenița, la cele dauă în
treprinderi de prefabricate din 
județ, la fabricile de conserve 
și la șantierele navale, tineretul 
are cea mai Însemnată pondere, 
ca și în întreprinderile pentru 
mecanizarea agriculturii, 
complexele agroindustriale, 
multe dintre cooperativele agri
cole și șantierele de construcții".

Fra firesc, deci, ca în centrul 
dezbaterilor conferinței să stea 
problemele privind participarea 
tineretului la muncă, la reali
zarea sarcinilor de producție, 
activitatea organizațiilor U.T.C. 
îndreptată spre formarea la tî
năra generație a atitudinii îna
intate față de muncă. Așa cum 
se evidenția în darea de seamă 
și în intervențiile unor partici
pant la discuții — inginerul 
Gheorghe Sin, secretar al Co
mitetului U.T.C. de la l.C.C.P.T. 
Fundulea, Emilian Apostol, se
cretar al Comitetului comunal 
GîrboVi al U.T.C., Elena Tifrea, 
secretara Comitetului U.T.C. de 
la „Filatura" Oltenița, Ignat 
Galus, prim secretar al Comite
tului municipal Giurgiu al 
U.T.C., elementele bilanțului în
cheiat la sfirșitul anului 1970 
prezintă elocvent maturitatea 
celor mai multe dintre colecti
vele de muncă ale unităților e- 
conomice din Ilfov.

în cadrul conferinței au fost 
prezentate. și alte succese, dar 
ceea ce se cuvine mai mult evi
dențiat este spiritul de exigen
ță. răspunderea cu care partici- 

Ipanții la conferință au filtrat 
proDriile rezultate, faptul că 
permanent ceea ce s-a realizat 

| a fost raportat la posibilități. 
S-a evidențiat experiența bună 
a multor organizații U.T.C. pri
vind atragerea tinerilor la în
făptuirea sarcinilor de producție 
prin cele mai variate forme și 
modalități. întîlnirile -periodice 
cu specialiștii din conducerile 
unităților, vizitele, simpozioa
nele pe teme. stringente. ale pro
ducției, olimpiadele pe . meserii, 
diversele concursuri gen „Cine 
știe cîștigă". cercurile de asimi
lare a noutăților științifice, îh- 
tilniri și expoziții ale. inovatori
lor și raționalizatorilor, olim
piadele tractoristului —.toate 
acestea s-au dovedit deosebit de 
utile în realizarea răspunderii cu 
care au fost investite organiza
țiile. U.T.C., de a educa prin 
muncă și pentru muncă tînăra 
generație. Prin referirile per
manent făcute la rezervele încă 
nefolosite de care unitățile eco
nomice ale județului dispun, 
prin propunerile formulate,' a- 
naliza conferinței a fost precis

l
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7. DE CE INTIRZIE 
PROBELE DE LABORATOR 

PENTRU OTELARII?
8. LUAM DIN NOU 

PULSUL COMBINATULUI

de 
șarje, de cauzele 
uneori la obține- 
calitativi scăzuți. 
aproape în cor î

Poposind la miezul nopții prin
tre oțelari, ne-am interesat 
calitatea unor 
care contribuie 
rea unor indici 
Si ni s-a spus
de vină e întîrzierea probelor de 
laborator. In diferite etape ale 
elaborării trebuie cunoscută com
poziția oțelului din cuptor. Fără 
această cunoștere la momentul 
oportun, nu se pot lua măsuri de 
elaborare a șarjelor conform 
prescripțiilor tehnologice. Oțela
rii iau probele și le trimit, apoi 
așteaptă, și nu de puține ori aș
teaptă cam mult. Dar cuptorul 
nu așteaptă, nici oțelul din cup
tor nu așteaptă, ci fierbe, se 
schimbă:.. Și așa pornim pe un 
fir.

Urcăm pe platforma oțelăriei 
dectrice. E ora 3 și jumătate. în

Orele 6. Sintem din nou la dis
peceratul central. Luăm din nou 
pulsul combinatului. Telefoanele 
sună cu aceeași insistență ca și 
înainte. Cei doi dispeceri de 
serviciu arată obosiți. Noaptea 
n-a- fost deloc liniștita. Cîte pro
bleme nu se ridică, într-o noapte, 
la un combinat siderurgic. Oli
ver Taborszky și Aurel Văcaru 
au fumat, fiecare, aproape în 
întregime și al doilea pachet de 
țigări. Uneori sînt nevoiți să 
vorbească la 2 telefoane deodată. 
Unii cer materiale, alții au ne
voie de vagoane, unii anunță o 
defecțiune. N-au nici măcar vre
me să respire. Aflăm la sfîrși- 
tul schimbului că activitatea se 
desfășoară la aceeași cotă de in
tensitate. Se face primul bilanț. 
La O.S.M. II s-au elaborat, pînă 
la această oră, 10 șarje. Cea mai 
rapidă a fost la cuptorul l, de 7

■I I

I

Oare ce o fi ascultind acest om ? Nimic, firește. Sau Aurel Sin- 
glim visează o invenție privind efectuarea probelor de laborator 

a șarjelor

ELENA TIFRF.A, 
secretara Comitetului U.T.C. 
de la „Filatura" — Oltenița

ADINA DINESCU, 
elevă la liceul din Urziceni

Jng. GHF.OELGUE S/.V. 
secretarul Comitetului U.T.C, 

de la l.C.C.P.T. Fundul»»

IGNAT GALUS, 
prim secretar 

al Comitetului municipal 
Giurgiu al U.T.C.

orientată în perspectivă ; dez
baterile au fost larg deschise 
schimburilor de opinii în ideea 
găsirii. celor mai potrivite for
me și mijloace care să asigure 
cuprinderea întregului tineret al 
județului în acțiunile pentru 
perfecționarea continuă a pre
gătirii profesionale, a întăririi 
spiritului de disciplină, și al 
responsabilității în muncă, astfel 
încît în 1971 ■— anul declanșării 
marilor inițiative pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor 
viitorului plan cincinal — suc
cesele obținute să fie și . mai 
elocvente. Totodată, numeroși 
vorbitori au dezvoltat acele ca
pitole din darea de seamă con
sacrate , carențelor „ muncii poli
tico-educative desfășurate de 
către . organizațiile U.T.C. in a- 
riumite perioade și domenii de 
activitate.,S-a apreciat că atitu
dinea refractară la nou, neres- 
pectarea ' disciplinei in muncă 
de către unii tineri se • explică 
mai cu seamă prin ’ faptul că 
organizațiile U.T.C. n-au desfă
șurat o-vie și ■ diversificată acti
vitate educativă. Multe' organi
zații U.T.C. au avut mai puțin 
în atenție necesitatea creării ri
nei opinii' combative fgță. de 
aceia a căror comportare aduce 
prejudicii prestigiului colectivu
lui. ■ '

în încheierea dezbaterilor con
ferinței a luat cuvîntul tovară
șul ION ILIESCU,,prim secretar 
al Comitetului Central al U.T.C., 
ministru pentru problemele ti
neretului, care, printre altele, 
sublinia : „Organizația de tine
ret otie o organizație militant- 
revoluționară, care își propune 
să-și’ închine întregul efort și 
energia de care dispun membrii 
săi, aplicării în viață a hotărîri- 
Ior adoptate de partid. Sarcina 
principală care trebuie să ne 
preocupe este aceea de a ală
tura eforturilor întregului popor 
capacitatea și puterea de mun
că a tinerilor. Pentru aceasta se 
cere declanșată o largă acțiune 
in rîndul uteciștilor pentru ca 
în orice moment să se afle a- 
colo unde ii cheamă patria, să 
răspundă chemărilor partidului. 
Se. impune ca în centrul activi
tății politico-educative să se 
afle îmbunătățirea și perfecțio
narea, in primul rînd, a acelor 
forme și metode prin care or
ganizația U.T.C. își poate aduce 
propria sa contribuție Ia mobi
lizarea acestei forțe uriașe, pe 
care o reprezintă tineretul, de 
a urmări mai stăruitor îmbu
nătățirea activității noastre în 
întreprinderile industriale, pe 
șantierele de construcții, în sec
torul de transporturi, în uni
tățile agricole. Prezența tineri
lor trebuie să se facă mai mult 
simțită acolo unde e greu și nu 
unde este mai ușor ; iinărul să 
răspundă prezent în sectoarele 
cheie ale producției.

GH. FECIOKU1
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Fiecare dintre noi a citit mai mult sau., mai puțin despre cal
culatoare. Fiecare și le imaginează cumva, dacă nu știe chiar și 
cum arată. Fiecare aude despre formidabilele performanțe obți
nute de mașinile electronice de calcul în cele mai variate domenii. 
Nu oricine cunoaște însă, în detaliu, in ce constă lucrul pe calcu
lator sau cum pot aceste „dulapuri îndopate cu circuite, tranzistori 
și contacte" să obțină asemenea realizări.

Abordînd de data aceasta aplicarea calculatoarelor în domeniul 
industriei constructoare de mașini vă invităm într-o incursiune prin 
uzina bucureșteană „23 August" pentru ca, împreună cu specialiștii 
de aici, să urmărim aplicarea ordinatorului în producție.

O ARHIVA 
PE TREI BENZI MAGNETICE

sînt 
valo- 
unei

înlătură risipa. consu- 
neraționale, pierderi de 
umană care a fost in- 
pentru executarea pro- 
pină în acea fază, iar

la o corectă aprovi- 
ia compețivitate in-

să presupunem că tu, 
în uzină ești pus să

Irnaginați-vă că sînteți puși 
dintr-o dată în fața următoarei 
situații: vă aflați într-o mare 
uzină care produce tot felul de 
bunuri, de la scule, piese de 
schimb, dispozitive, la utilaje, 
motoare, locomotive, oale de 
turnare sau imenși recipienți 
pentru industrie. Această uzină- 
mamut are nevoie de o serie 
de materii prime și materiale, 
scule, mașini-unelte, piese de 
schimb etc. La un loc circa 
40 000 de articole. Tn timp ce pe 
porțile uzinei ies lunar mii de 
produse finite, pentru viitoarea 
producție intră alte cîteva mii 
de articole. Tn uzină ele circulă : 
trec prin diverse ateliere și sec
ții. sînt prelucrate, se întorc în 
magazii pentru a fi livrate be
neficiarilor. Tn procesul de fa
bricație. sculele. dispozitivele, 
piesele folosite se uzează, intră 
în reparație sau sint casate, sînt 
țnlocuite cu altele care există 
deja în magazii sau sînt achizi
ționate. Pent’-u toate aceste miș
cări se fac sute de formulare 
gestionabile de către zeci de 
oameni care le manevrează sau 
le urmăresc pe traiectoria teh
nologică ; pentru alcătuirea a- 
cestei evidențe produsele 
înregistrate cantitativ și 
ric, astfel că la sfîrșitul 
perioade se adună o masă imen
să de chitanțe, note, formulare.

Te poți întreba : care este 
rostul acestei activități de a- 
mănunt ? Cunoscînd cu exacti
tate costul materialului, al ma
noperei de execuție se poate 
stabili prețul la care pot fi 
furnizate produsele ; printr-o 
bună gospodărire a materiale
lor se 
murile 
muncă 
vestită 
dusului „ 
cunoașterea cu exactitate a sto
cării duce 
zionare și 
dustrială.

Și acum 
cel intrat 
ordonezi și să aduci la zi aceas
tă cantitate interminabilă de 
hîrtie • încerci să o aranjezi în
tr-o anumită ordine și desco
peri că același produs apare 
aici denumit într-un fel. dincolo 
altfel, ba găsești aceeași denu
mire la mai multe produse ; 
cauți să alcătuiești o evidență 
a drumului urmat dar nu gă
sești toate actele, dai peste 
prețuri diferite ale aceluiași ma
terial, vrei să stabilești 
cît a intrat sau ieșit 
secție, dar te lovești i 
formulare încurcate. Și asta în 
timp ce permanent 
de documente se mărește 
tru că producția 
fluxul.

Ce vei face ?
Aceeași întrebare și-au pus-o 

și cei de la Uzina „23 August" 
din București și pentru a îm
bunătăți sistemul de evidență, 
sistem ce face față greoi Ia a- 
semenea cantități 
ajuns la concluzia 
pelînd la mijloace 
te de ordonare a 
vor putea realiza 
o bună evidență a 
materii și materiale.

Ținînd seama de ponderea 
Însemnată a rulajelor de mate
riale în cadrul producției glo
bale — circa 64"/» — un colec
tiv condus de inginerul Liviu 
Costescu si economistul Teodor 
Georgescu a trecut la urmărirea 
pe calculator a evidenței mate
rialelor. S-a obținut astfel co
dificarea unitară a celor 40 000 
de articole care rulează în uzi
nă, într-un catalog alfabetic de 
produse, cu indicarea prețului 
ți a sursei de aprovizionare. 
La serviciile tehnice, financiare 
sau la magazie produsele puteau 
fi acum prezentate unitar. Dar 
asta nu a fost suficient, deoa
rece în uzină există magazii 
diferite în secții și ateliere. S-a 
trecut de aceea la codificarea 
materialelor existente în toate 
gestiunile (peste 40).

„In mare, procedeu] de lucru
— ne spune ing. Liviu Costescu
— se redute la notarea zilnică 
a mișcării stocurilor pe cartele 
perforate ce sînt incluse în pro
gramul calculatorului El ope
rează — pe bandă magnetică — 
toate schimbările produse, tipă
rind — în același timp — pe 
gestiuni sau alfabetic, modifică
rile intervenite. Aceste formu
lare sînt înaintate gestionari-

i ce și 
dintr-o 

iar de

cantitatea 
pen- 

își urmează

de date, au 
că numai a- 

automatiza- 
documentelor 
un control și 
stocurilor de

Prezențe românești 

peste hotare

Vizitînd din nou Franța, tînă- 
rul pianist român Constantin lo- 
nescu — Vovu a concertat de 
astădată la Mulhouse. în Alsa
cia, interpretînd Concertul Nr. 1 
de Serghei Prokofiev.

„C. Ionescu—Vovu. scria după 
concert cronicarul ziarului ,,L’ 
Alsace" — este un te.hnician de 
prim rang. El posedă un simț 
formidabil al preciziei ritmice 
și un dar cultivat al diferenție
rilor rămînînd dincolo de orice 
problemă de tehnică 
rînd un muzician".★

Una din cele mai 
participări românești 
festările ,,Anului Beethoven'

în primul

interesante 
la mani- 

_____  v________ T___ 1“ a 
fost reprezentată de turneul Fi
larmonicii din Cluj în Italia, 
care a interpretat sub conduce
rea tinerilor ei dirijori Emil 
Simon și Erich Bergel la Torino 
și la Prate (lingă Florența), 
Festivaluri beethoveniene ce 
au cuprins toate Simfoniile lui 
Beethoven, Concertul pentru vi
oară și orchestră, cele cinci con
certe pentru pian precum și cî
teva uverturi : Egmont. Corio- 
lan, Leonora 3.

TR. P.

CALCULATORUL
ÎN HAINE

DE UZINA
• INFORMATICA LA UZINA „23 AUGUST".
• 40 000 DE MATERIALE GESTIONATE ÎN 60 
DE MINUTE. • PROGRAMAREA CIRCUITELOR 
DE FABRICAȚIE. • SECȚIA MOTOARE „CON

DUSĂ" DE CALCULATOR.

lor devenind documente la zi 
ale mișcării produselor. Tn fe
lul acesta evidența stocurilor se 
reduce în fapt, de la folosirea 
citorva mii de fișe la un număr 
restrîns de documente care pre
zintă permanent situația la zi.

Din punct de vedere al teh
nicii de calcul evidența stocu
rilor de materii și materiale 
are nevoie de un pachet de 
discuri și trei benzi magnetice 
de lungime medie pentru prelu
crarea curentă a datelor".

Și acum să ne întoarcem la 
maldărul imens de documente. 
Deci a fost deajuns apelarea la 
mașina electronică de calcul 
pentru a înlocui hazardul cău
tărilor prin mii de fișe cu evi
dența corectă și la zi a situa
ției stocurilor de materiale pe 
numai trei benzi magnetice.

Activitatea de verificare și 
ordonare a documentelor, care 
consuma zilnic circa 600 om-ore 
s-a redus la un timp de 60 mi
nute de prelucrare pe calculator. 
Să facem un mic calcul : dacă 
salariul mediu al lucrătorilor 
din aceste compartimente (con
tabili, magazineri, tehnicieni) 
este de 1 800 iei/lunar, deci 9 lei 
pe oră, economiile zilnice se ri
dică la circa 5 400 lei ; scă
dem costul unei ore de prelu
crare pe calculator — 4 800 lei 
— și reiese că se economisesc 
zilnic circa 600 lei, lunar 15 000 
lei, anual 180 000 lei, fără a mai 
pune la socoteală consumul 
nervos al lucrătorilor.

„Natural că în urma unor 
asemenea rezultate — adaugă 
ing. Liviu Costescu — tn scurt 
timp se va trece și la automa
tizarea urmăririi problemelor 
de aprovizionare țehnico-mate- 
rială".

GRAFICUL REȚEA — 
NUCLEUL PROGRAMĂRII

O dată intrat în uzină, afli că 
circa 50 % din ponderea pro
ducției globale o deține fabri
cația produselor unicate. Din
tre acestea, unicatele complexe 
— utilaje de mare capacitate — 
dau mare bătaie de cap, prin 
complexitatea problemelor or
ganizatorice pe care le ridică. 
Urmărind drumul parcurs de un 
produs de la contractare pînă la 
livrarea sa, activitățile trebuie 
programate calendaristic și ur
mărite în desfășurarea lor exac
tă. Ca și în alte cazuri s-a do
vedit eficiența utilizării calcula
torului și în această direcție.

Aplicația a fost efectuată (de 
către un colectiv compus din 
in.g. Valeriu Petrovici, ing. 
Dan Vlădescu, ing. Benjamin 
Doliner și economistul Gabriel 
Negrea) la căile cu role pen- 

. tru Combinatul siderurgio 
Galați, la rolele pentru lami
noare, destinate exportului în 
R.F.G., la compresoarele pentru 

■ amoniac și metan, produse care 
constituie premiere în fabrica
ția curentă a uzinei.

S-a făcut programarea activi
tăților urmărindu-se stabilirea 
unor perioade calendaristice 
pentru toate etapele de lucru 
prin care trece comanda pînă 
la produs finit. folosindu-se 
așa-numitele grafice-rețea, un 
gen de grafice cu activitățile 
prezentate în desfășurarea și 
interdependența lor.

(Urmare din pag. I'

din cel 
librărie

doar in-

librar dornic să facă 
intrat întîmplător in 
un cumpărător și deci un citi
tor Nu este satisfăcut 
teresul comercial, ci s-ar face 
realmente un serviciu culturii 
cărții, autorului... (AUGUSTIN 
BUZURA).

- Bine, dar acest lucru pre
supune o informare exactă și 
rapidă asupra volumelor exis
tente Trebuie să recunoaștem 
că revistele literare nu o pot 
da. „Cărți noi ?“ Și, pentru că 
am ajuns aici, voi spune că pu
blicația cu profilul nedefinit 
trebuie să se hotărască cui se 
adresează, pentru că altfel ris
că să rămînă ca și pin-acum i 
scrisă pentru nimeni, citită de 
nimeni (VASILE REBREANU).

Și astfel, în cursul anchetei 
s-au separat de o parte citito
rii și scriitorii, uniți într-o ne
mulțumire comună : difuzarea 
cărții și, de altă parte, librarii. 
Am discutat îndelung și, oricît 
ar părea de ciudat, de fapt, se 
aflau și ei de aceeași parte cu 
interlocutorii lor, conștienți de 
modul defectuos în care se rea
lizează răspîndirea cărții, de 
greutăți, de necesități.

„DINCOLO DE CIRCULARE 
Șl ADRESE"

Alexandru Fodor, șeful servi
ciului difuzare de la Centrul de 
librării din Cluj a răspuns an
chetei noastre argumentînd cu 
probe scrise — zeci de circula
re și adrese într-un du-te vino 
— punctele de vedere exprima-

„Așa cum nu se poate execu
ta o piesă complicată fără un 
desen, tot la fel nu poate fi dus 
Ia bun sfîrșit un proces de pro
gramare a fabricației fără gra- 
ficele-rețea — afirmă ing. Vale- 
riu Petrovici — deoarece prin 
structura lor ele dau un ele
ment de comparație pentru ac
tivitățile care au avut loc, care 
se desfășoară în prezent și cele 
care vor urma. De aici se poa
te ușor observa că — de 
exemplu — in următoarea . pe
rioadă pentru unele activități 

avem nevoie în plus de oameni 
cu o anume specialitate, precis 
determinată".

Tot aceste grafice pun în evi
dență așa-zisul „joc al terme
nelor" care nu reieșea din me
todele folosite anterior (grafice
le Gantt). Acest „joc" dă naș
tere unor „marje" (rezerve) de 
timp nu create de programator, 
ci apărute obiectiv din terme
nele de execuție-marje care ne 
permit să facem reorganizarea, 
replanificarea duratelor unor ac
tivități, să eliminăm influențele 
nedorite, folosind aceste rezer
ve temporale 19 cazul unor ac
tivități mai complicate.

Metoda devine deosebit de 
utiiă în cazul unor modificări 
ale planului de producție sau 
în cel al nerespectării anumi
tor termene, permițind concen
trarea atenției asupra activită
ților esențiale, obținîndu-se o 
însemnată eficiență economică.

„S-a calculat — afirmă ing. 
Valeriu Petrovici — că numai 
în cazul aplicării metodei la 
realizarea căilor cu role eficien
ța economică a fost de 2o/n re- 
prezentînd economii de 20 000 
lei lunar ceea ce ne face să 
credem că o dată cu extinde
rea metodei în toată fabricația 
de unicate se vor obține econo
mii considerabile".

CALCULATORUL — 
ȘEF DE SECȚIE

Pentru a conduce fabricația 
într-o secție de producție tre
buie conducători capabili care 

Final de spectacol Foto: O. ARCADIE

te. Și ca un răspuns dat scrii
torilor care amintiseră de re
vista „Cărți noi' 
adresa nr.
lui de librării 
tre Centrala Cărții, ... .. _
Studii, București, din 21 octom
brie 1970 : „Atît publicul citi
tor cît și lucrătorii din librării 
reclamă existența unui material 
de informare pentru lucrările 
în curs de apariție, altul decît

vom cita din 
3951 a Centru- 

din Cluj, că- 
Serviciul

Printre circulare și adrese
buletinul „Cărți noi", care atît 
prin termenul de apariție cît 
și prin conținut nu satisface și 
nu acoperă cerințele și ca ata
re nu constituie un instrument 
de lucru pentru librari, respec
tiv informarea corectă și 
promptă a cititorilor". Răspun
sul ? Tăcere. '

— Convingerea noastră este 
că activitatea de informare și 
popularizare din partea libra
rului ar avea eficiență sporită 
dacă editurile ar veni în întîm- 
pinarea activității lor cu relatări 
ample și sigure despre au
tor și operă, conținut și adresă 
și în mod special, dacă s-ar 
permanentiza o casetă biblio
grafică pe coperta interioară 
care să cuprindă elementele de 

să utilizeze metode eficiente 
pentru a face față solicitărilor 
multiple și variate. O sinteză a 
acestor metode (folosite de cele 
mai capabile cadre) care să 
țină cont de specificul produc
ției ce se urmărește a fi îmbu
nătățită, ooațe ii aplicată, ară- 
tîndu-și adevărata valoare, mai 
ales cu ajutorul calculatorului 
electronic.

Ea scutește cadrele condu
cătoare de partea repetitivă, 
rutinieră a procesului de condu
cere, parte care de obicei este 
legată de hîrtii, documente, 
lăsînd în acest fel omului timp 
pentru o activitate creatoare, 
de nivel tehnic mai ridicat, pen
tru decizii de optimizare a con
ducerii fabricației.

Un colectiv condus de ing. Ion 
Marcoci a analizat aceste pro
bleme și se află în situația de a 
transmite calculatorului decizia 
de „încadrare" a sa pe post de 
șef de secție.

Ce va face calculatorul ? 
Dacă vom considera procesul de 
fabricație din secție compus 
din trei faze — prima, de sta
bilire a sortimentului și canti
tății de produse și verificare a 
posibilităților de realizare, a 
doua, de execuție și ultima, de 
control al cantității executate 
— noul „șef" de secție trebuie 
să rezolve fazele I și III, avînd 
astfel un control al mersului 
fabricației și d>nd posibilitatea 
unei reglări a desfășură
rii procesului de producție 
Dacă principial situația e aceas
ta, „învățarea" calculatorului să 
„conducă- secția este foarte la
borioasă. Pe lingă stabilirea u- 
nui mod organizatoric de lucru 
propriu mașinilor automate de 
calcul s-a depus și un efort 
deosebit pentru întocmirea 
programelor de calculator

Este vorba, in fapt, de stabili
rea unui mod de lucru — pe 
calculator — specific fabricației 
de serie din secția motoare a 
uzinei. Asemenea lanțuri de 
programe sint elaborate — în 
mod obișnuit — de către firme
le producătoare de ordinatoare, 
dar în cazul de față programa
rea a fost creată în uzină de 
către colectivul de programatori 
al serviciului „Informatică" (ing. 
Constantin C. Văleanu, ing 
Xana Nicoară, matematician Ion 
Davideanu) colectiv care a tre
cut prin focul verificării șl tes
tării toate programele care tra
duc pentru calcultor metodele 
de lucru.

Aplicarea a îmbrăcat ini
țial aspectul unei „simulări" pe 
un eșantion de secție, deoarece 
după cum sublinia ing. I. Mar
coci (șeful serviciului „Informa
tică") „aplicația a fost foarte di
ficilă. fiind un caz particular de 
folosire a calculatorului în pro- 
ducție-premieră în cadrul in
dustriei constructoare de ma
șini Tn urma simulării s-a 
obținut „streamul" de programe 
care răspunde tuturor cerin
țelor impuse, asigură utilizarea 
lor în condiții și cu date reale, 
putîndu-se trece la implanta
rea noului sistem atît tn ca- ■ 
drul secției motoare < 
celelalte secții cu producție de ■ 
serie din uzină". ,
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c in ca- ■ 
cît și în I 
uctie de ■

ENA PETRAN I

bază pentru o recomandare 
competentă" (Ecaterina Marco- 
vici, îndrumător popularizare 
la Centrul de librării, Cluj).

— Am putea sugera înființa
rea unei publicații a librarilor 
precum și o asociație a libra
rilor, care ar fi un mijloc per
manent de îmbogățire a cunoș
tințelor lor. Dacă ne gîndim 
cîte titluri vin într-un transport 
și cîte asemenea transporturi

săptămînale sînt, ne dăm sea
ma că reproșurile care li se 
aduc, sînt mărturia unei stări 
de lucruri incomodă ohiar pen
tru librari. De altfel, noi am 
cerut oficializarea unei jumă
tăți de oră consacrate studiului, 

șef de unitate, 
„1 de muncă").

(Ioan Vlas, ș _ 
„Cartea la locul ____
Deținător al unei vaste expe
riențe în munca cu cartea, tova
rășul Ioan Vlas ne-a împărtășit 
și alte păreri, soluții i „Din li
brării n-ar trebui să lipsească 
fișiere sau cataloage de refe
rință alcătuite după un sistem 
organizat, puțin costisitor, la 
care librarii să poată apela 
exact și operativ. Asemenea 
cataloage de referință cer pen-

j Izvoare folelo
Irice și creație DE REPER AL

originalăI
l
I
i

Un volum de studii, compu
se de autori diferiți, ar trebui, 
firesc, să sufere sub raportul 
unității. Unitatea unei cărți o 
dă individualitatea celui ce o 
scrie. Or, mai mulți cercetă
tori, avînd fiecare măcar un 
minimum de individualitate, 
nu pot, oricît s-ar strădui, să 
se întrunească sub o mentali
tate identică la fiecare și de o 
coerență totală.

Volumul „Izvoare folclorice 
și creație originală" face o ex
cepție fericită. Fericită, pen- 
trucă e un volum unitar, fără 
să fie și minor, cum se întîm- 
plă uneori cu lucrările de acest 
tip. Unitatea i-o conferă tema 
generală comună : relația din
tre modernitate și folclor la 
scriitorii noștri din secolul XX. 
în plus, comună este armătura 
teoretică pe care autorii a-j 
adoptat-o inițial. De fapt cer
cetătorii sînt membrii unui 
sector, de folclor, din Institu
tul de istorie și teorie literară 
„G. Călinescu". sector condus 
de dr. Ovidiu Papadima, 
drumătorul volumului.

Tema n-a fost dintre 
ușor de abordat. Raportul 
clor — literatură cultă, a 
citat și resuscitat în veacul 
nostru numeroase dispute, 
alimentate de existența unor 
atitudini diferite, adesea fun
damenta] opuse, ca între tra
diționalismul pur și modernis
mul pur. Autorii transformă 
această relație de mai multe 
ori antinomică. într-una care 
se relevă prin unitatea celor 
două „contrarii". Desigur, ideea 
s-a mai afirmat și prefațato
rul însuși îl citează pe Ion 
Pillat — „Tradiție și literatu
ră" și AI. Dima „Zăcăminte 
folclorice în literatura noastră 
contemporană" (1936). Dar con
cepția se impune acum și se 
extinde. Privește, adică nu nu
mai lirica, dar și proza și dra
maturgia unor scriitori, care 
sint: Blaga. Voiculescu, Goga. 
Ion Pillat, Mihail Sadoveanu, 
Gala Galaction, Ion Barba Șr 

în-

cele 
fol- 

sus-

tru început o mal lungă peri
oadă de punere la punct, dar 
după aceea, ele, ținute la zi, ar 
putea deveni excelente mijloa
ce de lucru. Dacă dorim în- 
tr-adevăr să obținem toate da
tele asupra deficiențelor exis
tente In momentul de față în 
difuzare, ar trebui să vorbim 
șl despre greutățile pe care ni 
le fac editurile nerespectîndu-și 
termenul de apariție (astfel.

sistemul abonamentelor s-a 
compromis). Și nu vedem de ce 
părerile și sugestiile librarilor 
ajung la editură prin interme
diul Centrului de librării și al
C.E.D.C.-ului  cînd, de fapt, ca
lea ar trebui să fie foarte di
rectă. O cunoaștere absolut 
științifică a cererii de carte, în 
sensul ca erorile să ajungă 
inexistente, nu se poate realiza. 
Dar se pot aduce îmbunătățiri 
substanțiale In așa fel încît di
ferențele în plus sau în minus 
să se încadreze în riscul nor
mal al activității editorial-co- 
merciale.

Tn această activitate, sonda
rea opiniei publice și mai ales

folcloric și modern, 
ce dă naștere unor 
artistice superioare, 
scriitorilor numiți.

nu se limitează numai la o 
constatare de fapte ci se intră 
în analiza atentă a procesului 
de convertire dintre cele două 
elemente, 
convertire 
structuri 
în opera _____
întreprindere dificilă, învinsă 
de toți cei cinci autori. De- 
aici și calitatea studiilor.

Cercetătorii izbutesc să des
copere specificul simbiozei, la 
fiecare dintre scritorii stu- 
diați.

Modelul și —z-toda e dată, fi
resc de lucrarea ce se referă 

la „Itinerariile poeziei ltii Ion 
Pillat". de Ovioiu Papadima. 
conducătorul volumului.

Poetul, se știe, a urmat un 
drum sinuos, eonfruntîndu-și 
pana -u mai toate curentele 
poeziei moderne ; și revenind 
la folclor de mai multe ori și 
în diferite chipuri cu atenție 
și răbdare, Ov. Papadima îl 
urmărește pe tot parcursul 
creației sale, relevîndu-i cu 
preciziune dialectica gîndirii 
și a imaginei.

La fel procedează George 
Muntean cu Voiculescu, scrii
tor ce derutează ..prin voința 
de noutate și numărul de ipo
staze" în care se prezintă. Mi
nuțios și documentat sînt ana
lizați și ceilalți scriitori : Oc
tavian Goga. (Emil Mânu), Mi
hail Sadoveanu și Lucian Bla
ga (I. I. Oprișan), Ion Barbu 
și Gala Galaction (Viorica Niș- 
cov).

Astfel, ideea permanenței 
folclorice, bine văzută la cîți
va din marii scriitori ai seco
lului XX. poate primi și o va
loare de îndrumare pentru 
creația literară actuală. Prin 
aceea că se op ane unui sin
cronism gol, ca și ttnuî tradi
ționalism necantificat. Se des
coperă cumpăna unei adevă
rate literaturi naționale, care 
se creează necontenit pe sine, 
din propria-i substanță in for* 
me istorice noi.

VASILE MARIAN

ea

răspunderea și cointeresarea 
materială a celor trei factori — 
editură, autor, librărie — tre
buie să ocupe un Ioc de seamă, 
împiediclnd subiectivismul să 
guverneze alcătuirea planului 
tematic șt implicit tirajul, difu
zarea propriu-zisă a cărții"

*
Așadar, discuțiile purtate în 

fața rafturilor cu cărți, sau la

Centrul de librării, cu oamenii 
direct integrați în această difu
zare și, bineînțeles, interesați 
în buna ei desfășurare, au rele
vat o serie dintre deficiențele 
care pot fi înlăturate. Avalanșa 
de circulare și adrese care vin 
din țară spre Centrala Cărții, 
sau pleacă de aici, în provin
cie, nu le poate rezolva ; cre
dem că sînt necesare intervenții 
competente și prompte față de 
datele incerte în care se înscriu 
în momentul de față cîteva 
puncte fundamentale ale difu
zării relevate, de altfel, de fie
care dintre cel trei factori in
teresați i scriitor, librar, citi
tor.

NAȚIONALE
Numele lui I. G. BIBICESCU 

este mai puțin cunoscut și ca
zul nu e singular pentru că în
tr-o situație asemănătoare se 
află numeroși folcloriști a căror 
modestă contribuție la temeiu
rile culturii și științei românești 
este de luat în seamă și de pre
țuit

Aceeași constatare o făcea și 
I. C. Chițimia în introducerea 
la colecția ..Poezii populare din 
Transilvania" publicată recent, 
sub Îngrijirea Măriei Croicu, de

Editura .,Minerva" : „I. G. BI
BICESCU, publicînd, în 1893, 

' „Poezii populare- din Transilva
nia", a rămas cu numele legat 
de această frumoasă culegere 
si, afară de cîțiva inițiați, cei 
mai mulți dintre cititori au 
ideea de un nume de „folclo
rist" și de o culegere, fără să 
știe bine cine a fost BIBICES
CU si cum a ajuns el, din ee 
mobil, la înfăptuirea unei im
portante culegeri folclorice tran
silvănene".

Cauzele acestei 
cruri sînt multiple, 
Insista asupra lor. Vom încer
ca, pornind de la observațiile 
lui M. Ungheanu (Campanii — 
pag. 246) să amintim că folclo
rul, prin intermediul cărților de 
folclor, circulă și pătrunde în 
conștiința publicului în măsura 
în care sînt tipărite. , * 
ce rostul tipăriturilor, 
țărilor este cu totul 
în cadrul unei culturi 
Ia individualitatea sa. 
reacțiile artistice ce le

stări de lu- 
iple, dar nu vom 
lor. Vom înccr-

„Iată de 
al reedi- 

l superior 
care ține 
Pe lingă 

! pot de
clanșa operele de seamă au și 
un efect spiritual centripet. Ele 
nu participă numai la eferves
cența actului de creație contem
poran ci sînt și marile puncte 
de reper ale conștiinței națio
nale" (s.n.) Reflecții care își 
găsesc un larg cîmp de aplicare 
și în folclor unde personalita
tea editorului este mai evidentă 
și urmările, poate, mult mai ca
tegorice. Pentru exemplificare 
ne vom mărgini să amintim 
două fapte. „Miorița", a cărei 
valoare este indiscutabilă, a 
ajuns să fie considerată piesa 
cea mai reprezentativă a folclo
rului românesc și datorită unor 
editări masive și a aprecierii ei 
de către toate personalitățile de 
seamă ale culturii noastre. Cu 
toate acestea în folclorul nos
tru sînt încă numeroase creații 
de valoare cel puțin egală celei 
amintite. Ba fel stau lucrurile 
cu basmele lui P. ISPIRESCU. 
Cu alte prilejuri am argumentat 
că aceste basme poartă ampren
ta personalității lui ISPIRESCU 
și a epocii în care au fost seri 
se. Totuși, în conștiința publică, 
datorită unor reeditări succe
sive, într-un tiraj ce depășește 
cifra de un milion de exempla
re, basmele lui ISPIRESCU se 
confundă cu basmul autentic

Concertul
Orchestrei
de Studio
Din filmul muzical al unei 

săptămîni care prin programele 
ei a fost departe de ineditul sta
giunii tn curs (reflectînd inerții 
organizatorice pe care le cre
deam dispărute), „decupăm" un 
singur „moment" : Concertul Or
chestrei de Studio a Radiotelevi- 
ziunii dirijat de Liviu Ionescu 
și avînd drept soliști pe violo
nista Claire Bernard și pe sopra
na Virginia Mânu.

Afișul concertului ne-a promis 
înainte de toate o îmbucurătoare 
reîntîlnire cu tinăra violonista 
franceză Claire Bernard, laureată 
cu Marele Premiu al unei trecu
te ediții a Concursului Interna
țional „George Enescu", dețină
toare la vîrsta de 12 ani a Pre
miului I la Conservatorul Națio
nal din Paris, și a Medaliei 
„Henryk Szeryng".

In 1964, Claire Bernard, im
presiona juriul Concursului enes- 
cian și publicul bucureștean prin 
calități cu totul deosebite (soli
ditate tehnică, puritate stilistică, 
bogăție a tonului), și am așteptat 
cu nerăbdare evoluția ei viitoare. 
După Concursul de la București, 
Claire Bernard a imprimat pen
tru casele de discuri „Phillips" și 
„Electrecord" (sub conducerea 
muzicală a compozitorului). Con
certul pentru vioară de Hacia- 
turian, interpretarea ei impresio- 
nînd prin sobrietate și o remar
cabilă autenticitate.

Am mai reîntîlnit-o pe Claire 
Bernard la o ediție a Festivalu
lui „George Enescu" cînd a apă
rut de astădată drept solistă a 
uneia dintre manifestări. Inter
pretarea Concertului de Sibelius 
ni s-a părut atunci că nu mai 
avea strălucirea care ne-a înain
tat cu cîțiva ani în urmă. Dar și 
veacul nostru, drumurile copiilor 
minune, a marilor talente rotnin 
pline de surprize.»

popular pînă la identificare. 
Or, restrîngerea preocupărilor 
editoriale numai la publicarea 
acestor creații ar da o imagine 
deformată asupra culturii noas
tre populare ar frustra pe bene
ficiarii actului tipărit de 
noașterea și pătrunderea 
arte ce se distinge tocmai 
bogăție și varietate.

Din aceste motive ni se 
binevenită reeditarea < 
lui BIBICESCU apărută 
dată la 1893. îngrijitoarea edi
ției. Maria Croicu, a făcut cea 
mai imuortantă operație, ade
sea neglijată si aparent ușoară : 
selecția. Opera folcloristică a 
lui Bibicescu este meritorie atît 
prin implicațiile momentului în 
care a apărut cît si prin acele 
repere ce trec peste timpuri și 
rămîn cu statornicie în atenția 
generațiilor. La baza întocmirii 
colecției au stat imbolduri pa
triotice ■ dragostea pentru pro
dusul folcloric, și aprecierea ca
pacității creatoare a poporului, 
precum si folosirea - întocmai 
ca generația renașterii naționale 
de la 1848 — a folclorului ca 
argument politic. Prin această 
ultimă prismă trebuie să ne ex
plicăm de ce Bibicescu. severi
nean prin naștere și activitate, 

din Vîlcele-Co- 
prof. I. C.
..El a gîn-

cu- 
unei 
prin

pare 
colecției 

i întîia.

culege folelo 
vasna. De altfel, 
Chițimia nreci-enză 
dit că folclorul unui popor este 
un mijloc de întărire morală, de 
încredere în puterea de rezis
tentă în fota oricăror aoăsări 
grele sau tereTări de deznațio
nalizare". Dar o dată momen
tul politic denăsit si acțiunea lui 
Bibicescu înregistrată ca docu
ment istoric, colecția își păs
trează interesul prin cîteva as
pecte pe care le vom enumera. 
Bibicescu întocmește o monogra
fie a unei localități prin epuiza
rea întregului repertoriu poetic 
al colectivității respective, folo
sind o metodă de culegere 
avansată pentru vremea aceea 
Alături de textele culese din Vil" 
cele, el introduce în colecție va
riante obținute de la corespon
denți sau scoase din publicații 
periodice.

Să adăugăm primirea aproa
pe entuziastă ce s-a făcut lu
crării lui Bibicescu în epocă. 
Textele culese de el au fost 
publicate. înainte sau după apa
riția colecției. tn numeroase 
periodice, mai ales din Transil
vania.

Bibicescu a donat biblioteca 
sa de circa 40 000 volume, cu 
rarități sau unicate și manu
scrise inu-ortante. orașului Tr. 
Severin. După cum semnalează 
T. C. Chițimia „în această bi
bliotecă există manuscrise încă 
necatalogate, între ele, se pare, 
scrisori si acte ale donatorului 
însuși, precum și operele aces
tuia legate la un loc...“. Folo
sim prilejul spre a da suges
tia studierii întregului fond de 
manuscrise și documente ale 
Iul Bibicescu în vederea unei 
eventuale ediții critice.

AL. DOBRE

tn această ultimă întîlnire 
bucureșteană, Claire Bernard 
ne-a propus o pagină fără deose
bite valori stilistice dar care prin 
bogăția inspirației și problemele 
de tehnică violonistică solicită o 
maximă concentrare a unor va
lori interpretative. Concertul în 
re minor de Wieniawski.

Claire Bernard rămîne un ta
lent de o deosebită vigoare vizi
bil în frumusețea sunetului, în 
claritatea construcției, în adînca 
pasionalitate pe care o pune in 
fiecare frază.

Au fost însă în desfășurarea 
ciutului și momente terne, bana
le în care partitura părea difici
lă, în care discursului muzical îi 
lipsea căldura, forța emoțională, 
capacitatea de-a trece rampa".

Concertul Orchestrei de Stu
dio ne-a mai permis Să cu
noaștem, în primă audiție, o 
nouă lucrare românească: Canta
ta lui Walter Mihai Kțepper: 
„Remember".

Emoționantelor versuri ale 
Anei Blandiana, compozitorul le-a 
dat o haină muzicală densă, so
bră, adine expresivă. Fără a co
cheta cu „modernisme" de lim
baj care nu-i sînt apropiate, con- 
tinuînd explorările din lucrările 
sale mai vechi, W. M. Klepper 
a făurit o piesă de o fermecă
toare unitate poetico-muzicală.

In sfîrșit, Orchestra de Studio 
a Radioteleviziunii și dirijorul Li
viu Ionescu ne-au oferit două 
dinUe poemele ciclului lui Be- 
drfâ Smetana „Patria mea" 1 

„Vysehrad" și „Vltava".
Dincolo de lipsa de omogeni

tate a unor compartimente, or
chestra ne-a demonstrat că a 
pătruns spre izvoarele partiturii 
tălmăcindu-ne cu vibrație, pagini 
de o mare putere evocatoare.

IOSIF SAVA
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Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit 
Președintelui Republicii Islamice Mauritania, 
OULD D ADD AH, următoarea scrisoare :
• Am fost mișcat de mesajul pe care mi . l-ați 

ocazia sărbătoririi celei de-a zecea aniversări a independen
ței Mauritaniei. Exprimîndu-vă mulțumirile mele cele mai , 
sincere, sînt fericit să vă adresez dumneavoastră și poporu
lui român cele mai calde urări de fericire și prosperitate.

Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurarea înaltei 
mele considerații.

din partea 
MORTAR

adresat cu

Primire la C.C. al P. C. R
Tovarășul Paul Niculescu-Mi- 

zil, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., a pri
mit ieri delegația de activiști ai 
P.C.U.S., condusă de B. N. Mo- 
raliov, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.U.S., care face o 
vizită _de prietenie în țara noas
tră-

La întîlnire, care a decurs în- 
tr-o atmosferă cordială, tovără
șească, a participat Vasile Vlad, 
șef de secție al C.C. al P.C.R.

A fost prezent I. S. Ilin, în
sărcinat cu afaceri a.i. al Uniu
nii Sovietice la București.

★

în timpul vizitei în țara noas
tră, delegația a avut întîlniri la 
Secția Relațiilor Externe și Sec
ția Organizatorică ale C.C. al 
P.C.R., la Comitetul județean 
Brașov al P.C.R., a vizitat uni
tăți economice, instituții de cul
tură și artă din București și ju
dețul Brașov.

Luni seara, s-a înapoiat în 
Capitală, venind din R.S.F. 
Iugoslavia, delegația condusă 
de tovarășul Emil Drăgă- 
nescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președin
tele părții române în Comisia 
mixtă de colaborare economi
că roimâno-iugoslavă.

Consiliul Național al Crucii 
Roșii a Republicii Socialiste 
România a hotărît să acorde 
Crucii Roșii pakistaneze un 
nou ajutor, constînd din cor
turi și pături, pentru popu
lația sinistrată în urma cala
mităților naturale, care au 
provocat imense distrugeri în 
Pakistanul de Est.

28 decembrie la M inis - 
Afacerilor Externe a 
Ioc schimbul instrumen- 
de ratificare a Acordu-

La
tenul
avut 
telor
lui de cooperare științifică și 
tehnologică între guvernul 
Republicii Socialiste România 
și guvernul Republicii India.

Cursurile de instruire
(Urmare din pag. I)

23 noiembrie ce vizează dezvol
tarea agriculturii, creșterea gra
dului de ooncentrare și speciali
zare a producției, îmbunătățirea 
formelor de conducere și de or
ganizare a unităților agricole, a 
fermelor și brigăzilor. Și, așa cum 
ni se comunică de la Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii, în ul
timul timp au fost stabilite o 
serie de măsuri privind organi
zarea cursurilor de instruire a 
cadrelor, a țăranilor cooperatori, 
lucrătorilor din întreprinderile a- 
gicole și a mecanizatorilor. A- 
cestea vor fi organizate pe fie
care fermă în parte, pe brigadă 
sau alte formații de lucru, iar 
dezbaterile vor avea loc sub di
recta îndrumare a specialiștilor 
între 10 ianuarie și 28 februa
rie, adică într-o perioadă com
pactă de cîteva săptămini cînd 
majoritatea lucrătorilor din agri
cultură sint mai puțin solicitați, 
în aceeași perioadă, pe centre, 
direcțiile agricole județene în co
laborare cu U.J.C-A.P. vor orga
niza instruirea președinților de 
cooperative agricole, precum și a 
brigadierilor și șefilor de echipe, 
accentul punindu-se pe explica
rea formelor și mijloacelor

eficace de conducere și organi
zare.

Așadar, o totală autonomie în 
conceperea tematicii dezbateri
lor. Un cîștig, dar și o răspun
dere înzecită pentru specialiștii 
unităților agricole, pentru toți cei 
chemați să sprijine buna desfășu
rare a cursurilor profesionale 
pentru lucrătorii din agricultură. 
Pentru că se impun eliminate cu 
totul generalitățile, amănuntul 
inutil, discuția despre tehnologia 
culturilor legumicole la cursurile 
echipelor sru a fermelor de la 
cultura mare, descrierea particu
larității animalelor dintr-o rasă 
anume dacă acestea lipsesc, din 
grajdurile unității respective. Ac
centul trebuie să cadă pe lucru
rile concrete rezolvarea lor că- 
zînd în sarcina celor ce se află 
în sala dezbaterii! O mare în
semnătate capătă înțelegerea cla
ră a măsurilor cuprinse in 
expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu privire la îmbună
tățirea organizării, planificării și 
conducerii agriculturii. In lumina 
acestor măsuri trebuie 
lizeze aprofundarea 
legate de organizarea muncii și 
a producției, aplicarea 
de retribuire, funcționarea sec
toarelor mecanice, și mărirea

să se rea- 
aspectelor

formelor

aportului mecanizatorilor la spo
rirea producției agricole. Ideea 
majoră ce se impune urmărită 
cu prilejul fiecărei lecții este a- 
tragerea tuturor participanților la 
dezbateri, desprinderea acelor 
concluzii practice, măsuri și 
soluții eficiente, care să se aplice 
o dată cu declanșarea lucrărilor 
agricole de primăvară.

Ni se pare util să amintim 
faptul că aceste zile premergă
toare perioadei stabilite pentru 
cursurile de pregătire, trebuie 
folosite de către direcțiile agri
cole și uniunile județene ale 
C.A.P. și mai ales pentru spe
cialiștii din cooperativele agrico
le, I.A.S. și I.M.A. în sensul sta
bilirii tematicii pentru dezbateri, 
a conținutului lecțiilor ce vor fi 
predate în cadrul cărora exem
plele concrete din unitatea res- 
pectis-ă vor constitui fondul. De 
asemenea, vor trebui rezolvate 
problemele legate de asigurarea 
materialelor ajutătoare, de sală 
etc. în acest sens și organizațiilor 
U.T.C., li se impune să-și intensi
fice activitatea atît in sensul mo
bilizării tinerilor la cursuri cît 
mai ales a explicării importanței 
unei prezențe active în sălile de 
dezbateri.

IMPERATIVELE ZILEI IN
UN FINAL REMARCABIL, CON
DIȚII PENTRU UN START 

FOARTE BUN

(Urmare din pag. I)

toate drumurile spre punctele de 
lucru. Prima grijă a noastră, a 
tuturor, este ca in decada a doua 
a lunii ianuarie să se lucreze cu 
toate forțele. Toate punctele de 
lucru au fost organizate cores
punzător acestui scop. Orice oră 
este scumpă acum mai mult ca 
aricind. Ea va cîntări greu în 
bilanțul realizărilor preconizate 
pentru anul viitor, 1971. Brigă
zile de tineri pregătesc nu atît 
finalul cît mai ales startul în noul 
cincinal.

— Dar un finiș bun este un 
start bine pornit, ne spune to- 

l or-varășul Petre Gras. De aceea 
ganizarea trebuie să stea pe pri
mul plan. Succesele montorilor 
au fost argumente hotărîtoare 
pentru cuprinderea lor în rîndu- 
rile brigadierilor de pe șantierul 
național de la Lotru. Constitui
rea recentă a formațiilor asigură 
o întrecere de hun augur pentru 
înfăptuirea acestui obiectiv.

— Iar montării, susține tînărul 
ing. Mircea Criveanu, au învățat 
să cîștige. 1971 va fi anul stră
pungerilor. Vor urma în ordine 
galeria de fugă Centrala-Malaia, 
galeria Castel-Rudăreasa, apoi al
tele și altele, pînă cînd, întreaga 
aducțiune principală să fie stră
punsă, eveniment așteptat la mij
locul anului.

Dacă acum constructorii se stră
duiesc cu toate forțele să reali
zeze la baraj o depunere de 
90 mii m.c. anrocamente, tot atît 
de bine îsi vor organiza timpul 
și sistemul de lucru ca să creeze 
premisele necesare în viitor a u- 
nui volum dublu, de 180 de 
mii m.c.

rie, vor fț definitivate și cele 
de pe trimestrul II și III.

De asemenea, multe din mă
surile cuprinse intr-un plan 
organizatoric adoptat au și 
fost materializate. Astfel se 
prevedea punerea în funcțiu
ne a liniilor de albire la sec
ția finisaj. Răspunsul vine i- 
mediat: probele tehnologice 
s-au și încheiat. O altă măsu
ră se referă la îmbunătățirea 
calității, la creșterea califică
rii, la îmbunătățirea indicelui 
de utilizare a timpului de lu
cru. Pentru transpunerea în 
viață a multora din aceste mă
suri, organizația U.T.C. și-a și 
prevăzut activități proprii, ac
tivități eficiente, știind că aici, 
la întreprinderea textilă din 
Galați, toți salariații sînt hotă- 
rîți să păstreze o frumoasă 
tradiție : îndeplinirea planului 
anual înainte de termen.

SUPLIMENTAREA PRODUCȚIEI 
LA EXPORT

(Urmare din pag. I)

satisfăcătoare a încălțămintei 
produse la Clujeana.

Măsurile tehnico-organiza- 
torice care au fost operate în 
toamnă acestui an, schimbă
rile care au dus Ia îmbună
tățirea sistemului de conduce
re, continua preocupare pentru

ridicarea calificării muncito
rilor, explică în bună parte 
deplasările calitative, înregis
trate Ia Clujeana în direcția 
rentabilizării produselor sale 
pe piața internă și externă, 
în acest an nu putem sem
nala nici un refuz la export, 
iar numărul redamațiilor 
cumpărătorilor din țară s-a 
redus simțitor.

Tinerii. în proporție de 60 
la sută din numărul total al 
salariaților. fac eforturi pen
tru a se integra cît mai bine 
exigențelor care stau în fața 
întreprinderii. O constatare 
îmbucurătoare— cazurile 
abateri de la disciplina 
producție, de neglijență, 
tîrzieri sau absențe nemotiva
te, se reduc tot mai mult. 
Luni, 28 decembrie, ziua în 
care ne aflăm în fabrică nici 
un nume, din cei care lucrau 
în schimbul de dimineață nu 
era trecut pe lista întîrziați- 
lor sau absenților nemotivați.

Discuțiile purtate la Clu
jeana ne-au dat convingerea 
că s-au creat premise pentru 
bunul demaraj al producției 
în anul 1971. Contractele 
piața internă 
în proporție 
iar cu piața 
porție de 80

CONTRACTELE PE PRIMUL 
TRIMESTRU AU FOST 

CHEIATE
ÎN-

(Urmare din pag. I)

co-
en-

nica Decuseară. secretarul 
mitetuluj de partid, — de 
tuziasmul cu care au răspuns 
tinerii Ia apelul nostru. Cred 
că este semnificativ faptul că 
în ultimele zile nu s-au înre
gistrat nici o absență nemoti
vată. că întregul fond de timp 
este folosit la maximum. A- 
cum. în aceste zile, se dove
dește cu prisosință marea pu
tere de mobilizare a organiza
ție, U.T.C., capacitatea ei de a 
impulsiona îndeplinirea și de
pășirea planului de producție. 
Deci perspectiva imediată e 
cit se poate de limpede și îm
bucurătoare. Tocmai de aceea, 
ne-am permis să ne aruncăm 
privirea și în interiorul anului 
viitor și, cu deosebită promp
titudine ni s-au adus dovezi 
convingătoare că asigurarea 
producției pe anul 1971 s-a 
bucurat și ea de atenția cuve
nită : contractele economice pe 
trimestrul I sînt încheiate, iar 
in primele zile ale lunii ianua-

• •••••
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îi îndeamnă pe mulți tineri să se 
prezinte la examenul de admitere 
în școlile militare de ofițeri ac
tivi" este concluzia Ia care a a- 
juns, pregătind aproape 20 de 
promoții, locotenent-colonelul Va
sile Medianii, comandantul unui 
batalion de elevi.

întregul proces de instruire des
fășurat în cadrul școlii este stră
bătut, de altfel, de înaltele prin
cipii ale educației comuniste și 
patriotice, menite să amplifice și 
să adîncească acele sentimente și 
convingeri care i-au îndrumat pe 
tineri către cariera de ofițeri. 
„Aceeași finalitate și-o propun și 
cele mai multe dintre activitățile 
cu caracter politico-educativ ale 
organizațiilor U.T.C. din cadrul 
școlii" ne spunea șeful catedrei 
de științe sociale, locotenent-co- 
lonel loan Rus.

„Iar rezultatele acestui susținut 
proces educativ sînt, cel mai a- 
desea, vizibile chiar înainte de 
terminarea ciclului școlar — in-, 
tervine locotenent-colonelul Tibe
rius Stoicu, lector la aceeași ca
tedră. Un singur exemplu — mo
dul în care elevii școlii noastre 
au acționat în perioada catastro
falelor inundații din primăvara 
acestui an, abnegația și spiritul de 
sacrificiu, inițiativa și curajul de 
care au dat dovadă, fiecare la 
locul unde a fost trimis să ajute 
pe sinistrați sau să contribuie la

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

antrenorii
Pe „gazon Aseară, la Floreasca — o reuniune

inedită: gala laureafilor sportului

pe anul 1970

divizionarelor A
ANCHETA NOASTRĂ SPORTIVĂ

Azi ne răspunde
CONSTANTIN CERNAIANU 

(Petrolul)

1) în anul care a trecut, jo
cul echipelor noastre a fost 
pătruns de realismfotba
liștii și-au subordonat mijloa
cele și eforturile obținerii 
victoriei. Au conceput acțiuni 
simple, eficace, eliminind dan
telăriile inutile. Epoca roman
tismului în fotbal a apus. S-a 
făcut simțită o oarecare 
creștere a capacității fizice a 
jucătorilor noștri, dar „ciocni
rile-* din cupele europene 
ne-au demonstrat că la acest 
capitol sîntem încă mult ră
mași în urmă. în sfîrșit. să 
notăm dispariția șabloanelor 
tactice și apariția unei dina
mici de joc. bazată pe fazele 
fundamentale: atac și apă
rare.

2) Rezervoarele de cadre ale 
echipelor de club sînt... goale. 
Regulamentul de transferări 
este o piedică, un obstacol în 
calea noastră, pentru că nu ne 
permite să promovăm jucăto
rii buni din eșaloanele infe
rioare (diviziile B și C). Sînt 
de părere că actualul 
ment 
poate

La 
zarea 
bal cade în rezolvarea a doi 
oameni, ocupați de regulă cu 
alte treburi ! Și cînd se ocupă 
de fotbal, caută să-și satisfacă 
niște interese personale, să 
profite : o deplasare în străi
nătate, un ciubuc etc. De a- 
ceea, consider că la această 
oră toate eforturile trebuie ca
nalizate spre întărirea organi
zatorică a secțiilor de fotbal 
care să beneficieze de aportul 
unor oameni pasionați, cin
stiți, demni, gata să se sacri
fice cînd e vorba de interesele 
echipei. Poate vă surprinde 
afirmația mea, dar Petrolul e 
azi pe locul doi pentru că, la 
începutul turului, secția de fot- 

a fost restructurată ; au

trebuie revizuit 
de repede.
noi, la cluburi, 
intimă a secției

regula- 
cit se

organi- 
de fot-

1.z
z

CEV-A RELEVAT NOU SI PRIN CE S-A IMPUS JOCUL CU 
BALONUL ROTUND ÎN ANUL FOTBALISTIC 70?
CUM EXPLICAȚI DECALAJUL VALORIC EXISTENT INTRE 
ECHIPA NAȚIONALĂ SI ECHIPELE DE CLUB? CE PROPU
NEȚI PENTRU RIDICAREA CALITATIVĂ A FOTBALULUI LA 
CLUBURI?
SÎNTEȚI MULȚUMIT DE COMPORTAREA ECHIPEI PE CARE 
O ANTRENAȚI ?

4. ÎN SEZONUL ÎNCHEIAT FOARTE MULTI JUCĂTORI AU 
SUFERIT ACCIDENTE, UNDE CREDEȚI CĂ TREBUIE SA 
CĂUTĂM EXPLICAȚIA ACESTUI NEDORIT FENOMEN ?

5. URMĂRIȚI MECI DE MECI ECHIPA DE TINERET ? CUM 
APRECIAȚI PROMOVĂRILE JUVENTISTILOR" ÎN PRIMELE 
ECHIPE ?

6. CE OPINII AVEȚI DESPRE ARBITRAJ Șl CE SOLUȚII VEDEȚI 
PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA LUI?

7. ULTIMA ÎNTREBARE VA CERE SA INDICAȚI CEL MAI BUN 
„11" AL ANULUI.

fost numiți oameni care iu
besc cu adevărat fotbalul și 
care — chiar pentru noi. an
trenorii — s-au dovedit de un 
real ajutor. Ștacheta fotbalului 
de club mai poate fi ridicată 
în urma unui vast contact cu 
echipe puternice din străină
tate, care s-ar solda cu acu
mularea de experiență, cu că- 
lirea, cu maturizarea fotba
liștilor noștri.

3) Foarte mulțumit. Petrolul 
ocupă locul 2 în clasament, 
peste așteptările și speranțele 
tuturor — jucători, antrenori, 
suporteri și... adversari. Com
poziția lotului și greutățile 
prin care am trecut în ediția 
trecută a campionatului — 
cînd cu chiu, cu vai ne-am 
salvat de la retrogradare — 
nu ne permiteau. înaintea pri
mei etape, să țintim un Ioc în 
fruntea clasamentului. Cum a 
fost, însă, posibil acest lucru ? 
Sint două explicații. Prima, 
am amintit-o în cadrul între
bării a Il-a : reorganizarea 
secției de fotbal. A doua : do
rința unanimă — a jucătorilor 
și antrenorilor — de a demon
stra că în campionatul trecut 
a fost vorba de un accident, 
generat de o nechibzuită folo
sire a perioadei de întrerupe-

re a campionatului (pe timpul 
desfășurării C.M. din Mexic), 
vina aparținîndu-mi în exclu
sivitate !

4) Urmăresc prima repriză 
a meciurilor, iar „secundul", 
Marinescu, pe a doua. Echipa 
de tineret se pregătește îm
preună cu echipa I, sub direc
ta mea îndrumare. Săptămî- 
nal — miercurea sau joia — 
au loc meciuri intre cele două 
formații. Avem o echipă de 
tineret bună, cu certe posibi
lități de a cuceri titlul de 
campioană. Sînt cu ochii pe 
un puști de 16 ani, Cosaree, 
un mijlocaș-ofensiv, tip Ta- 
barcea.

5) Două cauze principale : 
1) fotbaliștii nu respectă rolul 
încălzirii înainte de meci și 2) 
nerespectarea echilibrului în
tre odihnă și efort.

6) Poate n-ar fi rău dacă 
arbitrii partidelor vor fi sta
biliți prin procedeul tragerii 
la sorți.

7) Răducanu, Sătmăreanu, 
Lupescu, Dinu, Mocanu, Du
mitru, Radu Nunveiller, Dem- 
brovschi, Neagu, Dumitrache 
și Lucescu.

B. T. T. în
(Urmare din pag. I)

Fază din meciul de hochei România—Bulgaria.

cu 
au fost încheiate 
de sută Ia sută, 
externă în pro- 
la sută, ceea ce 

va permite fabricii să-și în
tocmească planurile de apro
vizionare, să poată trece 
fabricația de serie.

înlăturarea efectelor calamității". 
Nu întîmplător, deci, toți elevii 
cu care am stat de vorbă și-au 
mărturisit satisfacția de a fi putut 
contribui, cu toate resursele, la 
înlăturarea unui moment dificil 
prin care a trecut țara noastră, 
de a se fi putut dovedi utili la 
modul cel mai concret patriei și 
poporului.

Temeinicia pregătirii tinerilor 
militari care au fost inălțați ieri 
la gradul de locotenent nu are 
însă numai motivații afective. 
Așa cum remarca șeful promoției 
1970 a Școlii „Nicolae Bălcescu*

sint puse bazele solide ale 
acestei pregătiri, continuate și 
consolidate apoi pe planuri mul
tiple în activitatea practică. Re
zultatul acestei pregătiri — sub 
toate aspectele sale : politic, ideo
logic, pedagogic și tehnic — este 
acela că pe porțile școlii ies, an 
de an,- promoții de ofițeri tot 
mai bine instruite, gata orirînd 
să apere cuceririle revoluționare 
ale poporului.

★

Luni dimineața, la școlile 
militare de ofițeri activi „Ni-

TÎNĂRUL OFIȚER
1

— locotenentul Ioan Zăpor, „In 
zilele noastre cînd se desfășoară 
o amplă revoluție tehnico-științi- 
fică mondială, conducerea — in
clusiv cea militară — a devenit 
o știință. Pentru a conduce este 
imperios necesar ca, în afară de 
pasiune și răspundere, cadrele o- 
fițerești să dispună de o exce
lentă pregătire".

Discuțiile purtate, toate activi
tățile elevilor la care am avut 
prilejul să asist mi-au format 
convingerea că, în Școala militară 
de ofițeri activi „Nicolae Bălces-

colae Bălcescu*. „Aurel Vlai- 
cu~, „Leontin Sălăjan", Mihai 
Viteazu" și Mircea cel Bătrîn" 
a avut loc solemnitatea acor
dării gradului de ofițer absol
venților din promoția 1970.

Au participat adjuncți ai mi
nistrului forțelor armate, co
mandanți de arme, reprezen
tanți ai organelor locale de 
partid și de stat, generali și o- 
fițeri, membri ai gărzilor pa
triotice și ai detașamentelor 
de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei.

în cadrul festivităților, după 
intonarea Imnului de stat al 
Republicii Socialiste România, 
s-a dat citire ordinului minis
trului forțelor armate pentru 
acordarea gradului de ofițer 
noii promoții. Apoi au fost în- 
mînate premii absolvenților 
care au obținut rezultate de
osebite în pregătirea lor.

Reprezentanții ministrului 
forțelor armate i-au felicitat 
călduros pe tinerii ofițeri cu 
prilejul intrării în rîndul ca
drelor active ale armatei.

Absolvenții școlilor militare 
de ofițeri au adresat telegrame 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, 
președintele Consiliului de 
Stat, comandantul suprem al 
Forțelor noastre Armate, prin, 
care, exprimindu-și devota
mentul fără de margini față 
de patrie și popor, față de 
partid, de cauza socialismului, 
se angajează să-și îndeplineas
că datoria cu onoare și demni
tate. să nu-și precupețească e- 
forturile pentru aplicarea în 
practică a cunoștințelor acu
mulate în școală, de a se do
vedi. în întreaga activitate, co
mandanți destoinici, exemplu 
de bărbăție și 
de comportare 
cetățenească.

dirzenie, model 
ostășească și

(Agerpres)

Anchetă realizată de
DUMITRU VIȘAN

LUNI seara, pe patinoarul ar
tificial din Parcul sportiv „23 
August" s-au ’ntilnit în meci 
amical echipele de hochei pe 
gheață ale orașelor București și 
Opava (Cehoslovacia). Hoche- 
iștii cehoslovaci au repurtat 
victoria cu scorul de 8—7 (3—3,

2).

HOCHEI
Pe patinoarul acoperit „23 

August" din Capitală au în
ceput ieri după-amiază între
cerile grupei B a campionatu
lui european de hochei pe ghea
ță rezervat echipelor de juniori.

In partida inaugurală, selec
ționată României a întrecut 
cu scorul de 9—0 (4—0, 1—0, 
4—0) echipa Bulgariei.

Competiția continuă astăzi 
după următorul program : ora 
14,00 : Bulgaria-Danemarca ; ora 
16,30 : România-Ungaria.

înființat în 1960 ca un organ 
specializat al Federației Mon
diale a Tineretului Democrat'. 
Scopul său este de a promova 
dezvoltarea cooperării interna
ționale în domeniul turismului 
și a schimburilor de tineret și 
de a contribui în acest fel la o 
mai bună înțelegere internațio
nală între tineretul întregii 
lumi. Deviza sub care își desfă
șoară întreaga activitate este : 
„Turismul — pașaportul păcii 
și al prieteniei".

Referindu-ne la cea de a IV-a 
Conferință generală a B.I.T.E,J., 
care a avut loc în octombrie la 
Budapesta, amintesc că ea s-a 
desfășurat in două părți : adu
narea generală a B.I.T.E.J. — 
la care au luat parte organiza
țiile de turism 
B.I.T.E.J. ' “
întîlnirea 
B.I.T.E.J.
internaționale ale tinerilor și 
studenților — factor important 
în educarea tineretului în spi
ritul păcii și prieteniei. Locul 
și rolul său în turismul mon
dial". Cu acest prilej a fost a- 
doptat noul statut, programul 
de perspectivă și formele sale 
de activitate, un apel către 
O.N.U. pentru proclamarea anu
lui 1973 ca „an internațional al 
turismului de tineret" și o re
zoluție privind dezvoltarea tu
rismului internațional și a 
schimburilor de tineret. Parti- 
cipanții la întîlnire au ascultat 
informările prezentate de re
prezentanții Federației Inter
naționale a căminelor de tine
ret (I.Y.H.F.), Federației inter
naționale a organizațiilor de tu
rism pentru tineret (F.I.Y.T.O.) 
și a Societății internaționale a 
căilor ferate (S.I.C.F.), Delega
ția B.T.T. a participat activ la 
elaborarea programului de 
perspectivă și a formelor de ac
tivitate ale B.I.T.E.J., la defini-

membre ale 
și F.M.T.D. — și 

internațională a 
cu tema : „Excursiile

LAUDĂ
MĂIESTRIEI
SPORTIVE

NĂSTASE, GRUIA, DINU — vedetele reuniunii
Obișnuitii sălii Floreasca, au avut aseară revelația unei întîl

niri emoționante, prilejuită de festivitatea inedită de decernare 
a premiilor și trofeelor pentru cei mai buni sportivi români ai 
anului 19'0. Au defilat, astfel, sobri și modești, optimiști și încre
zători in viitor, reprezentanții cei mai valoroși ai sportului ro
mânesc. A fost o paradă a idolilor arenei sportive, o întîlnire cu 
cei pe care-i iubim și pentru care suferim atîta în împrejurări 
de iiecare dată altele. Agerimea picioarelor, forța mușchilor, a- 
gilitatea in mișcări, detenta excepțională, intuiția și tactica lup
tei, dăruirea pentru victorie și ambiția nestinsă, pină Ia uitarea 
de sine, iată acele calități și virtuți care fac din sportivii înzes
trați oameni de excepție, prefiguriud in ființa și chipul lor, eroii 
care înving distanțele și secundele — campionii, recordmenii.

Asistența și oficialitățile prezente — ca și alocuțiunea rostită 
de tovarășul Anghel Alese, președintele C.N.E.F.S. — forurile 
care au oferit premii și trofee, au adus o laudă binemeritată 
înaltei măiestrii sportive. A fost evocat un bilanț rodnic pentru 
anul 1970 care fie și exprimat statistic oferă motive de satisfac
ție : 8 titluri de campioni mondiali, 3 titluri de campioni euro
peni și 38 de campioni balcanici, 9 locuri II și 8 locuri III la C.M. 
calificarea echipei naționale de fotbal Ia Turneul final din Mexic, 
intr-un cuvint un an bogat, marcat de prestigioase performanțe, 
competitorii români înscriindu-și numele, și alături de al lor pe 
cel al României, in palmaresul a numeroase competiții interna
ționale de anvergură ! Gmdurile celor prezenți exprimau recu
noștință față de partid și de stat pentru condițiile create dezvol
tării mișcării sportive, exprimau hotărîrea ca valorificind și mai 
bine talentul și puterea de muncă a tinerilor sportivi ai țării, 
competența și capacitatea tehnicienilor, resursele existente, 
sportul românesc să cucerească noi trepte în ierarhia europea
na și mondială și in primul rind Ia J. O. de la Miinehen.'

Au fost decernate mai întii cupele oferite de către toate cele 
30 de federații de specialitate celor mai buni sportivi pe ramuri 
de sport. Astfel, au întrunit sufragiile specialiștilor : Valeria 
Bufanu, (atletism), Mihai Aibu (baschet) Calistrat Cuțov (box) 
multiplii campioni olimpici, mondiali și europeni Ivan Patzaichin 
și Serghei Covaliov (caiac-canoe), Aurel Drăgan (volei) Maria 
Alexandru (tenis de masă) Ileana Drîm’oă (scrimă) Elena Ceam- 
pelea (gimnastică), Ion Panțuru (bob) Florin Gheorghiu (șah), 
Cornelia Petrușcă (popice), Gheorghe Rășcanu (rugbi) Petre 
Șandor (tir) Gheorghe Vilmoș (biatlon), Dan Cristea (schi), Eu
gen Radu Bratu (radioamatorism). Dumitru Chivu (alpinism), 
Roland Varga (turism), Constantin Vlad (călărie), Marian Cos- 
mescu (pentatlon), Ștefan Tudor și Petre Ceapura (canotaj aca
demic). Cantemir Bărbulescu și Florin Panaitescu (iahting) Vasi
le Tudor (ciclism), Ion Hortopan (haltere), Geza Szabo (hochei), 
Ionel Lazăr (judo). Ștefan Chitu (motociclisni), Aurel Popa (aero- 
modelism), Ioan N. Radu (rachetomodelism) Frederich Csaszar 
(navomodelism) Marian Slavic (natație) Ilie Daeău (oină) Ma
ria Tasnadi (patinaj viteză).

I-am lăsat înadins la urmă, pe cei care au fost cei mai înde
lung aplaudați, vedetele de primă mărime : Gheorghe Gruia 
(handbal), Ilie Năstase (tenis), Cornel Dinu (fotbal), Iaureați în 
sporturi unde noi am obținut cele mai senzaționale performanțe 
din istoria acestor discipline și pe Gheorghe Berceanu (lupte) și 
Gheorghe Fazek.aș (patinaj artistic) a căror prezență Ia Flo- 
reasea avea o semnificație dublă : Berceanu împlinea, aseară 21 
de ani, iar Fazekaș, împlinește astăzi, 15 ani.

„Trofeul* trofeelor, dacă se poate spune astfel, pentru titlul 
de „Gel mai bun sportiv român al anului '70" a fost decernat Iui 
Ilie Năstase, care în urma unui sondaj a întrunit cei mai mare 
număr de voturi. El a fost socotit de suporterii români primul 
sportiv al Europei și ocupantul locului 6 între cei mai buni 
sportivi ai lumii. L-au urmat în ordine, Gh. Gruia, Gh. Bercea
nu, Valeria Bufanu. Cornel Dinu — declarat cel mal bun fotbalist 
al anului — Calistrat Cuțov, cuplul Patzaichin și S. Covaliov, 
Maria Alexandru, Cornelia Petrușcă și Cristian Gațu, care ocu
pă cele 10 locuri în ierarhia celor mai buni sportivi ai țării 
pe 1970.

Suita distincțiilor și trofeelor continuă, firește, pe potriva is
prăvilor sportivilor noștri. Handbalistului Gh. Gruia îi reviuc 
premiul pentru „cel mai popular și eficace sportiv al anului '70“, 
— in cele 92 de meciuri internaționale el a marcat 482 de go
luri ! — oferit de Administrația de Stat Loto-Pronosport iar ti
mișoreanului Mircea Munteanu, care cu un balon de construc
ție proprie a zburat deasupra orașului Timișoara, Cupa ziarului 
Sportul oferită „celui mai temerar sportiv".

In continuarea festivității de la Floreasca, pentru merite deo
sebite in activitatea sportivă, pentru contribuția adusă întăririi 
prestigiului internațional al sportului românesc, unui număr de 
sportivi care au făcut o carieră strălucită și unor tehnicieni emi
nent! li s-au decernat titlul de maestru emerit al sportului și 
Diploma de onoare a C.N.E.F.S,

Vechi și statornici admiratori și iubitori ai sportului, un grup 
de artiști bucureșteni au oferit, intr-un epilog al neuitatei seri de 
la Floreasca, spectatorilor prezenți la această paradă a vedetelor 
arenei, sportive, un agreabil și interesant intermezzo muzical-ar- 
tistic.

V. CABULEA

i

turismul international3
tivarea statutului și a rezolu
ției privind dezvoltarea turis
mului internațional și a schim
burilor de tineret. Și cu acest 
prilej, delegația B.T.T. a subli
niat necesitatea ca B.I.T.E.J. sâ 
stimuleze o largă cooperare în
tre organizațiile de turism ale 
tineretului, indiferent dacă sînt 
sau nu membre ale sale, să sti
muleze acele acțiuni ce sînt me
nite să ducă la promovarea 
dezvoltarea turismului și 
schimburilor de tineret.

— La ce întruniri 
unor organizații 
naționale de turism pen
tru tineret a mai trimis 
delegații, in ultima vre
me, Biroul de Turism 
pentru Tineret ?

— Mai întîi aș aminti faptul 
că o delegație a B.T.T. a parti
cipat, cu statut de observator, 
la cea de a XX-a Conferință a 
Federației Internaționale a Or
ganizațiilor de Turism pentru 
Tineret (F.I.Y.T.O.), care a avut 
loc în octombrie, la Miinehen. 
Din această federație fac parte 
54 oficii și birouri de turism 
pentru tineret si studenți din 
Europa, Africa de Nord, Asia, 
America de Nord și Sud. Parti
ciparea la Conferința F.I.Y.T.O. 
a oferit Biroului de Turism 
pentru Tineret posibilitatea să 
cunoască structura și activită
țile aoestei organizații interna
ționale și să poarte discuții in
formative și tratative cu birouri 
de turism din mai multe țări din 
Europa referitor la cooperarea 
viitoare. In același timp, au 
avut loc întîlniri și informări 
cu conducerea organizațiilor 
Bayerischer Jugendrig, Deut
sche Gessellschaft fiîr Interna- 
tionalen Jugendaustauch e.V. 
(D.G.I.J.) și Comitetul olimpic 
vest-german (secția de tineret) 
cu privire la organizarea și pri
mirea turiștilor străini la Jocu
rile Olimpice de vară din 1972 
ee vor avea loo Ia Miinehen.

și 
a

ale 
inter-

Consemnez apoi participarea 
unei delegații a B.T.T. la cea 
de a XXI-a întîlnire generală 
anuală a Conferinței Interna
ționale a Birourilor de Turism 
Studențesc (I.S.T.C.) care a avut 
loc,' de asemenea, la sfîrșitul lui 
octombrie, în Irlanda. Această 
organizație a luat naștere în 
urmă cu 21 de ani sub forma 
unui cadru de consultare și 
schimb de experiență a activi
tăților birourilor de turism stu
dențesc de pe lingă o seamă de 
uniuni naționale studențești din 
unele țări ale Europei occiden
tale. în decursul anilor, Confe
rința a devenit un cadru pentru 
birourile naționale. inclusiv 
cele din țările socialiste, în mo
mentul în care s-a constatat că 
de la acest nivel internațional 
se pot obține reduceri, facilități 
și concesii din partea unor or
ganisme internaționale și în 
special cele din domeniul trans
portului.

— In perspectivă ?...
— în momentul de față stu

diem o seamă de propuneri ce 
cuprind trasee și condiții îmbu
nătățite 
unor organizații 
numeroase 
măsură ce _ ___
precise vom informa la" timp ci
titorii ziarului „Scînteia tinere
tului". în orice caz, pot să arăt 
faptul că Biroul de Turism pen
tru Tineret va diversifica forme
le de practicare a turismului 
extern ; în afara acțiunilor tra
diționale de excursii și odihnă 
va organiza direct participarea 
tinerilor și studenților la unele 
acțiuni cu caracter profesional 
și științific, cursuri de vară, 
schimburi culturale și sportive. 
In același timp. Biroul de Tu
rism pentru Tineret va întări 
relațiile bilaterale existente șj 
va lărgi continuu sfera de cola
borare cu parteneri similari din 
alte țări.

provenite din partea 
turistice din 

țări ale lumii : pe 
stabilim programe



□ Semicentenarul

SA FIE SALVATE
VIEȚILE PATRIOJILOR 

BASCI!
Tribunalul militar din Burgos 

a condamnat la moarte 6 dintre 
tinerii patrioți basci, iar pe alți 
9 la închisoare pe termene va
riind între 6 și 70 de ani, totali- 
zînd peste 519 ani de detențiu- 
he. Un singur inculpat a fost a- 
chitat. în acest mod brutal dic
tatura franchistă încearcă să in
timideze forțele populare și de
mocratice care aspiră să stabi
lească în Spania un regim demo
cratic larg, deschis progresului 
social și politic.

Actele de represiune ale au
torităților spaniole împotriva per
soanelor cu vederi progresiste 
demonstrează o dată mai mult 
slăbiciunea regimului franchist, 
măcinat de neînțelegeri interne 
care nu permite și nu tolerează 
dorința de libertate manifestată 
pe pămîntul spaniol. înscenarea 
judiciară de la Burgos și verdic
tul pronunțat împotriva patrioți- 
lor basci reprezintă o sfidare la 
adresa opiniei publice mondiale, 
o ignorare a protestelor de o am
ploare fără precedent care s-au 
făcut auzite în întreaga lume în 
sprijinul salvării vieților patrioți- 
lor basci. La mișcarea dreaptă, 
de solidaritate, cu cauza patrioți- 
lor basci participă studenți, in
telectuali, tineri muncitori și ță
rani comuniști, socialiști și 
cercuri de diferite orientări ideo
logice, în sprijinul luptei pentru

PREZUMTIVII
RĂPITORI Al LUI
PIERRE LAPORTE

AU FOST ARESTAȚI
Poliția din provincia cana

diană Quebec a anunțat ares
tarea, în noaptea de duminică 
spre luni, a principalilor trei 
suspecți de a fi organizat ră
pirea și apoi asasinarea lui 
Pierre Laporte, fostul ministru 
al. muncii în guvernul provin
cial. Paul Rose, Jacques Rose 
și Francis Simard, membri ai 
unei organizații separatiste ex
tremiste din Quebec, au fost 
capturați la 30 km de Mont
real, după o vastă operațiune 
polițienească.

libertatea poporului spaniol și 
împotriva represiunii din Spania 
s-au manifestat pentru apărarea 
vieților patrioților basci persona
lități politice bine cunoscute. 
Președintele Perului, generalul 
Juan Velasco Alvarado, a expri
mat într-un mesaj adresat gene
ralului Franco „dorința poporului 
Peruvian de a fi respectate vie
țile deținuților politici, frați ai 
Perului, amenințați de a fi uciși 
pentru ideile lor". Solidaritatea 
cu patrioții basci și-au expri
mat-o personalități eminente 
ale vieții culturale, ca Jean Louis 
Barrault, Angel Asturias, laureat 
al premiului Nobel pentru lite
ratură. Celebrul violonist Pablo 
Casals a calificat procesul de la 
Burgos drept „o acțiune care vio
lează drepturile esențiale ale o- 
mului".

Imediat după pronunțarea re
voltătoarei sentințe, un val de in
dignare a cuprins întreaga lume, 
într-q declarație făcută presei, 
ministrul de externe belgian 
Pierre Harmel a cerut comutarea 
pedepsei capitale. La rîndul său. 
Charm Bouiter, secretar general 
al Confederației internaționale a 
sindicatelor libere, a trimis o tele
gramă generalului Franco în care 
este exprimată „oroarea față de 
sentința pronunțată la Burgos". 
C.I.S.L. — se spune în telegra
mă — cere să fie mutate de ur
gență sentințele capitale. Nail 
Mac Dermott, secretarul general 
al Comisiei internaționale a Ju
riștilor din Belgia, a anunțat că 
va interveni personal pe lingă 
ministrul de justiție al Spaniei 
pentru a obține comutarea pe
depsei. Heinz Vetter, președintele 
Federației sindicatelor vest-ger- 
mane, D.G.B., a trimis o tele
gramă generalului Franco în care 
denunță decizia Tribunalului din 
Burgos.

Exprimîndu-și solidaritatea cu 
lupta poporului și tineretului 
spaniol pentru drepturi și liber
tăți democratice, împotriva opri
mării și asupririi pentru realiza
rea aspirațiilor de dreptate și 
progres social, poporul și tinere
tul român cer salvarea vieții ce
lor 6 patrioți basci, eliberarea tu
turor patrioților condamnați, în
cetarea neîntîrziată a tuturor 
persecuțiilor și a acțiunilor re
presive îndreptate împotriva for
țelor progresiste spaniole. Tine
retul, împreună cu întregul nos
tru popor. își exprimă convin
gerea că lupta patriotică în care 
se unesc toate forțele care se 
pronunță pentru o Spanie liberă 
și independentă, va triumfa.

R. P. UNGARA. Imagine din Budapesta.

Ambasadorul român
la Lima și-a prezentat
scrisorile de acreditare

Ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Repu
blicii Socialiste România la 
Lima. Mircea Sicolaescu, 
și-a prezentat luni scrisorile 
de acreditare președintelui 
Republicii Peru, generalul 
Juan Velasco Alvarado. Au 
fost de față ministrul rela
țiilor externe. Edgardo 
Mercado Jarring. și șeful
Casei militare, colonel En
rique Ibanez Burga. Cu acest 
prilej. intre 
Republicii Peru 
dorul român 
convorbire 
cursul căreia 
posibilitățile 
multilaterală

președintele 
și ambasa- 

a avut loc o 
cordială, în 
s-au subliniat 

de dezvoltare 
a relațiilor 

dintre cele două țări.

CHILE

împotriva țăranilor
cum informează agențiile de presă, in anumite regiuni 

latifundiarii se dedau la acțiuni violente împotriva ță*
După

chiliene.
rănilor, tn incertarea de a instaura un climat de teroare și de a 
zădărnici transformările progresiste pe cale de a fi înfăptuite in 
această țară.

O situație deosebit de încor
dată s-a creat în provincia Cau- 
tin, unde mercenari plătiți de 
moșierii locali au atacat pe ță
rani in timpul cind aceștia cele
brau .-sărbătoarea natalități:-.

Ca urmare a evenimentelor, 
ministrul de interne chilian. Jose 
Toha. a organizat o consfătuire 
cu conducătorii corpului de ca

Willy Brandt 
externă a guvernului său

despre politica

Partidului Comunist

Francez

Intr-un interviu acordat a- 
genției D. P. A., cancelarul 
R. F. a Germaniei. Willy 
Brandt, a relevat că in dome
niu! politicii externe, guvernul 
său „a depășit o perioadă 
stagnare atît în ceea ce 
vește Europa occidentală.

de 
pri-

Cit 
și în relațiile cu Estul. Primii 
pași pe calea unei înțelegeri 
cu vecinii noștri din Europa 
răsăriteană — a spus cancela
rul — au fost deja întreprins i“. 
Ca preocupări importante pen
tru anul viitor, Brandt a men-

ționat continuarea politicii eu
ropene. ratificarea tratatelor 
de Ia Moscova șt Varșovia. În
cheierea cu Cehaskn acta a 
unui tratat de renunțare la 
folosirea forței, ca ș: o soluțio
nare satisfi -ătoare a proble
mei Berlinului occioentak 
Totodaiă. cancelarul federal 
ș.-a exprimat speranța. in
tr-o soluționare pașnică a 
conflictelor Rin As» de sud- 
est ți din 
piat. intr-o 
dințelor de

Orientul Ațto- 
întărire a ten- 

destincere între
Est și Vest.

rabimeri «i cu reprezentanții or
ganelor Judiciare. în urma că
reia a declarat că vor fi luate 
măsuri hotărite pentru ca cei 
vinovați de atacarea țăranilor să 
fie trași la răspundere. Guvernul, 
a spus ministrul, va avea grijă 
ca provocatorii de tulburări să 
primească o ripostă energică și 
să sufere rigorile legii.

în cadrul măsurilor împotriva 
bandelor stipendiate ale latifun
diarilor, relatează ziarul ,.Siglo“, 
carabienierii au efectuat pe trei 
mari latifundii percheziții în 
scopul descoperirii și confiscării 
armelor. Totodată, informează 
ziarul, a fost ordonată arestarea 
moșierilor care au organizat 
atacuri armate contra țăranilor.

Consiliul Național al Confe
derație! naționale a țăranilor din 
Chile a dat publicității o decla
rație în care cheamă pe toți lu
crătorii pă mintii ha să-și unească 
rindurile pentru a contracara 
cndtirile moșierilor și să se so- 
hdanzne cu cei care lupta pen
tru împărțirea latifundiilor lă
sate in paragină Confederația a 
apelat la membrii săi să acorde 
un sprijin deplin guvernului în 
aplicarea rapidă a reformei a-
grare.

TINERETUL LUMII • TINERETUL LUMII

Reintegrare parțială
Cuvintarea lui Edward Gierek

MARGINALII LA CONGRESUL „TINERILOR SOCIALIȘTI44 
DIN R. F. A GERMANIEI

Luerările Congresului 
federal al „Tinerilor so
cialiști", care s-a ținut 
cu două s&ptămîni în 
urmă Ia Brema, au fost 
urmărite cu interes de 
opinia publică din R. F. 
a Germaniei, și anume 
atît în tabăra guverna
mentală cît și în cea a 
opoziției. Ce-i drept, din 
motive deosebite.

Dacă guvernul și, în primul 
rînd, evident, conducerea Par
tidului Social-Democrat, do
rea ca tinerii săi membri 
(„Tinerii socialiști din Parti
dul Social-Democrat", cum se 
numește exact organizația, 
grupează pe toți membrii 
partidului — circa 190 000 sau 
25 la sută din efectivul total 
— care nu au depășit 35 de 
ani) să nu adopte o linie prea 
diferită de a întregului partid, 
opoziția era interesată tocmai 
de o asemenea situație. In 
fond. U.C.D.—U.C.S. se folosi
se masiv în timpul campaniilor 
electorale ale acestui an — 
îndeosebi în Hessa și Bavaria 
■— de cursul politic adoptat.de 
„Tinerii socialiști" la congre
sul din anul trecut — care ce
rea „reforme anticapitaliste de 
structură" — pentru a-și asi
gura un număr cît mai mare 
din voturile dreptei. Condu
cerea P.S.D. căzuse, de altfel, 
victimă acestei stratageme a 
opoziției de a face din „Ti
nerii socialiști" un fel de spe
rietoare pentru micul burghez, 
fiind tentată să le arunce în 
spate acestora răspunderea 
pentru Anele pierderi de vo
turi la scrutinele de land a- 
mintite.

Importanta acordată de con
ducerea P.S.D. congresului or
ganizației sale de tineret re
zultă din faptul că președin
tele P.S.D., cancelarul Brandt, 
împreună cu vicepreședintele 
partidului. Wehner, secretarul 
general organizatoric Wisch- 
newski, și ale personalități 
ale conducerii au fost prezen
te la lucrări, încercînd să de
termine congresul la o linie 
mai „moderată", mai ales că

semnalele înregistrate în ulti
ma vreme din rîndul organi
zației de tineret nu lăsau să 
se întrevadă o asemenea evo
luție („Tinerii socialiști" se 
desolidarizaseră în mod public 
de hotărîrea P.S.D. de a inter
zice membrilor săi colaborarea 
și contactele cu comuniștii, 
demonstrînd acest lucru și 
practic la așa numitul „Con
gres al ucenicilor").

Eforturile persuasive ale re
prezentanților conducerii 
P.S.D. la congresul de la Bre
ma nu aU avut decît rezultate 
minime. „Tinerii socialiști" au 
manifestat oarecare înțelegere 
pentru situația nouă în care 
se află P.S.D. ca principal 
partid guvernamental, evitînd 
atitudini care ar putea dăuna 
acestei poziții. Aceasta referi
tor la formă ; cît privește con
ținutul, cursul adoptat la con
gresul anterior a fost men
ținut, cu specificarea că tre
buie adîncită activitatea prac
tică și teoretică și depășite te
zele abstracte. Președintele 
„Tinerilor socialiști", Karsten 
Voigt, promotorul acestei o- 
rientări, a fost reales în func
ție cu o majoritate elocventă, 
contracandidatul său, Gansel, 
adept al unei linii mai apro
piate de a conducerii P.SX). 
neîntrunind decît 58 din 200 
de voturi. Problema ..reforme
lor structurale" a rămas mai 
departe în centrul programu
lui politic, strategia realizării 
lor urmînd să fie dezbătută 
amplu anul viitor în cadrul 
unui congres federal extraor
dinar al organizației.

Printre principalele punc
te ale acestui program figu
rează :

— o reformă fiscală prin 
care să se obțină de la inves
titorii particulari mai multe 
mijloace financiare pentru lăr
girea sensibilă a cheltuielilor 
statului în domenii importan
te : învățămînt, construcții de 
locuințe, sănătate și asigurări 
sociale, protecția mediului în
conjurător ;

— colaborare cu „toate or
ganizațiile politice relevante 
ale mișcării muncitorești care

tind spre reforme anticapita
liste de structură pentru tre
cerea la socialism".

După cum declara Karsten 
Voigt într-un interviu acordat 
după congres revistei DER 
SPIEGEL, „Tinerii socialiști* 
continuă să aibă în multe pri
vințe nu numai concepții di
ferite, ci și opuse față de 
P.S.D. Reintegrarea în partid 
nu a reușit decît parțial.

BAZIL ȘTEFAN

ORIENTUL 
APROPIAT

Agenția P.A.P. trar-mite : La 
28 decembrie. Ia Katowice a 
axut loc ședința plenară a 
Comitetului voievodal al PMUP 
din Katowice. La lucrările 
plenarei a participat primul- 
-ecretar al C.C. al PMUP, 
Edward Gierek. care, la cere
rea sa, a fost eliberat din func
ția de prim--ecretar al Comite
tului voievodal de partid, în 
legătură cu alegerea sa ca Drim- 
secretar al C.C. al PMUP !a 
plenara a 7-a a Comitetului 
Central.

Primul secretar al C.C. al 
P.M.U.P. a rostit o cuvimare. in 
care a -ubliniat necesitatea 
dezvoltării permanente a noi-

ier inițiative creatoare, patrio
tice, care servesc creșterii avu- 
tie: naționale si, prin aceasta, 
Imimnătățlrii ■ condițiilor de 
muncă si ce viață ale poporului, 

legaturi strînsă cu clasa 
rr. tr.c:: aare. a «pus Edward 
G.erek. ccndudndu-se după In- 
țeleDciunea si experiența sa. 
bâzindu-se pe încrederea și 
sprijinul ei, partidul va rezolva 
problemele economice complexe 
și va. conduce activitatea de 
dezvoltare a bazei materiale, 
folosind Inițiativa. capacitatea 
și energia poporul tu. spre binele 
Pclcntei populare.

Astăzi, comuniștii francezi, 
masele largi de oameni ai 
muncii din Franța, sărbăto
resc aniversarea a 50 de ani 
de la crearea Partidului Co
munist Francez.

Cu adinei rădăcini in rea
litățile Franței, continuator 
al unor îndelungate tradiții 
revoluționare in care găsim 
înscrisă cu litere de aur 
pagina de înalt eroism a Co
munei din Paris — prima re- 
voiuție proletară — Partidul 
Comunist Franeez și-a pus, 

• de-a lungul celor cinci de
cenii de existență, întreaga 

■ sa activitate in slujba inte- 
‘ raselor fundamentale ale cla- 
' sei muncitoare, ale națiunii 

franceze, in slujba cauzei 
democrației, progresului, pă
cii și socialismului. Totodată 
P.C.F. s-a afirmat, perma
nent. ca un partid interna
ționalist, manifestindu-și ac
tiv solidaritatea cu lupta po
poarelor din întreaga lume 
pentru libertate, pentru 
dreptul de a-și hotărî sin
gure destinul.

In anii care au premers 
celui de-al doilea război 
mondial, P.C.F., exponent și 
stegar al luptei pentru in
teresele vitale ale poporului 
francez s-a manifestat ca o 
forță activă in combaterea 
pericolului fascist. Organi
zator al marilor greve și de
monstrații de masă care au 
anihilat puciul fascist din 
1934. luptător consecvent, 
pentru înfăptuirea „Frontu
lui popular de luptă pentru 
piine, libertate și pace" a că
rui victorie in alegerile din 
1936 a barat calea ascensiunii 
fascismului in Franța, Parti
dul Comunist Francez și-a 
înscris cu cinste numele in 
fruntea mișcării patriotice, 
antifasciste din Franța. în 
anii rezistenței poporului 
francez împotriva cotropito
rilor hîtleriști, pentru salva
rea Franței, P.C.F. a fost, 
din nou. in primele rinduri 
ale luptei, inițiind primele 
grupuri armate și formațiuni 
de partizani, fiind tot timpul 
inima acțiunilor contra ocu- 
panților. conducind insurec
ția forțelor populare din Pa
ris in august 1944. 75 000 de 
comuniști francezi au căzut 
sub gloanțele plutoanelor de 
execuție hitleriste sau au 
murit ir. lagărele de concen
trare naziste. Prin lupta sa 
plină de abnegație, prin 
jertfele de singe ale comu
niștilor. Partidul Comunist 
Francez și-a dovedit, in unul 
din ceie mai grele momente 
a.e istoriei tării, patriotis
mul înflăcărat, identitatea cu 
interesele supreme ale aa- 
țiunti. ale patriei.

Anii postbelici au fost ani 
în care Partidul Comunist 
Francez s-a afirmat ca un 
puternic partid de mase, pre
zent in fruntea luptei pentru 
democrație și progres social. 
P.C.F. a inițiat și condus largi 
și energice acțiuni de masă 
pentru înfăptuirea revendi
cărilor economice și social- 
politice ale muncitorimii, ale 
maselor de oameni ai mun
cii. împotriva ofensivei mo
nopolurilor. în același timp 
Partidul comuniștilor fran
cezi a condus vaste campanii 
populare împotriva N.A.T.O..

pentru lichidarea bazelor 
N.A.T.O. de pe teritoriul 
Franței. împotriva războaielor 
coloniale din Indochina, pen
tru pace jn Algeria. împotri
va intervenției S.U.A. în 
Vietnam. Prin succesele do- 
bindite in apărarea interese
lor vitale ale maselor largi 
populare, prin rolul activ ju
cat în fruntea celor ce mun
cesc de Ia orașe și sate în 
marile bătălii sociale, în 
lupta pentru profunde trans
formări democratice, P.C.F. 
și-a ciștigat un mare presti
giu. se bucură de sprijinul a 
milioane de oameni ai mun
cii. constituie o forță de bază 
a vieții politice și sociale 
franceze.

Obiectivul principal în e- 
tapa actuală în acțiunea 
P.C.F. îl constituie, așa cum 
au stabilit congresele și ple
narele din ultimii ani ale 
partidului, lupta pentru reîn
noirea țării, pentru o demo
crație politică și economică 
avansată care să deschidă 
calea înfăptuirii societății so
cialiste în Franța. în condi
țiile specifice ale acestei 
țări.

Desfășurat la începutul a- 
cestui an. cel de-al XIX-lea 
Congres al P.C.F. a reliefat 
eforturile pentru elaborarea 
unor răspunsuri realiste la 
cerințele dezvoltării sociale 
în Franța zilelor noastre, 
pentru aplicarea creatoare a 
principiilor fundamentale ale 
marxisri-leninismului la con
dițiile concrete ale Franței. 
In raportul principal pre
zentat la Congres si în dez
baterile Congresului s-a rele
vat importanța momentului 
național și a riguroasei res
pectări a particularităților 
fiecărei țări și fiecărui po
por subliniindu-se. totodată, 
că lupta pentru independență 
națională este o componentă 
capitală a luptei împotriva 
imperialismului, că apăra
rea independenței naționale 
este — așa cum aprecia Ra
portul „o condiție vitală pen
tru ca un regim democratic 
să-și poată îndeplini sarcina 
de progres și să facă ine
ficace presiunile și ingerin
țele imperialismului". Anali- 
zind problemele luptei contra 
monopolurilor, ale regrupării 
forțelor democratice și mun
citorești pentru o democra
ție avansată și socialism, cel 
de al XIX-lea Congres al 
P.C.F.. a accentuat necesita
tea unității de acțiune a cla
sei muncitoare, a tuturor oa
menilor muncii. O evidentă 
însemnătate in această pri- 
v;nțâ. o au convorbirile ce 
se desfășoară de o bucată de 
vreme intre cele două princi
pale partide ale stîngii fran
ceze. Partidul Comunist și 
Partidul Socialist, vizînd' rea
lizarea unui acord politic, 
pentru unirea forțelor mun
citorești franceze. Totodată. 
P.C.F. militează pentru o 
strinsă cooperare a comu

niștilor cu alte formații po
litice de stingă, pentru unirea 
eforturilor tuturor forțelor 
progresiste în lupta pentru 
profunde transformări demo
cratice, peniru progres so
cial.

Comuniștii. întregul nostru 
popor, participă cu senti
mente de profundă prețuire 
și solidaritate la aniversarea 
a cinci decenii de activitate 
a Partidului Comunist Fran
cez. Pe; temelia vechilor le
gături de simpatie, afinitate 
și prietenie dintre popoarele 
român și francez s-au dez
voltat relații strînse între 
clasa muncitoare. între miș
cările revoluționare, intre 
partidele comuniste din tăji- 
le noastre. Aceste relații au 
fost marcate de numeroase 
momente de vibrantă soli
daritate internaționalistă. 
Participarea unor tineri ro
mâni pe baricadele Comunei 
din Paris, sprijinul acordat 
de comuniștii francezi lupte
lor muncitorimii române din 
1933, și solidaritatea comu
niștilor români, * a oamenilor 
muncii din România cu Fron
tul Popular din Franța, pa
ginile de eroism înscrise de 
comuniști și uteciști români 
în rîndurile rezistenței anti
hitleriste din Franța, toate 
acestea vorbesc despre tra
diția legăturilor de prietenie 
și solidaritate dintre mișca
rea revoluționară din Franța 
și România, dintre cele două 
popoare.

în anii de după război, și 
mai ales în ultimii ani. rela
țiile de prietenie și colabo
rare dintre P.C.R. și P.C.F. 
au cunoscut o continuă dez
voltare în interesul comun al 
partidelor și popoarelor noas
tre. al cauzei generale a so
cialismului. O deosebită în
semnătate în această evoluție 
au avut-o întîlnirile tovară
șului Nicolae Ceaușescu cu 
tovarășii Waldeck Rochet, 
Georges Marchais si alți con
ducători ai P.C.F.

Cele două partide își ma
nifestă hotărîrea de a dez
volta pe mai departe legatu
rile de prietenie și colabo
rare. Ele sint, totodată, una
nime în a aprecia că extinde
rea colaborării multilaterale 
dintre România și Franța 
corespunde intereselor priete
niei tradiționale dintre po
poarele român și francez, 
promovează principiul co
existenței și cooperării reci
proc avantajoase dintre state 
cu orinduiri sociale diferite, 
constituie o contribuție la 
destindere si securitate _ in 
Europa, la asigurarea pacn.

La a 50-a aniversare, po
porul, tineretul nostru adre
sează Partidului Comunist 
Francez un salut călduros si 
urări de succes în activitatea 
sa pusă în slujba nobilelor 
teluri ale fericirii și prospe
rității poporului francez, 
cauzei păcii, democrației și 
socialismului.

La conferința cvadripartită 

de la Paris „nu a fost totuși 
obținut nici un progres“

INTERVIUL ȘEFULUI DELEGAȚIEI R.D. VIETNAM

Ședința festivăJ >

a Comitetului
Central

al Partidului

• GUVERNUL ISRAE
LIAN A HOTARlT SA 
PARTICIPE LA CON
VORBIRILE JARRING.

TEL AVIV. — Guvernul 
israelian a hotărit luni să 
participe din nou la cor.vor- 
birile cu privire la soluționa
rea pașnică a conflictului din. 
Orientul Apropiat, desfășura» 
sub egida ambasadorului Gun
nar Jarring, anunță un comu
nicat oficia!.

Decizia guvernului va fi su
pusă marți dezoaterii și apro
bării Parlamentului.

• ATAC ISRAELIAN A- 
SL PRA SATULUI LI
BANEZ TATAR

BEIRUT. — O nouă unitate 
israeiianâ heb purtată a atacat in 
noaptea de duminică spre luni, 
satul Yatar din radul ■ Libanului, 
a anunțat un purtător de cuvînt 
militar libanez. Cîteva persoane 
au fost ucise, iar mai multe ca
se distruse. Potrivit aceluiași pur
tător. de cuvînt, citat de agenția 
Francă Preș se. unitatea israelia- 
nâ s-a retras după un schimb de 
focuri cu forțele libaneze.

Confirmînd atacul, un purtă
tor de cuvînt militar israelian a 
arătat că este vorba de o opera
țiune de represalii, ca urmare a 
atacurilor lansate de unitățile pa
lestiniene staționate la Yatar îm
potriva localităților de frontieră 
israeliene Zarith și Chtoula.

într-un interviu acorda*. roren- 
por.der.iulu; ziarului _PRAVDA" 
la Paris, șeful delegației R. D. 
Vietnam Ia conferința evade:- 
partită în probiessa Vietna
meză. Xnan Tmry. a declara: cL 
deși in cei dot ani de actrritarte 
ai corJafcței au avu: joc rrca 
lto de ședmte. un a fost socai 
obținu: nări un reocer. Amt- 
mstratia S.IA, a sees eL Joăo- 
seste tCBSativeâe ca un paravan 
pentru poiriica de forță pe care 
o duce R coctimsă să — K » 
spre sâbfugarea rom-a a Vâet- 
v—rirri de aud. a T aosuluj st 
Canwodga^ ceea ce șt exoLcă 
cont: mta-ea războtuuri arrer.can 
d-.n V^tnam și extinderea hc in

Re fertixfa-se la derîarația din 
1® decembrie a fîm» iiai'r Re- 
xxjiupoear Provizoriu a! Repu
blic; Vietnamului de Sud. care 
precede posibilitatea de a trece 
la cLscutarea eliberării prizonie
rilor de război in condițiile in 
care S U.A. ar declara că tint 
gata să-și retragă trupele lor si 
ale aî sțlior lor din Vietnamul 
de sud total și necondiționat, 
pină la 30 iunie 1971. propunere 
la care guvernul american nu a 
dat nici un răspuns. Xuan Thuy 
a apreciat că tăcerea părții ame
ricane nu face decit să confirme 
faptul că ea dorește să mențină 
ocunatia in Vietnamul de sud un 
timp îndelungat. Deși acest ter
men este pe deplin rezonabil, a 
spus el. dacă S.U.A. nu sint de 
acord cu data menționată „le 
vom propune să avanseze ele o 
altă dată care să poată fi exa
minată".

Pentru a asigura succesul con
ferinței de la Paris, a arătat 
conducătorul delegației R. D. 
Vietnam, este necesar ca „S.U.A. 
să dea un răspuns serios la pro-

R=vxxtriMcar Provaorra al Re
ni gS -— - V t, q» Cr -

rsmage prră U 3® in
soaie * wpC - aanemcaae ș> a- 
Latifor lor r»— V: , 3»
» resoeo dreptul la ar-rraerer- 
m--are al uacc—at.e; ă_z Vjeaa- 
Kd de sadL să rors—ă la fee- 
tsarea tr-xt gave:a de coaLtie 
pros-jorin care sâ pregătească 
aăegeri> geseraie. Lbere K de
mocratice in V *- v»g» i’ de 
să înceteze artele de războc sc 
oetce acțmxti care lezează sure- 
ranțtatea r secnm.tațea R. D.

Solidaritate
cu populația din 

Arhipelagul Ryukyu
Aproximativ 20 000 de locui

tori ai Okinawei au participat 
duminică la Tokio la un mare 
miting pentru a-și exprima soli
daritatea cu populația din Arhi
pelagul Ryukyu, care luptă împo
triva bazelor militare americane. 
Participanții la miting au adop
tat o declarație prin care cer li
chidarea bâzelor americane din 
Okinawa, evacuarea armelor chi
mice, trecerea puterii juridice în 
competența organelor locale și 
demisia imediată a înaltului co
misar militar american, James 
Lampert.

Comunist 
francei

Lob: a avut loc la Paris șe
dința festivă a Comitetului 
Centrai al Partidnim Coutn- 
mst Francez, comaaată ani- 
verțârn i 50 de ani de la 
cearea partidnhE.

In cnvmtul rostit la adu
nare. Gaston Piissonn er. se
cretar al C.C. al P.CE, a 
subcn-it că Partidul Comu
nist Fraracez a acumulat în 
cei 50 de ani de existență o 
ampli experiență politică, de- 
vru -d cel mai mare partid 
revoiutiouar și democratic 
din Franța. Istoria P.CT. 
este istoria luptei pentru uni
tatea clasei muncitoare ți z 
tuturor forțelor democratice 
din Franța, a spus «orbitorul, 
care a evidențiat în conti
nuare marea contribuție a 
comuniștilor francezi la or
ganizarea luptei contra cotro
pitorilor fasciști în timpul ce
lui de-al doilea război mon
dial. Plissonnier a relevat re
lațiile internaționale ale Parti
dului Comunist Francez, fi
delitatea sa față de marxism
leninism. faptul că P.C.F. nu 
precupețește nici un efort 
pentru salvgardarea și întări
rea păcii. Omagiind pe vete
ranii partidului, «orbitorul a 
exprimat hotărîrea de a lărgi 
rîndurile P.C.F. cu noi 
luptători pentru cauza clasei 
muncitoare.

TELEGRAMĂ
Comitetul Central al Partidului Comunist Român a a- 

dresat Comitetului Central al Partidului Comunist Francez, 
următoarea telegramă:

Dragi tovarăși,

Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a creării Partidului 
Comunist Francez, Comitetul Central al Partidului Comu
nist Român, în numele comuniștilor și al tuturor oamenilor 
muncii din Republica Socialistă România, adresează între
gului dv. partid, clasei muncitoare, oamenilor muncii fran
cezi calde felicitări și un salut frățesc.

Moștenitor și continuator al celor mai bune tradiții de 
luptă revoluționară ale poporului francez, partidul dum
neavoastră, în decursul existenței sale semicentenare, și-a 
consacrat activitatea intereselor fundamentale ale clasei mun
citoare, ale națiunii franceze, devenind o forță puternică și 
activă în viața politică și socială a Franței. Animați de 
sentimente profunde de caldă simpatie și solidaritate, mem
brii partidului nostru, poporul român urmăresc cu viu in
teres activitatea și lupta Partidului Comunist Francez, efor
turile și acțiunile sale pentru unirea tuturor forțelor mun
citorești, democratice și progresiste, pentru realizarea aspi
rațiilor de progres social, independență națională, bunăstare 
și pace ale oamenilor muncii francezi.

Cunoaștem activitatea Partidului Comunist Francez des
fășurată pe plan extern, ca unul din detașamentele active 
ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale, con
tribuția sa la lupta împotriva imperialismului, colonialismu
lui și neocolonialismului, pentru dreptul fiecărui popor de 
a-și hotărî singur soarta, pentru instaurarea unor relații de 
înțelegere și colaborare între popoare.

Relevăm cu satisfacție relațiile de prietenie internationa
lists statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist Francez. Aceste relații s-au cimentat în lupta 
clasei muncitoare, a popoarelor noastre împotriva exploa
tării și asupririi capitaliste, în anii grei ai războiului anti
hitlerist, cind sute de comuniști și antifasciști români au 
luptat în rezistență alături de comuniștii, de patrioții francezi, 
în colaborarea tovărășească dezvoltată între partidele noas
tre în ultimii ani.

Relațiile între partidele noastre aduc o însemnată con
tribuție la dezvoltarea legăturilor cu vechi tradiții de prie
tenie dintre România și Franța, dintre cele două popoare 
ale noastre, potrivit interesului reciproc, cauzei păcii, secu
rității și înțelegerii internaționale.

Ne exprimăm profunda convingere că prietenia și co
laborarea între partidele noastre se vor dezvolta și în viitor 
pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționa
lismului proletar, ale independenței și neamestecului în 
treburile interne, ale respectului reciproc și egalității în 
drepturi, în interesul partidelor și popoarelor noastre, al 
unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, 
a tuturor forțelor antiimperialiste.

La marea dumneavoastră aniversare, vă dorim, dragi to
varăși, noi și mari succese în activitatea ce o desfășurați 
pentru viitorul luminos al poporului francez, pentru triumful 
țelurilor nobile ale democrației și socialismului, indepen
denței naționale și păcii.
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