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NICOLAE CEAUȘESCU s-a întîlnit cu oamenii 
muncii din orașul Făgăraș și județul Sibiu

leri, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general ai partidului, președintele Consi
liului de Stat, însoțit de tovarășii Maxim Berghianu, losif Banc, Petre Blajovici și Vasile Pati- 
lineț, a fost oaspetele Uzinei de prototipuri și reparații de utilaj chimic din Făgăraș — jude
țul Brașov, Uzinei mecanice — Mîrșa, din județul Sibiu, Uzinei mecanice, Uzinei de piese 
auto, uzinelor Balanța și Independența din Sibiu și Combinatului de sticlă „Vitrometan 
uzinelor „Emailul Roșu" și „Automecanica" din Mediaș.

Ca și în ziua precedentă, 
consultarea secretarului ge
neral al partidului cu con
ducerile întreprinderilor, 
cu colectivele de ingineri și 
oameni ai muncii s-a des
fășurat într-o atmosferă de 
lucru, de studiu al proble
melor pe oare le ridică pro
ducția, dezvoltarea între
prinderilor respective în 
perspectiva cincinalului.
Pretutindeni, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost aș
teptat cu bucurie și salutat 
cu deosebită însuflețire.

in mijlocul

oamenilor muncii

din Făgăraș

...Spre Făgăraș, coloana 
de mașini străbate frumoa
se localități ale județului 
Brașov. La Oodlea și Șer- 
caia, mii de oameni ai mun
cii au venit în întâmpina
rea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți con
ducători de partid și de 
stat.

Făgărașul es-te împodobit 
sărbătorește. Vechea urbe 
cunoaște în prezent pro
funde transformări înnoi
toare. ca, de altfel, toate 
localitățile patriei noastre.

Pe artera principală a o- 
rașului a ieșit aproape în
treaga populație, care salu
tă cu entuziasm și căldură 
pe secretarul general al 
partidului, pe ceilalți oas
peți. Se scandează puternic 
— „P.C.R., Ceaușescu". Fă- 
gărășenii flutură stegulețe, 
aruncă buchete de flori în 
calea oaspeților.

Se ajunge la uzina de 
prototipuri și reparații de 
utilaj chimic — U.P.R.U.C. 
Această unitate este numi-

FERTIL PENTRU DEBUTUL CINCINALULUI
tă, și pe drept cuvînt, me
canicul șef al industriei 
chimice românești, deoare
ce aici se produce o gamă 
largă de utilaje și instala
ții pentru această ramură 
de producție : circa 1 000 
de tipuri, îndeosebi unica
te, destinate atît noilor o- 
biective ale industriei chi
mice, cit și celor aflate în 
funcțiune, dar în proces de 
extindere. Nu există unita
te chimică din țară care să 
nu aibă în dotarea ei ma
șini și agregate fabricate la 
uzina făgărășeană.

La sosirea în întreprin
dere, oaspeții sint salutați 
de Mihail Florescu, minis
trul industriei chimice, de 
colectivul de conducere al 
întreprinderii, de un. ma
re număr de muncitori 
și tehnicieni. Directorul u- 
zinei, ing. Ion Constantine- 
scu, îi conduce pe oaspeți 
prin întreprindere pe firul 
fluxului tehnologic, așa în- 
cît sînt vizitate toate sec-

țiile principale de fabrica
ție. Se începe cu turnătoria 
de oțeluri inoxidabile, sin
gura de acest fel din țară. 
Muncitorii întrerup pentru 
cîteva clipe lucrul și salută 
cu căldură : „Să ne trăiești, 
tovarășe Ceaușescu". Ale
xandru Mosoman, Heintz 
Roth, Adalbert Orbely și 
alții își exprimă în cuvinte 
simple, dar încărcate de 
sens, bucuria de a avea ca 
oaspete 
general

După 
cialiștii 
cedeelor moderne de lucru 
folosite la turnătorie — un
de se elaborează patru ca
tegorii de oțeluri speciale 
pînă nu de mult procurate 
din import — se trece în 
secția prelucrări mecanice. 
Discuțiile purtate aici între 
oaspeți și gazde au ca su
biect folosirea mai rațională 
a materiilor prime și, îndeo-

drag pe secretarul 
al partidului.
o discuție cu spe- 
uzinei asupra pro-

(Continuare în pag. a IlI-a)
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LA FACULTATE :

a populației

cu legume

NICOLAE ȘTEFAN, 
adjunct al ministrului agriatdturii 

ți silviculturii

Bamură ou tradiție în agricul
tura țării noastre, legumicultura 
constituie, din ce în ce mai mbit, 
un domeniu în care au loc trans- 

! formări rapide pe calea intensi- 
'ficării și modernizării procesului 
'de producție. Explicabil pentru că 
sporirea cantitativă și calitativă 
a producției de legume este de 
cea mai mare importanță pentru 
aprovizionarea populației și asi
gurarea unor disponibilități la 
export. Dar așa cum sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu în ex
punerea făcută la ședința de lu
cru de la C.C. al P.C.R. din 23 
noiembrie 1970, referindu-se la 
legumicultură realizările obținute 
în această ramură sint departe 
de a fi mulțumitoare. în aprovi
zionarea cu legume și zarzava
turi manifestîndu-se încă neajun
suri greu de explicat eu fruntea 
sus, cum spune o vorbă româ
nească, de către producție, și 
mai ales de către tehnicie
nii noștri. Afirm acest lu
cru gîndindu-mă la investițiile 
mari făcute an de an în scopul 
dezvoltării bazei materiale a le
gumicultorii, la planurile în care 
sute și sute de oameni au investit 
energie și care întotdeauna și de 
către toată lumea au fost apre
ciate ca juste, imperios și posibil 
de întfăptuit. Cu toate acestea 
si în 1970 mai bine de 30 000 
hectare au fost cultivate cu le
gume ne terenuri neirigate, su
prafețele stabilite nrin planul de 
stat n-an fost realizate cu peste 
16 000 hectare în ogor propriu 
și cu 30 427 hectare onlturi suc
cesive, fertilizarea și mecanizarea 
în legumicultură nu s-au efec
tuat pe măsura importanței și a 
posibilităților, experiența bună a 
unor ferme legumicole n-a fost 
preluată, în solarii, amenajări ce 
au cuprins peste 2 000 de hec
tare, producțiile obținute an fost 
mici și au fost predate pieței *- 
nroape în același timp cu cele 
din cîmn.

Fără îndoială, acestei stări de 
lucruri trebuie să î se pună ca
păt. Asa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se impune ca 
fiecare județ să-și organizeze ba
za proprie de aprovizionare cu 
legume și zarzavaturi; acolo un
de nu sînt condiții prielnice de 
producție, trebuie să se stabi
lească cooperări intre județe. 
Pornind de la aceste recoman
dări, de la analiza multilaterală a 
legumiculturii țării făcută în ca
drul consfătuirii legumicultorilor, 
Ministerul Agriculturii și Silvi
culturii a elaborat o seamă de 
măsuri tehnice și organizatorice 
care au și început să fie trans
puse în viață.

Printre principalele acțiuni în
treprinse se numără în primul 
rînd concentrarea suprafeței de 
legume intr-un număr mai res- 
trîns de unități și specializarea lor 
in funcție de destinația produc
ției. Este o orientare nouă care

(Continuare In pag. a V-a)
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Studiile liceale

o zestre utilă
producției I

Timp de trei zile, am parcurs 
cîteva localități din Deltă : Ma
lta, Crișan, Vulturul, Sulina, 
Chilia Veche, Isaccea. In raidul 
nostru ne-a însoțit tovară
șul Nicolae Rizea, secretar 
al Comitetului județean Tulcea 
al U.T.C. Observațiile și su
gestiile ce vor urma în cuprin
sul acestui reportaj sînt, în 
mare parte, puncte de vedere 
comune.

★
Casa de cultură din Tulcea 

care are un amfiteatru de spec
tacole și două săli anexă, o bi
bliotecă publică cu o sală de 
lectură și un somptuos hol de 
festivități — este un edificiu 
arhitectonic modern, reprezenta
tiv prin activitățile pe care le

susține și le recomandă celor 
10 000 de tineri ai orașului. Afi
șul săptămînal, prezent în toate 
avizierele străzilor cuprinde ac
tivitățile ce au loc aici și ex
primă în mod sugestiv (sau ar 
trebui să-l exprime) interesul pe 
care factorii culturali îl poartă 
celor ce deschid ușile acestei 
instituții. Vom încerca să ob
servăm ce se petrece la Casa de 
cultură mai întîi „scriptic" t 
Luni, „Seară de educație sani
tară (Bolile anotimpului rece); 
Marți i „Seară de folclor", ofe
rită de ansamblul folcloric „Del
ta Dunării" ; Miercuri : o seară 
cultural-științifică ; Joi : „Joia 
tineretului î Vineri 1 „Seară li
terară și două spectacole ale 
Teatrului de stat ,.Maria Filotti" 
din Brăila j Sîmbătă : o seară

cultural-sportivă, întregită de o 
gală de box ; Duminică : mati
neu literar pentru copii, iar du- 
pă-amiazâ altă „seară“ cullural- 
distractivă.

Acesta este deci programul de 
activități cultural-educative din
tr-o săptămînă găzduit în 
cele trei săli, de spectacole și 
în holul somptuos de festivități, 
al casei de cultură. După un 
calcul, dacă fiecare sală ar pre
lua, prin rotație, cîte o singt-ră 
activitate din săptămînă, rezul
tă că în fiecare zi, rămîn con
stant două săli libere. Comite-

TRAIAN PAVEL 
ION MARCOVICI

(Continuare în pag. a IV-a)
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CE RĂSPUND ABSOLVENȚILOR

DOUĂ OFICII ALE FORȚEI DE MUNCĂ

cum examenele de admitere 
în facultăți și școlile postliceale 
sint selective, o parte din absol
venții liceelor teoretice se află 
în fața unei noi opțiuni. înregis- 
trînd direcțiile către care se în
dreaptă acum, în acest nou mo
ment de viață, opțiunile lor, ob
servăm cîteva linii. Unii vor să 
mai încerce : putini la facultatea 
unde au suferit un eșec, cei mai

mulți la o facultate unde exame
nul principal îl constituie acea 
materie la care au obținut un 
calificativ mai bun în sesiunea 
anterioară; alții, în direcții cu to
tul opuse. Sint și unii care re
nunță, îndreptîndu-se spre alt

VERONICA BÎRLADEANU

(Continuare în pag. a V-a)
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REALISM
de GEORGE MACOVESCU

Cele trei zile de sărbătorire a anului ce a sosit mi-au 
dat ocazie și plăcere să-mi întîlnesc prietenul cel tînăr. 
După urările de cuviință, cuviincioase și cinstite dintr-o 
parte și din cealaltă, am gustat paharele așezate în fața 
noastră și ne-am pornit pe vorbă. Am făcut scurte călătorii 
prin lumea faptelor de toate zilele, a întîmplărilor din alte 
țări, a artelor și ne-am oprit la vechea noastră preocupa
re .• dialogul dintre generații, privit prin învățămintele tre
cutului, nevoilor prezentului și perspectiva viitorului.

— Voi sînteți generația revoluției — mi-a spus la un mo
ment dat prietenul meu cel tînăr. O parte din viața voas
tră ați. trăit-o într-o altă lume pe care apoi ați dărîmat-o. 
în tinerețea voastră, v-ați educat spiritul contestatar. Cri
ticați totul, contestați totul, nu vă plăcea nimic, nu accep
tați nimic din ceea ce exista. Visul vostru era să distrugeți 
acea realitate și s-o înlocuiți cu alta, pe care ați imagi
nat-o în fel și chip, ați înfășurat-o în giulgiuri albe, ne
atinse de obișnuitele vicisitudini ale vieții. Recunosc puri
tatea visului vostru, generozitatea, umanismul gîndurilor și 
sentimentelor voastre, dar nu crezi că ați fost animați și de 
un fel de idealism, că ați sburat uneori desprinși de reali
tăți, că dorințele voastre le-ați luat drept certitudini? Noi, 
ne formăm într-o altă lume, în alte condiții. Dă-mi voie să 
gîndesc cu voce tare în fața ta. Noi vrem să fim mai rea
liști, să trăim cu picioarele bine prinse de pămînt, să lăsăm 
păsările să sboare, iar noi să ne croim drum aici, jos.

— Nu îți voi ascunde că raționamentele tale nu mă sur
prind. Chiar dacă le aud pentru prima dată astfel formu
late, consecințele lor le-am observat uneori în rîndurile ge
nerației tale. Așadar, lăsînd surprizele de o parte, dă-mi 
voe și mie să gîndesc cu voce tare în fața ta.

Tn adevăr, noi sîntem generația revoluției, dar crezi că 
numai noi ? Generația ta nu face revoluție ? Noi am dârî- 
mat o lume. Voi nu puteați să o faceți, pentru că pe vre-

(Continuare în pag. a V-a)
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NUMEROASE MANI
FESTĂRI CULTURALE

Apropiata aniversare a semi
centenarului partidului este mar
cată în numeroase localități ale 
județului Suceava prin diverse 
manifestări : expuneri, simpozi
oane, seri de poezie, întîlniri, 
spectacole artistice. La Casa oră
șenească de cultură din Gura 
Humorului a avut loc un simpo
zion consacrat realizărilor obți
nute de poporul nostru sub con
ducerea partidului, în anii socia
lismului, iar la Fălticeni, a fost 
prezentată expunerea intitulată : 
„Crearea Partidului Comunist 
Român, cotitură istorică în dez
voltarea mișcării muncitorești din 
România".

Asemenea manifestări au avut 
loc în ultimele zile și la Ră
dăuți, Suceava, Dumbrăveni, Za- 
mostea, Arbore.

OMAGIUL COMPOZI
TORILOR

Alături de ceilalți creatori, 
compozitorii lucrează în pre
zent la elaborarea unor lu
crări dedicate sărbătoririi a 
50 de ani de la înființarea 
Partidului Comunist Român.

Amintim în acest sens, 
„Simfonia" de Gh. Dumitrescu. 
„Simfonia a XI-a“ intitulată 
„în memoriam" de Mihail An- 
dricu, (lucrare dedicată victi
melor fascismului), „Simfo
nia a 7-a „Energia" de Wil
helm Berger, „Variațiuni pen
tru pian și orchestră" de Tu
dor Ciortea, piesa „Pulsatio 
vitae" de Carmen Petra- 
Basacopol. „Uvertura festivă" 
de Diamandi Gheciu, Concert 
pentru voce și orchestră de 
Liviu Ionescu, „Preludiu pen
tru orchestră" de George Dra
ga Simfonia „Laudă plaiului 
natal" de Zoltan Aladar, 
„Poem simfonic cu caracter 
eroic" de Irina Odăgescu, Sim
fonia de Nicolae Beloiu, Can
tată de Liviu Comes, Concert 
pentru pian de Ștefan Zorzor, 
„Odă lirică" de Nicolae Brîn- 
duș etc.

Multe dintre aceste lucrări 
vor putea fi ascultate în ca
drul concertelor festive de 
muzică românească, pe care 
principalele orchestre ale țării 
le vor închina marii sărbă
tori.

BOTOȘANI : 120 de elevi de 
la Casa de copii școlari Trușești 
își însușesc deprinderi tehnice în 
cadrul cercului de lăcătușerie, 
recent înființat. Cercul funcțio
nează cu mai multe secții: trafo
raj, tinichigerie, electronică, lă- 
cățușerie propriu-zisă. Primele 
succese și primele satisfacții: ele
vii au executat ghivece pentru 
flori, stative pentru eprubete, fi
guri geometrice necesare pentru 
orele de matematică etc. Peste 
puțin timp multe din aceste o- 
biecte vor fi întîlnite în cadrul 
expozițiilor, aducînd elevilor un 
plus de mulțumire. (S. BUTNA- 
RU)

COVASNA : Frumusețea și 
bogăția patriei — iată subiec
tul concursului organizat la Li
ceul economic din Odorheiul Se
cuiesc sub îndrumarea profeso
rului de geografie Bâr6 Hajnal. 
10 întrebări și numeroase răspun
suri notate cu foarte bine „Foar
te bine" pentru trecătorile din 
nordul Carpațiior Orientali, pen
tru păsurile din depresiunea Pe
troșanilor, pentru termocentrale
le din țara noastră. Nivelul pre
gătirii l-a dovedit necesitatea în
trebărilor de baraj. Cele mai 
multe puncte le-a obținut Maria 
Gubemat, clasîndu-se pe primul 
loc. De fapt întregul colectiv a 
cîștigat... îmbogățindu-și cunoș
tințele despre patria noastră. 
(STAVILĂ GHEȘA)

DOLJ : Vacanță I Zile bogate 
în activități și inițiative. Casa ti
neretului din Craiova este pur și 
simplu asaltată de elevii din mu
nicipiu. Amatori la competițiile 
de șah și tenis de masă, amatori 
la concursurile „Cupa vacanței", 
„Cupa prieteniei", la săniuș și 
patinaj. Pentru „boboci", la Cra
iova, Filiași, Băilești, Segarcea și 
Calafat au fost organizate tradi
ționalele „Orașe ale copiilor". 
Vacanța mai înseamnă pe lîngă 
voie bună și expoziții în multe 
din liceele și școlile generale din 
municipiul Craiova. (TR. RO- 
ȘIANU)

MAGDA BORDEIANU

I. S.

„BEETHOVEN VĂZUT 
DE CONTEMPORANI"

Sub acest titlu, Editura Muzi
cală a difuzat zilele trecute uni
ca lucrare .muzicologică tipărită 
cu prilejul aniversării Bicentena
rului lui Ludwig van Beethoven.

Cartea cuprinde o suită de 
scrisori și însemnări adnotate de 
J. G. Prod’homme, documente 
pline de farmec, care reușesc să 
contureze în imagini pregnante 
momente din viața marelui crea
tor.

— Știu că, deși ai „îmbătrî- 
nit“ cu un an în meserie, rămîi 
în continuare unul dintre cei mai 
tineri regizori de teatru. Vrei 
să-mi spui ce semnificație a avut 
pentru dumneata anul de debut, 
1970 ?

— În primul rînd, și asta este 
singura amintire pe care vreau 
s-o păstrez din anul trecut, în
treita premieră pe care mi-a ofe
rit-o montarea spectacolului 
„Cronica personală a lui Lao- 
nic“ pe scena teatrului din Pia
tra Neamț.

— De ce întreită și de ce pre
mieră ?

— Pentru că a însemnat de
butul meu în teatrul profesio
nist, pentru că piesa scrisă de 
Paul Cornel Chitic se juca pen
tru prima oară și, pentru că am 
fost premiată pentru întîia dată 
•— cu această piesă — la festi
valul național al teatrelor de la 
București.

— Dar în anul care abia a 
început, ce premiere vei pre
zenta spectatorilor ?

— Deocamdată, telespectato
rilor : „O noapte furtunoasă". 
Lupta cu tradiția e întotdeauna 
ispititoare. Am ales o trupă de 
actori tineri, care se pot mai 
ușor elibera de „idola theatri". 
Doina Levinta va semna sceno
grafia și costumele.

— Care sînt interpreții ?
— Gina Patrichi, Octavian Co- 

tescu, Vasilica Tastaman, Victor 
Rebengiuc, Mihai Pălădescu, 
Ștefan Iordache și George Mi- 
hăiță.

—- Și ce intenționează regia ?
— Aș vrea să redau culoarea 

epocii prin costume, muzică, de
coruri și ceea ce este oricînd 
posibil, deci și azi, accentuînd 
adevărul general al caracterelor 
aflate de astădată într-o situație 
comică. Cu alte cuvinte, să în
cerc o sinteză în această dramă 
cu surîsuri.

— E o „mănușă" aruncată 
Naționalului ?

— Nu 1 Am învățat mult din 
lecția de regie a maestrului Sică 
Alexandrescu, dar cred că televi
ziunea prin specificul ei creează 
noi posibilități de valorificare a, 
textului : o altă dimensiune a 
detaliilor etc., posibilități care 
nu sînt îndeajuns speculate de 
colaboratorii teatrului pe micul 
ecran. Aceasta deocamdată !

tru dintr-a IX-a H a Cole
giului „Nicolae Bălcescu" din 
Craiova, este, în primul rind, 
„Băiatul cu aparatul de fo
tografiat". O pasiune înmu
gurită la vîrsta primei clase 
elementare s-a îmbogățit an 
de an, ciștigind atributul mă
iestriei tehnice, al „artei de 
a vedea" și chiar pe acela al 
unui gînd propriu, „filozofic" 
despre mînuirea obiectivului. 
„Eu. mărturisește Dorin, 
vreau ca din fiecare fotogra
fie a mea să se vadă că pe lu
me există lumină" ...Și lucrul 
acesta — Dorin poate fi sigur 
— se vede : în holul vene
rabilului colegiu craiovean, 
cele vreo 20 de fotografii ale 
sale, unite într-o expoziție 
personală (a doua „retro
spectivă" a acestui tînăr ar
tist al obturatorului), se ara
tă ca tot atâtea ferestre spre 
marea lumină a lumii : un

peste hotare ? ...Am să mă 
opresc asupra altui amănunt: 
acela că Dorin Corneliu 
Gelep este nu numai „Băia
tul cu aparatul de fotogra
fiat" ci și „Băiatul cu ghita
ra". Tn Cetatea Băniei, noto
rietatea acestui adolescent 
este legată nu numai de car-

PENTRU

M. T.

TOMPUL DV.
OBER

ALENDELON
de VASILE BĂRAN

^nema

Colegii noștri ! 

de generație

FĂLTICENI: La Școala gene
rală nr. 3 și-a început activita
tea o brigadă științifică formată 
din elevii și pionierii fruntași. în 
prima ședință au fost prezentate 
mai multe expuneri: „Produce
rea eclipselor de soare și lună și 
explicarea Ior“ (cu proiecții), 
„Laserul — energia viitorului", 
„Omul și cosmosul". Inițiativa a- 
parțiue profesorului Constantin 
Lupu. Elevii au solicitat mai 
multe întîlniri cu membrii brigă
zii științifice. (M. VRÎNCEANU)

ÎN 71 PENTRU MELO
MANI

La Editura Muzicală a Uni
unii Compozitorilor se află în 
lucru : „Clasicismul în muzi
că" de Ada Brumaru, , Maeș
trii claviaturii" de AI. Leahu, 
„Orașele muzicii" de George 
Sbîrcea, „Cortegiul măștilor 
multicolore" de Anton Mayer, 
„Chipul dragostei" de Jerzy 
Broszkiewicz, „Scurtă istorie 
a muzicii universale" de Cle- 
mansa Liliana Firea.

I. S.

DORIN — S AU DES
PRE RAZE Șl STRUNE

Cind începe ceata „panta
lonilor scurți" să se numeas
că Generație ?... La care oră 
a dimineții vîrstelor se con
vertește țîșnirea de artificii 
multicolore a copilăriei în 
flacăra distinctă desenată 
vertical, a adolescenței ?... 
Poate atunci cind începem să 
deosebim, iar grupul jucăuș 
al puștilor, individualitățile: 
„Băiatul cel mereu melanco
lic. poetul", „Ochelaristul, 
purtînd tot timpul la sub
suoară cartea de logaritmi", 
„Zurbagiul cu pumnii pătrați 
și mersul nervos", „Băiatul 
cu tranzistorul", „Băiatul cu 
ghitara"...

La 15 ani trecuți, Dorin 
Corneliu Gelep, colegul nos

DORIN CORNELIU GE
LEP, colegul nostru dintr-a 
IX—H, „Băiatul cu aparatul 
de fotografiat" și, din cind in 
cind, „Băiatul cu ghitara".

pilc de arbori pare fosfores
cent, o scindară cu nervurile 
văzute de-aproape deschide 
cărări decise spre soare, Co- 
zia din cartea de istorie vi
brează într-o pecete de lu
mină răsfrîntă-n metal; pînă 
și capra lacomă dintr-o alu-

Proiect de emblemă pentru
Cozia cea din cartea de istorie

zie hazlie la un moment din 
Creangă se-arată parcă lumi
nată dinăuntru...

Ce să vă mai spun ? Că 
Dorin are deja în panoplia 
cu trofee șase premii și men
țiuni la expoziții pionierești 
și de U.T.C. ? Că la carte 
este an de an premiat ? 
Că-i place fizica? Că vrea să 
se facă operator de film ? 
Că a privit prin ochiul de 
cristal al aparatului mulți 
oameni și multe locuri de

Legea trebuie aplicată imediat 
nu „in cele din urmă"

lată mai întîi, pe scurt, conținutul unei scrisori pe care 
ani primit-o, recent, la redacție.

In seara zilei de 5 septembrie 1970, în jurul orei 18, ingi
nerul Mircea Montalion din București, b-dul Muncii 202-208, 
ieșise pentru o scurtă plimbare pe aleile din preajma, blocu
lui, împreună cu soția sa, o rudă din provincie și doi copii.

Rămasă puțin în urmă, să facă o cumpărătură, soția ingi
nerului este acostată și lovită de un tînăr necunoscut, iar la 
intervenția justificată și firească a soțului, acesta este în
conjurat de un grup de indivizi și molestat destul de grav, 
întîlnirea cu ceata de huligani l-a „costat" pe M. M. circa
50 de zile de îngrijiri medicale.

In urma plingerii depuse chiar 
a doua zi la circumscripția 6 
Miliție de soția victimei, căpi
tanul Voinescu depistează cu o 
operativitate demnă de toată 
lauda pe autorii actului huliga
nic. Pe data de 8 septembrie el 
notează, deja, pe colțul recla- 
mației : „încep urmărirea pe
nală impotriva lui HÎJ NICO
LAE și IONESCU ION GHEOR
GHE" iar la 11 septembrie, prin 
interogarea celor doi precum și 
a martorilor din chiar grupul 
acestora (Nistor Florin, Tănase 
Constantin. Hîj Octavian) se 
stabilește fără putință de îndo
ială vinovăția lor. sint precizate 
toate elementele faptelor săvîr- 
șite.

După aceea, asupra dosarului 
1838/70 la Circ. 6 Miliție se aș
terne tăcerea, întreruptă doar 
de intervențiile inginerului care, 
însănătoșit, aleargă de la mili
ție la procuratură și de la pro
curatură la miliție cerînd pe
depsirea vinovaților. Ce s-a în- 
timplat. prin ce birouri s-a ră
tăcit „cazul Montalion" are mai 
puțină importanță. Esențialul 
este că, la ora actuală, la peste 
120 de zile de la comiterea fap
tei și de la cunoașterea autori

lor. aceștia nu au fost încă pe
depsiți, ba mai mult, nu au fost 
nici măcar chemați in fața in
stanței de judecată.

Pe bună dreptate corespon
dentul nostru, intrigat de modul 
în care au acționat cei însărci

drepturilor oamenilor muncii, 
dc asigurare a respectării legi
lor și de pedepsire fermă, ho- 
tărîtă, neîntîrziată a celor ce le 
nesocotesc.

Tocmai de aceea ne-a sur
prins modul în care a fost so
luționat cazul de față și am 
căutat să aflăm motivele care 
au condus la tergiversarea apli
cării legii. După opinia noas
tră — căreia, în cursul discu
țiilor pe care le-am purtat, i 
s-au raliat comandantul Circ. 
6 .Miliție și secretarul Comisiei 
de. judecată de pe lîngă Consi
liul popular al sectorului 3 — 
încadrarea faptelor în articolul 
321 din Codul penal (care pe
depsește ultrajul contra bune
lor moravuri, așa numitul huli
ganism) sau aplicarea Decretu
lui 153/1970 ar fi făcut posibilă 
soluționarea rapidă și eficientă, 
oportună a cazului.

FI LA REDACȚIE 

^A SOSIT O SCRISOARE^

nați cu rezolvarea cazului său, 
se întreabă ce trebuie făcut ca 
huliganii care l-au bătut în 
plină stradă să fie sancționați 
conform legilor, pentru a li se 
demonstra Ier și tuturor celor 
tentați să-i imite că asemenea 
fapte nu scapă nepedepsite.

Este bine cunoscută prețuirea, 
stima pe care și-au cîștigat-o 
în rîndul cetățenilor organele de 
miliție, cele ale procuraturii, 
instanțele judecătorești pentru 
activitatea lor. neobosită, coti
diană, de apărare a ordinii și 
liniștii publice, a intereselor și

Nu are, însă, sens ca în pre
zentul articol să ne angrenăm 
într-o controversă juridică, mai 
ales că, sperăm, organele de 
control, ale Procuraturii gene
rale și ale Inspectoratului Ge
neral al Miliției vor verifica și 
elucida modul în care a fost re
zolvat cazul inginerului Monta
lion, dînd și indicațiile cores
punzătoare.

Dorim, doar, ca în rîndurile 
de față să reamintim necesita
tea imperioasă ca aplicarea le
gii să se facă în spiritul legii. 
Faptul că la aproape 4 luni de

zile de la atacarea huliganică, 
în plină stradă, a familiei Mon
talion cei vinovați nu au sufe
rit nici o consecință poate crea, 
atît lor cît și tuturor celor ce 
cunosc faptele, în cartier, în 
colectivele lor de muncă, o im
presie falsă, o părere greșită 
despre capacitatea și autorita
tea organelor de apărare a or
dinii.

„Eu nu știu nimic — ne-a 
spus, ridicînd din umeri, tova
rășul procuror Ciobănescu de la 
Procuratura sectorului 3, însăr
cinat să se ocupe de acest caz. 
Fiți sigur însă că, în cele din 
urmă, legea va fi respectată".

Fără îndoială, în cele din 
urmă legea va fi aplicată. Io
nescu Ion Gheorghe (20 ani), 
lăcătuș mecanic la F.M.U.A.B. 
și Hîj Nicolae (26 ani), strun
gar la I.O.R. — poate și ceilalți 
tineri care i-au însoțit și care 
sînt citați numai ca martori — 
vor răspunde pentru faptele lor.

Dar, și insistăm asupra ace
stui fapt, esența legilor statu
lui nostru socialist exclude va
rianta aplicării lor „în cele din 
urmă", iar etica profesională a 
celor ce asigură respectarea lor 
impune — alături de intransi
gență, de exactitate și fermi
tate — operativitatea, ca atribut 
prin care se conferă normei pe
nale, în special, maximum de 
eficiență.

Pentru că legile statului so
cialist nu reprezintă doar niște 
formule juridice ci, mai presus 
de orice, ele sint expresia spi
ritului de echitate și dreptate 
socială care guvernează întrea
ga noastră existență.

OVIDIU PĂUN

Evocare: Mătușa lui Ion
Creangă avea două capre...

Fotografiile :
Dorin corneliu

GELEP

toanele cu minuni ivite de 
sub revelator, ci și de prezen
ța sa intr-o formație de ca
valeri ai platoșei puse la pri
ză. Eu nu l-am auzit cîntînd, 
dar fan-ii olteni ai muzicii 
ușoare mi-au spus că Dorin 
știe să mingije strunele de 
alamă cu aceeași măiestrie 
cu care deapănă, prin obiec
tiv, razele de soare.

Raze și strune: două linii 
la un portret de adolescent, 
două dominante de bun au
gur, la un început de viață 
și — de ce nu ? — două mo
tive pentru un început de 
poem despre metamorfoza 
„pantalonilor scurți" în Ge
nerație.

PETRE DRAGU

10 ANI DE... RÎS
Teatrul de Comedie, cel mai 

tînăr colectiv bucureștean, a îm
plinit un deceniu de activitate: 
5 ianuarie 1961 a fost data cind 
fondatorul său, artistul poporului 
Radu Beligan, împreună cu un 
mănunchi de actori înzestrați, au 
prezentat primul spectacol în 
fața iubitorilor de teatru din Ca
pitală. De atunci, pe această 
scenă s-au prezentat 28 de pre
miere, dintre care 16 cu piese o- 
riginale, semnate de cei mai 
valoroși dramaturgi români, unele 
întrunind cifre record de repre
zentații : peste 300. Pe lista au
torilor aparținînd dramaturgiei 
universale, prezentată de acest 
teatru figurează Shakespeare, 
Machiaveli, Moliere, Cehov, 
Shaw, Brecht, Eugen Ionescu, 
Diirenmațt, Șvarț. Regizori de 
frunte ai teatrului românesc — 
Radu Penciulescu, D. Esrig, Lu
cian Giurchescu, pictori sceno
grafi — Dan Nemțeanu, VI. Po
pov, compozitori — Pascal Ben- 
toiu, D. Capoianu — alături de 
talentații actori ai teatrului ' au 
contribuit la realizarea de înaltă 
ținută artistică a spectacolelor. 
Prețuirea publicului față de a- 
ceste spectacole ce însumează 
munca de un deceniu a Teatrului 
de Comedie se oglindește între 
altele și în numărul total al 
spectatorilor săi: 2 100 000 de 
persoane, care au aplaudat cele 
peste 4 200 spectacole prezentate 
în București și în provincie. Fi
rește, jubileurile înseamnă și bi
lanțuri, iar bilanțurile se reflectă 
în cifre, devenite în asemenea o- 
cazii obligatorii. In fapt, însă, 
totdeauna semnificative ca și 
trofeele: premiul I Za Decada 
dramaturgiei originale, din pri
mul an al existenței sale, 1961, 
premiul pentru cea mai bună 
participare la Teatrul Națiunilor 
— Paris, 1965, premiul pentru 
cel mai hun spectacol la Festi
valul Bitef — Belgrad, 1967. 
Teatrul de Comedie a cules a-

cu 
re- 
ro-

plauze și elogii în 12 țări, 
prilejul a nenumărate turnee, 
prezentînd prestigios teatrul 
mânesc peste hotare.

Succesele obținute în acest 
ceniu, prestigiul său incontestabil, 
obligă acest teatru la continui
tate și în viitoarele decenii.

de-

V. T.

DIN NOU ATLANTIDA
O descoperire recentă va pro

voca probabil noi discuții, prin
tre specialiștii ce și-au consacrat 
studiile existenței ipotetice a A- 
tlantidei. Localizată în regiunea 
Mării Mediterape sau la jumăta
tea distanței între coasta afri
cană și cea sud-americană, legen
dara Atlantida s-ar putea să se fi 
aflat în regiunea insulelor Ba
hamas. De-a lungul lor a fost 
descoperit, în septembrie 1970, 
un zid ciclopeean aflat Ia 6 me
tri adîncime în largul coastei. 
Conform calculelor el a fost cons
truit acum 5—6 mii de ani, deci 
înaintea piramidelor. O enig
mă în plus o constituie faptul că 
el se află în largul coastelor ame
ricane fără ca între această gi
gantică construcție și cele desco
perite pe continent, originare din 
perioade mult mai apropiate de

Acest tînăr, înalt 
?i frumos, un fel de 
Alain Delon al Ti
mișoarei, era îndră
gostit de filmele de 
capă și sjtadă și de 
fata cu care le ve
dea. Fata locuia la 
marginea orașului 
și lui îi făcea o 
mare plăcere s-o 
conducă, fiindcă, in 
drum spre casă mai 
treceau și printr-un 
parc unde puteau 
să-și spună vrute și 
nevrute. Printre al- 

discutau și 
adică 

spunea 
pu
ți n 
Și, 
se

tele, ___
despre film, 
băiatul îi 
fetei că el ar fi 
tut fi oricînd 
Clint Eastwood, 
bineînțeles, fata 
bucura.

Dar iată că, 
seara de care vor
bim, la banca lor 
au venit, pe neaș
teptate, doi indivizi 
cerîndu-i să dispară 
imediat 
Băiatul a 
ia fata și

— Păi, 
s-au înfipt cei doi 
în pieptul lui. Noi

in

de-acolo : 
dat să-și 
să plece, 

nu așa!

ți-am spus să dis
pari tu. Fata, ne-o 
lași nouă.

Erau doi, doi inși, 
nici prea înalți nici 
prea scunzi, nici 
prea grași, nici prea 
slabi, doi inși cu 
mîini și cu picioare 
cu care poți să bu
șești și 
omul 
puteau 
ciungi 
șchiopi, 
două umbre de sal- 
cîm care au voce, 
sau, și mai de ni
mic, doi gangsteri 
cu pistoale ieșiți 
atunci de pe ecran, 
doi bandiți săriți 
din peliculă.

Sau, dimpotrivă, 
doi bandiți foarte 
adevărați. Ar fi pu
tut fi, deci, orice : 
tigri și șacali, dar și 
iepuri sau oi.

Oricum, erau doi, 
și băiatul n-a putut 
să suporte și a fu
git

Băiatul avea 20 
de ani, era strungar 
în fier și, cum am 
mai spus. înalt, voi-

să siringi 
de git, dar 

fi și doi 
sau doi 

sau chiar

nic, frumos. Și foar
te muncitor: dacă 
își punea în gînd să 
facă ceva, făcea așa 
cum trebuie. Dar 
asta privea munca 
fiindcă, acum, cind 
i-a văzut pe cei 
doi, a fugit lăsînd-o 
acolo pe fată, cu ei. 
cu cei doi, prizo
nieră și victimă.

Mai tîrziu a 
mat procesul, 
doi, bineînțeles, 
fost 
așa 
putut vedea. Și nu 
mai 
mulți ani de-acum 
incolo.

L-am întîlnit insă 
pe băiatul care sea
mănă cu Alain De
lon, pe coow-boti-ul 
din sala de cinema
tograf. Și m-am 
gîndit: n-or fi ele 
chiar atît de hune 
filmele pe care le 
tot vede, dar măcar 
atît să fi luat din 
ele t

curajul de a-ți a- 
păra iubita.

ur- 
Cei 
au 

condamnați, 
incit nu i-am

pot fi văzuți

noi, să existe vestigii interme
diare. Zidul este construit din 
blocuri de piatră cu latura de 
5x5 metri și înălțimea de 1,5 
metri. Blocurile sînt distanțate 
între ele cu cîte 15 cm, spațiul 
acesta fiind umplut cu un fel de 
ciment. Lungimea descoperită a 
zidului este de 70 metri dar se 
pare că el atinge 200 de metri. 
Este interesant de remarcat că 
zidul a fost descoperit mai întîi 
din fotografii aeriene și abia ul
terior explorat de scafandrii auto
nomi. Continuate imediat, pros
pectările din avion au arătat că 
pe soclul continental al insulelor 
Bahamas există și alte construcții 
asemănătoare, aflate acum 
sub apă. în prezent o expediție 
științifică susținută de mai multe 
institute americane încearcă să 
degajeze nisipul depus de-a lun
gul mileniilor în speranța de a 
descoperi obiecte arheologice ce 
ar permite stabilirea unei legături 
între această civilizație și alte ci
vilizații cunoscute.

DIN CORN DE SECARĂ
La Institutul de cercetări chi- 

mico-farmaceutice din București, 
în laboratorul de extracții, se află 
în faza finală cercetările legate 
de valorificarea materiilor prime 
vegetale total alcaloidic extrase 
din cornul de secară.

„In acest fel — ne spunea in
ginerul Hari Gavrilescu — înce- 
pînd cu anul 1971, la Fabrica de 
antibiotice din Iași va începe 
producerea pentru prima dată în 
țară a acidului lisergic — com
pus intermediar de bază în sinte
za unor medicamente cu acțiune 
fiziologică diferită".

I. V.

• A ÎNCEPUT să producă 
noua fabrică de frigidere de 
la Găești. In anul acesta ea va 
livra 35.000 de frigidere cu 
compresor, cu capacitatea de 
240 de litri.

• LA MEDGIDIA a început 
construcția unei fabrici de pli
ne care va fi dată în exploa
tare in ultimul trimestru al a- 
nului viitor. Capacitatea 
20 de tone în 24 de ore.

ei :

• ÎN JUDEȚUL Mureș 
nătorii au realizat două 
corduri: un cerb carpatin 
cărui trofeu, bogata încrîngă- 
tură a coarnelor, are 19 ter
minații și o lungime de 114,3 
cm. depășind cu mult normele 
internaționale pentru care se 
acordă medalii de aur. în a- 
propierea Ludușului a fost 
capturat un mistreț de 350 
kg.

vî-
re- 
al

MAI 
MIC. Istvan 
ani), muncitor 
„Electrometal" 
fost surprins, 
întunecoasă, pe cind, trans
porta spre casă un sac în 
care erau ascunse 40 de bu
căți săpun și... uri motor 
lectric, furate de la locul 
muncă. Cu tot săpunul 
care-1 „pregătise", I. S. 
avind și antecedente penale 
— nu va putea scăpa cu fața 
curată din confruntarea cu 
instanța de judecată.

SPALA NI- 
Simon (27 de 
la cooperativa 
din Oradea, a 
într-o noapte

c- 
de 
pe

...A SCAPAT CU SPAIMA. 
In ultimul timp s-au întâm
plat o serie de accidente da
torate neglijenței manifesta
te de către diferiți cetățeni 
in păstrarea și manipularea 
combustibilului cu care își 
încălzeau locuințele. Un e- 
xcmplu ni-l oferă cazul lui 
Petre Lixandru (25 de ani), 
muncitor la Pitești, care a 
uitat deschis robinetul ara
gazului și apoi a utilizat un 
reșou electric. Amestecul de 
gaze care s-a format a ex
plodat în contact cu rezisten
ța incandescentă, provocîn- 
du-i lui P. L. contuzii și ar
suri ușoare. El poate fi mul
țumit că s-a ales mai mult 
cu spaima.

...INFRACTORUL A FOST 
REȚINUT. Pe înserate, la o 
margine de crîng, I. P. din 
Rimnicu Vîlcea se întorcea 
acasă de ia lucru : ea a fost 
atacată, bruscată și violată 
de un necunoscut, care apoi 
a încercat să scape cu fuga. 
La puține ore însă, lucrăto
rii de miliție din localitate 
au reușit să depisteze și să 
rețină cu sprijinul cetățeni
lor pe Mănoiu Gheorghe (29 
ani) din Păușești (Vîlcea), 
care va fi deferit justiției.

FABLIO MAGICIANUL : rulea
ză la Sala Palatului (orele 18).

URSUL Șl PĂPUȘĂ . 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 : 
rulează 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; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Grlvița (ore
le 9,30; 12; 15,30; 18; 20,30), Arta 
(orele 15,30; 18; 20,30).

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

B. D. INTRA ÎN ACȚIUNE : 
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).

DRAGOSTEA UNEI BLONDE : 
rulează la Central (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21).

ATENȚIE, BROASCA ȚESTOA- . 
SA : rulează Ia 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 copii 
(orele 9—16 în continuare).

POMUL DE CRĂCIUN ; rulează 
la Excelsior (orele 9: 11.15: 13,30; 
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 15.30: 
17,45; 201.

POVEȘTILE___________
BO : rulează la Buzești 
15.30; 18).

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

RĂBUNAREA SFÎNTULUI : ru
lează la Dacia (orele 8,45—20,30 în 
continuare); Popular (orele 14; 
16.15; 18,30; 20.45).

VAGABONDUL : rulează la Bu- 
cegi (orele 9, 12,30; 16, 19,30), Flo- 
reasca (orele 9: 12,30; 16; 19,30), 
Miorița (orele 9; 12,30; 16; 19,36).

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).

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

OMUL DIN SIERRA : 
Giulesti. (orele 15,30; 18; 
torul (orele 16: 18).

PROCESUL : rulează 
rul (ora 20).

ÎN ARȘIȚA NOPȚII :________
Cotroceni (orele 15,30; 18; 20,30).

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

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

ÎN 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; 13,15: 
20.30).

CE S-A ÎNTÎMPLAT CU BABY 
JANNE : rulează la Moșilor (orele 
15,30; 18; 20.15).

SENTINȚA ; rulează la Cosmos 
(orele 15.30: 18: 20,15).

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

CIMARON 
(orele 15,30;

DEPARTE 
LANȚUITĂ : 
(orele 15 30:

FEMEIA I 
BĂRBAT: 
(orele 15,30; 18; 20,15).

DANSATOAREA DIN SINGA
PORE : (ora 9) ; SAMBA : (orele 
10,30; 12,30; 14,30) ■ CEI TREI
MUȘCHETARI : (orele 16,30) ;
18,45) ; AZILUL DE NOAPTE 
(ora 21) : rulează la Cinemateca 
— Union.

PITICULUI BIM- 
(orele

rulea-

rulează la
20.30), Vil

la Vilto-

rulează Ia

15,30;

Vitan: rulează la 
18; 20.15).

DE LUMEA 
: rulează la

19).
SA SE TEAMA DE 
rulează la Progresul

DEZ-
Rahova

bruscată și violată

...HOȚUL MELOMAN. Se 
numește Gheorghe Apetrei. 
are 18 ani și e(ra) muncitor 
la Fabrica de mătase din 
Iași. El a fost reținut la 
scurtă vreme după ce făp
tuise un furt prin efracție, 
noaptea, pătrunzînd în lo
cuința unui cetățean de un
de și-a însușit 4 500 de lei și 
...45 de discuri de muzică u- 
șoară și populară.

i
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Opera Română : BAL MASCAT
ora 19,30 ; (La Sala Palatului): 

LACUL LEBEDELOR — ora 11 • 
Teatrul de Operetă : VOIEVO
DUL ȚIGANILOR — ora 19,30 ; 
Teatrul Național „I.L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : COANA CHIRI- 
ȚA — ora 20 , (Sala Studio) : CUI 
I-E FRICĂ DE VIRGINIA 
WOOLF ? — ora 20 ; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : IUBIRE PENTRU 
IUBIRE — ora 20 ; (Sala Studio): 
GLUGA PE OCHI — ora 20 ; Tea
trul de Comedie : CHER AN
TOINE — ora 20 ; Teatrul Mic : 
FATA CARE A FĂCUT O MINUNE - — — — • - - -
tara" 
BAȚI 
19,30 ; _ ______ _
LA ȚÂRA — ora : 
Giulești : I/Ț____  _
— ora 19.30 ; Teatrul
lescu" : ----------
NOS - ___  ,
Creangă": COMOARA DIN INSU
LA PIRAȚILOR — ora 10 ; PO
VESTE NETERMINATA — ora 
16: Teatrul Țăndărică (Cal. Vie- ; 
toriei) : O POVESTE CU CINTEC
— ora 10 ; (Str. Academiei) : CĂ
LUȚUL COCOȘAT - 
Teatrul „C. Tănase" ,___ ____
voy) : LA GRĂDINA CĂRĂBUȘ 
-T ora 19,30 ; (Cal. ” 
SONATUL LUNII 
Circul „Globus" ■

ora 20 ; Teatrul „C.I. Not- 
(B-dul Magheru) : BĂR- 
FARA NEVESTE — ora 

(Șaja Studio) : O LUNA 
— 20 ; Teatrul

NUNTA LUI FIGARO 
‘ . ' ' „Ion Vasl-

SE CAUTĂ UN MINCI- , 
ora_ 19,30 ;_ Teatrul „Ion

ora 10 ; 
(Sala Sa-

V

O

In orașul Deva, într-o clădire 
nouă a fost deschis Muzeul 
de istorie și arheologie ale că
rui exponate reprezintă vesti
gii ale diferitelor forme de 
civilizație prezente pe aceste 

locuri din vremea dacilor.

Victoriei) ; 
ora 

ARENA 
REȚII — orele 10 și 19,30.

MIERCURI, 6 IANUARIE

19,30 ; 
TINE-

1971

e 18,00 „Universal șotron" — 
enciclopedie pentru copii. Emi
siune de E. Cretu a 18,2ș Cabinet 
economic TV s 18,55 Muzică 
populară : „Drag mi-e dansul din 
bătrîni". Soliști : Florica Ungur, 
Nicoleta Vasilovici și Tița Ștefan 
9 19,20 1001 de seri — emisiune 
pentru cei mici e 19,30 Telejurna
lul de seară • 20,00 Tele-cinema- 
teca : „S-a întîmplat mîlne" 
® 21,25 Poșta TV de Ion Bucheru
• 21,40 Cadran internațional
• 22,20 Bucuriile muzicii : Prelu
diu la „După-amiaza unui faun" 
de Debussy ; „Pavana" de Mauri
ce Ravel • 22,40 Telejurnalul da 
noapte.
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(Vrmare din pag. I)

sebi, economisirea metalelor.
Se vizitează apoi secția de 

pompe, care urmează să intre 
în funcțiune spre sfîrșitul iui 
1971, cu o producție anuală de 
2 000 pompe. Aici, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în cadrul 
unui schimb de păreri cu mi
nistrul industriei chimice, Mi
hail Florescu, și ministrul in
dustriei construcțiilor de ma
șini, loan Avram, recomandă 
specializarea strictă a produc
ției de pompe, în așa fel incit 
să se elimine paralelismul și 
să se meargă spre ridicarea 
fondului de tehnicitate al 
unui anumit grup de produse 
pe uzine.

Uzina, va cunoaște, de 
altfel, o dezvoltare consi
derabilă în actualul plan 
cincinal, corespunzător ne
cesităților sporite ale eco
nomiei naționale. în acest 
scop, pentru viitorii cinci ani 
sînt prevăzute investiții de 
circa 123 milioane lei. Ca 
urmare, producția uzinei se 
va dubla. O largă ex
tindere vor înregistra toate 
sectoarele de fabricație și în
deosebi turnătoria, cazangeria, 
secția de emailări. I.n această 
secție, unde se aplică proce
deele și tehnicile cele mai mo
deme, conducătorii de partid 
și de stat asistă la emailarea 
unor autoclave de oțel pentru 
industria acidului sulfuric, de 
capacități pînă la 10 000 litri.

La atelierul de forme al 
turnătoriei se ia cunoștință de 
un. nou procedeu elaborat în 

■ uzină de Constantin Vas ha- 
che, pentru producerea for
melor din poliester armat cu 
fibre de sticlă, procedeu a că
rui aplicare duce la scăderea 
ou 40 la sută a prețului de 
cost al formelor. De altfel, ac- 

Ițiunea pentru inovarea proce
deelor de producție, pentru 
căutarea de soluții noi, moder

ne, apte să conducă la creș- 
jterea productivitații muncii, 
la reducerea consumului de 
metal și alte materiale, la în- 
teorporarea în prodius a unui mai 
tnare cuantum de gîndire este 
'prezentă pretutindeni în uzi-

în încheierea vizitei, în
tre oaspeți și gazde are 

ștoc o amplă discuție cu privi
re la unele variante de dez
voltare a uzinei în următo
rii ani, în conformitate cu ne
voile economiei naționale. Se 
fac mai multe propuneri, în
deosebi pentru mărirea pro
ducției de «pompe, însușirea cî- 
torva utilaje de «mare comple
xitate pentru industria chimi
că. Se subliniază, cu acest pri
lej, faptul că prin asimilarea 
în producția curentă a uzinei 
a armăturilor turnate din oțe
luri inoxidabile, utilaje e- 
mailate antiacid, conducte și 
armături emailate, piese de 
schimb turnate din oțeluri 
inoxidabile etc., întreprinde
rea a realizat însemnate be
neficii în ultimii ani. în acest 
oontext, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu apreciază că uzina 
făgărășeană este o unitate in
dustrială bună, dotată cu uti
laje de înaltă productivitate 
și care dispune de cadre cu 
experiență în toate domeniile. 
Tocmai de aceea, arăta secre
tarul general al partidului, 
este necesar să se continue 
eforturile în direcția speciali
zării și asimilării acelor ti
puri de produse care să ducă 
la eliminarea importului cos
tisitor, la crearea unor dis
ponibilități pentru export, a- 
ducătoare de venituri, să se 
depună eforturi mai mari în 
direcția dotării cu utilaje de 
concepție și producție proprie, 
într-un cuvînt, uzina din Fă
găraș să devină în scurtă vre
me o întreprindere de utilaj 
chimic modernă și de mare 
randament economic. De ase
menea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă folosi
rea pe o scară mai largă a 
mîinii de lucru feminine, in
troducerea unor procedee 
mecanizate acolo unde se lu
crează manual și cu randa
ment scăzut.

La plecarea din uzină, se
cretarul general al partidului, 
ceilalți conducători de partid 
și de stat care îl însoțesc în 
vizita de lucr.u în județele 
Brașov și Sibiu sînt înconju
rați cu aceeași căldură.

Sibienii fac o 

caldă primire 

tovarășului 
Nicolae 

Ceaușescu
Șoseaua ce duce spre Sibiu 

se așterne ca o panglică cenu
șie de-a stingă Oltului. Cetă
țenii satelor, harnici gos
podari din țara Oltului, s-au 
strîns în grupuri masive în 
centrul civic al localităților, 
la punctele de intersecție, în 
fața caselor și adresează con
ducătorului partidului și sta
tului urări pornite din inimă

La Arpașul de Jos, punct de 
întîlnire al județelor Bra
șov și Sibiu, se află adu
nată întreaga populație a a- 
cestei mari comune de ia poa
lele Moldoveanului. Secretarul 
general al partidului își ia 
rămas bun de la tovarășul 

Constantin Cirțînă, prim se
cretar al Comitetului județean 
de partid Brașov, de la ceilalți 
reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat

Aici, la intrarea în județul 
Sibiu, este de față tovarășul 
Richard Winter, prim-secretar 
al Comitetului județean Sibiu 
al P.C.R., președintele Consi
liului popular județean, care 
adresează secretarului general 
al partidului un cald salut de 
bun venit pe meleagurile si- 
biene.

Populația aclamă îndelung, 
scandează „România să înflo
rească, Ceaușescu să trăiască".

Președintele cooperativei a- 
gricole de producție din Ar
pașul de Jos, Aurel Dobrin, 
oferă tradiționala piine și sare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
mulțumește cetățenilor pentru 
călduroasa primire ce i-au re
zervat-o și le urează la mulți 
ani, fericire și spor în noul 
an în care s-a intrat. Se 
străbate în continuare sate ale 
județului Sibiu.

La Avrig, orașul în oare s-a 
născut și a trăit o parte din 
viață luminatul cărturar și 
patriot Gheorghe Lazăr, dom
nește ca și la Făgăraș, la fel 
ca la Porumbacu și Arpașul 
de Jos, ca pretutindeni pe 
unde a trecut secretarul gene
ral al partidului, o efervescen
tă atmosferă sărbătorească.

Automobilul în care se află 
conducătorul partidului și sta
tului este înconjurat de mul
țime. Fiecare din cei prezenți, 
sute și sute de oameni, doresc 
să-l salute pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să-î adreseze un 
cuvînt, o urare. Un meșter 
sticlar din Avrig a pregătit 
pentru acest moment, simbol 
al sentimentelor de dragoste 
și respect față de conducăto
rul iubit — un frumos vas de 
cristal pe care îl oferă în dar. 
Daruri pornite din cele mai 
curate și nobile sentimente o- 
feră și Maria Spiridon din 
Avrig — un pieptar fecioresc 
în lucrătură măiestrită, o față 
de masă, țesută ca prin părți
le locului, și alte obiecte de 
casă lucrate în război sau cu 
acul de mîini harnice și pri
cepute. „Să trăiți să ne con
duceți țara din bine tot spre 
mai bine", rostește Maria Spi
ridon, înmânând frumoasele 
daruri.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sitrînge călduros mîinile oame
nilor, mulțumește din inimă 
pentru daruri, pentru primire. 
Calda manifestare de ospitali
tate exprimă sentimentul de 
gratitudine, de dragoste față 
de înaltul oaspete, încrederea 
nețărmurită a celor ce muncesc 
în politica partidului și statu
lui nostru, atașamentul lor 
ferm la cauza socialismului, 
hotărîrea lor — care este a în
tregului nostru popor — ro
mâni, maghiari, germani — de 
a munci fără preget, într-un 
cuget și o simțire, pentru tra
ducerea în viață a mărețelor 
obiective ale planului cincinal 
pe care l-am început, pentru 
înflorirea continuă a patriei 
noastre socialiste.

In mijlocul 
constructorilor 

de mașini
Coloana mașinilor oficiale 

se abate în stingă pe șoseaua 
asfaltată ce conduce la Uzina 
mecanică — Mîrșa. In fața u- 
zinei s-a adunat, un mare grup 
de muncitori, tehnicieni și in
gineri care ovaționează înde
lung, scandează lozinci la a- 
dresa conduceri; de partid și 
de stat, scandează numele se
cretarului general al parti
dului.

In curtea uzinei sînt expuse 
principalele utilaje fabricate 
în această întreprindere. Direc
torul întreprinderii, inginerul 
Paul Iliescu, informează pe 
secretarul general al parti
dului că .producția uzinei 
în cincinalul ce s-a încheiat 
s-a dublat. în aceeași propor
ție urmează să se dezvolte u- 
zina și în cincinalul început 
recent.

Examinînd produsele expu
se, între oaspeți și gazde au 
loc schimburi de opinii cu pri
vire la posibilitățile de moder
nizare în continuare a utilaje
lor, referitor la diversificarea 
producției acestora în funcție 
de nevoile economiei naționale, 
de cerințele beneficiarilor ex
terni.

La sculărie și apoi în secția 
de debitare se ridică problema 
reorganizării fluxului tehnolo
gic potrivit cerințelor strin
gente ale producției și cores
punzător experienței și practi
cii celei mai avansate. La mon
taj remorci, gazdele informează 
că dispunerea mașinilor în 
flux continuu permite grăbirea 
operației, fapt care contribuie 
la creșterea productivității 
muncii pe întreaga întreprin
dere. în 1975, uzina de la Mîr
șa va produce peste 26 000 re
morci și semiremorci basculan
te între care tipul de remorcă 
adaptabil camionului după li
cența „M.A.N." a cărei produc
ție de serie este în curs de asi
milare la uzinele „Steagul 
Roșu" din Brașov.

Se vizitează și secția de vop- 
sitorie aflată în stadiu înain
tat de construcție. Aici se dau 
explicații în legătură cu noile 
capacități de producție care 
vor întregi uzina în anii actua
lului plan cincinal.

înainte de a părăsi uzina, 
conducătorii de partid și de 
stat și colectivul de conducere 
al întreprinderii discuită unele 
probleme de interes social. 
Secretarul general al parti
dului recomandă primului se
cretar al Comitetului jude
țean de partid Sibiu să 
ia măsuri în vederea con
struirii în zona fabricii a 
unui număr suficient de apar
tamente care să fie repartizate 
lucrătorilor de aici, pentru 
crearea unor dotări social cul
turale, a unor unități comer
ciale și a unei școli pentru co
piii salariaților.

Coloana mașinilor oficiale se 
îndreaptă apoi spre municipiul 
Sibiu, orașul care concen
trează peste 40 la sută din pro
ducția globală industrială a în
tregului județ. Vechi centru 
de cultură și spiritualitate ro
mânească în Transilvania, Si
biul a cunoscut în anii con
strucției socialiste o intensă 
activitate și un remarcabil pro
ces de creștere pe toate planu
rile.

în marea piață a orașului — 
Piața Unirii —, s-au adunat 
mii de oameni. Primul secretar 
al Comitetului municipal de 
partid, primarul municipiului 
Sibiu, tovarășul Aurel Cristea. 
rostește un cuvînt de bun so
sit. O gardă de onoare alcă
tuită din militari, din membri 
ai gărzilor patriotice și tineri 
din detașamentele de pregătire 
pentru apărarea patriei, pre- 
z intă onorul tovarășul u 1 
Nicolae Ceaușescu. comandan
tul suprem al forțelor noas
tre armate. Se intonează 
Imnul de Stat al Repu
blicii Socialiste România. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid 
și de stat sînt înconjurați cu 
căldură de un grup compact 
de pionieri. Simbol al frăției 
de nezdruncinat al comunității 
indestructibile de interese și 
năzuințe dintre poporul român 
și naționalitățile conlocuitoare, 
două tinere, îmbrăcate în port 
românesc și săsesc, ies în în
tâmpinarea secretarului gene
ral al partidului și îi dăruiesc 
buchete de garoafe roșii. Are 
loc tradiționalul moment de 
întâmpinare cu piine și sare. 
Mulțimea adunată aici ovațio
nează minute în șir.

A

In zona 

industrială 
a Sibiului

In aclamațiile mulțimii, se
cretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid 
și de stat care-1 însoțesc, îm
preună cu reprezentanții orga
nelor locale de partid și de 
stat, se îndreaptă spre zona 
industrială a Sibiului unde vi
zitează cîteva mari unități re
prezentative ale industriei 
grele.

Prima unitate înscrisă în iti
nerar este „Uzina Mecanică", 
singura unitate din țară s«pe- 
cializată în producția de ma
șini unelte de presare-forjare. 
Se realizează aici 15 tipodi- 
mensiuni de mașini-unelte, 
produse care în proporție de 
20 la sută se exportă în 35 de 
țări. Directorul uzinei mecani
ce, inginerul Vasile Vasu, con
duce pe oaspeți prin cîteva 
secții de producție. în secția 
mecanică, secretarul general al 
partidului se oprește la nu
meroase locuri de muncă, se 
întreține cu «muncitorii asupra 
metodelor de lucru folosite, a- 
supra modului de îndeplinire 
a sarcinilor de plan.

In secția de montaj, secreta
rul general al partidiului și cei
lalți conducători de partid și 
de stat se interesează de unele 
aspecte ale mecanizării proce
sului de producție. Este urmă
rită cu atenție îndemânarea și 
iscusința muncitorilor Guller 
Bufernmaier, Vasile Vaman și 
a altor strungari, care în aces
te zile de început de an se 
întrec pentru îndeplinirea rit
mică și în mod exemplar a sar
cinilor de producție. Ei își ex
primă bucuria de a avea ca 
oaspete pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, considerînd' că vi
zita secretarului general al 
partidului în această uzină 
este un îmboldi în munca lor, 
un factor dinamizator pentru 
uzină.

In secția sculărie, între oas
peți și gazde au loc discuții 
privind modul de amplasare a 
mașinilor în flux tehnologic 
continuu. Secretarul general 
al partidului recomandă spe
cialiștilor și colectivului da 
conducere al întreprinderii să 
acorde o atenție deosebită am
plasării raționale a mașinilor, 
folosirii lor la întreaga capa
citate de producție și la indicii 
tehnico-economici proiectați. 
Pentru diminuarea unor difi
cultăți în aprovizionarea cu 
piese turnate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă 
crearea, prin eforturi conju
gate ale tuturor întreprinderi
lor sibiene, consumatoare de 
piese turnate, a unei turnăto
rii centrale de mare capaci
tate care să asigure întregul 
necesar de materiale și piese 
de turnătorie.

La încheierea vizitei în în
treprindere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu mulțumește pentru 
primirea călduroasă făcută, a- 
dresează felicitări colectivului 
întreprinderii pentru succesele 
obținute pînă acum și urează 

noi succese în activitatea vii
toare.

0 uzină 

cu frumoase 

perspective
Unul din obiectivele indus

triale semicentenare ale orașu
lui, care a cunoscut o pu
ternică dezvoltare în cinci
nalul pe care l-am încheiat 
și care își prefigurează încă 
de pe acum marile perspec
tive pe care i le deschide 
noul cincinal, îl reprezintă 
Uzina de piese auto care 
va atinge în anul 1975 o capa
citate de producție de 65 000 
tone. Semnificativă este, de 
altfel, și dinamica producției 
industriale, care a cunoscut în 
perioada 1965—1970 o creștere 
de 20,1 la sută, iar Ia sfîrșitul 
lui 1975 va atinge 23,6 la sută.

însoțiți de inginerul Lalla 
Pavel, directorul general al în
treprinderii, oaspeții vizitează 
principalele secții, făcînd cu
noștință ou priceperea și ma
turitatea tehnică a muncitori
lor și specialiștilor. Profilată 
pe producția de piese auto, u- 
zina realizează în prezent nu
meroase repere, necesare cons
tructorilor autoturismului ro
mânesc „Dacia", autocamioa
nelor și tractoarelor. O mică, 
parte din aceste realizări cu 
care se mândrește, pe drept 
cuvînt, colectivul de aici este 
înfățișată în cadrul unei suges
tive expoziții. în discuțiile cu 
cadrele de conducere, cu mun
citorii, «secretarul general al 
partidului se interesează de 
preocupările privind extinde
rea uzinei, folosirea mai judi
cioasă a capacităților de pro
ducție. în așa fel încît în acest 
cincinal ea să poată răspunde 
cu operativitate și la înalt ni
vel calitativ nevoilor sporite 
ale industriei constructoare de 
mașini.

Directorul întreprinderii a- 
rată că noua fabrică de car- 
dane pentru autocamioanele 
de tip M.A.N. va începe să 
producă încă în acest an, dînd 
economiei naționale, pînă în 
trimestrul patru, aproape 6 500 
tone de produse. în timpul vi
zitei, oaspeții remarcă efortu
rile depuse de comitetul de di
recție, de întregul colectiv, 
pentru autoutilare, exemplul 
cel mai recent fiind vopsitoria 
modernă de mare randament, 
proiectată și realizată în u- 
zină.

— De altfel, noi am stimu
lat muncitorii și tehnicienii în 
acest domeniu, introducînd 
experimental acordul global.

— Este foarte bine, apreci
ază tovarășul Ceaușescu. Apli- 
cînd acordul global și atunci 
cînd este vorba de autoutilare, 
se obțin rezultate superioare 
în producție, se realizează im
portante economii.

Trecînd prin secția de tra
tamente termice, secretarul 
general al partidului remarcă 
faptul că aici nu există o aeri
sire corespunzătoare și reco
mandă specialiștilor să aplice 
un nou sistem pentru elimina
rea gazelor, astfel ca securita
tea muncii să fie riguros res
pectată.

în secția arcuri la cald, oas
peții sînt profund impresio
nați de ordinea și disciplina 
care sînt vizibile pretutindeni, 
și se opresc la locul unde 
muncesc Gheorghe Dumitru și 
Iosif Feireitz, despre care 
șeful de secție are doar cuvinte 
de laudă. Cei doi muncitori se 
opresc pentru o clipă din acti
vitate pentru a-1 saluta cu 
căldură pe conducătorul parti
dului si statului nostru. Este 
un moment emoționant, cu va
loare de simbol. Un român și 
un german, înfrățiți în mun
că și în idealuri pentru înflo
rirea patriei comune. România 
socialistă, aiduc prinosul dra
gostei și recunoștinței • parti
dului, secretarului său ge
neral.

Mulțumind conducătorilor 
de partid și de stat pentru vi
zita făcută, pentru prețioasele 
indicații date, directorul uzi
nei asigură că întregul colec
tiv va munci în așa fel incit 
să-și îndeplinească exemplar 
planul la toți indicatorii, cin
stind prin noi realizări semi
centenarul gloriosului nostru 
partid. Adresîndu-se sutelor 
de muncitori adunați în fața 
întreprinderii, secretarul ge
neral le urează noi succese, 
sănătate și fericire.

A

Intr-o uzină 

a preciziei, 

„Balanța"
Există la Sibiu o întreprin

dere ale cărei produse pot fi 
întâlnite astăzi în cele mai fe
lurite locuri de muncă : înce
pând cu laboratorul de cerce
tări, continuând cu... materni
tatea și sfîrșind cu stațiile de 
cale ferată. Este vorba de în
treprinderea „Balanța", înscri
să pe itinerariul vizitei de lu
cru făcută în întreprinderile 
industriale din municipiul și 
județul Sibiu de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Și aici sute 
de muncitori, tehnicieni și in
gineri fac oaspeților o primire 

entuziastă, plină de căldură, 
expresie vie a legăturilor de 
nezdruncinat dintre partid și 
popor. Directorul întreprinde
rii, Alexandru Pokol, infor
mează pe secretând general 
că datorită politicii partidului 
de industrializare socialistă a 
țării, de diversificare a econo
miei, „Balanța" și-a sporit din 
anul 1948 și pînă în prezent 
producția de 120 de ori, iar 
suprafața de producție a cres
cut de 10 ori. întreprinderea, 
specializată in realizarea apa
ratelor de cântărit, realizează, 
în prezent, o gamă variată. De 
la balanțele analitice de labo
rator- de 200 gr. la basculele 
de 200 de tone, automate pen
tru țesături înguste, aparate 
de bord pentru autovehicule. 
In timpul vizitei prin secțiile 
principale, oaspeții au prile
jul să urmărească procesul de 
producție, in cadrul căruia 
muncitori și muncitoare, ade- 
vărați artiști ai profesiei, ob
țin produse de înalt nivel. To
varășul Ceaușescu se oprește 
la locul de muncă al Victoriei 
Morarii, care lucra cu mare 
dexteritate la niște brațe de 
presiune, se interesează de re
zultatele obținute, de cîștigul 
său, apreciind munca sa de 
oalitate.

Am stat de vorbă eu mun
citoarea cîteva clipe mai târ
ziu. Stăipînindu-și ou greu e- 
moția și bucuria, ea spune: 
„Aici, la noi, fiecare este pu
ternic însuflețit de imboldul 
adresat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cuvîntul de Anul 
Nou, și anume de a ridica ni
velul întregii activități în noul 
cincinal. Noi, muncitorii, vom 
răspunde prin fapte acestui 
îndemn".

In discuția cu directorul în
treprinderii, au alți specialiști, 
secretarul general al partidu
lui se interesează de preocu
pările privind dezvoltarea a- 
cestei unități economice, reco
mandând să se întocmească 
studiile necesare dezvoltării 
producției, astfel ca în perioa
da actualului cincinal „Balan
ța" să poată realiza un volum 
sporit de. piroduse. Totodată, 
cere colectivului de conducere 
să manifeste mai multă preo
cupare pentru creșterea pro
ductivității muncii și pentru 
sporirea volumului exportu
lui.

— Vă asigurăm, tovarășe se
cretar general, că vom. face to
tul pentru a ne achita cu cin
ste de aceste sarcini, a spus 
directorul întreprinderii.

La uzina 
„Indepen
dența" — 

leagăn al 

unor bogate 
tradiții

Este ora 15.00.
Veche citadelă industrială a 

Sibiului — Uzina „Independen
ța" — înființată în secolul tre
cut, leagăn al unor bogate 
tradiții muncitorești, a cunoscut 
un puternic avânt abia în ulti
mul sfert de veac, fiind consi
derată azi un adevărat meca
nic șef ai industriei construc
toare de mașini din țara noas
tră. Mii și inii de muncitori 
din schimburile 1 și 2 fac to
varășului Nicolae Ceaușescu o 
primire entuziastă, urările de 
bun venit sînt însoțite de 
scandarea celor două cuvinte 
îngemănate adînc în conștiința 
lor, în conștiința întregului 
popor : „Ceaușescu — P.C.R.".

Conducătorii de partid și 
de stat sînt întâmpinați de di
rectorul uzinei, inginer Miron 
Negrilă, care dă explicații de
taliate despre activitatea și 
perspectivele întreprinderii. 
Beneficiind de mari investiții 
acordate de stat, avînd un co
lectiv harnic, cu o înaltă cali
ficare, uzina sibiană realizează 
anual aproximativ 1 500 tipuri 
de utilaje destinate industriei 
metalurgice, chimice și ușoare, 
în majoritatea lor unicate. în 
ultimii ani, s-a trecut la pro
ducția de serie a uneltelor 
pneumatice folosite de șantie
rele de construcții și în indus
tria minieră, fiind unica între
prindere din țară care reali
zează asemenea produse.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se oprește pentru un moment 
în fața unui ștand' unde sînt 
expuse perforatoare de abataj 
și alte unelte pneumatice, mi
niaturizate dar în stare de 
funcționare. Exprimînd în cu
lante calde bucuria și cinstea 
de a întîmpina pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la acest în
ceput de an și cincinal, șeful 
atelierului de utilaj pneumatic, 
Miron Munteanu, oferă secre
tarului general al partidului 
macheta unui perforator de 
mină ca un simbol al dezvol
tării acestei secții

Printre realizările importante 
ale uzinei se numără și asimi
larea în producție a blindaje
lor conductei forțate ce se 
montează la Hidrocentrala de 
pe Lotru. Pînă acum, au fost 
livrate 125 blindaje, planul pe 
anul 1970 fiind depășit.

La intrarea în secția 
mecanică, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu dă mina cu un grup 

de muncitori, printre care și 
Gheorghe Bălășan, secretar al 
organizației de bază din secția 
mecanică 3, secție fruntașă pe 
uzină de 8 ani consecutiv. 
„Ne-am străduit, și am reușit 
să dovedim prin fapte, că în
treaga noastră clasă munci
toare — declară el — sintem 
trup și suflet alături de politi
ca partidului, politică de ridi
care a României în rîndul ță
rilor puternic dezvoltate in
dustrial, de ridicare a bună
stării materiale a întregului 
popor. Prezența tovarășului 
Ceaușescu în mijlociul nostru, 
in acest început de an nou și 
de cincinal ne bucură nespus, 
ne înzecesc eforturile pentru 
îndeplinirea exemplară a sar
cinilor pe care le avem".

în această secție — cheie a 
uzinei, acțiunea de mecaniza
re și autoutilare își arată de 
pe acum roadele în ridicarea 
eficienței producției și a pro
ductivității muncii. La sfârși
tul cincinalului care a început 
in aceste zile, valoarea pro
ducției globale se va dubla în 
comparație cu anul 1970, deși 
în uzină nu vor fi angajați în 
următorii cinci ani decît 800 
de salariați. Această sporire 
se va datora ridicării produc
tivității muncii, procesului de 
modernizare generală a aces
tei vechi «uzine sibiene. Astfel, 
în prezent se află în construc
ție o turnătorie de fontă, oțel 
și neferoase în care operațiile 
de formare și preparare a a- 
mestecultii vor fi integral me
canizate, asigurîndu-se o creș
tere a producției de Ia 3 600 
tone Ia 10 000 tone piese
pe an.

Este vizitată secția în plină 
construcție — destinată pro
ducției de unelte pneumatice 
pentriu industria minieră și 
producției de lanțuri cu role 
solicitate de industria petrolu
lui și industria de mașini agri
cole.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă să se efectueze în
tr-un ritm mai rapid procesul 
de mecanizare și de autouti
lare a întreprinderii — acestea 
constituind factori esențiali in 
ridicarea eficienței întregii 
aativități, în sporirea calității 
produselor.

Secretarul general al parti
dului apreciază eforturile prin 
care acest harnic colectiv va 
realiza în 1975 o producție 
globală în valoare de 1,2 mi
liarde lei, dar consideră că 
prin organizarea științifică a 
producției și a muncii, prin 
sporirea productivității, aceas
tă cifră poate fi ridicată la 1,5 
miliarde lei. Analizînd resur
sele existente încă în uzină, 
directorul Miron Negrilă con
firmă posibilitatea acestui sur
plus de producție, angajîn- 
du-se, în numele întregului 
colectiv, ca printr-un larg e- 
fort creator să îndeplinească 
propunerea 
secretarului general al parti

mobilizatoare a

dului. Și, astfel, din această 
discuție de’lucru se naște o 
nouă inițiativă, confirmînd 
rolul dialogului direct dintre 
conducătorul partidului și sta
tului și oamenii .muncii, meto
dă devenită tradițională în 
viața noastră politică, econo
mică și socială.

Intr-o atmosferă de cald 
entuziasm, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se desparte de co
lectivul uzinei „Independen
ța", urînd tuturor celor de 
«față succese în. noul an, mul
tă sănătate și fericire.

Cînd umbrele înserării cad
peste frumosul oraș de pe ma
lurile Cibinului, în care tre
cutul și prezentul se îngemă
nează. unde pulsează viu rit
mul industrializării socialiste, 
zecile de mii de sibieni iși iau 
un vibrant rămas bun de la 
oaspeții dragi. De-ta lungul 
străzilor, mulțimea entuziastă 
aplaudă cu însuflețire, aclamă 
pentru partid, pentru secre
tarul șău general.

Coloana de mașini se în
dreaptă spre cel de-al doilea 
mare centru urban și econo
mic al județului, Mediașul. 
Prin satele pitorești, locuito
rii, români și germani, îrnbră- 
cați în costume naționale, au 
ieșit cu mic cu mare să-1 salu
te pe tovarășul Ceaușescu. Lo
zinci în limbile română și ger
mană „Trăiască Partidul Co
munist Român", „Es lebe die 
R.K.P.", ilustrează simbolic o 
realitate însuflețitoare din pa
tria noastră, frăția dintre po
porul român și naționalitățile 
conlocuitoare, aspirațiile co
mune, dragostea comună pen
tru conducătorul încercat al 
poporului nostru, Partidul Co
munist Român. Tovarășul 
Ceaușescu răspunde cu căldu
ră aclamațiilor, face semne 
prietenești mulțimii.

In zare se profilează în veș
mântul său strălucitor de neon, 
străvechea cetate a Mediașu
lui, astăzi un oraș înfloritor, 
în plină ascensiune pe verti
cala progresului. Mediașul, 
străveche așezare pe malul 
Tîrnavei Mari, oare numără 
peste 7 secole de existență do
cumentară, a primit pe oas
peți înveșmântat în straie ale
se. Mii de cetățeni, oameni ai 
muncii români, maghiari și 
germani fao o entuziastă pri
mire tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, celorlalți conducă
tori de partid și de stat.

In fața impunătoarei clădiri 
a Combinatului de siticlă „Vi- 
trometan", secretarul general 
al partidului a fost întâmpinat 
de tovarășul Costică Porime, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid, președin
tele Consiliului popular muni
cipal, care a urat înalților 
oaspeți un călduros „Bun 

venit". „Permiteți-mi să vă 
mulțumesc — a spus el — în 
numele celor peste 2 000 de 
familii sinistrate, pentru aju
torul prețios acordat munici
piului nostru, ajutor care ne-a 
permis să repunem în scurtă 
vreme în funcțiune cele 14 în
treprinderi industriale cala
mitate, să vindecăm rănile 
provocate de inundații. Și, 
pentru că intrăm în noul an, 
să-mi permiteți să vă urez, 
dumneavoastră și familiei 
dumneavoastră, conducerii de 
partid, tradiționalul „La mulți 
ani", „Fiți bine venit".

Vizita în întreprinderile in
dustriale ale Mediașului, care 
asigură aproape 30 la sută din 
producția globală a județului, 
începe chiar aici, la „Vitronne- 
tan", unde oaspeții sînt întîm- 
pinați de ministrul industriei 
ușoare, Ion Crăciun. Directorul 
combinatului, inginerul Emili- 
an Bărbat, informează despre 
realizările obținute de colecti
vele de «muncă în cincinalul 
care s-a încheiat și perspecti
vele perioadei următoare. în 
cursul anului trecut, au fost 
terminate lucrările prevăzute 
pentru etapa a doua de dez
voltare, care s-au concretizat 
în dublarea capacității de pro
ducție și creșterea productivi
tății muncii, prin automatiza
rea și mecanizarea operațiilor 
necesitate de producția artico
lelor de serii mari. în prezent, 
întreprinderea medieșeană rea
lizează anual circa 140 milioa
ne articole de sticlărie pentru 
menaj, asigurînd mai bine de 
50 la sută din exportul nostru 
de sticlărie și ceramică fină, 
în prezent, se află în curs de 
desfășurare lucrările etapei a 
treia de dezvoltare. O dată 
cu încheierea lor, prevăzută 
chiar pentru sfîrșitul acestui 
an, va începe, pentru prima 
dată în țara noastră, produc
ția industrială a cristalurilor, 
în holul de ].a intrare sînt pre
zentate oaspeților cîteva dintre 
cele mai frumoase articole rea
lizate de meșterii, „Vitrome- 
tan“-ului.

Se vizitează apoi principalele 
secții productive : hala cup
toarelor. secțiile de sculptură 
și pictură. în aplauzele entu
ziaste ale celor prezenți, sculp- 
torița Ana Dima oferă tovară
șului Nicolae Ceaușescu, în 
semn de cald omagiu, o vază 
sculptată, simbol al măiestriei 
sticlarilor medieșeni. Acelorași 
sentimente le dau glas mani
festările spontane de bucurie 
ale tuturor muncitorilor ro
mâni, germani și maghiari de 
la „Vîtrometa.n". Gazdele asi
gură pe oaspeți că nu vor pre
cupeți nici un efort pentru 
realizarea exemplară și în vii
tor a sarcinilor de plan, di
versificarea producției de sti
clă fină de menaj, care să ducă 
departe în lume faima mește
rilor medieșeni.

„Emailul 
roșu" — un 

univers 
al articolelor 

casnice
Coloana de mașini străbate 

străzile Mediașului și se în
dreaptă spre uzinele „Emailul 
Roșu", situate în apropierea 
Tîrnavei Mari. Aici, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și ceilalți 
conducători de partid și de 
stat sînt întâmpinați de ing. 
Constantin Tatomir, directorul 
uzinei. Pe parcursul vizitării 
principalelor secții: sculărie, 
de prelucrare a tablei, pregăti
re a emailului, atelierul de de
bitare, laboratorul de cercetări 
— oaspeții sînt informați des
pre realizările obținute aici și 
perspectivele de dezvoltare ale 
uzinei. Complet reutilată în 
ultimii ani, mîndria industriei 
anedieșene, uzina realizează a- 
nual peste 20 «milioane de vase 
emailate și 550 000 bucăți că
rucioare și jucării pentru co
pii. Peste 10 000 m de convei- 
oare și 3 000 ni de benzi ru
lante, asigură automatizarea în 
proporție de peste 70 la sută 
a procesului de producție. La
boratorul uzinal desfășoară o 
rodnică activitate de cerceta
re. Finalizarea unor studii ale 
specialiștilor de aici a permis 
reducerea de la 70 la sută la 
20 la sută a emailurilor impor
tate. De altfel, chimiștii de aici 
și-au propus ca în acest cin
cinal să «aducă pe această cale 
economii în valoare de peste 
5 milioane lei.

Secretarul general al parti
dului este informat despre e- 
forturile depuse de colectivul 
acestei uzine pentru reducerea 
pierderilor provocate de inun
dațiile care au afectat grav 
această zonă a orașului. La nu
mai două luni după inundații, 
uzina a fost repusă în întregi
me în funcțiune și, la scurtă 
vreme, a atins parametrii ini
țiali. .Maistrul Petru Cenade, 
șeful secției de tratamente 
termice, evocă momentele 
grele ale luptei oamenilor îm
potriva furiei apelor, cînd în
treaga sa echipă a lucrat zi și 
noapte pentru salvarea utila
jelor, exprimă sentimente de 
mulțumire pentru ajutorul a- 
cordat de partid în acele 
clipe de grea cumpănă. El 
subliniază participarea altor 

colective de muncă, din Sibiu 
și alte localități din țară, la 
refacerea potențialului pro
ductiv al uzinei, își exprimă 
mîndria pentru faptul că co
lectivul uzinei sale a putut 
recupera în mare parte pier
derile provocate.

A

întreprinderea
„Auto- 

mecanica"
Coloana de mașini parcurge 

acum cîteva din străzile pe care 
apele Tîrnavei Mari s-au abă
tut cu putere în luna mai 1970. 
La fel de greu a fost lovită în 
acele zile și Uzina „Autome- 
canica" — ultimul «popas pe 
care conducătorii de partid și 
de stat îl fac în «municipiul 
Mediaș.

Aici, în aclamațiile miilor 
de muncitori și locuitori ai 
cartierului, capătă glas senti
mentul de înaltă stimă și pro
fundă recunoștință față de 
calda înțelegere și prețiosul 
sprijin acordat în acele zile 
de restriște, de către partidul 
și statul nostru, de întregul 
popor. Datorită acestui ajutor, 
urmele calamităților au fost 
șterse, rămînînd doar, ca un 
memento al forței și solidari
tății muncitorești, o linie de 
vopsea trasă cu rigla la înăl
țimea de 2 metri pe poarta li
nei hale, semn pînă unde s-au 
înălțat apele. Acum însă în 
interiorul halelor ne întâm
pină o atmosferă de lucru în
suflețită, o activitate vie care 
marchează și aici un început 
bun al anului, ca de altfel în 
toate întreprinderile din țară.

După ce înfățișează oaspe
ților realizările din ultimul an 
ale uzinei, directorul acesteia 
inginer Anton Peleanu, se re 
feră pe larg la sarcinile sp 
rite ce revin întreprinderii 
actualul cincinal. Cunoscut? 
țară și peste hotare prin p 
dusele sale: furgoane. remc 
autoateliere. autociste
autocomunale. uzina me 
șeană se dezvoltă impetuos 
jungînd de la o producție g 
bală în valoare de 400 m 
oane lei în 1970, «la l m: 
și 35 milioane .lei în 197: 
vederea obținerii acedtul 
substanțial, uzina 
tr-un amplu proces (
nizare.

Se vizitează apoi secția dt. 
vopsitorie. unde mașinile sint 
supuse unui tratament complex 
care asigură optima lor utili
zare în condiții de climă tro
picală, aridă și umedă, ceea ce 
face, printre altele, ca aceste 
mașini să fie exportate în țări 
ca R.A.U., Iran si altele.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează de volumul pro
ducției anuale al uzinei. Capa
citatea actuală atinge 3 200 de 
autovehicule pe an. Secretarul 
general al partidului apreciază 
că această capacitate poate fi 
substanțial socrită prin folosi
rea unor linii de fabricație în 
flux tehnologic, print.r-o mai 
bună utilizare a utilajelor. e- 
xistente. prin folosirea cr< 
toare a organizării spațiilor o 
lucru.

Seara a coborît de mult, dar 
străzile Mediașului sint în con
tinuare pline de mulțimea lo
cuitorilor care țin să-și ia ră
mas bun de la conducătorii de 
partid și de stat.

In. cursul zilelor de luni si 
marți, în timpul vizitei făcute 
de tovarășul Ceaușescu in în
treprinderile industriale din 
județele Brașov si Sibiu, am 
fost martori ai entuziasmului 
cu care oamenii muncii, ro
mâni, maghiari și germani, l-au 
întâmpinat pretutindeni pe 
conducătorul partidului și sta
tului. mîndri de faptul că-i 
pot raporta cele dintâi succese, 
că-si not exprima hotărîrea de 
a înfăptui cu responsabilitate 
si exigență sarcinile însufleți
toare ale cincinalului.

Intîln’rile secretarului ge
neral al partidului cu m:’ și 
mii de muncitori, cu cetățeni 
de toate vârstele și profesiile.
— români, maghiari, germani
— dialogul viu. direct, conec
tat la înalta tensiune umană, 
marchează stilul de lucru, atît 
de propriu, tovarășului 
Ceausescu, de a fi permanent 
în mijlocul poporului, de a se 
sfătui cu cei ce muncesc, in- 
teresîndu-se de condițiile lor 
de muncă si de viată, anali
zînd, la fata locului, modul 
cum se realizează obiectivele 
stabilite de nartid si de stat, 
dînd indicații pentru rezolva
rea problemelor care stau în 
fața întregului popor în anlf 
care vin.

Cuvintele muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor, ale ță
ranilor cooperatori, angajamen
tele lor însuflețite do a tra
duce în viață sarcinile cinci
nalului. propunerile făcute 
privind dezvoltarea economică 
si social-culturală în cincinal, 
demonstrează în mod limpede 
că politica partidului si statu
lui nostru are astăzi un mare 
coautor colectiv — ponorul — 
care urmează cu neabătută în
credere încercatul nostru 
partid comunist.

Reportaj realizat de :
ION mArgineanu 

NICOLAE POPESCU-
BOGDĂNEȘTI

PAUL DIACONESCU 
FERENC VASAS



Circumscrierea activității pe terenul atributelor complexi
tății, multilateralității și dinamismului este mai mult deci! o 

necesitate teoretică, mai mult decit o prevedere regle
mentată la modul principial în însuși statutul organizației 
noastre ; este o cerință practică izvorîtă din viața și activitatea 
concretă a fiecărei organizații U.T.C., reprezintă însăși condiția 

ei de existență. Am propus, de aceea, interlocutorilor noștri, 
membri ai unor organizații U.T.C. din municipiul Buzău, să ve
rificăm împreună nu atît valabilitatea unui principiu recunoscut 
de toți, cît mai ales modalitățile în care prinde viață pe terenul 
activității organizațiilor U.T.C., în raport de condițiile oferite 
de fiecare colectiv de uteciști în parte, pentru a regăsi la ni
velul evenimentelor lor cotidiene exemplele capabile să-i con
firme valoarea practică. Colocviul nostru a încercat să dea a- 
cestor întrebări răspunsurile cele mai adecvate.

DO! TERMENI 1N RA
PORT DIRECT PRO
PORTIONAL: PROBLE
MELE ORGANIZAȚIEI 

Șl RECEPTIVITATEA 
FATĂ DE ELE

La scara specifică a fiecărei 
organizații U.T.C., a realității în 
care activează, argumentele 
menționate îmbracă forma unor 
comandamente cu un cadru bine 
precizat și cu o pondere prac
tică incontestabilă în succesul 
întreprinderilor ei. în acest 
sens, eficiența activității este 
esențial determinată de percepe
rea exactă a cerințelor ce i se 
impun, a problemelor cars so
licită colectivul, a preocupărilor 
și dorințelor ce-1 animă pe fie
care tînăr. Și, nu în ultimă in
stanță, de capacitățile acestora, 
știut fiind, că ele normează o- 
biectivele pe care și le propune 
organizația. Cunoașterea acestor 
elemente ne relevă cu siguranță 
spațiul în care trebuiesc căutate 
și descoperite posibilitățile „lo
cale" de a conferi activității tră
săturile complexității, multila
teralității și dinamismului. Ceea 
ce de fapt au probat și inter
vențiile interlocutorilor anchetei 
noastre. Radu Radu de la Fa-

■ica de geamuri:
„In ce privește organizația 

in care fac parte, lucrurile mi 
’ par clare. Ea își desfășoară 
stivitatea intr-o fabrică și este 
>rmal ca cerințele acesteia să 
•inieze. Mai ales că intreprin- 
jrea se află intr-un efort de 
instrucție și organizare care 
'—esită un mart; volum de 

rcă. Răspunzînd direct aces- 
sltuații specifice, noi am or- 
za» mai multe acțiuni de 
v* «*'.? triotică, in care am 

■ .va performanțe apre-

Stau mărturie in acest sens 
zecile de mii de kilograme fier 
vechi colectate, amenajarea de 
spații verzi, curățirea sectoare
lor, acțiuni Ia care s-au aflat 
antrenați absolut toți tinerii. 
Chiar și într-o enumerare su
mară, faptele vorbesc de la sine. 
Ele aduc o probă concludentă 
pentru viabilitatea factorului 
care le-a guvernat înfăptuirea : 
dorința de a participa activ la 
necesitățile întreprinderii în care 
muncesc membrii organizației 
U.T.C.

Unui context similar s-a ra
liat și opinia lui Gheorghe 
Enescu de la Uzina mecanică :

„Aș pomeni un fapt ce preo
cupă organizația de bază U.T.C. 
din secția vagoane, unde lucrez 
și eu. Este vorba de procurarea 
sculelor și a desenelor tehnice 
care ne produc multă bătaie de 
:ap : fie că lipsesc, fie că au o 
calitate scăzută. Cu toate că a- 
ceste deficiențe, nu o dală sem
nalate, grevează munca uteciști- 
lor din secție, organizația ade
seori solicitată nu a intervenit 
încă pentru remedierea lor, deși 
situația este cunoscută de multă 
vreme. Vreau să subliniez prin 
acest exemplu că nu văd cum 
s-ar putea desfășura o activitate 
bogată, complexă și dinamică 
dacă organizația U.T.C. poate 
pierde din vedere o problemă 
atît de importantă. Cu atît mai 
mult, cu cît mobilizarea noas-

la îndeplinirea sarcinilor 
fesionale ocupă locul intii 
programul de activitate".

CUM SE POATE REALIZA 
0 ACTIVITATE COMPLEXĂ
ÎN FIECARE ORGANIZAȚIE U.T.C.

O activitate continuă și multilaterală implică o participare colectivă încă din clipa în care se naște 
o idee

Apoi, aceeași prezență unanimă se verifică de-a lungul fiecărei acțiuni întreprinse: la locul de 
producție, sau în munca voluntar-patriotică

Raportul dintre preocupările 
membrilor organizației și recep
tivitatea față de ele, prezentat 
aici doar în cîteva din implica
țiile sale, ne dezvăluie și așa un 
unghi deosebit de semnificativ. 
Acela că orice examinare con
structivă a posibilităților nu 
poate ocoli izvorul fertil format 
de preocupările „la zi" ale or
ganizației, că este imperios ne

cesar ca detectarea lor să nu 
rămînă la nivelul unei luări de 
cunoștință fără a fi urmată și 
de un ecou practic prompt.

„în general, — susține Con
stantin Nicolae de la Uzina me
talurgică — mi se pare că orga
nizația n-ar trebui să aștepte 
apariția unor situații care să-i 
facă necesară intervenția. De 
multe ori sensul acțiunilor noas

tre este acela de a remedia niște 
lipsuri. Răniînerea numai la a- 
cest nivel conduce la o anume 
sărăcie a activității, o stare de 
spirit ce nu dă cale liberă ma
terializării forțelor de care dis
pun tinerii, capacităților lor care 
pot, ele însele, naște noi posibi
lități de acțiune. în această di
recție, în uzina noastră de pil
dă, activitatea culturală și-a lăr

git repertoriul o dată cu Înfiin
țarea cercului literar și de tea
tru ca urmare a cererilor tineri
lor dar și a faptului că aceștia 
s-au arătat vădit capabili să-și 
pună chiar ei propunerile in 
practică".

TIMBRUL PROPRIU NU 
TREBUIE CĂUTAT ÎN 

ALTĂ PARTE, CI ÎN 
REALITĂȚILE PROPRII!

Semnalînd clteva din direc
țiile principale care ne desco
peră posibilitățile ce stau la în- 
demîna organizațiilor U.T.C. in 
efortul lor de a depune o acti
vitate permanentă, racordată la 
obiectivele majore ale locului 
de muncă, am reliefat în același 
timp și o altă perspectivă a 
problemei, nu mai puțin impor
tantă și ea. Preocupările spe
cifice ale diferitelor colective, 
cerințele fiecărui loc de muncă, 
capacitățile de care dispun ti
nerii, așa cum ne-au fost pre
zentate, s-au arătat a fi în ex
periența organizațiilor U.T.C. la 
care s-au referit, tot atîția fac
tori, a căror respectare, satis
facere și fructificare, au marcat 
cu acuitate finalizarea acțiuni
lor organizațiilor.

„Să recunoaștem că proble
ma specificului activității — a- 
firmă Constantin Țițeica de Ia 
Uzina de prelucrare a maselor 
plastice — se află încă pentru 
multe organizații în faza unui 
semn de întrebare datorită unor 
neînțelegeri. Se pleacă uneori 
de la premisa greșită că el tre
buie adus de undeva din afară 
și implantat în organizație. Spe
cificul există însă în fiecare or
ganizație. Am dovedit-o noi în
șine pînă acum. Numai că este 
necesar un efort de a-1 identi
fica, de a-I valorifica așa cum 
Se cuvine".

Afirmația că acest punct de 
vedere aruncă o lumină revela
torie asupra unei probleme des 
disputată nu este deloc nouă. 
De pildă, pentru Aurel Gă- 
geanu de la „SIRCA" specifi
cul activității este egal cu efor
tul de a crea lucruri care să nu 
mai fi fost făcute în altă parte. 
Și deoarece „unicatele" nu sînt 
ușor de realizat, problema este 
abandonată după ce soluția se 
caută într-o direcție întîmplă- 
toare. Optica aceasta explică în 
bună măsură sursa multor ne
reușite, dintre care pasivitatea 
nu este singura importantă. A 
pretinde ca activitatea organi
zațiilor U.T.C. să fie specifică 
nu înseamnă nimic altceva de
cit ca ea să tindă în fiecare 
clipă și prin toate mijloacele să 
răspundă cu exigență probleme
lor ce i se ridică, indiferent de 
natura acestora. O dovadă ne-a 
prezentat Viorica Bilbiie de la 
Liceul pedagogic : ,

„Printre elevii noștri există 
un mare interes pentru educația 
ateistă, dorința lor de a-și lă
muri o serie de aspecte ale a- 
cestui domeniu. Organizația a 
întreprins un sondaj pentru a 
afla obiectul acestor nelămuriri, 
a_ alcătuit chestionare cu între
bările elevilor și le-a supus dez
baterii. Deoarece interesul s-a 
arătat foarte mare, s-a luat ho- 
tărîrea ca în fiecare lună să aibă 
loc o dezbatere pe teme de a- 
teîsm științific. Pînă acum am 
realizat trei și mai avem proiec
tate alte cîteva. O să le facem

atîta vreme cît elevii se vor a- 
răta interesați de ele".

De unde rezultă nota speci
fică a acestei acțiuni a uteciști- 
lor de la Liceul pedagogic ? 
Este suficient să amintim că e- 
ducația ateistă se include în 
programul de activități al orga
nizației U.T.C. la capitolul larg

rea de note cît mai bune".
Așadar, nu este vorba de a 

inventa timbrul aparte al vieții 
unei organizații, ci de a-1 de
gaja și valorifica. Aceasta pre
supune un simț dezvoltat al rea
lității, al imperativelor ei, o 
sondare atentă a posibilităților 
și a căilor de finalizare a lor.

Toate aceste acțiuni trebuie animate de dorința permanentei 
perfecționări, catalizînd eforturile tuturor.

al educației ideologice și știin
țifice. Din acest capitol organi
zația U.T.C., examinînd realita
tea exprimată la un anumit mo
ment în sfera de interes a tine
rilor, a optat pentru educația 
ateistă. Iată dar în ce poate 
consta specificul unei acțiuni : 
în capacitatea de a desprinde 
și concretiza cu promptitudine 
din conținutul de principiu al 
sarcinilor organizației U.T.C. în 
întregul ei, acel element care 
face obiectul interesului unui a- 
nume colectiv de uteciști, într-o 
anumită perioadă și într-o for
mă corespunzătoare. Și aceasta 
nu este singura modalitate de a 
descoperi specificul activității.

„Biroul U.T.C. dintr-o clasă a 
Liceului agricol — ne spunea 
Nița Balaban — a constatat că 
într-o oarecare măsură rezulta
tele la învățătură sînt influența
te și de discreția care le învăluie. 
Faptul că sînt știute doar de 
elevii clasei respective care fie
care individual le uită destul de 
repede pe cele care nu-1 pri
vesc direct ci pe colegii lui. De 
aceea s-a luat inițiativa ca în 
fața sălii de clasă, pe coridor, 
să fie afișat un grafic la zi cu 
notele la învățătură pentru ca 
ele să fie cunoscute și de elevii 
celorlalte clase, de chiar colegii 
celor mai puțin harnici. A l’ost 
surprinzător să ne dăm seama că 
imediat rezultatele au început 
să se îmbunătățească. Printr-o 
acțiune extrem de simplă am 
găsit un mijloc de a influența 
efortul elevilor pentru obține-

CEL MAI SCURT DRUM 
DE LA POSIBILITATE 
LA REALITATE: EFOR

TUL COMUN
Există deci posibilități de în

făptuire, este dovedită nevoia 
stringentă ca activitatea orga
nizațiilor U.T.C. să se califice 
pe coordonatele complexității, 
multilateralității, dinamismului. 
Și totuși...

„Foarte recent la noi — arăta 
Titus Matache de la Uzina de 
sîrmă — a început un concurs 
avînd ca obiect curățenia și în
grijirea utilajelor. îmi aduc a- 
minte că de acest concurs s-a 
tot vorbit în organizație încă cu 
multă vreme în urmă. Știți de 
ce a apărut abia acum ? Pentru 
că în organizație, se spunea in 
perioada respectivă, se făceau 
alte acțiuni și ii va veni și lui 
rindul. Acum a sosit și acest 
moment. In schimb au încetat 
unele din acțiunile care împie
dicaseră, și eu nu știu de ce, 
inaugurarea Iui".

O dată cu această intervenție 
am deschis de fapt și un alt ca
pitol al dezbaterii : cel al stării 
de spirit, al felului în care chiar 
stilul de muncă al organizațiilor 
U.T.C. oferă prilejuri favora
bile punerii în practică a dezi
deratului. începutul l-a consti
tuit sentimentul manifest în o- 
piniile tinerilor, acela că, în 
principiu, atît necesitatea cît și

posibilitățile realizării obiecti
vului unei astfel de activități 
erau binecunoscute de ei. In a- 
celași timp însă era evident că 
probele concrete ale argumente
lor lor nu înfățișau decit frag
mentar mai mult cu valoare in
structivă cum ar fi trebuit să 
arate atestatul practic al dezi
deratului în organizațiile ai că
ror membri erau. Natural, ne-am 
pus o întrebare : ce obstacole 
s-au opus rezolvării acestei 
probleme declarată mereu prin
tre intențiile majore ale progra
melor de activități ? în totalita
tea lor, aceste obstacole și-au 
aflat spațiul în zona stilului de 
muncă, ceea ce ne-a îndemnat 
să insistăm mai pe larg asupra 
acestui subiect. Unul s-a des
prins din cuvîntul lui Titus 
Matache : activitatea pe felii, 
azi una, mîine alta, ca un con
trariu flagrant al multilaterali
tății pretinse activității. Și tot 
Titus Matache adăuga ca un a- 
mănunt nu lipsit de interes că 
concursul la care s-a referit nu 
a fost inițiat de organizația 
U.T.C. din propriul său impuls 
ci la îndemnul altor factori din 
uzina de sîrmă. în acest caz 
lipsa curajului de a ataca fron
tal problemele colectivului s-a 
arătat a fi, cum era și de prevă
zut, o piedică ce a barat calea 
împlinirii activității cu atribu
tele pe care teoretic le recunos- 
cuseră toți tinerii. De altfel, 
piedicile, ca și căile de înlătu
rare a lor, nu trebuie căutate 
prea departe, ci tot în argumen
tele de care s-au servit interlo
cutorii noștri pentru a demon
stra necesitatea și posibilitatea 
unei activități care constituie 
ținta comună a unor eforturi pe 
măsura imperativelor.

în adevăratul lor sens, atribu
tele activității presupun un 
complex de acțiuni permanente 
și simultane, consecvența, cu
rajul, participarea cu adevărat 
colectivă, care sînt tot atîtea 
premise dar și concluzii, tre
buie în aceeași măsură să pre
gătească și să finalizeze fiecare 
acțiune întreprinsă. Sigur, nu 
se pot delimita cu exactitate 
frontierele realizării acestei ac
tivități, ale atributelor ei. Ceea 
ce le caracterizează fără îndo
ială este aceea că exprimă sem
nificația ascendentă a activității 
organizațiilor U.T.C. spre o plat
formă mereu mai apropiată de 
nivelul său optim în care să-și 
afle locul cuvenit cerințele rea
lității, preocupările și dorințele 
tinerilor, datoria formării și pre
gătirii lor pentru muncă și 
viață.

★

Repusă în final, problema 
capătă o nuanță inedită :

Este realizabilă în fiecare or
ganizație U.T.C. o activitate com
plexă, multilaterală și dinami
că ? Răspunsul tinerilor este a- 
firmativ. Dar... O privire re
trospectivă asupra situațiilor 

concrete care au servit ilustrării 
unor împrejurări favorabile, re
ține fără doar și poate faptul că 
punctul de control al referințe
lor făcute de tineri a fost acor
dat muncii organizației, felului 
în care ea știe să-și răspundă 
propriilor întrebări, fructificînd 
posibilitățile pe care realitatea 
de zi cu zi i le oferă pe deplin. 
Acest accent îndreptățit formu
lează cu mai multă precizie în
trebarea pe care le-o adresasem. 
De fapt, cum trebuie să muncim 
pentru a face posibilă în fie
care organizație U.T.C. o activi
tate complexă, multilaterală și 
dinamică ? Faptele relatate de 
tineri rămîn indiscutabil valo
roase ca semnificație sau cali
tate practică, prin forța lor de 
convingere. Din punctul de ve
dere al împlinirii dezideratului, 
ele se cer reunite într-un an
samblu omogen și expresiv, re
găsite în eforturile fiecărui co
lectiv de uteciști. Cît privește 
sensul practicării lui. el se im
pune ca o premisă fundamentală 
pentru creșterea eficienței acti
vității, ca un stimul propice 
consolidării prestigiului cucerit 
prin rezultatele bune deja obți
nute.

TRAIAN GINJU

(Urmare din pag. I)

tul minicipal al U.T.C. Tulcea 
a solicitat casei de cultură una 
dintre săli — în care să organi
zeze clubul tineretului unde, în 
jurul unor activități specifice 
desfășurate în orele libere, să 
polarizeze acei tineri ai orașu
lui, care acum își pierd vre
mea „la un pahar de vorbă" în 
holul hotelului „Delta". Sub di
verse motive, U.T.C.-ul a pri
mit un refuz „eschivat". Sălile 
se închiriază „pentru unele ac
tivități" (ședinței^ diverselor în
treprinderi din oraș în aceste 
săli, sînt organizate), iar cînd 
sînt goale, rămîn goale, veghea
te de o cană și un pahar de apă 
proaspătă. Ca și în ziua de luni, 
21 decembrie, cînd în sala goală 
un pahar și o cană își așteptase 
conferențiarul să vorbească des
pre gripă și guturai. Luni 
și marți, cele trei săli au ră
mas goale, iar cofetăria „Tabac" 
de pe bulevard la cele mai dife
rite ore era arhiplină...

CUM S-A VALIDAT ACTIVITA
TEA CELOR DOI DIRECTORI!

Maliuc este o localitate foarte 
pitorească care se întinde pe 9 
mile. Comuna este alcătuită din 
patru sate : Ilgani, Partizani, 
Gorgova și Vulturul. Nu numai 
pentru pitorescul său a fost in
tegrată în circuitul raidului nos
tru. Maliucul este „satul" cu cei 
mai mulți intelectuali, doctori In 
științe, cercetători, ingineri, teh
nicieni, biologi, hidrologi, chi- 
miști și 22 de cadre didactice. 
.Școala, căminul cultural și ca
sele oamenilor au lumină elec
trică și încălzire centrelă. Tot 
aici se află și un laborator pen
tru studii și cercetare cu izotopi 

radioactivi. Există, deci, din 
tflate punctele de vedete premi

sele desfășurării unor bogate ac
tivități culturale, există și un 
post de director de cămin cul
tural, salarizat, ocupat de învă
țătorul Fedor Gligore. în timpul 
liber cei din comuna Maliuc 
urcă în bărci și merg în satul 
vecin, la Partizani unde direc
torul căminului cultural, Mi- 
tran Dumitru, desfășoară ne
salarizat, în condiții mai grele 
o activitate culturală mai boga
tă care se bucură de audiență.

Această situație durează de 
doi ani, în schema aceasta, di; 
rectorul salarizat, nu are nici 
un plan de muncă, deoarece 
consideră că doctorii și cercetă
torii de la laboratorul cu izo
topi radioactivi, ar avea altce
va mai bun de făcut în timpul 
lor liber „să citească cărți bună
oară" iar directorul „voluntar" 
al căminului cultural din Par
tizani organizează activități ca
re, așa cum spunea, „plac chiar 
și savanților". Ne întrebăm, în 
ce fel s-or fi efectuat inspecțiile 
Comitetului județean pentru 
cultură și artă — în acest răs
timp ? Nu era evident contras
tul (nu numai în statele de sala
rii) între cele două activități 
culturale ? Acest „contrast" 
sperăm că nu se va perpetua și 
în anul acesta !

...DEȘI ÎN FIECARE ZI NE RE
ZEMĂM BICICLETELE DE VA

POARELE OCEANICE...

Despre Sulina se spune că 
este „o mică Veneție", cu un 
singur canal, Dunărea, și cu 
patru străzi. Strada I, strada 
a Il-a, strada a III-a și strada a 
IV-a. Pe strada întîia se află 
instituțiile publice : Liceul, ci
nematograful, magazinele, admi
nistrația portuară, biblioteca și 
instituția noastră, Casa de cul
tură. înainte de a păși în inte
riorul lăcașului, în fața avizie
rului ce expune programul săp- 

tămînai al activității organizăm 
o masă rotundă ad-hoc, cu ur
mătorii participanți :

— Carpov Timofte, 22 ani, ma
rinar la A.F.D.J. (Adiminștrația 
fluvială a Dunării de jos)

— Ismailciuc Evsei, — 20 de 
ani, pescar la întreprinderea 
piscicolă din Sulina.

— Chiselev Valentin, 18 ani, 
muncitor la A.F.D.J

— Calimov Ion, 20 de ani, 
tîmplar la A.F.D.J.

I-ul : „Ce este scris aici nu 
se ține niciodată. Tinerii din 
Sulina nu prea au ce face în 
timpul liber. Umblă pe chei și la 
club unde rezemăm pereții de 

fe lumini se aprind în lăcașul 
numit cămin cultural ?

fiecare dată. Privim cum doi 
joacă tenis prin rotație, la rînd“.

Al II-lea : „Cînd s-a făcut 
ședință la A.F.D.J. s-a propus 
organizarea la Casa de cultură 
a unei săli de sport. O să vină 
în curînd gerul și n-o să ne 
mai plimbăm nici pe străzi. La 
club există această masă de te
nis, dar se urcă pe ea orches
tra de reuniuni și-au scîlciat-6. 
Nu facem noi canotaj, deși avem 
Dunărea sub nasul nostru ; 
pierdem timpul pe strada întî
ia, asta e !“.

Al III-lea : „Ce ne recomandă 
acest afiș ? „Tntîlnire" cu muzica 
ușoară și interpretul preferat) 

audiții colective de muzică 
ușoară pe bandă de magnetofon. 
Sau : „Vizionarea în comun a 
programului T.V. Adică, Casa 
de cultură, ne invită pe noi să 
vizionăm în comun programul 
de televiziune. De ce n-am ră- 
mîne acasă, la televizoarele 
noastre ?.

Cît despre „activitățile" pe 
bandă de magnetofon...

— Ce fel de activități doriți 
să fie înscrise pe afișul casei de 
cultură ?

— Al IV-Iea: Tot ceea ce 
este interesant și instructiv în 
lumea asta. Iată că noi, cei din 
Sulina trăim aici între ape la 

gurile Dunării, sub geana mării. 
Trăim printre vapoare și mari
nari de cursă lungă, dar nicio
dată Ia casa de cultură nu a fost 
invitat un căpitan să ne citească 
din jurnalul de bord al vasului, 
să ne destâinuie din tainele me
seriei de marinar de cursă lun
gă. Ca și cei de la Timișoara, să 
zicem, cunoaștem viața marină
rească mai mult din cărțile lui 
Jean Bart și Radu Tudoran, deși 
în fiecare zl ne rezemăm bici
cletele de vapoarele oceanice 
ancorate la chei. Am dat doar 
un exemplu. Este ceea ce mi-aș 
dori eu, ca tîmplar să aflu. Car
pov care este marinar poate că 

vrea altceva. De ce nu se alcă
tuiește un program cultural-e- 
ducativ, chiar din propunerile și 
opțiunile noastre ? Propuneri 
s-au făcut, dorințele au fost ex
primate dar programul easei de 
cultură șapirografiat, a rămas 
același. Pe noi acest fel de pro
gram nu ne interesează.

„NOI AM FĂCUT DIN CĂMI
NUL CULTURAL O A DOUA 

ȘCOALĂ A SATULUI"

Chilia, este cea mai mare și 
mai îndepărtată așezare din 
Deltă. 4 700 de locuitori (mai 
mult decît în Sulina) pe 17 km 

de uscat; are trei școli cu 800 
de elevi și 25 de cadre didactice, 
trei medici și șapte ingineri. 
Există în sat și un hotel cu 30 
de locuri. S-ar părea că omul 
și veștile din afară pătrund mai 
greu aici. Cu toate acestea aici 
am întîlnit cea mai interesantă 
universitate populară sătească, 
atît prin tematica abordată cît 
și prin conferențiarii care ex
pun aceste teme. Despre eveni
mentele din Cosmos vorbise de 
curînd Ion Corvin Singiorzan, 
directorul Observatorului astro
nomic popular din București, 
prof. dr. Rudolf Vinț de la 
CEPECA a prezentat la căminul 

cultural, probleme ale planului 
economic în următorii cinci ani, 
prof, universitar Radu Ciobanu, 
de la Universitatea din Bucu
rești a vorbit chilienilor despre 
istoricul vechilor cetăți dobro
gene : Ovidiu Popa din cadrul 
Ministerului Afacerilor Externe 
a expus tema : „România pe 
arena internațională". Au mai 
vorbit scriitorul Ion Bănuță, 
prof. Matei Alexandru din ca
drul C.S.C.A., prof. univ. Radu 
Vulpe, iar alte personalități sînt 
programate să conferențieze în 
Chilia potrivit orariului de 
funcționare al universității popu
lare. Temele expuse, ne spunea

Mihai Fediuc — directorul că
minului cultural — s-au bucurat 
de cel mai mare succes în sat. 
Activitățile distractive (filme, 
programul de club, concursurile 
literare) nu se bucură de o mai 
mare audiență decît ciclul de 
conferințe din universitatea 
noastră. înainte de a sosi în 
Deltă, trimitem Invitatului un 
chestionar cu o serie de între
bări ale celor din sat. întotdeau
na conferințele se transformă 
într-un dialog al lectorului cu 
sala. Urmărim și problemele ti
neretului. Dacă mai înainte, în 
sat, majoritatea tinerilor deve
neau pescari, acum există o 
mare fluctuație de tineri. Da, 

da, fenomenul „fluctuației** se 
constată și la noi la Chilia.

Sînt absolvenți ai școlilor 
profesionale, strungari, frezori, 
mecanici etc. care nu se stabilesc 
definitiv într-un loc de muncă. 
Ba la Sulina, ba la Tulcea, la 
Macin, Galați sau Brăila ; um
blă cu diploma în buzunar ce- 
rînd de lucru ca, după o lună, 
două să lase totul baltă și să 
vină în sat la barca tatălui. „De 
aia v-ați calificat la școli și 
ați umblat atîta prin lume, 
să trageți iar barca pe uscat ?“ 
Ie zic oamenii. Unii se rușinează, 
dau din colț în colț cînd aud 
aceste vorbe. Cu acești tineri 
am organizat o discuție în sat, 
la căminul cultural și văd că 
unora le-a prins bine. S-au fixat 
la locurile de muncă și vin acasă 
numai în concediu și sînt altfel 
acum primiți. La căminul cultu
ral găsești multe de făcut, și nu 
în primul rînd problemele 
distractive sînt „baza". Noi am 
făcut din cămin o a doua școală 
a satului !*’.

Despre această, „a doua școală 
a satului** ne-a vorbit și direc
torul căminului cultural din 
Isaccea, Roman Ștefan : „N-aș 
vrea, înșirînd activitatea cămi
nului cultural, să fac istoricul 
celor 25 de diplome și medalii 
pe care le-am obținut în cei 25 
de ani de activitate. Mai sem
nificativ mi se pare să relev 
faptul că acest lăcaș, căminul 
cultural, a devenit în ultima 
vreme o instituție de instruc
ție și educație. Erau în sat 39 
de absolvenți de liceu dintre 
care doar unul reușise la facul
tate. Ceilalți rămăseseră în lo
calitate pentru că nu știau ce 
meserie să învețe. Am organizat 
la cămin cîteva întîlniri cu ei 
și părinții lor, i-am invitat 
pe inginerii satului, cîțiva maiș
tri mecanici de la I.M.A. și un 
muncitor de la „Porțile de Fier*, 
care era de fel din Isaccea. Fie

care a vorbit cu pasiune des
pre munca sa. Tinerii au price
put că „orientarea profesională" 
constă în alegerea unei meserii 
potrivite cu ei și cu ceea ce are 
nevoie societatea. Căminul l-a 
ajutat să-și definească dorința 
de a munci.

★
Toate instituțiile culturale vi

zitate din județul Tulcea, sînt 
dotate cu o bună bază materială. 
(Casa de cultură din Sulina, de 
exemplu, are patru săli de spec
tacole și încă o sală de festivități 
de 600 de locuri într-o clădire a- 
parte). Sub acest aspect, acolo 
unde activitatea culturală nu se 
desfășoară normal. nu există 
justificare. Fiindcă prezența, o- 
bișnuîtă, firească a unui televi
zor, radio, sau magnetofon nu 
justifică doar prin atît activita
tea culturală de masă. Așa cum 
subliniau și tinerii din Sulina o 
asemenea „bază" există aproape 
la fiecare casă, iar între pro
gramul T.V. vizionat în comun 
la casa de cultură și televizorul 
de âcasă - nu este nici o di
ferență. Ița Tulcea și Sulina, 
am întîlnit dosare întregi cu... 
activități scriptice, înscrise pe 
afiș dar neexistente în sală. 
Aceste „activități" sînt elaborate 
după niște instrucțiuni trimise 
circular de la Comitetul jude
țean pentru cultură fără nici o 
legătură cu viața și preocupă
rile oamenilor din aceste locuri. 
Căminele culturale din Chilia 
și Isaccea au reușit să devină 
„instituții" culturale de sine 
stătătoare, ce lansează activități 
artistice proprii, valorificînd 
creații populare, jocuri și obi
ceiuri locale ; celelalte cămine 
culturale, de la Maliuc. Crișan, 
Sulina, Mila 23, dispuse într-o 
zonă folclorică la fel de bogată, 
s-au mulțumit să primească 
prin „mass media", activități ar
tistice conservate iar la acestea 
nu a venit nimeni... I
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, a primit din partea 
lui MOHAMMAD REZA PAHLAVI, următoarea telegramă :

Foarte mișcat de amabilul mesaj de simpatie pe care 
Excelența Voastră a binevoit a mi-1 adresa, ca urmare a ac
cidentului de cale ferată produs în regiunea Yazd, țin să vă 
exprim cele mai sincere mulțumiri pentru această dovadă 
de solidaritate.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste România, a primit din 
partea tovarășului JOSEF CYRANKIEWICZ , președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone, urmă
toarea telegramă :

Vă mulțumesc din inimă dumneavoastră, tovarășe Pre
ședinte, și Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia pentru felicitările prietenești și urările transmise cu pri
lejul alegerii mele în funcția de președinte al Oonsiliului de 
Stat.

Sînt bucuros să constat că dorința nestrămutată a Repu
blicii Populare Polone o constituie consolidarea continuă a 
relațiilor de prietenie și colaborare cu Republica Socialistă 
România frățească, în interesul ambelor noastre popoare, 
al cauzei socialismului și păcii.

Vă rog să primiți cele mai bune urări de noi succese în 
activitatea dv. de răspundere și fericire personală.

Întâlnire la C. C. al P. C. R
Tovarășul Paul Niculescu- 

Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R., s-a întîlnit marți cu to
varășul Jean Terfve, vicepre
ședinte al Partidului Comunist 
din Belgia, care se află la o- 
dihnă în țara noastră.

A participat tovarășa Ghi- 
zela Vass, șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

Cu acest prilej, s-au făcut 
informări reciproce privind

activitatea și preocupările ac
tuale ale celor două partide și 
s-a procedat la un schimb de 
păreri privind principalele 
probleme ale situației interna
ționale actuale, ale mișcării 
comuniste și muncitorești, 
precum și dezvoltarea în con
tinuare a relațiilor de priete
nie frățească dintre P.C.R. și 
P.C. din Belgia.

în.tîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

Cu prilejul sărbătoririi a 20 de 
ani de la înființarea întreprinderii 
„Electro-Mureș" din municipiul 
Tîrgu-Mureș, colectivul acestei 
unități a adresat o telegramă Co
mitetului Central al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu, în ca
re, arătînd că încă la 8 august 
întreprinderea a realizat sarcinile 
cincinalului, se angajează să nu 
precupețească nici un efort pen
tru îndeplinirea mărețelor sarcini 
din noul plan cincinal pe anii 
1971—1975.

Noi, salariații întreprinderii, se 
spune în telegramă, ne exprimăm 
recunoștința noastră fierbinte față 
de conducerea partidului și gu
vernului, față de dumneavoastră, 
iubite tovarășe-Nicolae Ceaușescu, 
pentru condițiile care ne-au fost 
create și pentru îndrumarea per
manentă și grija acordată dezvol
tării întreprinderii noastre.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)
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Finala concursului 
de șah al pionierilor

ÎN URMA SUCCESULUI JUNIORILOR NOȘTRI

CĂLUȚUL DE FILDEȘ"
ANTICIPAȚII? ABIA DUPĂ ETAPA

„OLANDEZĂ"...

■ w
Totalizlnd patru victorii din tot atîtea partide (9-0 cu Bulga

ria, 10-1 cu Danemarca, 2-0 cu Polonia, 6-2 cu Ungaria), repre
zentativa de juniori a României și-a adjudecat primul loc al 
grupei B a Campionatului european de hochei pentru juniori și, 
cu aceasta, dreptul de a activa in viitor în primul eșalon al 
C.E. alături de redutabilele teamuri ale U.R.S.S., Cehoslovaciei, 
Finlandei, Norvegiei, R.F. a Germaniei. Suediei. Așadar, o per
formanță meritorie și încă într-o disciplină sportivă — hocheiul
— în care revirimentul e așteptat serios și de mult timp. N-am 
uitat, desigur, că peste puțină vreme (martie, în Olanda) națio
nala de seniori își începe cursa de reciștigare a pozițiilor pier
dute în ierarhia C.M. ; nu s-ar putea spune — e prea devreme
— că recentul succes al juniorilor ne-ar da vreo garanție în 
acest sens. Cert este însă că munca de perspectivă, bine începută 
precum se vede, ne îndreptățește la speranțe de consolidare 
generală a hocheiului de performanță, la ridicarea valorii lui 
pe măsura condițiilor materiale create in ultima vreme, și că 
de pe platforma actuală, — presupunînd că vom părăsi grupa 
C, vor putea fi atacate în viitorul sezon locurile fruntașe ale 
grupei B a C.M.

reprezentative de juniori mici, 
14—16 ani, ca o altă treaptă a 
pepinierei. Iar faptul că au fost 
constituite chiar și unele echi
pe sătești, acolo unde condițiile 
naturale o permit, ii apreciem 
ca un indiciu pozitiv al efortu
rilor noastre de a lărgi aria de 
practicare a acestui sport, ca una 
dintre modalitățile principale 
de obținere a rezultatelor supe
rioare. Fiindcă acordarea între
gii atenții doar echipei naționa
le și numai în vederea „supra
viețuirii" ei în grupa B a C.M. 
care a dat. după cum se știe, 
acele rezultate nedorite, ar fi o 
orientare greșită.

— Ce putem anticipa, 
dar ?

va da posibilitatea să se desfă
șoare o activitate de producție 
mult îmbunătățită și cu rezulta
te economice superioare. O anu
mită experiență există în această 
direcție. In 1970, în cooperativele 
agricole de producție s-au orga
nizat 736 ferme legumicole, cu 
o suprafață totală de 75 000 hec
tare din cele 125 000 hectare o- 
cupate de legume în acest sector. 
Și multe dintre ele au obținut 
rezultate de producție foarte bu
ne. La Bărboși, județul Galați, de 
pildă, s-au obținut cite 32 tone 
tomate la hectar pe o suprafață 
de 89 hectare, la C.A.P. Mailat, 
județul Arad, s-au realizat cite 
50 tone tomate la hectarul de so
larii, iar în județul Ialomița, la 
cooperativele Sfinții Gheorghe, 
Miloșești, Ceacu, Ulmu, Roseți, 
recoltele medii de tomate, ardei, 
varză și alte legume s-au cifrat 
cu mult deasupra planificărilor. 
Aceste bune rezultate obținute 
se explică și prin aceea că ferma 
constitue cadrul adecvat aplicării 
tehnologiilor moderne în cultiva
rea legumelor, asigură folosirea 
mijloacelor mecanice Ia un nu
măr cit mai mare de lucrări, chi
mizarea complexă, extinderea în 
cultură a unor soiuri de mare 
productivitate cu însușiri calita
tive și tehnologice superioare, în 
concluzie creează baza unor re
colte ridicate și sigure, deolin 
corelate cu nevoile de consum 
ale populației. Iată de ce s-a ho
tărît generalizarea fermelor ca

•— în care investițiile sînt mult 
mai favorabil corelate cu pro
ducțiile realizate, cu beneficiile 
obținute. Totodată, fermele vor 
fi dotate cu mijloace mecanizate 
— numărul tractoarelor legumi
cole complet echipate va ajunge 
anul acesta la peste 3 240 —, cu 
cantități mai mari de îngrășă
minte chimice — în medie peste 
230 kg azot, fosfor și potasiu 
substanță activă la hectar, cu 
forța de muncă permanentă. A- 
cest lucru va ușura pe de o par
te inițierea unor eficiente cursuri 
de pregătire profesională, iar pe 
de altă parte executarea lucrări
lor în acord global și retribuirea 
membrilor cooperatori după re
zultatele realizate de fiecare în 
parte.

Obținerea, anul acesta a unei 
cantități totale de legume de 
3 640 000 tone, cu 70 la sută mai

• PENTRU ANUL 1971 se 
prevede objinerea unei pro
ducții totale de legume de 
3 640 000 tone, cu 70 la suta 
mai mult decît s-a obținut în 
anul 1970.

• ÎN FERMELE legumicole 
vor lucra, anul acesta, 3 243 
tractoare — și seturile res
pective 
la sută 
1970.

de mașini 
mai multe

— cu 38 
decît în

FI PRO-

așa-

Aș prefera anticipației 
a sezonului

Timp de opt zile la Odorheiul 
Secuiesc s-a desfășurat finala con. 
«ursului șahlst republican „Căluțul 
de fildeș" organizat de către Con
siliul Național al Organizației Pio
nierilor. La acest concurs au luat 
parte elevi — pionieri ș4 uteclști 
cîștigători ai fazelor de zonă, în 
număr de 183 dintre care 27 fete.

Competiția în sine a constituit 
o premieră prin modul ei de des
fășurare. Avînd în vedere numă
rul mare de participanți și timpul 
scurt ce-1 aveau la dispoziție, or
ganizatorii au hotărît să desfă
șoare concursul după „sistemul 
elvețian". Acesta are avantajul 
că îmbină sistemul eliminatoriu 
cu sistemul „turneu" : cei ce 
pierd nu sînt eliminați din con
curs și continuă să joace cu alți 
concurenți care au pierdut. Cei 
ce cîștigă joacă de asemenea în
tre ei — astfel triindu-se fericit 
valorile.

• ECHIPA DE TENIS (ju
niori) a S.U.A. și-a păstrat cupa 
„Sunshine", competiție care s-a 
desfășurat la Miami Beach. în 
meciul final, tenismenii ameri
cani au învins cu scorul de 2—0 
echipa Republicii Sud-Africane. 
La această competiție au parti
cipat 24 de țări. Este pentru a 
8-a oară cînd echipa S.U.A. in
tră în posesia trofeului.

• ÎNCURAJAT de faptul că 
la un antrenament a obținut 
timpul de 4’04’' în cursa de o 
milă, cunoscutul atlet american 
Jim' Ryun, recordman mondial 
în probele de 880 yarzi, o milă 
și 1 500 m plat, a declarat zia
riștilor că-și va face reintrarea 
oficială după o inactivitate de 
18 luni. Ryun, care este în vîrstă 
de 23 de ani. va pleca din loca
litatea sa natală Topeka (Kan
sas) și se va stabili cu serviciul 
în California, unde clima îi va

în
ca 
la 
să

Participanți! (băieți) au fost re
partizați în trei serii a 52 de ju
cători, concursul desfășurîndu-se 
pe durata a zece runde. Jucătorii 
care au acumulat cel mai mare 
număr de puncte, cîte doi din fie
care grupă, s-au întîlnit apoi în
tr-un turneu final de cinci runde 
care a desemnat cîștigătorul.

Turneul fetelor a avut o desfă
șurare identică.

O a doua premieră care a avut 
loc în tabăra de Ia Odorhei a 
fost organizarea unui concurs In- 
terjudețean de șah pe echipe la 
care au luat parte 29 de repre
zentative de județe compuse din 
cîte 6 jucători.

în afara concursurilor propriu- 
zise, în cele 8 zile de tabără pio
nierii și uteciștii au participat șl 
la alte atractive activități cum ar 
fi excursiile la stațiunea Ho- 
morod-băi, însoțiți de ghizi de la 
Casa pionierilor din Odorhei, vi
zitarea orașului și a muzeului, e- 
misiuni de ghicitori cu premii, 
șezători și seri de dans, simulta
ne și dezlegări de probleme de 
șah, iar pionierii mai mari din 
tabără au fost invitați să partici
pe la carnavalul de sfîrșit de an 
al pionierilor de la școlile genera
le nr. 1 și 2 din Odorhei.

Dar iată și cîștigătorii concursu
lui „Căluțul de fildeș" : fete — 
Ligia Jieman — elevă la Școala 
generală nr. 11 Timișoara ; bă
ieți — Nicolae Barbu — elev la 
Școala generală nr. 1 Adjud, Jud. 
Vrancea.

Pe echipe, locul I a revenit 
echipei reprezentative a munici
piului București, urmată de echi
pele județelor Caraș-Severin și 
Teleorman.

V. RADULESCU 
elev

— Lotul actual, (să-l numimi 
Netedu, Morar, Tureanu, Da
niel, Florian, Țone, Fiilop, Mi
klos, Herghelegiu, Popa, Pa
duraru, Axinte, Bandaș, Cos- 
tea, Constantinescu, Malihin, 
Vlad, Curelaru împreună cu 
antrenorii Ștefan lonescu și Ion 
Ganga — n. n.) — ne declară 
Vasile Militaru, secretarul ge
neral al F.R.H. — a prins con
tur încă în urmă cu doi ani. 
Pregătirea sa, care nu s-a bucu
rat de prea multă publicitate, 
s-a caracterizat prin omogeni
tate și echilibru între compar
timente, selecție riguroasă, un 
volum mare de lucru pentru 
tehnică. Dacă adăugăm și culti
varea, cu succes, a unor calități 
moral-volitive avem, cred eu, 
principalele coordonate ale suc
cesului dobîndit recent, de a pro
mova cu juniorii în primul eșa
lon european.

— Lotul mare, aflat în febra 
startului pentru mondiale, va 
avea vreun „profit" imediat ?

— Da. Fundașul Tureanu, 
portarul Netedu și înaintașul 
Axinte au și fost promovați în 
națională. Dar colegiul de an
trenori ai F.R.H., ceilalți tehni
cieni, apreciază ca cel mai va
loros ciștig reconsiderarea ba
zei de selecție pentru națională 
realizată prin afirmarea echipei 
de juniori.

— Este vorba aici, probabil, 
de preocupări mai susținute, in 
acest sens, in centrele din pro
vincie ?

— Fără îndoială. Patinoarul 
de la Galați, cel din Poiană, de 
la Ghcorghieni, Miercurea Ciuc, 
noul centru bucureștean de la 
Floreasca al clubului Dinamo

(unde sînt în pregătire copiii de
8 ani — n. n.) sînt tot atîtea

puncte redutabile ale „hărții" 
hocheistice. Lucrul acesta nc-a 
permis formarea și a unei alte

o 
în 

ju- 
al 
in

mult

marcare exactă 
care am intrat : calificarea 
niorilor în primul eșalon 
C.E. ; șansele de revenire 
„B“ ale naționalei — 
schimbată în bine : extinderea 
apreciabilă a „hărții" hocheisti
ce 1971. Abia după etapa „olan
deză" vom putea face unele an
ticipații...

Interviu realizat de
VIOREL RABA

tărît generalizarea fermelor 
formă de organizare a muncii în 
toate cooperativele agricole 
sector legumicol dezvoltat.

Organizată, fie în cadrul unei 
cooperative agricole de produc
ție, fie în cadrul unei asociații 
intercooperatiste sau mixte (stat 
și C.A.P.) ferma legumicolă spe
cializată își desfășoară activitatea 
în perimetru bine delimitat, va 
trebui să funcționeze pe princi
piul gestiunii economice interne, 
în primul rînd, în cadrul ferme
lor trebuie să se asigure profila
rea, specializarea și concentrarea 
producției legumicole prin res- 
trîngerea numărului culturilor în 
funcție de destinația producției, 
în acest mod devine posibilă or
ganizarea de ferme de strictă 
specialitate — pentru consum in
tern, export, pentru producerea 
de legume în spații protejate etc.

cu

din moment

1971 VOR
legume timpurii și

• ÎN 
DUSE „ 
extratimpurii în 2 377 ha so
larii și 980 hectare sere, cu 
circa 40 la sută mai multe 
solarii și cu 20 la sută sere 
comparativ cu anul trecut.

• NECESARUL de legume 
pentru Capitală vc fi asigu
rat de către imitățiie agrico
le din județele Ilfov, Ialomi
ța, Teleorman și Dîmbovița 
care vor cultiva 12100 hec
tare tomate, ardei, varză 
etc. precum ți 2 000 hectare 
cu cartofi timpurii de vară.

mult decît s-au realizat în 1970, 
va permite creșterea consumului 
de legume și zarzavaturi pe lo
cuitor la 150 kg, apropiindu-ne 
astfel de nivelul țărilor cu legu
micultura avansată. Pentru rea
lizarea acestui deziderat au fost 
întreprinse și alte măsuri tehnice 
și organizatorice în cadrul sec
torului legumicol al țării. Un 
program special a fost întocmit 
în vederea acoperirii nevoilor de 
aprovizionare a populației Capi
talei ; pe baza lui, încă din acest 
an întreaga cantitate de legume 
necesară desfacerii prin piețele 
Bucureștiului se va asigura in 
sectorul socialist al agriculturii 
din județul Ilfov, Ialomița, Te
leorman și Dîmbovița. Numai 
pentru aprovizionarea exclusivă 
a Capitalei suprafețele ce se vor 
cultiva cu legume au sporit la 
12100 hectare, iar cele afectate 
culturilor de cartofi timpurii, la 
peste 2 000 hectare. Suprafața de 
sere va ajunge la 980 hectare, iar 
solariile amenajate vor însuma 
circa 2 377 hectare. Va fi îmbu
nătățită activitatea de îndrumare 
și coordonare a fermelor legumi
cole, iar unele probleme majore 
ale producției din acest sector 
cum sînt : organizarea producerii

răsadurilor, combaterea dăunăto
rilor. erbicldarea, valorificarea 
producției, vor fi rezolvate prin 
asocierea între cooperativele pro
ducătoare de legume și unitățile 
de stat care răspund de îndruma
rea producției și valorificarea a- 
cesteia. în acest scop în toate 
județele cultivatoare de legume 
sa vor organiza centre de produ
cere și valorificare a legumelor. 
Acestea, prin relațiile stabilite, au 
sarcina de a ajuta direct fermele 
legumicole nu numai prin pro
ducerea materialului săditor, di
rijarea unor substanțe chimice, 
dar mai ales printr-o îndrumare 
adecvată. care să asigure aplica
rea celei mai corespunzătoare 
tehnici, a celui mai eficace trata
ment chimic, organizarea produc
ției și a muncii specifice legumi- 
culturii etc. Ele răspund și de 
valorificarea legumelor produse 
în cadrul fermelor din zona în 
care activează. Consolidarea fer
melor legumicole, prin transpu
nerea în practică a tuturor mă
surilor stabilite în acest scop — 
pîrghie esențială în sporirea pro
ducției legumicole și îmbunătăți
rea ei calitativă — trebuie să 
constitue acum una din activită
țile de bază ale direcțiilor agri
cole — chemate să se ocupe în
deaproape de îndrumarea și co
ordonarea lor, a consiliilor de 
conducere ale C.A.P., a specialiș
tilor investiți cu răspunderea de 
șefi de fermă. Definitivarea pla
nurilor de amplasare a suprafe
țelor fermelor legumicole astfel 
ca acestora să li se repartizeze 
cele mai bune terenuri cu surse 
sigure de apă. soluționarea mai 
bună a problemelor legate de 
producerea răsadurilor, modelarea 
solului, fertilizarea de bază cu 
îngrășăminte organice și minera
le conform tehnologiei specifice 
fiecărei culturi, se cer apreciate 
ca imperative ale zilei. In ace
lași timp, se impune repartiza
rea forței mecanice pe ferme și 
instruirea mecanizatorilor; tre
buie luate măsuri hotărîte care 
să asigure terminarea de urgen
tă a lucrărilor de construcție la 
serele înmulțitor, solariile încăl
zite, repararea răsadnițelor și a 
înmulțitoarelor de tip local, pre
cum și asigurarea cu combustibil, 
gunoi de grajd și materiale pen
tru confecționarea ghivecelor nu
tritive. Pentru că, răsadul se va 
produce în mod obligatoriu re- 
picat, în ghivece nutritve — cu 
deosebire pentru solarii, culturi 
timpurii în cîmp si cele de vară 
contractate la fondul de stat. Va 
trebui intensificată activitatea la 
construirea solariilor noi și la re
pararea celor vechi, la pregătirea 
solului, astfel ca aceste amena
jări să fie terminale pînă cel mai 
târziu la 15 martie, iar acoperi
rea cu polietilenă să se facă cu 
12 zile înainte de plantare-

Orientarea nouă dată legumi
cultura, avem convingerea, va 
permite desfășurarea unei activi
tăți mult îmbunătățite față de 
trecut, va deschide cale liberă 
introducerii tehnologiilor
măsurilor de îmbunătățire a co
interesării celor ce lucrează 
legumicultură, și, pe această cale, 
se va asigura creșterea producției 
și ridicarea eficienței economice 
a. acestui important sector de ac
tivitate al agriculturii, iar în fi
nal, o îmbunătățire substanțială 
a aprovizionării populației cu le
gume.

noi,

în

în California, unde clima îi 
permite să se pregătească 
optime condițiuni. „Doresc 
la Jocurile Olimpice de 
Munchen, a declarat Ryun, 
obțin o medalie de aur“.

• ÎN URMA unui referen
dum, titlul de cel mai bun spor
tiv belgian pe anul 1970 a reve
nit ciclistului Eddy Merckx cu 
452 puncte. Este pentru a doua

(Urmare din pag. I)

oară consecutiv cînd Merckx 
intră in posesia acestui trofeu. 
Fe locul doi s-a clasat auto
mobilistul Jacky Icky cu 260 
puncte, urmat de halterofilul 
Serge Reading — 187 puncte.

• ORGANIZATORII de box 
italieni intenționează să retra
gă candidatura mijlociului Nino 
Benvenuti de a lupta în meci 
revanșă pentru titlul mondial cu 
deținătorul centurii, argentinia
nul Carlos Monzon. Se preconi
zează ca Monzon să-1 intilnească 
pentru titlu pe italianul Duran, 
campionul european, urmind ca 
învingătorul din acest meci să 
fie opus iui Benvenuti. In acest 
sens se poartă in prezent discu
țiile.

• CA URMARE a disputării 
probei de slalom special (femi
nin) de la Maribor (Iugoslavia), 
în „Cupa Mondială" de schi, pe 
primul loc se află Anne Marie 
Proell (Austria) cu 53 de puncte, 
urmată de Macchi (Franța) — 
40 de puncte și Mir (Franța) cu 
același număr de puncte. Pe e- 
chipe conduce Franța cu 322 
puncte. Austria se află pe locul 
doi cu 206 puncte.

• ÎN MECI retur pentru pre
liminariile „Cupei Africii" la 
fotbal, la Cairo, echipa Republi
cii Arabe Unite a învins cu sco
rul de 2—1 echipa Libiei. în 
continuare, echipa R.A.U. va 
juca in compania echipei Maro
cului.

ceva. Și acum se ivește de fapt 
marea întrebare : „Ce altceva li 
se oferă și ce ar dori ei să li se 
ofere î

Cercetăm fișele aflate la Ofi
ciul forței de muncă din muni
cipiul Ploiești. Găsim 169 de fișe 
înregistrate conform instrucțiu
nilor Ministerului Muncii la ca
pitolul „necalificați" (cifra fișe
lor înregistrate reprezintă 10 la 
sută din totalul celor care con
stituie subiectul discuției noa
stre).

Observăm că din cele 11 fișe 
rezolvate, 7 aparțin băieților. Ce 
li s-a oferit. Pe I. C. îl găsim 
vopsitor de pale la Fabrica „Do
robanțul". secția boiangerie. S-a 
încadrat în colectiv, dorește să 
se califice. Ne interesăm la ser
viciul personal ce posibilități are. 
Răspunsul e cit se poate de vag, 
aflăm totuși că „după un timp 
poate da un examen pentru tre
cerea sa în altă categorie de sa
larizare". Este oare echivalent cu 
dobândirea unei calificări ? Nici
decum. La Uzinele Mecanice- 
Teleajen găsim două fete — I.O. 
și I. A. Bucurîndu-se de înțele
gerea șefului de secție, ele sînt 
repartizate la pontaj și în secția 
de întreținere. Se califică ? — 
ne interesăm noi. „Nu" — ni se 
răspunde. Celelalte oferte ? 
Munci într-adevăr de cea mai 
joasă calificare. Și. totuși, ce po
sibilități există incit acestor ti
neri să Ii se ofere un cadru de 
muncă în care să se și califice ? 
La întrebare ne răspunde tova
rășul Angelescu Glieorghe, ins
pector școlar — la Inspectora
tul școlar județean Prahova. 
„Este cazul ca întreprinderile 
productive să-și reconsidere u- 
nele puncte de vedere, mai cu 
seamă în ceea ce privește utili
zarea fetelor în procesul de pro
ducție. Și mă refer aici la o si
tuație concretă. La uzina Plopeni 
s-au introdus strunguri auto
mate. întreprinderea a îndrumat 
spre acest sector strungari cali
ficați, capabili și necesari să lu
creze pe alte strunguri. Oare 
pentru mînuirea tablourilor de 
comandă automată nu este foarte 
indicat un absolvent de liceu do-

tat cu serioase cunoștințe de fi
zică, mecanică, electricitate ?“

Subscriem la acest punct de 
vedere, dar nu fără a sublinia 
cîteva lucruri care se desprind 
cu claritate. Absolventul liceului 
teoretic este înregistrat la Oficiul 
forțelor de muncă, ca „necalifi
cat", și el este într-adevăr neca
lificat, dar oare la îndrumarea 
lui spre un sector de muncă sau 
altul nu ar trebui să se tină 
seama de valorificarea investi
țiilor și acumulărilor din liceu,

ile unde pot fi cuprinse fetele în 
cursuri de calificare, raportînd 
propunerile și la nomenclatorul 
de calificare postliceală elaborat 
de Ministerul Muncii și Ministe
rul Invățămîntului în anul 1969. 
S-a demonstrat, astfel, că la sec
ția Diesel din 9 meserii (strun
gari la mașini de alezat, ajustori 
piese mici, frezor la mașini de 
roti dințate, trasatori etc.) 9 pot 
fi practicate și de fete, 5 dintre 
meserii fiind de altfel incluse 
chiar în nomenclatorul postliceal.

au fost înlăturate 
ce anul acesta la Școala profe
sională a U.C.M.R. a luat ființă 
o clasă cu 40 de fete care se 
pregătesc să devină strungări- 
țe, iar Combinatul Siderurgic- 
Reșița a angajat și califică în 
producție și prin cursuri de 
gradul II, ca așchietoare, 7 ab
solvente de liceu. Această mă
sură s-a luat după ce laborato
rul de fiziopsihologie al Combi
natului, examinînd capacitatea 
lor de muncă, și-a dat avizul

STUDIILE LICEALE
0 ZESTRE UTILĂ

PRODUCȚIEI I
fie prin crearea posibilităților de 
calificare, fie prin alegerea se
lectivă a locurilor de muncă în 
raport cu posibilitatea folosirii 
cunoștințelor deja acumulate ?

Cercetăm situația cererilor și 
la Oficiul forței de muncă din 
Reșița. Ceea ce ni se pare mai 
interesant însă decît cifrele sta
tistice este preocuparea serioasă 
a acestui oficiu față de problema 
în sine. Observînd numărul mare 
al solicitantelor, oficiul și-a pro
pus să facă o investigație de 
prognoză privind ofertele profe
sionale care pot fi adresate fe
telor. O comisie a analizat toate 
secțiile Uzinei constructoare de 
mașini, ca utilare și sarcini 
de producție, a delimitat sectoa
rele și secțiile uzinei cu meseri-

E inutil să înșirăm aici secții 
de producție, sectoare și meserii. 
Constatăm că în 10 secții anali
zate s-au depistat 30 de locuri 
de muncă, cele mai variate me
serii specifice industriei cons
tructoare de mașini-ramură in
dustrială larg dezvoltată în tara 
noastră — unde fetele ie pot 
califica la locul de muncă. Men
ționăm că mai mult de jumătate 
din aceste meserii sînt cuprinse 
și in nomenclatoare.

„Pînă să stabilim acest adevăr 
am avut de înregistrat cele mai 
diferite păreri, multe dintre ele 
cit se poate de subiective și pline 
de prejudecăți", remarca tova
rășul Ion Dumitrache, șeful Ofi
ciului forței de muncă din Re
șița. Se pare că prejudecățile

privind încadrarea și califica
rea fetelor în meserii ca fre
zori. rectificatori, rabotori, sor- 
tatori produse laminate 
formează tovarășul D.
— directorul direcției 
al C.S.R.

Fără îndoială, există

— ne in- 
Fanescu 
personal

meserii 
indicate și meserii contraindi
cate ; fără îndoială, există deo
sebiri de randament, dar s-a de
monstrat cu acest prilej un lucru: 
că nu numai profilul global al 
meseriei este acela care trebuie 
să hotărască asupra calificării 
fetelor, ci și gradul de automa
tizare al sectorului respectiv de 
muncă, specificul utilajului, spe
cializarea producției în piese de 
anume fel. Deci, inițiativa ofi
ciului de a analiza posibilită-

sector 
în parte ni se pare deosebit 
de folositoare, cu atît mai mult 
cu cit comisia amintită a oferit 
conducerii uzinei soluții concre- x 
te ; a revăzut nomenclatorul de 
profesii pentru băieți și profe
sii pentru fete ținînd seama de 
dezvoltarea actuală a procesului 
de producție.

Desigur, pentru o asemenea 
rezolvare bine gîndită a mult 
discutatei probleme „unde-i re
partizăm pe absolvenții de liceu" 
este nevoie de un volum uriaș 
de muncă, de bunăvoință din 
partea conducerilor uzinelor, de 
înțelegere din partea 
și muncitorilor din 
productive. în viitor, 
tul de liceu va putea 
sească mal ușor un loc de mun
că. întrucit introducerea disci
plinelor tehnioo-aplicative în 
programa de învățămînt liceal 
le va facilita posibilitatea să se 
familiarizeze cu sectoare de 
muncă productivă.

De bună seamă că problema 
nu va putea fi soluționată radi
cal decît atunci cînd se va onora 
promisiunea Ministerului Invă- 
țămîntului ca raportul liceelor 
de cultură generală și cel al li
ceelor de specialitate să fie de 
1/1. Pînă atunci trebuie depis
tate meseriile unde cunoștințele 
însușite de către tineri în liceu 
pot fi valorificate în sprijinul u- 
nei mai bune productivități. în 
orice caz, va fi nevoie să se facă 
saltul de la folosirea absolvenți
lor de liceu ca „necalificați" și 
cuprinderea lor în cursuri de ca
lificare de grad II. care să le dea 
certitudinea stabilității în profe
siile ce Ii se oferă, o integrare 
eficientă în muncă, evident, cu 
perspectiva de a face pași supe
riori pe planul calificării profe
sionale.

oferite de fiecare 
pare

inginerilor 
sectoarele 
absolven- 
să-și gă-

REALISM
(Urmare din pag. I)

mea aceea nu existați. Ați venit pe lume mai tîrziu. Dar, > 
nu cumva voi credeți că revoluția s-a sfîrșit o dată cu răs- < 
turnarea vechei orînduiri și cu luarea puterii politice de că- A 
tre clasa muncitoare ? Revoluția, sub toate aspectele ei, în > 
toată complexitatea ei abia atunci a început, pentru c5 ? 
abia de atunci s-a declanșat procesul distrugerii a tot, ab- 
solut tot ce era vechi — sâ mă înțelegi bine, am spus vechi 
și nu tot ce venea din trecut— și construirii a noului, a 
acestui nou fără model în mileniile apuse. Întreprinderea 
aceasta nu se termină într-un număr mic de ani. Eu aș ris
ca sâ spun câ nu sfîrșește niciodată. Vezi, prin aceasta ne 
deosebim noi, comuniștii, de cei ce au schimbat orînduirea 
feudală cu aceea burgheză. Cînd s-au instalat la putere, 
burghezii s-au speriat de propriile lor îndrăzneli și s-au o- 
prit. Noi nu putem face aceasta. Noi revoluționăm prezen
tul pentru a pregăti viitorul revoluționar. Noi schimbăm 
mereu, conform cu legile obiective ale naturii, pentru a nu 
bloca dezvoltarea viitorului, a lumii voastre. Tu ai impre
sia că voi nu participați la acest proces ? Eu nu pot să 
arunc o anatemă așa de grea pe generația ta, pentru că 
nu ar corespunde adevărului. Desigur, fiecare poate să se 
întrebe cit și cum dă, să-și facă un proces de conștiință și 
să reacționeze conform cu concluziile la care a ajuns.

Să ne întoarcem acum la cealaltă parte a raționamente
lor tale. Nu te voi contrazice că generația mea a visat 
uneori desprinsă de realitate. Și-a închipuit viitorul în di
mensiuni și în culori care nu s-au realizat pînă acum. Ima
ginația a umblat uneori mai repede și s-a dus mai depar
te decît trebuia. Nu neg aceasta. Nu ar avea nici un rost.

Nu îți voi respinge nici ideea ta că vreți să fiți mai 
realiști. Numai că, aș dori să știu ce înțelegeți prin aceas
ta. Nu încerca să-mi răspunzi, pentru că nu de un răspuns 
verbal am nevoie, ci de fapte. Dacă voind să fiți realiști, 
veți abandona spiritul revoluționar și vă veți mărgini la a 
face față „realist" unor întîmplări cotidiene, unor necesi
tăți ale vieții de la o zi la alta, dacă vă veți împotmoli „rea
list", în noianul faptelor diverse fără a desprinde perspectiva 
revoluționară, atunci generația ta nu va împinge istoria 
înainte. Nu mă voi opri să-ți spun că acest realism de care 
vorbești trebuie însuflețit de vis, de acea dorință de a ve
dea societatea aceașta, țara aceasta a noastră cît mai 
înaintată, cît mai dezvoltată în toate aspectele ei. Dacă 
zborul cu capul în nouri este ridicol și în același timp pe
riculos, și tîrîtul cu capul în țărîna unei realități văzută la 
mici dimensiuni este la fel de ridicol și de periculos.

Iar dacă ai ocazie, spune-le și prietenilor tăi despre toa
te acestea.

reprmaerea 
. Eu aș ris-
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PATRIDȚILOR
SUDVIETNAMEZI

Postul de radio Eliberarea 
a difuzat un comunicat al 
comandamentului forțelor pa
triotice sud-vietnameze asu
pra succeselor înregistrate în 
anul 1970, în lupta împotriva 
trupelor americane fi ale re
gimului saigonez. In această 
perioadă — precizează comu
nicatul — patrioții au scos 
din luptă aproximativ 4'20 000 
de militari din rîndul trupelor 
saigoneze, americane și a- 
liate acestora. Totodată, ei au 
distrus 14100 vehicule mili
tare, 5 900 avioane, au scu
fundat sau incendiat 680 am
barcațiuni militare fi au cap
turat o mare cantitate de 
muniții.

Succesele obținute de for
țele armate populare de eli
berare — se menționează în 
comunicat — scot în evidență 
impasul politicii agresive duse 
de S.V.A. în peninsula indo- 
chineză. Se subliniază, de a- 
semenea, hotărîrea patrioților 
sud-vietnamezi de a continua 
pînă la victoria finală, lupta 
lor împotriva administrației de 
la Saigon fi agresiunii ameri
cane.

Prezidiul Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
din Japonia a dat publici
tății o declarație prin care 
își exprimă sprijinul față de 
apelul difuzat la 10 decem
brie 1970 de C.C. al Parti
dului celor ce muncesc din 
Vietnam și de guvernul 
R.D.V. — informează agen
ția V.N.A. Răspunzînd a- 
cestui apel, că și celui lansat 
de Frontul Național de Eli
berare din Vietnamul de sud 
— se spune în declarație — 
Partidul Comunist din Japo
nia se angajează să-și inten
sifice sprijinul față de cauza 
justă a popoarelor vietnamez, 
laoțian și cambodgian, care 
luptă împotriva agresiunii a- 
mericane și pentru salvarea 
națională.

Convorbiri între conducători
ai U.R.S.S. și

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
Edward Gierek, prim-secretar al 
C.C. âl P.M.U.P., și Piotr Jaros- 
zewicz, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.U.P., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone, au făcut, în ziua 
de 5 ianuarie, o vizită de priete
nie în Uniunea Sovietică, la invi
tația C.C. al P.C.U.S. și a guver
nului sovietic.

Oaspeții polonezi au avut o în
tâlnire cu Leonid Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., și 
Alexei Kosîghin, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Miniș-

SEMNAREA UNUI PROTOCOL MONTREAL
ROMANO

SOFIA 5. — Corespondentul 
Agerpres, Gheorghe leva, trans
mite : Marți după-amiază, la So
fia a fost semnat protocolul pri
vind schimburile de bunuri de 
larg consum, pe linia ministere
lor comerțului interior, între Re
publica Socialistă România și Re
publica Populară Bulgaria pe a- 
nul 1971.

Protocolul prevede o lărgire a 
sortimentelor de bunuri de larg 
consum, care urmează să fie li
vrate reciproc. Cele două părți au

Interviul
al președintelui Nixon

WASHINGTON 5 (Agerpres). 
— într-un interviu televizat, 
președintele Richard Nixon s-a 
ocupat de unele probleme ale 
politicii interne și externe a Ad
ministrației S.U.A.

Referindu-se la Vietnam, el a 
reafirmat cunoscuta politică a 
S.U.A. de „vietnamizare" a răz
boiului, politică ce a slîrnit vii 
critici în rîndul opiniei publice 
mondiale, inclusiv al opiniei pu
blice americane. El a reafirmat, 
de asemenea, intenția de a re
lua bombardamentele asupra 
R.D. Vietnam, ori de cite ori 
„acest lucru ar fi necesar" pen
tru atingerea obiectivelor S.U.A. 
în această regiune a lumii.

Vorbind despre Orientul Apro
piat, Nixon a apreciat pozitiv 
reluarea convorbirilor de pace 
sub egida ambasadorului Gunnar 
Jarring. „Acum — a spus el — 
este momentul de a negocia. A- 
ceasta nu înseamnă, însă, că 
sansa realizării în viitorul apro
piat a unui acord este foarte 
mare".

întrebat despre tratativele din
tre S.U.A. și U.R.S.S. 
limitarea înarmărilor 
gice, președintele a

privind 
strate- 

, relevat
complexitatea acestora. Sînt op
timist în ce privește faptul că, 
în cele din urmă, vom ajunge la 
un acord, a spus el. Nu sugerez 
acum că sîntem pe cale să avem 
un acord cuprinzător, întrucît 
există un dezacord fundamen
tal cu privire la ceea ce trebuie 
a fi definite ca arme strategice, 
a spus Nixon, relevînd că mai

NEW YORK 5 (Agerpres). 
— Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a prezentat 
marți Consiliului de Securita
te un raport în legătură cu 
evoluția situației din Orientul 
Apropiat în care a anunțat o- 
ficial reluarea convorbirilor 
prin intermediul ambasadoru
lui Gunnar Jarring, consacra
te restabilirii păcii în această 
regiune. Raportul evocă efor
turile întreprinse, începând de 
la 9 decembrie 1967, de 
către Gunnar Jarring pentru 
a se ajunge ia aplicarea re
zoluției Consiliului de Secu
ritate din 22 noiembrie 1967, 
Secretarul general al O.N.U. 
și-a exprimat speranța că 
reluarea negocierilor sub aus
piciile ambasadorului suedez 
va facilita reglementarea si
tuației din Orientul Apropiat.

Raportul prezentat de U 
Thant conține, de asemenea, 
considerațiile iui Gunnar Jar
ring privind stadiul actual al 
negocierilor, precum și copiile 
scrisorilor schimbate între a- 
cesta și guvernele R.A.U., Is
raelului și Iordaniei.

După o convorbire cu secreta
rul general al O.N.U., U Thant, 
secretarul de stat al S.U.A., Wil-

STABILIREA

PARIS 5 (Agerpres). — Repu
blica Populară Chineză și Repu
blica Chile au hotărît să stabi
lească relații diplomatice și să 
facă schimb de ambasadori în

hi al U.R.S.S. După cum se arată 
în comunicatul de presă, părțile 
au constatat cu satisfacție dez
voltarea cu succes a relațiilor 
multilaterale care unesc partidele 
și popoarele Uniunii Sovietice și 
R. P. Polone și și-au exprimat nă
zuința reciprocă de a adinei a- 
ceastă colaborare. Cu acest prilej, 
conducătorii celor două partide 
s-au informat reciproc asupra 
preocupărilor din domeniile eco
nomic, social și politic.

Marți seara, conducătorii polo
nezi au părăsit Moscova înapoin- 
du-se în patrie.

BULGAR
stabilit, de asemenea, măsuri cu 
privire la colaborarea directă în
tre cele două ministere pe anul 
în curs.

Protocolul a fost semnat de 
Nicolae Bozdog, ministrul comer
țului interior al României, și de 
Peko Takov, ministrul comerțului 
interior al Bulgariei.

La semnare au asistat Mihail 
Sibianu, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al României la Sofia, și 
alte persoane oficiale.

televizat

sînt, de asemenea, unele proble
me ce trebuie elucidate.

Răspunzînd unei întrebări re
feritoare la posibilitatea de a se 
întîlni cu conducătorii sovietici, 
Richard Nixon a spus că „dacă 
la un moment dat ar reieși că 
o întîlnire de acest gen ar fi ne
cesară pentru realizarea sco
pului final într-una din proble
mele disputate în lume — de 
exemplu convorbirile SALT, O- 
rientul Mijlociu sau altele ,— noi 
vom avea, desigur, o asemenea 
întîlnire".

în legătură cu instalarea nou
lui guvern din Chile, președin
tele S.U.A. a spus : „Pentru noi, 
cele întîmplate în Chile nu sînt 
lucruri binevenite, dar aceasta 
a fost hotărîrea poporului din 
Chile". „Ceea ce ne interesează, 
a menționat Nixon, este politica 
lor față de noi și politica lor 
externă. Așadar, noi nu am a- 
bandonat Chile și dorim să 
menținem contactul cu ea".

O mare parte a interviului a 
fost consacrată problemelor in
terne, complexe, care confruntă 
Administrația sa. Răspunzînd 
numeroaselor întrebări cu pri
vire la inflația din S.U.A., ni
velul ridicat al șomajului, sta
diul în care se află proiectele 
guvernamentale cu privire la a- 
sigurările sociale, construcțiile 
de locuințe și altele, nerealizate 
sau pe care Congresul nu le-a 
luat în dezbatere, Richard Nixon 
și-a arătat preocuparea pentru 
găsirea unor soluții care să ducă 
la rezolvarea acestor probleme.

jarring*
liâm Rogers, a declarat ziariș
tilor că negocierile privind si
tuația din Orientul Apropiat, sub. 
auspiciile lui Gunnar Jarring, 
sînt pe punctul de a începe și 
câ părțile au căzut de acord să 
le reia. „Ne dăm seama că e- 
xistă multe probleme dificile. 
Pe de o parte, trebuie recunos
cute dificultățile. Pe de altă 
parte, există puncte de acord 
care sînt încurajatoare", a spus 
Rogers. „Punctele de acord din
tre israelieni și arabi trebuie 
să formeze baza convorbirilor 
care urmează să fie reluate", a 
afirmat el, refuzind să precizeze 
care sînt aceste puncte. Rogers 
a subliniat apoi că în prezent 
eforturile trebuie desfășurate de 
părțile în cauză.

întrebat dacă încetarea focu
lui, care urmează să expire la 
5 februarie, va fi extinsă dan 
nou, Rogers a spus că 
In această chestiune 
părților implicate".

hotărîrea
„revine

HAVANA au 
celui de-al 

al Organizației

inceput 
VII-lea 

Inter-

• LA 
lucrările 
Congres 
naționale a Ziariștilor. Partici
pă 300 de delegați și observatori 
din numeroase țări ale lumii, 
printre care și o delegație a li
ni unii Ziariștilor din România.

Cei prezenți au fost salutați 
de ministrul afacerilor externe 
ai Cubei, Râul Roa.

u
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cel mai scurt timp posibil, anun
ță un comunicat oficial publicat 
la Paris și semnat de ambasado
rii celor două țări acreditați în 
Franța.

Comunicatul, transmis de a- 
genția China Nouă, subliniază 
că hotărîrea privind stabilirea, 
relațiilor diplomatice a fost luată 
în conformitate cu principiile 
respectării reciproce a suverani
tății și integrității teritoriale, 
neamestecului în treburile inter
ne, egalității în drepturi. Guver
nul chilian, se spune în comuni
cat, recunoaște guvernul Repu
blicii Populare Chineze drept 
singurul guvern legal al Chinei 
și ia notă de declarația acestuia 
că Taivanul este o parte inalie
nabilă a teritoriului Republicii 
Populare Chineze.

VERDICT 
ÎN PROCESUL

DE LA

Francis Simard, Bernard Lot
tie ți frații Paul ți Jacques Rose 
au fost găsiți vinovați de uciderea 
lui Pierre Laporte, ministrul mun
cii ,din provincia Quebec. Ver
dictul a fost pronunțat luni de 
juriul tribunalului din Mont
real, unde se desfățoară procrsul 
celor patru acuzați. După cum se 
Știe,în ședința de ieri a tribuna
lului a fost citită declarația făcută 
la poliție de Francis Simard, în 
care acesta a mărturisit în amă
nunt modul în care Pierre La
porte a fost asasinat la 17 octom
brie 1970. Faptele mărturisite de 
Francis Simard au fost recu
noscute ți de ceilalți trei complici 
ai acestuia.

• GUVERNELE Iranului și 
Republicii Arabe Unite au botă- 
rît să restabilească relațiile di
plomatice la nivel de ambasa
dori, întrerupte în urmă cu zece 
ani. La sosirea sa la Teheran, 
Mohamed Sami Anwar, ambasa
dorul R.A.U, în Iran, a subliniat 
importanța normalizării și extin
derii relațiilor, pe multiple pla
nuri, între cele două state și a 
apreciat poziția realistă a guver
nului iranian privind reglemen
tarea situației din Orientul A- 
propiat.

REGIUNI ALE EUROPE!
Cu unele excepții, regiunile Franței și, în mod deosebit, cele din 

sud-esț continuă să fie afectate de masivele căderi de zăpadă, pre
cum și de frigul excesiv. Numeroase localități continuă, de ase
menea, sa ramină izolate, aprovizionarea lor cu alimente făcîndu-se 
cu ajutorul elicopterelor. Autostrada Soarelui, cum se numește 
șoseaua ce leagă Parisul de Coasta de Azur, a fost redată circula
ției. Autovehiculele circulă însă cu o viteză mult redusă. Un bilanț 
publicat de agenția France Press® arată că pe șoselele Franței, în- 
cepind de la 31 decembrie, s-au produs numeroase accidente deter
minate mai ales de polei, soldîndu-se cu 39 de morți și 384 de ră
niți.

Un puternic val de frig s-a abătut în ultimele zile asupra Italiei, 
mai ales în regiunile muntoase, unde temperatura a atins duminică 
minus 30 de grade. Numărul victimelor este de peste 100, iar pagu
bele materiale de mai multe miliarde lirei

O situație similară se înregistrează în Spania, unde, cu excepția 
regiunilor Malaga, Almeria și Insulele Canare, frigul excesiv face 
ravaje. In mod deosebit este afectată Catalonia, complet acoperită 
de zăpadă și polei. In sudul Barcelonei s-a înregistrat un frig re
cord — minus 22 de grade.

In R. F. a Germaniei, Bavaria a cunoscut duminică cea mal scă
zută temperatură de la începutul iernii — minus 28 de grade. Ză
pada și frigul au influențat defavorabil asupra circulației rutiere șl 
feroviare și, în parte, chiar asupra transportului fluvial.

Transporturile aeriene, atît interne, cit și externe ale Marii Bri
tanii au fost grav perturbate din cauza condițiilor atmosferice 
nefavorabile : numeroase zboruri fiind anulate.

Căderi marl .de zăpadă și geruri excesive s-au înregistrat, de ase
menea, în Austria, Ungaria și Cehoslovacia.

SCURTj
• MINISTRUL petrolului' al 

Republicii Socialiste România, 
Alexandru Boabă, a sosit marți 
în capitala Iranului. Pe aero
portul Mehrabat, oaspetele ro
mân a fost intimpinat de pre
ședintele Companiei 
iraniene a petrolului 
Manoutchehr Eghbal. 
de față ambasadorul 
la Teheran, Pavel Silard.

naționale 
(NIOC), 
A fost 

României

ANGELA DAVIS
ÎN FAȚA 
TRIBUNALULUI
• CUNOSCUTA militantă a- 

mericană Angela Davis a com
părut luni in fața tribunalului 
din San Rafael. Ea a contestat 
din nou acuzațiile ce i se aduc 
și a subliniat că procesul în 
care este implicată face parte 
din campania dusă în S.U.A. 
împotriva elementelor progre
siste.

• SUPUNÎND unei critici as
pre programul S.U.A. de a con
sacra aproximativ 7 miliarde de 
dolari în anul fiscal 1971—1972 
livrărilor de armament către 
străinătate, William Fulbright, 
președintele comisiei senatoria
le pentru afacerile externe, a 
subliniat printre altele : „Nu cu
nosc cifra exactă a acestui a- 
jutor și mă îndoiesc că o cunoaș
te cineva. Cei care cred că a- 
sitența militară se compune în 
principal numai din credite mi
litare... nu fac decît să zărească 
virful icebergului". Ajutorul mi
litar, a precizat Fulbright, este 
acordat sub cele mai diverse for
me, care maschează adevăratul 
conținut al acestuia și fac difi
cilă cunoașterea exactă a dimen
siunilor lui.

G. SCHRODER 
VA VIZITA MOSCOVA

• PREȘEDINTELE Comisiei 
Bundestagului pentru proble
mele externe, Gerhard Schro
der, urmează să efectueze o vizi
tă la Moscova, între 13 și 20 ia
nuarie, relatează agenția D.P.A. 
Schroder va da astfel curs unei 
invitații a președintelui Sovietu
lui Uniunii al Sovietului Suprem 
al Uniunii Sovietice, Alexei Și- 
tikov.

_• LA Budapesta s-a anunțat 
că Jeno Fock, președintele 
Guvernului Revoluționar Mun
citoresc _ Țărănesc Ungar, va 

în Finlan- 
loc în cea 
a lunii ia-

citoresc ___ _ ,
face o vizită oficială 
da. Vizita va avea 
de-a doua jumătate 
nuarîe.

PRECIZĂRI
ALE AUTORITĂȚILOR 
BRAZILIENE
• GUVERNUL brazilian este 

dispus să elibereze 70 de deți
nuți politici în schimbul lui 
Giovani Bucher, ambasadorul 
Elveției răpit la Rio, anunță un 
comunicat semnat de ministrul 
brazilian de interne. Totodată, 
se precizează că autoritățile bra
ziliene nu vor elibera 8 persoa
ne de pe ultima listă prezentată 
de răpitori, dar că oferă acesto
ra posibilitatea de a 
lista cu numele altor 
politici.

completa 
i deținut!8

INUNDAȚII 
ÎN MALAYEZIA

zeci de 
de per- 

t — a-

• 22 de morți, cîteva 
dispăruți și zeci de mii 
soane rămase fără adăpost 
cesta este bilanțul tragic al 
inundațiilor care s-au abătut 
recent asupra Malayeziei. Peri- 

. colul nu a trecut încă, și fiecare 
oră aduce cu sine noi amenin
țări. Ploile torențiale continuă să 
cadă fără încetare, silind pe lo
cuitori să-și părăsească locuințe-' 
le, in speranța găsirii unor adă
posturi mai sigure.

Continuă să fie grav afectat 
traficul feroviar și rutier. Sin
gura legătură între estul și ves
tul țării se realizează pe calea 
aerului.

• LA DETROIT se reiau as
tăzi negocierile dintre repre
zentanții Sindicatului muncito
rilor din industria americană 
constructoare de automobile 
(U.A.W.) • și conducerea firmei 
„Chrysler" în vederea încheierii 
noilor contracte 
muncă.

colective de

UNELE

— Nu, le-am ’spus noilor 
mei prieteni, pe care îi cu
noșteam numai de doufl-trei 
ceasuri, nu am decît o sin
gură și mare rugăminte ; să 
merg mult pe jos, să mă o- 
presc acolo unde mi se pare 
mai interesant. Vreau să cu
nosc orașul, nu să-l vizitez.

Grijulii, prietenii mei, și 
ei ziariști, care fără îndoială 
procedează la fel cînd ajung 
intr-un oraș necunoscut, 
m-au întrebat totuși dacă nu 
mi-e teamă că mă voi rătăci. 
Insă eu tocmai asta vroiam. 
Cunoștința cu orașul trebuia 
să-și urineze legile sale pro
prii, pe care nu Ie puteam 
înlocui cu nimic altceva : 
primii pași în dreapta și in 
stingă hotelului, primul colț, 
primele străzi străbătute cu 
puncte de reper severe, în- 
sfîrșit primul tramvai, primul 
metrou. în țară, de cite ori 
intru pentru întîia oară în
tr-un oraș, am obiceiul să fac 
drumul de Ia gară pînă in 
centru pe jos. Este cel dinții 
contact pe care mi-1 ofer, pri
ma încercare de a deschide 
discuția cu necunoscutul din 
fața mea. Vreau să am senti
mentul că descopăr eu sin
gur. nu că mi se arată cu 
degetul de către însoțitor, 
vreau să trec de pe o stradă 
pe alta, dintr-un cartier în 
altul, chiar și cu riscul că mă 
voi rătăci, n-are nici o im
portanță, totul este ca la 
sfirșitul călătoriei, întors cu 
bine sau nu Ia hotel, să pot 
gusta, epuizat, senzațiile pe 
care cred că le-a trăit și 
Cristofor Columb cîndva. Este 
prima condiție de Ia care 
pornesc întotdeauna, gindul 
cu care am pășit, cu numai 
o săptămînă în urmă, în Făl
ticeni, cel care mă înghion
tește discret și azi, la Buda
pesta : eu sînt cel dinții ce
tățean străin care pune pi
ciorul pe acest pămînt. Im
presiile mele nu se pot naște 
tocite deja, lustruite de spiri
tul de observație al altor mii 
de vizitatori de mai înainte. 
Trebuie să-și păstreze pros
pețimea și noutatea. Pe aici 
n-a mai trecut nimeni pînă 
aouni. Și nici nu poate fi alt
fel : ceea ce văd eu azi, mîi- 
ne, săptămînă aceasta, n-a 
mai văzut nimeni niciodată.

Geamantanul a rămas ne
desfăcut în mijlocul camerei 
și am pornit la intimplare 
prin Budapesta, poate nu în 
primul rînd cu gindul de a 
intra în muzee, în locuri isto
rice, în catedrale, ci ca un 
spirit iremediabil modern, 
cu dorința de a vedea mai 
întîi orașul contemporan : 
străzile, podurile, insula, oa
menii.

Străzile
Cele două orașe iși păstrea

ză, și astăzi încă, nota speci
fică, atmosfera distinctă care 
le-a insoțit personalitatea 
din primii ani ai existenței 
și istoriei lor. Străzile sint 
cel mai vin argument, azi ca 
și în urmă cu secole, ele 
poartă încrustate în zidurile 
mai vechi și mai noi o în
treagă suită de documente 
care atestă trecerea prin 
vreme a unor orașe ce s-au 
născut față în față și au 
crescut împreună, alături. Pe 
malul drept al Dunării, Buda 
continuă să izvorască încet 
din propria sa Istorie. Dinco
lo de cele cîteva străzi aglo
merate din preajma fluviului, 
liniștea se lasă brusc și te în
deamnă să încetineșli pasul. 
Asfaltul urcă anevoios cile 
un piept de deal, plerzindu-se 
fntr-o depărtare în care nu 
știi dacă începe să coboare 
sau își continuă ascensiunea. 
Din loc in loc se fringe in 
zfg-zagul unor trepte sau 
se ondulează în segmente de 
cerc, parcă anume ca să o ■ 
colească și să protejeze un 
spațiu de iarbă, un parc, o 
statuie. Urci sau cobori chiar 
și atunci cînd treci de pe o 
parte pe alta a străzii, pe 
Giil Baba sau pe aleile din 
jurul hotelului Jfjusâg. Bas
tionul pescarilor, cu crene
lurile sale medievale, eu tur
nurile de o arhitectonică 
complicată, îți oferă nu nu
mai prilejul de a bea o sti
clă de bere într-un decor ine
dit, ci mai ales pe acela de a 
medita nostalgic Ia un trecut 
pe eare îl poți atinge cu 
mina și cu privirea. Ceva 
mai departe, „Cetatea" din 
Ruda, care a fost secole de-a 
rîndul reședința regilor Un
gariei, consolidează impresia 
de popas într-un alt timp is
toric, chiar și numai prin e- 
coul răzvrătit involuntar sub 
pași, pe care ai vrea mereu 
să-l înăbuși. Edilii orașului 
îți prelungesc însă cu bună 
știință senzația atunci cînd a- 
prind. pe străzile cartierului, 
vechile felinare, ca într-un 
text de romanță. Și, în sfîr- 
șit, cind urci alte zeci de 
trepte pe muntele Gellert, 
un „munte" de numai 135 me
tri. trecind pe lingă statuia 
episcopului care, după cum 
spune legenda, a fost azvîrlit 
de turci în Dunăre, ajungi 
sus. intre zidurile altei cetăți 
și lingă cunoscutul monu
ment al Eliberării. în jur e 
numai piatră și istorie, pei
saje severe in semnificații, 
care îți obligă imaginația s-o 
pornească înapoi, spre tre
cut.

Și totuși, de la / înălțimea 
acestor fortărețe^ sau din 
virful muntelui Gellert, pri
virea scapă instantaneu de 
sub supraveghere și se opreș
te pe malul celălalt al Du
nării, la clădirea, mai nouă 
poate, dar tot atît de impu
nătoare, a Parlamentului, la 
străzile! Pestei. în Festa tc 
afli dintr-odată in inima u- 
nei metropole, care își tră
iește viața în ritmul și trepi
dația epocii moderne. Kos
suth, Râkoczi, Szent Istvan, 
N^pkozărstasăg — bulevarde 
imense și, în același timp, 
artere comerciale civilizate. 

De la hotelul Astoria pînă 
la podul Elisabeta sint cîte
va sute de metri, dar îți tre
buie aproape o oră ca să-i 
traversezi, împiedicat de îm
bulzeală și atracții. Obosești 
eurînd, chiar dacă stai pe ioc, 
numai întoreînd capul de la 
dreapta la stingă. Aflu că 
peste cinci ani la o mie de 
locuitori ai Budapestei vor 
exista o sută de autoturisme, 
insă pasajele subterane care 
se încrucișează sub piețe 
sînt mai aglomerate decît 
trotuarele. Aflu că un buda- 
pestan nu face de acasă pînă 
Ia cea mai apropiată stație 
de autobuz decît cel mult 
500 de metri, dar am impre
sia că s-au înțeles să-i facă
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toți în același timp. Nu mai 
am vreme să privesc în jur 
meditativ, nici nu-mi mai a- 
mintesc dacă pe străzile din 
centrul Pestei există sau nu 
copaci — peisajul îl dau aici 
vitrinele și reclamele. Vitrine 
încărcate, ademenitoare, re
clame multicolore, de bun 
gust.

Te oprești și aici, din loe 
în loc. Uneori, înaintea unui 
pod, la intrarea in marea 
Piață a Eroilor, sau alături 
de o clădire oarecare, un pa
nou sobru, cu o fotografie in 
alb-negru îți atrage atenția. 
In fotografie podul frînt în 
două și căzut în apele Dună
rii, monumentul Mileniului, de 
nerecunoscut sub dărîmături 
și lovituri de schije, clădi
rea — o ruină care fumegă 
încă pe hîrtia fotografică. 
Atît. Nici un cuvînt. nici o 
explicație. Ridici ochii și Ie. 
vezi înaintea ta intacte, ri
dicate din nou din cenușă și 
apă. Dar Budapesta nu vrea 
să uite că au fost nu de mult 
și așa cum strigă, fără cu
vinte, imaginile. Budapesta 
nu poate uita că a avut a- 
proape 14 000 de locuințe 
complet distruse, chiar dacă 
astăzi sînt din nou întregi.

Podurile
Cele două orașe, aparent 

atit de deosebite în înfăți
șare, au devenit de mult u- 
nul singur. Sint trainic lega
te între ele de o istorie co
mună, care pornește din cele 
mai vechi timpuri. înainte de 
a citi cîteva pagini de istorie, 
vizitatorul cunoaște însă po
durile orașului, cele opt po
duri largi și primitoare, și 
care nu sînt altceva decît 
niște bulevarde arcuite peste 
apă. Cel mai cunoscut dintre 
ele, Podul Elisabeta, nu cel 
care a fost distrus în timpul 
războiului, ci altul, modern, 
suspendat deasupra fluviului 
de el însuși, este punctul 
de atracție unanimă, chiar și 
pentru locuitorii Budapestei. 
Liniile sale subțiri, semănind 
cu coardele unei harfe, as
cund în ele o forță și un e- 
chilibru care ți se transmit în 
fibrele corpului. Podul eu 
lanțuri este cel mai vechi și, 
după cum se susține, poate 
chiar cel mai frumos, în ma
sivitatea sa străjuită la ca
pete de cei patru lei cărora 
sculptorul a uitat să le mo
deleze și limba. Insă ar tre
bui amintit, lingă ele, și 
Podul Libertății, care mie 
îmi place cel mai mult, poa
te și pentru numele său.

Și încă unul, care le unește 
de fapt pe toate și care este 
adevărata punte de legătură 
între Budapesta și Budapes
ta : Dunăre^. Marele fluviu, 
cu apele sale leneșe și plum
burii, este martorul devenirii 
trecute și prezente a orașu
lui, i-a însoțit credincios eve
nimentele dintotdeauna șl se 
păstrează cu aceeași consec
vență in actualitatea imediată 
a întîmplărilor sale. Este u- 
nul din puținele cazuri cînd 
apele unui fluviu nu despart 

în două, nu așează hotare la 
marginea unei lumi, ei ajută 
un oraș să se apropie de 
altul.

Acestora li se va adăuga în 
scurtă vreme un altul : me
troul. Budapesta, a avut o 
linie de metrou încă de la 
sfirșitul secolului trecut. O 
alta, modernă, pornind de 
dincolo de Nepstadion. este 
o creație a ultimilor ani. Am
bele se opresc însă înainte de 
a ajunge la Dunăre. Acum, 
după cum ne asigură proiec
tele transpuse deja în prime
le lucrări, știm că în trei ani 
de zile, celor 6 500 de metri 
ai noii linii li se vor mai a- 
dăuga alte mii, iar metroul 
va pătrunde, pe sub apele

Dunării, pină în partea cea
laltă a orașului, legind Buda 
de Pesta printr-o nouă arteră 
de mare circulație.

Insula
După ce lași în urmă bule

vardul Szent Istvan, și piața 
Iaszai Mari, ți se deschide 
înaintea ochilor Podul Mar
gareta. Sau : după ce hoină
rești la intimplare pe bule
vardul Ungaria, ajungi pe ne
simțite în fața Podului Ar
pad. Intre ele se află cape
lele vestitei Insule Margare
ta, așezată, după cum mi s-a 
părut mie, la distanță egală 
intre cele două maluri, oaza 
de liniște și de odihnă a bu- 
dapestanilor. Măsurători mai 
exacte decît pasul meu între
rupt afirmă că insula are o 
lungime de doi kilometri și 
jumătate, că suprafața ei este 
de 90 hectare.

Numele însuși nu este le
gat de vreo împrejurare deo
sebită, deoarece cîndva s-a 
numit Ostrovul Iepurilor. Se 
zice că regele Bela IV și-a 
închis fiica, pe Margareta, în 
mănăstirea călugărițelor din 
ordinul dominican pentru 
cine știe ce vină de față de 
rege. Dar povestea ruinelor 
de mînăstire, în fața cărora 
mă aflu acum, am auzit-o 
mai tîrziu, altădată. Deocam
dată nu știu decît că mă 
plimb pe insula Margareta 
și mă simt ca în parcul He
răstrău. Am ajuns coborînd 
de pe unul din poduri, pe șo
seaua care o suspendă ca pe 
U11 hamac între ele și o stră
bate în toată lungimea. Mă 
plimb, așa cum am dorit, pe 
jos, prin marginea aleilor, pe 
sub soarele și umbra unei 
dimineți blînde și privesc in
tr-o parte și în alta spre oraș. 
In stingă — Pesta, în dreap

ta — Buda. De aici, din mij
locul insulei, Dunărea nu se 
vede și totul pare o singură 
bucală de pămînt, neîntre
ruptă.

Așa cum și este de altfel. 
Insula nu-i decît o altă față 
a aceluiași teritoriu al Buda
pestei. Locul în care oamenii 
vin să se recreeze cîteva ore 
seara, după ce peste zi au a- 
lergat de colo-colo sau au 
stat nemișcațî în birourile 
lor. Destule tentații îi atrag 
și-i hotărăsc să facă drumul 
pînă aici, cu toate că distan
ța nu e atît de mare, incit să 
se pună de-a curmezișul do
rinței. Există, mai întîi, un 
complex național de înot a- 
coperit, alături de bazinele 
ștrandului întotdeauna plin, 
o scenă de cinematograf în 
aer liber, alături de alta, a 
Operei, terenuri de tenis, ca 
și un cazino sau alte restau
rante și mese ale cofetăriilor 
așezate din Ioc in loc, printre 
copaci. „Locuri de agrement" 
obișnuim să le spunem unor 
asemenea spații de aer șl 
verdeață. Expresia nu mi se 
pare cea mai potrivită pentru 
că nu sugerează cit de nece
sar îi este omului un astfel 
de loc.

Deocamdată e incă liniște. 
E dimineață, timpul in care 
insula este animată de alt 
ritm, acela al pregătirilor 
pentru scară. Se curăță, se 
mătură, se face aproviziona
rea. Numai cițiva pensionari, 
sprijiniți in nelipsitul baston, 
se îndreaptă fără grabă un
deva, poate spre locul în care B 
ii așteaptă nelipsita partidă 
de șah. Feste cîteva ore. 
insula Margareta va fi luată 
in stăpinire de obișnuiții ei 
asediatori.

Oamenii
Spre seară ies de la un 

spectacol de operetă, iu drep
tul berăriei „Adam" mâ o- 
preșie un necunoscut. După 
gestul clasio al fumătorilor 
uni dau seama că îmi cere 
un foc inainte de a-mi adre
sa obișnuita formulă. 11 ser
vesc și aștept cuvintul de 
mulțumire la care știu ce să 
răspund. In loc de acesta in
să, el incepe deodată să-mi 
vorbească neîntrerupt, ges- 
ticulind cu aceeași elocvență. 
Nu mai am timp să-i spun că 
nu înțeleg. II văd. zimbind 
larg, cuceritor, și zimbesc și 
eu. Bănuiesc, din gesturi și 
zimbete, că se scuză pentru 
lipsa chibriturilor : e dumi
nică seara, e închis peste tot, 
îmi arată cu mina în lungul 
străzii și probabil că întrea
bă : unde să găsești chibri
turi acum ? 11 aprob scurt și 
cit pot mai binevoitor: igen. 
încurajat, el continuă să-mi 
demonstreze cine știe ce, 
să-mi explice, poate, că, fără 
îndoială, nu-i vorba decît de 
un fleac, o cutie uite-atîla, 
dar dacă n-o ai, n-o ai, tre
buie să apelezi la amabilita
tea altora. Sint silit să dau 
numai din cap, să strecor ti
mid cite un igen, sau jd prin
tre cuvintele sale și, in cele 
din urmă, necunoscutul se 
depărtează rîzînd, cu o vese
lie de-a dreptul molipsitoare, 
strigîndu-mi din mers incă 
ceva care mi se pare a 
spune că nu-i nimic, dacă 
am uitat să-mi cumpăr chi
brituri e semn bun. Poate o 
să mă las de fumat !

Acum insă stau și mă în
treb dacă într-adevâr n-ani 
înțeles. Discuția am repro
dus-o totuși cu cea mai mare 
fidelitate, in ciuda necunoaș
terii limbii maghiare. Și aș 
mai putea reproduce încă 
multe dialoguri care, chiar 
dacă interpreta nu era de fa
ță. decurgeau firesc, aproape 
fără a simți nevoia interme
diarului. Este vorba aici de 
trăsătura aceea atit de carac
teristică fiecăruia dintre po
poarele noastre, de o dorință 
reală de a comunica priete
nește, de la om la om, de a 
ne spune deschis ce avem pe 
suflet. Această dorință co
mună a dat naștere de cele 
mai multe ori prieteniilor du
rabile. Iar eu sper că, la ple
carea din Budapesta, m-ani 
despărțit nu numai de un o- 
raș în care știu, la modul 
statistic, că trăiesc peste două 
milioane de locuitori, ci și de 
cițiva prieteni pe care i-am 
cunoscut cu adevărat și cu 
care aș dori oricind să mă 
mai întîlnesc.

Sînt convins că vom avea 
ce să ne spunem. Mai presus 
de orice dificultăți legate de 
necunoașterea limbii rămine 
întotdeauna să vrei să te în
țelegi.
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