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ACTIVITATEA DE PRODUCȚIE “ 
LA NIVELUL ------------------
PARAMETRILOR CALITATIVI ÎNSCRIȘI ÎN PLAN

...DAR DOUĂ IMPORTANTE PROBLEME REVIN ÎN ACTUALITATE:

• Perfecționarea aprovizionării tehnico-materiale
• Respectarea contractelor economice

Trimes
trul II

Pentru viața școlii, începutul 
unui nou an calendaristic este 
marcat de intrarea în al doilea 
trimestru de învățătură. Prima e- 
tapă de școală îi transferă trimes
trului doi — care a început de 
ieri — încărcătura sa de rezulta
te notabile.

Fiecare colectiv de elevi are 
propriul său bilanț. Cumulate, 
ne dau notele bune care domină 
cataloagele, tabloul mai variat, 
mai aproape de practică al acti
vității cercurilor, acțiunile politi
co-educative înscrise în progra
mele organizațiilor V.T.C. în 
cinstea semicentenarului partidu
lui și a Congresului V.T.C. Da, 
a fost un trimestru bun. Deci, al 
doilea, poate să fie și mai bun, 
mai dens. El preia preocupările 
întîiului trimestru, dar le ampli
fică la scara lui proprie, parti- 
cularizîndu-se prin sarcinile sale 
distincte. Jn plus, trimestrul doi 
urmează să corecteze ceea ce 
n-a fost bine realizat.

— Ce înscrie în orarul său — 
de la 11 ianuarie la 5 aprilie 
— etapa școlară pe care am în
ceput-o P

Locul întîi îl ocupă, de drept, 
învățătura. Se cere mult mai 
mult elevilor pe planul discipli
nării efortului, egal distribuit pe 
tot parcursul trimestrului și pen
tru toate obiectele de studiu. 
Nici una dintre materii nu mai 
prezintă dificultățile începutului, 
dimpotrivă, la fiecare obiect au 
fost parcurse capitole însemnate, 
incit nu pot fi admise oscilări și 
întreruperi în ritmul învățăturii. 
Trimestrul acesta are ca parti
cular pe planul învățăturii instau
rarea deplină printre discipline
le de studiu a obiectului „Mun
ca". Din proiectele de pînă a- 
cum rezultă că în fiecare școală, 
în cadrul acestei discipline, ele
vii vor învăța după soluții speci
fice în meserii specifice. Rubrica 
respectivă din catalog așteaptă 
note bune și foarte bune, și pro
babil acestea vor fi notele, întru- 
cît elevii vor să onoreze „Mun
ca" cu o silitoare învățătură.

SANDA ILIE

(Continuare în pag. a Il-a)

GZINA „LAMINORUL" 
DIN GALAȚI

(Experiența anului 
trecut — amplificată 
printr-o organizare 
Superioară a producției

La «Ursitul săptăminii trecute 
ne-am prezentat Ia Uzina La
minorul din Galați, Am pornit-o 
prin secții, ne-am oprit la dife
rite locuri de muncă din cadrul 
liniilor fie laminare, am pus În
trebări. Ia care răspunsurile 
n-au întîrziat să vină : „da. totul 
merge bine", „munca e organi
zată corespunzător cerințelor", 
„avem tot ce ne trebuie1'.

în uzină se află și tov. ing. 
Constantin Gingărașu. directo
rul întreprinderii, precum și alti 
membri ai conducerii.

I. CHIRIC

(Continuare în pag. a IlI-a)

GRUPUL INDUSTRIAL 
DE CHIMIE RÎMNICU 

VTLCEA

Reacțiile 
din retortele 
chiiniștilor 
decurg normai

‘Inginerul Ion Petcu, țefuT ser
viciului coordonare plan din ca
drul Grupului industrial de 
chimie Rm. Vîlcea, are toate mo
tivele să fie mulțumit. La toate 
secțiile rezultatele existente la 
sfirșitul primei săptămîni pro
ductive din acest cincinal sint 
îmbucurătoare. La unul din pro
dusele principale — leșia de sodă 
caustică — de pildă, s-a realizat 
peste plan o depășire de 40 de 
tone. La normal butanol cifra 
propusă inițial e mărită cu 28 
de tone. Chiar și Ia octanol, la 
policlorură de vinii suspensie,

V. RAVESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

Încă din primele zile ale anului tinerii strungari de la Uzina de 
utilaj și piese de schimb — Su ceava au obținut noi succese la 

producția de unicate și serie mică

UZINA „TRACTORUL" 
BRAȘOV

Dificultățile din 
1970 se mențin 
și in aceastăviu Ausaptamma

în această primă săptămînă 
colectivul de muncă al Uzinei 
„Tractorul" din Brașov a livrat 
60 la sută din planul pieselor de 
schimb pe luna ianuarie și 45 la 
sută din planul de colaborare. 
Sint evident rezultate meri
torii. Dar .producția de trac
toare este rămasă în urmă 
cu 82 de tractoare fizice 
și căutînd explicația ne 
întîlnim cu o mai veche și 
răspîndită lacună : deficiențe

V. ADINA

(Continuare în pag. a lll-a)

Sub titlul de mai sus, propunem cititorului să 
ne întovărășească pe traseele cîtorva investi
gații în biografiile unor tineri de azi. Se știe : 
ACUM și AICI — în contextul dezvoltării mul
tilaterale a țării — se făurește nu numai un nou 
peisaj material, ci și o nouă spiritualitate, omul

de care are nevoie patria pentru permanenta 
ei devenire... Glose ale acestui proces, fișier de 
literatură inspirată din realitatea cea mai con
cretă, „Destinele contemporane" se oferă citi
torului tînăr și ca o oglindă în care să-și pri
vească propriul chip.

FETELE DESPRE BĂIEȚI,
BĂIEȚII DESPRE FETE

Defectele
fetelor,

defectele

------- -------------

Una dintre amintirile cele 
mai dragi ale inginerului Cor- 
neliu Mitrescu se leagă de 
începutul muncii în cadrul 
întreprinderii optice române. 
Amintirea e din perioada i- 
mediat următoare absolvirii 
Politehnicii cu specializarea 
optician, meserie rară, delica
tă, a mîinilor și. a ochilor, pli
nă de satisfacții și încîntări 
pe care un străin de ascunzi
șurile ei este departe de a o 
înțelege la adevărata dimen
siune și de a-i conferi, așa 
cum se petrece cu profesiunile 
de excepție, întreaga frumu
sețe a desăvîrșirii. Pe atunci 
însă, tînărul inginer înarmat 
sumar de facultate cu armele 
teoretice ale meseriei, nici 
măcar la nivelul de înzes
trare curentă al uzinei, sin-

Piatra de 
încercare 
a tinerețiiI

gura din țară cu profil optic, 
urma abia să ia aproape totul 
de la capăt. Nu trebuie să se 
înțeleagă de aici că facultatea

îl lăsase complet descoperit, cu 
mîinile goale, nepregătit și la 
cheremul ironiilor ușoare, dar 
venit în uzină, contactul vio
lent și complicat cu practica 
l-a făcut, spre mirarea lui ne
contenită, set se piardă într-o 
mulțime de nimicuri ce-aveau 
să sfîrșească cu întîmplarea 
ajunsă mai tîrziu izvorul afir
mației grave că „a pierdut 
doi ani din viață".

Dar iată ce s-a întîmplat. 
Intr-una din zile, una din zi
lele în care tînărul inginer 
descoperea cu amărăciune ne
putința de a fi de folos — 
pentru că simțea cu întreaga 
putere a tinereții această ne-

CONSTANTIN STOICIU

(Continuare în pag. a V-a)

băieților
de MIHAI STOIAN

ANGELA MANEA, între
prinderea de industrie locală 
Zimnicea: „Știu că un tînăr 
utecist trebuie să-și perfecțio
neze continuu pregătirea pro
fesională, să respecte discipli
na socialistă a muncii, să fie 
un exemplu".

• La al IX-lea Congres, Uniunea Tineretului 
că rîndurile sale numără peste 2 450 000 
mai mult decît la congresul precedent • Dintre 
prezent în organizație 1 700 000 au devenit uteciști

Școală a educației
comuniste

latd, așadar, cîteva cifre care ilustrează ceea ce în limbaj 
obișnuit numim, precizînd deopotrivă un objectiv de firească 
și statornică preocupare, creșterea numerică a rîndurilor or
ganizației. Sînt, e-adevărat, cifre preliminare, dar singura 
rezervă în analiza lor nu poate fi decît aceea că realitatea 
pe care ele o exprimă este, după cum lasă a înțelege di
namica acțiunilor din aceste zile, capabilă de modificări 
mai importante decît cele luate în considerare. în februarie,

(Continuare în pag. a lll-a)

Comunist poate raporta 
membri. Cu 200 000

tinerii cuprinși în 
în ultimii patru ani.

0

întrebările din chestionar su
nau astfel: Ce defecte crezi că 
au băieții ? Ce defecte crezi că 
au fetele ? Dac-am încerca să în
șirăm acum, pe două coloane, 
defectele atribuite de fete — 
băieților, precum și defectele a- 
tribuite de băieți — fetelor, am 
constata (și mai evident) cit de 
asemănătoare sint acuzațiile pe 
care ambele categorii și le aduc, 
reciproc. Ai impresia, la un mo
ment dat. că „taberele" nu fac, 
de obicei, schimburi de opinii, 
mulțumindu-se să tragă. în mod 
tacit, concluzii pripite. Uimitoare 
nu este (și nici n-ar putea fi 
lipsa de unitate a părerilor chiar 
la vîrste și sexe identice), ci lipsa 
de consecvență a unuia și ace
luiași subiect. Extremismul cu 
care sînt formulate răspunsurile 
nu ține (cît de clar apare acest 
lucru) de o profundă convingere, 
temeinic argumentată in forul 
interior al individului, cît de im
presii disparate, adeseori de o 
infantilitate tardivă (evident. în 
raport cu vîrsta). deci nu sînt, 
realmente. generalizări : sînt 
doar simple concluzii ale unor 
experiențe strict particulare.

Aprovizionarea muncitorilor forestieri

Pădurea poate nu se vede din
copacilor, dar oamenii care lucrează in ea ?

(Continuare în pag. a V-a) >

...Urcam la sfirșitul anului 
trecut pe unul din cele mai im
portante puncte de lucru din 
zona Făgărașului. Drumul șer
puia spectaculos pe Valea 
Strîmbișoarei. De acolo mai sus, 
potecile de abia bănuite sub 
zăpada proaspăt căzută, erau 
singurele indicii că undeva pe- 
creasta de munte oamenii în
frățiți cu pădurea și înălțimile 
își desfășurau obișnuita activi
tate de fiecare zl. Poate nicăieri 
nu am înțeles mai bine auten
tica senj’nificație a unei „zile de

muncă" pentru că în exploată
rile forestiere. splendidul e- 
fort al îndeplinirii și depășirii

de peste zi își găsește compen
sarea în asigurarea unor condi
ții de corespunzătoare,

sarcinilor de plan se măsoară 
în „zi lumină".

Firesc să te întrebi atunci 
ce se întîmplă seara, „acasă" la 
forestieri, în ce măsură efortul

cum se face aprovizionarea cu 
alimente și ce mijloace de în
drumare, politice și culturale, 
au la dispoziție, într-un cuvînt

MARIA DRĂGUȚ, elevă, 
Școala generală 3, Zimnicea. 
„în clipa cînd am primit car
netul m-am gîndit la discu
țiile din orele de dirigenție, 
la lecturile mele și mi-am a- 
mintit atîtea figuri de uteciști 
eroi. Singura mea dorință este 
să le semăn lor".

cum pot fi scoase din izolare 
aceste locuri atît de izolate.

Să pătrundem deci, în cele 
două dormitoare ale punctului 
de lucru Strîmbișoara, aparți- 
nînd de I. F. Făgăraș. O sobă 
în mijloc reușește cu greu 
să învingă gerul din cre
ierul munților, care se strecoa
ră lejer printr-o ușă ce se zgîl- 
țîie la fiecare rafală a vîntu- 
lui.

A. VELEA

(Continuare în pag. a Il-a)

ION BOROBOCEA, 
Școala generală 3 Zimnicea. 
„Vreau să învăț, vreau să cu
nosc tot ce este valoros și pro
gresist în cultura și arta uni
versală, așa cum ne învață 
organizația noastră de tineri 
comuniști".

PATETICUL
ORDIN

DE SERVICIU
de MIHAI NEGULESCU

Vizitînd Bucureștii, sau oricare dintre celelalte n centre 
de învățămînt superior ale țării, între două ședințe sou 
două trenuri, ai renunțat la aburul cafelei în barul de zi 
de la colțul străzii. Te-ai abătut în schimb, așa, fără vreun 
gînd anume, spre poarta fostei tale scoli sau facultăți. După 
ani de zile te-ai abătut, printre boboci, spre vechile amfi
teatre.

Subiect și obiect predilect al romanței, întoarcerea în 
timp, întoarcerea la o condiție anterioară, are în acest caz 
cu totul altă rezonanță. Treaptă de lumină în istoria uma
nității, socialismul a deschis amfiteatrele către tot ce are 
mai dotat, mai perseverent și mai creator națiunea căreia 
îi aparținem. Societatea noastră are nevoie de o cultură 
avansată, de o știință aplicată concret progresului poliva
lent, continuu, ai patriei. A avea o diplomă școlară, uni
versitară sau politehnică echivalează cu o carte de vizită 
către izvoarele înseși ale puterii și dinamismului acestei so
cietăți.

Dar o diplomă nu se poate confunda cu un bilet de voie, 
evazjv, către însingurare și egoism. Locul fiecăruia dintre 
noi în marele flux constructiv, nu se stabilește numai prin- 
tr-un ordin de repartizare. Locul trebuie aflat și consolidat 
cu acea autorepartizare, cu acea opțiune intimă fără de 
care nu am fi altceva decît simple entităti profesionale-

Școala românească are marea menire, onorată tot mai 
profund an de an, de a crea nu numai posesori de diplo
me, ci promoții de oameni bine informați, dotați cu apti
tudini practice, devotați sensului major al activității pe care 
o vor profesa.

La reîntoarcerea de o clipă, în băncile tinereții noastre, 
rememorăm — cu emoție participativă — acele cuvinte de 
acută rezonantă rostite cu prilejul celei mai înalte prelegeri 
de filozofie, de omenie și de responsabilitate socială, a- 
dresată sfudențimii române, la 1 octombrie trecut, de către 
secretarul general al partidului nostru. A învăța fără între
rupere, de Ja 6 la 60 de ani, a învăța din practică și pen
tru practică, iată trăsătura distinctivă a unei culturi avan
sate, a unei societăți ce posedă astfel cheia autoperfeefio- 
nării.

Peste chenarul diplomei de absolvire, cum să nu simți su- 
prapunîndu-se litera unui patetic ordin de serviciu ? Cît 
trăiește omul învață — spune o înțeleaptă vorbă a aces
tui popor. Și, învățînd astfel, află, de bună seamă, puterea 
de a fi cît mai folositor domeniului practic sau științific
căruia i s-a dedicat și progresului țării, deopotrivă- 

§___________________
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nea, o impresie cu totul deose
bită călușarii din Boiu și O- 
răștioara de Sus.

114 200 SPECTACOLE 
CINEMATOGRAFICE

...se vor desfășura în cadrul 
tradiționalului „Festival al fil
mului la sate", aceasta Insem- 
nînd rularea în cele 5 710 cine
matografe sătești a celor 20 de 
filme artistice de lung metraj, 
fără a mai socoti documentarele 
agricole, filmele de animație, 
scurt-metrajele. Socotind doar 
cite 100 de participanți la un 
singur spectacol, mai mult de 
jumătate din populația țării, 
peste 11 milioane, vor viziona 
în aceste zile filmele din pro
gramul festivalului.

Este îmbucurător și faptul că, 
renunțînd la niște forme nea
venite de popularizare, astăzi 
se apelează doar la propaganda 
vizuală prin afișe, panouri și 
pliante.

în plină desfășurare, ediția 
din acest an a festivalului filmu
lui la sate cunoaște și un mai 
sporit interes din partea comi
tetelor județene de cultură și 
artă, din partea organelor locale 
de stat care s-au străduit să 
ofere condiții îmbunătățite pe 
linia asigurării tehnico-mate- 
riale a cinematografelor sătești.

Dacă ediția actuală realizează, 
și în formă și în conținut, o mai 
atentă pregătire, ne referim în 
special la repertoriul festivalu
lui, nu putem trece cu vederea 
unele mici „defecțiuni". E foar
te bine că au fost incluse filme 
istorice, de actualitate ori fil
mele pentru copii, ținîndu-se 
seama de calitatea lor. Dar, 
vrînd să facă o popularizare fil
mului românesc, a fost inclus 
în afara coproducției istorice 
româno-maghiare-slovace „Sen
tința" — film inspirat din bio
grafia Iui Gheorghe Doja, și fil
mul „Canarul și viscolul", peli
culă a cărei formă narativă e 
foarte greoaie ca să nu mai spu
nem de valoarea lui discutabilă. 
Desigur, există scuza lipsei de 
premiere românești In această 
perioadă. Oricum, saltul de la, 
să zicem „Păcatul dragostei" la 
„Canarul și viscolul", referin- 
du-ne doar la aspectul acesta al 
limbajului cinematografic e „ris
cant".

Credem că se impune ca, după 
ediția din acest an, să se organi
zeze o discuție de lucru la care 
să participe difuzorii de film, 
comitetele județene de cultură 
și artă cit și presa, pentru sin
tetizarea experienței edițiilor de 
pînă acum și să poată jalona 
criteriile viitoarei ediții în așa 
fel încît populara manifestare 
„Festivalul filmului la sate" să 
cunoască pe lingă atîtea alte 
succese pe care le-a obținut și 
pe acela al actului cultural de 
substanță.

TUDOR STANESCU

CĂLUȘARII
Dansul Călușarilor prezintă 

numeroase particularități chiar 
de la o localitate Ia alta, care 
îl distanțează de Călușul jucat 
in alte zone ale țării. Pentru 
evidențierea și punerea lor în 
valoare, se organizează în fie
care an un festival al acestor 
formații artistice remarcabile 
prin virtuozitate și exube
ranță.

Duminică s-a consumat, la 
Deva, într-o sală de spectaco
le arhiplină, cea de a doua e- 
diție care încununează, la rîn- 
dul ei, o manifestare folclori
că de amploare, desfășurată 
pe parcursul a două luni. Au 
participat 14 din cele 36 de 
formații care au evoluat în e- 
tape pe zone. Am avut prile
jul să admirăm evoluția unor 
echipe de călușari formate din 
tineri (Romos), din copii (Ra- 
polt, Orăștioara de Sus), sau 
combinate (Boșorod) care s-au 
întrecut în măiestrie cu cele 
ale vîrstnicilor din Beriu, Din
eu, Boiu, Geoagiu etc. Premii
le speciale al festivalului și 
premiile Comitetului județean 
al U.T.C. au fost atribuite că
lușarilor din Romor, care au 
demonstrat o înaltă virtuozi
tate, originalitate și autentici
tate. Ei s-au evidențiat și la 
concursul republican al ama
torilor, obținînd numeroase 
premii. Au produs, de aseme

„DE LA ATENEUL 
TINERETULUI LA 
ATENEUL ROMÂN"

Duminică a avut loc la Ate
neul tineretului din Capitală un 
concert de muzică clasică din 
ciclul intitulat „De la Ateneul 
tineretului la Ateneul Român". 
Acest program, realizat de Ate
neul tineretului la inițiativa to
varășului Mircea Ștefănescu. re
dactor la Editura muzicală, cu 
sprijinul Comitetului U.T.C. al 
sectorului I. se înscrie într-o sta
giune permanentă de concerte ce 
au loc in fiecare duminică dimi
neață.

Concertul de duminică. 10 ia
nuarie. a cuprins piese de Bach, 
Enescu. Beethoven, Lalo, inter
pretate de Constantin Zanida- 
che. violă, acompaniat la pian de 
Floricica Gabriela Popescu ; A- 
lice Papazian. pian : Mariana 
Kauntz, violoncel ; Elena Po
pescu, vioară, acompaniată de 
Marieta Leonte la pian, El a des
chis a doua parte a stagiunii și 
totodată a oferit prilejul de a in- 
mîna diplome și flori tinerilor 
soliști de muzică instrumentală 
de la liceele de muzică și con
servator care și-au dat concursul 
la cele 13 recitaluri din prima 
parte a stagiunii. Printre . cei 
premiați sînt : Viorica Mari
nescu Hegel, Hîrsu Vladimir, A- 
drian Tomescu, Florin Giripescu, 
Mariana Mureșan. Horia Tudor, 
și trioul Luminița Ghencea, Io
sif Calef. Ioana Buricescu.

M. T.

PENTRU CÎTIVA ZECI 
DE METRI

Două alei asfaltate distruse, 
băncile, trandafirii, instalația e- 
lectrică de pe alei, instalația de 
apă, trotuarele de protecție sfă- 
rîmate. Acest bilanț puțin obiș
nuit în aritmetica noastră coti
diană se înscrie — culmea ! — 
în perimetrul unui monument is
toric : mausoleul din Focșani.

Construcția, pentru a cărei 
restaurare Comitetul județean de 
cultură și artă a investit anul tre
cut 60 000 de lei, se află într-o 
stare de plîns, pentru simplul 
motiv că Direcția județeană de 
construcții și sistematizare a a- 
les-o drept vecină a unui cvar
tal de blocuri. Nimic condamna
bil în această alăturare de trecut 
și prezent, cu condiția ca ultimul 
să-i respecte celui dintîi măcar... 
vârsta. In cazul de față, sfidînd 
orice normă legală camioanelor 
încărcate cu material de con
strucții li s-a ales drumul cel mai 
scurt spre destinație : aleile par
cului care înconjoară mausoleul, 
boschetele sale de trandafiri. Un 
asemenea vandalism devine inex
plicabil dacă ne gîndim că un 
ocol de cîțiva zeci de metri ar 
fi evitat pagubele materiale, s-ar 
fi abținut de la încălcarea legii 
(H.C.M. 661/22.IV.I955), și n-ai 
fi sărăcit peisajul turistic de un 
popas interesant.

S. SOFIA

O SINGURĂ TEMĂ : 
SPORTUL

Care spectator nu dorește să-și 
revadă sportivul preferat într-o 
fază caracteristică numai „lui"? 
Cine nu dorește să „vadă“ ceea 
ce la meciul cu pricina nu a pu
tut „vedea"? Ce sportiv nu este 
amator să se privească într-o sec-- 
vență statică surprinsă atunci 
când era în focul întrecerii spor
tive ? Iată motive pentru care

Romeo Onodi, fotoreporter spor
tiv la clubul „Steaua", și-a selec
ționat un număr de 57 de lu
crări, pe care și le-a expus în 
holul sălii de spectacole C.C.A. 
(Bd. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 2).

Descoperim în fotografia lui 
Romeo Onodi momente de înal
tă tensiune sportivă privite prin 
„transfocator" („Nedumerire", 
„Hora lui... Gruia", „Iși croiește 
drum", „Și așa se joacă hand
bal"), de măiestrie artistică („Mo
zaic de piatră"), de amuzament 
(„Frîntă de... rnînă", „Pe verti
cală, pe orizontală", „Fotografia
ză, colega !“,

OCT. MIRCEA

bine și mai mult, de pașii hotă- 
rîți sau nu, în tot ceea ce reali
zăm în jurul nostru. Dominant 
în filmul pe care tinerii din ora
șul Cluj îl pregătesc este latura 
etică a vieții, îndoilelile și jude
cata severă, certitudinea adevă
rului și lupta pentru el. Cele trei 
părți ale scenariului poartă titluri 
ca Pașii, Judecata, Mărturisiri.

V. VETIȘANU

CRONICI

Asta-i întrebarea!

PENTRU
TÂMPUL DV.

LABER

CONCURS 
STUDENȚESC DE 
LITERATURĂ 
DRAMATICĂ

In dorința vitalizării 
și materializării ideii de 
teatru studențesc, cît și 
în intenția de a impri
ma acestuia o activita- 
și permanentă, revista 
„Amfiteatru" și Casa 
de cultură a studenților 
din București anunță 
deschiderea unui con
curs național de litera
tură dramatică, în afara 
Festivalului de artă stu
dențească.

Textele, a căror tema
tică și modalități de ex
presie le dorim cît mai 
variate, vor fi trimise 
Pe adresa : Casa de cul
tură a studenților „Gri- 
gore Preoteasa", Calea 
Plevnei nr. 61, București 
pînă cel mai tîrziu la 31 
martie 1971, urmind ca 
în cursul lunii iunie 1971, 
să fie acordate cele trei 
premii rezervate acestei 
manifestări. Subliniem 
că cele mai bune texte 
vor fi puse în scenă în 
cadrul „Teatrului labo
rator studențesc", care 
funcționează pe lingă 
Casa studenților din 
București, editîndu-se și 
un caiet al acestui con
curs.

NOI ATRACȚII 
BRAȘOVENE

La Bran, in județul Brașov, în 
preajma străvechiului 
care adăpostește azi un 
sânt muzeu, pe șoseaua 
Cîmpulung. s-a dat in

castel 
intere- 

Brașov- 
exploa-

tare un modern complex turis
tic. Acesta cuprinde un hotel 
cu 60 de locuri, restaurant cu 
120 de locuri. Un alt complex 
turistic a fost dat in folosință 
Ia Perșani. La Poiana Brașov a 
fost dat in folosință la întreaga
capacitate noul hotel turistic cu
340 de locuri. Se fac pregătiri 
pentru începerea construcției la 
alte două hoteluri turistice, unul
la Poiana Brașov in preajma cu
noscutului complex cabana Ca
pra Neagră, altul în centrul ora
șului Brașov.

• •• DUPĂ BAL. Pe 1 ia
nuarie. Emeric Vivarosi (17 
ani) s-a dus la balul din sat. 
împreună cu prietenii a băut 
țuică mult mai multă decît 
putea suporta organismul lui 
tînăr și nedeprins cu alcoo
lul. La întoarcerea spre casă, 
revenind împreună cu trei 
prieteni, Emcric a rămas în 
urmă dar niciunui din cei trei 
nu s-a întors să vadă ce s-a 
intîmplat cu el. Nemaiputînd 
să se țină pe picioare din 
cauza stării avansate de e- 
brietate in care se afla, cl a 
căzut în zăpadă și a înghețat 
fiind găsit abia după trei zile. 
Nici părinții nu s-au îngrijo
rat de lipsa lui fiindcă-1 cre
deau plecat la rude... in Ora
dea I

»«« ulciorul s-a 
SPART. Anchetând două fur
turi din locuințele unor ce
tățeni, miliția județului Ca- 
raș-Severin a descoperit și a- 
restat o bandă care are la 
activ 43 de spargeri in județ 
și 4 furturi de biciclete efec
tuate in județul Timiș. Au 
fost reținuți Ioan și Crăciun 
Nonu. lordache și O. Tănaso 
și Oancea Danciu. In același 
timp a fost arestat și Cons
tantin Maricescu, care se 
specializase in furturi prin 
spargere la cabanele fores
tiere și cantoanele silvice din 
județ. El a recunoscut 14 a- 
semenea infracțiuni din care 
a... adunat 42 500 lei.

• •• LA RIND. In seara 
zilei de 6 ianuarie, miliția din 
Tecuci a fost sesizată de că
tre o trecătoare că o unitate 
de legume si fructe și o tu
tungerie au fost sparte de că
tre autori necunoscuți. An
cheta efectuată operativ a 
constatat, că între timp hoții 
pătrunseseră și în magazinul 
de delicatese. Urmărirea nil a 
durat mult, fiindcă după cum 
se vede infractorii se hotărî- 
seră să ia magazinele la rînd: 
ei au fost descoperiri înlr-o 
parfumerie unde intraseră pe 
geam și tocmai se aprovizio
nau din raft. Vizitatorii noc
turni ai magazinelor din Te
cuci sînt Gh. Mustată <19 ani), 
din strada Plugului 60 și AI. 
Măricel (15 ani) din strada 
Gîriei nr. 37.

M« CIT FAC 1 + 2. Va- 
sile Trifan (22 ani), din 
comuna Mărgineni. județul 
Neamț, șofer la autobaza din 
Piatra Neamț, a efectuat in
tr-o zi transportul a. 40 de 
tone balast în 8 curse. După 
ce a primit bonul de confir
mare a trecut înaintea cifrei 
8 un 2 iar în fata lui 40 un 
1. Astfel că reieșea că trans
portase într-o zi 140 de tone 
în 28 de curse. Pentru care a 
si încasat 530 de lei in plus. 
In prezent suma i-a fost re
ținută din salariu, iar dosa
rul său înaintat procuraturii

O săptămînă săracă în eveni
mente T. y. O săpțămînă boga
tă în reluări — de la momente 
ale programului de revelion, la 
„Ciuta". La cererea telespecta
torilor sau la cererea redacții
lor T. V. Mă rog, cum era de 
așteptat. Nu-i primul an pe ca
re televiziunea îl începe parcă 
fără prea multă tragere de ini
mă, parcă obosită — e doar pri
mul an cînd o asemenea săptă
mînă urmează unui revelion 
de succes, părînd încă mai ce
nușie. Să nu ne grăbim, să nu 
pretindem cu nerăbdare confir
marea testului chiar de a doua 
zi...

Dintr-o asemenea săptămînă 
fără vîrfuri ar fi de notat că 
s-a încheiat încă un serial de 
solidă profesionalitate engle
zească (iar de aseară recitim, 
tot în englezește, „Doamna Bo
vary"), că „Steaua polară" ră- 
mine încă o emisiune care mai 
trebuie să se limpezească singu
ră înainte <ie a putea fi com
parată cu ceea ce ea însăși și-a 
propus să fie, că filmele conti
nuă să pară împrumutate de la 
Arhivă cu preț redus, că pro
gramele de muzică ușoară și 
populară au fost palide față de 
galele sărbătorești care le-au 
precedat... O săptămînă fără re
lief deci, care ar fi oferit cro
nicarului prea puține subiecte 
de comentat daoă...

...Dacă n-ar fi conținut și 
„Conferința de presă T.V." de 
joi, 7 ianuarie, care ne oferă a- 
cum prilejul să medităm cu mai 
multă atenție la acest gen nou 
de emisiuni pentru televiziunea 
noastră. Evident, experiența 
este redusă în acest domeniu — 
atît pentru redactori cît și pen
tru cei intervievați. Ideea con
ferințelor de presă s-a născut 
Ia televiziune o dată cu cerința 
substanțializârii intervențiilor 
proprii în procesele perfecționă
rii vieții noastre sociale și co
respunde întrutotul climatului 
de largă democrație existent în 
țara noastră, indicației partidu

lui ca presa și televiziunea să 
promoveze cu mai mult curaj 
confruntările de opinii, să-i pu
nă pe cei responsabili cu îndru
marea și conducerea treburilor 
într-un anumit domeniu să in
formeze și să răspundă direct 
opiniei publice.

Cele cîteva „Conferințe de 
presă T. V." organizate pînă a- 
cum bineînțeles că nu puteau 
atinge idealul, dar au tins evi
dent spre realizarea unora din
tre dezideratele amintite. Spre 
mirarea noastră, ultima, care 
trebuia In chip justificat să mar
cheze un progres îndeosebi în 
adîncirea caracterului de confe

rință de presă prin răspunsuri 
deschise, directe, ale celui in
tervievat la întrebările ziariști
lor, a marcat un notabil regres.

Este evident că succesul unei 
asemenea confruntări în fața 
telespectatorilor se asigură prin 
echilibrul valoric și — vom sub
linia noi — prin sinceritatea cu 
care ambele „tabere" abordea
ză problemele în discuție. Or, 
rețineri au existat în egală mă
sură și de o parte și de alta. Po
litețea exagerată cu care în ca
litate de gazdă — își tratează 
Manase Radnev oaspeții, riscă 
nu numai să-1 situeze în afara 
dezbaterilor, dar și să dea un 
ton „alb" discuției. Ca să fim 
ușor malițioși, vom spune că — 
în asemenea condiții, rolul d«

organizator poate fi onorat și 
prin simpla... prezență pe gene
ric. Poate și din această cauză, 
ceilalți colegi de breaslă invi
tați se simt tentați doar să su
gereze adesea pistele critice 
spre care pot merge schimbu
rile de idei, ceea ce creează o 
atmosferă de complezență reci
procă, spre enervarea telespec
tatorului care așteaptă explica
ții lămuritoare. N-a fost, desi
gur, în această emisiune cazul 
lui Nicolae Dragoș, singurul ca
re dovedea că are într-adevăr 
ceva de întrebat și, implicit, de 
spus. Efectul „curteniei" a apă
rut însă în modul mult prea de
tașat și evaziv cu care și-a for
mulat răspunsurile președintele 
C.S.C.A. Nu vrem să intrăm 
aici în detalierea chestiunilor. 
Nu vom reanaliza succesele și 
limitele sistemului editorial, al 
stabilirii tirajelor, nici greșeli
le, recunoscute, cînd este vorba 
de organizarea producției cine
matografice. Dar tocmai pentru 
a contribui la clarificarea prin
cipială a îndatoririlor care re
vin celui ce ține o conferință 
de presă, vom sublinia că ni se 
pare nejustificată abordarea 
constatatlvă a unor asemenea 
lipsuri, cînd instituția pe care 
o conduci răspunde direct și de 
politica editorială și de moda
litățile de repartizare a fondu
rilor bănești alocate de stat ci
nematografiei. Nu vom ascun
de, deci, mirarea noastră față 
de tonul mult prea senin, față 
de detașarea cu care președin
tele Pompiliu Macovei a pre
luat, în răspunsurile date, cri
tici ce se adresau direct 
C.S.C.A. și, deci, și domniei sa
le. în felul acesta conferința de 
presă, contrar caracterului ei, a 
apărut doar ca o blinda conver
sație între cîțiva oameni de cul
tură, încît spre final pur și sim
plu îți venea să te întrebi : a- 
tunci, cine e în drept să ne dea 
explicații, să ne asigure de mă
surile necesare ?

COSTIN BUZDUGAN

Concert popular

„PAȘII" —
PRIMII PAȘI ÎN FILM

Tinerii din municipiul Cluj 
vor avea prilejul să vizioneze un 
film inspirat din viața lor. Comi
tetul municipal U.T.C., în cola
borare cu specialiștii locali și 
organele judiciare, a discutat 
scenariul primului film realizat 
de tinerii din oraș, intitulat 
Pașii.

Evident, e vorba de pașii fă- 
cuți în viața de fiecare zi, de 
pașii corecți ai moralei, de pașii 
care se îndreaptă spre locul de 
muncă cu dorința de a face mai

în Editura politică 
a apărut:
SCIENTICA

sau știința despre 
știință

(Contribuții la teo
ria și practica or
ganizării cercetării 
științifice)

Concert popular, concertul 
conceput ca o manifestare mu
zicală de largă audiență, ca o e- 
tapă intermediară între simfoni
cul cu un program, de rigoare și 
manifestările de largă atractivi- 
tate, „spectacolul" menit a fi o 
„invitație" la concertele perio
dice ale Filarmonicilor, a cam dis
părut în ultimul timp de pe a- 
fișele muzicale.

Am asistat săptămînă trecută 
la Brașov, la un concert care 
deși eia intitulat „Melodii nemu
ritoare" avea structura clasică a 
unui concert popular.

Invitând doi soliști clujeni, (Lu
cia V. Toth și Ștefan Gaspar), a- 
pelînd la doi dintre artiștii lirici 
ai Brașovului (Teri Gabor și G. 
Benedek), dirijorul Mircea Lu- 
cescu și-a propus un reprezenta
tiv program de concert popular 
axat pe piese din literatura muzi
cală maghiară.

Mircea Lucescu și-a dovedit 
înainte de toate gustul artistic, 
cultura stilistică, spiritul de or- 
ganziare a unei manifestări de a- 
tractivitate și de eficiență educa
tivă în alcătuirea programului în 
care alături de „momente" din 
celebre operete am găsit remar
cabile pagini simfonice semnate 
de Erkel, Liszt, Kodaly, Weiner.

Dincolo de unele distonări, de 
atitudini „scenice" incompatibile 
cu sala de concert, (și de unele 
neglijențe ale orchestrei în a- 
companiament), soliștii ne-au 
tălmăcit cu muzicalitate și far
mec, selecțiuni din operetele

„Silvia", „Contesa Maritza", 
„Prințesa circului", „Văduva ve
selă", „Dragoste de țigan', „Țara 
surîsului".

Momentele esențiale ale Con
certului popular brașovean mi 
s-au părut totuși cele orchestra
le, fixate drept „intermezzouri" 
între paginile atît de cunoscute 
ale operetelor. Celebra versiune 
orchestrală a celei de a doua

Rapsodii a lui Liszt, ,',lntermez- 
zoul" din „Harry Ianos", „Diver
tismentul" lui Weiner au consti
tuit „pagini" de interes al unui 
concert popular „centrat" pe o u- 
nică temă, pagini capabile să a- 
tragă atenția asupra frumuseților 
unor lucrări simfonice.

Filarmonica „Gheorghe Dima" 
din Brașov a cîștigat mult în ul
timul timp în domeniul omogeni
zării compartimentelor, în acura
tețe sonoră. Impecabilitatea rit
micii demonstrează un îndelun
gat sistem de lucru al dirijorilor

permanenți cu orchestra cu efici
ență în timp.

Dincolo de unele decalaje, de 
incapacitatea unor instrumentiști 
de a răspunde expresivelor solici
tări ale dirijorului, masa orches
trală impune prin perfect dozaj 
între compartimente, prin fru
musețea sunetului, prin bogăția 
dinamicii. Dintre cei mai valo
roși instrumentiști aș aminti 
(chiar dacă lipsa unui program 
de sală nu-mi permite să citez 
nume), ne concert-maestru, (cu 
un ton pur. cu o frazare riguroa
să), pe primul flautist (excelent 
în piesa lui Kodaly, și pe timpa
nist, o tînără instrumentistă punc
tând cu eleganță fiecare indica
ție ritmică.

Primul concert din noul an al 
Filarmonicii din Brașov reprezin
tă, fără îndoială, un succes inter
pretativ. Din păcate valorile sale 
educative au fost diminuate, pe 
de o parte, de deficiențele în do
meniul mobilizării tinerilor (la 
concertul intitulat „educativ" de 
la ora 11 a.m., au fost foarte pu
țini tineri cu toate că a fost spe
cial organizat pentru elevi și 
studenți), iar pe de altă parte, 
din lipsa de grijă a secretariatu
lui muzical pentru redactarea u- 
nei succinte prezentări a piese
lor înscrise în program, a locului 
lor în istoria muzicii, prezentato
rul mărginindu-se — tot din lipsa 
unui program de sală — doar la 
anunțul lor.

IOSIF SAVA

URSUL ȘI PĂPUȘA : rulează la 
Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,30;
19; 21,15), Capitol (orele 8,45; 10,45; 
12,45; 15; 17,15), Favorit (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

CRIMA ȘI PEDEAPSA : rulează 
la Capitol (ora 19,15).

CÎNTECELE MARII : rulează la 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30;
16; 18,30; 20,45).

B.D. INTRA ÎN ACȚIUNE : ru
lează la Central (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Gloria (orele 
9,30; 12; 15; 17,30; 20), Modern (ore
le 8; 10,30: 12,45; 15,30; 18,15; 21).

GENOVEVA DE BRABANT : 
rulează la București (orele 8,30; 
10,30; 12,30; 14,30; 16,45; 19; 21),
Victoria (orele 8,30; 10,30; 12,30;
14,30; 16,30).

ȘARADA : rulează la Festival 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18.30; 21), 
Feroviar (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Excelsior (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Melodia (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 13,30; 20,45).

SEMNALE PE DRUM : rulează 
la Victoria (orele 18; 20,30).

PRIMUL CURIER : rulează la 
Lumina (orele 18,30; 20,30).

CAPCANA : rulează la Lumina 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16).

FABLIO MAGICIANUL : rulea
ză la Doina (ora 10).

PĂSĂRILE : rulează la Doina 
(orele 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

PENTRU PACE ȘI COLABORA
RE INTERNAȚIONALA — film 
dedicat participării președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, la Sesiunea Jubiliară a 
O.N.U. și vizitei în S.U.A. Vizita 
de lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în județele Satu Mare, 
Maramureș șl Sălaj. Prieteni de 
vatră veche : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9,15; 11.30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30).

POMUL DE CRĂCIUN : rulează 
la Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,30), Aurora (orele 9,30; 
12; 15,45; 18; 20,15), Tomis (orele 
9,30; 12; 15,15; 17,45; 20,15).

POVEȘTILE PITICULUI BIM
BO : rulează la înfrățirea (orele 
15,30; 17,45).

AI GRIJA DE SUZI : rulează la 
înfrățirea (orele 20) ; Ferentari 
(orele 15,30; 17.45; 20).

ATENȚIE, BROASCA ȚESTOA
SA ! ; rulează la Buzești (ora
15.30) .

STĂPIN PE SITUAȚIE : rulea
ză la Buzești (orele 18; 20,15).

VAGABONDUL : rulează la Da
cia (orele 8,30; 12; 15.30; 19), Lira 
(orele 9; 12,30; 16; 19,30), Arta (ore
le 9; 12.30; 16; 19,30).

ÎN GHEARELE INVIZIBILE 
ALE DOCTORULUI MABUSE : 
rulează la Bucegl (orele 16; 18.15;
20.30) .

CĂPITANUL FLORIAN : rulea. 
ză la Unirea (orele 15,30; 18; 20,15), 
Moșilor (orele 15.30; 18; 20.15).

CĂLUGĂRIȚĂ DIN MONZA : 
rulează la Drumul Sării (orele 
15,30; 17,45; 20).

FEMEIA SĂ SE TEAMĂ DE 
BĂRBAT : rulează la Giuleștl (o- 
rele 15.30; 18; 20,30).

100 DE CARABINE : rulează la 
Cotrocenl (orele 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) .

KING KONK EVADEAZA : ru
lează la Crîngași (orele 15,30; 18;
20.15) , Munca (orele 15,30; 18;
20.15) .

CIRC FARA FRONTIERE : ru
lează la Floreasca (orele 15,30; 18;
20.30) , Flamura (orele 9; 11,15; 16; 
18,15; 20,30).

RĂZBUNAREA SFÎNTULUÎ : 
rulează la Viitorul (orele 15,45; 18;
20.15) , Rahova (orele 15; 17; 19; 21).

Z : ruleașă la Miorița (orele 10; 
12,30; 15; 17,30; 20).

DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
rulează la Popular (orele 15,30; 18;
20.15) .

SOARELE ALB AL PUSTIU
LUI : rulează la Flacăra (orele 
15,30; 17,45; 20).

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE : ru
lează Ia Vitan (orele 15,30; 18;
20,15).

DEPARTE DE LUMEA DEZ
LĂNȚUITA : rulează la la Pro
gresul (orele 15,30; 19).

ÎMPUȘCĂTURI PE PORTA
TIV : rulează la Pacea (orele 18; 
18; 20).

AMINTIRI BUCUREȘTF.NE : 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 18; 
20,15).

APROVIZIONAREA
MUNCITORILOR FORESTIERI

(Urmare din pag. 1)

— Gel mai greu o ducem to
tuși cu aprovizionarea — îmi 
spune șeful de brigadă Costică 
Gălățeanu. Hrana noastră, a 
forestierilor, are un anumit spe
cific, din păcate puțin cunoscut 
de cei care ne livrează alimen
tele. Ne lipsesc chiar sortimen
tele de bază : mălai, cartofi, 
unele mezeluri, conserve la un 
preț accesibil și mai... proas
pete ; chiar șl plinea proaspătă 
vine rar la noi. O fi sănătos 
aerul tare de munte, dar în 
munca noastră, hrana trebuie 
să conțină ceva mai... multișoare 
calorii.

Nu știu dacă interlocutorul 
meu face aluzie la „funcționari 
ai I.F Făgăraș" care nu prea 
calcă prin exploatările fores
tiere. Știu însă că aici ziarele 
sînt o raritate, scrisorile sosesc 
cînd se nimerește un binevoitor, 
lipsind pînă și aparatul de ra
dio, obligatoriu prevăzut în do
tare. Pe celălalt versant, Ia

Strîmba, exploatare aparținînd 
tot de I.F. Făgăraș, se află 
„centrul" de aprovizionare des
chis odată pe săptămînă cîteva 
ore. Ce surprinde cel mai mult 
este lipsa unei activități ob
ștești, a unei vieți de organiza
ție. Doi tineri, Ion Botez ți Da
mian Osoloș, deși lucrau aici 
de peste o lună, nici nu știau 
(de necrezut !) denumirea între
prinderii. Angajarea le-a aran- 
jat-o un „concetățean" care 
s-a dus la Făgăraș și le-a fă
cut „formele", veniseră de la un 
I.A.S. din județul Covasna unde 
mai lucraseră o lună. Și situa
ția lor nu este singulară. Ar 
vrea să fie primiți în organiza
ția U.T.C. dar nu cunosc ce „for
me" sînt necesare ? I Să ne mai 
mire fluctuația tinerilor în ex
ploatările forestiere, în condi
țiile cînd trec luni în șir fără 
să fie întrebați măcar de unde 
au venit și cum îi cheamă ?

...A două zi, am purces din 
nou Ia drum. Pentru citadin, 
peisajul este reconfortant. Înăl

țimile spectaculoase ale Pietrii 
Craiului sporesc plăcerea as
censiunii. Și drumul urcă, urcă 
spre izvoarele Bîrsei lui Bucur 
acolo unde sub streașină de 
munte stă ascunsă cabana mun
citorilor forestieri din parchetul 
Deleni. Spre nemulțumirea re
porterului deși „stăpînul" este 
altul (Brașov) situația este a- 
ceeași. Nu mai enumerăm lista 
sortimentelor ce lipsesc din 
„rația" săptămînală a oamenilor, 
nici faptul că ziarele, revistele, 
scrisorile apar din cînd în cînd 
la salariu. Și aici lipsesc cear
ceafurile, păturile, elementarul 
mobilier necesar într-un dormi
tor, trusa medicală etc. M-a 
surprins neîncrederea oameni
lor, că au în fața, lor un ziarist 
în carne și oase !

— De ce vă minunați așa, 
i-am întrebat.

— Păi dumneavostră nu 
ne-ați crede să vă spunem că 
nu am văzut pe nimeni măcar 
din conducerea întreprinderii 
pe aici. Și unii avem ani de

cînd muncim prin părțile astea.
— Și chiar vreți să mă faceți 

să cred că nu a călcat nimeni 
pe aici, nici din conducerea în
treprinderii, nici din partea 
organizației de sindicat sau 
U.T.C. ?

— Or fi venit, dar poate cînd 
noi sîntem în inima codrilor. 
Ba să nu mințim. A fost cu noi 
la pădure un inginer, care a tot 
cronometrat cu ceasul cînd noi 
munceam. Am gîndit că o fi 
făcut ceva pe la Brașov și 
l-au sancționat o săptămînă să 
stea cu noi în munți. Dar de 
atunci..

Oricît haz ar putea avea o ase
menea afirmație, adevărul ei 
întristează. Pentru că am întâl
nit in parchetele forestiere 
oameni harnioi, plini de viață, 
dornici să fie informați despre 
ce se întîlnplă în țară, despre 
politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, cu 
conștiința participării active la 
mărețul program de construcție 
a societății socialiste. De ce 
i-am uitat, de ce îi lăsăm în 
izolare ?

Am stat de vorbă cu cîțiva 
tineri, membri ai organizației 
U.T.C. din I.F Brașov, frun
tași în producție la locul lor 
de muncă. Teodor Ivașcu, Ga
briel Ceun, Ion Croiu și alții, ar 
dori să știe măcar cine este se
cretarul organizației de tineret, 
să fie și ei luați în evidență, 
să nu plătească cotizația la 3 
sau 6 luni cînd se duc acasă în 
satele de baștină. Să fi în
trebat de existența unei vieți de 
o-ganizație statutare ? Cum și 
cine să-mi fi dat răspunsul.

— Mai aducem vorba de neca
zurile noastre in ședințele de 
Droducție, îmi spunea un munci
tor mai vîrstnic, Nicolae Boboc. 
Dar parcă am vorbi la stele, ni
meni nu ne bagă în seamă. Om 
fi noi în pădure, dar nici în 
pădure nu este ca în codru.

Am vizitat și o cabană fores
tieră mai apropiată de Brașov 
cu convingerea că măcar aici 
voi găsi argumentul care să 
contrazică — cum spuneam la 
început — tradiția neajunsurilor 
din exploatările forestiere. Și 
deși pînă aproape de cabana 
Varna, de lîngă Timișul de Jos, 
se poate merge pe șosea asfalta
tă, deosebirea față de celelalte 
puncte de lucru mai sus pome
nite este numai de... nuanță.

Pentru frumusețea declarației, 
față de cele relatate am notat 
răspunsul tov. Ion Oprescu, di
rectorul comercial al Combina
tului de industrializare și pre
lucrare a lemnului din Brașov.

— Am fost de curînd prin 
cîteva exploatări forestiere. 
Constatările făcute m-au îngri
jorat, în special felul cum se 
efectuează aprovizionarea cu 
produse alimentare. Se vorbește 
despre permanentizarea munci
torilor în exploatările din ju
dețul Brașov dar fără condiții 
corespunzătoare de viață și 
muncă, nu vor da rezultate. Lip
suri avem și noi, cei din cen
trală. Nu am cunoscut multe 
din cele sesizate. Vom lua, 
evident, o serie de măsuri. Dar 
vipovații sînt în primul rînd 
maistrul, șeful de brigadă care

stau toată ziua acolo și nu ne 
sesizează.

Ei bravo, deci tot acarul-păun, 
tovarășe director !

Fără putință de tăgadă vino
vății trebuie căutați mai „sus" 
decît maistrul și șeful de bri
gadă. Dar nu de „vinovați" au 
nevoie sutele de muncitori ai 
pădurilor (care nu vor avea, 
poate, nici satisfacția de a citi 
acest articol decît poate la 
primăvară cînd vor ajunge zia
rele la ei), ci de măsuri, de mă

suri imediate care să vizeze îm
bunătățirea radicală a situației 
existente. Și pentru o mai bună 
reușită este obligatorie conju
garea efortului din partea tutu
ror factorilor răspunzători, in
clusiv a organizațiilor de masă, 
și obștești. Pe această linie, Co
mitetul județean Brașov al 
U.T.C. trebuie să-și propună ca 
sarcină de lucru imediată anali
zarea anomaliilor sesizate care 
frizează chiar încălcarea nor
melor statutare ale organizației 
U.T.C.

MARȚI, 12 IANUARIE 1971

Opera Română : AIDA — ora 
19 ; Teatrul de Operetă : SUZANA
— ora 19,30 : Teatrul National „I. 
L. Caragiale" (Sala Comedia) : 
REGELE LEAR — ora 20 ; (Sala 
studio) : PĂRINȚII TERIBILI — 
ora 20 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
UN TRAMVAI NUMIT DORINȚA
— ora 20 ; (Sala Studio) : ACEȘTI 
NEBUNI FĂȚARNICI — ora 20 ; 
Teatrul de Comedie : CHER AN
TOINE — ora 20 ; Teatrul „C. I. 
Nottara" (Bd. Magheru) : ADIO 
CHARLIE — ora 19,30 ; (Sala Stu
dio) : CÎND LUNA E ALBASTRĂ
— ora 20 ; Teatrul Giulești : GIL- 
CEVILE 'DIN CHIOGGIA — ora
19.30 ; Teatrul Evreiesc de Stat : 
SEARA LITERARĂ ; EVOCĂRI 
LITERARE — ora 18 ; Teatrul 
„Ion Vasilescu" ; FETELE DIDI- 
NEI — ora 19,30 ; Teatrul ,,C. Tă- 
nase" (Sala Savoy) : MICUL IN
FERN — ora 19,30 ; (Cal. Victo
riei) : SONATUL LUNII — ora
19.30 ; Studioul I.A.T.C. : DIVER
TISMENT '70 — ora 20 ; Circul 
Globus : ARENA TINEREȚII — 
ora 19,30.

MARȚI, 12 IANUARIE 1971

Trimestrul II
(Urmare din pag. 1)

Obiecte de bază din progra
mul școlar — româna, matemati
ca, fizica și chimia, precum și 
noțiunile de tehnologia meseriei
— pentru cei de la profesional
— vor beneficia trimestrul aces
ta de o activitate suplimentară. 
Încep olimpiadele școlare și con
cursurile pe meserii !

Imaginea trimestrului doi se 
completează cu ceea ce între
prind elevii în cadrul organizație' 
lor. Sărbătorirea semicentenaru 
lui creării partidului, întâmpina
rea Congresului U.T.C. generea
ză un mare volum de activități 
politico-educative. Programul lor 
este perfectat, acum, în aceste 
zile, în ședințe de activ, în fiecare

școală. Vom avea, astfel, ocazia 
să aflăm că organizația U.T.C. 
din fiecare școală oferă uteciști- 
lor și elevilor posibilitatea de a 
pătrunde mai adine în istoria 
partidului nostru, de a se infor
ma mai larg pe planul politicii 
interne și internaționale a Româ
niei, în domeniul științei, culturii, 
îi vom găsi pe elevi organizatori 
ai unor concursuri cultural-sporti
ve tradiționale, ei vor lucra pen
tru expozițiile foto, de arte plas
tice, vor pregăti sesiunile de re
ferate ale cercurilor științifice. Și, 
fără îndoială, vor găsi ocazii ine
dite pentru distracție și recreere.

La capătul acestei încercări de 
nrognoză pentru o nouă etapă 
de școală putem așeza anticipa
rea : va fi un trimestru dens !

Rămîne ca elevii să onoreze 
această anticipație.

B 10,00—11,00 Teleșcoala. Mate
matică — clasa a VIII-a : Calcul 
algebric. Biologie, clasa a IX-a : 
„Sămînța". Poșta „Tele-școală“ • 
18,00 Deschiderea emisiunii. „Bucu
roși de oaspeți" Cîntă Ioana 
Radu, Constanța Cîmpeanu, Emil 
Gavriș, George Hazgan, Doina Ba
dea, Ștefan Bănică, Ileana Sărăro- 
iu, Dumitru Rucăreanu, Benone Si- 
nulescu, Gică Petrescu, Cleopatra 
Melidoneanu n 18,30 Toate pînze- 
le sus I — emisiune pentru pio
nieri. Prezintă Florin Piersic • 
19,15 Publicitate • 19,20 1001 de 
seri — emisiune pentru cei mici 
o 19,30 Telejurnalul de seară • 
20,00 Reflector ș 20,15 Seară de 
teatru TV. : „Vilegiatura" — sce
nariu pentru televiziune de Con
stantin Stolciu. Regia: Andrei 
Blaier. în distribuție : Șerban 
Cantacuzino, George Mihăiță, Gh. 
Aurelian, Ninetta Guști, Marga 
Tutoveanu, Corneliu Conan, Ioa
na Blaier, Iulian Necșulescu, Can
did Stoica, Andrei Codarcea, Titi 
Columbeanu, Elena Columbeanu 
• 21,30 Prim plan. Chirurgul Pius 
Brînzeu — rectorul Institutului 
de medicină din Timișoara. Emi
siune de Aristide Buhoiu a 22,00 
Telejurnalul de noapte • 22,15 
Recital Harry Belafonte.
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ACTIVITATEA DE PRODUCȚIE — LA
NIVELUL PARAMETRILOR CALITATIVI SECVENȚE

Fabrica „Ardeleana"

Alba Julia Calitatea
întreprinderea de utikje 

pentru industria ușoară
Utilajele vor fi

BRĂILENE

• în aceste zile, orga
nizațiile U.T.C. din muni
cipiul Brăila au declanșat 
o largă acțiune de mun
că voluntar-patriotică la 
care sînt mobilizați mii 
de tineri. Am reținut cî
teva din obiectivele ur
mărite de această acțiu- 
no inițiată de Comitetul 
municipal U.T.C. : 

antrenați la colectarea a 700 de

produselor ne onorează
După cum fusesem avertizați, 

fabrica „Ardeleana" din Alba 
Iuli'ți. se numără printre între
prinderile care „nu creează pro
blem^". Aici se realizează ritmic 
sarcinile de plan, iar la sfîrșitul 
fiecărui an sînt raportate, impor
tante sporuri de producție. Do
cumentarea la fața locului n-a 
făcut decît să confirme aceste 
aprecieri. In prima săptămînă 
din noul an sarcinile de pro
ducție au fost îndeplinite zilnic, 
consemnîndu-se la sfîrșitul inter
valului un plus de 228 perechi 
încălțăminte.

Explicația acestor frumoase 
realizări ne-o furnizează inginera 
Maria Vădeanu, directoarea fa
bricii. Pregătirile în acest scop 
le-am declanșat cu mult înaintea 
încheierii lui 1970. Iar pentru a 
le verifica eficiența ne-am pro
pus ca în luna decembrie să lu
crăm la parametrii anului 1971. 
Am reușit.. A fost întocmită din 
vreme întreaga documentație 
tehnică, modelele au fost lansate 
pe benzi, contractele economice 
au fost din vreme încheiate".

La cele relatate de directoa
rea fabricii, Ghița Bîldea, maistru 
principal la atelierele de croit și 
cusut, adaugă: „Întreaga pe
rioadă a fost caracterizată de o 
disciplină exemplară în muncă. 
Nici o absență nemotivată, nici 
o întîrziere la program. Mașinile 
au funcționat din plin, la întrea
ga capacitate și toți salariații 
și-au îndeplinit și depășit nor
mele de producție".

Consecința: contractele în
cheiate au fost onorate integral: 
numeroși beneficiari primind 
cantități suplimentare de pro
duse. Astfel, pe adresa ICRTI 
București a fost expediată mai 
multă încălțăminte decît se con
tractase pentru întreaga lună ia
nuarie (4 300 perechi) ; ICRTI 
Craiova a primit tot ce contrac
tase pentru primele decade ale 
lunii, iar ICRTI Ploiești se află 
în aceeași situație. Concomitent 
au fost pregătite 4 000 perechi de 
încălțăminte pentru export.

Calitatea producției a fost în 
aceste zile ireproșabilă. Nici un 
produs de calitate îndoielnică 
n-a ieșit pe porțile fabricii. Deci 
nici un refuz, nici o reclamație 
de la beneficiari. In schimb, fa
brica are să facă destule repro
șuri furnizorilor ei și în primul 
rind Combinatului de cauciuc 
Drăgășani. Față de 1200 pe
rechi de tălpi matrițate pe care

primit în medie 900 dar și aces
tea după discuții aprinse și nu
meroase intervenții. A fost ne
cesar să se deplaseze la furni
zor un delegat al fabricii care 
de 6 zile „impulsionează fabri
carea și livrarea tălpilor".

Stocurile suplimentare existen
te în magazia fabricii i-au scos 
din încurcătură pe cei de la Ar
deleana. Ele s-au epuizat iar 
dacă furnizorul din Drăgășani va 
da dovadă și in continuare de 
aceeași indolență va trebui să 
suporte pagubele pe care Arde
leana le va suferi, prin nereali- 
zarea planului. Din cîte sîntem 
informați, singurul partener care 
produce perturbații în activitatea 
fabricii de încălțăminte din Alba 
Iulia.

Nu este singura dificultate în
tâmpinată. loan Cristea, șeful ser-

viciului aprovizionare-desfacere 
reproșa stației C.F.R. din oraș 
că nu asigură zilnic containere 
goale și nici nu le ridică la timp 
pe cele pline. Anomalia aceasta 
dăinuie de multă vreme, se tot 
discută despre lichidarea ei, dar 
nu s-au luat încă măsuri ener
gice.

...La această „trimitere-fulger" 
am mai adăuga încă una pe a- 
dresa Băncii, a forului tutelar 
(Combinatul de piele și încălță
minte Cluj), a ministerului, a al
tor organe centrale (dar mai ales 
locale): să-și țină bunul obicei 
pe care l-au avut în aceste zile 
adică să raționalizeze astfel con
trolul incit să-i lase mai mult pe 
salariați să-și vadă de lucru. Re
zultatele vor fi cu siguranță și 
mai îmbucurătoare.

AL. BALGRĂDEAN

trebuia să le expedieze zilnic

(Urmare din pag. 7) 
în aprovizionarea cu oțeluri 
diferite profile și calități care 
urmau să sosească fie din im
port, fie de la unitățile meta
lurgice din tară — ca de exem
plu Uzina Republica București 
— lipsa unor organe de asam
blare. O greutate deosebită în 
realizarea unui montaj ritmic 
l-au întâmpinat muncitorii de la 
..Tractorul" datorită nelivrării la 
timp a ridicătorului hidraulic cu 
dublu efect de către Uzina Me
canică din Plopeni, fapt care a 
obligat colectivul uzinei să-și 
schimbe programul de fabricație 
a tractoarelor U 650 M și U 651 
M. Echipîndu-le cu mecanisme 
de ridicare monob’oc. executate 
de Uzina Mecanică din Galați.

Greutăți, in aprovizionare s-au 
înregistrat și din partea Combi
natului Siderurgic Hunedoara 
care, deși dispune din timp de 
comenzi ferme nu si-a onorat li
vrările la oțelurile O.L.C. X 50 X 
rotund, 90 — O.L.C. 55 X rotund, 
90 O.L.C. 50 X cojit rotund, 160 
și 18 MOC N 13 pătrat 120.

în aceste zile s-au aplicat ul
timele măsuri în vederea elimi
nării deficiențelor constatate, 
pentru modificarea plăcilor de 
susținere a tiranților de acțio
nare a agregatelor. îmbunătăți
rea etanșărilor prin prelucrarea 
corespunzătoare a suprafețelor, 
depistarea defecțiunilor ascunse 
la unele piese turnate. De ase
menea, serviciul de control al u- 
zinei a fost dotat cu cadre bine 
pregătite și aparatură de con
trol modernă automatizată.

Făcînd un bilanț al activității 
față de aceeași perioadă a anu
lui trecut, se constată o îmbună
tățire a participării la muncă, a 
disciplinei.

ds

livrate conform contractului
în urmă cu cîțiva ani reporterul 

dornic să prezinte cititorilor bilan
țul concret al unei săptămîni 
productive de la întreprinderea 
de utilaje pentru industria u- 
șoară din Tg. Mureș putea să se 
rezume doar la o cantitate simplă 
de calculat, arătând cîte bricege, 
foarfeci și diverse piese de schimb 
au fost produse în intervalul res
pectiv. Prin dezvoltarea și mo
dernizarea radicală a întreprin
derii s-a trecut la asimilarea în 
fabricație pentru prima oară în 
țara noastră a mașinilor de bo
binat și a războaielor automate 
de țesut îneît, la sfîrșitul anului 
trecut producția de utilaje ocupa 
o pondere de 70 la sută în ca
drul acestei unități industriale, 
în acest an ea se ridică la 90 la 
sută. Astfel și configurația pri
mei săptămîni productive din 
1971 e cu totul alta. Executarea 
pieselor componente și montajul 
acestor utilaje de mare randa-

ment, a început în prima zi de 
lucru din luna ianuarie, ciclul 
întreg de producție consumîn- 
du-se în circa 15 zile. Și pentru 
că vrem totuși să desprindem re
zultatele unei perioade calenda
ristice, fără a putea menționa 
deocamdată cantități per produs, 
vom consemna la încheierea pri
mei săptămîni, îndeplinirea sar
cinilor producției globale în toate 
secțiile. Cu toate că în această 
săptămînă, pe care inginerul șef 
adjunct Iosif Benedek o califică 
drept un debut excepțional, sar
cinile de plan față de aceeași pe
rioadă a anului trecut au crescut 
cu 70 la sută, de altfel procent 
de creștere definitoriu pentru tot 
anul 1971. Participarea la muncă a 
colectivului care numără peste 
2 000 de salariați s-a înscris pe 
coordonate cu adevărat majore 
și mobilizatoare. Dacă anul tre
cut absențele și întârzierile de la 
serviciu se înregistrau între 8 și

10 pe săptămînă, rezultatele sînt 
acum mult mai bune.

Optimismul se extinde și în 
ceea ce privește relațiile cu în
treprinderile furnizoare de ma
terii prime și cu unitățile bene
ficiare. Războaiele automate de 
țesut cu care sînt înzestrate, „Ar- 
geșana" Pitești, „Integrata" — 
Constanța, Fabrica de stofe din 
Brașov, „Dorobanțul" Ploiești, 
Postăvăria română București, vor 
fi livrate în curînd, conform ter
menelor stipulate în contracte, e- 
șalonate pe lună și trimestru, și 
celui mai mare beneficiar din a- 
cest an, „Dunăreană" Giurgiu. 
Utilajele produse dispun de noi 
atribute calitative datorită pune
rii în funcțiune în aceste zile a 
mașinilor de broșat și rectificat.

C. POGACEANU

Către combinatele chimice din Făgăraș și Pitești

Avem nevoie de
materie primă din primele zile!
La fabrica de medicamente 

și produse chimice „Terapia" 
Cluj, planul de producție pe 
prima săptămînă a fost rea
lizat, obținîndu-se chiar și u- 
nele depășiri. La o investigație 
mai atentă ne dăm seama că 
planul a fost realizat pe total 
dar nu și pe sortimente. Cau
zele, se pare, nu trebuie cău
tate în întreprindere, unde 
ciclurile de fabricație au fost 
pregătite încă din anul trecut. 
Greutățile își au originea tot 
în aprovizionarea tehnico-ma- 
terială care este în continuare 
neritmică pentru că o serie 
de furnizori — aceeași ca și a- 
nul trecut — nu înțeleg să-și o- 
noreze obligațiile asumate prin

contracte. „Avem probleme se
rioase cu materia primă" — ne 
declara tovarășul Aurelian 
Nițu, directorul adjunct al în
treprinderii- Combinatul chi
mic Făgăraș a rămas în res- 
tață cu livrările la mononitro- 
etil benzen, motiv pentru care 
nu se poate finaliza producția 
la cloranfenicol. Sintezele chi
mice de producere a acestui 
medicament se opresc în mo
mentul în care e necesară pre
zența mononitroetil benzenu
lui, în reacție. Pentru a nu 
întrerupe fluxul tehnologic 
„Terapia" a fost obligata să-și 
modifice programul punînd în 
fabricație produse care nu e- 
rau de strictă necesitate. Nici

Combinatul petrochimic din 
Pitești nu a intrat în ritm cu 
livrările de ceanură de sodiu.

Dificultățile întâmpinate în 
asigurarea materiei prime a 
pus colectivul Fabricii „Tera
pia" în situația de a nu-și o- 
nora la rîndul ei obligații a- 
sumate față de diverși benefi
ciari.

Dacă planul primei săptă
mîni a fost realizat, aceasta se 
datorează mai ales faptului că 
producția a fost bine pregă
tită încă din ultima decadă a 
anului trecut, că s-a putut in
tra în plin mai ales prin pre
parativele anterioare. N-am 
vrea să diminuăm cumva, prin 
aceasta, fiind de altfel un fac-

tor important adaptarea efi
cientă a salariaților la noile 
sarcini mult mai mari în acest 
an. Ei s-au încadrat în ritmul 
de producție nu din prmele zile 
ale anului, ci chiar din primele 
momente ale lui, pentru că 
într-o întreprindere chimică 
se știe, procesele de producție 
nu pot fi întrerupte nici o cli
pă. Ciclurile de fabricație sînt 
complicate și au durate foarte 
diferite de la 10 pînă la 120 de 
zile. Munca se desfășoară în 
mod normal fără absențe sau 
întârzieri cu o înaltă răspun
dere pentru calitatea produse
lor.

I. CÎMPEAN

împotmolit
la... calcar

EXPERIENȚA
(Urmare din pag. I)

— La producția laminată, ne 
declară tovarășul director Cons
tantin Gingărașu, pe primele 7 
zile ale acestui an s-a obținut o 
depășire de 219 tone. S-au evi
dențiat în special muncitori de 
la laminorul 2, cu o depășire de 
85 tone și cei de la laminorul 1 
cu o depășire de 39 tone. Cu 
cele mai bune rezultate se pre
zintă aici echipele conduse de 
laminatorii șefi Ion Zaharia și 
Mihai Bujor. Tot în cadrul aces
tui bilanț trebuie să menționăm 
că la producția finită s-a reali
zat o depășire de 379 tone tablă 
mai ales prin aportul schimbului 
condus de maistrul Ilie Gheor
ghiu. Rezultatele obținute com
pletează tovarășul director, sînt 
corespunzătoare puterii de mun
că a colectivului uzinei noastre 
și ne dau garanția realizării in
tegrale la toți indicatorii a sar
cinilor de plan pe luna ianuarie.

în cursul-vizitei noastre prin 
întreprindere am sesizat unele 
aspecte pe care simțim nevoia 
să le relevăm : timpul de lucru 
e folosit cu multă eficiență. în 
unele puncte se efectuează lu- 
cări de mică mecanizare care 
îmbunătățesc condițiile de mun
că și contribuie la creșterea pro
ductivității. toți muncitorii își 
cunosc bine sarcinile de produc
ție, asistența tehnică e foarte 
bună, se dă o atenție sporită ca
lității produselor.

— Rezultatele obținute pînă 
în prezent, subliniază tovarășul 
director Constantin Gingărașu, 
dovedesc că ceea ce ne-am pro
pus, de a valorifica din plin ex
periența anului trecut, 
planul anual 
în 
ză

(cînd 
a fost îndeplinit 

avans) se materializea- 
conform intențiilor. In

acest sens a avut loc organi
zarea formațiilor <Ie lucru și 
stabilirea atributelor lor prin 
repartizarea de indicatori pînă 
Ia cele mai mici formații. XJnele 
măsuri aplicate tot în această 
săptămînă privesc operativitatea 
și competenta randamentelor 
tehnice în conducerea procesului 
de producție, altele au în ve
dere îmbunătățirea programării 
operațiilor în cadrul ciclurilor 
de fabricație pentru o cît mai 
bună folosire a forței de muncă 
și a utilajelor etc. Rezultatele 
primei săptămîni oglindesc fidel 
eficiența măsurilor aplicate, pre
cum și dorința „de a scoate" re
zultate cît mai bune a colectivu
lui întreprinderii.

Rețmînd ideea valorificării su
perioare a experienței anului 
trecut, alăturăm cîteva exemple 
doveditoare : în atelierele auxi
liare ale uzinei s-a adoptat 
săptămînă trecută o foarfecă cu 
discuri care va fi montată în a- 
ceste zile la laminorul 4 ceea ce 
va duce nu numai la o creștere 
considerabilă a productivității 
dar și la micșorarea substanțială 
a eforturilor depuse de mun
citori

Agenda de lucru a zilelor 
următoare vădește aceeași pre
ocupare pentru ridicarea para
metrilor calitativi ai producției. 
Iată cîteva din acțiunile reme
diate : îmbunătățirea alimentării 
cu abur tehnologic, optimizarea 
funcționării instalațiilor de pro
ducere a gazului de protecție în 
vederea obținerii unor table cu 
suprafețe curate și altele. „Vom 
duce astfel mai departe seria 
rezultatelor bune obținute în 
prima săptămînă de.lucru a a- 
nului", conchide optimist direc
torul uzinei.

Retortele ehimiștilor
(Urmare din pag. 1)

unde instalațiile au mers slab 
în anul trecut, planul s-a reali
zat integral. Și asta în ciuda 
faptului că în primele ore ale 
noului an debutul părea îngrijo
rător din cauza a două avarii 
produse în sistemul de alimen
tare cu energie electrică. Inter
venția oportună a întregului co
lectiv de la directorul general 
și pînă la meseriașii care au re
nunțat la timpul lor de odihnă 
și au venit alături de operatorii 
chimiști, a făcut ca lucrurile să 
decurgă cu totul altfel decît se 
prevăzuse. Un exemplu conclu
dent ni-1 oferă colectivul unită
ții petrochimice care încheind 
anul 1970 cu realizări sub nive
lul celor înscrise în plan, prin
tr-o temeinică analiză și eforturi 
susținute, a început noul cinci
nal cu realizări suplimentare. La 
această secție, ca de altfel ne 
întregul grup, toate instalațiile 
sînt încărcate la capacitatea pre
văzută și funcționează perfect.

Vizităm secția lindan condusă 
de tînărul inginer Ștefan Curcă- 
reanu, unul din „cei mai buni" 
meseriași, cum ne-a fost carac
terizat. Aici, spre deosebire de 
celelalte unități ale grupului 
condițiile sînt mai grele. Se uti
lizează substanțe explozive și to
xice ce sporesc gradul de peri
clitate. în fața tablourilor de 
comandă ochii urmăresc atent 
fiecare mișcare a acelor. Toți 
oamenii sînt la posturi.

— Planul e la zi, ne informea
ză tînărul șef de secție. Am avut 
oarecare greutăți în ce privește 
calitatea lindanului din cauza 
unor deficiențe ale materiei pri
me. Datorită controlului interfa- 
zic remedierea s-a făcut la timp, 
s-a introdus în

poate observa, în raidul nostru anchetă cîteva 
industriale, din mai multe județe ale țării. Am

Am cuprins, după cum se 
întreprinderi din diferite ramuri 
putut astfel surprinde pe viu dominanta activității productive din acest început de 
an : încă din primele zile, din primele momente de muncă se lucrează intens, 
sub semnul dorinței de a asigura folosirea cît mai rațională a fondului de timp, 
utilizarea judicioasă a utilajelor, stau mărturie satisfacerea cerințelor calitative ale 
producției, în acest sens rezultatele obținute la sfîrșitul primei săptămîni, bilanțul 
favorabil existent în fiecare unitate, optimismul cu care este privită livrarea la 
termen a producției contractate. Sînt fără îndoială semne dintre cele mai bune 
pentru activitatea de viitor.

Ar fi însă cu totul nefiresc dacă, la adăpostul argumentului „abia a început

fabricație și nu

am avut pierderi de producție.
— Aceasta, ne spune tînărul in

giner, se datorează conștiinciozi
tății operatorilor de la filtru au
tomat care execută spălarea lui, 
ceea ce face ca toate șarjele să 
fie bune. Merite egale revin și 
controlului de calitate al grupu
lui care, fiind foarte exigent, sti
mulează interesul secției. în a- 
celași timp, însă, rezultatele 
deosebite ale acestei secții — u- 
nică în țară — sînt susținute de 
o prețioasă investiție de inteli
gență a oamenilor. Printr-o ino
vație personală maistrul Ion Co
paci a înlăturat oprirea compre
sorului de producerea frigului 
cu freon, evitînd pierderile de 
frig și opririle datorate înfundă- 
rii economizorilor. Operatorul 
Sandu Gustă a propus soluții de 
îmbunătățirea muncii prin înlă
turarea contactului direct al 
muncitorului cu vapori de meta
nol la extracție.

în aceste condiții e firesc ca 
„reacțiile" din retortele chimiș- 
tilor să decurgă normal. Dar așa 
cum preciza tovarășul 
Ion Petcu, la efortul și dăruirea 
operatorilor chimiști, a mecani
cilor de întreținere, a electricie
nilor și A.T.M.-iștilor, bunul
mers al producției întregului
grup chimic e în mare parte re
zultatul saltului calitativ înregis
trat în activitatea compartimen
telor de aprovizionare cu materii 
prime și transport intern. Fur
nizorii de materii prime (în spe
cial cîmpul de sonde de la Ocni- 
ta și Combinatul petrochimic de 
la Pitești) au fost prompți pînă 
acum, unitatea vîlceană fiind în 
măsură să-și onoreze integral 
obligațiile contractuale atît la 
export cît și la 
terni la nivelul
selor.

Rezultatele realizate de că
tre Uzinele din Oțelul Roșu in 
prima săptămînă de producție 
efectivă din acest an lasă să 
se întrevadă că măsurile luate 
cu cîteva luni în urmă în ca
drul secției oțelărie laminoa
re și bare trase, au fost pe de
plin justificate. Cele 350 de 
tone laminate și 200 tone oțel 
date peste plan în această pe
rioadă vorbesc de la sine. 
„Spre deosebire de etapa de 
început din anul precedent, 
ne spune tovarășul Gheorghe 
Dincă, inginer șef cu proble
me de producție, în acest an 
nu s-a mai înregistrat nici o 
pierdere de oțel, la turnare, 
prin erupții sau datorate altor 
neajunsuri. Cîteva corecturi a- 
duse fluxului de producție ca 
dirijarea directă din depozite 
spre cuptoare a fierului vechi, 
de exemplu, au sporit eficien
ța muncii. De altfel, ne-am 
propus ca sporul de producție 
din acest an să-l realizăm nu
mai pe seama creșterii pro
ductivității muncii. Pentru e- 
vitarea stagnărilor ne-am a- 
provizionat din timp cu ma
teria primă necesară. Surprin
zător însă, ne-am împotmolit 
la... calcar. Cariera din Me- 
hadia, pendinte de întreprin
derea de industrie locală din 
Reșița, nu ne-a 
pînă în prezent 
calcar necesară

Din aceeași 
informați că în
Investițiilor planificate, vizînd 
dublarea capacității secției de 
bare trase și modernizarea ac
ționării laminorului de profi
le de 10 milioane lei dintr-un 
total de 30 milioane, nu se va 
mai înfăptui. Singura explica
ție se află în întîrzierea predă
rii la timp de către Institutul 
de proiectări de laminoare din 
București a documentației deși 
amintitul institut își asumase 
această sarcină cu termen de 
scadență la finele anului 1970.

asigurat nici 
cantitatea de 

oțelăriei". 
sursă am fost 
1971 valoarea

inginer

beneficiarii in- 
calității produ-

I. DANCEA

anul, mai e tâmp" 
cu scurgerea zii , .... ,_____
însăși îndeplinirea planului. Ne gîndim îndeosebi la acele anomalii semnalate de 
interlocutorii noștri, mai ales în angrenajul furnizor-beneficiar, în respectarea anga
jamentelor contractuale.

lată de ce, solicitând rezolvarea operativă a semnalelor efectuate în ancheta 
de față, ziarul nostru va publica într-unul din numerele urmăloare răspunsurile 
primite din partea celor vizați și anume : Combinatul siderurgic Hunedoara, 
Uzina „Republica" București, Cariera de calcar Mehadia, Combinatul chimic Fă
găraș, Fabrica de articole din cauciuc Drăgășani, Combinatul petrochimic Pitești, 
Institutul de proiectări laminoare București.

np" s-ar trece cu vederea o seamă 
:ilelor, pot lua proporții periclitând

de deficiențe care, amplificate 
buna desfășurare a producției.

— 13 000 de tineri sînt
tone metale vechi ;

— Alți 2100 vor participa ia strîngerea de sticle și bor- « 
cane; <

— 1 000 de uteciști vor contribui la colectarea deșeurilor < 
de hîrtie provenite de la combinatul de celuloză și hîrtie- <

o începînd cu data de 1 ianuarie se desfășoară concursul < 
„Cel mai .bun post U.T.C. de control" la care participă toa- < 
te organizațiile U.T-C. din municipiu. De remarcat că cu J 
acest prilej au luat ființă asemenea forme de educare a < 
tinerilor și în organizațiile în care ele nu existau încă. Un < 
prim obiectiv al concursului a fost astfel deja atins. <

• Tot în domeniul vieții și activității uteciștilor brăileni 1
evidența organizației municipale a înregistrat în luna de- < 
cembrie 1970 o creștere a rîndurilor sale cu peste 1 000 de < 
noi membri. <

• O echipă de 12 tineri zidari de la I.J.C.M. Brăila, con- < 
dusă de tînărul Stanciu Aurel, a fost solicitată să lucreze < 
la blocurile din cartierul Apollo după o nouă tehnologie, <

• prin executarea lucrărilor cu panouri de fațadă mare. Iu- < 
crînd la trei blocuri, termenele au fost devansate cu 6 zile, < 
adueîndu-se însemnate economii întreprinderii. Tn continua- * 
re, ținerii lucrează la noile blocuri ce vor fi date în folo- < 
sință în perioada imediat următoare tot în cartierul Apollo. <

T. G. <ȘCOALĂ A EDUCAȚIEI COMUNISTE
(Urmare din pag. 1)

deci, la Congresul al IX-lea, Uniunea noastră, a Tineretului 
Comunist, se va prezenta cu un efectiv de 2 450 000 de < 
membri. 2 450 000 de uteciști I Apelăm la datele Congresului 
precedent și diferența e o operație din cele mai simple : <' 
în patru ani, între două congrese, rîndurile organizației <' 
noastre revoluționare au crescut cu peste 200 000 de tineri. $ 
Sîntem cu alte cuvinte o organizație mai puternică, o orga- <' 
nizafie mai.numeroasă. Ne putem încumeta și ne putem 
asuma sarcini mai mari, sarcini mai dificile. Sîntem mai h 
mulți, capacitatea noastră de-a le înfăptui a devenit și ea <' 
alta, astăzi. <

Dar oricît de consecvenți am fi în limbajul obișnuit al li 
muncii noastre de zi cu zi, rezervînd cifrelor sarcina de a < 
dimensiona doar cantități nu putem să nu constatăm că ele, «, 
prin propriile resurse, definesc cu aceeași precizie și crește- li 
rile calitative. s

Să raportăm numărul membrilor Uniunii Tineretului Co- 5 
munist la cel al populației țării și ne vom afla dintr-o dată > 
pe cel ..mai pregnant teren al calității: a opta parte din < 
cetățenii patriei sînt uteciști! A opta parte din populația 
țării.se dăruie și militează pentru înfăptuirea politicii parti- 
dului activînd ca membri ui organizației revoluționare de « 
tineret. Cifra vorbește nu numai despre forța pe care o re- S 
prezintă Uniunea Tineretului Comunist, ci în egală măsură ț 
despre cît de mari sînt răspunderile ei.

Dintre multele detalii matematice care pot exprima evo- S 
luția organizației noastre în preajma Congresului al IX-lea 5 
deosebit de semnificativ mi se pare însă următorul : din cei 
2 450 000 de tineri cîți cuprinde în prezent U.T.C. peste S 
1 700 000 au devenit uteciști în perioada de după Congresul 5 
al Vlll-lea. <

Primenirea continuă a rîndurilor e un proces firesc pen- S 
tru organizația noastră, și a releva, din statistica acestuia, <• 
faptul că an de an sute de mii de tineri își încheie ucenicia <[ 
revoluționară, absolvă amfiteatrele educative ale organiza- S 
ției noastre, formîndu-se ca luptători devotați pentru politica <“ 
partidului, ca cetățeni înaintați, reprezintă, într-un bilanț, 
un motiv de legitimă mîndrie colectivă. Dar înseamnă a S 
releva doar un aspect doar o latură a acestui proces. <* 
Rămîne celălalt, al consecințelor pe oare această continuă S 
și rapidă primenire, le are și trebuie să le aibă asupra și 
în activitatea organizației, asupra și în metodele de acțiune 
ale U.T.C. în ansamblu și ale fiecărui colectiv de uteciști 
în parte. '

Martor criticilor aduse cîteodafă unor organizați», mai <k 
exact unor birouri sau comitete U.T.C- pentru o îngustime < 
de preocupări sau pentru neglijarea unor domenii sau teme 
educative, mi-a fost dat să rețin între explicații nu de puține < 
ori și pe aceea, curioasă, dar la prima vedere capabilă să > 
obțină credit, că asemenea absențe din programul de ac- > 
tivitate ar fi oarecum intenționate, că ele s-ar datora do- < 
rinței de-a evita repetarea. Frecvent argumentul mi-a fost S 
dat să-l aud cînd se vorbea despre disciplină, despre mun- S 
că, despre comportare și chiar cînd era pusă în cauză ne- < 
cesitatea instruirii temeinice a activului organizației. Parti- > 
zani ai repetării fără rost nu sîntem, și neaderența tinerilor > 
la un asemenea stil de muncă este iarăși un fapt dovedit. « 
Numai că cel mai bun argument pentru șubrezirea încercării > 
de-a motiva absențe din programul de activitate îl găsim Jh 
abia, aici, în cifra aceasta ilustrînd ritmul de permanentă 
înnoire a rîndurilor organizației.

De la an la an, uteciștii sînt precum se vede mereu alții, 
70 la sută dintre cei actuali activează în organizație de cel 
mult patru ani. Fiecare promoție nouă aduce timbrul său 
specific. - . . ............ ' '
rit, de ambianța tot mai generoasă în posibilități și mijloace 
în care.se formează; fiecare generație are firește prefe
rințele și cerințele sale mereu mai evoluate, dar deopotrivă, 
explicabil la vîrsta pe care o au cei ce ir.t.ă 
uteciștilor, și propria lipsă' de experiență, pe care o vor 
depăși cu timpul, în procesul de formare și maturizare în 
cursul activității ca uteciști. Mecanismul democratic al vieții 
de organizație promovează an de an în conducerea colecti
velor de uteciști noi și noi tineri. Cei mai buni, cei mai 

deauna și o bogată experiență de muncă. Fiecare la rîndu-i 
trebuie să învețe, să-și însușească arta de a lucra, de a 
conduce, să se călească cu alte cuvinte. între experiența

“ tru organizația noastră, și a releva, din statistica acestuia, 
, faptul că an de an sute de mii de tineri își încheie ucenicia
• revoluționară, absolvă amfiteatrele educative ale organiza- 
j ției noastre, formîndu-se ca luptători devotați pentru politica
, partidului, ca cetățeni înaintați, reprezintă, într-un bilanț,
■ t '' J" “ ‘ Z. 2_.
j releva doar un aspect doar o latură a acestui proces. 
. Rămîne celălalt, al consecințelor pe oare această continuă
• și rapidă primenire, le are și trebuie să le aibă asupra și 
j în activitatea organizației, asupra și în metodele de acțiune
. ale U.T.C. în ansamblu și ale fiecărui colectiv de uteciști
■ în parte.

Martor criticilor aduse cîteodafă unor organizați», mai 
exact unor birouri sau comitete U.T.C- pentru o îngustime 
de preocupări sau pentru neglijarea unor domenii sau teme 
educative, mi-a fost dat să rețin între explicații nu de puține 
ori și pe aceea, curioasă, dar la prima vedere capabilă să 
obțină credit, că asemenea absențe din programul de ac
tivitate ar fi oarecum intenționate, că ele s-ar datora do
rinței de-a evita repetarea. Frecvent argumentul mi-a fost 
dat să-l aud cînd se vorbea despre disciplină, despre mun
că, despre comportare și chiar cînd era pusă în cauză ne
cesitatea instruirii temeinice a activului organizației. Parti
zani ai repetării fără rost nu sîntem, și neaderența tinerilor 
la un asemenea stil de muncă este iarăși un fapt dovedit. 
Numai că cel mai bun argument pentru șubrezirea încercării 
de-a motiva absențe din programul de activitate îl găsim

înnoire a rîndurilor organizației.
De la an la an, uteciștii sînt precum se vede mereu alții, 

70 la sută dintre cei actuali activează în organizație de cel 
mult patru ani. Fiecare promoție nouă aduce timbrul său 
specific, rezultat între altele de un nivel de pregătire spo
rit, de ambianța tot mai generoasă în posibilități și mijloace 
în care se formează; fiecare generație are firește prefe
rințele și cerințele sale mereu mai evoluate, dar deopotrivă, 
explicabil la vîrsta pe care o au cei ce intră în rîndurile 
uteciștilor, și propria lipsă' de experiență, pe care o vor 
depăși cu timpul, în procesul de formare și maturizare în 
cursul activității ca uteciști. Mecanismul democratic al vieții 
de organizație promovează an de an în conducerea colecti
velor de uteciști noi și noi tineri. Cei mai buni, cei mai 
destoinici, ceea ce nu înseamnă și nu poate să însemne tot
deauna și o bogată experiență de muncă. Fiecare la rîndu-i 
trebuie să învețe, să-și însușească arta de a lucra, de a 
conduce, să se călească cu alte cuvinte. Intre experiența 
organizației ș» experiența fiecărui tânăr în parte nu poate fi 
pus semnul egalității, cum nu poate fi pus, de pildă, nici
odată un asemenea semn între experiența învățămîntului în 
general și cea a tânărului aflat pe băncile școlii. Uniunea 
Tineretului Comunist este o școală de educație comunistă, 
de căiire revoluționară și a aborda problematica pe care 
o presupun obiectivele sale — formarea conștiinței politice, 
comuniste, revoluționare a tinerei generații și a insista 
asupra acestei problematici nu va însemna niciodată o 
repetare. Evident în condițiile în care o faci raportîndu-te 
firesc la cerințe actuale, la nivelul mereu mai înalt care 
definește fiecare nouă generație. Așa cum o face și cum 
se străduiește s-o facă întotdeauna organizația noastră.

N. ARSENIE

%25c8%259b%25c4%2583rii.se
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MESERIA INTRE
A-ȚI PLACE 
Șl A ALEGE necesare

— Stimate doctore, știu des
pre dv. că ați fi putut face la 
fel de bine alte cîteva profesii. 
Totuși, sînteți medic, un om care 
spuneți ceva în medicina noas
tră Vă solicit într-o discuție pe 
această temă. Adevărul este că 
avem o categorie destul de nu
meroasă de tineri care învață Ia 
fel de bine la toate disciplinele 
școlare, ori la majoritatea, pu
țind opta, justificat, pentru mai 
multe profesii. Destui dintre a- 
ceștia se află în dilemă, păstrea
ză temerea că, alegînd o profe
sie, vor regreta după alta...

- Cunosc tipul acesta de ado
lescent, l-am avut printre pa- 
cienți, dar, mai ales, îi cunosc 
frămîntările pentru că le-am 
trăit pe propria-mi piele. Eu, 
în secret, tînjesc și acum după 
politehnică Dar cum am rezol
vat eu problema „ce să aleg" 
dintre mai mulți „îmi place" 
unul singur nu poate constitui 
un model, ci doar o experiență 
care m-a călăuzit spre conclu
zii. Știți am făcut și aviație ci
vilă, am cîstigat trei campionate 
naționale în diferite ramuri 
sportive, am făcut pasiune pen
tru matematici din „vina" pro
fesorului meu din liceu, m-a in
teresat mecanica și mă pasionea
ză și acum lumea motoarelor, 
am desenat, am pictat. Puteam 
fi aviator, inginer, poate pictor, 
sportiv consacrat. Și sînt medic. 
Aparent, dintr-o întîmplare. Era 
război cînd mă afiam în pragul 
alegerii profesiei. Mă găseam la 
Sibiu si aici funcționa, tempo
rar, facultatea de medicină. Cum 
terminasem liceul, m-am în
scris la medicină. Am făcut-o un 
an, neîmpăcat cu ideea că eu, 
un om cu înclinații spre lucru-

Convorbire cu dr. DORIN HOCIOTĂ,
doctor în științe medicale

rile practice, raționale, logice, 
m-am lăsat prins de o profesie 
care mi se părea dominată de 
asimilări pe bază de memorie 
Tn prima vacanță de student, am 
dat admiterea la politehnică și 
am reușit Dar am rămas la me
dicină. Din vanitate. Mi se părea 
jignitor să fiu coleg cu studenți 
mai mici decît mine, care fă
cusem un an de medicină. M-am 
îndîrjit să fiu medicinist serios, 
să fac o studenție oe profilul 
preocupărilor mele și am ajuns 
s-o fac cu pasiune.

— Să acceptăm că v-a ajutat 
întîmplarea să rezolvați dificul
tatea „ce să aleg". Dar sînteți 
de acord că nu putem lăsa pe 
seama întimplării un asemenea 
moment din viață. Mă gîndesc 
ce se întîmplă cu tînărul care 
se cultivă mult, lateral în școa
lă. dar nu reușește să-și diag
nosticheze un talent care să Ie 
domine pe celelalte....

— Greu de dat sfaturi, mai cu 
seamă că sînt atît de multe ca
zuri care se particularizează în- 
tr-un fel anume. Oricum, ar 
trebui să ne gîndim că omeni
rea e formată în general, în pro
porție de aproximativ 60 la sută, 
din oameni echilibrat dezvoltați 
— din omul mediu, deci. Excep
ționalii formează o proporție de 
20 la sută, geniile sînt cîteva 
zeci, iar submediocrii ceilalți. 
Așadar, ne bizuim pe omul echi
librat asupra căruia, experiența

umană a dovedit-o, un sistem 
de instrucție si educație bine 
făcut poate avea o puternică in
fluență. determinîndu-1 să se 
dezvolte profesional pe un plan 
superior excepțional, care — s-o 
recunoaștem -- uneori se pierd 
prin superficialitate și unilate
ralitate.

— S-ar putea să fiți considerat 
anacronic pentru că* vă referiți 
la necesitatea multilateralității 
Curentul actual printre tineri, și 
nu numai printre ei. este acela 
că. în condițiile dezvoltării și 
solicitărilor contemnorane în 
toate profesiile, trebuie să te 
orientezi timpuriu spre ceva 
anume, să-ți îngustezi aria acu
mulărilor în folosul adîncirilor 
într-o specialitate. Chiar și ac
țiunea de orientare profesională 
se biruie pe descoperirea unor 
anumite înclinații și determina
rea tînărului să și le cultive 
timpuriu. Repet. întrucît există 
teama că fiind la fel de bun la 
matematică, fizică. literatură, 
desen, istorie, științele naturii... 
aiungî la un moment al dezo
rientării.

— N-am pretenția că cunosc 
mediul școlar de astăzi, dar am 
îndrăzneala să afirm că înainte 
de a acționa pentru a-i cunoaște 
adolescentului înclinațiile și ap
titudinile, ca să-I îndrumi spre 
o profesie, trebuie să-ți formezi 
reflexul efortului de studiu 
multilateral, îneît înainte de a-i

place ceva anume, să-î placă să 
muncească.

— Vă pun o întrebare cam 
naivă : de cc ?

— Pentru că. după opinia mea. 
în fata alegerii carierei, tînărul 
trebuie să se prezinte cu o per
sonalitate puternic conturată, 
iar aceasta se formează, deter
minant, într-un proces susținut 
de muncă, chiar dacă ea 
se numește învățătură școlară. 
Mă interesează în primul rînd 
formarea personalității. întrucît 
vreau să mă aflu în fața unui 
tînăr care să judece lucid, să 
aibă un cuvînt propriu de spus 
la alegerea profesiei. înfruntînd 
acele hotărîri arbitrare ori pline 
de prejudecată venite din partea 
părinților, asumîndu-și riscul de 
a greși. Am certitudinea că dacă 
un asemenea tînăr 
sine greșește, are 
autoeduce Interesul pentru do
meniul de activitate ales, ajun- 
gînd în scurt timp să-1 practice 
strălucit

Deci, nu mi-e teamă de adoles
cenții care învață foarte bine 
la matematică na si Ia geografie, 
că nu vor ști ce să aleagă : mi-e 
teamă de adolescentul linslt de 
personalitate. în jurul căruia se 
creează mitul unui anumit talent 
și el trăiește himera acestui ta
lent. solicitîndu-se puțin ori de
loc în alte direcții. Nu contest, 
există excepționali, există talen
te strălucite, dar mitul lor este 
dominat, cred eu, de acei oameni 
echilibrați, care sînt călăuziți 
spre exceptional, spre strălucire 
prin muncă egal distribuită pe 
parcursul vieții — si în perioa
da de formare și după — prin 
efort de voință-

LUCREȚIA LUSTIG

stăpîn pe 
tăria să-și

industriei hoteliere cer
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să oferim cîteva su- 
recru- 

și pregătire

Dorind 
gestii privind modul de 
tare, selecționare 
a cadrelor în țările cu industrie 
turistică dezvoltată, ne-am a- 
dresat unor specialiști străini, 
prezenți la București cu prile
jul „Manifestării profesionale 
internaționale a tinerilor bucă
tari. cofetari și ospătari".

— Cum sînt atrași spre aceste 
profesii tinerii din țara dv ?

- La terminarea scolii gene
rale — ne spune Jaro Kindl, 
consilier la Camera de comerț 
din Viena (Austria). trimitem 
în fiecare scoală expoziții cu 
obiecte și desene care sugerea
ză unele aspecte ale diferitelor 
meserii, precum si consilieri spe
cializați în orientarea profesio
nală care discută cu tinerii și 
cu părinții lor, încercînd să le 
risipească nedumeririle și să le 
stîrnească interesul. După ce 
unii tineri consimt să îmbrăți
șeze una dintre aceste profesii, 
urmează, timp de o lună, o pe
rioadă de probă obligatorie în 
care se descoperă aptitudinile 
fiecăruia. Cei care au aptitudini 
își păstrează locul în școală, în 
timp ce ceilalți sînt îndrumați 
spre alte școli.

— Cum sînt depistate aptitu-

dinile necesare diferitelor pro
fesii ?

— Aceasta rămîne la aprecie-
— Folosiți mijloacele moderne 

psiho-sociologice pentru eviden
țierea calităților dorite ?

ELE PROFESIONALE

LE TURISMULUI (ij)
5/

Cîțiva specialiști din Anglia, Austria, R.P. Un
gară, R.S. Cehoslovacă, R.F. a Germaniei 
împărtășesc cititorilor paginii „PROFESIA TA" 

opiniile pe această temă.

rea profesorului, care urmărește 
foarte atent în această lună de 
zile felul cum rezolvă elevul te
mele, cum se adaptează la 
muncă, dacă are simțurile ne
cesare dezvoltate etc.

— Am trecut de curînd la 
utilizarea unor teste pentru ve
rificarea calităților profesio
nale — ne răspunde prof. 
Hertha Kalachova din Fraga 
(R. S. Cehoslovacă), pentru a

BRAȚARA
DE AUR

CUM SE DOBINDESTi 

IN NOUL CINCINAL

Din corespondența primită 
la redacție înțelegem că sînt 
foarte mulți tineri și părinți 
care nu cunosc sistemul com
plex prin mijlocirea căruia se 
poate dobîndi o meserie în 
țara noastră. Asta și pentru 
că. în ultimul timp. în orga
nizarea rețelei școlilor profe
sionale au apărut numeroase 
noutăți, de natură să pună de 
acord sistemul de calificare cu 
nevoile producției.

Tn pagina de față, vom schi
ța sistemul prin care se poate 
dobîndi o meserie după ce ai 
absolvit școala generală, ur- 
mînd să intrăm în detalii în 
paginile următoare. Aceasta 
cu atît mai mult cu cît Mi
nisterul învățămîntului, îm
preună cu celelalte departa
mente interesate, perfectează 
în prezent un cadru adecvat 
învățămîntului profesional, 
punîndu-1 de acord cu apa
riția primei promoții a școlii 
generale de 10 ani.

Potrivit legii învățămîntului 
și a Hotărîrilor Consiliului de 
Miniștri din anii 1969 și 1970, 
formele de pregătire a munci
torilor calificați se eșalonează 
astfel :

Practică la locul de muncă 
— prima treaptă pentru do- 
bîndirea unei meserii. O ase
menea 
poate fi 
în care 
meserie
sită pregătire teoretică. Pentru 
practica la locul de muncă nu 
există limită de vîrstă. iar cel 
care trece prin această formă 
primește, ca act doveditor al 
calificării — adeverința comi
siei de încadrare tarifară.

Cursuri de calificare — cu 
ramificațiile : cu scoaterea de 
la locul de muncă și fără. 
Cursurile de calificare asigură 
pregătirea în peste 1 000 de 
meserii și fracțiuni de meserii 
necesare economiei, ele fiind 
organizate în două cicluri : 
gradul I și gradul II. Durata 
de școlarizare, oscilează între 
3 și 12 luni, depinzînd de di
ficultatea meseriei. Este obli-

formă de calificare 
abordată în condițiile 
se optează pentru o 
simplă, care nu nece-

gatorie vîrsta de peste, 18 an!, 
iar cel care trece prin cursu
rile de calificare primește un 
certificat de absolvire.

Pentru absolvenții liceelor 
teoretice se organizează și 
cursuri de specializare postli
ceală de scurtă durată în 150 
de meserii.

Ucenicia Ia locul de muncă, 
în cadru] căreia pregătirea 
teoretică se realizează prin în- 
vățămînt seral sau cursuri de 
zi cu durata de 2—3 luni pe 
an. Ea dă o pregătire echiva
lentă cu școala profesională, 
în aceleași meserii, plus în 
alte 46 de meserii care se do- 
bîndesc numai prin ucenicie 
la locul de muncă. Admiterea 
!a ucenicie se face pe bază de 
concurs; se primesc tineri 
pînă la 18 ani. absolvenți a 8 
clase, iar școlarizarea se rea
lizează pe o durată de 2—3 
ani. în final, tinerii primesc 
diploma de absolvire a șoolii 
profesionale.

Ucenicia la locul de muncă 
în cadru] 
teoretică 
cursurile 
riile 
cursurilor de calificare simple. 
Ele pot fi frecventate de ti
neri pină la 18 ani: la termi
narea cursurilor primesc un 
certificat de absolvire.

Școli profesionale. Prin 
ceastă școlarizare se realizea
ză pregătirea în 190 de mese
rii cu grad mai mare de com
plexitate. Admiterea în școli
le profesionale se face pe bază 
de concurs la care au dreptul 
să participe absolvenți a 8 
clase. în virată de cel mult 18 
ani, cu excepția acelor meserii 
la care se cere satisfacerea 
serviciului militar. După o du
rată de 2—3 ani — în funcție 
de meserie — se obține diplo
ma de absolvire a școlii pro
fesionale.

Pentru edificarea cititorului 
asupra pondereî formelor de 
calificare profesională în con
textul pregătirii muncitorilor, 
îi oferim cîteva date din anii 
1969 și, preliminat, din 1970.

căreia pregătirea 
se realizează prin 

de calificare. Mese- 
coinci-d' cu cele ale

a-

1969 1979 (Preli minai)
Practica la locul de

sutămuncă 14,3 Ia sută la
Cursuri de calificare 51,7 la sută 49,2 la sută
Ucenicie la locul de

sutămuncă 2,5 la sută 6,0 la
Școala profesională 31,5 la sută 33,7 Ea sută

x. v.

preveni defecțiunile care apar 
pe parcurs. Observam deseori 
că unii dintre elevi nu aveau 
calitățile necesare, dar era prea 
tîrziu...
~ Așadar, testarea trebuie 

folosită chiar de la examenul 
de admitere, dacă dorim să evi- 
tam asemenea consecințe...

— întocmai, observă Laszlo 
Bentes șef de secție la Ministe- 
rp IYomertului Interior al R Uneare. Noi folosim teste 

dePîstarea calltăti- 
zîcePSDe c!t șI a celor fi-hnie 5 ?Kxdă- un spătar tre- 
mă® să aibă auz bun, atenție 

n se descurce în orice 
a'f veri«ca re- 

*5 e 1 așezam în fața unui 
dît C3ret se mi?câ saca- 

kÎ x (rePede-încet-repede) un obiect șj care trebuiePprins cu 
mîn?.Ja un moment dat. Alteori 
candidatul trebuie să introducă’, 
număr" .timP- un «numii oumȘr de bile într-o țeavă fără 
a atinge marginile ei. Asa M 
Pentru3 a prec’zia mișcărilor. 

se]e(”ționa viitorii bucătari, recurgem la diverse 
compoziții lichide al căror gust 
trebuie precizat de candidați 
-j—•, Ce cons,au examenele de admitere propriu-zise ’ 
..Zj" flecare dintre Cd® 

C0-Iep,i care Urmează 
lndustriei hoteliere 

exista examene de admitere ri
guroase, ne spune prof. dr. Ja- 

dp. Ia EaIinS Techni- College dm Londra. Can- 
didații trebuie să aibă 16—18 ani 
Și să posede certificatul de ab- 
Șolvire ai școlii generale cu ca
lificative satisfăcătoare. Exa- 
rite?™ Su dk la 3—5 obiecte alese 
»n^e^Iirnba, enS!eză, literatură 
engleză matematică, sociologie 
dteh.»aflb.Is- ori,e ?i ]a două aIese 
V.'otce chimie, biologie, geologie 
fizică Candidaților li se pretind 
cunoștințe de cultură general 
ca Ia oricare -1* ------- ■
admitere.

— Vă 
fizic al ------- , J
trebuie să fie frumoase ? 
bîî» PSSUf^ent fie Prezenta- 

x e’ un fizir plăcut n<*răspunde Bernhardt Drruppel, 
dîneCR FC An’C,^!>ei bucătarilor 
să fie Candldatii trebuie tî/z .lntabgenti, sănătoși, să 
'adă și să audă bine, să aibă 
simț gospodăresc.
r,»7t„YiCr- ,a njOi nu contează as- 
nrnfeL/ .dectt ,n anumite 
profesii pentru că. de nildă hu 
C tarii Și cofetarii oricum’ nu 
vin in contact cu nublirul a daugă Jaro Kindl. pUDllcuI- a‘ 
ti.T J” ?C0,i tinerii ’înt pregă
tiți doar pentru o singură pro
fesie, sau pentru mai multe ?
- Fiecare absolvent al col.- 

8 Hor noastre poate exercita ori
care dintre meseriile hoteliere 
ne declară James Greer. Desi
gur, nu Ie cunoaște pe toate în 
aceeași măsură dar - dacă si
tuația o cere — într-un

Și

PAGINII

Ponoran Gh. — jud. Caraș Se
verin : Dragă Ghiță, nu știu ce 
să-ți răspund, deoarece, alegind 
liceul, nu mai ai nevoie de aju
torul meu. în ceea ce privește 
diferențele, nu sint informat. 
S-ar părea că sînt totuși mai 
multe. Interesează-te la inspec
toratul școlar județean.

Ia mare distanță. La Școala de 
specializare postliceală pentru 
industria construcțiilor de ma
șini din str. Zborului nr. 7—9 
București. sectorul 4, funcțio
nează secția montarea și regla
rea aparatelor de radio și tele
viziune. Examenul de admitere 
se dă Ia : matematică (scris

— V «cucicue
Ilficative satisfăcătoare.

alt examen de 
interesează aspectul 
candidaților ? Fetele

Munteanu Liliana — Berești — 
jud. Galați : Ziarul nostru a 
publicat relatări ample și liste 
de școli pentru toate specialită
țile care te interesează. Ne-ar 
trebui mai multe coloane decît 
are pagina de față ca să republi
căm toate listele solicitate. O 
școală de specializare postliceală 
sanitară funcționează și în ora
șul Galați, str. Mihai Bravu nr. 
48. țn același oraș mai funcțio
nează școli de același grad pen
tru industria construcțiilor 
mașini 
pentru 
(str. Silozului nr. 25), pentru in
dustria alimentară (Bd. Republi
cii nr. 169). De asemenea, func
ționează în cadrul Institutului 
Politehnic cursuri de subingineri 
(2i/2 ani studii) pentru indus
trii alimentare morărit, și pani
ficație. Ești mulțumită ?

de 
(Str. Traian nr. 203), 

industria metalurgică

O elevă — Drăgășani — jud. 
Vîlcea : Ținind seama de axio
ma care pretinde „că nu e om să 
nu fi scris o poezie", toată si
tuația mi se pare lesne de înțe
les. Bine că a trecut. Cu fulge
rele astea nu se știe niciodată. 
Din păcate nu-1 cunosc personal 
pe tovarășul Băieșu, așa că pro
tecția mea în ceea ce privește 
publicarea operelor literare pe 
care i le-ai trimis are tot atîta 
greutate cit ar avea protecția 
dumitale pentru operele mele. 
Dar te asigur că de primit a 
primit tot și poeziile și proza și 
teatrul. Nu scapă niciodată !

Cit despre facultate, mi se pa
re potrivită Universitatea din 
Craiova. încearcă acolo. în sfîr- 
șit, concursul nostru nu are în 
vedere decît școlile profesionale, 
liceele de specialitate și școlile 
postliceale.

Barzuka Gh. Sișeștl — jud. 
Mehedinți : La Craiova nu func
ționează o astfel de școală, dar 
la Constanța, în cadrul Școlii de 
specializare postliceală pentru 
cooperație, str. Caraiman nr. 1, 
este prevăzută specialitatea : e- 
lectronică, depanare de aparate 
de radio și televizoare.

P. Mihail — Botoșani : La 
Școala de specializare postlicea- 
lă de telecomunicații din Timi
șoara (Str. 23 August nr. 2) este 
prevăzută specialitatea : electro
mecanică pentru telecomunicații, 
radio, televiziune și comunicații

VIATA
BATE
LA
UȘA
de SEN ALEXANDRU

oral), fizLcă (orei) te perloede
25—30 sept.

Maxim Adela șl Cristea Geor- 
geta — jud. Ilfov : Broișura s-a 
distribuit școlilor. S-ar putea să 
o găsiți la Inspectoratul școlar 
județean.

Enciu C. — Căzănești : Situa
ția nu este firește simplă dar 
nici imposibil de rezolvat. Cu 
un palmares școlar ca acela cu 
care te poți mîndri dumneata, 
dragă prietene Enciu, greutatea 
constă numai în a alege. Por
nind de la strategia obișnuită în 
asemenea împrejurări, să com
pensăm într-o direcție ceea ce 
nu se poate realiza te alta. în

fizică sunetul joacă un rol Im
portant, iar zgomotul marilor u- 
zine unde lucrează politehnicie
nii nu-ți este de asemenea indi
cat. Eu te-ași sfătui să te pre
zinți la Facultatea de matemati- 
că-mecanică, dedicindu-te pro
gramării pentru calculatoare e- 
lectronice. în acest fel, vei evi
ta activitatea didactică, nereco
mandabilă în cazul de față. O 
posibilitate ar mai constitul-o 
Facultatea de automatică a Po
litehnicii bucureștene (secția 
calculatoare, pentru care îți pro
pun să optezi), celelalte secții 
implicind adaptabilitatea, nerea
lizabilă, la stimulul sonor. în 
sfirșit, ți-ar fi potrivită secția 
de mecanizarea și automatizarea 
calculului economic ; ciberneti
ca economică, din cadrul Aca
demiei de studii economice din 
București. în concluzie, îți re
comand o profesiune în legătură 
cu calculatorul electronic : fie 
că-1 programezi, fie că-1 cons
truiești nu-ți solicită „decît" cre
ierul și vederea.

în altă ordine de idei, 
nici o justificare (firește 
fer la oameni dintr-o 
pentru demoralizare. A 
tras, singuratic, indiferent, 
siv, calm, rece aproape la tot", 
a căuta oameni vîrstnid, nu mi 
se pare a fi cea mai potrivită 
pregătire în ajunul unei lupte, 
cu atît mal mult cu cit poți ob
ține tot ce obțin și ceilalți. A- 
lege și comunică-mi alegerea fă
cută.

n<u văd 
mă re- 
bucată) 
fi „re- 

pa-

I. Ștefan — Bihor : Cu stu
diile ce posedați, vă puteți pre
zenta la Școala de specializare 
postliceală pentru industria mi
nară, Filipești, str. 1 Mai nr. 3, 
jud. Prahova. Chiar dacă nu 
veți ajunge artificier, veți putea 
deveni proiectant. Nu e același 
lucru, dar tot e ceva.

Anda — Com. Potcoava, jud.
Olt : Mi-a plăcut scrisoarea du
mitale și chiar deosebit de mult. 
Sentimentele ce nutrești patriei 
noastre și biruințele școlare prin 
care unești vorba au fapta te 
înscriu, indiscutabil, printre co
respondenții mei cei mai dragi. 
Cît despre numeroasele căi ce te 
atrag, numai dacă aș putea con
strui un fel de profesiune tri
dimensională arheologie — as
tronomie — comerț exterior, 
țiraș putea răspunde te mod sa
tisfăcător. Firește, dacă ai putea 
face în stele comerț exterior cu 
relicve arheologice, totul ar fi 
în ordine. Dar, cum nu se poate, 
am impresia că, în ceea ce te 
privește, meditațiile în legătură 
cu profesiunea nu trebue încă să 
se încheie. Te las să te mai gîn- 
dești, dar nu uita, totuși, să mă 
anunți cînd ajungi la vreo con
cluzie.

timp

Meseria de constructor de locomotive „Diesel" este cea mai 
frumoasă, pare a spune tînărul din fotografie, care a optat pen

tru această ' ’profesiune.

RUBRICA
CONCURS

„Vă așteptăm în
școala noastră"

Ml FEBAIE-BIICUIJEȘTI
, ^U„.Ca?x ?Ite nU1’ p°ate seel de mii de elevi, m-am aflat ln- 
JleU PeîiOati^ I? care fiecare gînd privitor Ia viitoarea mea nro- 

S,e df&J'l*’3 măreț, înălțător. Aproape toate ramurile pro- 
ductive mi se păreau demne de urmat. Poate că nici acum nu mă 

?™ diasCă venea acea zi, de neuitat pentru mine cînd am 
alciPam să v?in°alÂ Pri°fCS‘OnalăfC F- Buc“re^i- Ceva-mi spunea 

moși ’ a V0‘ Petrece 3 ani, poate cel mai fru-cian lnlst»laH< J1’8.1” ho‘ărtt Pentru meseria de electri
cii co Ș1 fOrtă' Peste 0 săptămînă, împreună
nală c 1 «am Venit In viz,tă la Școala profesio-
?ionatC'dFe‘ 5 ?ti' Atun,ct> încrederea mi s-a adîncit. Eram emo- 
ponat de parca veneam la examen și nu în vizită. Cred că rie 
aceea emoția mi-a dispărut cu desăvîrșlre la examenul de admi
tere pe care l-am promovat, devenind elev al școlii. Dintre mese- 
did»H Primeau ațnnc.i elevi șl se primesc și astăzi can
didați citez : lăcătuș mecanic locomotive, lăcătuș mecanic vagoane, 
electricieni vagoane, montatori s.E.B. șl electricieni lumină și 
rorța. v

Te simți mîndru să fii elev, să porti pe brațul sting emblema 
cu numele acestei școli, școală fruntașă pe țară. Steagul de școa
lă fruntașă, decernat cu o săptămînă mal ttrziu după ce deveni
sem e!ev, nu putea fi obținut decît după o muncă dusă cu calm 
și răbdare de conducerea școlii, a pedagogilor, a tuturor cadrelor 
didactice, pentru pregătirea noastră profesională, politică șl cultu
rală. Școala are o bibliotecă în care, alături de cărțile tehnice, poți 
găsi poetul sau scriitorul preferat, începtnd de la Homer, Sofocle, 
Virgiliu și pînă în zilele noastre. Din mîlnile profesorilor noștri 
au plecat pînă acum în producție 10 generații de absolvenți.

Venlțl la noi șl v3 veți convinge că școala merită prețuire din 
partea celor care învață aici nu numai o meserie, ci șl cum să 
se poarte în viață.

OCTAVIAN PICIU
elev

relativ scurt el va munci Ia fej 
e bine în noua profesie 
~ Desigur, în școală 

nu pot ,nvăța totul chiar 
singură profesie. Cum 
noi cunoștințe ?

— în timpul studiilor, elevul 
bucătar se specializează într-un 
anumit restaurant, ne răspunde 
• ozef Marga, directorul I H R 
^n_;K°sice.<R S C ) Apoi, noi’ii 

Și în alte 
a ști mai 

Dacă într-un restaurant 
din 
to-

elevii 
într-o 

capătă

trimitem să învețe 
restaurante pentru 
mult.
nu se prepară mîncăruri 
vînat, bucătarul va învăța 
tuși să le prepare lucrînd In alt
restaurant. Aceasta pentru a 
spune „nu știu" nu 
. dacă vreodată
* se va cere să gătească vînat.

— Cum promovează tinerii 
care lucrează în industria ho
telieră ?

Promovarea depinde 
străduințele șl cunoștințele 
profesionale, observă 
Kindl. Se ajunge relativ 
de la picol Ia ospătar și

de 
lor 

Jaro 
ușor 

------ ft apoi 
la șef de sală sau de la comisio- 
ner la recepționer și șef de re
cepție.

Fiecare dintre cursurile 
noastre asigură calificarea în 
meseriile necesare industriei ho
teliere, ne spune James Greer. 
Promovarea depinde atît de ti
neri și de conducătorii unități
lor, cît și de cursurile de spe
cializare pe care le urmează în
tre timp.

— în genere, sistemul de în- 
vățămînt asigură promovarea 
cadrelor, remarcă Laszlo Be- 
nics. După teriminarea școlii 
profesionale, tînărul poate ur
ma diverse cursuri sau o școală 
superioară similară unei facul
tăți unde-și completează atît 
cunoștințele profesionale cît și 
cele de cultură generală.

Experiențele despre care se 
relatează aici sînt sugestive 
pentru activitatea acelora care 
selectează și pregătesc 
necesare 
tru acei 
una din

cadrele
turismului, dar și pen- 
care optează pentru 

meseriile amintite.

VICTOR RAREȘ
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TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliulut 

de Stat al Republicii Socialiste România, a primit din partea 
Iui DIORI HAMANI, președintele Republicii Niger, urmă
toarea telegramă :

Foarte mișcați de mesajul de felicitări și bune urări pe 
care ați binevoit să ni-1 adresați cu prilejul celei d'e-a XII-a 
aniversări a proclamării Republicii Niger, poporul și guvernul 
Nigerului mi se alătură pentru a vă exprima sincerele noas
tre mulțumiri și a vă adresa, la rîndul nostru, urările de 
fericire și sănătate pe care le formulăm pentru Excelența 
Voastră, împreună cu urările noastre cele mai calde de pros
peritate mereu crescîndă și progres continuu pentru guvernul 
și poporul României.

Cu cea mai înaltă considerație.

Zburînd deasupra teritoriului țării noastre, în drum spre 
Republica Populară Bulgaria, tovarășii GUSTAV HUSAR, 
prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, și LUBOMIR STROUGAL, președintele 
guvernului federal, au trimis un mesaj cordial de salut tova
rășilor NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Consiliului de Stat și 
ION GHEORGHE MAURER, președintele Consiliului de 
Miniștri.

în sala Ateneului s-a deschis 
luni la amiază Expoziția de 
sculptură în sticlă (Italia), orga
nizată sub auspiciile Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și 
Artă și ale Ministerului Industriei 
Ușoare.

Aici sînt înmănuncheate peste 
70 de exponate, care se disting 
prin varietate tematică, printr-un 
limbaj plastic modem, prin in
geniozitate și sensibilitate artis

tică. Ele sînt realizate de Egidio 
Costantini, artist original oare 
continuă și dezvoltă vechile tra
diții ale artei venețiene în sticlă. 
Exponatele transpun cu măies
trie în sticlă de Murano, lucrări 
ale unor creatori ai secolului 
nostru : Arp, Chagall, Ernst, Pi
casso, Cocteau, Tobey, Matta, 
Fontana etc. Unii dintre ei au 
fost consultați de artistul italian 
la această nouă întrupare în 

sticlă a operelor lor. Sînt prezen
tate, totodată, sculpturi inspirate 
din creația artiștilor români Eu
gen Ispir și Sever Frențiu.

La vernisaj au participat 
Pompiliu Macovei, președintele 
C.S.C.A., acad. Ion Jalea, preșe
dintele de onoare al Uniunii Ar
tiștilor plastici, personalități ale 
vieții noastre cultural-artistice, 
ziariști.

Se aflau, de asemenea, de față 
Niccolo Moscato, ambasadorul 
Italiei la București, alți șefi de 
misiuni diplomatice acreditați în 
țara noastră, membri ai corpului 
diplomatic, precum și artistul 
italian Egidio Costantini.

Luînd cuvîntul cu acest pri
lej, Patriciu Mateescu, secretar al 
Uniunii Artiștilor Plastici. și 
Giorgio Longo, primarul Vene
ției, au subliniat că actuala ma
nifestare se înscrie în contextul 
relațiilor nrietenești dintre Ro
mânia si Italia, ea contribuind la 
o mai bună cunoaștere și prețui
re a valorilor create în cele două 
țări.

Cu nrilejul deschiderii expozi
ției, Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă a oferit un coc
teil.

Șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați la București, precum 
și corespondenți ai presei străine 
și reprezentanți ai unor companii 
aeriene internaționale au vizitat 
luni sanatoriul de geriatrie de 
la Otopeni. împreună cu oaspe
ții se aflau Ion Cosma. ministrul 
turismului, și Dan Enăchescu, 
ministrul sănătății, precum și 
reprezentanți ai Ministerului A- 
facerilor Externe. Cu acest pri
lej, Ana Aslan a înfățișat acti
vitatea clinicii, după care a fost 
prezentat un film științific do
cumentar.

Ministrul turismului a oferit 
apoi un cocteil.

O delegație condusă de Mihai 
Bălănescu, ministrul poștelor și 
telecomunicațiilor, a plecat luni 
dimineața la Berlin, în vederea 
încheierii unui nou acord în pro
bleme de poștă și telecomunica
ții între Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Democrată 
Germană.

Noul și modemul hotel din 
Pitești, dat de curînd in fo

losință

CRONICA
U. T. C.

Ieri dimineață a părfsit
Capitala delegația comună
a Uniunilor naționale ale 
studenților din Norvegia 
(N.S.U.), Suedia (S.F.S.) și 
Finlanda (S.Y.L.), formată 
din Lars Monsen, președin
tele N.S.U., Mathias Berg, 
secretar cu probleme in
ternaționale al S.F.S., și 
Marții Mellais, vice-pre- 
ședinte al S.Y.L., care au e- 
fectuat o vizită în țara- 
noastră la invitația Uniu
nii Asociațiilor Studențești 
din România.

La aeroport, delegația a 
fost însoțită de membri ai 
Comitetului Executiv al
U.A.S.R.

Recent, Ministerul Construc
țiilor Industriale a acordat pre
mii pentru lucrări deosebit de 
valoroase realizate în ultimii ani 
în domeniul studiilor, proiectării 
și executării construcțiilor.

Au fost premiate 24 de lucrări 
realizate de organizații de proiec
tare și de construcții-montaj, 
printre care proiectele de inves
tiții pentru : Barajul Poiana Uzu
lui, Uzina de fibre și fire po- 
liesterice din Iași. Viaductul de 
legătură între Combinatul side
rurgic Gh. Gheorghiu-Dej și o- 
rașul Galați. Hala de turboagre- 
gate de la Uzina de mașini gre
le București, Sistemul de iriga
ții „Jegălia"; proiectele tip de 
hale industriale realizate din ele
mente prefabricate de beton ar
mat și beton precomprimat; exe
cuția lucrărilor privind : recon
strucția drumului național nr. 6 
în zona Sistemului hidroenergetic 
și de navigație Porțile de Fier, 
Uzina de cinescoape Pipera — 
București, Fabrica de geamuri 
Tîrnăveni și altele.

La acordarea premiilor s-a a- 
vut în vedere promovarea solu
țiilor avansate în proiectarea și 
executarea construcțiilor, prin 
care se obțin indici tehnico-eco- 
nomici deosebit de favorabili, 
creșterea gradului de industria
lizare în execuție, reducerea con
sumului principalelor materiale și 
îmbunătățirea calității lucrărilor.

(Agerpres)

SÎMBĂTĂ ȘI-A ÎNCHEIAT ACTIVITATEA, TABĂRA DE INSTRUIRE 
ȘI ODIHNĂ DE LA SĂCELE

REPERE ȘI PERSPECTIVE
Timp de trei săptămîni circa 

1 500 de elevi — președinți ai 
asociațiilor sportive ale elevilor 
din toate județele țării — împăr- 
țiți în două serii a cîte 10 zile, 
au fost în același timp protago
niștii și organizatorii unor acți
uni sportive, cultural-educative 
și distractive. Elevii-președin- 
ți sînt, după cum e lesne de în
țeles, principalii factori ai orga
nizării și desfășurării activității 
sportive de masă în școală. Toc
mai de aceea, în Tabăra de ins

truire și odihnă de la Săcele-Bra- 
șov, organizată de C.C. al U.T.C., 
cu sprijinul organelor locale ale 
U.T.C. și al conducerii școlii pro
fesionale „Electroprecizia", în pe
rimetrul căreia s-a stabilit „car
tierul general" al taberei — par- 
ticipanților li s-au oferit prin ca
binetul metodic, prin expozițiile 
și expunerile unor personalități 
din domeniul sportului, prin va
loroasele schimburi de experiență, 

prin programul cultural-educativ 
și distractiv, prin competițiile și 
întrecerile organizate pentru „cel 
mai bun sportiv" la fotbal, volei, 
handbal, șah, tenis de masă, etc. 
— întreceri la care au luat parte 
reprezentanții tuturor județelor 
prin filmele și concursurile cu te
matici sportive, noi mijloace și 
experiențe pozitive menite să di
namizeze și învioreze activitatea 
sportivă din școli cu masa ele
vilor. într-un fel ei și-au alcătuit 
fiecare, cu acest prilej un util și 

competent îndreptar de muncă 
ale cărui idei, metode, formule 
organizatorice odată aplicate în 
practică vor avea o eficiență ma
ximă și imediată. Profitul va fi, 
indiscutabil, uriaș dacă lucrurile 
vor avea un curs firesc, dacă 
președinții asociațiilor, prezenți 
ia acest curs scurt al unei veri
tabile „universități a sportului", 
vor simți răspunderile pe care le 
au și vor înțelege exact scopul 

investițiilor materiale și morale 
făcute cu această ocazie.

De altfel, „mărturisirile" — 
sau mai degrabă promisiunile 
făcute de unii dintre beneficiarii 
acestui „curs practic" de meto
dică și organizare a activității 
sportive, cu prilejul adunării ul
timului careu — cel al... despăr
țirii — ne întăresc convingerea că 
învățămintele căpătate în tabără 
vor fi traduse în practică și vor 
impulsiona activitatea sportivă 
din școală.

Dar iată cîteva opinii ce ni se 
par concludente pentru împlini
rea, realizarea scopurilor și obiec
tivelor pentru care s-a instituit 
Tabăra de la Săcele-Brașov : 
ALEXANDRU BOANGHER — 
Liceul nr. 2 Roșiori (Teleor
man) în tabără am învățat cum 
să organizăm activitatea sportivă, 
cum să practicăm spoxtul, cum să 
ne creăm condiții pentru aceasta 
— terenuri, baze sportive — și 

cum să ne distrăm". EMIL CA- 
P1LNAȘ — Liceul „Ana Ipă- 
tescu"-Gherla (Cluj) : Activitățile 
din tabără au reflectat preocupă
rile noastre, au ținut seama de 
condițiile pe care Ie avem, răs- 
punzînd celor mai pretențioase 
exigențe. Disciplina, operativita
tea și exactitatea de metronom, 
de care trebuie să dăm și noi do
vadă în ceea ce vom face, ne-a 
impresionat". GHEORGHE IO- 
NIȚĂ — Liceul „V. Alecsandri" 
(Galați)". Noi avem o expe
riență bună în diversificarea ac
tivităților sportive în funcție de 
preferințele tinerilor, de condi
țiile pe care le avem. Dar în ta
bără am mai aflat de la alți co
legi din țară, o mulțime pe care 
de-abia aștept să le punem în 
practică în școala noastră". AU
GUSTIN AȘTILEANU — Liceul 
Baia de Arieș (Alba): „Ultima oră 
metodică din tabără, a fost de
dicată organizării unei asociații 
sportive model. Promit că o să or
ganizez, acolo, în Apuseni, în o- 
rășelul nostru minier, o asociație 
cu o activitate cum scrie la carte. 
Nimic nu ne împiedică s-o fa
cem". MIOARA SAS — 
Liceul Miercurea Sibiului : „Ta
băra ne-a elucidat unele pro
bleme, am dezlegat cu acest pri
lej multe necunoscute. După o- 
pinia mea, din punct de vedere 
teoretic, totul se știe, avem a- 
cum și un cadru organizatoric 
propice, nu ne rămîne nimic de 
făcut decît ca împreună cu orga
nizația U.T.C., cu sprijinul ca
drelor didactice și al conducerii 
școlii, să facem. într-adevăr, din 
activitatea sportivă, atît de ne
cesară stabilizării unui echilibru 
in viața tînărului, un bun de care 
să profite absolut toți elevii".

...Repere dintr-o prefață de 
bun augur pentru activitatea vii
toare.

V. CĂBULEA

Piatra
(Urmare din pag. 1)

voie tiranică de a pătrunde 
dincolo de bariera artificială 
ce-1 despărțea de ceilalți, de 
a i se recunoaște participarea 
responsabilă, evident în situa
ția în care s-ar fi produs, la 
existența uzinei sau cel puțin 
a secției —, în ziua aceea deci 
directorul uzinei a dat peste 
el stînd în secție picior peste 
picior. Faptul în sine, desigur, 
nu avea nimic reprobabil, în 
schimb contextul, cum s-a do
vedit, impunea măsuri ener
gice. Și astfel agitația stîrnită 
de indignarea îndreptățită a 
directorului a atras atenția a- 
supra lui. Era o ciudată con
secință a căutărilor în care se 
găsea angrenat, dar era ceva, 
un semn, un fel de început 
confuz și imprecis în ulterioa
ra lui dezvoltare, pentru pri
ma oară însă ceva. Mai mult 
decît atît, ceea ce i se păru
seră a fi șicane și nedreptăți, 
cu alte cuvinte nenumăratele 
piedici ce-l păstrau, gîndea. 
sistematic departe de rostul 
său adevărat —. se estompară 
sub agitația amintită. Fu dis
cutat în organizația U.T.C., fu 
chemat la ordine pe linie ad
ministrativă, ajunse în scurt 
timp un caz, „cazul inginer 
Mitrescu" cunoscut de toți oa
menii uzinei. Ar fi putut urma 
din partea lui un gest necu
getat : demisia sau transferul 
la o altă întreprindere, pen
tru că întîmplarea îl afectase 
profund. Avea. mărturisește 
azi. impresia că dacă nu ia cît 
mai repede o hotărîre, oricare, 
respectul față de sine se va 
spulbera definitiv. Exagera, 
fără îndoială, acum își dă sea
ma de asta, dar ieșirea din 
impas îi pretindea o aseme
nea exagerare. Cineva îi su
geră să ceară mutarea într-o 
altă secție. Ideea i se păru 
salvatoare, cel puțin un timp, 
și curînd trecu la „serviciul 
tehnic", grupa optică. Suges
tia conținuse de altfel și a- 
ceastă eventuală opțiune, ser
viciul tehnic însemnînd, în 

\ filiera unui act de cunoaștere 
cuprinzător a detaliilor mese
riei, treapta superioară și 
imediat următoare față de 
procesul de producție propriu- 
zis. iar în cazul parcurgerii 
întregii filiere, o șansă reală 
a formării ca specialist în op
tică și mecanică fină. Dar 
totodată și o posibilă canto
nare în existenta lipsită de 
surprize și accidente a unui 
tehnicism mărunt și inofensiv 
și iarăși nul sub raportul an
gajării ; „o mulțumire meschi
nă cu existentul", cum spune 
azi inginerul Mitrescu, acea 
împăcare cu sine, de neinvi
diat. a celor care rătăcesc în
dărătnic doar în preajma pro
priei ființe. Din nou deci în 
pragul unei opțiuni, de astă 
dată evident majoră, în pra
gul opțiunii pentru șansa u- 
nică. Indiferența, ca și accep
tarea superficială a efortului 
presupus de o asemenea în
cercare, ar fi primit chiar în 
clipa devoalării lor replica 
promptă a celor care i-au a- 
cordat noului venit o încre-

de încercare a tinereții
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pas rememorat sau 
aceeași indubitabilă 
tate ce l-a însoțit 
țește, semn al recunoașterii 
pentru sine și pentru ceilalți, 
inginerul Mitrescu e pe cale 
totuși să pătrundă într-o nouă 
mirare a vîrstei. Iată, i s-a în- 
tîmplat nu de mult să treacă 
dimineața prin oraș și orașul 
semăna întrucîtva cu orașul 
știut din anii studenției, dar 
numai întrucîtva, pentru că pe 
neașteptate l-a simțit străin, 
necunoscut, îndepărtat. Apoi, 
în altă zi, dar spre seară, cînd 
a ieșit în același oraș împreu
nă cu soția și copilul, s-a re
găsit și a regăsit și orașul. Mi
rarea însă, contemplare jo
vială, a rămas, dar fără con
tururi precise — un fel de or
goliu de tînăr.

echivocuri. In-dere lipsită de 
credere necesară în acea' pe
rioadă inginerului Mitrescu, 
recunoaște, mai mult ca ori- 
cînd.

Regăsindu-și, odată cu risi
pirea deplină a amintirii inci
dentului, calmul și generozi
tatea destinului, inginerul 
Corneliu Mitrescu ajunse să 
capete încetul cu încetul, și 
datorită celor din jur, o viziu
ne mai apropiată de adevăr a 
lumii înconjurătoare și a po
ziției lui în această lume. Prin 
specificul ei singular în teri
toriul industrial al țării și 
prin delicatele determinări ale 
profesiunii de optician, „pro
fesiune încă a necunoscutu
lui", afirmă tînărul inginer, 
uzina apare, într-o anumită 
privință, ca o familie unită ce 
refuză compromisul, iar mem
brii acestei familii ca purtă
tori ai unei dreptăți dincolo 
de orice suspiciune. De aceea, 
încrederii se cuvenea să i 
se răspundă cu încredere și se 
intîmplă întocmai. Pe de altă 
parte, contactul cu meseria 
pentru care se pregătise și 
pentru care era și este convins, 
avea vocație, cunoscu noi și 
interesante adîncimi. Ceea ce 
altădată ii era străin îi deveni 
acum familiar, descoperi emo
ția nobilă a pătrunderii nou
lui, trăi plăcerea primelor a- 
precieri, munci cum nu mun
cise niciodată în uzină, con
cepu un dispozitiv de lipire a 
prismelor a cărui eficacitate 
și economicitate o demons- 
tră lucrînd cu mina lui, iar 
după ce trecu la „serviciul 
cercetare" în cadrul aceleiași 
grupe optice, a doua treaptă a 
desăvîrșirii meseriei, partici
pă, atunci cînd trebuiră să fie 
făcute niște probe cu un nou 
sort de sticlă, la toate fazele 
de încercare și lucră cu mina 
lui tot sortul, un studiu sem
nat inginer Corneliu Mitrescu 
aplicat în producția curentă 
aduse economii substanțiale 
la sticlă optică etc., etc. Dar 
ceea ce l-a prins definitiv și 
i-a dat sentimentul că nu va 
roși peste ani și ani cînd va fi 
întrebat dumneata ce ai făcut 
pentru ceilalți ? a fost numi
rea printre cei care urmau să 
studieze și să aplice procesul 
de modernizare, la nivel re
publican, a sectorului optic. 
Dacă se ține seama, și, proba
bil, e necesar să se țină, că 
azi, ca și atunci cînd a venit 
în uzină tînărul inginer (1966), 
industria noastră optică lu
crează cu „mentalitatea" teh
nică a anului 1940, iar într-un 
an sau cel mult doi, urmare a 
prevederilor noului plan cin
cinal, va lucra cu „mentalita
te" 1975, se înțelege că moder
nizarea, o revoluție științifică 
și tehnică în miniatură, e o 
treabă ce depășește, stricto- 
senso, soarta unuia sau altuia 
dintre „aleșii" s-o facă, dar 
transferă fiecăruia, în parte, 
inevitabil, cu o acuitate de 
metaforă, o responsabilitate și 
o posibilitate a angajării de-o 
extraordinară însemnătate din 
punctul de vedere, particular, 
al conștiinței apartenenței la 
societatea noastră socialistă.

• IN REUNIUNEA de du
minică a Comitetului executiv 
al F.I.F.A., oare și-a desfășurat 
lucrările într-una din sălile 
de recepție ale hotelului ..Hil
ton" din Atena, a fost aprobat 
noul regulament de disputare 
a viitorului campionat mon
dial de fotbal, care va avea 
loc în anul 1974 în R. F. a 
Germaniei.

Printre altele. Comitetul a 
numit pe Antoine Chiarisolli 
(Franța) și D. Almeira (Brazi
lia) membri ai comisiei de or
ganizare a „Cupei Mondiale'. 
Au fost făcute și alte numiri. 
Astfel, M. G. Wiederkher (El
veția) a fost numit în Biroul 
aceleeași comisii de organiza
re, dr. Nozu (Japonia) a fost 
desemnat ea nou membru al 
comisiei medicale, iar genera
lul Torsakdi (Tailanda) a fost 
desemnat membru în comisia 
de disciplină. Comitetul exe- 

federația 
de a or- 
un mare 
cu parti- 
reprezen- 

„Cupa

minat la egalitate: 7—7 (3—3) 
cu reprezentativa Danemarcei. 
Intr-un alt meci, selecționata 
Cehoslovaciei a învins cu sco
rul de 11—9 (7—4) formația 
R.F. a Germaniei.

Iată clasamentul final al 
competiției : 1. Iugoslavia — 
5 puncte; 2. Cehoslovacia — 4 
puncte; 3. Danemarca — 3 
puncte; 4. R. F. a Germaniei 
— 0 puncte.

Tn ultima parte a ședinței, 
care a marcat încheierea lu
crărilor F.I.F.A.. de la Atena, 
Comitetul a recomandat fede
rațiilor naționale să se ocupe 
cu seriozitate de dezvoltarea 
fotbalului feminin în țările 
respective. S-a stabilit, de a- 
semenea, ca învingătorul com
petiției internaționale „Cupa 
Concacaf" (America de Nord, 
America Centrală și Caraibi- 
le) să întîlnească' echipa cîști-

le întrerupte în rundele ante
rioare. Șah ista româncă Mar
gareta Juncu a cîștigat la 
Brigitte Hoffmann (R. D. Ger
mană). Alte rezultate : Biluno- 
va — Karakas 1—0: Skeghi- 
na — Belova 1—0; Șikova — 
Ignatieva remiză.

După disputarea a 9 runde, 
în clasament continuă să con
ducă Elena Rubțova (U.R.S.S.) 
cu 7 puncte, urmată de Kla
ra Skeghina (U.R.S.S.) — 6,5

întreprinde- 
poate bănui, 
de-a dreptul

Că o astfel 
re, dupăămum 
suportă, dacă 
pretinde, înainte de toate, pa
siunea, este pentru inginerul 
Mitrescu, revenind, un fapt în 
afara oricărei îndoieli. E vor
ba aci de nou, de necunoscut, 
de prospecțiuni severe în ziua 
de mîine și aportul tinereții 
reprezintă un capital hotărî- 
tor. După propria mărturisi
re, și deocamdată nimeni și 
nimic nu dovedește contrariul, 
inginerul Corneliu Mitrescu 
are „impresia" că e pe drumul 
cel bun. Rezumîndu-și anii 
trecutului și deslușind cu cins
tită și matură îngrijorare mo
mentul pe care-1 parcurge — 
„piatra de încercare a tinere
ții mele, dacă reușesc am să 
pot umbla toată viața eu 
fruntea sus" — ivind la fiece

de 
se 
nu

dezvăluit 
generozi- 
și-1 înso-

cutiv a autorizat 
braziliană de fotbal 
ganiza în anul 1972 
turneu internațional 
ciparea a 18 echipe 
tative, sub titulatura 
Independenței".

gătoare a „Cupei cupelor". în 
sfîrșit. Comitetul executiv al 
F.I.F.A. a decis să verse suma 
de 25 000 de franci elvețieni 
fondului de ajutorare. a fami
liilor care au avut de suferit 
de pe urma tragicului accident 
înregistrat pe stadionul „Ibrox 
Park" din Glasgow.

puncte (1), Rimma Bilunova 
(U.R.S.S.) — 6 puncte, Olga 
Ignatieva (U.R.S.S.), Eva Ka
rakas (Ungaria), Tamara Be
lova (U.R.S.S.) — 5,5 puncte 
etc. Margareta Juncu ocupă 
locul 9 cu 3 puncte.

• ÎN TURNEUL internațio
nal feminin de șah de la Ce- 
liabinsk s-au disputat partide-

• TURNEUL internațional 
feminin de handbal desfășurat 
la Loegstoer (Danemarca) a 
fost cîștigat de echipa Iugosla
viei. care în ultimul joc a ter-

• CONCURSUL internațio
nal de sărituri cu schiurile 
desfășurat pe trambulina de 
la Liberec a fost dominat de 
sportivii cehoslovaci, clasați 
pe primele trei locuri în cla
samentul general. Victoria a 
revenit lui Rudolf Hoehnl cu 
240.3 puncte (cea mai lungă 
săritură a sa a măsurat 105 
m.). Principalul favorit al 
competiției. Jiri Raska, a ocu
pat locul doi cu 233,4 puncte 
(el a sărit de două ori cîte 102 
m.), fiind urmat de Rydval — 
227.8 puncte. Concurenții ro
mâni Nicolae Lupu și Anghel 
Biriș au ocupat locurile 48 
(cu 103.7 puncte) și respectiv 
49 (cu 98,2 puncte).

• •••••

Defectele fetelor, defectele băieților
(Urmare din pag. I)

încercînd totuși să „sistemati
zăm" reproșurile unora sau al
tora, dispunîndu-le paralel.

chiar față-n față, vom Încerca 
să subliniem astfel ideea tragi
comicei similitudini de care a- 
minteam mai Înainte.

neglijează ușor foști prieteni sau 
colegi, nesjgure
prea Însetate de amor

instabili, nestatornici, trădători, 
infideli
prea amoroși

Băieții susțin că fetele au urmă
toarele defecte :

Fetele susțin că băieții au urmă
toarele defecte :

curioase curioși

Încrezute, 
distante

prea mîndre. red.

superficiale 
prea ușor, prea re-

ușuratice.
se supără 

pede
vulgaritate, vocabular, insufi

cient însușit
nu stnt capabile de sentimente 

adinei.
merg cu nasul fn vtnt
foarte timide, lipsite de curaj, 

prea tăcute
comportarea lor lasă de dorit, 
beau, fumează
incapabile să se înțeleagă între 

ele, invidioase
geloase
mincinoase
indiscrete, prea vorbărețe, gu

ralive. nu pot păstra un , secret
comportare nesănătoasă, unele 

au înclinații spre rele, sînt pa
sive, egoiste, lipsite de generozi
tate, nu învață, pîndesc ajutorul 
altora, prețuiesc în chip exagerat 
moda, prea orgolioase, se laudă 
într-una

grăbite
Înfipte
nesincere
afișează un aer de superiori

tate
nu se gîndesc la viitor 
cinstea lor lasă de dorit
cam naive
Inoonstante. ușor influențabile.

închipuiți, îngîmfați
neserloși. superficiali, ușuratici 

violent!, brutali, 
pulsivi

vorbesc urît. 
vulgari

lnsensibili
indiferenți
timizi, stlngaci

tisitori

bădărani, im-

înjură? jignesc,

în public, plic-

nepoliticoși. obraznid. lipsit! de 
maniere, de elegantă, de delica
tețe. n-au bun simț

beau, fumează
certăreți, gata de duel, scan

dalagii
geloși
mincinoși

palavragii, bîrfitori, flecari

imorali
egoiști
nu învață, inculți
se îmbracă fistichiu
vanitoși. orgolioși, lăudăroși
nerăbdători
prea Îndrăzneți, impertinenți, 

insolenți
nesinceri
ridicoli, aer de superioritate

lipsiți de ambiție, n-au țel.
dezordonat!, necinstiți

creduli

Indiscutabil, enumerarea de 
mai sus. dac-ar trebui s-o iei în 
serios, ar putea să te și îngro
zească : toate defectele lumii, 
azvîrlite dintr-o parte într-alta, 
cu o dezinvoltură demnă de o 
cauză mai bună. Puține sînt „a- 
cuzații nereciproce". FETELE 
spun despre BĂIEȚI că-s — în 
exclusivitate — neîndemînateci, 
indisciplinați, nu 
tenia fetelor, nu 
se agață de ele, 
buzează de forța 
bun simț, sînt 
tori și lipsiți de tandrețe, 
schimb BĂIEȚII spun 
pre FETE că-s — în exclusi
vitate — pîrîcioase, încăpățînate, 
nerecunoscătoare, prea dispuse 
să generalizeze, mofturoase, pre
ocupate de nimicuri, răutăcioase, 
prea cochete, cam proaste (!) și 
emotive pînă la urmă, foc de cu
rioase, imită totul, fie bun. fie 
rău. Ie maimuțăresc pe vedetele 
de film și vor întotdeauna să 
pară mai frumoase decît sînt în' 
realitate. De unde pînă unde o 
asemenea avalanșă de defecte — 
simplificări adeseori penibile — 
oglindind o lume amorfă de gîn- 
duri și sentimente (n-are nici un 
rost să extragem procente, să 
stabilim ierarhii ale ..lipsurilor" 
enumerate, căci prima impresie 
hotărîtoare pe care o ai. ..despu- 
ind“ răspunsurile, este că subiec
ții au fost îndemnați, pentru pri
ma dată, prin întrebarea nr. 3 
din chestionar, să reflecteze ceva 
mai serios asupra problemei — 
calitatea răspunsului. în această 
situație, nu mai contează atît de 
mult). Oricum, sîntem în pose
sia unui admirabil autotest co
lectiv, mai degrabă decît al unor 

. portrete realiste. înfățișînd cele 
două categorii — fetele și băie
ții — la vîrstele analizate. Totala 
necunoaștere reciprocă, ascunzînd 
o primejdie reală, aceea de a ac
ționa de fapt' în virtutea unor 
prejudecăți, devine vizibilă. Co
municarea limpede, frumoasă, 
absolut necesară Ia această vîrstă

înțeleg prie- 
le respectă și 
mizează și a- 

fizică, n-au 
Iași, linguși- 

în 
des-

a definirii personalității tînăru
lui, nu poate decît să sufere în 
prezenta atîtor și atîtor idei pre
concepute. departe de a fi favo
rabile sexului opus. în fond, cine 
are interesul să-i îndepărteze pe 
tineri de tinere ? Poate *) că, în
cercînd să întîrzie chemarea vîrs- 
telor, firească și frumoasă toc
mai dacă i< se creează din timp 
cadrul normal, plin de acuratețe, 
al comunicării încrezătoare, 
demne, echilibrate, dorind așa
dar să dilueze atracția naturală 
a unora spre ceilalți, părinții — 
și numai ei — ajung să strecoare 
asemenea idei false în mintea 
propriilor copii. Altminteri apare 
ca inexplicabilă si precizarea, 
fie din răspunsurile unor fete, 
fie din răspunsurile

FETELE : Băieții 
azi !...

BĂIEȚII : Fetele 
azi !...

De unde să dețină subiecții — 
la 13—18 ani — mijlocul de com
parație (ah ! cum erau ieri fe
tele sau băieții) dacă nu moște
nind. din spusele părinților sau 
rudelor, oricum ale adulților. pă
reri gata... mestecate ?

Merită să menționăm cîteva 
„amănunte" deloc secundare :

a) corelînd unele răspunsuri

unor băieți: 
din ziua de

din ziua de

am constatat că gradul de coezi
une familială influențează mult 
formarea unei păreri echitabile 
— la adolescentă — asupra cali
tăților (și. implicit, a defectelor) 
celuilalt sex ; în chestionarele in 
care subiecții lăsau să se înțe
leagă că au crescut în sinul unei 
familii unite. în care domnește 
respectul reciproc Intre tată și 
mamă, inclusiv al copiilor, apă
reau — parcă reflex — și păre
rile mai echitabile cu privire la 
băieți sau fete ;

b) răspunsuri mai mature, mai 
realiste, au dat cei care, acasă, 
au frați și surori, deci aceia 
care nu s-au mulțumit să de
țină o experiență sau două, pa
sagere și limitate în timp, ci 
au comunicat acasă, pe par
cursul anilor, cu mai mulți frați 
sau cu mai multe surori ; aceștia 
se pare că sînt mai bine „înar
mați" 
zeze 
viată.
țiaî

c) neașteptat este șl faptul că, 
fie la 13 ani, fie tocmai la 18 
ani. atît fetele cit și băieții. în 
ciuda celor cinci ani fundamen
tali care despart o vîrstă de alta, 
referindu-se la defectele sexului 
opus, dau răspunsuri similare, 
ceea ce trădează o stagnare a 
cunoașterii reciproce pe par
cursul cuprinzătoarei epoci a a- 
dolescenței.

Dac-ar fi să extragem, totuși, 
defecte ale fetelor și băieților la 
adolescență, ar trebui să amin
tim. desigur : lipsa de politețe și 
respect a multor băieți față de 
fete, faptul că ei ..mizează și a- 
buzează de forța fizică", că prea 
devreme — în teribila lor încer
care de a pare mai mari ceva 
mai devreme — încep să bea și

pentru a ști să cristali- 
micile întîmplări din 

___ pentru a le da un sens, 
deosebind esențialul de neesen-

să fumeze (ca și destule fete, de 
altfel) ; iar în privința fetelor, 
să reținem drept defecte auten
tice preocuparea unora pentru 
nimicuri, excesul de cochetărie 
și curiozitate, ca și imitarea stă
ruitoare a vedetelor. Expresiile 
cam dure folosite de fete pentru 
a arăta defectele băieților consti
tuie. mai degrabă, un ..mijloc de 
apărare" (greșit — n.n.) decît 
unul de atac, ilustrînd, de ase
menea, faptul că adolescenții de 
sexe diferite, se ..tem" unii de 
alții, acuzațiile pe care și le ser
vesc cu atfta inutilă ..generozi
tate" fiind, după ei. încă o cale 
de a-și consolida prejudecățile... 
liniștitoare, care însă îți îngreu
nează integrarea în existența 
vîrstei, îndreptățindu-te. nefi
resc. de adevărurile vierii). 
Imensa majoritate a subiecților 
chestionați nici nu și-au pus 
problema că defectul — obiectiv 
— are și o doză de subiectivi
tate, ținînd și de optica aceluia 
care-1 constată (de concepția 
lui de viață, de purtarea sa cu
rentă).

Din fericire, pomelnicul defec
telor nu-î îndepărtează, definitiv 
(și nici măcar categoric), pe bă
ieți de fete, nici pe fete de bă
ieți. Tn ciuda dificultăților de cu
noaștere reciprocă (pe care le-am 
putea și mai serios înlătura 
printr-o educație nuanțată, tim
purie. prin exemplu personal in 
familie etc.) viata își urmează 
cursul firesc.

•) Subliniez cuvîntul poate 
pentru a marca astfel caracterul 
ipotetic ai explicației...

PRONOEXPRES

IViARTI ULTIMA



Vizita delegației
R. P. Polone

in R. D. Germană

ANGLIA. Unul din semnele opoziției crescînde împotriva legii antisindicale a guvernului 
englez : demonstrație a muncitorilor din industria de automobile din Birmingham.

Rebeliune eșuată în Bolivia
Agențiile de presă anunță că încercarea elementelor de 

dreapta din sinul forțelor armate boliviene de a răsturna 
guvernul președintelui Jose Torres a eșuat. Neobținînd spri
jinul scontat din partea comandanților militari, majoritatea 
ofițerilor rebeli au cedat ultimatumului prezidențial, pre- 
dîndu-se. Unul dintre liderii acțiunii, colonelul Hugo Ban
zer, s-a refugiat la o ambasadă străină din La Paz.

Potrivit relatărilor agențiilor 
de presă, rebeliunea s-a produs 
în cursul după-amiezii de dumi
nică, elementele extremiste de 
dreapta din armată instituind 
controlul asupra cartierului ge
neral din La Paz al forțelor te
restre și capturând mai mulți o- 
fițeri superiori surprinși aici. La 
scurt timp de Ia anunțarea rebe
liunii, avioane militare au zburat

EVOLUȚIA 
BOLIVIANA

des- 
com- 
sur- 

Tele-

Știrea despre 
eoperirea unui 
plot nu este 
prinzătoare.
grame de presă a- 
nunțau încă Ia 23 
decembrie 1970 că 
in capitala Boliviei 
circulau zvonuri 
potrivit cărora 

cercuri de dreapta ar urmări 
răsturnarea regimului preșe
dintelui Juan Jose Torres. 
Bolivia a cunoscut în ultimele 
luni numeroase momente de 
tensiune :

• La 4 octombrie, genera
lul Rojelio Miranda, coman
dantul șef al forțelor armate 
terestre, exponent al forțelor 
de dreapta, adresează un ul
timatum președintelui Ovan
do Candia, cerîndu-i să demi
sioneze.

• La 7 octombrie eveni
mentele îl aduc pe Torres 
in postul de președinte al 
Boliviei. El lansează un apel 
forțelor populare, muncitori
lor, țăranilor și studenților

pentru a se opune tentativei 
de formare a unui guvern de 
dreapta.

• Adept al unor reforme 
cu larg caracter popular, gu
vernul președintelui Torres a 
anunțat o serie de proiecte 
privind naționalizarea pro
gresivă a companiilor străine, 
a promis organizarea alege
rilor generale în acest an. In 
discursul rostit de Anul nou, 
șeful statului a făcut cunos
cut proiectul noii constituții, 
ce va fi supusă unui refe
rendum.

• Ifotărîrile adoptate de 
noul președinte au determi
nat nemulțumiri in rîndul 
unor ofițeri și cercuri de 
dreapta. Tentativelor de răs
turnare a regimului, genera
lul Torres le-a răspuns prin 
semnarea unor decrete pre- 
văzind înlăturarea din La Paz 
a elementelor care au spri
jinit pe generalul Miranda 
și trimiterea acestora în gar
nizoanele îndepărtate. Para
lel, au fost adresate chemări 
către popor, în urma cărora 
masele populare au ieșit pe 
străzi, manifestindu-și spri
jinul față de măsurile adop
tate de președintele Torres.

deasupra capitalei pentru a in
timida forțele rebele. în același 
timp, posturile de radio au adre
sat muncitorilor, studenților, ță
ranilor, funcționarilor și altor pă
turi ale populației apelul de a 
veni în sprijinul forțelor gir 
nului. Organizațiile sindicale, 
rîndul lor, au chemat pe munci
tori la luptă în vederea înfrân
gerii rebeliunii. Surse neoficiale 
indicau drept șef al rebelilor pe 
colonelul Edmundo Valencia, fost 
ministru în perioada etnd preșe
dinte al țării era Ovando Can
dia. Printre liderii mișcării *-* 
aflat și fostul comandant al oole- 
giului militar din La Paz, colo
nelul Hugo Banzer, acuzat în 
urmă cu trei săptămîni de a fi 
pus la cale asasinarea președinte
lui Torres. Banzer a fost apoi de
mis din funcția pe care o deți
nea.

BERLIN lț (Agerpres). — Ed
ward Glerek, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., și Piotr Jaros- 
zewlcz, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.U.P., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone, au făcut, la 11 Ia
nuarie, o vizită de prietenie la 
Berlin.

In timpul șederii, oaspeții polo
nezi s-au întîlnit cu Walter Ul- 
bricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat, șl cu Willi Stoph, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Miniștri.

In comunicatul dat publicității 
cu acest prilej se subliniază că 
cele două părți au constatat cu 
satisfacție dezvoltarea relațiilor 
multilaterale dintre P.S.U.G. și 
P.M.U.P., dintre R. D. Germană 

. și R. P. Polonă, deplina lor în
țelegere cu privire Ia promovarea 
acestora pe mai departe.

Participant!! la întîlnire au sub
liniat însemnătatea pozitivă a a- 
cordurllor încheiate între U.R.S.S. 
și R.F.G. și între Polonia și R.F.G. 
Prin aceasta au fost recunoscute 
realitățile politice existente, inte
gritatea teritorială a tuturor sta
telor europene. Inviolabilita
tea granițelor lor — inclusiv 
granița Oder Neisse — se spune 
în comunicat. Ratificarea și in
trarea în vigoare a Tratatelor vor 
contribui într-o măsură însemna
tă la destindere și la asigurarea 
păci! și securității în Europa.

Ambele părți afirmă cu hotărî- 
re că Interesele păcii si securității 
europene cer îndeosebi șl stabi
lirea de relații normale pe baza 
dreptului international între Re
publica Democrată Germană șl 
toate «țațele europene, inclusiv 
R.F.G.

Anglia:
iver-

>, la

ii

PREOCUPĂRI ALE TINERETULUI
COMUNIST DANEZ

Niels Rosendal Jensen, secretar al U.T.C. din Danemarca, 
vorbește „Scinteii tineretului"

A
l doilea etaj al unei modeste clădiri din apropie
rea centrului capitalei daneze. Pe scări, tineri și 
vîrstnici coboară și urcă, salutîndu-se grăbiți. In 
această clădire se află sediul Partidului Comunist, 
din Danemarca, al Uniunii Tineretului Comunist, 
precum și ale principalelor organe de presă co

muniste. Intru într-un hol unde un grup de tineri discută cu 
aprindere. Pe mese, ca și în rafturile care acoperă cea mai 
mare parte a pereților sînt așezate broșuri, afișe, pancarte. 
Intr-un birou modest, mă întîmpină un tînăr. Se recomandă 
simplu : Niels Rosendal Jensen, secretar cu probleme inter
naționale al Uniunii Tineretului Comunist.

Agendă politică 
vest - germană
Activitatea politică de 

la Bonn va fi reluată în 
această săptămînă, în rit
mul ei normal.

Agenda politică a anului va fi 
inaugurată cu o călătorie a se
cretarului de stat parlamentar din 
Ministerul Afacerilor Externe, 
Karl Morsch, la Londra pentru 
a pregăti vizita în Anglia a șe
fului diplomației vest-germane, 
Walter Scheel, anunțată pentru 
începutul lunii februarie. 
Miercuri, președintele comisiei 
pentru politică externă a Bun- 
destagului, Gerhard Schroder, 
fost ministru de externe, va ple
ca la Moscova pentru a purta 
convorbiri cu oficialități sovieti
ce. La rîndul său, Rainer Barzel, 
șeful grupului parlamentar al o- 
poziției, va pleca la Varșovia. 
Intr-o declarație de presă, Bar
zel a subliniat că în capitala Po
loniei el se va strădui „să lămu
rească posibilitățile comune de 
acțiune dintre Polonia și R.F.G. 
pe planul european".

După cum a anunțat agenția 
D.P.A., cancelarul R.F.G., Willy 
Brandt, va face în cursul primă
verii o vizită la Washington. Re- 
ferindu-se la această călătorie, 
secretarul de stat adjunct al pre
sei și informațiilor. Rudiger von 
Wechmar, a subliniat că ea „nu 
a fost inspirată de opoziția creș- 
tin-democrată. De mai mult timp 
— a declarat el — cancelarul

Brandt se află în posesia unei in
vitații a Universității din Yale, 
care urmează să-i înmîneze tit
lul de doctor honoris causa".

Agenda politică vest-germană 
a acestui început de an are în
scris, ca o manifestare deosebi
tă, Congresul uniunii creștin-de- 
mocrate, ce se va ține la Dus
seldorf, între 25 și 27 ianuarie.

Iordania

Expoziția N. Grigores- 
cu în U.R.S.S.

• DUPĂ SUCCESUL înregis- 
la Moscova, expoziția de 

.Nicolae Grigo-trat 
artă plastică 
rescu" a fost deschisă Ia Lenin
grad într-una din sălile marelui 
muzeu al „Ermitajului".

La vernisaj a participat un 
numeros public. Ău fost de fața 
reprezentanți de scamă ai vieții 
cultural-artistice din Leningrad, 
numeroși diplomați.

Despre arta marelui pictor ro
mân au vorbit B. B. Petrovski, 
directorul muzeului „Ermitaj", 
I. I. Seleznova, vicepreședintă a 
Departamentului Cultură și Artă 
al Sovietului orășenesc, și 
V. A. Nikușin, președintele fi
lialei din Leningrad a uniunii 
artiștilor plastici din U.R.S.S.

e MINISTRUL CHILIAN AL 
APĂRĂRII, Alejandro Valdivia 
Rios, a declarat că țara sa nu 
va reînnoi acordurile cu S.U.A., 
tn baza cărora pe teritoriul ei se 
află trei baze aeriene ameri
cane. Acordurile menționate au 
expirat la S ianuarie. Cele trei 
baze sînt 
Punta.

situate la Quintero, 
Arenas și pe insula Pasji.

Comitetul unificat de apărare 
a drepturilor sindicatelor a lansat 
un apel oamenilor muncii din 
'Anglia în vederea organizării de 
greve pentru a împiedica adop
tarea de către Camera Comune
lor a proiectului de lege anti- 
sindical propus de guvernul con
servator.

Reprezentanța comitetului, la 
inițiativa căruia la 8 decembrie 
1970 peste 600 000 de muncitori 
fi funcționari englezi au partici
pat la greva generală de protest, 
au organizat la Londra o confe
rință de presă în care au sub
liniat necesitatea ca la 12 ianua
rie a.c., zi de acțiune împotriva 
legislației antisindicale, numărul 
muncitorilor care vor lua parte 
la grevă să fie cit mai mare.

In același timp, Comitetul uni
ficat de apărare a drepturilor 
sindicatelor a criticat conducerea 
Congresului sindicatelor britanice 
pentru poziția sa șovăielnică

BOLIVIA. Rebeliunea anterioară, a generalului Miranda, a 
eșuat între altele și datorită acțiunii conștiente a maselor, care 
au ocupat străzile capitalei.

Discuția demarează ușor, 
referindu-se la cele mai 
actuale aspecte și preocu
pări ale organizației co
muniste de tineret din Da
nemarca.

— Organizația noastră a des
fășurat în anul 1970 o activitate 
bogată, complexă, militînd pen
tru satisfacerea revendicărilor 
politice și economice ale unor 
largi categorii de tineri. în acest 
an ne-am propus să ne ocupăm 
și mai mult de problemele tine
rilor muncitori și, în special, 
ale ucenicilor. Acestei ultime 
categorii de tineri în prezent 
nu-i sînt asigurate toate condi
țiile de învățătură, de pregătire, 
Ei nu-și pot manifesta nemul
țumirea față de un patron care 
nu-și respectă obligațiile con
tractului asumat. Ucenicii nu au 
drept la grevă. în ceea ce-i pri
vește pe tinerii muncitori, aceș
tia — după ce obțin calificarea 

,— nu primesc salarii corespun
zătoare. Tarifele stabilite odini
oară nu mai coincid cu actuala 
situație, cu creșterea prețurilor. 
După cum se știe, în prezent 
țara noastră trece printr-o pe
rioadă inflaționistă. Guvernul în
cearcă să iasă din criză prin 
blocarea salariilor și sporirea 
impozitelor directe și indirecte. 
Din acest punct de vedere, al 
mărimii impozitelor, Danemarca 
ocupă unul din primele locuri 
din lume... în vederea asigurării 
drepturilor tuturor categoriilor 
de tineri muncitori am între
prins acțiuni concrete — la care 
au luat parte și alte organizații 
de tineret : social-democrați, so
cialiști, radicali — atît la Co
penhaga, cît și în cea mai mare 
parte a centrelor industriale din 
provincie. Anul 1970 a înregis
trat un fapt unic în istoria miș
cării muncitorești postbelice : 
trecind peste capul conducerii 
sindicatelor tradiționale, la șan
tierele navale Burmeister și 
Wain, precum si la alte între
prinderi s-au declarat greve la 
care au participat 40 000 de 
muncitori. Printre greviști s-au 
găsit numeroși tineri. în capi
tală am avut două mari mitin
guri— unul în luna aprilie, altul 
în septembrie — terminate prin 
manifestații de stradă. în anul 
1971, mai precis în cursul lunii 
mai, de comun acord cu alte or
ganizații de tineret, vom de
clanșa o acțiune amplă, al cărui 
«cop fina] va fi elaborarea unui 
statut larg, democratic, pentru 
tinerii muncitori și ucenici.

— Organizația dv. a 
participat la „masa ro
tundă" de la Snagov, care

este după părerea dv. ro
lul tineretului în realizarea 
unui climat de pace și 
securitate în Europa ?

— Noi considerăm că secu
ritatea europeană nu se referă 
la un singur aspect. Ea presu
pune un ansamblu de măsuri ce 
se impun a fi adoptate pentru 
asigurarea păcii și dezarmării, 
pentru izolarea adversarilor des
tinderii. Ca si la Snagov, noi 
susținem că sîntem gata să co
laborăm cu toate organizațiile 
care doresc sincer o evoluție po
zitivă pe continentul nostru. A- 
precieni, de asemenea, că luarea 
în considerare a realităților de 
după al doilea război mondial, 
inclusiv a existenței și recunoaș
terii depline atit a Republicii 
Democrate Germane, cît și a Re
publicii Federale a Germaniei, 
ar putea marca un pas impor
tant pe calea destinderii. Noi 
am apreciat pozitiv convorbirile 
dintre cele două state germane, 
precum și cele ale R.F.G. cu 
U.RS.S. și R.P. Polonă. Ne pro
nunțăm, totodată, pentru admite
rea la O.N.U. a ambelor state 
germane. Credem că intensifica
rea contactelor cu organizațiile 
de tineret de alte orientări, din 
diferite țări europene poate fa
cilita apropierea și colaborarea 
în Europa. Exemplul reuniunilor 
de tineret, organizate la Snagov 
și Helsinki, este convingător.

— Deseori agențiile de 
presă anunță demonstrații 
de protest ale tineretului 
danez. Vneori aceste de
monstrații sînt împotriva 
N.A.T.O., ca și împotriva 
acțiunilor războinice ale 
S.V.A. în Asia de sud-est, 
alteori se referă la pro
blema aderării Danemarcei 
la Piața comună...

— Firesc, luptăm pentru ieși
rea Danemarcei din pactul agre
siv N.A.T.O., pentru abolirea 
blocurilor militare si făurirea 
unui sistem de securitate. Știm 
că atît timp cît Danemarca esto 
membră a N.A.T.O. ea va fi sub
ordonată politicii cercurilor im
perialiste nu numai în domeniul 
militar, ci și în cel al politicii 
externe. în legătură cu războiul 
din Vietnam, am reușit să creăm 
o largă mișcare de solidaritate 
cu poporul vietnamez, incit cea 
mai mare parte a Organizațiilor 
de tineret se pronunță ferm 
pentru încetarea agresiunii, pen
tru ca poporul vietnamez să fie 
lăsat să-și hotărască singur des
tinul, fără intervenție străină. 
La sfîrșitul lunii octombrie, îm
preună cu alte organizații de

tineret și studențești, am organi
zat o săptămînă de sprijin pen
tru lupta eroicului popor viet
namez. Cu acest prilej am co
lectat bani și diferite ajutoare 
pentru a fi trimise in Vietnam, 
au avut Ioc manifestații de 
stradă... în ceea ce privește a- 
derarea țării noastre Ia Piața 
comună sîntem împotriva aces
tui proiect. Pe această poziție 
se situează aproape toate orga
nizațiile politice. După opinia 
noastră, aderarea la acest orga
nism economic ar aservi și mai 
mult țara intereselor marilor 
monopoluri vest-europene. ac- 
centuind dependența economică 
a Danemarcei de un grup do 
state. Intensificarea colaborării 
internaționale cu toate statele, 
inclusiv cu cele socialiste, este 
calea sigură ce poate scoate e- 
conomia noastră din starea în 
care se află. După cum arătau 
statisticile oficiale deficitul ba
lanței de plăți va atinge în anul 
1970 cifra record de 5 miliarde
de coroane.

— Proiecte pentru
1971...

anul

Pentru anul 1971 ne-am pro-
pus o serie de obiective. care
în parte le continuă pe cele în
cepute în anul precedent, altele 
sînt cu totul noi. Vom continua, 
așa cum relatam, acțiunile pri
vind tinerii muncitori, ucenicii, 
pentru efectuarea unei reforme 
a sistemului de învățămînt. Vom 
încerca să extindem activitatea 
noastră în cît mai multe domenii, 
cuprinzînd și alte ramuri econo
mice. Ne vom îndrepta atenția 
și spre agricultură : se constată 
de la an la an o înrăutățire a 
situației fermelor mici. Pe plan 
extern avem în vedere inten
sificarea schimburilor de opinii 
atit cu organizațiile comuniste 
din țările socialiste cît și cu cele 
din țările capitaliste. în acest 
cadru un loc special vor ocupa 
relațiile noastre cu organizațiile 
de tineret din Scandinavia. Dat 
fiind problemele comune reieșite 
din o serie de condiții politice 
și economice asemănătoare, în 
anul 1971 vom participa Ia o 
reuniune a organizațiilor co
muniste de tineret din Norve
gia, Danemarca, Finlanda și 
Suedia, cu care prilej vom dis
cuta acțiunile viitoare comune, 
vom schimba opinii și materiale 
do propagandă.

— Cum apreciați rela
țiile V.T.C. din Dane
marca cu Uniunea Tinere
tului Comunist din Româ
nia.

— Avem relații bune cu U.T.C. 
din România ; delegații de tine
ret din cele două țări au avut 
prilejul să-și cunoască reciproc 
activitatea. Am primit recent o 
scrisoare prin care ne invitați 
la Congresul U.T.C. Credem că 
o delegație a Uniunii Tineretu
lui Comunist din Danemarca va 
participa la Congres — moment 
ce-1 vom folosi pentru adîncirea 
cunoașterii realizărilor și pers
pectivelor tineretului prieten din 
România socialistă.

IOAN TIMOFTE

Acțiuni ale patrioților 
sud-vietnamezi
• AGENȚIILE INTERNAȚIO

NALE de presă semnalează noi 
lupte în Peninsula indochineză. 
Detașamente ale Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud au 
declanșat mai multe atacuri a- 
supra unor poziții fortificate a- 
mericano-saigoneze. Forțele pa
triotice au provocat însemnate 
pierderi inamicului în cadrul 
acțiunilor desfășurate în pro
vincia Tay Ninh, la aproxima
tiv 100 de kilometri nord-vest de 
Saigon. O unitate americană 
dislocată în provincia Quang 
Ngay a fost supusă tirului arti
leriei patrioților, suferind pier
deri în oameni și materiale de 
luptă. De asemenea, un post sai- 
gonez de comandă a fost bom
bardat în Delta fluviului Me
kong.

Premiu pentru canto-ul 
românesc
• MEZZOSOPRANA ROMA. 

NA Viorica Cortez-Guguianu a 
repurtat un succes deosebit tn 
rolul titular al operei „Samson 
și Dalila" de Saint Saens, ală
turi de Mario del Monaco și 
Robert Massard. Ca urmare a 
unei interpretări de înaltă ținu
tă artistică și calităților vocale 
remarcabile, artistei române } 
s-a conferit duminică, după a 
cincea reprezentație a operei 
Ordinul „San Salvadore și Sala
ta Brigida".

Această distincție a mai fost 
acordată pînă acum unor cîn- 
tăreți de renume internațional, 
între care Renata Thebaldi, Re
nata Scotto, Mario del Monaco, 
Carlo Bergonzi.

• LUNI A ÎNCEPUT LA LON
DRA conferința reprezentanților 
partidelor comuniste și muncito
rești din 15 țări capitaliste vest- 
europene. La conferință participă 
reprezentanți al partidelor comu
niste șl muncitorești din Austria, 
Belgia. Marea Britanie. Danemar
ca, Elveția, Finlanda, Franța, R.F. 
a Germaniei, Grecia. Irlanda, Ita
lia, Norvegia, Olanda, Spania șl 
Suedia.

După disparifia ambasadorului britanic 
la Montevideo

Mesajul răpitorilor
A.

încordarea
în capitala iordaniană continuă să aibă Ioc vii schimburi 

de focuri, care fac imposibilă circulația în mai multe cartiere 
ale orașului. Potrivit postului de radio Amman, fedainii ar 
fi deschis focul în repetate rînduri asupra unor patrule ale 
armatei, ucigînd sau rănind o serie de polițiști, în urma unor 

ordinea publică și provoacă panică,,incidente care tulbură 
în rîndul populației".

AMMAN 11 (Agerpres). — 
dunarea Națională iordaniană

A- 
a 

fost convocată în ședință extraor
dinară pentru a examina evolu-

ția situației din țară, s-a anunțat 
oficial la Amman.

Se menționează că reuniunea 
respectivă urmează să aibă loc 
marți, 12 ianuarie.

persistă
CAIRO 11 (Agerpres). — 

După cum informează ziarul 
cairot „Al Ahram", la Amman 
urmează să sosească reprezen
tanți speciali din partea a 10 su
verani și șefi de stat arabi pen
tru a încerca să aplaneze noua 
criză survenită în relațiile ior- 
dano-palestiniene.

Pentru prima oară de la dispariția ambasadorului brita
nic Geoffrey Jackson, răpitorii acestuia au rupt tăcerea, tri- 
mițînd autorităților un mesaj în care precizează că starea 
sănătății acestuia este bună. Mesajul atribuie răpirea lui 
Jackson organizației ilegale de guerilă urbană „Tupamaros", 
r?re asemenea, ca ostatici și pe consulul brazilian
",az Homide, precum și pe specialistul american Claude 
Fly. Mesajul nu furnizează alte amănunte privind situația 
ostaticilor și nici nu formulează vreo cerere pentru elibera
rea lor.

SANSELE MISIUNII 
JARRING

împușcăturile din 
Iordania n-au eclip
sat misiunea Jar
ring. Diplomat»! 
suedez în vîrstă de 
63 de ani, doctor în 
filozofie și fost pro
fesor de turcă (vor
bește 12 limbi prin
tre care araba și 
încearcă să scoatămongola,

am impas dificilele negocieri 
privind soarta Orientului A- 
propiat. Potrivit ziarului LE 
MONDE „în momentul relu
ării misiunii Jarring situația 
se poate rezuma astfel : a 
proceda în așa fel incit ne
gocierile să înregistreze un 
progres, oricît de mic ar fi 
acesta, pentru a permite pre
lungirea incetării locului din
colo de data, fatidică — 5 fe
bruarie". LE FIGARO adop
tă un ton prudent : „Agrava
rea bruscă a situației din 
Iordania aduce pe primul 
plan al actualității regatul

hașemit și poate adăuga o 
dificultate suplimentară 
misiunea recent reluată 
lui Jarring...".

O opinie Interesantă a 
registrat ziarul NEW YORK 
TIMES : „Ei s-au strîns la 
nuntă, dar au neglijat să in
vite și mireasa. Aceasta este 
remarca mușcătoare a unui 
palestinian asupra convorbi
rilor de pace în Orientul 
Mijlociu care s-au deschis la 
Națiunile Unite. Gunnar Jar
ring a reluat convorbirile cu 
reprezentanții Israelului, E- 
giptului și Iordaniei în con
formitate cu mandatul pe 
care i l-a acordat Consiliul 
de Securitate pentru a «men
ține contactul cu statele im
plicate, in scopul de a ajunge 
la o înțelegere» privind re
glementarea situației din O- 
rientul Mijlociu. Mandatul 
lui Jarring nu conține, însă, 
nici o prevedere privind po
porul palestinian, lipsit încă 
de un stat, popor care su
portă greutatea principală in 
disputa arabo-israeliană".

ia
a

in

CAIRO 11 (Agerpres). — Bahi 
Ladgham, președintele Comite
tului Superior Arab, a declarat la 
Cairo reprezentanților presei că 
nu-și va relua misiunea în pro
blema aplicării acordurilor iorda- 
no-palestiniene decît în cazul în 
care întrevederile pe care urmea
ză să le aibă la Londra, cu re
gele Hussein al Iordaniei, se vor 
dovedi „pozitive". Ladgham a 
condiționat, de asemenea, relua
rea misiunii sale de proclamare 
imediată’ a încetării focului în 
Iordania și de încetarea oricăror 
operații militare în această țară, 
de fixarea unei limite în timp 
pentru misiunea încredințată.
• POSTUL DE RADIO AMMAN 

a transmis luni mesajul adresat 
Iul Hassan, prințul regent al Ior
daniei, de către suveranul țării 
Hussein, aflat, în prezent. la 
Londra pentru un tratament me
dical. Regele Hussein Iși exprimă 
„încrederea totală" șl „sprijinul" 
fără rezerve" față de măsurile 
luate în Iordania pentru salvgar
darea „unității naționale, a secu
rității și a stabilității în țară". 
„Nu vom accepta — se spune în 
mesaj — să fie afectat dreptul 
absolut al statului nostru de a 
asigura securitatea șl stabilitatea 
pe întreg teritoriul Iordaniei șl 
respingem orice tutelă".

La Montevideo s-a anunțat că 
președintele Uruguayului, Pache
co Areco, a cerut Parlamentului 

”U. E. O.

și răpirile 
de diplomați

LUXEMBURG 11 (Agerpres). 
—• Luni, la Luxemburg au 
început lucrările reuniunii tri
mestriale a Consiliului Ministe
rial al Uniunii Europei Occiden
tale (U.E.O.), organism vest- 
european care cuprinde cele șase 
țări membre ale Pieței comune și 
Anglia. In prima ședință a reu
niunii a fost luat în dezbatere un 
proiect de măsuri privind pro
tecția diplomaților împotriva ră
pirilor. Miniștrii s-au pronunțat 
pentru un control internațional 
în acest sens, dar, în același 
timp, au constatat că nu există 
un remediu universal împotriva 
unor astfel de acțiuni. Partici
pants auj salutat încheierea con
venției privind împiedicarea de
turnărilor de avioane, semnată de 
reprezentanți ai 16 state, luna 
trecută, la Haga. Pe agenda de 
lucru a reuniunii mai figurează, 
printre altele, relațiile Est-Vest, 
perspectivele aderării Marii Bri
tanii la C.E.E., evoluția situației 
din Orientul Apropiat.

suspendarea drepturilor constitu
ționale pentru un interval de 90 
de zile pentru a da posibilita
tea poliției și armatei să ia toa
te măsurile de rigoare în vederea 
găsirii lui Jackson. Totodată, gu
vernul Uruguayan a anunțat in
stituirea unui premiu de două 
milioane pesos celui care va fur
niza informații utile în vederea 
regăsirii ambasadorului britanic.

între timp, în întreaga țară 
continuă cercetările la care par
ticipă peste 12 000 de soldați și 
polițiști. După cum apreciază a- 
gențiile de presă, operația de
clanșată de poliție și armată este 
de o amploare aproape unică în 
istoria Uruguayului. Au fost per
cheziționate sute de case Ia Mon
tevideo și verificate mii de au
tomobile. în cursul acestor ope
rații, au fost arestate 300 de per
soane.

In legătură cu cele două per
soane arestate vineri, imediat 
după răpirea lui Jackson, anche
tatorii au ajuns la concluzia că 
aceștia nu pot furniza nici un fel 
de informații privind pe răpitori. 
Se pare că cei doi nu fac parte 
din organizația „Tupamaros", ei 
aflîndu-se în evidentele poliției 
ca urmare a participării lor la 
manifestații sau greve.

„TUPAMAROS" ÎN
ACȚIUNE...

Fondată In 1962, 
organizația ilegală 
„Tupamaros" (de la 
numele indianului 
Tupac Amaru, care 
a condus o răscoală 
In timpul domina
ției coloniale spa
niole) a efectuat 
primele atentate de

răsunet în 1965. Cu un număr 
de membri activi care, după 
aprecieri oficiale din capitala 
Uruguayului. nu depășește 
1 000, ea a devenit repede 
cunoscută prin acțiuni pe cit 
de curajoase și spectaculare, 
pe atit de contradictorii : ră
piri (patru persoane cu func
ții diplomatice și șapte per
sonalități de mijloc ale vieții 
politice sau economice uru- 
guayene), atentate de am
ploare (încercarea faimoasă, 
din noiembrie 1969, de a pune 
stăpinire pe orașul Pândo, la 
30 de kilometri de Montevi
deo), cel puțin zece atacuri 
asupra unor bănci sau ca
zinouri, cu însușirea unor 
mari sume de bani și împăr
țirea acestora, în multe ca
zuri. oamenilor simpli care 
Se nimereau să fie prin a- 
propiere (cel mai spectacu
los atac reușit de acest gen 
a fost cel asupra cazinoului 
de Ia Punta del Este, cel mai 
mare din America Latină de 
unde au fost luați peste 
200 000 dolari). In ce privește 
răpirile, rămine să adăugăm 
că, în această materie, „Tu
pamaros" deține un record : 
trei răpiri de persoane stră
ine în decurs de numai opt 
zile (1—8 august 1970). Este 
vorba de funcționarul nord- 
american dr. Claude Fly, 
consulul general al Braziliei, 
Aloysio Mares Dias Gomide 
(ostatici) și consilierul ame
rican, Daniel Mitrione — a- 
sasinat.

FRANȚA. Prima „campioană 
națională" a frumuseții a aces
tui an este Miss Franța ’71 s 
Miryam Stocco în vîrstă de 21 
de ani.

• ÎN CURSUL UNEI CON
FERINȚE DE PRESA ținute la 
Delhi, după întrevederea avută 
cu premierul indian Indira 
Gandhi, primul ministru al 
Marii Britanii, Edward Heath, 
aflat în vizită în India, în drum 
spre . Singapore, unde va parti
cipa la conferința țărilor Com- 
monwealthului, a reafirmat in
tenția guvernului său de a livra 
arme regimului rasist din Re
publica Sud-Africană.

Heath și-a exprimat speranța 
că măsura anunțată nu va duce 
totuși la o „explozie" a Com- 
monwealthului. ,;Dăr, chiar dacă 
ar fi să se întîmple așa ceva, a- 
cest lucru nu va determina Ma
rea Britanie să modifice o po
litică ce îi servește interesele" 
— a spus șeful guvernului bri- tatic.

Convorbiri bulgaro- 
cehoslovace
• la INVITAȚIA C.C. AL P.C. 

BULGAR și a Consiliului de Mi
niștri al R. p. Bulgaria, luni a 
sosit la Sofia, într-o vizită ofi
ciala de prietenie, o delegație de 
partid și guvernamentală a R. S. 
Cehoslovace condusă de Gustav 
Husak, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia.

Pe aeroportul din Sofia, oaspe
ții cehoslovaci au fost Intîmpinațl 
de Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, șl de alte persoane ofi
ciale.

In aceeași zi, la reședința gu
vernamentală „Lozeneț", au în
ceput convorbirile oficiale dintre 
delegațiile de partid și guverna
mentale ale Cehoslovaciei și Bul
gariei.

Turneul senatorului 
Muskie
• SENATORUL AMERICAN 

EDMUND MUSKIE. unul din 
principalii pretendenți la can
didatura democrată în alegerile 
prezidențiale din 1972, a sosit 
duminică seara la Cairo pentru 
a purta cu oficialitățile Repu
blicii Arabe Unite convorbiri în 
probleme privind situația din 
Orientul 'Apropiat.
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