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prim secretar al Comitetului Mu
nicipal București al U.T.C.

Este un lucru de la sine înțe
les că sarcinile ce revin organi
zației noastre și în special tine
rilor ce-și desfășoară activitatea 
în întreprinderile industriale alo 
municipiului decurg din cele ce 
iau în fața colectivelor de oa- 

. aeni ai muncii din unitățile e- 
co.Țoinice ale Capitalei. în anii 
acestui cincinal, economia bucu- 
reșteană ca de altfel și cea a tu
turor județelor țării, va cunoaște 
creșteri importante. Edificator în 
această privință ni se pare faptul 
că încă din 1971 producția glo
bală va spori cu 9,4 la sută, com
parativ cu planul anului trecut. 
Dar, amintind acest procent a- 
vem doar imaginea cantitativă a 
dinamismului acestui prim an al 
cincinalului. Pentru a o completa 
mă simt dator să relev că cea mai 
importantă caracteristică a aces
tui prim an, precum și a celor
lalți ce vor urma, va fi repre
zentată de ridicarea calitativă a 
activităților economice în toate 
domeniile. Cu alte cuvinte se 
va insista cu precădere asupra 
creșterii eficienței, asigurării u- 
nei calități superioare a produ
selor, sporirii productivității mun
cii. Realizarea în practică a aces-' 
tor deziderate, se va baza, între 
altele, pe valorile mai ridicate 
ale indicilor de dezvoltare prevă- 
zuți pentru industria construc
toare de mașini și îndeosebi pen
tru domeniile de profil electro
nic și electrotehnic. Cîteva exem
ple în acest sens vor fi, cred, su
ficiente pentru a ilustra cele 
spuse. La Uzinele „23 August" 
Fabrica de mașini unelte și agre-

(Continuare în pag. a V-a)
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CHIRILĂ, 

pr n-secretar al comitetului ju
dețean Cluj al U.T.C.Bilanțul anului încheiat de oamenii muncii din județul Cluj, consemnează îndeplinirea planului la producția globală încă din 24 decembrie, permițînd realizarea unei producții suplimentare în valoare de peste 200 milioane lei. în acest climat de muncă entuziastă și totală dăruire tineretul , uteciștii organizației noastre județene, români, maghiari și de alte naționalități, integrați în marea familie a României socialiste se pregătesc să întîmpine aniversarea semicentenarului creării P.C.R.. cel de-al IX-lea Congres al U.T.C., încă din primele zile ale noului an cu realizări pe măsura posibilităților. Pentru îndeplinirea tuturor sarcinilor aduse în actualitate deja de începerea noului cincinal, ne preocupă amplificarea prezenței tineretului în viața economică. îmbunătățirea activității organizațiilor U.T.C. din întreprinderi și de pe șantierele de construcții. Ca parte integrantă a educației comuniste a tinerei generații, dezvoltarea responsabilității tinerilor față de îndeplinirea sarcinilor profesionale. sporirea răspunderii sociale a fiecărui tînăr. va constitui obiectivul esențial al activității organizațiilor U.T.C. în viitorul cincinal. Centrul de greutate al activității noastre va fi deplasat cu și mai multă insistență în mijlocul celor mai tineri muncitori, în zona faptei directe, utile, a activității de producție. Sîntem preocupați ca organizațiile U.T.C. să-și facă simțită mai

(Continuare în pag. a V-a)

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu

a făcut, ieri, o vizită de lucru

in unități industriale

din județul și municipiul Brașov

IERI, LUNI 4 IANUARIE, PRIMA ZI DE LUCRU DIN 1971, ÎNCEPU
TUL NOULUI CINCINAL, COLECTIVELE UNOR IMPORTANTE UNI
TĂȚI INDUSTRIALE DIN MUNICIPIUL Șl JUDEȚUL BRAȘOV AU AVUT 

BUCURIA DE A-L PRIMI ÎN MIJLOCUL LOR PE TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU.

în vizita de lucru pe care a întreprins-o la Uzina „Electro- precizia" din Săcele, la Uzina nr. 2 — Brașov, la Uzinele „Hidromecanica" și „Metroim" din municipiul Brașov, la Fabrica de scule din Rîșnov și la Uzina „6 Martie" din Zăr- nești, secretarul general al partidului a fost însoțit de tovarășii Maxim Berghianu, Iosif Banc, Petre Blajovici, Vasile Patilineț, precum și de tovarășii Constantin Cîrțînă, prim-fiecretar al Comitetului județean Brașov al P.C.R., președintele Consiliului popular județean, și loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini.Metodă de lucru adînc încetățenită în activitatea conducerii partidului nostru, a secretarului general, contactul permanent cu oamenii muncii, cu realitățile din economie și viața socială, oferă posibilitatea analizării directe, la fața locului, a modului cum se traduc în fapt, sarcinile planului de stat.Dialogul conducătorului partidului și statului cu masele de muncitori, tehnicieni, ingineri, cu factori de conducere ai unităților economice a adus și aduce necontenit soluții creatoare, apte să se concretizeze în realizări pe tă- rîmul îmbunătățirii calității produselor, în valorificarea

Ca pretutindeni și la Uzinele 
„Hidromecanica", secretarul 
general al partidului a fost 
întîmpiruit cu căldură, cu a- 

plauze și ovații

POLICLINICA
STUDENȚEASCĂ

CUM AJUNGE
STUDENTUL
LA MEDIC?

INDICAȚII PREȚIOASE, IMPULS ÎN

ACTIVITATEA CREATOARE DIN 
PRIMELE ZILE ALE NOULUI CINCINAL

Bucureștiul are astăzi 46.000 
de studenți. Adică o populație 
universitară egală cu a unui o- 
raș de mărime medie. Există 
chiar centre de județ care nu de
pășesc cu mult asemenea cifre. 
La dispoziția studenților, în ca
zul că au nevoie de asistență 
medicală, se află o policlinică, 9 
dispensare de institut și un spi
tal. în mod normal ar fi sufi
cient. Totuși, sub aceste cifre se 
ascund unele aspecte particulare, 
legate de capacitatea reală a re
țelei sanitare a centrului univer

sitar, de calitatea și operativita
tea cu care se răspunde solicită
rii studenților. în ceea ce priveș
te calitatea asistenței medicale, 
cu unele excepții trebuie spus că 
specialiștii din rețea se strădu
iesc să-și facă datoria.

Cum ajunge însă studentul la 
medic ? în primul rînd nu pu
tem să nu ne oprim în fața unor 
cifre: acum 10 ani, cînd numărul 
studenților din București nu re
prezenta decît jumătate din cel 
actual, la policlinica centrală lu
crau cinci medici ftiziologi ; as-
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« LA UZINA „ELECTRO- 
PUTERE“ din Craiova, la Fa
brica de transformatoare au 
fost consemnate ultimele re
zultate ale probelor funcțio
nale la cel mai mare produs 
electrotehnic realizat aici — 
autotransformatorul de 400 
MVA, destinat echipării sta
țiilor electrice de transforma
re de la Slatina și București. 
De asemenea, au început lu
crările la al doilea autotrans- 
formator de aceeași putere, la 
transformatorul bloc de 190 
MVA, cu care va fi dotat hi- 
droagregatul nr. 5 al Centra
lei electrice la Porțile de Fier.

• IN PRIMELE ZILE ale 
noului an, la Fabrica de tri
cotaje din Miercurea Ciuc a 
fost pusă în funcțiune cea 
de-a 360-a mașină rectilinie de 
tricotat. In probe tehnologice

tăzi sînt doar doi. Funcționa un 
serviciu de chirurgie cu o sală 
pentru intervenții în care erau 
încadrați trei medici specialiști, 
în prezent a rămas unul singur, 
iar sala funcționează... la spita
lul Filantropia! Fină la 1 noiem
brie 1970, policlinica beneficia 
de serviciile unui medic endocri- 
nolog; postul a fost desființat. 
Este evident: că în condițiile du
blării numărului studenților și a 
scăderii personalului medical, o- 
perativitatea în acordarea con
sultațiilor, ca și calitatea acesto
ra nu au decît de suferit.

în ancheta noastră am urmărit 
timp de o săptăihînă cîțiva stu
denți bucureșteni care solicitau 
asistentă medicală : Ion Bodianu, 
anul IV, T.C.M., Simbna Suditu, 
II, chimie industrială,'Ștefan Ha- 
laliuc, TI, mecanică, R. Stoian, 
III — istorie, M. Georgescu, II 
— A.S E. Să presupunem acum, 
sintetizînd experiența acumulată 
vrînd nevrînd de către noi cu a- 
cest prilej, că sîntem în situația 
unui student și dorim o consul
tație.

începem prin a trece pe la dis
pensarul de institut. Fiind la Po
litehnică, de pildă, ne îndreptăm

ANDREI BARSAN

(Continuare in pag. a Il-a)

DIN PRIMELE ZILE ALE ANULUI I 
AL CINCINALULUI ■»

mai judicioasă a fondurilor de investiții, a potențialului de gîndire al muncitorilor, tehnicienilor, proiectanților și inginerilor. Prezența secretarului general al partidului în mijlocuț colectivelor de sa- lariați dă un nou impuls activității creatoare a acestora. Totodată, întâlnirile tovarășului Nicolae Ceaușescu. a celorlalți conducători de partid cu lucrători din industrie, cu țărani cooperatori, cu masele de cetățeni români, maghiari, germani constituie tot atîtea prilejuri de manifestare a unității de monolit dintre partid și popor, piatră de temelie a orîn- duirii noastre socialiste, chezășie a unor noi și importante izbînzi în opera istorică de e-
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• SIDERURGIA - 
văzută de tineri 
siderurgiști

• Ofertele
profesionale 

ale turismului
• Rubrica 

concurs — 
„Vă așteptăm 
în școala 
noastră1

— Liceul pedagogic 
din Blaj

• Poșta 
paginii

— viata bate la usă 

se află alte 30 de astfel de 
mașini, urmînd ca ultimul lot 
de 40 de mașini, prevăzut pen
tru etapa inițială de con
strucție a fabricii, să fie mon
tat în primul trimestru din a- 
cest an.

• LUNI, IN PRIMA ZI DE 
LUCRU A NOULUI AN, pe 
șantierul ecluzei și al baraju
lui de la Porțile de Fier, con
structorii au turnat primii 200 
mc de beton.

In centrala electrică apara
tele de măsură și control au 
indicat că cele două hidroagre- 
gate, intrate în funcțiune a- 
nul trecut cu un avans total 
de aproape 200 zile, au produs 
în prima zi a acestui an 14 
milioane kWh energie electri
că. Concomitent, în cadrul 
probelor tehnologice s-a efec
tuat o nouă rotire cu apă a

dificare pe pămîntul României a societății socialiste multilateral dezvoltate.Vizita de ieri în întreprinderile din municipiul și județul Brașov dobîndește semnificații aparte prin faptul că ne găsim la început de an și la început de nou cincinal, care va situa România într-un stadiu cu mult superior celui de astăzi în toate domeniile, într-o atmosferă de lucru, de consultare largă a muncitorilor și specialiștilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a analizat cu colectivele întreprinderilor vizitate obiectivele ce le revin, atît din acest an, cît și cele fixate pentru întreaga perioadă a cincinalului. Au fost puse în evidență noi posibili
WIIIIIIIIIIIIII/lllllliriHIIIIIIHIIIII/IIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIUIIIIItl/t
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de ACULIN CAZACU

(Continuare în pag. a V-a>

SPIRITUL
CRITIC

_ Gîndirea autentică a avut întotdeauna o intrinsecă dimen
siune critică. Marx a reprezentat, poate, momentul de cul
minație în care cunoașterea umană — sărind din contem
plativ în acționai — și-a însușit un sens critic major, prin 
raportare nemijlocită la existență. Avem, în marxism, o 
moștenire de idei și acte critice pe care timpul a investit-o 
cu atributul validității neîndoielnice. Spiritul critic marxist 
îndeamnă la depășire și la autodepășire. El este una dintre 
pîrghiile relaționării autoconștiente cu realitatea înconjură
toare. Dînd un sens activității umane, îi mărește raza de 
manifestare și sistemul de referință. Marcînd trecerea omu
lui spre autocontrol și autodirijare îi potențează — deopo
trivă — capacitatea de a domina propriile sale împrejurări, 
în afara spiritului critic n-ar fi fost posibilă acea mutație 
fundamentală care se produce în gîndirea contemporană, 
reprezentată de impunerea opticii prospective în dauna Celei 
retrospective. Mutație ale cărei prelungiri practice sînt 
menite să dea la iveală nebănuitele resurse ale omului de 
a-și construi viitorul într-o manieră globală, eficientă, re- 
ducînd limitele de existență a incertitudinii.

Virtuțile spiritului critic sînt multiple. Dar forța sa pro
pulsivă se poate manifesta ca atare numai dacă facem din 
critică un mod de raportare la viață, la realitate, în numele 
adevărului. Numai dacă excludem, în trecerea dinspre idee 
spre act, calculul subiectivist în care intră menajarea cu 
orice preț a sensibilității spiritelor ce s-ar putea simți de
ranjate.

Este neîndoielnic că între scînteia gîndului critic și expri
marea sa plenară în atitudini, se interpune un baraj de 
relații umane de o mare complexitate, în țesătura căruia se 
includ variate centre de interese și jocuri de forțe, ce nu 
pot fi totdeauna convergente. Dar a te opri la acest baraj 
și a căuta, ca într-un labirint, drumul încîlcit care să nu 
jeneze pe nimeni, înseamnă a sconta pe ieșirea la un li
man în care intenția inițială se regăsește malformată și 
vidă de conținut. Un diabolic spirit de autoconservare îi

turbinei agregatului nr. J, Iar 
pe șantierul agregatului nr. 4 
au continuat lucrările pregăti
toare în vederea lansării roto
rului generatorului electric în 
inelul statorului.

• CONSTRUCTORII CEN
TRALEI TERMOELECTRICE 
ROGOJELU au terminat în
chiderea clădirii centralei 
electrice în zona turboagrega- 
tului nr. 1, creînd astfel con
diții de lucru pentru montori, 
au ridicat la cota finală corpul 
degazorilor aceluiași agregat, 
au finalizat glisarea cilindrului 
central al 
va atinge 
șl au adus 
fundația 
nr. 2.

coșului de fum ce 
înălțimea de 250 m 
într-un nou stadiu 
turnului de răcire

(Agerpres)

tăți de sporire a eficienței e- conomice, de dezvoltare a întreprinderilor vizitate.
Uzina 

din Săcele, 
uzină a unor 

importante 
performanțe 

tehniceUzina „Electroprecizia* din Săcele, prima unitate vizitată, este profilată pe producția de echipamente și aparataje electrice pentru autovehicule și tractoare. Tot aici se fabrică o gamă largă de motoare asincrone cu puteri cuprinse între 0,8 și 7 kV, folosite la antrenarea mașiniior-unelte și a altor agregate și instalații.Numeroși muncitori și alături de ei cetățeni ai orașului Săcele au venit să întîmpine la porțile uzinei pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți conducători de partid și de stat. Ei purtau pancarte pe care era înscris : „Trăiască P.C.R.", „P.C.R. — Ceaușescu". Prin aplauze și ovații ei își exprimă sentimentele de dragoste pentru partid, pentru secretarul general.
(Continuare in pag. a Ill-a)
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Lucrări social-politice 
pentru tineri în 1971

în cadrul preocupărilor secto
rului editorial de a răspunde 
mai eficient cu un număr spo
rit de lucrări sooial-politice ce
rințelor tinerei generații, redac
ția de literatură politică pentru 
tineret din Editura politică a 
inclus în planul pentru anul 1971 
22 de volume, plus încă 15 vo
lume rezervă.

Uteciștii, activul larg al U.T.C., 
toți cei ce se dedică educației 
tinerei generații, vor primi în 
anul acesta cărți de o deosebită 
importanță tematică cum sînt : 
„Pagini din istoria U.T.C.", 
„Eroi uteciști", „Așa a fost ieri", 
„batalionul utecist". Aceste lucrări, 
elaborate de colective de istorici 
și publiciști, vor face cunoscute 
tineretului de astăzi tradițiile re
voluționare, pagini despre lupta 
eroică a uteciștilor conduși de 
comuniști tn anii grei ai ilegali
tății, împotriva dușmanilor cla
sei muncitoare, lupta oame
nilor muncii, pentru împlinirea 
năzuințelor și aspirațiilor po
porului.

Alte volume, dintre care a- 
mintim : „Idealul tinerei genera
ții", „Tinerețe, educație răspun
dere", „Cartea fetelor", „Scrii
tori și publiciști în dialog cu 
tinerii", „Un univers într-o car
te", vol. II, „Tinerii", „Fetele 
despre băieți, băieții despre 
fete". „Cum ne comportăm" etc., 
vorbesc despre creșterea rolului 
tineretului în viața socială a 
țării, despre răspunderile omu
lui tînăr față de familie și so
cietate, despre satisfacția reali
zării prin muncă neobosită, des
pre prietenie și dragoste, despre 
criteriile morale pe care trebuie 
să-și bazeze viața tînărul zilelor 
noastre. Elaborate cu contribuția 
unor condeie de primă mărime 
ale literaturii, publicisticii, știin
ței și culturii, aceste cărți răs
pund viu, direct, alert și la alte 
probleme de mare interes pen
tru tineri : despre alegerea dru
mului în viață, despre pericolul 
pe care îl reprezintă egoismul, 
îngîmfarea, carierismul, huliga
nismul etc.

în volumul „Convorbiri despre 
artă" va fi continuată seria dia
logurilor publicate în volumul 
apărut în 1970 sub titlul „Dialo
guri despre artă" care s-a bucu
rat de aprecierile presei și ale 
cititorilor.

în sprijinul educației științifi
ce și ateiste se va edita volumul 
„Știință-ateism ; ignoranță-misti- 
cism" care, într-o formă larg 
accesibilă, va explica și comba
te o serie de credințe greșite, de 
superstiții care vin în contradic
ție flagrantă CU lumea de azi, 
stăpînă a științei modeme. Sînt 
în pregătire și cîteva volume 
despre activitatea internațională 
a Uniunii Tineretului Comunist 
și despre Viața tineretului din

alte țări, acoperind astfel un gol 
existent în tematica literaturii 
social-politice pentru tineret.

Planul tematic al redacției 
pentru 1971 cuprinde și o suită 
de lucrări privind viața și acti
vitatea pionierească. Este vorba 
de „Cartea comandantului de 
pionieri", „Din istoria organiza
țiilor de copii din România", 
„Contribuția organizațiilor de 
pionieri la formarea personalită
ții copiilor", „Mari personalități 
despre pionieri și pionierie", 
„Cartea micului cetățean", „Să 
stăm de vorbă fără catalog" — 
ediție revăzută și completată, — 
„Cincizeci de termeni de etică 
pentru pionieri" etc., care vor 
trata principalele aspecte ale ac
tivității pionierești.

NICOLAE TUE

concursurile „Săniuța zburătoa
re", „Patina de argint", „Priete
nul busolei", „Vreau să știu", 
„Olimpiada ,albă a Văii Jiului", 
în agenda vacanței sînt înscrise 
alte inițiative la care vor lua 
parte peste 1 000 de elevi : „Sa
nie cu zurgălăi" — o plimbare 
pînă la cabana Rusu cu sănii 
trase de cai, urmate de 120 de 
săniuțe ; 
nea etc.

Camavalul fulgilor de 
(V. Moroșan).

Microstudioul dramatic

i Turism

.‘t'U

CLUJ: Harta Universitară a 
Clujului se îmbogățește conti
nuu. La sfîrșitul anultli trecut 
au fost date în folosință două 
modeme cămine cu cîte 460 de 
locuri. Noua cantină automatiza
tă, al cărei certificat de naștere 
este ’71 — concepută arhitecto
nic sub forma unei cupole de sti
clă și beton ocupă o suprafață de 
2 450 m.p. în acest trimestru 
studenții vor mai primi două 
cantine cu O capacitate de 920 
locuri, un oficiu poștal, un dis
pensar cu 
punător 
Neagoe).

24 de locuri și un im- 
oomplex comercial (B.

Intre acțiunile inițiateDOLJ :
de Comitetul județean Dolj al 
U.T.C., concursul „Pe meleaguri 
doljene" s-a impus de la „dema
rare", antrenînd peste 25 000 de 
participanți. El a constituit un 
mijloc interesant de îmbogățire 
a cunoștințelor privind instituțiile 
și unitățile economice, monu
mentele istorice și culturale afla
te pe aceste meleaguri. Intere
sant este faptul că peste 800 de 
participanți au dat răspunsuri 
exacte la întrebările din chestio
nar. Dintre aceștia, 62 au intrat 
în posesia celor șase categorii de 
premii: excursii peste hotare, 
aparate de radio și fotografiat 
etc. (Tr. Roșianu).

HUNEDOARA : Vacanța în
seamnă pentru elevii Văii Jiului 
excursii, întreceri sportive, spec
tacole. Peste 400 de elevi din 
Hunedoara, Deva, Hațeg, Orăș- 
tie, Brad își petrec perioada de 
recreere în tabere ale Ministeru
lui învățămîntului. în alte locuri 
pitorești — Gura Zlata, Prislop, 
Rusu, Pietrele etc. — funcționea
ză tabere autofinanțate. Elevii au 
primit cu interes și nerăbdare

LA REDACȚIE

UN BAIAT
PRIVEȘTE MAREA

IAȘI l
din Iași, creat la inițiativa elevi
lor liceelor de cultură generală și 
școlilor profesionale și-a început 
activitatea.

Elpvii liceelor de specialitate 
participă la ciclul de acțiuni 
„Coordonate contemporane ale 
lașului", din care reținem : întîl- 
niri cu cadre didactice, actori, o 
seară de autografe la librăria 
„Junimea", vernisajul expoziției 
de pictură de la Galeriile de 
artă, vizionarea piesei „Albastru 
deschis" de Dan Tărchilă. (V. 
Vasile).

ORADEA : în turneul pe oare 
l-a întreprins în cadrul județului. 
Ansamblul folcloric studențesc al 
Institutului pedagogic din Ora
dea a cucerit aplauze pe măsura 
frumuseții cântecelor și dansuri
lor prezentate. Sensibilitate, trăi
re și mult simț artistic. Calități 
pentru care studenții sînt Solici
tați în numeroase alte localități, 
printre care Cociuba, Bratea, 
Cheșa etc. (Oct. Păun).

După cum ne-a comunicat 
șeful filiale; de excursii externe 
a Agenției Centrale de turism, tov. 
loan Dașcu, în trimestrul I 1971 
se primesc înscrieri la excursii în 
Bulgaria, cu autocarul, avînd o 
durată de 1—5 zile, în R. D. 
Germană cu trenul, avionul, 
autocarul sau combinate cu o 
durată între 8 și 17 zile, în Po
lonia, cu trenul, 7—10 zile, în 
Cehoslovacia, cu trenul 8—10 
zile, în U.R.S.S. cu trenul între 
8 și 14 zile, în Ungaria cu trenul 
5—6 zile, în Italia, cu avionul 8 
zile, în Franța, cu avionul 8 zile, 
în Iugoslavia — Italia — Unga
ria — 15 zile cu autocarul. La 
cererea instituțiilor și școlilor se 
pot organiza excursii peste hotare 
pe traseele dorite de turiști.

Excursii asemănătoare se orga
nizează și prin agențiile de tu
rism din celelalte județe.

...PREȚUL CREDULITĂ
ȚII. Ana Ceaușu (20 de ani) 
din GIrcina (Neamț) a es
crocat mai multe persoane 
din orașele județului. De re
ținut că victimele au plătit 
tribut propriei lăcomii și 
credulități, fiind păcălite 
printr-o metodă clasică : es
croaca se dădea drept trimi
sa unor cunoștințe care ce
reau urgent o sumă de bani 
pentru achiziționarea unui 
„chilipir".

Și chilipir se făcea...
...TILHARII DE OCAZIE. 

Aflați sub influența alcoolu
lui și ispitiți de banii pe ca
re îi văzuseră la întîinplă- 
torul vecin de chef, Acomei 
Constantin (23 de ani, comu
na Petrila — Vaslui), Apos
tol Gheorghe (20 de ani, Pu- 
tești-Neamț). Diaconescu E- 
mil (20 de ani, Vițișoara — 
Vaslui) și Popa Aurei (25 
de ani, Sălcioara — Ialomi
ța) l-au pîndit pe necunos-

Noi tipuri de motoare 
electrice

De curînd, la Uzina de mioro- 
motoare din Pitești nomenclato
rul produselor s-a completat cu 
noi tipuri de motoare electrice. 
Astfel, s-a asimilat un nou tip de 
motor pentru aspiratoare de 
praf, din care s-au derivat și 
micromotoare pentru rîșnițele de 
cafea și mașinile de lustruit 
parchet.

Pentru autoturismele Dacia 
1300 s-a construit un motor ne
cesar încălzitorului de cabină, 
care pînă acum era importat. 
Și mașinile electrice de calcul 
produse în țară vor fi echipate 
cu micromotoare realizate de a- 
ceeași uzină.

De menționat că aceste noi 
produse sînt de concepție pro
prie, iar la proiectarea tehnolo
giei de execuție s-a avut în ve
dete atît folosirea reperelor exis
tente cît și reducerea parcului 
de scule și dispozitive.

I. V.

UN REVELION
TEST • • •

™ Incontestabil, 54 de ore de 
emisie în trei zile reprezintă 

A dacă nu o performanță — pen- 
tru că nu performanțele cu alu
ră sportivă sînt de urmărit în 

£ activitatea televiziunii — oricum 
un elocvent test. Mai ales că 
cele 54 de ore n-au fost risipite 

£ pe o arie largă de genuri de emi
siuni, după cum cele trei zile 
n-au fost zile oarecari, dintr-o 
oarecare săptâmînă. Mă rog, va 
fi fost la mijloc și o ambiție — 
la urma urmei nu era de loc o- 
bligatoriu ca programul din 
noaptea de revelion să înceapă la 
ora cînd gazdele puneau încă la 
punct masa festivă, în vreme ce 
invitații pîndeau un taxi liber. 
Dar acoperind 54 de ore, îndeo
sebi cu emisiuni în stare să răs
pundă (și să contribuie 1) la sta- 
rea de spirit sărbătorească a abo- 
naților săi, televiziunea pare să 
fi avut ambiția de a demonstra 

0 că dispune de resursele necesare 
— cantitative și calitative — cel 

_ puțin in eșalonul său distractiv,
W chiar dacă, pe parcurs, a dovedit 

unele inconsecvențe.

•
 Concret : cînd un spectacol de 
ținuta și savoarea celui din seara 
de 2 ianuarie (pentru care un

•
 teatru de revistă lucrează cîteva 
luni cu un aparat de sute de per
soane) este realizat doar cu for-

vor a- 
anual. 
repre- 
iar în

cut, l-au atacat, imobilizat și 
jefuit — luîndu-i 900 de 
lei, ceasul, bascul și fularul. 
Reținuți la cîteva ore după 
comiterea faptei, cei patru 
autori ai acestui act necuge
tat, muncitori la o întreprin
dere de construcții din Con
stanța, vor fi inculpați pen
tru tîlhărie. puțind primi o 
pedeapsă de la 7 la 15 ani 
închisoare 1

țele „Studioului N“ — ambiția 
este pe deplin onorată ; dar cînd 
același „Studio N" apare chiar a 
doua zi destul de anemiat — și, 
oricum, sub nivelul cu care ne 
obișnuise — avem dreptul să ne 
gîndim la curelele care încă nu-1 
țin. Sau : debutînd „tare", cu 
umor și muzică din belșug și de 
bună ținută, lunga noapte de re
velion, a sfîrșit cumva grăbită și 
sleită, mizînd parcă prea mult pe 
sticlele și cratițele goale din zori, 
ba chiar și pe adormirea spiri
tului nostru de observație de vre
me ce ultimele apariții ale „Cea
sului năzdrăvan" pur și simplu 
au contrazis ora exactă. Sau : 
după o noapte totuși bogată și 
diversă cum a fost cea de reve
lion, a urmat o seară — dumi
nică, 3 — sărăcuță și anostă. Din 
nou „greul" a fost lăsat pe seama 
unui film anodin — și problema 
celor puși să umble prin filmo
teci sau a filmotecilor prin care 
unii sînt puși să umble se con
turează cu adevărat ca o „pro
blemă", de vreme ce nici pelicu
lele selectate pentru „Meridia
nele umorului" n-au prea strălu
cit, ca să nu mai înșirăm și alte 
exemple elocvente.

Sigur, într-un program de ase
menea dimensiuni nu-i greu să 
arăți cu degetul momente mai 
slabe, „căderi de tensiune"... Am 
fi însă nedrepți dacă n-am pune 
mai presus de neîmpliniri, prin-

cipalele reușite — dintre care cea 
mai importantă îmi pare a fi 
înalta ținută generală a progra
mului de revelion și a varietăți
lor oferite de „Studioul N“. în
deosebi pe acest teren, atît de 
alunecos, al umorului, televiziu
nea s-a ținut pe picioare cu lău
dabilă fermitate, rareori și puțin 
coborînd sub ținuta excelentei 
„Sorcova vesela" (autori : Dan 
Mihăescu și Grigore Pop ; inter
pret : Toma Caragiu), a spumoa
selor „Farse T.V.“, a sufocantei 
scenete „La doctor" (autor Octa
vian Sava, interpretă Stela Po
pescu) — ca să ne referim doa 
la programul de revelion.

Un aliniat aparte se cuvine li: 
Alexandru Bocăneț și shaw-uluV 
său în care Florian Pitiș, Anda 
Căiugăreanu și Dan Tufaru au 
avut prilejul să strălucească. Prin 
plastica sa, prin fantezia pe care 
o risipește cu nonșalanță, prin 
umorul prea puțin smuls din cu- 
vînt, acest film de 30 de minute 
fixează Televiziunii noastre un 
competitiv etalon de măiestrie.

...Și uite-așa, prin maratonul 
celor 54 de ore de emisie, Tele
viziunea ne-a introdus în noul an 
bine dispuși, dar mai ales opti
miști. Urmează 52 de săptămîni 
în care testul revelionului se 
cere a fi confirmat...

COSTIN BUZDUGAN

Se numește Nicolae Samoilă. 
Are 22 de ani și — după cum 
spune dr Victor Iacob — „o 
viață teribilă". Confesiunea sa 
are ceva din tainele mării. A- 
dîncă și gravă. Gravă și șopti
tă... „Au fost zile cînd..." Fraza 
se întrerupe brusc. Samoilă re
trăiește dureros de trist acele 
ceasuri de zbucium, acele zile 
cînd se abandona în brațele dez
nădejdii, acele luni, devenite a- 
poi ani, cînd avea senzația că 
peste el s-a prăbușit cerul. „Au 
fost zile cînd... mă simțeam 
inutil". Ce preț au aceste cuvin
te poate înțelege numai cel ca
re a parcurs sălile Sanatoriului 
T.B.C. din Mangalia, care i-a 
urmărit pe medici, operînd, 
recuperînd, dăruind vieții pa- 
cienți care ani de zile n-au 
părăsit patul. Samoilă are 
22 de ani și nu poate merge. 
Nu se tînguie; doar o uhdă de 
melancolie ii ghicești în privire, 
îi cunosc planurile de viitor și 
am convingerea că va învinge. 
Prin voința sa, alături de acest 
colectiv care a știut să-i țină 
loc de familie. Aici, Samoilă a 
învățat să viseze, să spere, și 
tot aici se împlinește. în sana
toriu a absolvit liceul și oame
nii au numai cuvinte de laudă 
pentru sîrguința sa, pentru ca
pacitatea de a -și asimila cunoș
tințele. Mi s-a povestit un fapt 
care nu mai are nevoie de co
mentarii. Sub îndrumarea me
dicului primar Alexandru De
liu, luni de zile Samoilă a e- 
xecutat, în pat, complicate e-

xerciții de gimnastică. Ca să 
poată fi ridicat, cum spune el, 
pe „verticală" era necesar 
un aparat cte susținere. Cu cîr- 
ja sub braț, gipsarul Anghel 
Popa (el însuși fost pacient, o- 
perat de 5 ori) a străbătut Man
galia căutînd pe la cunoscuți și 
necunoscuți piese pentru acest 
aparat. în ziua cînd Samoilă a 
făcut primii pași, în sanatoriu a 
fost o nouă sărbătoare. „Doream 
mult să învăț... aici mi s-au a- 
sigurat toate condițiile... și...* 
Fraza se rupe, din nou brusc, 
înțeleg : prima renunțare în care 
s-au îngrămădit emoții, ore de 
nesomn, drumul chinuitor pînă 
la București și dureroasa înțele
gere că nu va rezista să-1 facă 
pentru a se prezenta de fiecare 
dată la examene. Așadar, îna
poi la Mangalia. Prima renun
țare n-a mai însemnat însă pră
bușirea cerului, ci alte vise, alte 
speranțe, alte eforturi. I-am 
găsit numele în matricola Fa
cultății de limbi romanice a In
stitutului pedagogic din Con
stanța — student — anul I,
cursuri fără frecvență. Decanul, 
cadrele de conducere mi-au po
vestit despre acest băiat, des
pre ajutorul pe care l-a primit 
ca să reziste la examenul de 
admitere. Impresionantă aceas
tă solidaritate care s-a născut 
între zidurile sanatoriului, pe 
care o regăsește între zidurile 
institutului. Samoilă are foarte 
mulți prieteni. Cu ajutorul apa
ratului reușește să stea în pi
cioare cîteva ore. Se pregătește 
intens pentru primele 4 exame
ne. Dorește să muncească. O 
dorință legitimă, izvorîtă din 
convingerea că trebuie să aibă 
un loc bine determinat în socie
tate. Ar putea fi suplinitor la 
școala din cadrul sanatoriului. 
(Se pregătește pentru profesia 
de dascăl pe care o va putea 
practica doar aici, în sanatoriu). 
Dar aici locurile sînt ocupate, 
unele cadre didactice fac nave
ta. Aceste 
un apel la 
Ministerul 
tru a găsi 
sprijini cu 
ca suplinitor, un om care nu se 
agață de viață, ci crede puternic 
in ea.

rînduri se vor. deci, 
conducerea școlii, la 
Invățămintului pen- 
o posibilitate de a 
cîteva ore de clasă,

LIDIA POPESCU

CIFRE.. Un simptom al ava
lanșei informaționale ce se abate 
asupra noastră : dinamica pro
ducției editoriale. La Tîrgul căr
ții de la Frankfurt pe Main au 
fost prezentate 213 000 de titluri 
(România a prezentat 600 de 
titluri aparținînd a 20 de edi
turi). S-a calculat că unui om 
i-ar trebui 4 000 de ani ca să ci
tească lucrările expuse acolo. 50 
la sută din consumul mondial de 
textile va fi acoperit la sfîrșitul 
acestui secol de către fibrele arti
ficiale și de sinteză, care 
junge la 20 milioane tone 
în 1960 fibrele chimice 
zentau numai 22 la sută
prezent au ajuns la 38 la sută din 
consumul mondial de fibre tex
tile. Din cele 21 milioane de tone 
de fibre consumate în prezent 
bumbacul reprezintă 54 la sută 
iar lîna 8 la sută. Motorul rota
tiv Wankel cîștigă teren. Utilizat 
la turisme (NSU, Mazda) el e 
montat acum în S.U.A. și la plu
gurile de zăpadă. A apărut și 
prima motocicletă cu motor rota
tiv : ea f atinge 135 km pe oră. 
Pînă în prezent în lume funcțio
nează 15 000 de motoare Wan
kel. Cel mai mic propuisor de 
rachetă a fost realizat la Uni
versitatea din Stuttgart. Destinat 
reglării poziției vehiculelor spa
țiale, el are dimensiunile de 
15 x 15 x 60 mm și cîntărește 70 
de grame. Deși temperatura ca
merei de ardere este de 2 500°C 
cea exterioară se ridică, fără ră
cire, numai la 1200 C.

...DIN RĂZBUNARE.
de 
le .
țit doi flăcăiandri, astfel in
cit ‘ ’
Din răzbunare,
dea (21 de ani) din Vad (Ma
ramureș) și-a ucis cu o lovi
tură de cuțit consăteanul 
(și tizul mai tinăr) — pe 
Mihai Arfa (16 ani). Reținut 
imediat, asasinul va fi con
damnat.

Cit 
importante pot fi lucruri- 
pe care le au de împăr-
să ajungă pînă la crimă?

Mihai Dle-

...ABURII
Euca Mircea Lucian (22 
ani) student Ia Facultatea 
stomatologie din Cluj se 
fia Ia o 
mici. Pe 
mețit de 
stradă și 
toturism 
deschide.
de conducere, fiind și beat, 
11 M. E. a intrat într-un 
stîlp de pe marginea caro
sabilului, ccca ce a dus la 
accidentarea pasagerilor dc 
ocazie —- Vasu Doina (19 
ani) și Eazăr Ștefan (28 ani) 
care au plătit astfel „plăce
rea" de a se plimba clandes
tin.

ALCOOLULUI.
de 
de 
a- 
a- 
a- 
în

petrecere între 
la miezul nopții, 

alcool, a ieșit 
a furat primul au- 
pe care l-a putut 
Neposedînd permis

e

CUM AJUNGE
STUDENTUL LA MEDIC ?

(Urmare din pag. I)

spre dispensarul situat chiar în 
clădirea institutului. Ne prezen
tăm pe la ora 9. Sala de aștepta
re e ticsită. Pe la 10 pătrundem 
în cabinet. Sîntem consultați: din 
cauza suprasolicitării la care sînt 
supuse cele două cabinete (ce 
deservesc aproape 11.000 de stu- 
denți), vizita nu poate fi decît 
scurtă și destul de sumară. Ur
mată de trimiterea la policlinică. 
Ne prezentăm deci, în ziua ur
mătoare, la ora 8 la policlinică. 
Aflăm însă că nu mai putem fi 
primiți în aceeași zi la consulta
ție, întrucft bonurile se eliberea
ză dimineața în jurul orei 6. 
Practic am irosit deci încă o zi. 
Revenim în dimineața următoa
re, la ora 6,15 și ne luăm locul 
într-un grup de cîteva zeci de 
studenți. Fișierul se deschide e- 
xact cînd sosim noi. (Se respec
tă și aici sfertul academici). Din 
cauza aglomerației (aflăm că în 
această perioadă serviciile poli
clinicii sînt solicitate zilnic de 
către 300—400 de studenți) și a 
faptului că bonurile pentru toa
te cabinetele se eliberează la un 
singur ghișeu, obținem un nu
măr de ordine pe la ora 7. (Am 
încercat să sugerăm conducerii 
policlinicii ideea înființării unui 
al doilea ghișeu, dar ni s-a de
monstrat că nu există spațiul ne
cesar. Cum de insuficiența spa
țiului ne vom mai lovi, vom re
veni ceva mai tîrziu la această 
problemă.)

Iată-ne deci la ora 7 cu bo
nul în mînă. Am fi vrut să in
trăm la consultație în cursul di
mineții, pentru a nu mai fi o- 
bligați să facem un al doilea 
drum la policlinică. Dar toate 
bonurile pentru dimineață s-au 
distribuit pînă să ne vină nouă 
rîndul. Vom reveni așadar după 
ora 15.

După încă o dimineață pier
dută, ne așezăm așadar în sala 
de așteptare și... așteptăm. Și 
aici este destulă aglomerație. 
Trece o jumătate de ceas, un 
ceas, un ceas și jumătate. în sfîr- 
sit pătrundem în cabinet. Ca ori
ce bolnav am vrea ca medicul să 
ne arate toată solicitudinea, să 
ne consulte atent... Dar după ma
ximum 10 minute sîntem afară. O 
asemenea operativitate, chiar da
că nu ne convine, este totuși de 
înțeles dacă ne. gîndim că la ca
binetele de obstretică sau oftal-

mologie, deservite de către un 
singur medic, în perioada noiem- 
brie-februarie se acordă cîte 60-70 
de consultații pe zi I

Totuși putem spune că am a- 
vut noroc. De pildă dacă am fi 
avut nevoie de o consultație la 
endocrinologie, reumatologie, gas
troenterologie am fi fost îndru
mați în altă parte, reluînd întregul 
ciclu de la început. Așa am ieșit 
însă cu o recomandare pentru a- 
nalize. Fără ele tratamentul nu 
ne putea fi indicate exact. Dar 
ghinion... Noi am venit într-o 
marți, iar analizele se efectuează 
numai o dată pe săptămînă, luni 
dimineața I Așadar vom reveni 
într-o luni, vom sta din nou la 
coadă la laborator, vom reveni 
iar la consultație cu rezultatele 
analizelor, așezîndu-ne din nou 
la coadă la ora 6 dimineața...

Este evident că funcționarea 
defectuoasă a policlinicii studen
țești se datorează în special u- 
nor carențe organizatorice, ca și 
supraaglomerării ei. Faptul că 
nu funcționează aici decît un sin
gur neurolog, că serviciile de 
boli interne, la care se înregis
trează întotdeauna cea mai mare 
afluență, sînt deservite doar de 
un medic cu normă întreagă și 
de un pensionar ou o jumătate 
de normă, ca și insuficiența spa
țiului pentru cabinete provoacă 
de la sine, trecînd peste orice 
bune intenții ale direcțiunii, aglo
merație, consultații „în viteză", 
nervi etc. Ni se pare de neînțeles 
faptul că al IV-lea etaj, în între
gime este ocupat de cîteva fami
lii, în timp ce o cerere a condu
cerii policlinicii prin care se so
licită Consiliului popular muni
cipal mutarea locatarilor și re
partizarea spațiului se află „în 
curs de rezolvare" de peste doi 
ani și jumătate. (De altfel exact 
in aceeași situație se află și Pre- 
ventoriul studențesc TBC, unde 
un etaj întreg este ocupat de lo
catari I Nu mai insistăm în a- 
cest caz și asupra ciudatei veci- 
nități a studenților TBC-iști, 
„izolați" împreună cu persoanele 
care locuiesc în preventoriu).

Directorul policlinicii studen
țești, dr. Mircea Alexandrescu, 
nu este surprins de deficiențele 
pe care le semnalăm. Desigur, 
domnia sa are dreptate susținînd 
că o serie de deficiențe existente 
în educația sanitară a elevilor în 
școli se repercutează apoi nega
tiv asupra stării de sănătate a

studenților. Totuși, nu se pot to- 
lera actualele carențe în cadrul 0 
deservirii medicale a Centrului 
universitar București aruncîn- _ 
du-se răspunderea pe medicii din ® 
școli și pe programa analitică a 
claselor medii. Credem că Mi- 
nisterul Învățămîntului împreu- W 
nă cu Ministerul Sănătății ai 
trebui să examineze situația e- a 
xistentă, acționând energic pen- ™ 
tru acordarea spațiului corespun
zător policlinicii și dispensarelor A 
din institute, pentru completarea 
profilului acestora cu o serie de 
specialități, analizîndu-se tot- A 
odată necesarul de posturi, vă- W 
dit rămas în urmă față de dezvol- 
tarea centrului universitar.

După un an de maximă „con- 
A centrare" a unor evenimente mu- 

zicale, un an in care, a avut loc 
cea de a cincea ediție a Con- 

A cursului și Festivalului Interna- 
țional „George Enescu", după 
im an în care ni s-a dăruit în ca- 
drul Bicentenarului beethovenian 
integrala creației marelui com
pozitor, după un dn în care 
ne-au vizitat prestigioase forma
ții de peste hotare, ce va oferi 
iubitorilor de muzică anul 1971 ? 

9 0 întrebare la care vom
încerca să răspundem în prima, 

_ (din acest an), însemnare pe teme 
W muzicale.

Principalei^ instituții artistice 
ale țării și-av făcut de mai mult 

™ timp cunoscute planurile de ac
tivitate. Tendințele permanent 
novatoare din programele Orche- 

A strelor Simfonice și de Studio ale 
Radioteleviziunii se echilibrează 
cu strădaniile Filarmonicii bucu- 

A reștene spre o largă promovare 
a repertoriului tradițional astfel 
îneît în ansamblul ei, cea de a 
doua parte a stagiunii va putea 
satisface preferințe din cele mai 
diverse.

O deosebită atenție va fi îna
inte de toate acordată celor mai 
noi creații aparținînd compozito
rilor români.

Alături de concertele festive 
dedicate Semicentenarului Parti
dului Comunist Român (și din 
acest punct dc vedere semnalăm 
„Tribuna tinerilor compozitori" 
pe care Orchestra Simfonică a 
Radioteleviziunii și-a propus-o 
pentru 27 mai, în programele for
mațiilor bucureștene găsim în 
viitoarele luni unele dintre cele 
mai noi creații românești. Amin
tim astfel în ordinea programării 
lor — prima audiție a unor lucrări 
ca „Variațiunile pentru pian yi

orchestră" de Tudor Ciortea, pie
sa .lui C. D. Georgescu „Conti
nuo", „Scoarțe" de Mihai Moldo
van, „Simfonia de cameră Nr. 3“ 
de Mihail Andricu, „Izvoade" de 
Anton Zeman, „Elogiu" de Lu
cian Mețianu (la Radioteleviziu- 
ne), „Simfonietta" de Mihail An
dricu „Transmutanțe" de Eugen 
Wcndel, Concertul pentru două 
viori de W. Berger și „Lumini și 
timbre" de Ludovic Feldman (la 
Filarmonică). Alături de lucrări 
aparținînd repertoriului româ
nesc consacrat, aceste piese vor 
reuși indiscutabil să ofere audi
torilor o privire de ansamblu a- 
supra evoluției muzicii naționale.

Bogat reprezentat continuă să 
rămînă repertoriul muzical uni
versal. Și dacă din acest punct

partituri ale istoriei artei sonorei 
Arta Fugii de 1. S. Bach.

Vn interesant Festival Stria- 
winski, anunță Filarmonica bucu- 
reșteană pentru unul dintre con
certele lunii februarie iar la sfîr
șitul lunii ianuarie Mircea 
Cristescu a programat oratoriul 
lui Haendel „Messiah". Și fără 
îndoială că „Integrala simfoniilor 
de Schubert" programată de Fi
larmonică este una dintre cele 
mai interesante idei întîlnite în 
ultimii ani în organizarea stagiu
nilor cOncertistice.

Vești îmbucurătoare avem 
pentru iubitorii artei lirice: O- 
pera Română anunță trei pre
miere: „Turandot" de Puccini, 
„Ecatcrina Teodoroiu" de Emil 
Lerescu și baletul lui Paul Con-

ÎN LOC DE CRONICĂ MUZICALĂ

LA ÎNCEPUT
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URSUL ȘI PĂPUȘA : rulează 
la Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,15), Capitol (orele 8,45; 10,45; 
12,45; 15; 17,15).

ȘOIMII : rulează la Capitol (o- 
rele 19,15; 21).

GENOVEVA DE BRABANT: 
ruleâză la Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Bucu
rești (orele 8,30; 10,30; 12,30; 14,30: 
16,45; 19; 21).

ȘARADA : rulează la Festival 
(orele 9; 12; 15; 18; 21), Favorit 
(orele 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30),
Modern (orele 9; 11,15: 13,30; 16: 
18,15; 20,30).

CIRC FĂRĂ FRONTIERA : ru
lează la Victoria (orele 9; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Grivița 
le 9,30; 12; 15,30; 18; 20,30), 
(orele 15,30; 18; 20.30).

PENTRU PACE ȘI COLABO
RARE INTERNAȚIONALĂ — film 
dedicat participării președintelui 
Consiliului de Stat. Nicolae 
Ceaușescu, la sesiunea generală a 
O.N.U. șl vizitei în Statele Uni
te; Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în județele 
Satu Mare, Maramureș și Sălaj; 
Prieteni ,de vatră veche — rulea
ză la Timpuri Noi (orele 9; 11; 13: 
15; 17; 19; 21).

B. D. INTRA ÎN ACȚIUNE î 
rulează la Feroviar (orele 9; 11,15; 
14,30; 17,30; 20,30), Melodia (orele 
8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

PRINȚESA : rulează la Central 
(orele 9,15: 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30).

ATENȚIE, BROASCA ȚESTOA
SĂ : rulează la Lumina (orele 
9,30—13,30 în continuare).

CAPCANA : rulează la Lumina 
(orele 16: 18,30; 20,45).

MAYERLING : rulează la Doina 
(ora 19) — Program pentru copil 
(orele 9—16 în continuare).

POMUL DE CRĂCIUN : rulează 
la Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30;

de vedere putem semnala doar 
puține prime audiții (printre ele 
Simfonia a 9-a de Mahler, piesa 
lui Aaron Copland „Appalachian 
Spring", Studiile pentru orchestră 
de Jan Cykker), remarcăm relua
rea unora dintre capodoperele li
teraturii clasice, romantice și con
temporane, reluări care vor asi
gura manifestărilor o largă au
diență de public.

După recentele Festivaluri 
beethoveniene, formațiile simfo
nice bucureștene anunță cîteva 
noi manifestări pe o unică temă.

In februarie, în trei concerte 
consecutive, tînărul șef de orche
stră clujean, Erich Bergel ne pro
pune la pupitrul Orchestrei Sim
fonice a Radioteleviziunii un 
Festival „Mozart—Bruckner", cu- 
prinzînd Trilogia finală mozar- 
tiană și trei dintre impunătoare
le construcții simfonice bruckne- 
riene — a 5-a, a 7-a și a 9-a. La 
15 mai la pupitrul Orchestrei de 
Studio, Constantin Bugeanu ne 
va dărui posibilitatea să ascultăm 
una dintre cele mai copleșitoare

stantinescu „Nuntă în Carpați". 
Orchestra de Studio va completa 
și în lunile viitoare acest reper
toriu propunîndu-ne un concert- 
spectacol cu fragmente din „Par
sifal" și „Tristan și Isolda" și 
prima audiție a lucrării lui Um
berto Giordano „Andrea Che
nier" (printre soliști: Marina 
Krîlovici, Nicolae Herlea, Lu
dovic Spiess).

In sfîrșit, completăm aceste 
noutăți cu o listă de dirijori și 
soliști de peste hotare care vor 
contribui, alături de muzicienii 
noștri, la interpretarea acestor 
programe : George Byrd, C. Iliev, 
A. R. Schmidt, Lawrence Foster, 
Sebastian Benda, D. Schneider- 
mann, Christoph Eschenbach, 
Andre Gorog (pînă la 1 aprilie la 
Filarmonică), Thor Johnson, An
gel Surev, Anne Queffelec, Enri
que Garcia Asensio, Ludonit 
Rafter, Pietro Spada, M m 
Sostakovici, Michel Plasson 'a 
Orchestra Simfonică a Radioti e- 
viziunii). >

IOSIF SAVA

CĂLUGĂRIȚA MONZA :
rulează la Flacăra (orele 
17,45; 20).

CIMARON : rulează la 
(orele 15,30; 18; 20,15).--------------- DE LUMEA ____  

rulează la Rahova

16; 18,15; 20,30), Gloria (orele 9; 
11,15; 13,30, 16; 18,15; 20,30).

KING KONG EVADEAZĂ : ru
lează la înfrățirea (orele 
17,45; 20).

POVEȘTILE PITICULUIBO: - - -
15,30;

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE î 
ză la Buzeștl (ora 20,30).

RĂBUNAREA SFÎNTULUI : ru
lează Ia Dacia (orele 8,45—20,30 în 
continuare); Popular (orele 14; 
16,15; 18,30; 20,45).

VAGABONDUL ; rulează la Bu- 
cegl (orele 9; 12,30; 16, 19,30), Flo- 
reasca (orele 9; 12,30; 16; 19,30), 
Miorița (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

100 DE CARABINE ; rulează la 
Unirea (orele 15,30; 18; 20,15).

CĂPITANUL FLORIAN : rulea
ză la Lira (orele 15,30; 18; 20,15), 
Munca (orele 15,30; 18; 20,15).

LACUL LEBEDELOR : rulează 
la Drumul Sării (ora 20).

AMINTIRI BUCUREȘTENE: ru
lează la Drumul Sării (orele 
16; 18). z

VINĂTOAREA DE VRĂJITOA
RE : rulează la Ferentari (orele 
15,30; 17,45; 20).

OMUL DIN SIERRA : rulează ia 
Giuleștl (orele 15,30; 18; 20,30), Vii
torul (orele 16; 18).

PROCESUL : rulează la Viito
rul (ora 20).

IN ARȘIȚA NOPȚII : rulează la 
Cotroceni (orele 15,30; 18; 20,30).

STRĂINII : rulează la Pacea (0- 
rele 15,45; 18; 20).

PATRICIA ȘI MUZICA : rulea
ză la Crîngași (orele 16; 18; 20).

IN GHIARELE INVIZIBILE 
ALE DOCTORULUI MABUSE : 
rulează la Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15) Tomis (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15);
Flamura (orele 9; 11,15; 16; 18,15; 
20,30).

CE S-A INTIMPLAT CU BABY 
JANNE : rulează la Moșilor (orele 
15.30; 18; 20.15).

SENTINȚA ; rulează la Cosmos 
(orele 15,30; 18; 20,15).

rulează la Buzeștl
18).

15.30;
15,30;

Vitan
BIM- 
(orele 

rulea-

DEZ-DEPARTE 
LĂNȚUITA : 
(orele 15,30: 19).

FEMEIA SA SE TEAMĂ DE 
BĂRBAT : rulează la Progresul 
(orele 15,30; 18; 20,15).

DANSATOAREA DIN SINGA
PORE ; (ora 9) ; REGINA ClNTE- 
CELOR : (orele 10,30; 12,30; 14.30) ; 
FRA DIAVOLO (orele 16,30; 
18,45) ; CRIMA DOMNULUI LAN
GE (ora 21) : rulează la Cinemate
ca — Union.

ROUĂ ; BROTĂCELUL — ora 10 ; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Sa
voy) : LA GRADINA CĂRĂBUȘ 
— ora 19,30 ; (Cal. Victoriei) : LO
GODNICELE ATERIZEAZĂ LA 
PARIS — ora 19,30 ; Circul 
„Globus" : ARENA TINEREȚII — 
orele 10 șl 19,30.

Teatrul de Operetă : MARCO 
POLO — ora 10,30 ; Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale" (Sala Co
media) : REGELE LEAR — ora 
20 ; (Sala Studio) : O FEMEIE CU 
BANI — ora 20 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : LEONCE ȘI LENA — ora 
20 ; (Sala Studio) : ACEȘTI NE
BUNI fățarnici — ora 20; 
Teatrul de Comedie ; ALCOR ȘI 
MONA — ora 20 ; Teatrul „C. I. 
Nottara" (B-dul Magheru) : ADIO 
CHARLIE — ora 19,30 ; (Sala Stu
dio) : CÎND LUNA E ALBASTRA 
— ora 20 ; Teatrul Giulești : A- 
CEȘTI ÎNGERI TRIȘTI - orele 15 
și 19,30 ; Teatrul ~ 
Stat ; L VIAȚA ȘI

Camil Balthazar — 
trul „7 
UN
Teatrul 
PlNZELE 
MORII — 
rică (Cal. _______, . _________
ÎN ȚARA PĂPUȘILOR — ora 10 ; 
(Str. Academiei) : STROP DE

Evreiesc de 
—. . . + „ OPERA LUI
FRANZ KAFKA — conferențiază

,Ion Vasilescu" : SE 
MINCINOS — ora

„Ion Creangă" : TOATE 
SUS — ora 10 ; - - - • 
ora 16 ; Teatrul Țăndă- 
_ Victoriei) : GULIVER

ora 18 ; Tea- 
— CAUTĂ 

19,30 ;

ROATA

• 18,00 Deschiderea emisiunii. 
Ateneu — emisiune de actualitate 
muzicală • 18.30 Steaua polară. 
Cabinet de orientare școlară și 
profesională. Prezentăm tinerilor 
aflați în momentul alegerii viitoa
rei profesii, meseria de mecanic 
de locomotivă. Prezintă Dan 
Hullera • 19,15 Publicitate • 19,20 
1001 de seri — emisiune pentru 
cei mici • 19,30 Telejurnalul de 
seară • 20,00 Seară de teatru TV. 
„Ciuta" de Victor Ion Popa (re
luare la cererea telespectatorilor) 
Adaptare și regie Geo Saizescu. 
Spectacol distins cu premiul pen
tru regie șl pentru interpretarea 
rolului principal pe anul 1970, de 
către revista „Teatrul". Distribu
ția : Mariana Mihuț, Eugenia Bă- 
dulescu, Ninetta Guști, Forry 
Etterle, Ion Besoiu, Șt. Mlhălles- 
cu-Brălla, Emil Hossu, Marlela 
Petrescu. Scenografia Doina Le- 
vința • 21,30 Prim plan : prof. 
Virgil Ianovici, membru cores
pondent al Academiei Republicii 
Socialiste România. Emisiune de 
Ion Sava • 22,05 Telejurnalul de 
noapte • 22,15 Ritm și melodie : 
Succese ale muzicii ușoare inter
pretate de Anda Căiugăreanu, 
Florin Bogardo și Dan Spătaru. 
Festivaluri... festivaluri • imagini 
muzicale din Madrid, Split, Sopot, 
Amsterdam, Varna și Tokio 
■ 22,45 închiderea emisiunii.
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INDICAȚII PREȚIOASE, IMPULS ÎN ACTIVITATEA 
CREATOARE DIN PRIMELE ZILE ALE NOULUI CINCINAL

(XJrmare din pag. I)Vizita la uzina „Electro- :>recizia“ începe cu prezentata principalelor produse asi- nilate aici în ultimii ani. Directorul uzinei, Gheorghe 3ucerzan, prezintă caracteris- .icile tehnice ale produselor sxpuse și informează că anul .cesta uzina urmează să asi- nileze 64 sortimente noi, jrintre care aparataj de bord, ■elee regulatoare pentru auto- țhicule și tractoare, precum diferite motoare asincrone, e subliniază că uzina din •iâcele satisface în prezent ne- :esitățile de echipament elec- ric ale industriei noastre onstructoare de autovehicule i tractoare. în anii noului cincinal, uzina urmează să-și .ubleze producția, corespun- ător nevoilor economiei na- ionale. Pentru construirea mor spații noi de producție i dotarea întreprinderii cu coi mijloace tehnice sînt alo- ate circa 200 milioane lei.Se parcurg principalele ecții de producție ale uzinei, tcă din prima zi de lucru a iiului, au început să se rea- ize' J produse de gabarit mai

nic, solicitate de diferite în-reprinderi.Tovarășul Nicolae Ceaușescu e interesează de organiza- ea procesului de produc- ie. eficiența producției de notoare in această unitate și ecomandă să se continue e- orturile pentru îmbunătăți- ea ilității produselor, mic- or ea volumului motoarelor, >an tel cu creșterea puterii ice ora.secția nouă de prelu- .ări mecanice, intrată par- ial în funcțiune anul trecut, >aspeții sînt informați, că a- ■eastă secție este în cars de lotare cu utilaje moderne și ie mare complexitate. în final, lici se vor produce anual .45 000 seturi complete de e- hipament electric auto, ne- iesar dezvoltării industriei omânești de autovehicule.Este remarcabil efortul pe are îl fac pe tărîmul concepției și asimilării de pro- luse noi constructorii de mo- oare și echipamente electrice >entru autovehicule și trac- oare. în secția de zincare- alvanizare se prezintă o importantă instalație de impregnare a pieselor, construită în ntregime în uzină. Preocuyă- ■ile conducerii întreprinderii pentru autodotare sînt apreciate de secretarul general al partidului, care recomandă, totodată, ca acțiunile în aceas- ă direcție să fie intensificate și extinse.Se vizitează apoi secția în care se fabrică noile tipuri de alternatoare A-500 și A-300 pare, corespunzător tehnicii nodeme, înlocuiesc dinamurile în construcția motoarelor pentru autovehicule.în legătură cu problema desfacerii produselor uzinei nu numai în țară, ci și la export, tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază necesitatea cooperării cu firme străine, a explorării temeinice a piețelor externe, astfel încît produsele uzinei din Săcele să

fie cît mai bine cunoscute și solicitate.Pretutindeni, pe unde trece, prin secții, prin halele de producție, secretarul general al partidului și ceilalți conducători de partid și de stat sînt întîmpinați cu deosebită căldură. Sînt chipuri tinere, su- rîzătoarc de băieți și fete în salopete albastre, lucrători tineri ca și uzina însăși. Media de vîrstă a celor peste 3 000 de salariați de aici este de 24 de ani. înainte de a părăsi u- zina, adresîndu-se muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor care îl înconjoară cu dragoste, tovarășul Nicolae Ceaușescu îi felicită pentru realizările de pînă acum, le urează succese și mai mari, sănătate, fericire și „La mulți ani".

curs de extindere. Gazdele informează că în această ordine de preocupări, colectivul întreprinderii a realizat o instalație de zincare, .cu mijloacele proprii ale întreprinderii, agregat care, împreună cu alte utilaje și instalații fabricate prin au- todotare, a mărit beneficiile uzinei numai în anul 1970 cu 6.2 milioane lei.
„Metrom" — 

firmă 
industrială

0 uzină 
în plină 

dezvoltare

de renume

Tovarășul Ceaușescu împreună cu ceilalți conducători de partid și de stat care îl însoțesc, vizitează apoi întreprinderea „Metrom", uzină cu profil metalurgic, printre ale cărei produse se numără benzile din cupru și alamă necesare industriei electrotehnice și constructoare de mașini, table de diferite grosimi și profileColoana de mașini străbate din nou orașul Săcele și se îndreaptă spre Brașov. Orașul

La „Metrom"' Brașov de la poalele Tîmpei se recomandă de la primul contact prin modernul cartier de locuințe „Steagul roșu", cartier în întregime nou, locuit de muncitorii de la întreprinderile situate în latura de sud-est a Brașovului.Următorul obiectiv vizitat este uzina nr. 2. Profilul a- cestei întreprinderi îl constituie producția de carburatoare și filtre pentru motoare cu ardere internă, necesare autovehiculelor și armături metalice pentru instalații sanitare și de gaze.La intrarea în uzină, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat, sint întîmpinați cu aceeași căldură, cu același entuziasm, de un mare număr de muncitori. Directorul uzinei, ing. Olimpiu Munteanu, informează pe oaspeți despre realizările obținute în cincinalul care s-a încheiat și despre perspectivele perioadei următoare. întreprinderea a îndeplinit obiectivele planului cincinal cu aproape cinci luni mai devreme, fapt care a permis muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor de aici să pregătească din timp sarcinile de plan pe anul 1971. Se arată, de asemenea, că uzina va cunoaște în noul cincinal o dezvoltare importantă, statul investind în acest scop circa 165 milioane led.Vizi ti nd secțiile de carburatoare și filtre, oaspeții sînt informați asupra noilor produse ce urmează a fi asimilate in cursul acestui an — carburatoarele pentru autoturismul Dacia-1300 și pentru motoarele noilor tipuri de autocamioane ce se vor realiza la marea uzină brașoveană „Steagul roșu“. Se subliniază faptul că uzina se străduiește să fie în pas cu tehnica contemporană și că în prezent ea satisface necesitățile de carburatoare și filtre pentru toate tipurile de motoare necesare autovehiculelor ce se construiesc în țara noastră.Secretarul general se interesează și aici de rezultatele obținute in cadrul acțiunii de autodotare, acțiune care este in 

asupra condițiilor de lucru, de viață, asupra cîștigurilor realizate și preocupărilor ce le au în producție.Are loc apoi un schimb de păreri cu cadrele tehnice asupra căilor die urmat în dezvoltarea pe mai departe a uzinei, în folosirea mai bună a spațiului construit, a înzestrării tehnice.Tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă ca dotarea noilor secții să se înfăptuiască în principal cu agregate și utilaje realizate in uzină sau în cooperare cu alte întreprinderi brașovene, aceasta fiind o importantă cale de ridicare a nivelului de calificare a muncitorilor și specialiștilor, și totodată un mijloc important pentru obținerea de economii valutare prin diminuarea importului. Secretarul general solicită conducerii uzinei, întregului colectiv, preocupări susținute în vederea realizării de produse de înaltă tehnicitate, competitive pe piața internațională.
Popas 

la „Hidro

mecanica"

...Se străbat din nou străzile Brașovului. Mii și mii de cetățeni ai marelui oraș, a- flînd de sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu, s-au adunat de-a lungul principalelor artere pe unde trece coloana mașinilor oficiale, salutînd cu căldură, cu entuziasm, pe secretarul general al partidului.La uzina ,,Hidromecanica" are loc mai întîi o scurtă discuție asupra profilului întreprinderii. Directorul uzinei, ing. Viorel Metea, subliniază preocuparea colectivului uzinei pentru îmbunătățirea calității produselor, descoperirea și valorificarea a noi rezerve interne, perfecționarea procesului tehnologic, creșterea eficienței economice a investițiilor. Referindu-se la succesele înregistrate în cincinalul care s-a încheiat recent, directorul arată că uzina a realizat produse legate de instalațiile complexe de foraj, turbosu- flante pentru supraalimentarea motoarelor Diesel de 350 și 700 CP, turbosuflante pentru supraalimentarea motoarelor care echipează tractorul rutier S-l 300 și locomotiva Diesel electrică de 2100 CP. Aceste produse de o tehnicitate deosebit de ridicată, au ajuns să ocupe un loc preponderent în producția uzinei. Mergîndu-se pe linia specializării și dezvoltării profilului actual, la începutul cincinalului 1966— 1970 s-a pus în fabricație de serie transmisia hidraulică care echipează locomotivele Diesel-hidraulice cu puteri cuprinse între 300 și 1 250 CP, fabricate de Uzinele „23 August". în momentul de față, transmisiile hidraulice ocupă primul loc în planul de producție al uzinei, fapt ce a determinat crearea unui sector de fabricație aparte pentru a- cest produs.Paralel cu acestea au fost asimilate și alte produse de mare importanță pentru construcția de mașini, cum sînt

pentru construcția de vagoane, locomotive și construcții navale, conducte, cabluri și sîr- mă rotundă sau profilată pentru instalații electrice. Aici se fabrică și motorul cunoscutei motorete românești „Mobra“.Directorul uzinei, Ion Iaco- bescu. după ce înfățișează preocupările actuale ale colectivului întreprinderii pentru creșterea producției, productivității muncii și perspectivele de dezvoltare ale uzinei, arată că unitatea a încheiat planul cincinal cu un bilanț rodnic. Planul pe anul 1971 prevede alte sporuri importante de producție; o preocupare de seamă a colectivului întreprinderii este diversificarea producției corespunzător necesităților economiei naționale. înzestrarea tehnică superioară, ridicarea continuă a nivelului de calificare a cadrelor, vor duce la o însemnată creștere a productivității muncii. în cincinalul care a început, cu o creștere de numai 2 la sută a personalului, se va obține o creștere a producției cu 45 la sută.Se vizitează cîteva secții de producție ale uzinei, unde munca se desfășoară din plin, cu roade bogate. Cum s-ar spune, este un start bun încă din primele zile.în secția de sculărie, rectificatorul Emanuel Triandafil, care lucrează în această uzină din anul 1937, vine în întîmpi- narea tovarășului Ceaușescu, li urează în numele întregului colectiv „La mulți ani", îi a- dresează călduroase mulțumiri pentru grija neobosită pe care o poartă ridicării nivelului de viață al poporului și îl asigură că el și tovarășii săi vor munci cu toată dăruirea pentru îndeplinirea sarcinilor de plan.în timpul vizitei, secretarul general al partidului se întreține cu alți muncitori, tehnicieni, fructuos in fața machetelor ce reprezintă noi dimensiuni tn peisajul arhitectonic brașovean

In mijlocul colectivului de muncitori, tehnicieni fi ingineri de la Fabrica de scule din Rișnovcuplajele hidraulice pentru benzi transportoare și pentru acționarea altor mașini expuse la suprasolicitări, cuplaje de 65 CP care echipează instalațiile die prospecțiuni geologice, suflante de aer de diferite tipodimensiuni, de mare utilitate în diversele instalații industriale pentru siderurgie, chimie și industria zahărului.Răspunzînd întrebărilor a- dresate de oaspeți gazdele informează că uzina și-a dezvoltat continuu producția. Astfel, la sfîrșitul cincinalului ea a fost de circa 33 de ori mai mare față de 1948, iar productivitatea muncii de peste 15 ori.în timpul vizitei principalelor secții de fabricație ale întreprinderii, se dau explicații în legătură cu randamentul agregatelor, cu noile capacități de producție intrate în funcțiune, organizarea procesului de producție în flux continuu. Se subliniază faptul că parcul de mașini și instalații din dotarea uzinei a fost înlocuit și dezvoltat an de an în mod corespunzător necesităților producției. în prezent, echipamentul tehnic este în întregime de fabricație recentă. Baza de dotare creată pînă acum, cu completările de utilaje și instalații în curs va asigura îndeplinirea tuturor sarcinilor de producție prevăzute în actualul cincinal 1971—1975, care deschide uzinei perspective și mai mari de dezvoltare. Astfel, paralel cu fabricația produselor actuale se va trece la o activitate susținută de diversificare a unora dintre ele și la asimilarea de noi produse necesare economiei.Secretarul general al partidului recomandă specialiștilor uzinei, conducerii tehnice, să acorde cea mai mare atenție calității produselor, modernizării lor continue, pentru ca acestea să fie în pas cu tehnica cea mai înaintată. Experiența dobîndită de această uzină constituie o garanție sigură că ea va răspunde prompt tuturor necesităților economiei noastre naționale. Sarcinile puse de partid în noua etapă de dezvoltare a e- conomiei impun ca produsele de mai mică tehnicitate să fie scoase din producție, iar în locui lor să se includă cele care să reflecte experiența înaintată a întreprinderii, înzestrarea 

ei cu tehnica avansată, puterea de creație a colectivului de proiectanți și ingineri de aici. Se recomandă, de asemenea, colectivului de la „Hidromecanica" extinderea relațiilor de cooperare cu firme străine, în vederea realizării în comun a unor instalații și agregate solicitate pe piața externă.
„Sculerul 
șef" al 

industriei 

constructoare 
de mașini

...Spre Rîșnov.De departe, se zărește spectaculoasă silueta cetății Rîș- novului înălțată pe vîrf demunte. Dar, alături de vestigiile trecutului, Rîșnovul își întâmpină astăzi vizitatorii cu impresionante edificii contemporane. Fabrica de scule, devenită fabrică în sensul modern al cuvintului abia in anii construcției socialismului, a dobândit pe bună dreptate denumirea de „scuierul-șef“ al industriei noastre constructoare de mașini.Ca să putem înțelege mai bine drumul dezvoltării fabricii, amintim că la data naționalizării, întreprinderea poseda 44 de mașini de factură veche și cu un înaintat grad de uzură fizică și morală.Din anul 1948, fabrica a cunoscut o extindere considerabilă, aici lucrând în prezent o mare parte din populația activă a orașului. Directorul fabricii, Radu Ștefan, invită pe oaspeți în fața unei expoziții unde sînt prezentate principalele produse ale întreprinderii. El subliniază că aceasta este unica unitate Industrială a țării profilată pe scule aschietoare de metale.Se vizitează principalele sectoare de fabricație. Gazdele informează pe oaspeți că, 

pe măsura dotării cu mijloace tehnice tot mai moderne și a ridicării gradului de calificare a muncitorilor și specialiștilor, se asimilează în fabricație produse tot mai complexe cu un tot mai înalt grad de tehnicitate.Secretarul general al partidului se interesează de preocupările specialiștilor, a cadrelor de conducere din. uzină pentru modernizarea produselor. Gazdele arată că întreprinderea acordă deosebită a- tenție activității de cercetare științifică, specialiștii fabricii colaborând în acest sens cu oameni de știință de la institutele politehnice din Brașov și Iași. Și roadele acestor cercetări încep să se vadă. Ele se concretizează an de an în mașini și utilaje de cel mai modera tip, în funcționarea cărora mecanizarea și automatizarea sînt atribute dominante, în procedeele noi originale de fabricare a burghiilor, în asimilarea rapidă și creatoare a unor importante produse achiziționate pe calea importului.In. anul 1975, fabrica va livra nu mai puțin de 3150 tone de scule finite.Referindu-se la activitatea rodnică desfășurată în fabrică pentru autoânzestrarea cu utilaje de producție proprie, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă crearea unor secții profilate pe producția de ma- șini-unelte, care să producă nu numai pentru fabrica rîșno- veană, ci și pentru alte întreprinderi din țară.Sînt indicații prețioase pe care colectivul „sculerului- șef“ al industriei constructoare de mașini se angajează să le urmeze stăruitor, să le traducă în fapte.
Acasă 

la motoretele 

„Mobra"

Următorul popas se face în alt centru industrial ai județului Brașov, Zărnești. Aici se vizitează Uzina „6 Martie", unde se „nasc" modernele motorete „Mobra" și o mare varietate de biciclete pentru toate viratele.Și aici, aceeași primire entuziastă, aceleași călduroase manifestări de dragoste și încredere față de partid.Cu nyal bine de un kilometru înainte de porțile uzinei, mașina în care se află secretarul general este încadrată de un grup de opt motocicliști, pilotând motorete „Mobra".După o discuție la sediul întreprinderii asupra realizărilor obținute pînă acum și a perspectivelor de dezvoltare, directorul unității, Constantin Sofronescu, invită pe oaspeți să viziteze principalele sectoa
re de fabricație. Se parcurg secțiile productive de-a lungul procesului de fabricație a motoretelor românești. Oaspeții sînt informați asupra preocupărilor întregului colectiv de aici pentru modernizarea acestor produse deosebit de solicitate de populație. Gazdele arată că producția motoretelor va crește în 1971, ajungînd la 14 000 bucăți anual. Se dau explicații asupra noilor tipuri de motorete aflate în curs de asimilare aici. Este vorba de o motoretă de aceeași capacitate cilindrică — 50 cm, dar mai simplă în ce privește funcționarea și mai Ieftină, precum și de o motoretă cu rezistență sporită la uzură și cu viteză mărită.

In secția biciclete este apreciată varietatea produselor realizate aici în 16 tipuri. Oaspeții sînt informați că anul 1971 va aduce noutăți și în ce privește diversificarea producției de biciclete. Sînt în curs de asimilare două tipuri noi solicitate la export. Pînă acum, bicicletele românești au fost exportate în mai multe țări, printre care Austria, Grecia, R.F. a Germaniei, Iran, Turcia. Uzina din Zărnești produce, de asemenea, menghine, universale pentru strunguri, cardane pentru agricultură. Secretarul general recomandă gazdelor să acorde atenție' acestui sector de fabricație.
Printre edilii 

brașoveni

Vizita de Ieri la obiectivele economice din municipiul’ șl județul Brașov «-a încheiat cu întilnirea de la sediul Institutului „Proiect" Brașov cu edilii orașului. Tema: schița de sistematizare a orașului Brașov, aflată în faza de definitivare.în fața unor machete sugestive și a unui bogat material ilustrativ și statistic — arhitectul Mircea Suma, directorul institutului, prezintă liniile directoare ale schiței pe baza căreia Brașovul va cunoaște Intr-o perioadă de 10—15 ani o puternică dezvoltare.Rînd pe rind, sînt înfățișate concluziile edililor în ceea ce privește amplasarea noilor o- biective industriale, asupra e- voluției și principalelor amplasamente ale oomplexelor de locuințe (în cincinal se vor construi peste 10 500 de apar- tamente). Se dau detalii asupra dezvoltării în perspectivă a turismului și dotărilor necesare, asupra circulației viitoare in oraș.Apreciind multe din prevederile schiței de sistematizare tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă o preocupare mai atentă față de problema valorificării maxime a suprafeței a- fectate construcțiilor, pentru a se evita risipa de teren. Se face de asemenea, recomandarea ca arhitecții să prevadă crearea de spații comerciale în cadrul unor artere specializate și nu în cadrul unor unități împrăștiate la mari distanțe. O preocupare a arhitecților și edililor din Brașov trebuie s-o constituie înființarea de creșe, mai ales în acele cartiere unde un mare număr de femei lucrează în producție.Sînt indicații prețioase pe oare edilii brașoveni și le-au însușit ca obiective ferme în activitatea lor viitoare.
★Vizita de lucru a secretarului general al partidului în u- nități industriale din municipiul și județul Brașov, acum, la început de nou an, de nou cincinal, a prilejuit colectivelor de muncitori, ingineri și tehnicieni, o dată cu bucuria de a-1 avea din nou în mijlocul lor pe tovarășul Ceaușescu, de a putea raporta partidului primele succese dobândite în îndeplinirea sarcinilor planu- 1^71 și exprimarea ho- tăririi de a-și consacra toate forțele în vederea traducerii în viață a obiectivelor stabilite de partid pentru progresul României socialiste.
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SIDERURGIA văzută
Industria siderurgică, aflată în plin proces de modernizare, 

presupune schimbări radicale atît în structura profesiilor, cît și 
în formarea și specializarea cadrelor. Specificul muncii în 
această ramură a industriei noastre a dus, așadar, la reconsi
derarea imaginii despre unele profesii care, altădată, erau 
privite ca tradiționale. Astăzi, mai mult ca oricînd, procesele 
tehnologice moderne de elaborare și semiprelucrare a meta
lului impun un înalt grad de cunoaștere a mutațiilor care s-au 
produs în structura unor profesii ca acelea de furnalist, oțelar 
și laminator. Pentru a defini noile caracteristici ale acestora 
ne-am adresat unor tineri muncitori de la marele Combinat si
derurgic de la Hunedoara.

de tineri
siderurgiști

O bucătărie ou strălucire de laborator cere fi pricepufi 
„laboranți"

In călătoria sa, turistul, in mod obișnuit, face întîia cunoștință cu 
profesia de recepționer

OFERTELE PROFESIONALE 
ALE TURISMULUI

Avînd tn vedere că dezvolta
rea turismului este condiționa
tă direct de calitatea servicii
lor , prin planul de măsuri 
tehnico - organizatorice al Mi
nisterului Turismului pentru 
anul 1971 s-au stabilit sar
cini deosebite în domeniul 
pregătirii profesionale a perso
nalului. Cu sprijinul Programu
lui Națiunilor Unite pentru 
dezvoltare și al Biroului Inter
național al Muncii (B.I.T.) a 
fost înființat — în cadrul 
Ministerului Turismului — 
Centrul de formare, perfec
ționare și de studii pentru ca
drele din industria hotelieră și 
turism.

— S-au pus astfel bazele u- 
nei activități organizate în a- 
cest sector al industriei turisti
ce, în special în domeniul for
mării cadrelor necesare unită
ților noastre — ne spune Con
stantin Rusu, directorul Centru
lui. De acum, necesitățile de ca
dre ale Ministerului Turis
mului și ale altor siste
me care participă la activita
tea turistică (Ministerul Comer
țului Interior, Centrocoop, în
treprinderile Consiliilor Popu
lare județene care adminis
trează stațiunile balneo-clima- 
terice), care sint mari și se vor 
dubla în perioada 1975—1980, vor 
putea fi mal bine satisfăcute.

— Pentru ce profesii sînt pre
gătiți tinerii ?

— Turismul dezvoltă profesii 
mal mult sau mai puțin cunos
cute, care prin rezonanța lor nu 
pot să nu fie tentante pentru 
cel care absolvă școala și tre
buie să-și aleagă viitoarea pro
fesie. Tinerii pot deveni bar
mani preparatori, bufetieri, 
șefi de sală, ospătari de catego
rie superioară, șefi de recepție, 
recepționeri, bucătari, bucătari 
specialiști, bucătari șefi, supra- 
veghetoare-guvernante (numai 
pentru fete), ghizi și organiza
tori de turism, vînzătorl in ma
gazinele de mărfuri pe valută, 
șefi de restaurante, adminis
tratori de hotel, directori de 
complexe hoteliere.

— Care sînt condițiile de ad
mitere și cît durează cursuri
le de pregătire ?

— în cadrul programelor de 
formare de bucătari șefi, bucă
tari specialiști, bucătari, bufe
tieri, candidaților li se cere să 
aibă studii elementare comple
te sau să fie absolvenți ai unor 
școli profesionale, ai unui curs 
de calificare de scurtă durată. 
Se cer în plus, bineînțeles, șj 
anumite calități personale : au
toritate și aptitudini de organi
zare și administrare, simțuri ol
factive și gust dezvoltat, consti
tuție fizică robustă, simț estetic 
și rafinament artistic. Pentru 
celelalte profesii se cer studii 
medii și cunoștințe uzuale în 
1—2 limbi străine, sau studii su
perioare pentru cei ce doresc 
să devină ghizi și directori de 
complexe hoteliere. Candidații 
pentru profesiile de barman, 
ospătar, șef de sală, recepțio
ner, supraveghetoare-guvernan- 
te, vînzători în magazinele 
COMTURIST trebuie să aibă 
un aspect fizic plăcut, constitu
ție fizică și psihică robustă, au
toritate, atenție distributivă și 
agilitate în mișcări, calități or
ganizatorice, simț artistic și cu
noștințe temeinice în una sau 
două limbi de circulație inter
națională. Ghizilor 11 se cere, în 
plus, o temeinică pregătire po
litică și de cultură generală — 
și aceasta este valabil și pentru 
cei ce doresc să devină direc
tori de complexe hoteliere, șefi 
de restaurante și administra
tori de hoteluri — o vechime 
sau practică în activitatea tu
ristică de minimum trei ani. în 
genere, vor fi preferați candida
te care au studii medii și cu
nosc limbi străine. Solicitarea 
deosebită și condițiile de mun
că impun necesitatea ca pentru 
profesiile de bucătari șefi, bu
cătari specialiști, bucătari, bar
mani, șefi de sală să fie admiși 
numai bărbați Cursurile du
rează 24 de săptămîni pentru 
formarea cadrelor din profesii
le menționate, cu excepția celor 
pentru pregătirea șefilor de re
cepție, a ghizilor și a directori
lor complexelor hoteliere care 
durează 12 săptămîni și a celor 
pentru formarea șefilor de re
staurante și a administratorilor 
de hoteluri, care durează 8 săp
tămîni. Menționez că toți candi
dații trebuie să fie angajați 
permanenți în cadrul unei uni
tăți din rețeaua de turism sau 
ale altor sisteme care concură la 
activitatea turistică, să aibă 
vîrsta de 18—25 ani, starea să
nătății perfectă și o situație 
personală ireproșabilă.

— Ce discipline vor fi preda
te în acest timp ?

— Centrul are 11 catedre de 
specialitate, care asigură pre
darea tuturor disciplinelor ne
cesare diferitelor profesii. 
Cursanții vor studia economia 
și organizarea turismului și a 
industriei hoteliere ; marketin
gul turistic, organizarea, struc
tura, tehnologia activității com
plexelor hoteliere și a unități
lor de alimentație publică ; le
gislație, ergonomie și standar
dizarea muncii ; protecția și 
securitatea muncii; mașini și u- 
tilaje de producție și servicii în 

complexele hoteliere, planifica
rea activității unităților hotelie
re și de alimentație publică, 
prețuri și tarife ; educație civi
că, pedagogie, psihologie, etică 
și comportament; educație sani
tară, limbi străine, geografia tu
rismului. în afara acestora, bu
cătarii, ospătarii, barmanii, bu
fetierii vor studia diverse disci
pline legate de tehnologia ali
mentației, în timp ce recepțio- 
nerii și ghizii vor studia tehno
logia hotelieră și, respectiv, 
tehnologia turistică. Cadrele de 
conducere vor studia și mecani
zarea evidenței , organizarea flu
xului informațional și prelucra
rea automată a datelor prin 
mijloace eleatronice de calcul, 
Centrul urmînd să fie dotat cu 
un calculator electronic.

La desfășurarea acestor pro
grame vor concura nemijlocit 
experțl internaționali care vor 
fi puși la dispoziție de B.I.T. și 
U.I.O.O.T., experți români, pre
cum și o serie de cadre de spe
cialitate, cu calificare și expe
riență deosebită, selecționat» 
din aparatul Ministerului Turis
mului și al altor instituții care 
concură la activitatea turistică 
din țara noastră.

— Fiind siguri că numeroși 
tineri vor fi atrași de aceste pro
fesii și vor dori să se califice 
intr-una dintre ele, vă între
băm cum trebuie să procedeze, 
dacă nu lucrează în unitățile 
menționate de dv. ?

— Conducerea Ministerului a 
dat instrucțiuni tuturor Între
prinderilor din subordinea sa să 
recruteze tineri pentru profesiile 
menționate, conform necesaru
lui stabilit In funcție de sche
ma actuală șl dezvolțarea vii
toare a întreprinderii. Deci, ti
nerii trebuie să se adreseze în
treprinderilor de hoteluri și re
staurante (I.H.R.), ale i agențiilor 
de turism din București și din 
alte orașe din țară sau a- 
gențiilor județene de turism. 
Celelalte organizații care au 
atribuții și în sectorul turistic — 
M.C.I., Centrocoop, Consiliil» 
populare județene — ne vor re
comanda candidați recrutați pro
babil în același fel sau dintre 
cei care lucrează de un an-dol 
în unitățile lor.

REȚEAUA LICEELOR INDUSTRIALE
METALURGICE

industrial metalurgic — Galați, str. George Coșbuc, nr. 
111 47. Invățămint de zi. Pregătește tehnicieni in spe- 
acționări șl automatizări tn siderurgie ; termotehnica 
siderurgice. Invățămint seral : acționări șl automatizări

LICEUL PEDAGOGIC DIN BLAJ

artistic al eo-

VIAȚA BATE LA UȘA
de SEN ALEXANDRU

Panoramă din siderurgia modernă

CONCURS

POȘTA PAQINII
acestei facultăți pentru orice lă
murire.

ș? jJS

ȘCOALA NOASTRĂ"

cu specialitățile : asistență me
dicală, obstetrică ginecologie, 
pediatrie, igienă, ocrotire, labo
rator, farmacie. Așadar, aveți 
de unde alege.

mult, mult succes. A- 
liceului : Liceul peda- 
„Gh. Șincai", Blaj, str. 
nr. 2 județul Alba.

1) Liceul
225, telef. : 
clalitățlle : 
produselor
In siderurgie. 2) Liceul Industrial metalurgic — Hunedoara, str. 23 
August nr. 1, telef. : 16 87 ; 20 54. Invățămint de zl. Pregătește tehni
cieni tn specialitățile t acționări șl automatizări tn siderurgie ; ter
motehnica proceselor siderurgice. Invățămint seral : acționări șl 
automatizări tn siderurgie.

Crasovski M., Botoșani : Vă 
referiți la învățămîntul superior 
sau la cel postliceal de geolo
gie ? Lămuriți-vă și lămuriți-mă 
ca să vă pot răspunde.

Bălăuță Florian, jud. Ialomița: 
Nu posed informații tn problema 
care vă interesează. Cred că nu
mai rectoratul A.S.E. v-ar putea 
lămuri.

N. R. Ni 
sistem de 
tocmai cel__ _______
foarte puțin probabil ca 
recțiile și serviciile unor a- 
semenea întreprinderi să re
cruteze tineri care la termi
narea cursurilor de pregăti
re profesională vor avea 
tot dreptul să pretindă să fie 
încadrați pe posturile cores
punzătoare 
posturi ocupate 
de cei care i-au 
tunci, cum vor 
viitoarele cadre 
re, directori] 

se pare că acest 
recrutare nu 
mai nimerit.

pregătirii lor, 
uneori chiar 
recrutat. A- 
fi formate 
de conduce- 
complexelor

hoteliere, șefii de restauran
te și administratorii hoteluri
lor? Poate că se va mai me
dita asupra acestei proble-

Un grup de elevi — Liceul 
Fieni, jud. Dîmbovița : Mă tem 
că nu veți putea deveni tehnici
eni radio chiar lingă Fieni de
oarece, în județul vostru, func
ționează numai Școala de spe
cializare postliccală pentru pe
trol din Tîrgoviște, Bd. Castani
lor nr. 76, cu secțiile : topogra
fie și electromecanic pentru ma
șini și utilaje (invățămint seral).

Tn schimb, la București vă pu
teți pregăti pentru specialitatea 
„montarea și reglarea aparate
lor de radio și televiziune" la 
Școala de specializare postiicea- 
lă pentru industria construcții
lor de mașini din str. Zborului 
nr. 7—9, sectorul 4, iar pentru 
„electronică, depanare de apara
te de radio și televiziune" vă 
puteți adresa Școlii de speciali
zare postliceală U.C.E.C.O.M., 
str. Economu Cezărescu nr. 47, 
sectorul 7. O școală asemănătoa
re funcționează și la Constanța, 
str. Caraiman nr. 1 (Centrocoop).

Maria și Petronela, jud. Bihor: 
Chiar dacă răspunsul meu n-a 
fost „cit mai imediat“, el va în
cerca să fie „cit mai cuprinză
tor". Școala care vă interesează 
funcționează în București, str. 
Economu Cezărescu nr. 47, sec
torul 7 și este subordonată 
ITCECOM. Obiectele pentru con
cursul de admitere sint : anato
mia și fiziologia omului (scris 
și oral). Cit despre cosmetică, 
artă și tehnică în același timp, 
ea are ca obiect îngrijirea știin
țifică a tenului prin folosirea u- 
nor metode fizice și chimice co
respunzătoare. Și cu toate că

e- 
a- 
pe

în al doilea rind, din cele 
spuse de directorul > Centrului 
aflăm că li se cer candidaților 
anumite calități personale, ne
cesare In exercitarea profesiilor 
respective. Nu ni se spune în
să cum vor fi depistate aceste 
calități, din moment ce nu 
xistă examen de admitere, 
ceasta făcîndu-se exclusiv 
baza recomandării întreprinde
rii interesate. Dacă întreprinde
rile vor recruta doar tineri ca
re au o anumită vechime în pro
fesia respectivă, e posibil ca u- 
nele din calitățile menționate 
să fie reale, deși o oarecare do
ză de subiectivism nu trebuie 
exclusă. Cum vor fi însă depis
tate calitățile tinerilor care a- 
bia au absolvit școala și care 
dorind să se califice lntr-una

„operele" cosmeticianului
(vai !) departe de veșnicie, reali
zarea lor cere, credem, oareca
re talent plastic.

Dar în ceea ce mă privește, 
cu toate că nu am prejudecăți, 
v-aș sfătui să vă gîndiți și ia 
Școala de specializare postlicea
lă sanitară care funcționează 
chiar în județul vostru, la Ora
dea, str. Leantin Sălăjan nr. 13,

Băileșteanu Gh., satul Poiana 
Gruii, jud. Mehedinți : Pasiunea 
pentru filozofie nu implică nea
părat o diplomă de licență, ba 
chiar mi se pare că multora din
tre cei care au pus temelia ști
inței o astfel de diplomă le-a 
lipsit. Din păcate, secția de. so
ciologie de la Facultatea de fi
lozofie a Universității București 
(Bd. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 64) 
nu are cursuri fără frecvență. 
Numai secția filozofie are ast
fel de cursuri. Vă puteți adresa 

din aceste profesii, vor solicita 
și obține recomandarea necesa
ră admiterii la cursurile Cen
trului ?

Semnalăm doar două dintre 
deficiențele acestui așa-zis mod 
de recrutare, sperînd ca pină la 
vară să fie organizat un sistem 
de testare, bazat pe profesio- 
grame, eventual un program 
special pentru recrutarea și se
lecționarea cadrelor. Altfel, con
secințele nu vor fi cele sconta
te, nealegîndu-ne decît cu o ri
sipă de cadre și cheltuieli in
utile de școlarizare, antrenînd 
in continuare pierderi In re
țeaua de turism datorită lipsei 
cadrelor calificate și nivelului 
scăzut al serviciilor.

V. RAREȘ

RUBRICA VA AȘTEPTAM IN

Tudora Eliza — Rîmnicu Vîl- 
cea : După cum ne-a informat 
Ministerul Învățămîntului, insti
tutele care vă interesează se În
ființează în fiecare an, în locuri 
și in raport cu necesitățile. Vă 
sfătuiesc să cereți lămuriri In
spectoratului școlar județean sau 
direct ministerului dar nu mai 

tîrziu de 1 martie 1971 cînd se 
pare că este ultimul termen de 
înscriere.

Cum însă cursurile acestor 
institute durează oricum 2 ani, 
nu v-ați putea prezenta la un 
institut pedagogic de 3 ani ? Ați 
putea deveni profesoară in în
vățămîntul general. Dacă se poa
te, înformați-mă asupra mate
riilor pe care ați dori să le pre- 
dați și vă voi indica institutele 
respective.

Valentin Ciobanii — jud. Ar
geș : Veți avea probabil nevoie 
de o diplomă care să ateste ab
solvirea unei școli de speciali
tate. Cu alte cuvinte va fi ne
cesar să vă terminați studiile

Mai întîi am insistat asupra 
schimbărilor care s-au produs în 
ultimul timp în structura profe
siilor enunțate mai sus. Mihai 
Rașca, furnalist, 23 de ani : 
„Mulți tineri cred că a fi furna
list înseamnă a depune eforturi 
fizice deosebite. Așa credeam și 
eu la început cînd, ca elev al 
școlii profesionale, îmi începeam 
practica la noile furnale de 1 000 
m.c. Pe parcurs m-am convins 
că, de fapt, există doar cîteva o- 
perații care se mai execută ma
nual — și acestea fiind în ultima 
vreme tot mai mult înlocuite de 
mașini și instalații moderne — 
incit trebuia să mă deprind să 
tnînuiesc noile tehnici de lucru. 
La aceasta a contribuit și faptul 
că, în școală, maiștrii și inginerii 
— ei înșiși buni cunoscători ai 
tehnicii moderne — au fost ală
turi de noi in însușirea deprin
derilor practice. Printre schimbă
rile care au determinat o nouă 
viziune asupra profesiei de fur
nalist aș enunța în primul rind 
înzestrarea noilor furnale cu in
stalații de înaltă productivitate, 
incit acum, fără a cunoaște mo
dul de funcționare a acestora, în 
cea mai mare parte automatizate 
și semiautomatizate, nu se poate 
concepe realizarea unor șarje de 
fontă de bună calitate".

— „In prepararea oțelurilor — 
ne asigură prim-topitorul Adrian

Știați că la Blaj există un 
liceu pedagogic ? Da, îmi 
veți răspunde dumneavoa
stră, este un liceu vechi, re
numit : Liceul pedagogic 
„Gh. Șincai". Dar ceea ce 
poate mulți dintre dumnea
voastră nu știți este că, în- 
cepînd cu anul școlar 1970— 
1971, liceul nostru funcțio
nează numai cu secția de 
educatoare.

La această secție se pri
mesc numai fete. Examenul 
de admitere constă din pro
be la română și matematică 
— scris și oral — istorie — 
oral, din materia claselor V— 
VIII, și proba la muzică unde 
se prezintă un cîntec la ale
gere. Această probă este eli
minatorie pentru că educa
toarele, prin muzică, încep să 
formeze gustul 
piilor.

Ba începutul 
vă veți aduce

anului școlar 
și un instru-

lată ceva din arta ospătarului 
da a servi civilizat

deoarece se pare că nu aveți 
nici vechime in meserie. Ar fi 
bine poate să încercați la o în
treprindere de specialitate. Ni
meni nu se supără de o Între
bare și, la urma urmelor, Încer
carea moarte n-are.

Vi s-ar putea oferi o muncă 
provizorie pină vă veți termina 
studiile respective.

V. M., jud. Vrancea : Și iată 
că totuși, rindurile dumneavoas
tră „au ajuns să fie citite de 
mine" așa că mă grăbesc să răs
pund. Școli postliceale de ste
nodactilografie funcționează la : 
Craiova, str. Caracal nr. 105 și 
București, str. Sfinții Voievozi 
nr. 52—54. Se dă examen la : 
limba română (scris și oral), 
geografia României (oral) pen
tru calificarea de secretar steno
dactilograf șl limba română 
(scris și oral), o limbă străină 
(rusă, engleză, franceză sau 
germană — scris și oral) pentru 
calificarea : secretar stenodacti
lograf limba română și limbi 
străine. înscrierile se fac între 
1—22 sept. 1971 Iar concursul 
se ține între 25—30 sept. ort.

Tuturor corespondenților mei:
Rindurile de mal sus ne prile

juiesc prima întîlnire în anul 
1971. Vă urez din toată inima, 
prieteni, ca anul nou să vă adu
că o deplină limpezire a țelu
rilor voastre și desăvîrșita lor 
împlinire. Viața să vă bată la 
ușă cu bucuria și fericirea bi
ruinței.

Drăgulescu — procedeele noi își 
fac tot mai mult loc. Oțelarii sini 
solicitați în permanență de a găsi 
noi soluții pentru a da producții 
mari de metal de calitate superi
oară. Acest imperativ al indus
triei constructoare de mașini s-a 
concretizat în realizarea unei va
loroase invenții, concepută de un 
colectiv de muncitori de Ia oțe- 
lăria nr. 2 și la experimentarea 
căreia am luat parte și noi, proas
peții absolvenți ai școlii profesio
nale. Este vorba de reducerea a- 
proape la jumătate a timpului de 
elaborare a șarjelor de oțel. Tot
odată, aplicarea noii metode a 
însemnat și realizarea unor oțe
luri de cea mai bună calitate. 
Așadar, profesia de oțelar își de
termină noua sa structură dato
rită, pe de o parte, pătrunderii 
tot mai accentuate a tehnicii mo
deme, iar pe de altă parte dato
rită chiar oamenilor care caută 
s-o înnobileze prin munca lor 
creatoare".

— „Schimbările produse în 
anii din urmă în structura profe
siei de laminator — continuă 
Anastase Potopeanu — au fost 
determinate în mod esențial de 
construirea și punerea în funcțiu
ne a noului laminor hunedorean. 
Eram încă elevi în practică a- 
tunci cînd am început să cunoaș
tem modul de funcționare a in
stalațiilor complet automatizate.

ment muzical, vioară sau a- 
cordeon — ce doriți. Și vă va 
servi nu numai ca instru
ment de lucru ci și pentru 
clipele de destindere pe care 
ni le rezervăm. Durata liceu
lui este de 5 ani. In primul 
an materiile sînt aceleași 
ca la liceul teoretic cu deo
sebirea că la secția de educa
toare se studiază anatomia și 
lucrul manual.

Incepind cu anul II mate
riile de specialitate — psiho
logia și pedagogia — capătă 
o mai mare pondere în ora
rul școlar.

Veniți cu încredere la li
ceul nostru !

Eu vă doresc încă de pe 
acum 
dresa 
gogic 
Școlii

MARIA PĂSTRĂV

Și era destul de greu la început 
să poți stăpini o întreagă linie 
tehnologică. Pentru aceasta nu e- 
rau suficiente numai cunoștințele 
teoretice din școală, ci și 
sprijinul direct al maiștrilor și in
ginerilor specializați in țară și 
străinătate în minuirea calculato
rului electronic, în supraveghe
rea operațiilor și proceselor de 
producție de la cabinele de co
mandă. îmi amintesc de aceste 
greutăți de început și mă gîndesc 
la elevii de astăzi care beneficia
ză în mare măsură și de experi
ența noastră".

Reținem, din discuțiile de mai 
»us, cîteva concluzii : a) alegerea 

REȚEAUA ȘCOLILOR PROFESIONALE
SIDERURGICE

1. Școala profesională — Alba-Iulla, str. Primăverii, nr. 12, tel 
280 (de pe lingă Fabrica de produse refractare, Alba-Iulia) : opera 
tor la fabricarea produselor refractare ; lăcătuș mecanic pentru 
industria siderurgica ; electrician de întreținere șl reparații ; electro
mecanic de aparate de măsură șl automatizare. Școala profesională
— Aiud, județul Alba, str. Ion Creangă, nr. 26, tel. 218 (de pe lîn/ă 
întreprinderea metalurgică Aiud) : lăcătuș mecanic pentru Industri 
siderurgică ; lăcătuș pentru construcții metalice ; sudor ; strungar 
electrician de întreținere șt reparații ; tumfitor-formator. Școa’, 
profesională — Buzău, str. Colonel Buzolanu, nr. 109, tel. 23 23 (d ? 
pe lîngă Uzina de sîrmă șl produse din sîrmă) : lăcătuș mecanic 
pentru industria siderurgică ; laminator profile șl tablă ; treflă, or- 
trăgător ; electrician de întreținere și reparații. Școala profesională
— Reșița, B-dul 23 August, nr. 39 tel. 17 21 (de pe lîngă Combinatul 
siderurgic — Reșița) : laminator profile șl tablă ; lăcătuș mecanic 
în industria siderurgică ; furnalist ; oțelar ; lăcătuș pentru construc
ții metalice ; electrician întreținere șl reparații ; electomecanlc apa
rate de măsură șl automatizare ; electrician în construcții șl insta
lații industriale ; zidar șamotor. Școala profesională, orașul oțelul 
Roșu, județul Caraș-Severln, str. Republicii, nr. 10 tel. 8 (de pe 
lîngă Uzinele „Oțelul roșu") : laminator profile șl tablă, oțelar ; 
lăcătuș mecanic pentru industria siderurgică ; strungar, turnător- 
formator ; trefllator-trăgător ; electrician de întreținere șl reparații. 
Școala profesională — Cîmpla Turzil ; județul Cluj, str. Lamino- 
rlștllor nr. 115, tel. 281 (de pe lîngă Uzinele „Industria sîrmei" — 
Cîmpla Turzil) : trefllator-trăgător : lăcătuș mecanic pentru indus
tria siderurgică : electrician de întreținere șl reparații ; laminator 
profile și tablă ; termlst-tratamentlst; strungar. Școala profesională
— Galați, str. Silozului, nr. 25 (de pe lîngă Combinatul siderurgic 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej" — Galați) : laminator profile și tablă ; 
laminator țevi ; oțelar ; furnalist: lăcătuș mecanic pentru industria 
siderurgică ; electrician în construcții șl Instalații industriale ; su
dor. Școala profesională — Hunedoara, str. 23 August, nr. 17 tel.
16 87 ; 20 54 (de pe lîngă Combinatul siderurgic Hunedoara) : lamina
tor profile șl tablă ; oțelar ; lăcătuș mecanic pentru industria side
rurgică ; strungar ; electrician centrale, stații șl rețele electrice ; 
frezor-rabotor-mortezor; lăcătuș mecanic cazane șl turbine cu 
abur ; electrician de întreținere șl reparații ; electromecanic de 
aparate de măsură șl automatizare. Școala pofeslonală Călan, ju
dețul Hunedoara, str. Crlșana nr. 1, tel. 443 (de pe lingă Uzinele 
,,Vlctoria"-Călan) : modeller (pentru turnătorie) ; electrician de în
treținere șl reparații ; tumător-formator ; strungar ; lăcătuș meca
nic pentru industria siderurgică. Școala profesională — Iași, Șoseaua 
Gheorghe Gheorghiu-Dej nr. 132 (de pe lîngă Uzina metalurgică 
din Iași). Invățămint seral : lăcătuș mecanic pentru industria side
rurgică ; laminator profile șl tablă ; laminator țevi ; electrician de 
întreținere și reparații ; electromecanic aparate de măsură șl auto
matizare ; lăcătuș pentru coonstrucțll metalice. Școala profesională
— Nădrag, județul Timiș (de pe lîngă Uzina „Ciocanul" Nădrag) : 
lăcătuș mecanic pentru industria siderurgică, laminator profile și 
tablă ; protejator metale pe cale electrochimică șl termică ; turnă- 
tor-formator. Școala profesională — București, B-dul Muncii (de pe 
lîngă Uzina de țevi „Republica") : lăcătuș mecanic pentru industria 
siderurgică ; electrician de întreținere șl reparații ; strungar, lami
nator țevi.

și pregătirea pentru profesie pc 
dobîndi o mai mare eficiență a 
tunci cînd există încă de la în 
ceput atracție și pasiune, dar ș 
anumite înclinații și hotărîrea de 
le cultiva în permanență în an 
de școală ; b) numai o Iegătuz 
strînsă între școală și producți 
asigură însușirea unei profesi 
care reflectă, de altfel, profun 
dele schimbări ce se petrec ’> 
structura acesteia ; c) locul 
muncă, colectivul determină, 
ultimă instanță, formarea un, 
muncitori cu o bună pregătire a 
specialitate.

ML C
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• LA INVITAȚIA ministru
lui afacerilor externe, Comeliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Italiene, Aldo 
Moro, va face o vizită oficială în 
Republica Socialistă România, în 
perioada 12—15 ianuarie 1971.

• DUMINICĂ SEARA a ple
cat la Sofia Nicolae Bozdog, mi
nistrul comerțului interior, care, 
la invitația ministrului comerțu
lui interior din R. P. Bulgaria, 
Peko Takov, va participa la per
fectarea schimburilor de mărfuri 
pe anul 1971 între cele două mi
nistere.

La pleoare, în Gara de Nord, 
au fost prezenți membri ai con
ducerii ministerului, precum și 
Spas Gospodov, ambasadorul 
R. P. Bulgaria la București, 
membri ai ambasadei.

• LUNI DUPA-AMIAZA a 
sosit în țară o delegație a Minis
terului Agriculturii și Industriei

/n cinstea semi
centenarului

partidului
La Casa de cultură a tinere

tului, grupul școlar tehnic și pro
fesional agricol și liceul pedago
gic din Constanța, a fost organi
zat concursul „Momente din miș
carea comunistă și muncitorească 
din România", la oare au parti
cipat numeroși tineri din locali
tate. Formația de teatru a comi
tetului sindicatului D.N.M. 
„NAVROM" Constanța a pre
zentat muncitorilor portuari un 
spectacol cu piesa „Oameni care 
tac" de Al. Voitin. De asemenea, 
în cinstea aniversării semicente
narului partidului, la Casa pio
nierilor din Constanța a fost des
chisă o bogată expoziție cu o- 
biecte realizate în cadrul cercu
rilor pionierești de navo și aero- 
modele, foto, artă populară de
corativă și de cercurile tehnice 
din județ.

(Urmare din pag. 1)mult prezența în viața și ca acestor tineri. Prin Conferința organizației mun- ce ? _________ , _ „ . județene Cluj a U.T.C. a prilejuit o fructuoasă dezbatere în a- cest sens, astfel îneît proiectul planului de activități a fost mult îmbogățit. Pe parcursul noului cincinal ritmul mediu anual de creștere a producției globale industriale va fi de 10 la sută iar productivitatea muncii va crește cu 7,7 la sută. Comitetul județean, comitetele municipale și orășenești, organizațiile U.T.C. din întreprinderile industriale, de pe șantierele de construcții și u- nitățlle de transporturi propu- nîndu-și să mobilizeze pe tineri la îndeplinirea exemplară a sarcinilor zilnice de producție. vor căuta să devină un factor însemnat în căutarea soluțiilor legate de reducerea consumurilor specifice de materii prime, materiale, combustibil, îmbunătățirea calități' produselor. In următorii 5 ■ .i în județul Cluj vor intra . funcțiune o serie de noi o- biective economice : Fabrica de cazane mici, Fabrica de o- biecte sanitare Cluj, noua oțe- lărie de la Industria Sîrmei Cimpia Turzii, Fabrica de mașini de rectificat Cluj etc. Prin înfăptuirea programului de investiții, deosebit de bogat, numărul salariaților din județ va crește pînă în 1975 cu peste 20 000, ceea ce înseamnă integrarea cu fiecare an a unui tot mai mare număr de tineri în activități direct productive, întreprinderile județului Cluj vor primi în viitorii 5 ani peste 2 500 tineri absolvenți ai școlilor profesionale, fără a-i lua în considerație pe cei calificați prin ucenicie la locul de muncă sau cursuri de scurtă durată. în condițiile unor mo-
SPIRITUL

CRITIC
(Urmare din pag. I)

ig - • . ■.face, cu siguranță, numeroși dușmani, și va

de minciuni". Constatarea sa, justificată 
împrejurări, își pierde astăzi conținutul, 

portăm ia tendința generală a impunerii morali- 
:nității în relațiile dintre oameni. Nu-i mai puțin

’ face pe unii să se teamă cu lașitate de consecințele per-
> :onale ale criticii și să abdice, cu o ușurință de nepermis, 
’ de la sensul major al acesteia.
► Nu există critică autentică fără delimitare, în primul rînd
> 'ără delimitare de fals și minciună, de mașinațiunile si jon- 
’ teniile de culise care fac să întîrzie progresul. „Cu un 
, singur adevăr —- spunea cîndva Nicolae lorga un om
► cumsecade își face mai muilți dușmani decît o canalie cu oȘ • I— — * — 1.. —. 1 f”" -A —— —.4-A— 4 a, „a — A .AM 111 e.T i 4-1 t zrt; viața întreaga c-
> pentru anumite ,
► dacă o raportăm la tendința generală
[ tații și ecnității *.. ' ■

Foto: P. TINJALĂ

PENTRU PRODUCȚIE• EDUCAȚIA TEHNICA

„Ochi fi urechi" la sfaturile 
„experienței". (In secția de 
verificare a vitezometrelor a 

Uzinei „Balanța" din Sibiu)

Alimentare a Republicii Popu
lare Bulgaria, condusă de Dimi- 
tăr Iurucov, adjunct al minis
trului. Oaspeții vor avea convor
biri la Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii în vederea dezvol
tării colaborării tehnico-științifi- 
ce între cele două țări.

DIRECȚIA
(Urmare din pag. I)

gate, Uzina de mecanică fină, 
Uzina „Autobuzul" precum și 
alte întreprinderi se vor dezvol
ta numeroase capacități de pro
ducție. Pe platforma electronicii 
de la Pipera va intra în funcțiu
ne fabrica de calculatoare. în a- 
cest fel va fi posibil ca sporul 
industriei constructoare de mașini 
să fie cu 5,3 la sută mâi mare 
decît cel al economiei bucurește- 
ne luate în ansamblu. Dacă a- 
daug că aproape 17 la sută din 
producția acestui an o vor repre
zenta produsele noi și moderni
zate — cazane pentru termocen
trale de 1035 tone abur/oră, a- 
parale Rontgen pentru cabinetele 
medicale, calculatoarele electro
nice cu capacități medii, diverse 
mașini unelte — că unele uzine 
ca, de pildă, „Vulcan", Uzina de 
mecanică fină, „Automatica" vor 
realiza ciica 50 la sută din pla
nul lor anual pe seama unor a- 
Semenea produse, dimensiunile 
preconizate ale nivelului calitativdifiicări intervenite în structura producției, vor fi recalificați și reciclați aproape 2 000 muncitori. Se va pune un accent deosebit pe acțiunile organizațiilor U.T.C. menite să faciliteze integrarea celor mai tineri muncitori în procesul activității de producție, pe organizarea cursurilor de perfecționare a calificării. în unitățile economice care au secții cu utilaje noi date în exploatare, cum sînt : Electroceramica Turda, Clujana, T.O.T. 2 și Laminorul 3 de la Indus-

• SPRIJIN

de funcționare și ma- a acestora, pentru u- lor la parametrii pro-

DE BAZA A
ca-âl întregii noastre activități 

pătă relief și profunzime.
Ponderea însemnată a tinerilor 

angrenați direct în producție în 
întreprinderile Capitalei reprezin
tă un element definitoriu al răs
punderii cu care organizațiile 
U.T.C, tiebuie să acționeze pen
tru antrenarea tineretului la rea
lizarea planului, în ritmurile și la 
termenele prevăzute, pentru pu
nerea în funcțiune, la termen, a 
tuturor obiectivelor industriale și 
folosirea intensivă a capacităților 
de producție, pentru livrarea in
tegrală â mărfurilor destinate ex
portului, creșterea productivității 
muncii, reducerea normelor de 
consum și ridicarea nivelului ren
tabilității Sîntem martorii reali
tății că o dată cu accelerarea 
fabricației au loc schimbări esen
țiale în domeniul metodelor de 
producție și de conducere, se 
produc modificări, cantitative și 
calitative, pe orizontala și verti
cala producției. Mai mult ca ori
eînd pînă acum sîntem obligați 
să ținem cont de faptul că mese
riile cunosc metamorfoze din ceționarea și generalizarea unor forme specifice diferitelor categorii de tineri, cum sînt o- limpiadele pe meserii — la strungari, laminatori, electricieni, forjori, concursuri pe meserii cu tematică specifică unităților economice. Dezbaterile pe teme privind calitatea produselor, în.tîlnirile cu conducători ai proceselor de producție, vor fi completate cu prezența activă a organizațiilor U.T.C. în fiecare secție sau atelier ' pentru a interveni prompt, ori de cite ori va fi nevoie, cu acțiuni de maximă eficiență pe planul producției. Rezultatele obținute de cei mai tineri muncitori vor fi urmărite zilnic pentru a putea acorda ajutorul necesar acelor tineri care întîmpină dificultăți în realizarea normelor, nu reușesc de la început să se integreze ritmului de muncă într-o secție productivă. De asemenea, pe agenda de lucru a organizațiilor U.T.C. din unitățile economice va trebui să figureze la zi preocuparea pentru întărirea disciplinei la locurile de muncă, pentru înlăturarea absențelor nemotivate, obținerea unor produse de cea mai bună calitate, conș- tienți că numai în acest fel se va putea realiza ritmul de creștere al productivității muncii înscris în plan.Conștienți de rolul organizațiilor de tineret în realizarea sarcinilor trasate de Congresul al X-lea al P.C.R., tinerii din județul Cluj se străduiesc să sporească aportul la îndeplinirea sarcinilor de plan, prin achitarea exemplară de obligațiile lor zilnice Ia locurile de muncă. Nu vom uita nici un moment că toate eforturile, toate realizările noastre sînt închinate Congresului al IX-lea al U.T.C., semicentenarului creării partidului.

adevărat însă câ tipul de om oonservator și recalcitrant la 
criticâ nu a dispărut ou desâvîrșire : el se acoperă, de re
gulă, cu veștmîntul unei persoane deschise și receptive, pre
gătind în taină, atunci cînd își simte în pericol incom
petența și inconsistența, o încrengătură perfidă de situații 
care să înconvoaie, să tocească — printr-o presiune bine 
dozată —ascuțișul opiniei critice.

Cel care se angajează pe pista atitudinii critice militante 
nu trebuie desigur sd se aștepte la un drum acoperit cu 
roze. El își va tace, cu siguranță, numeroși dușmani, și va 
trebui să ducă o luptă acerbă, în cursul căreia s-ar putea 
să nu dețină toate armele de care ar avea nevoie. Dacă 
are însă de partea sa adevărul și principialitatea, și nu le 
trădează niciodată, va izbîndi fără îndoială, mai devreme 
sau mai tîrziu. Uneori poate avea de partea sa și avantajul 
decisiv al tinereții, pe care trebuie să mizeze, căci spiritul 
conservator are slăbiciunea de a-l subestima adesea.

întrebat mai demult, de un reporter, ce înseamnă a fi 
contemporan, am răspuns lapidar : a fi un spirit critic. Aș 
răspunde și acum la fel, căci într-o lume care se mișcă 
uluitor de repede, în ritmuri ce scapă de multe ori judecății 
nemijlocite, ne putem integra socialmente numai prin per
manentă reconsiderare critică, pe toate planurile.

ACȚIUNILOR
în ce mai rapide, că solicitările 
productive sînt tot mai complexe, 
ele indicînd în primul rînd pe 
salariații tineri. Iată de ce pro
gramul activităților noastre pen
tru acest an cuprinde ca unul 
dintre punctele sale de bază ac
țiuni multiple în sprijinul pregă
tirii tehuico-productive a tineri
lor. Fără îndoială astfel de preo
cupări nu au lipsit nici din acti- 

* "i acum.

con-

vitatea noastră de pînă 
Dar tocmai pornind de la succe
sul de care s-au bucurat 
cursurile profesionale și olimpia
dele pe hieserii — unde au fost 
antrenați numai anul trecut peste 
33 000 tineri, sesiunile tehnico- 
științifice, precum și diferite alte 
forme, în acest an rie propunem 
ca desfășurînd o vastă muncă po- 
litico-educativă în direcția mobi
lizării tinerilor la formele organi
zate pentru calificarea și perfec
ționarea calificării, să inițiem ac
țiuni și manifestări specifice în 
vederea creșterii cunoștințelor lor 
profesionale, atragerii urnii nu
măr sporit de tineri în procesul 
de policalificare și reciclare a 
pregătirii tehnice și economice. 
Organizațiile noastre U.T.C., cu 
sprijinul comitetelor de direcție 
și al sindicatelor, vor organiza și 
desfășura o activitate de propa
gandă tehnico-științifică com
plexă, Drezentînd și ponularizînd 
noutățile tehnice, performanțele 
noilor mașini si utilaje, tehnologi
ile avansate de luciu. Se va ac
ționa mai mult decît pînă acum 
pentru atragerea unui număr mai 
mare de tineri ingineri și tehni
cieni la activitatea de cercetare 
prin organizarea unor simpozioa
ne, sesiuni tehnico-științifice, ex
tinderea cluburilor tinerilor ingi
neri, tehnicieni, economiști. Co
mitetul municipal București al 
U.T.C. își propune să sprijine co
mitetele organizațiilor de bază 
în dezvoltarea mișcării de inova
ții și raționalizări pentru atrage
rea tineretului la rezolvarea unor 
probleme și obiective specifice 
producției, vizînd urgentarea asi
milării lor în procesul de fabri
cație, în care scop se vor consti
tui cercuri ale tinerilor inovatori.

Una din laturile principale în 
actualul cincinal o constituie 
îmbunătățirea calității produse
lor. De aici decurge și necesita
tea ca organizațiile noastre, con- 
tinuînd ceea ce au făcut bun să 
aducă în prim-planul atenției lor 
această chestiune dezvoltînd 
în acest sens o largă mișcare pen
tru însușirea și respectarea pro
cedeelor tehnologice, pentru re
ducerea rebuturilor și remaniere- 
lor, a consumurilor specifice. De
sigur, generalizarea în toate orga
nizațiile U.T.C. a unor acțiuni 
complexe de mare eficientă, pe 
care practica le-a impus deia a- 
tenției cum ar fi, de pildă, „Mili
metrii în instanță", sau „Proces 
rebuturilor" apare, în acest con
text, ca o necesitate de prim or
din. Brigăzile complexe de cali
tate, întîlnirile dintre furnizori și 
beneficiari, cercurile și colocviile 
tinerilor specialiști — sînt forme 
ale muncii' noastre ce le vom 
populariza și extinde. Totul se
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NOASTRE
leagă în mod firesc de preocu
pările vizînd asimilarea de către 
tinerii muncitori, tehnicieni, eco
nomiști, a soluțiilor constructive 
cele mai eficiente, a proceselor 
tehnologice modeme, a metode
lor de organizare științifică a pro
ducției și a muncii. Importanța 
sprijinirii concrete a conducerii 
întreprinderilor industriale în în
deplinirea sarcinilor calitative ale 
producției se conturează cu și 
mai mare claritate dacă adaug 
că, numai în acest an, la o sea
mă de unități economice, cum ar 
fi Uzina de mașini grele, „Semă
nătoarea" „Grivița roșie", Uzi
na de medicamente și cea de 
mase plastice, sînt prevăzute 
fonduri de investiții pentru con
strucții noi și extinderea capaci
tăților existente. Amortizarea cît 
mai rapidă a acestor investiții 
este de neconceput, în afara creă
rii unui climat de disciplină în 
care utilizarea timpului de lucru, 
exploatarea utilajelor și instala
țiilor Să‘ fie făcîite 'rational." res- 
pectîndu-se întru totul criteriile 
calitative ale muncii. în realiza
rea acestor cerințe ne propunem 
ca organizațiile U.T.C. din in
dustria Capitalei să asigure o 
preocupare concretă, zilnică a 
fiecărei grupe și organizații de 
bază îndreptată spre problemele 
majore ale producției. Ținînd 
seama de acest lucru orientarea 
fundamentală a planurilor noas
tre de activități a constituit-o 
formarea unui înalt spirit de dis
ciplină, de combativitate și exi
gentă, canabile să genereze o at
mosferă de muncă tenace, cole
gială dar pătrunsă de responsa
bilitate, în care opinia colectivă 
să influențeze nemijlocit ridica
rea ne o treaptă superioară a în
tregii noastre activități.

r
RUXANDRA SE MĂRITĂ
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îndu- 
grăin-

Ru-

De cum am văzut-o — 
ne-am cunoscut în magazi
nul de prezentare și desfacere 
a mobilei de pe strada 
Doamnei din centrul Bucu- 
reștiului — m-am îndrăgos
tit nebunește de ea.

Ea, Ruxandra, observînd 
profundele mele sentimente, 
mi-a zimbit ștrengărește fă- 
cîndu-mă să înțeleg că-i de 
acord cu intenția mea, dar 
— conform tradiției — e mu
sai să obțin și încuviințarea 
părinților.

Deci, în primul rînd tre
buie să mă dau binișor pe 
lîngă viitoarea mea soacră : 
este chiar responsabila ma
gazinului pomenit. O chea
mă Florina Ionescu. E mai 
tînâră decît mine, dar n-are 
a face ! Se mai întîmplă. îi 
destăinui sentimentul pe 
care-1 nutresc pentru fiica 
sa și, fără cuvinte de prisos, 
îi cer mîna Ruxandrei.

Mama-soacră s-a 
ioșat, mi-a zîmbit, 
du-mi părintește :

— Știu eu ? Pentru 
xandra trebuie cîteva forme...

— Ce forme ? Act de naș
tere ? Buletin de analiză a 
sîngelui ?

— Nu, trebuie o repartiție 
și binecuvîntarea 
meu. Sperați să-1 
geți ?

Pe el 
Ionescu. 
cial la 
București.

Cînd să ies din magazin, 
cîțiva pretendenti la mina 
Ruxandrei mă avertizează : 
Vă zbateți zadarnic ! O sută 
de „pețitori" pentru Ruxan
dra au intervenit chiar la 
tov. ing. Ion Chirilescu, vice
președinte al Comitetului de 
Stat pentru Economia și 
Administrația Locală 
(C.S.E.A.L.) dar, de pomană! 
Ruxandra n-a intrat în casele 
lor".

Cu atît mai bine, gîndesc 
eu. O să intre la mine.

La tata-socru, adică la 
O.C.L.-Mobila, obțin — cu 
chiu cu vai — o repartiție 
pentru Ruxandra. în hîrtia 
respectivă scria negru pe alb

soțului 
convin-

îl cheamă 
E director

O.C.L.

Valentin 
comer- 

Mobila —

SPORT • SPORT • SPORT

Adversarul meu:
BOBBY FISCHER

obținute în 
cu cei mai

a vădit în

Este foarte greu să vorbești 
obiectiv, fără aprecieri pătimașe 
despre un adversar de concurs 
atît de redutabil ca marele 
maestru american Bobby Fis
cher. Părerile specialiștilor, ale 
Iubitorilor de șah și ale ziariș
tilor sînt unanime, în ceea ce 
privește recunoașterea excepțio
nalului său talent, a uriașei sale 
puteri de muncă. Toți recunosc 
și elogiază marile succese șahis- 
te ale lui Bobby, •-
confruntări directe 
puternici șahiști ai lumii. Copil 
minune al șahului american și 
mondial, Bobby 
comportamentul său multe ciu
dățenii care, i-au atras critici, 
(multe dintre ele îndreptățite) 
și au împărțit pe șahiști și pe 
spectatori în două tabere. Multă 
vreme a bintuit un curent de 
opinie potrivnic lui Fischer, a- 
cuzindu-1 de vedetism, de pre
tenții bănești exagerate pentru 
a participa la diverse turnee, de 
refuz repetat de a da declarații 
ziariștilor (pentru unii acesta 
este un mare păcat). încet, în
cet, însă, rațiunea a învins po
lemica și patimile și Fischer a 
fost „reconsiderat", recunoscîn- 
du-i-se toate părțile bune și 
fiind criticat acolo unde era just 
și necesar. Personal, il cunosc 
pe Bobby de aproape 10 ani. Mal 
exact, l-am văzut prima oară la 
Olimpiada de șah de la Varna, 
1962 și pot spune că într-un fel 
„am crescut" împreună. (Fischer 
are puțin peste 27 de ani iar eu 
26). Treptat, in acești ani s-au 
schimbat și punctele noastre de 
vedere : cel al lui Bobby despre 
șah și viață în general, alături 
de o mai mare considerație pen
tru adversarii săi și punctul meu 
de vedere în privința lui Bobby. 
La Varna, Fischer era pentru 
mine (ca de altfel pentru majo
ritatea șahiștilor prezenți la acel 
campionat mondial) un mare 
maestru foarte talentat, ale că
rui partide erau privite și reju- 
cate ca modele de măiestrie șa
histă. In același timp însă, ati
tudinea rece și distantă a lui 
Bobby la Varna față de toată 
lumea, împletită cu unele „te
ribilisme", datorate probabil ti
nereții (pretindea de exemplu, 
20 dolari pentru fiecare autograf 
pe care-I dădea, cu excepția fe
telor frumoase care aveau voie 
ele să-l sărute I) îl făceau pe 
Fischer inaccesibil și destul de 
puțin simpatizat. La Varna nu 
am jucat cu Fischer, însă am 
putut să-i studiez în liniște par
tidele (multe'dintre ele adevă
rate capodopere pentru un mare 
maestru de numai 19 ani). Jocul 
său de atunci era bazat pe „ex
plozii" combinative care-i tră
dau adesea temperamentul as
cuns sub răceala aparentă a 
comportamentului cotidian (tatăl 
lui Fischer era irlandez), iar 
tehnica înaltă din final (cea mai 
plicticoasă și mai grea parte a 
șahului) vădeau marea forță de 
muncă a acestui tînăr conside
rat incă de pe atunci genial. 
După 4 ani, la Olimpiada de la 
Havana m-am 
prima 
mesei 
direcți 
S.U.A. 
dare 
încă din anul 1965 (cînd a jucat 
turneul Capablanca prin telex), 
Bobby a manifestat o formă 
sportivă excepțională. învingîn- 
du-și fără drept de apel adver
sarii (înaintea partidei noastre 
Fischer avea uluitorul procentaj 
de 15 puncte din 16 posibile). 
La Havana nu am putut discuta

întîlnit pentru 
oară cu Bobby în fața 
de șah. fiind adversari 
în meciul România — 
Așteptat cu mare nerăb- 
de spectatorii cubanezi

la începutul lunii 
o întreb' pe mania
ce trebuie să aștept 
sfîrșitul lunii sep-

că Ruxandra îmi va fi adusă 
acasă cu tot alaiul în perioa
da 23—30 septembrie 1970. 
Deci, 5 zile va dura „sosi
rea" ei în căminul conjugal. 
Mai ceva decît o nuntă îm
părătească !

întrucît repartiția am ob
ținut-o 
august, 
soacră :

— De 
pînă la 
tembrie ? N-o pot lua acum ?

— Nu, că nu-i gata !
— Și cînd va fi gata ?
— Bufetul, masa exten

sibilă, cele 6 scaune și alte 
cîteva piese care, Ia un loc, 
se cheamă „sufragerie", le 
vom primi între 23—30 sep
tembrie. Pentru dormitor 
(studio, șifonier, oglindă etc.) 
treceți în fiecare zi pe aici,

pe la magazin. Să vedem 
cînd or „pica" de la furni
zor...

Enervantă situație, dar 
n-am ce face ! îmi iau con
cediu de odihnă și trec în 
fiecare zi pe la magazinul 
din strada Doamnei. Mama- 
soacră îmi zîmbește de 
fiecare dată și îmi dă spe
ranțe :

— încă puțintică răbdare ! 
Mai treceți și mîine...

Trec mereu. Singura mea 
consolare e că o văd zilnic 
pe Ruxandra. Ii zîmbesc de 
fiecare dată și-l declar c-o 
ador mai mult decît orieînd. 
Ea e posomorită și tace ca 
lemnul. Pînă într-o zi. Era 
la începutul lui septembrie. 
Cînd intru în magazin — ca
tastrofă ! Ruxandra dispăruse 
de la locul ei Cu o falcă-n 
cer și una în pămînt mă 
prezint la mama-soacră :

— Unde-i Ruxandra ?
— Am dat-o...
— Cui, unde-a plecat, că

cu marele maestru 
Raporturile noastre

prea mult 
american.
au fost corecte însă destul de 
reci, ca între adversari, iar răs
punsurile lui Bobby la întrebări 
în marea lor majoritate, mono
silabice. Sportivii de performan
ță știu că e foarte greu să joci 
cu un adversar pe care-1 admiri 
mult și de care te și temi puțin. 
Acesta era și oazul meu în par
tida susținută contra lui la Ha
vana. Din această cauză partida 
a fost mai mult un război al 
nervilor, o puternică luptă psi
hologică din care pînă la urmă 
Bobby a ieșit învins. Faptul că 

ÎNTÎLNIRI
CU MARI
MAEȘTRI

el a primit înfrîngerea demn, 
(fără nici o ieșire nesportivă 
datorată desigur enervării), aș
teptată avid de ziariștii prezenți 
la întîlnire, aceiași ziariști cărora 
eu le-am spus după aceea numai 
cuvinte de laudă despre „ma
rele învins", ne-a apropiat și 
Fischer a fost destul de priete
nos pînă la sfîrșitul olimpiadei... 
Au trecut încă doi ani, timp în 
care Bobby a jucat destul de rar 
(cîștigînd însă toate turneele) și 
și-a permis gestul retragerii de 
la turneul interzonal de la Sous- 
sa și a urmat revederea cu el 
la Vincovci (Iugoslavia). A fost 
o adevărată surpriză : Bobby era 
mult schimbat. Vesel, comunica-
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• REVISTA SAPTAMINA- 

LA de specialitate „France- 
E’ootball" a stabilit clasamen
tul celor mai bune echipe 
naționale europene pe anul 
1970. Primul loc a fost atri
buit Italiei urmată de R. F. 
a Germaniei, 3—4 Anglia și 
U.R.S.S., Suedia, Spania etc. 
Echipa României ocupă Ia e- 
galitate cu Olanda și Elveția 
locurile 12—13—14.

• LA PREȘOV au luat 
sfirșit întrecerile campiona
tului european de hochei pe 
gheață (grupa A) rezervat e- 
ehipelor de juniori. Victoria 
finală și titlul de campioană 
europeană a revenit selecțio
natei U.R.S.S., care a termi
nat competiția neînvinsă to- 
talizînd 10 puncte. Pe urmă
toarele două locuri s-au cla
sat în ordine reprezentativele 
Suediei — 7 puncte (46—15), 
și Cehoslovaciei — 7 puncte 
(40—19).

• CA URMARE a unei an
chete întreprinse în rîndul 
cititorilor săi, ziarul suedez 
„Aftonbladet" l-a desemnat 
ca cel mai bun sportiv al a- 
nului pe fotbalistul brazilian, 
Pele, care a întrunit 357 de 
voturi. Au urmat în clasa
ment ciclistul belgian Eddy 
Merckx cu 338 voturi și hal
terofilul sovietic Vasili Alek
seev cu 231 voturi.

doar aveam repartiție pen
tru ea ?

— N-am dat-o oricui, ci 
unui pretendent de încre
dere. Știe și soțul meu...

îngrijorat, dau fuga la 
O.C.L. Mobila. Aici sînt li
niștit : să n-am nici o grijă 
mi se spune. Ruxandra o să 
vină și la mine, dar cu o în- 
tîrziere de o lună, adică pe 
la sfîrșitul lui octombrie. 
Motivul : furnizorul nu poate 
satisface toate comenzile so
licitate de „pețitorii" Ruxan- 
drei !

Așadar, merg și la furnizor 
(întreprinderea locală de pe 
strada Rocilor. București). 
Ascultîndu-mi păsul, Con
stantin Befa, director econo
mic al acestei unități, își 
descarcă necazurile pe noi, 
„pețitorii".

*

asigura 
solici-

pro- 
n-au

— Ruxandra asta, zice 
dînsul, ne dă mare bătaie de 
cap. Anul trecut am produs 
pentru ea mobilă în valoare 
de 10 milioane lei, în acest 
an producția s-a dublat, iar 
în anul viitor vom produce 
de 5 ori mai mult decît anul 
trecut. Dar, Ruxandra cere 
tot mai multă mobilă. Ea are 
pretendenți din întreaga țară, 
iar noi nu putem i 
nici măcar „piesele" 
tate de bucureșteni !

— De ce nu sistați 
ducția la altele care 
căutare și zac în depozite ani 
de zile „nepețite" de nimeni 
și să sporiți considerabil, la 
nivelul cererii, pe cea soli
citată, adică pe Ruxandra ?

— Ruxandra are nevoie de 
sculptori în lemn și nu-i 
găsim.

— Sînt mulți în țara noas
tră, zic eu.

— Da. dar nu-i putem an
gaja pentru că n-au buletin 
de București. 

tiv, veșnic cu un tranzistor la 
care asculta muzică popp, venea 
in fiecare seară la vila in care 
locuiam cu alți mari maeștrii ca 
să cinăm împreună, să discutăm 
și... să jucăm șah. Așa ne-am 
împrietenit. Mi-am putut da 
astfel seama că Fischer este din 
multe puncte de vedere un copil 
mare, care prețuiește mult prie
tenia sinceră a unui fost și viitor 
adversar. Faptul acesta nu l-a 
împiedicat să caute cu orice preț 
revanșa in partida pe care am 
jucat-o. O uriașă ambiție l-a a- 
nimat pe Bobby la această în- 
tilnire și numai cu mar" forță 
am reușit să obțin remiza. După 
Vincovci, Fischer a efectuat o 
„mutare" care a produs vilvă in 
lumea șahistă, plecind de la o- 
limpiada din Lugano. A urmat 
o pauză lungă, timp în care 
Spasski a devenit campion mon
dial. iar Larsen principalul „atu" 
al țărilor vestice. Și iată că la 
Belgrad, în meciul secolului, Fis
cher și-a făcut o reintrare sen
zațională, bătindu-1 fără drept de 
apel pe fostul campion mondial 
Petrosian. Cu acest prilej Fis
cher a dat un înalt exemplu de 
modestie și sportivitate, renun- 
țînd la masa I a echipei lumii 
(care i se cuvenea) în favoarea 
lui Larsen. Gestul acesta care a 
permiă desfășurarea în bune 
condițiuni a marelui meci între 
U.R.S.S. și echipa restului lu
mii, a fost salutat cu o furtună 
de aplauze de spectatorii iugos
lavi, aceiași spectatori care au 
fost martorii triumfului lui Fis
cher de la Rovinj — Zagreb. Cu 
aceste ultime două mari succese, 
Bobby a demonstrat convingător 
că este cel mai în formă jucător 
din lume Ia ora actuală și cel 
mai indicat adversar al lui 
Spasski la titlul mondial.

FLORIN GHEORGHIU

• COMITETUL DE OR- 1 
GANTZARE al „săptămînii S 
preolimpice de iarnă" a anun
țat oficial că la întrecerile 
de la Sapporo vor participa 
peste 2 300 de sportivi și spor
tive. Acești sportivi vor re
prezenta 42 de țări.

• CAMPIONUL MONDIAL 
DE BOX la cat. mijlocie, ar
gentinianul Carlos Monzon, 
a fost anunțat de forul inter
național că, in cazul că nu 
va respecta contractul cu ita
lianul Benvenuti, va fi depo
sedat de centură. După cum 
se știe. în primul meci Mon
zon a dispus prin K.O. de Ben
venuti. Acum, conform con
tractului, el trebuie să-I ac
cepte ca prim șalanger 
boxerul italian, 
declarat că-și 
promisiunea.

• 1N GALA 
ȚIONALA DE 
tată in Berlinul
fostul campion al Europei la 
cat. grea Jose Manuel Ibar 
„Urtain” (Spania), l-a învins 
prin K.O. în rundul 4 pe a- 
mericanul Everett Copeland. 
Organizatorii i-au confiscat 
insă bursa boxerului ameri
can care a fost acuzat că 
nu și-a apărat corect șansele, 
„culcîndu-se“ la podea 
rundul cu pricina.

pe
Monzon a 

va menține

INTERNA- 
BOX dispu- 

occidental

în

i

a-
mi 
a-

cele ce 
obosit de

o ameninț

îmi pro- 
: s-o iau pe 
numai cu su- 
dormitor. 
să dorm ?

— Și de ce nu s-ar orga
niza o secție (care să pro
ducă elementele sculptate 
pentru Ruxandra) undeva în 
țară, într-un județ cu tra
diție în această branșă ?

— Asta nu mai depinde de 
noi, care avem dreptul să 
acționăm numai pe raza o- 
rașului București. C.S.E.A.L.- 
ul s-ar putea gîndi la 
ceasta idee.

Supărat de 
s-au întîmplat, 
tîta alergătură, _____ ,
pe Florina Ionescu cu des
facerea logodnei : n-o mai 
aștept pe Ruxandra ! Dînsa, 
ca să mă împace, 
pune o soluție 
Ruxandra insă 
fr.agerie, fără

— Și unde o
— Vă dau un... Coral.
Accept. Facem formele. 

Observ însă că mama-soa
cră imi trece in cont o sumă 
în plus față de prețul cu
noscut. De ce ?

— Trebuie s-o asigurăm. 
Dacă, doamne, ferește, i se 
rupe Ruxandrei un picior, 
sau ia foc, ce ne facem fără 
asigurare ?

— Eu am s-o păzesc ca 
ochii din cap, știți doar 
o ador. Nu plătesc polița 
asigurare.

— Dacă nu plătești asigu
rarea o dau la altul. Vezi 
cîți o așteaptă ?

Ce să fac : vrînd-nevrînd, 
am asigurat-o.

Și uite așa, după toate pe
ripețiile, Ruxandra a sosit la 
mine. Stă in sufragerie. în 
dormitor e Coral. Nu se prea 
împacă, dar n-am ce face * 1

tria Sîrmei Cîmpia Turzii, se va extinde organizarea demonstrațiilor practice, pentru cunoașterea de către tineri a modului nipulare tilizarea iertați.Urmărind dezvoltarea dragostei față de meseria aleasă, ridicarea calificării profesionale, însușirea cunoștințelor economice moderne, vom pune un accent deosebit pe perfec-

Acum, in loc de luna de 
miere, am plecat pentru o 
lună in spital să-mi refac 
sănătatea și nervii distruși 
de Ruxandra. La plecare, 
Ruxandra m-a întrebat în
grijorată :
.— să mă trădezi, n-o 

șă mă Iași pe mine ca s-o 
iei pe Solea sau pe Ilva ?

— Fii fără grijă dragă ! 
Nu mai sint in stare să 
alerg după alta.
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în cadrui Uuei conferințe 
presă, premierul japonez Eisa- 
ku Sato a evocat principalele 
obiective ale politicii guvernu
lui său. în bilanțul realizărilor 
din anul care s-a încheiat, pri
mul ministru a remarcat Expo
ziția mondială de la Osaka, în
ceputul participării reprezen
tanților Okinawei în adminis
trația centrală a țării și altele. 
Cu același prilej, primul minis
tru a aboraat unele aspecte ale 
politicii externe a cabinetului 
său, menționînd că guvernul ja
ponez este pregătit să discute 
problema normalizării relațiilor 
cu Republica Populară Chine
ză. In cazul începerii dialogu
lui cu R.P. Chineză, a afirmat 
Eisaku Sato, ordinea de zi ar 
putea cuprinde o serie largă de 
probleme. Primul ministru a a- 
rătat că guvernul său va apro
ba folosirea împrumuturilor 
Băncii de import-export pentru 
finanțarea exporturilor japo
neze către R.P. Chineză. Aceas
tă afirmație este interpretată la 
Tokio ca un prim indiciu de re
nunțare la faimoasa „scrisoare 
Yoshida", prin care fostul pre
mier nipon se angaja să nu fo
losească fondurile Băncii de 
import-export pentru finanța
rea comerțului cu R.P. Chineză.

CHILE : Țărani din regiunile sudice au format grupe gata să se opună uneltirilor latifundia
rilor contra guvernului Allende, guvern care pășește pe calea unor reforme profund pro-rilor contra guvernului Allende, guvern care pășește pe calea 

gresiste.

• Relansarea activității diplomatice la 
O.N.U. • Precizările

NEW YORK ’ — Activitatea
diplomatică consacrată proble
melor Orientului Apropiat a fost 
relansată luni printr-o întîlnire în
tre secretarul general al O.N.U., 
U Thant, și reprezentantul său 
special în regiunea respectivă, 
ambasadorul Gunnar Jarring. Cei 
doi diplomați urmau să se întîl- 
nească în aceeași zi cu 
secretarul de stat al S.U.A., Wil
liam Rogers. După cum s-a mai 
anunțat, ambasadorul Jarring a 
revenit la New York sîmbătă și 
își va relua misiunea în cursul a~ 
cestei sătpătmîni. La New York 
s-au reîntors în ultimele zile și re
prezentanții R.A.U., Israelului și 
Iordaniei, după ce s-au consul
tat cu guvernele lor asupra pozi
ției ce o vor adopta în cursul 
convorbirilor de sub egida re
prezentantului special al secreta
rului general al O.N.U. pentru 
Orientul Apropiat.

președintelui R.A.U.
guerilă palestiniene. în același 
timp, liderii organizației „Al Fa
tah" au hotărît închiderea tutu
ror birourilor organizației, am
plasate în interiorul taberelor 
palestiniene situate pe teritoriul 
libanez.

Represiuni 
la Asuncion

Puternice atacuri ale 
patrioțibr cambodgieni

RIPOSTA

0 poziție 
constructivă

OPINII ÎN FAVOAREA 
CREȘTERII COMERȚULUI 

DINTRE S. U. A. Șl ȚĂRILE 
SOCIALISTE DIN EUROPA

Philip Trezise, secretar de 
stat adjunct pentru problemele 
economice ale S.U.A., a făcut o 
declarație, în cadrul căreia s-a 
pronunțat în favoarea creșterii 
comerțului dintre S.U.A. și țări
le socialiste din Europa El a 
subliniat că o asemenea creștere 
ar fi atît în interesul economiei 
americane, cît și al țărilor par
tenere. Philip Trezise a apreciat 
că exporturile americane spre ță
rile socialiste din Europa sînt în 
creștere ; ele s-au cifrat, în pri
mele zece luni ale anului 1970, 
la 2S7 milioane dolari, față de 
249 milioane dolari în întregul 
an 1969.

Forțele de rezistență populară 
din Cambodgia au lansat un pu
ternic atac asupra pozițiilor de
ținute de trupele regimului Lon 
Noi în apropierea localității 
Kompong Seila, la 105 kilometri 
sud-vest de Pnom Penh. Admi
nistrația de la Pnom Penh a tri
mis în acest sector importante 
efective militare, cu scopul de a 
debloca șoselele nr. 4 și nr. 5, 
care fac legătura între capitala 
cambodgiană și portul Kompong 
Som. Hărțuite însă continuu de

grupurile patrioților, forțele mili
tare ale regimului Lon Noi nu 
au reușit să înainteze pe aceste 
șosele, care sînt în momentul de 
față controlate pe mari por
țiuni de detașamentele de rezis
tență populară.

Tot în ultimele 24 de ore au 
fost semnalate ciocniri între 
forțele patriotice și efectivele 
militare inamice în apropierea 
localității Prey Totung, la nord- 
est de capitala țării.

STUDENȚILOR
SAIGONEZI

Procesul de la Montreal
UNUL DIN ASASINII LUI PIERRE LAPORTE 

A FĂCUT MĂRTURISIRI COMPLETE
Francis Simard, unul 

din suspecții arestați de 
poliția din Montreal în 
legătură cu asasinarea, 
la 17 octombrie trecut, a 
ministrului muncii din 
guvernul local, Pierre 
Laporte, a admis că este

împreună cu frații Jacques 
și l’aul Rose autorul a- 
cestei crime.

w
DEZVOLTAREA 
COMERȚULUI 
DINTRE CELE 
DOUĂ STATE 

GERMANE
• CONFORM PRECIZĂRI

LOR făcute de Ministerul Fe
deral al Economiei R.F.G., anul 
1970 s-a încheiat cu un bilanț 
record al schimburilor econo
mice dintre cele două state ger
mane. în anul care s-a încheiat 
volumul schimburilor comercia
le dintre R.F.G. și R.D.G. a fost 
de aproximativ 4,4 miliarde 
mărci vest-germane, față de 3,7 
miliarde mărci în anul 1969. Se 
apreciază că anul 1971 va mar
ca o 
rilor 
state

)• LA BAGDAD S-A ANUN
ȚAT OFICIAL că. in această 
lună, pe întreg teritoriul Iraku
lui va incepe o campanie de al
fabetizare planificată pe 15 ani, 
egre va cuprinde pe toți cetățe
nii de la 10 la 45 de ani. Agen
ția de presă irakiană a precizat, 
totodată, că, în prezent, persoa
nele neștiutoare de carte repre
zintă aproximativ 70 la sută din 
populația țării.

• ÎN TRADIȚIONALA ALO
CUȚIUNE ROSTITĂ CU PRI
LEJUL ANULUI NOU la postu
rile de radio și televiziune, pre
ședintele Venezuelei, Rafael Cal
dera, a subliniat că țara sa tre
buie să pună în valoare, în pro
priul său folos, bogățiile națio
nale. „Avem obligația să adop
tăm în această problemă o po
ziție fermă, corespunzătoare in
tereselor noastre naționale. Sub
solul nostru dispune de bogății 
colosale, care, în prezent, se 
află sub controlul monopolurilor 
Străine".

Mărturisirea lui Simard a fost 
citită luni în incinta tribunalului 
unde se desfășoară procesul in
tentat celor trei, arestați în urmă 
cu o săptămînă după dezvăluirile 
făcute poliției de studentul Ber
nard Lortie — celălalt membru 
al celulei Frontului pentru elibe
rarea Quebecului care a organi
zat și întreprins răpirea fostului 
ministru. în declarația sa, Simard 
expune în amănunt împrejurările 
în care Laporte a fost răpit și 
apoi strangulat. Hotărîrea de uci
dere a ostatecului, afirmă el, a 
fost luată ca urmare a poziției pe 
care s-au situat în această aface
re autoritățile federale și locale 
canadiene".

La Saigon au avut loc du
minică violente ciocniri între 
studenți și poliție. Incidentele 
au survenit după ce numeroși 
studenți care participaseră la 
o acțiune în favoarea păcii la 
pagoda „Ah Quang“ au găsit 
căile de acces spre facultăți 
blocate de aproximativ 2 500 
de polițiști care i-au atacat 
cu gaze lacrimogene. Grupuri 
de studenți din interiorul fa
cultăților s-au solidarizat cu 
cei atacați, ripostînd violen
țelor polițienești, scandînd 
lozinci în care cereau retra
gerea imediată a trupelor a- 
mericane și ale aliaților aces
tora din Vietnamul de sud. 
Autoritățile au trimis împotri
va studenților noi grupuri de 
șoc în încercarea de a-i îm
prăștia pe manifestanți. în 
timpul ciocnirilor, numeroși 
studenți au fost răniți. La Sai
gon, situația continuă să fie 
încordată.

CAIRO. — Luînd cuvîntul la 
o întîlnire cu numeroși ziariști, 
scriitori și artiști egipteni, pre
ședintele Anwar Sadat a declarat 
că R.A.U. nu va accepta trans
formarea încetării temporare a 
focului într-un armistițiu perma
nent și că strategia țării sale se 
bazează pe ideea de a nu per
mite o asemenea evoluție. în 
legătură cu aceasta, relatează a- 
genția MEN, președintele Sadat 
a avertizat că, dacă nu se stabi
lește un program pentru retrage
rea trupelor israeliene de pe te
ritoriile arabe ocupate, R.A.U. nu 
va fi obligată să respecte înce
tarea focului. El a subliniat, în 
același timp, că de politica 
R.A.U. nu răspund alte țări, ho- 
tărîrile privind destinele ei fiind 
numai de competența conducă
torilor egipteni.

CAIRO. •— Președintele Re
publicii Arabe Unite, Anwar Sa
dat, a conferit duminică cu re
prezentantul egiptean la O.N.U., 
Hassan Zayat, în legătură cu a- 
propiata reluare a convorbirilor 
în cadrul misiunii Jarring. într-o 
declarație făcută ziarului „AL 
GUMHURYA", Hassan Zayat a 
subliniat că, la reîntoarcerea sa 
la New York va avea o întreve
dere cu secretarul general al 
O.N.U., U Thant.

BEIRUT. — Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Cen
tral al Organizației pentru eli
berarea Palestinei, a avut, în ca
drul vizitei pe care o întreprin
de în Liban, o întrevedere cu 
nremierul acestei țări, Saeb Sa- 

au 
abordate probleme referi
ta activitatea forțelor

premierul acestei țari, Saeb 
lam. în cadrul convorbirilor, 
fost 
toare

nouă creștere a schimbu- 
economice dintre cele două 
germane.

POPULAȚIA 
AMERICII LATINE
• LA SFIRȘITUL ANULUI 

1970, populația continentului la- 
tino-american a atins 284 251 000 
de locuitori, arată un studiu 
statistic publicat în capitala Ar
gentinei. Indicele anual al creș
terii populației în America La
tină este în medie de 2,9 la sută.

MIȘCAREA 
GREVISTĂ

DIN ANGLIA
• NOI SINDICATE anunță 

adeziunea lor la greva, care ur
mează să aibă loc în Anglia la 
12 ianuarie, in semn de protest 
împotriva legislației antisindica- 
le. Astfel, conducerea Asociației 
tehnicienilor din cinematografie 
și televiziune a adoptat hotări- 
rea să recomande celor 12 003 de 
membri ai săi să adere la greva 
din 12 ianuarie. O hotărîre ase
mănătoare a luat și Asociația 
lucrătorilor administrativi și din 
domeniul activității științifice, 
care cuprinde 200 000 de membri. 
Hotărîrea de a participa la gre
va din 12 ianuarie a fost adop
tată și de sindicatul lucrătorilor 
de la autobuzele londoneze.

• RATIFICAREA TRATATE
LOR semnate de R.F. a Germa
niei cu U.R.S.S. și Polonia poate 
aduce progrese considerabile în 
climatul european, a declarat 
Herbert Wehner, președintele 
grupului parlamentar social-de
mocrat și vicepreședinte al 
P.S.D., In prima sa conferință 
de presă ținută luni la Bonn 
și consacrată perspectivelor a- 
nului 1971. Vicepreședintele 
P.S D. a criticat pretenția for
mulată de opoziția creștin-demo- 
crată de a condiționa ratifica
rea acestor tratate nu numai de 
soluționarea problemei Berlinu
lui occidental dar și de regle
mentarea relațiilor dintre cele 
două state germane. Regis Debray (în stînga) între prieteni, în libertate

• „MAJORITATEA AMERI
CANILOR prevăd pentru anul 
1971 o creștere a șomajului, a 
numărului grevelor și a dificul
tăților economice în general" — 
aceasta este concluzia la care 
ajunge Institutul de sondare a 
opiniei publice „GALLUP", pe 
baza unei recente anchete în 
rindul populației.

MANEVRĂ 
POLITICĂ ?

• REFERINDU-SE la amîna- 
rea de către guvernul englez a 
hotărîrii definitive cu privire la 
reluarea livrărilor de armament 
către R.S.A., ziarul „DAILY 
MAIL" scrie : „Această amîna- 
re nu constituie decît o mane
vră politică" al cărei scop este, 
printre altele, de a atenua cri- 
ticile la adresa Angliei din par
tea țărilor africane și asiatice 
ale Commonwealthului. După 
cum se știe, primii miniștri ai 
acestor țări se vor reuni. Ia 
14 ianuarie, la Singapore pen
tru lucrările anuale ale Confe
rinței la nivel înalt a Comuni
tății britanice.

• GUVERNELE REPUBLI
CII POPULARE BULGARIA și 
Republicii Venezuela au căzut 
de acord să deschidă Repre
zentanțe comerciale la Sofia și 
Caracas. Acest acord a fost rea
lizat la 22 decembrie 1970 la 
New York, printr-un. schimb de 
note între reprezentanții Bulga
riei și Venezuelei la O.N.U.

• SEMION KOZÎREV, locții
tor al ministrului afacerilor ex
terne al U.R.S.S., și Duncan Wil
son, ambasadorul Marii Britanii 
la Moscova, au făcut luni un 
schimb de note care certifică a- 
cordul intervenit între Uniunea 
Sovietică și Anglia cu privire la 
constituirea unei Comisii perma
nente interguvernamentale pen
tru colaborare tehnico-științifi- 
că și comercial-economică („Co
misia unificată").

AN JUBILIAR 
ÎN GRECIA

• DUMINICĂ DIMINEAȚA 
au început la Atena festivitățile 
consacrate celebrării celei de-a 
150-a aniversări a războiului 
pentru independența Greciei. 
De-a lungul anului. în fiecare 
duminică, in cele 52 de prefec
turi ale țării, se vor desfășura 
numeroase manifestări care vor 
marca momentele principale ale 
acestui război.

începerea, la Canberra, a unor „con
vorbiri exploratorii" între oficialitățile gu
vernamentale australiene și o delegație 
reprezentativă a aborigenilor din estul 
Noii Guinee a readus în actualitate „do
sarul Papua", dosar care tinde, de cîtva 
timp să capete o turnură explozivă.

Actualmente, Papua (partea de est a 
Noii Guinee) se află sub mandat austra
lian. Ea este subordonată Ministerului teri
toriilor de lia Canberra și unui „adminis
trator general" numit de guvernul austra
lian. încă din primul război mondial, Aus
tralia a intrat în posesia estului insulei 
Noua Guinee, iar după terminarea războ
iului a obținut din partea Ligii Națiunilor 
mandatul asupra acestui teritoriu cunoscut 
sub numele generic de Papua. Mai tîrziu, 
mandatul a fost reînnoit.

După cel de-al doilea război mondial, 
au apărut în Papua primele mișcări orga
nizate de emancipare a aborigenilor. 
Lupta a crescut mereu în amploare și în 
prezent „Liga pentru independență", orga- 

lor

Noii Guinee) se află su!

acțiuni energice ; membrii ei, organizați în 
detașamente de luptă au angajat în cîteva 
rînduri ciocniri cu detașamentele de poliție 
de sub autoritatea „administratorului ge
neral".

Revendicările pentru o cît mai grabnică 
acordare a independenței au devenit in
sistente în Papua. Atît prin glasul multor 
reprezentanți din parlamentul de la Port 
Moresby (parlament cu atribuții strict limi
tate la unele măsuri administrative) cît și 
prin delegații la O.N.U. și în convorbiri 
purtate cu autoritățile australiene, băștina-

„DOSARUL

PARIS.—-Președintele Franței, Georges Pompidou, a ținiut luni o conferință de presă improvizată, în fața ziariștilor străini veniți la Palatul Elysee pentru a-i,prezenta tradiționalele urări cu prilejul Anului Nou. în ce privește situația din Orientul Apropiat, șeful statului francez a opinat că se manifestă tendințe de o- rientare șpre o soluție provizorie care, a adăugat el, n-ar face însă decît să prelungească conflictul. „Trebuie să existe state care să aibă frontiere sigure și relații normale cu vecinii. Este necesar ca acest fapt să fie înscris într-un tratat", a tnenționat președintele Pompidou.
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DIN ALBANIA
In regiunile care au avut de 

suferit de pe urma inundațiilor 
din zilele de 31 decembrie și 1 
ianuarie au loc în prezent intense 
operațiuni de înlăturare a urmă
rilor calamității naturale, infor
mează agenția A.T.A. La aceste 
operațiuni participă muncitori și 
țărani cooperatori, precum și u- 
nități militare.

în cartierul Shkumbini din ora
șul Elbasan, grav afectat de re
vărsarea apelor, numeroase fami
lii au fost evacuate. S-au luat, 
totodată, măsuri pentru reface
rea locuințelor avariate. în coo
perativele agricole din districtul 
Elbasan s-a trecut fără întîrziere 
la degajarea canalelor de aducțiu- 
ne, pentru scurgerea apei de pe 
terenurile agricole. în regiunile 
Berrat, Vlora, Fieri, Lushnja și 
altele afectate de viitura apelor, 
populația, împreună cu detașa
mente ale armatei, a trecut, de 
asemenea, cu energie la înlătura
rea urmărilor inundațiilor.

Reîntors de curînd de la Asuncion, Anibal Fleitas. avocat la 
Curtea de Apel din capitala mexicană, a dezvăluit, Intr-o con
ferință de presă represiunile la care sînt supuși numeroși tineri 
în Paraguay.

Juristul mexican scoate în evidență faptul că siguranța para- 
guayană încearcă să înăbușe 
„largă, foarte 
democratizare reală a invățămîntului (actualmente Paraguayul 
este una din 
sub pretextul 
al facultăților a fost sensibil micșorat), 
cu care am stat de vorbă — relevă avocatul Fleitas 
atras atenția că, deși autoritățile au lansat în ultimii doi ani 
numeroase promisiuni, niciodată îndeplinite, de îmbunătățire a 
situației extrem de precare a școlii, orice luare de poziție a ele
vilor și studenților, de revendicare a unor măsuri concrete pri
vind democratizarea invățămîntului și posibilități de învățătură 
pentru mai mulți tineri, este considerată, ca și în trecut, ten
dință de subversiune și atac la adresa ordinii publice, pasibilă 

de penalizare judiciară". Remarcînd că din ianuarie și pînă în 
septembrie 1970 au fost arestați cel puțin 200 de studenți și elevi 
paraguayeni și că el, personal, a reușit să strîngă amănunte des
pre mai multe asemenea cazuri, juristul mexican a citat fapte 
revoltătoare. Aflăm, astfel, că studenta Rosita Lena Porta, de 
la facultatea de științe din Asuncion, arestată in mai trecut pen
tru că a propagat ideea unei greve revendicative, a fost supusă, 
zile în șir, la așa numite „probe psihice" ; procedeul constă în 
a-1 ține continuu treaz pe deținut, injectîndu-i diferite substanțe 
chimice, pînă ce, prin abuz, acesta este adus într-o stare vecină 
cu demența. Drept urmare, Rosita se află actualmente, intr-un 
asemenea grad de tulburare psihică incit nu-și mai poate recu
noaște nici părinții. Un alt student, politehnicianul Manuel Ba
tista, tot din capitala paraguayană. a suferit un „tratament" ase

mănător celui aplicat Rositei Lena Porta, pentru că a strîns 
semnături pe o scrisoare adresată autorităților prin care se 
cerea încetarea amestecului poliției în facultăți. La numai o lună 
după arestare, pe fișa lui de încarcerare era anexat un buletin 

medical cu indicativul „stare de prostație". Elevul Alfredo Bri- 
tez de la un gimnaziu din Asuncion s-a făcut „vinovat" de a-și 
fi exprimat în public protestul față de taxele foarte mari și 
față de supraaglomerarea claselor. Poliția l-a ridicat și l-a mal
tratat cu o extremă brutalitate, internîndu-1 apoi la o „casă 
de corecție pentru minori".

Avocatul Fleitas a atras atenția că „ceea ce este mai grav, 
mai inuman și mai periculos în ceea ce se petrece (în Para
guay n.n.) este tocmai această formă crudă de intimidare și ră
fuială care constă în a distruge psihic și a anihila fizic pe cei 
urmăriți, înainte chiar de a fi judecați. Ei sînt anihilați fără a 
mai fi, de fapt, nevoie să fie condamnați și întemnițați".
Juristul mexican mărturisește că, atunci cînd a plecat la 

Asuncion pentru a rezolva o problemă juridică a unei firme 
din Mexic nu avea în perspectivă, firește, o asemenea sferă 
de cercetare ca represiunile contra studenților și elevilor. El 
precizează că s-a informat și și-a procurat pe diferite căi o do
cumentare în acest domeniu pentru că a fost „impresionat și 
revoltat de faptul că oameni tineri sînt arestați și torturați pen
tru idei progresiste, pentru curajul și demnitatea cu care cer 
posibilități elementare".

Documentarea pe care avocatul Anibal Fleitas a reușit s-o 
strîngă în Paraguay și pe care el se declară gata s-o pună in
tegral la dispozița presei și a opiniei publice se referă doar la 
un număr de optsprezece cazuri. Ea se constituie, însă, cr. o 
piesă pregnantă Ia dosarul represiunilor antidemocratice din 

Paraguayul zilelor noastre sub dictatura lui Stroessner.

P. NICOARA

prin reprimare brutală mișcarea 
activă și bine organizată" a tinerilor care cer o
puținele țări ale lumii unde, în ultimul deceniu 
„ajustărilor bugetare" numărul școlilor medii și 

„Toți elevii și studenții 
„aiul Fleitas — mi-au

■ Gulf Oil atacă...
Marile monopoluri a- 

mericane au început o 
ofensivă îndreptată spre 
cucerirea unor noi sur
se de energie. în frun
tea acestei mari bătălii 
se află uriașele companii 
petroliere, care, parcă 
simțindu-și pentru ur
mătoarele decenii din ce 
în ce maj epuizate cîm- 
purile de țiței, încearcă 
să-și investească miliar
dele în alte domenii de 
mare viitor.

Ziarul LE FIGARO într-un ar
ticol intitulat „Societățile petro
liere caută să-și asigure con
trolul asupra pieții de energie" 
nota că deja aceste companii 
sînt gata să furnizeze centrale
lor atomo-nucleare, ce vor fi 
construite, circa 35 000 de tone 
de uraniu pentru alimentarea 
reactoarelor. „Companiile pe
troliere americane — scria co
tidianul citat — vor controla 
virtual ansamblul tuturor resur-

prezent „Liga pentru independență", orgi 
nizafie politică de masă a băștinașii, 
grupează o mare parte a populației. Un 
indiciu semnificativ al dezvoltării mișcării 
de eliberare papua îl constituia apariția și 
creșterea Uniunii Mauntaungan. Tn urmă 
cu numai doi ani și jumătate, această 
Uniune, care numără astăzi peste 22 000 
de membri activi, nici nu exista. Actul ei 
de naștere a fost nemulțumirea provocată 
de confiscarea, în primăvara anului 1968, 
de către autoritățile australiene a unei 
suprafețe de 70 de kilometri pătrafi trans
formată în „teritoriu rezervat pentru noi 
imigranți albi". Uniunea Mauntaungan și-a 
propus ca .țel imediat lupta, la nevoie cu 
mijloace violente, împotriva acaparării de 
terenuri de către coloniștii albi. „întregul 
pămînt în Papua — declara John Caputin, 
unul din conducătorii noii Uniuni — apar
ține aborigenilor și sîntem gata să ne 
opunem, chiar cu prețul vieții, jefuirii a- 
cestor pămînturi". Lărgindu-și rapid rîndu- 
rile, Uniunea Mauntaungan desfășoară

șii au cerut fixarea unui termen precis 
pentru acordarea independenței teritoriu
lui .Papua. Demonstrațiile de protest cu 
care a fost întîmpinat vara trecută în 
Papua premierul! australian Gorton, cele 
mai largi și mai puternice care s-au des
fășurat vreodată pe acest teritoriu, au ex
primat energic cerința băștinașilor de a se 
accelera programele sociaî-economice si, 
mai ales, de a se trece grabnic la apli
carea autodeterminării, la acordarea inde
pendenței Papuei.

La noua rundă de convorbiri pe care 
autoritățile australiene le definesc ca „ex
ploratorii". reprezentanții aborigenilor Pa
pua, cer, așa cum au relevat unele surse 
citate în presa australiană, instituirea unei 
comisii formată pe baze paritare din re
prezentanți ai Australiei, ai O.N.U. și ai

populației aborigene, care să stabilească 
formele, modalitățile și data acordării 
Independenței. Insistențele acestea, ca și 
ultimele demersuri făcute în Comitetul 
O.N.U. pentru teritoriile de sub tutelă pen
tru reînscrierea pe agendă a problemei te
ritoriului Papua, apar firești dacă ne gîn- 
dim că într-o. scrisoare recent adresată 
comitetului specializat al O.N.U., autorită
țile de la. Canberra afirmau că „problema 
autonomiei totale în Papua e studiată în 
continuare" și că „Australia nu încetează 
să se ocupe de emanciparea acestui teri
toriu". Ceea ce, nu e de mirare că apare 
băștinașilor ca o eschivare de la fixarea 
unui termen precis pentru acordarea inde
pendenței.

Aceeași tendință de temporizare și es
chivare se vădește, de altfel și în titulatu
ra de „exploratorii" pusă în mod oficial la 
Canberra asupra. actualei runde de con
vorbiri. In cercurile guvernamentale aus
traliene se insistă asupra faptului că nu se 
poate oferi, deocamdată, băștinașilor din 
Papua, decît „chemarea de a se pregăti 
pentru trecerea cît mai rapidă la stadiul 
de autodeterminare și, în același timp, un 
ajutor mai generos în promovarea unor 
programe social-economice". Prin lansarea 
acestei formule se urmărește, pare-se 
„calmarea* cererilor pentru independență.

In cercuri politice influente australiene 
se face, însă, simțit un curent spre o pozi
ție mai concesivă. „Australia, care în urmă 
cu numai 60 de ani era ea însăși o colo
nie, nu poate să-și permită ignorarea do
rinței de independență a populației din 
Papua' — se arată într-o moțiune a unui 
grup de deputați australieni. Rămîne de 
văzut dacă asemenea aprecieri vor pre
vala. în orice caz, cerințele aborigenilor 
din Papua nu vor mai putea fi multă vre
me ignorate.

selor energetice naționale. A- 
ceasta este previziunea quasi- 
unanimă a cercurilor compe
tente".

Intr-adevăr, companiile pe
troliere au practicat cu înverșu
nare în ultimii ani o politică de 
diversificare în ceea ce pri
vește materiile prime energeti
ce. Potrivit unor statistici ele 
controlează în prezent 20 la 
sută din producția carboniferă 
națională și 80 la sută din re
zervele de uraniu. Circa 5 000 
tone de uraniu, necesar pilelor 
din centralele nuclearo-electrice 
aflate în exploatare, au fost li
vrate de companiile petroliere, 
în fruntea acestei mișcări de 
„reprofilare* se situează Gulf 
Oil care începînd cu anul 1963 
a acaparat, o serie de monopo
luri mijlocii cum sînt Spencer 
Chemical Co, Midway Coal Chi
ming Co. însă operația cea 
mai importantă a fost achizi
ționarea companiei Consolida
tion, care era cel mai mare 
producător de cărbuni din Sta
tele Unite, cu o producție de 
circa 61 milioane tone în anul 
1Q69. Alte șase mari companii 
petroliere posedă importante 
rezerve de huilă, a căror ex
ploatare nu a început.

_ „Această politică de diversi
ficare putea trece neobservată 
dacă ea nu coincidea cu o pe
rioadă de penurie de energie 
care traversează Statele Unite 
de cîtva timp", remarcă LE FI
GARO. Diminuarea rezervelor 
de gaz — de exemplu — a a- 
tras atenția autorităților asupra 
controlului surselor de energie. 
Numeroși oameni politici au 
subliniat faptul că goana mo
nopolurilor petroliere pentru 
cucerirea celorlalte surse de e- 
nergie tinde spre „instalarea u- 
nui adevărat monopol al aces
tor companii care ar putea să 
manipuleze după propria do
rință nivelul prețurilor precum 
și dezvoltarea resurselor ener
getice nu în interesul societății, 
ci doar în limitele profitului lor". 
Deși monopolurile au ripostat 
că acest „proces de concentra
re", nu ar reprezenta nici un 
pericol, în principalele orașe a- 
mericane, filialele acestor fir-

me au început deja să instituia 
măsuri de „protejare* a prețu
rilor, cerînd o reajustare mai 
realistă a tarifelor, evident în 
interesul lor.

Interesul companiilor petro
liere pentru uraniu „justificat* 
prin prisma perspectivelor pe 
care îl are viitorul marilor cen
trale nucleare, pare la prima 
vedere inexplicabil în cazul căr
bunilor. Dar, cunoscînd perfect 
piața de energie — petrolul re
prezintă 45 la sută din consu
mul mondial de energie și par
tea sa va crește în următorii 10 
ani pînă la 52 la sută, noile re
zerve descoperite scăzînd în 
cîfiva ani de la 27,5 la 22 la 
sută — giganfii petrolieri s-au 
lansat în „aventura cărbunilor". 
De ce ?

Această „aventură" a în
ceput o dată cu descoperirea u- 
nor noi tehnologii de obținere 
a hidrocarburilor din „resurse 
suplimentare" energetice. Căr
bunele — în opinia lor — va 
putea juca un mare rol în a- 

.cest sens și așa au început să- 
întindă imperiul asupra zăcă 
mintelor carbonifere. In aceas-, 
tă idee, numeroase societătr 
și-au accelerat programul pen-, 
tru cercetări privind obținerea 
benzinei și a altor produse prin 
distilarea cărbunilor. Președin
tele companiei Humble Oil, de
clara recent că punerea la 
punct a unei unități comerciale 
exploatabile pentru conversiu
nea cărbunelui în hidrocarburi 
lichide ar fi posibilă într-un 
termen de cîțiva ani. Recent, o 
stație pilot de producere a ben
zinei din cărbune a început de
ja să producă la Princetown, 
New Jersey, transformînd în 
fiecare zi 36 tone de huilă în 
„petrol sintetic".

Disputa pentru acapararea 
„pieței de energie" este în pli
nă desfășurare. „Reprofilările” 
se înscriu ca o luptă acerbă în
tre marile monopoluri, avide de 
a stăpîni toate domeniile care le 
pot aduce profituri cît mai 
înalte.

I. T.

Capriciile iernii în Europa

E. R.

In timp ce în Iugoslavia și 
Ungaria ninsorile au fost în ul
timele zile abundente, iar pe a- 
locuri a viscolit, producîndu-se 
perturbații în desfășurarea tra
ficului aerian, feroviar și rutier, 
în Bulgaria temperatura este ne
obișnuit de caldă pentru acest 
anotimp. La Burgas, de exem
plu, la 3 ianuarie a fost înregis
trată temperatura record de plus 
20 grade C. Acest fenomen me
teorologic neobișnuit produs de

un ciclon de origine meditera
neană a determinat nașterea u- 
nor furtuni puternice, mai ales 
la Sofia, unde, cu cîteva ore îna
inte de Anul Nou viteza vintuiui 
a ajuns la 35 m/sec. Uraganul, 
care s-a menținut Ia puterea 
maximă timp de o oră și jumă
tate, a avariat numeroase clă
diri, a smuls arbori din rădă
cini și a întrerupt liniile electri
ce și de telecomunicații.
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