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Ritmul mediu 

anual de creștere 
a producției in

dustriale s-a ridi
cat la 16 la sută.

• Volumul pro
ducției 
globale din anul 
1970 a ‘ 
proape 
mai mare decît în 
1965.

® Industria chi-
industriale

fost cu a-
80 la sută

ramuramică
cea mai dinamică 

a județului — a 

crescut de 2,5 ori.

• Puterea insta
lată în centralele 
electrice a crescut 
de la 480 MW în 
1965 la 1 080 MW 
în 1970.
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LA COMBINATUL TEXTIL PITEȘTI, 
ACȚIUNI EFICIENTE PENTRU

RIDICAREA CALITATIVA
A ACTIVITĂȚII 
ECONOMICE

• Reciclarea muncitorilor șl maiștrilor își releva valențele 
• Ce urmări a avut crearea celor 4 echipe speciale de reglaj 
a automatelor la războaie o In primele 16 zile ale lunii pla
nificat t 96,5 la sută țesături calitatea I j realizat: 97 la sută

Clipe de încordare In fața 
datelor problemei... Clipe de 
trudă cu care elevul se obiș
nuiește, 
zi. Sînt 
un loc, 
ceperea

Considerăm necesară, din 
capul locului, o precizare. Cînd 
am pășit pe poarta Combinatului 
textil din Pitești erau orele 12. Nu 
ne găseam, așadar, nici la începu
tul, nici la sfîrșitul schimbului, ci 
în plin program de lucru. Tocmai 
de aceea faptul că o dată cu noi a 
intrat un grup de 15 tineri sala- 
riați ai întreprinderii — mai tîr- 
ziu vom afla că sînt ajutori de 
maiștri — ne surprinde. îi vom re- 
întîlni peste un timp în noua sec
ție de țesătorie ascultînd, în fața 
unei planșe, explioațiile lectorului, 
montînd apoi și demontînd răz
boaiele instalate special în acest 
scop în atelierul școală. Cu acest 
prilej ne sînt lămurite motivele 
venirii lor la ora amintită.

De pe data de 4 ianuarie — 
s intern informați — în acest com
partiment al fabricației s-au des
chis cursurile de reciclare a cu
noștințelor profesionale a tine
rilor muncitori, pe de o parte, a 
ajutorilor de maiștri, pe de altă 
parte. Cei din schimbul de di
mineață rămîn în continuare 
două ore după încheierea pro
gramului. Ceilalți — din schim
bul de după amiază — vin ou 
două ore mai devreme. De men
ționat că lecțiile au în vedere 
punerea la punct, teoretică și 
practică a unor noțiuni legate 
de utilajele date in exploatare la 
o dată recentă. Oportunitatea lor 
rezidă în aceea că cei cuprinși 
în aceste forme de perfecționare 
a pregătirii de specialitate, cu 
referiri prin excelență concrete, 
pot aplica imediat la locurile lor 
de muncă cele învățate.

Ne sînt oferiți, pentru o mai 
deplină edificare asupra urmări
lor pozitive ale cursurilor de re
ciclare, termeni de comparație. 
Ajutorul de maistru Ilie Pirvu 
răspunde de buna funcționare, a-

sistență tehnică șl asigurarea cu 
materia primă pentru 36 de răz
boaie. în noiembrie 1970 acestea 
realizau în medie doar 1 871 mii 
bătăi pe schimb. în a doua ju
mătate a lunii ianuarie au ajuns 
la 2 386 mii bătăi pe schimb. în 
aceeași lună, aleasă ca bază, a- 
jutorului de maistru I. Dună îi 
mergeau din plin doar 26 de răz
boaie din 42. Acum, funcționea
ză ireproșabil toate. Sînt doar

disciplinat, In fiecare 
clipele care, toate la 
îi vor eristaliza pri
de viitor ttndr spe- 

dalM

In relația
cercetare-

GH. GHIDRIGAN

(Continuare in pag. a lV-a)
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Cronica filmului

DOUĂ FILME DE 
RĂZBOI :
• Cinci pentru in
fern
• Bătălia pentru 
Alger

DIN NOU LA
POARTA UZINEI

CE FACEȚI
DUPĂ- - - - - -
ORA 15?

Contractele pot îndeplini rolul preconizat 
numai daca sînt eliberate de

BALASTUL MWIEI

ti planșa de lucru, 
asemenea unui Ingi
ner sau poate arhi
tect, fata din foto- 
tografie rulează în 
fiecare zi sute de

metri de stofă, cercetînd cu 
migăloasă atenție țesătura 
pentru a nota cu cretă locul 
defectelor ce urmează a fi re
mediate, semnalînd totodată 
pe cele mal caracteristice pen
tru a se face rapid corecții
le necesare în funcționarea 
mașinilor de țesut. Pe scurt : 
lucrează în secția de repansat. 
Meseria a învâțat-o „de nota 
9,16", la Brașov, în Școala pro
fesională M.I.U., Iar apoi, fi
resc desigur, a lucrat șl în Fa
brica de stofe „Argeșana". mal 
întîi ca filatoare, iar acum în 
secția „repansat», la aceiași 
tnalți parametri al măiestriei 
profesionale.

Tinerii din secție, In semn 
de prețuire șl recunoaștere a 
muncii, a calităților sale de 
priceput organizator, a rivnel 
sale perseverente de a învăța 
tot mai mult șl mal bine ca 
elevă a liceului seral. au 
ales-o In biroul organizației de 
bază U.T.C. S-a întimplat 
chiar în ziua cînd îi adresam 
felicitările pentru sărbătoarea 
majoratului.

Curlnd după aceea, Ia bio
grafia de 18 ani abia împliniți 
a ZOICAI FARCAȘANU s-a 
adăugat încă un eveniment 
deosebit : conferința organiza
ției județene Argeș a U.T.C. a 
desemnat-o delegată Ia Con
gresul al iX-lea și candidată 
pentru alegerea în organele 
superioare ale Uniunii Tinere
tului Comunist. Drumul in. 
ceput cu puțin timp'. in urmă, 
prin sărbătorirea majoratului, 
se anunță astfel de pe acum 
bogat în evenimente de largi 
semnificații.

ION TRONAC

Pentru institutele noastre de 
cercetări, 1971 reprezintă cel 
de-al doilea an In care contrac
tele direcționează tematica spre 
necesitățile reale ale producției, 
laboratoarele oferind astfel un 
răspuns mai rapid și mai bine 
corelat nevoilor atît de strin
gente ale economiei naționale.

Cum este și firesc, intr-un sis
tem de relații aflat abia în pe
rioada de rodaj se mai întîlnesc 
și unele aspecte susceptibile de 
perfecționare, capabile să spo
rească gradul de eficiență al me
todei. Iată, de pildă, ce ne spu
nea inginerul Dări Cornilescu — 
șeful secției mase plastice a 
Centrului de cercetări prelucrări 
mase plastice și cauciuc in legă
tură cu filiera ce trebuie par
cursă de la etapa de încheiere 
a contractului pină la cea de 
punere la dispoziția beneficiaru
lui a temei cercetate.

— Să presupunem așadar, că 
între secția noastră și o între
prindere s-a încheiat un contract

înde cercetare, cu finalizarea 
trimestrul III al anului în curs. 
Este însă foarte posibil — lucru 
întimplat de nenumărate ori — 
ca tema să fie gata la mijlocul 
celui de-al doilea trimestru. 
Desigur că efectele unei atari si
tuații nu sînt de neglijat. Mai 
intii, devansarea cercetării în
seamnă aplicarea ei mai rapidă 
în producție și Implicit un be
neficiu suplimentar. Pe de altă 
parte, cercetătorului îi rămîne la 
dispoziție un timp în care 
poate ocupa de alte teme.

— Și totuși ce se întimplă 
tr-o asemenea situație ?

— Devansarea lucrărilor 
cercetare duce Ia o nouă 
curgere a drumului inițial : be
neficiarul solicită centralei in
dustriale — pe baza unei adrese 
— finanțarea fondurilor din 
trim. III in trim. II. Adresa își

se
în
de

par-

IOAN VOICU

(Continuare in pag. a 11-a)

Am încercat prin ancheta de 
față să cuprindem sub observa
ție intervalul de timp care se 
scurge după ieșirea tînănilul pe 
porțile uzinei. Este vorba de acea 
parte a zilei pe care o numim 
timpul nostru liber. Investigăm 
de fapt un fragment din biogra
fia tînărului, o secvență dintr-un 
firesc proces de definire spiri
tuală a individului.

Ne aflăm la intrarea uneia 
dintre cele mai modeme între
prinderi bucureștene, combina
tul textil „Tricodava", în mo
mentul în care sirena marchează 
sfîrșitul zilei de lucru. împreună 
cu un membru ăl comitetului 
U.T.C. încercăm să abordăm 
cîțiva tineri aleși la întîmplare 
din acest mare șuvoi. „Ce ați fă
cut ieri după-amiază „Cum 
ați petrecut duminica ?“, „Ce • 
vreți să faceți azi" ?

Răspunsurile sînt diferite, pre
ferințele împărțite. Din toate se 
desprinde însă, una și aceeași 
dorință a deconectării. Rămîne 
de văzut ce sens atribuie fiecare 
acestei dorințe. Prima intervieva
tă : Monica Doboș.

— Cum vă petreceți timpul 
liber ?

— Prefer destinderea la un 
de teatru sau film, ci- 
o mare iubitoare de 
poezie, fac patinaj și 

i cadrul brigăzii artiș

susțină - 
unde a 
pasiune 

apoi... 
poseso

rul unei vaste biblioteci de „spe
cialitate" și la curent cu ultime
le apariții din colecțiile „Aventu
ra" și „Enigma". Tocmai ieri n 
terminat de citit „Nu iese nimeni 
dimineața", considerată de dînsul 
un succes al genului. De fapt 
mai are pe acasă niște cărți de

fotbalului, un înflăcărat 
tor al clubului „Steaua", 
fost și legitimat. Prima 
rămîne deci mingea, iar 
romanele polițiste. Este

A. G. CATINEANU
(Continuare în pag. a Il-a)

INTÎM

PLĂRI

P* 
în

de la însoțitorul meu că 
dintre

spectacol 
tesc. Sînt 
muzică 
activez 
tice.

Aflu
tînăra Monica este unul 
elementele de bază ale mișcării 
artistice din întreprindere, o en
tuziastă, dar și un autentic ta
lent.

Corăcescu C-tin preferă să-și 
petreacă timpul liber pe terenu
rile de sport. E un pasionat al

• • © ®

GEORGE 
MACOVESCU

lntr-o zi, intr-un autobuz', 
în București. Scaunele sînt 
toate ocupate. Pernei, bărbați, 
mai vîrstnici, mai tineri. Fie
care merge unde îl cheamă 
viața, cu gîndurile lui, cu 
bucuriile și necazurile lui, cu 
nădejdile și deziluziile, lui. 
Coridorul de la mijloc este 
gol. Nu e o oră de îmbulzea
lă, înghesuială, vociferări, 
bădărănii, sudalme, ruperi de 
nasturi și călcări de picioare. 
Din contră. Se vorbește încet, 
încasatoarea nu bate cu cleș
tele în măsuța din fața ei și 
nu strigă obișnuitul „avansați 
mai în față!“

Așadar, atmosferă calmă.
Fe o bancă, doi tineri — să 

tot fi avut șaptesprezece ani 
— sporovăiau verzi și uscate. 
Întîmplări de la școală, frip
turi de filme, certuri cu prie
teni, planuri pentru vacanță, 
de toate. Treceau cu viteză 
de la una la alta și nu se o- 
preau la nimic.

Dintr-o stație, s-a urcat un 
bătrîn. Și-a mișcat greu pi
cioarele peste treptele înalte 
ale autobuzului, și-a scos 
banii din buzunar, a plătit 
biletul cu mîini tremurînde 
și a înaintat, ezitînd, pe cori
dor, lovindu-se cînd de un 
scaun, cînd de altul. A încer
cat să se sprijine în bara de 
sus, dar n-a reușit și atunci 
s-a oprit’ rezemat de celula 
șoferului, străduindu-se să e- 
vite zguduirile.

— Io-te, bă, la hoașca 
asta1 11 caută moartea acasă 
și el umblă prin tîrg.

Așa a rostit unul din cei 
doi tineri și nu s-a mișcat de 
pe scaun. După cele spuse, 
n-ar mai fi putut s-o facă...

• © ©

• ATLEȚI-STUDENȚI PUȚINI LA „UNIVERSITA

RELE" DE SALĂ • DIN AGENDA SPORTULUI

DE MASĂ • UN DERBY CU CROSA LA PATI
NĂ • BĂSCHET

Cabana Clăbucet — 
sosire — unul din
tre locurile pito
rești, din peisajul 
nostru montan, în 
care tinerii își pro
pun să petreacă 
sfîrșitul de săptă- 
mînă. Vă prezentăm 
o imagine din care 
rezultă. că alegerea 

a fost... fericită

(Continuare în pag. a Il-a)
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T
recutul înscris în 
Cartea de capete* 
nie a poporului, pe 
cît de larg l-am 
cunoaște, pe cît de 
mult nou și inedit 

am adăuga la cele de știm 
despre el, pe atit de mult 
cuprinderea și înțelegerea 
lui poartă în sine darul apei 
vii, dătătoare de torță, mîndrie și 
îndemn. Legitimată prin toate 
trăsăturile care dau drept unui 
popor să se constituie în națiu
ne, dragostea pentru pămîntul și 
trecutul strămoșesc a rodit de-a 
lungul secolelor energia păstrării 
ființei naționale și a aiirmării 
ei.

în pragul vremilor moderne, la 
sfîrșitul secolului al XVIII-lea și 
începutul celui următor, realită
țile istorice ale dezvoltării socie
tății românești de pe întreaga 
arie etnică — împărțită arbitrar 
prin hotare politice artificiale —, 
ea și necesitățile obiective ale 
progresului economic și social 
au imprimat sentimentului' na
țional dinamismul luptei con
știente pentru emancipare So
cială și economică de sub cătu
șele feudale, pentru unitate sta
tală, pentru libertate și indepen
dență națională. Faptele o do
vedesc din plin, cu revoluția lui 
Horea, cu crezul cărturarilor ilu
miniști reprezentați de curentul 
Școlii Transilvane, cu revendică
rile din suplica de la 1791 ; cu 
mișcarea revoluționară a lui Tu
dor și solidaritatea țăranilor 
transilvani, cu programul social 
al conducătorului de la 1821, cu 
repetate planuri de constituire a 
statului unitar moldo-muntean, 
cu formularea însăși a unității 
integrale și revendicarea patriei 
unitare șl independente „pentru 
toți membrii despărțiți ai națiu
nii române" ; cu ideea întraju
torării frățești pentru dobîndi- 
rea drepturilor naționale, din 
programul lui Tudor, și cu făuri
rea de proiecte cutezătoare, ca 
cel din 1838, a căror înfăptuire 
presupunea sprijinul întregului 
popor.

Formularea programatică a 
voinței de unire într-un stat u- 
nitar, răspunzind ariei de for

Revista de cultura social-politică pentru tineret a C.C. al 
U.T.C. „TTNARUL LENINIST" își propune să oglindească cît 
mai bogat viața și preocupările tineretului din țară și de 
peste hotare, să trateze problemele cu caracter filozofic, 
etic, științific, și profesional care frămîntă tînăra generație, 
să devină o tribună a dezbaterilor și confruntărilor de opinii 
competente, să propage convingător principiile de viață 
socialiste ale partidului nostru.

NOUA SERIE A REVISTEI APARE 
ÎN CONDIȚII GRAFICE MODERNE, 
BOGAT ILUSTRATĂ, ÎN 48 PAGINI.

REVISTA SE POATE PROCURA DE 
LA CHIOȘCURILE DE DIFUZARE A 
PRESEI Șl PRIN ABONAMENTE.

INTIMPLARI
(Urmare din pag. 1)

Șase luni mai tîrziu, în ace
lași autobuz, în același Bucu
rești. Scaunele sînt toate ocu
pate. Femei, bărbați, mai 
vîrștnici, mai tineri. Pe cori
dor, trei oameni în picioare. 
Se uită pe geam și stau cu 
gîndurile lor, cu preocupările 
lor.

Pe un scaun, un tînăr ci
tește o carte. Să tot aibă, opt
sprezece, nouăsprezece ani. 
Alături, o tînără fată. Nu se 
cunosc. Nici măcar nu-și a- 
runcă acea privire fugară, o- 
bișnuită în asemenea împre
jurări. Tînărul continuă să ci
tească, fata se uită cind îna
inte, cînd prin fereastră și au
tobuzul își vede de drumul 
lui.

Dintr-o stație, tropăind pe 
trepte, bălăbănind o sacoșă 
burdușită, s-a urcat în auto
buz un bărbat bine hrănit- 
Și-a cumpărat bilet, a împins 
în lături pe cei trei aflați pe 
coridor și s-a oprit în dreptul 
băncii celor doi tineri.

— Scolă, băiețaș să mă

(Urmare din pag. 1)

continuă drumul pînă Ia minis
ter, de unde, trecind prin cen
trală și întreprindere, ajunge 
destul de tirziu la. noi. Este 
foarte posibil ca acest tirziu 
să însemne de fapt ultimele 
zile ale trimestrului III și pînă 
la urmă livrarea să se facă 
așa cum fusese prevăzut inițial, 
în trimestrul III. Deci, un pro
cedeu complicat, în reglemen
tări, anulează parțial însuși a- 
vantajul sistemului.

La Institutul de cercetări și 
proiectări pentru industria ali
mentară, directorul științific 
ing. Vaier Stoica ne relata 
un aspect insolit al așa numi
tei acțiuni de precontractare, 
care de obicei se desfășoară la 
mijlocul anului. In esența ei, 
precontractarea este de fapt o 
activitate foarte asemănătoare 
celei de încheiere a contrac
telor — se întocmesc cu acest 
prilej devize, se face o justifi
care a eficienței economice etc.... 
dar totul nu aie nici-o valoare 
juridică 1 Cu alte cuvinte, un 
volum de muncă fără nici un 
efect, fiindcă Ia sfîrșitul anu
lui întreprinderea solicită o 
altă temă, ce nu are adesea 
nici-o tangență cu ceea ce se 
estima în vară 1 Această modi
ficare In optica beneficiarului 
este cît se poate de firească ! 
după 6 luni altele sînt sarci
nile de producție, altele sînt 
posibilitățile de îmbunătățire 
a tehnologiilor. Dar — șl acum 
redăm aspectul la care voiam 
să ne referim — institutul pri
mește prin luna septembrie 

mare a poporului, se găsește în 
nucleu in planurile „nepuDlicii 
române unite" de la 1834, născu
te peste Munți în teritoriul ba- 
nato-transilvan. Patru ani mai 
tirziu — în noiembrie 1838 — 
Actul de Unire și independentă, 
sau declarația de principii a 
Partidei naționale muntene, și 
proiectul de constituție, sau Osi- 
bitul act de numirea suveranului 
românilor, elaborat tot atunci, la 
București, constituie un nou mo
ment capital în istoria începutu
rilor mișcării naționale române. 
Se proclamau atunci ca puncte 
principale ale guvernării națio
nale : denunțarea legăturilor de 
vasalitate ; . denunțarea Regula
mentului Organic și elaborarea 
unui nou corp de legi menite a

ȘTIRI VECHI Șl NOI
DIN EPOPEEA UNIRII

cîrmui un popor liber și inde
pendent ; asigurarea relațiilor 
de alianță și prietenie țârii.

Acel suveran al tuturor româ
nilor, a cărui primă datorie era 
de a dobindi independența, fie 
și pe calea armelor, trebuia să 
fie colonelul loan Cîmpineanu.

Dar in conjunctura istorică 
complexă de la sfîrșitul dece
niului patru, planurile românești 
s-au oprit la faza de intenții. O 
rezolvare favorabilă a cauzei de- 
pinzînd de jocul de forțe desfă
șurat pe arena diplomatică eu
ropeană nu a avut nici o pers
pectivă.

Contribuții documentare supli
mentare, menite să proiecteze 
mai multă lumină asupra gene
zei programului de la 1838, arată 
ca promotori ai ideii noului stat 
unitar al Daciei pe reprezentan
ții tineri atunci ai generației de

așez. Nu vezi că un om în 
vîrstă stă în picioare ?

Tînărul nu s-a sculat. Cu
fundat în lectură, nu auzise 
nimic.

— Bine, mă măgarule, te 
faci că nu auzi ?, izbucni cel 
bine hrănit.

Tînărul s-a roșit, s-a sculat, 
a încercat să spună ceva, s-a 
uitat rușinat spre fata de ală
turi, s-a îndreptat spre ușă și 
la prima stație a coborît. Fata 
l-a privit întristată și a plecat 
și ea.

Banca întreagă a fost ocu
pată de trupul greoi al bine- 
hrănitului cetățean și de boc
ceaua lui.

Stimate cititor al acestor 
rînduri, eu n-am făcut altce
va decît să însemn aici ce am 
văzut într-un autobuz din 
București. Ai nevoie de co
mentariile mele ? Nu cred. 
Gîndește-te singur la aceste 
întîmplări și judecă-le cum 
merită.

datele de plan aprobate de fo
rurile competente (C.N.C.S., 
C.S.P.) și înaintate băncii spre 
a vira fondurile necesare. A- 
cestea sînt însă datele stabilite 
în luna mai ; intențiile au fost 
luate drept teme gata stabi
lite ! Tntr-o astfel de situație,
banca nu mal recunoaște
nici nn alt contract încheiat în 
afara planului din luna mai. O 
formalitate devine astfel un 
obstacol în îndeplinirea esen
ței procesului contractual — 
realizarea unui răspuns suplu și 
operativ la cerințele producției.

BALASTUL BIROCRAȚIEI1
„Cred că ar fi indicat — ne 

spune ing. V. Stoica — ca 
C.N.C.S., C.S.P., banca și repre
zentanții institutelor de cerce
tări să se întîlnească și să gă
sească un limbaj comun pentru 
a interpreta activitatea fiecă
ruia. Și mai ales, este necesar 
ca noțiunea de plan să nu fie 
interpretată ca ceva rigid, ne
modificabil. înțelegem că tre
buie să ne încadrăm, să res
pectăm planul ca volum, ca 
indicatori, dar temele să le sta- 

Ia 1848. Participarea lor efectivă 
la planurile prea îndrăznețe din 
1838 constituie in schimb girul 
neîndoielnic ai legăturii neîntre
rupte care a existat între un mo
ment și cel ce s-a desfășurat 
după 10 ani.

De altfel în examenul critic al 
condițiilor interne' și externe 
care ar fi putut favoriza unirea 
întregului teritoriu românesc — 
examen făcut la 1837 de către a- 
ceiași inițiatori ai planurilor 
din 1838 — se constatase că pri
ma condiție, primul element im
perativ pentru ca mișcarea de 
emancipare națională să se poa
tă asigura simultan pe toate 
fronturile era timpul. Timp ne
cesar pentru înarmare, timp 
pentru colaborarea ofensivă de

fensivă cu maghiarii, timp pen
tru obținerea neutralității Tur
ciei, timp pentru alte interven
ții diplomatice. Și pentru valoa
rea aspectului pe care-1 semna
lăm aici ■*- intîia oară — adău
găm că din 1837 gîndul orientat 
spre Cîmpineanu era strîns legat 
de perspectiva colaborării sale 
cu cite un reprezentant al miș
cării, desemnat ulterior, din toa
te celelalte țări române ; cu a- 
ceia împreună să poată forma 
un guvern puternic și solid.

Acțiunile comune de pregătire 
a revoluției pe ambele versante 
carpatice, în cursul celor 10 ani, 
de la 1838 la 1848, sînt astăzi 
fapte dovedite ; așa precum este 
de netăgăduit și faptul că numai 
considerente de ordin tactic au 
limitat programul național, ofi
cial, al revoluției.

Dacă, așa cum scrie și N. Băl-

Cadru din filumul „Bătălia pen tru Alger"

DOUA

CINCI PENTRU 
INFERN.

„Este un film de spionaj în 
care dispar, rînd pe rînd, și inte
ligența celor trimiși în spatele 
trupelor hitleriste pentru a afla 
planurile operațiunilor militare 
(acțiunea filmului se petrece în 
Italia în 1944) și bărbăția luptă
torilor angrenați într-o asemenea 
misiune, pentru a ni se arăta 
timp de o oră și jumătate întîm
plări neverosimile rezolvate cu a- 
jutorul a fel de fel de ustensile 
tehnice miraculoase. In aceste 
condiții misiunea grupei de co
mando nu mai are nimic senza
țional devenind o excursie amu
zantă în care popasurile sînt : ori 
frumoasa Helga, ori cîte o dan
dana cu bombe ascunse în gă
mălia unui ac...

„Cinci pentru infern" ne amin
tește de toate atu-urile cinema
tografului, de cel mai slab nivel, 
o continuă etalare de acțiuni în 
care violența și — pînă la urmă 
crima — devin un fel de sport 
care întreține condiția fizică. Si
tuație inacceptabilă din toate 
punctele de vedere.

BĂTĂLIA
PENTRU ALGER
La puțin timp după filmul lui 

Costa Gavras, „Z“, publicul 

bilim definitiv la sfîrșitul anu
lui, atunci cînd întreprinderile 
știu exact ce vor, de ce au ne
voie".

Desigur, că prin acest sfîr
șit al anului, nimeni nu trebuie 
să _ înțeleagă că vreun insti
tut de cercetări ar dori ca per
fectarea contractelor să se facă 
în ultimele zile din decembrie, 
(așa cum de altfel se întîmplă 
în nenumărate cazuri). Dacă 
situația totuși apare, ea se da- 
torește -faptului că unele în
treprinderi nu recurg Ia o cit 
mai judicioasă planificare a 

fondurilor din care urmează să 
finanțeze cercetarea Trebuie 
subliniat Insă că asemenea „ne
glijențe" duc la o necorelare a 
tematicii cercetării cu planul de 
aprovizionare cu piese de 
schimb, utilaje și substanțe 
în final din verigă în verigă se 
ajunge la o întîrziere de cîteva 
săptămîni, timp pe care insti
tutul trebuie să-1 recupereze...

Și nu este unica perioadă ce 
trebuie recuperată de către in
stitutele de cercetări. Iată ce 
ne spunea în legătură cu acest 

cescu, la 1848 „împrejurările 
nu-i ertară pe romani a pune din 
început in programul lor ches
tia unității naționale", după 1849 
in schimb, tot Bălcescu o spune, 
infruntind riscul de a fi priviți 
drept anarhiști de către cabine
tele marilor puteri — fruntașii 
mișcării române au dat lupta 
cea mare pentru pregătirea re
voluției naționale.

Pentru România liberă, una și 
nedespărțită revoluționarii exi
lați au intrat și în alianța po
poarelor concentrată în jurul 
Comitetului central democratic 
de la Londra condus de Mazzini 
și Ledru-Rollin. în numele Ro
mâniei unitare, Papiu Ilarian, 
entuziastul tribun transilvan și 
corifeu al ideii dacice la 1848, 

vorbea în noiembrie 1851, că 
dacă revoluția — scontată pen
tru 1852 — ajunge la Viena... 
„Banatul și Transilvania vor fi 
gata... în picioare". Și rapoartele 
sosite din Transilvania la can
celaria habsburgică relatau 
despre proiectele adunării popu
lare la Blaj și Năsăud, și de in
tenții mărturisite de a alege pe 
Avram Iancu șef al statului ro
mân unitar.

în timpul războiului Crimeei, 
condițiile generale au fost de 
așa natură încît bătălia unirii 
cu sorți de reușită nu putea fi 
dată decît pe etape...

Despre voința de unire a Mun
teniei și Moldovei, Ștefan Go- 
lescu vorbea în cunoștința rea
lităților cind putea scrie încă din 
1853, că „nevoia de unitate de
venise o forță, o acție, sau pli
nea caldă fără de care nu se mai 

FILME DE
nostru are prilejul să vadă încă 
un film politic inspirat de eveni
mentele istoriei contemporane : 
filmul regizorului italian Gillo 
Pontecorvo „Bătălia pentru Al
ger".

După cum declară autorul 
său, „am renunțat la eroul indi
vidual și am hotărît să părăsim 
un obicei dăunător în cinemato
grafie, acela de a aplica unei rea
lității vii scheme moarte"... 
Închinat luptei pentru indepen
dența poporului algerian, „Bătă
lia pentru Alger" îi reconstituie 
evenimentele importante : organi
zarea Frontului de Eliberare Na
țională, acțiunile membrilor a- 
cestui front, sîngeroasa repre
siune a trupelor coloniale, luptele 
armate pentru eliberarea Algeru
lui și, în sfîrșit, la 5 iulie 1962 
— proclamarea independenței.

Filmul este împărțit pe capi
tole care poartă ca titlu data unui 
eveniment important și este reali
zat în maniera jurnalelor de ac
tualități. „Eroul" filmului este 
cartierul arab al Algerului, Cas- 
bah — loc ce devine punctul 
principal al rezistenței anticolo
nialiste. Aici se va desfășura una 
din acțiunile pivot ale filmului: 
trupele coloniale înconjoară clă
direa în care se afla unul din 
fruntașii frontului de eliberare, 
Aii La Pointe. In timpul ce tre
ce pînă la distrugerea clădirii 
de către ostașii francezi La 
Pointe își rememorează ultimii 
ani din viață, anii „Bătăliei pen
tru Alger", ai unei bătălii a po
porului pentru eliberarea patriei.

Gillo Pontecorvo cunoscut la 
noi ca autorul unui episod din 
„Roza viaturilor" și al filmului 
„Pescarii din arhipelag" e un 
cineast care — după formula 

aspect tov. ing. Ion Landauer de 
la Institutul de cercetări și pro
iectări pentru industria ali
mentară.

— Prin îndeplinirea planu
lui de către un institut se înțe
lege nu realizarea planului de 
livrare, ci a celui de încasări 
rezultate din încheierea con
tractelor de cercetare. Legis
lația în vigoare prevede că 
beneficiarul poate plăti con
tractele la aplicarea temei în 
producție sau cel mai tirziu la 
trei luni de la preluare. Or, 
motive obiective — poate chiar 

independente de intențiile lui 
— il obligă să nu aplice ime
diat cercetarea. De aceea noi 
sîntem obligați să prevedem și 
acest aspect și să căutăm a re
zolva întregul plan pînă prin 
luna septembrie ca eventualele 
intîrzieri aje beneficiarului să 
nu ne afecteze fondul de salarii, 
printre alte fonduri... Din păcate 
așa cum e reglementat actual
mente sistemul contractelor, noi 
nu putem acoperi această capa
citate disponibilă (septembrie- 
decembrie) cu noi lucrări. E 

putea trăi". Interesele puterilor 
europene nu au intrat insa in 
acel unison. Problema Unirii 
Principatelor devenise problemă 
europeana, dar rezolvarea ei a 
fost pînă la urmă un act al po
porului român, pentru-, că răs
pundea unei necesitați istorice 
românești, pe care nimic și ni
meni nu o mai putea nesocoti.

La 5 ianuarie 18j9 — intr-o at
mosferă de entuziasm frenetic al 
poporului, istoria și-a dictat 
voința prin votul deputaților u- 
nioniști, înscăunind pe Alexan
dru loan Cuza domn al Moldo
vei. La 24 ianuarie 185» — cind 
domnul Moldovei, Alexandru 
Ioan Cuza, a fost ales și aomn 
al țării surori, poporul realiza 
cu putere revoluționară prima 
înfăptuire, prima etapă din pro
cesul istoric ce avea să se în
cheie in 1918 prin unirea într-o 
singură țară a tuturor români
lor.

La 24 ianuarie, se scrisese 
„una din cele mai frumoase pa
gini din istoria poporului ro
mân,". Și cînd peste două săptă
mîni s-a anunțat venirea domni
torului în noua sa capitală, dru
mul de-a lungul țării — acum 
Principatele Unite — a fost un 
continuu triumf, o continuă săr
bătoare a poporului. La 5 februa
rie, domnul Cuza a fost în Foc
șani, iar a doua zi a trecut Mil- 
covul, vechiul hotar care des
părțise artificial atîtea secole a- 
celași popor în două țări feudale.

In dimineața de 8 februarie a 
intrat in București aclamat încă 
de dincolo de pădurea Băneasa 
de mulțimea înșiruită pe amîn- 
două părțile șoselei. Mihail Ko- 
gălniceanu, sosit din ajun întru 
intîmpinarea domnitorului, a 
spus că niciodată un domn ro
mân, ba mai mult, un suveran în 
marile state nu a avut o aseme
nea primire. Aceasta, pentru că 
alegerea lui AI. I. Cuza întru
chipa „ideile, dorințele și ne
voile unui popor întreg al căror 
ceas sunase în 1859“ ; pentru că, 
mai presus de legi și acte inter
naționale, învinsese dreptul im
prescriptibil al popoarelor de a 
hotărî singure soarta lor.

CORNELIA BODEA

RĂZBOI

unui critic francez — în recon
stituirea „Bătăliei pentru Alger": 
„A vrut să arate nașterea unei 
națiuni, și a reușit I".

TUDOR STANESCV

Ce faceți după ora 15?
(Urmare din pag. 1)

Sadoveanu pe care se mai uită 
cîteodată.

Dintr-un grup care se apropie 
de noi oprim o tînără costumată 
stil cow-boy. „Ce fac în timpul 
liber ? se miră ea. Orice". Are o 
mare pasiune — dansul — și 
dacă se poate, ar dansa cît de 
mult, pînă la epuizare. Nici fil
mele nu-i displac. Ar dori să 
vadă — poate chiar azi dacă e po
sibil — Răzbunarea Sfîntidui. 
Ii place mult Roger Moore. De 
citit mai citește cîte ceva din 
„Aventura", cînd are timp. Du
minică de dimineață a fost prin 
oraș, apoi seara a mers la dans la 
I.C.F. Are pe cineva acolo. Cu 
cîțiva ani în urmă avea un prie
ten cu care se distra bine, dar 
s-au răcit de mult relațiile și 
acum nu mai poate vorbi de pa
siune. Dacă ar găsi însă pe ci
neva oare s-o înțeleagă, s-ar 
putea eventual căsători.

păcat că se pierde timpul inu
til...

Interlocutorii noștri ne-au 
semnalat și o situație ce pare 
a fi generală în cazul cercetării 
și care are totuși un aspect ho- 
tărîtor : nu există un organ in
vestit cu sarcina de a stabili 
exact efectele cercetării, calita
tea ei, ce reprezintă ea pentru 
producție în contextul actual al 
dezvoltării rapide a economiei 
După cum nu există o regle
mentare a responsabilității efec
tive a beneficiarului, pînă unde 
trebuie să urmărească cercetă
torul valorificarea rezultatelor 
activității sale șl de unde între
prinderea preia totul pe pro
pria-! răspundere. Apar astfel 
disoordanțe între obligațiile ce 
revin institutului și dorințele în
treprinderii.

Există o multitudine de as
pecte ce arată că sistemul con
tractual reprezintă un bun ciș- 
tigat al cercetării noastre știin
țifice. Dar greutățile ivite la 
inieput nu pot și nu trebuie să 
fie acceptate, remediindu-se pe 
parcurs acei factori ce mai con
duc încă la rutină și inerție. Ex
periența primului an se vrea 
a fi înainte de orice un punct 
Je plecare spre perfecționare, 
astfel încît pe baza unor studii 
amănunțite, sistemul contracte
lor de cercetare să devină un 
instrument eficient în acest do
meniu al vieții economice și ști
ințifice din țara noastră.

| GĂLIGAN ȘI I
i PICULETE |I
I
I
I
I
I
I

CU 
ca

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Nu-i cheamă așa. 
Au nume de copii 
ca toți copiii: Dă- 
nuț și Gigei, Mir- 
cică și Costel, Doru 
și Nicușor... Dar eu 
i-am botezat Găli
gan și Piculete pen
tru că arată de 
parcă i-ar chema 
intr-adevăr așa. La 
cei 15 ani ai săi, 
Găligan s-a lungit, 
de-astă vară șt pînă 
acum, de mai să 
nu-l recunosc, 
toate că-l știu,
vecin de bloc ce-i 
sînt, de cînd îl du
cea cu microbuzul 
la grădiniță. Acum 
te-apucă și mila 
cînd îl vezi: pi
cioarele i s-au făcut

I catalige cu labe
șleampăte, brațele 
dau să ajungă ge- 

inunchii. I s-au a- 
lungit peste noapte 
oasele, ca-ntr-o vră
jitorie. Și gîtul i s-a 
lungit. Găligan sea
mănă acum cu un 
cocostîrc care-a-n- 
ghițit un ou și e 
trist și nedumerit și 
stingher și nițel în 
panică pentru că 
oul i-a rămas la 
jumătatea gîtului. 
l-a dat, sub nas, un 
fel de chiciură fină, 
neagră, are obrazul 
spuzit de „vărsa
tul" vîrstei pe care-o 
numim ingrată, iar 
cînd răspunde che
mării, de la balcon, 
a lui Piculete zice 
primele silabe din 
piculină și pe ulti
mele din trombon... 

Piculete coboară 
cît ai clipi. .Cu el 
nu s-a-ntîmplat nici 
o vrăjitorie. Are 10 
ani și e tot de-un 
cot, rotofei și țo- 
păitor cum îl știu 
de cînd îl știu : cu 
obraz roz-alb ca de 
reclamă pentru să
punul sugarilor, op
timist și „incon-

știent" ca un ied 
în primăvară. Se 
rostogolește pe lingă 
Găligan ca o minge 
sau ca un Sancho 
Panza liliputan și 
nici habar n-are 
de... mutațiile pe
trecute în chipul 
și statura prietenu
lui său. Nici vocea 
nouă a acestuia 
nu-l impresionează, 
nici solemnitatea 
lui caraghios-tragi- 
că. îl smucește de 
mină, i se-aruncă 
in circă, dă să-i 
pună o piedică cu 
piciorul lui mic și 
vînjos, îi arată, pen
tru prețăluire com
petentă, ultimele 
bile de rulment a- 
duse de taică-su și 
ultimele abțihilduri 
de „tatuaj" din la
mele cu gumă de 
mestecat. Găligan 
parcă nici nu-l vede. 
Se lasă maltratat, 
smotocit de Picu
lete, îi ascultă spo
rovăială cu indife
rență și trece mai 
departe, fără să se 
uite dacă cel mic 
îl urmează. Nici 
n-ai crede că, pînă 
numai cu cîteva 
luni în urmă, cei 
doi, vecini de pa
lier și legați prin- 
tr-o prietenie care 
durează, ca și a pă
rinților lor, de vreo 
cinci ani, se jucau 
împreună, în ciuda 
diferenței de vîrstă, 
de la egal la egal, 
băteau mingea de-i 
săreau petecile, 
făceau partide de 
trîntă, explorări zil
nice vină la ștran
dul din celălalt ca
păt al orașului și 
cîte și mai cîte...-'

Alaltăieri am vă
zut următoarea sce
nă : Găligan, singur 
și Solemn, sorbea 
cam oțărîndu-se o 
cafea neagră la co-

L

Dar iată, privirile îmi sînt a- 
trase de un muncitor cu trăsă
turi aspre, îngîndurat. Se numeș
te Stan Ion și se întîlnește de.stul 
de rar cu adevăratul timp liber. 
Nu face sport, nu merge la spec
tacol, nu are vreme de distrac
ții. E căsătorit și tată a doi copii. 
După ce-și termină programul 
la fabrică și-l începe în familie, 
iar cînd găsește puțin timp li
ber se odihnește. Cîteodată mai 
iese la plimbare cu soția ca să 
mai vadă „ce mai e prin oraș". 
II pasionează literatura de aven
turi, iar ca să-mi întărească cele 
spuse, scoate dintr-un buzunar 
ceva de Jules Verne. Un alt tî
năr — tehnicianul Stogor C-tin 
ne vorbește cu pasiune despre 
muzica lui Verdi, despre memo
riile lui de Gaulle, despre atrac
ția sa pentru etnografie și isto
rie. I-am solicitat acestui ultim 
interlocutor părerea în legătură 
cu modul cum ar putea contribui 
întreprinderea la organizarea 
unui program recreativ și instruc
tiv după ora 15.'

„Consider probleme de maxi
mă importanță înființarea în 
combinat a unui stand de cărți 
și a unui club în care tînărul 
să-și poată petrece cîteva ore de 
relaxare în fața unei mese de 
șah, ascultînd muzică sau răsfo
ind publicații interesante. De a- 
semenea, ar trebui ca resortul cul
tural al comitetului U.T.C. să 
pună la dispoziția celor intere
sați mai multe posibilități de a-și 
procura bilete pentru spectacole
le bune. Excursiile ar trebui mai 
bine organizate, după o anumită 
tematică, pentru că nu e totul să 
te urci pe un vîrf de munte și să 
privești de acolo".

Sînt într-adevăr cîteva aspecte 
importante, care ar trebui să stea 
în atenția comitetului U.T.C., în 
activitatea sa de organizare a 
timpului liber, de orientare a tî- 
nărului spre o destindere, dar 
care în același timp să contribuie 
la elevarea sa spirituală.

Spre sfîrșitul discuției noastre 
remarcăm privirile plictisite ale 
unui alt tînăr. Se numește Cia- 
cîia Ion, are 18 ani și-mi poves
tește cu un fel de bravură des
pre modul cum înțelege el să-și 
consume timpul liber. Locuiește 
în „Pantelimon" și cel mai bine 
se simte împreună ou „gașca", la 
un barbut pe cîmp sau străzi. în 
afară de faptul că se „deconec
tează", nu stă rău nici cu „ba
lanța cîștiguri-pierderi". Nu-și
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fetăria din 
străzii (cred că era 
prima lui cafea de 
unul singur), iar Pi
culete, cu frînghia 
săniuței în pumn, 
îl privea prin geam 
și-i făcea tot felul 
de semne de che
mare. Găligan — 
nimic, ca și cind nu 
l-ar fi văzut. Pînă 
la urmă, resemnat, 
Piculete i-a-ntors 
spatele și s-a așe
zat pe săniuță, a- 
colo-n ușă, supărat 
ca un cățel bătut. 
Și era atîta amar în 
atitudinea lui Picu
lete, atîta jale 
spinarea aceea i 
și-ndesată, încît Gă
ligan n-a mai putute 
îndura s-o pri
vească. Drept care, ' 
și-a plătit iute ca- . 
feaua băută numai 
pe jumătate și s-a I 
dus întins la Picu- , 
lete, bătîndu-l pe 
umăr cu mina lui ' 
nefiresc de ciolă- . 
noasă și lungă. 
„Hai!“ — atit i-a ' 
zis — și-a apucat 
f rînghia săniuței. Iar 
Piculete, ca și cînd 
nu s-ar fi întîmplat 
nimic mai înainte, 
s-a așezat bine pe 
seîndură și-a strigat 
atit : „Diii

l-am urmărit cum 
se pierdeau în lun
gul străzii. Și cum 
alerga Găligan, cu 
săniuța după el, cu 
pași largi de co
costîrc vrin : 
înmuiată, mi-c 
părut ca un simbol 
al adolescentului ca- I 
re — vrea, nu vrea | 
—duce cu el. multă 
vreme încă dună ce I 
noi ne-am obișnuit | 
să-l numim adoles
cent, vovara dulce I 
a copilăriei cu atîta | 
chin părăsite... Diii, 
Găligan 1 

I
I
I
I
I
I
I
I

zăpada I 
ii-a a- |

PETRE DRAGU

amintește să fi lăsat „jos" 
mai mult de 75, dar aoasă a ple
cat nu o dată cu, 300 de „man- 
goți". Sîmbătă a fost tot cu 
„gașoa" la Casa de cultură la un 
dans și s-a întors spre dimineață. 
A doua zi a dormit pînă spre 
amiază, apoi a pornit-o către 
„Ialomicioara" — să mai uite de 
necazuri. Ii plac și filmele, dar 
mai ales cele cu pistoale și 
pumni zdraveni. Sînt tentat șă-i 
aflu părerea despre western. 
Răspunsul vine prompt, plastic: 
„E bune și alea da’ le aduce 
prea rar". îi place și teatrul. Mai 
demult a fost la „23 August" la 
grădină, cînd a cîntat „Sincron" 
și s-a distrat teribil în seara aia. 
Cînd bate „Steaua" citește 
„Sportul" dar zadarnic răscolește 
prin memorie să-mi dea un titlu, 
fie și al unui roman din „Aven
tura".

Oameni diferiți, temperamente 
diferite, preocupări șablon. Din 
numeroasele răspunsuri primite, 
marea majoritate optează pentru 
filme de aventuri, dans, plimbări 
sau meciuri. Prin multitudinea 
preferințelor străbate însă ca un 
fir roșu lipsa de orientare către 
un mod valoros de a consuma 
timpul liber. A nu se înțelege că 
sîntem apostolii exclusivi ai bi
bliotecii, dar lipsa unor preocu
pări intelectuale capătă propor
ții care îngrijorează. Din totalul 
celoi anchetați 34 la sută își pe
trec cînd și cînd cîte o după a- 
miază în sălile de spectacole, 27 
la sută pe stadioane, 24 la sută 
nu au preferințe deosebite, „fac 
ce-o fi“ și numai 15 la sută 
pot fi găsiți în compania 
cărților. Aceste cifre trebuie 
însă analizate și ele în profunzi
me. Este covîrșitoare ponderea 
celor care frecventează spectaco
le de tipul „Sfîntul stă la pîndă", 
a celor care bat strada fără nici o 
țintă. Și în puținele cazuri, un
de lectura rămîne prima prefe
rință se dovedește o îndepărta
re de calitate și rafinament.

Există oare posibilitatea orien
tării tînărului spre drumul com
plicat al desăvîrșirii ?

Fără îndoială, da! Dar pen
tru aceasta comitetul U.T.C. tre
buie să fie conștient de impor
tanța muncii sale, să creeze un 
climat propice unei valorificări 
superioare a timpului liber.

PENTRU
TIMPUL 

DV. LOBER

RJne/na
VARA DE ALTADATA : rulea

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

NEMURIRE : rulează la Lumina 
(orele 18,15; 20).

BĂTĂLIA PENTRU ALGER: 
rulează la Capitol (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21).

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

BD INTRĂ IN ACȚIUNE : ru
lează la Bueegi (oreie 15,30; 18;
20,30),  Floreasca (orele 15,30; 18;
20.30) , Miorița (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

Z : rulează la Popular (orele 
15,30; 18; 20,30), Cotrocenl (orele 15;
17.30) .

ȘOIMII : rulează la Cotroceni 
(ora 20).

OROLOGIUL KREMLINULUI : 
rulează la Rahova (ora 20).

MAYEHLING : rulează la Raho
va (ora 16).

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

CRIMĂ ȘI PEDEAPSA : rulează 
la Viitorul (orele 15; 19).

POVEȘTILE PITICULUI BIM
BO : rulează la Timpuri Noi (ore
le 9,15—17,15 In continuare), Pro
gram de filme documentare (ore
le 19; 20,45).

POMUL DE CRĂCIUN : rulează 
la Arta (orele 15,30; 18; 20,15).

FABLIO MAGICIANUL : rulea
ză la Progresul (orele 18; 20).

ULTIMA VACANȚĂ : rulează 
la Progresul (ora 15,30).

PRIMUL CURIER : rulează la 
Vitan (ora 18).

DRAGOSTE LA LAS VEGAS : 
rulează la Vitan (orele 15,30; 20,15).

SEMNALE DE DRUM : rulează 
la Munca (orele 16; 18; 20).

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

PE LUCIUL GHEȚEI : rulează 
la Patria (orele 11,30; 14; 16,30; 19;
21.15) , București (orele 9; 11,15; 
13,30; 16,30; 18,45; 21). Favorit (ore
le 9.15; 11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,30).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Festival (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Victoria (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

VAGABONDUL : rulează la
Volga (orele 9,15; 12,30; 18; 19,30). 
Flacăra (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

GENOVEVA DE BRABANT : ru
lează la Excelsior (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Gloria (orele 
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30), 
Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

ADIO, PRIETENI I : rulează la 
înfrățirea (ora 20).

HIBERNATUS : rulează la în
frățirea (orele 15,30; 17,45), Cos
mos (orele 15,30; 18; 20,15).

ȘARADA : rulează la Grivița
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Aurora (orele 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15), Tomis (orele
9,30—15 în continuare ; 17,30; 20).

RĂZBUNAREA SFINTULUI : 
rulează la Unirea (orele 15,30; 18;
20.15) , Pacea (orele 15,45; 18; 20), 
Lumina (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16).

CĂLUGĂRITA DIN MONZA : 
rulează la Buzești (orele 15,30; 18;
20.16) .

IN UMBRA COLTULUI : rulează 
la Dacia (orele 8.45—20,30 în conti
nuare).

STAPÎN PE SITUAȚIE : rulează 
la Lira (orele 15,30; 18; 20,15).

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

CIRC FĂRĂ FRONTIERE : ru
lează la Giuleștl (orele 15,30; 18;
20.30) .

FEMEIA SĂ SE TEAMĂ DE 
BĂRBAT : rulează la Crlngașl (o- 
rele 15,30: 18; 20,15).

O SUTA DE CARABINE : ru
lează la Moșilor (orele 15,30; 17,45: 
20).

URSUL ȘI PĂPUȘA : rulează la 
Feroviar (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20.45), Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Flamura
(orele 9; 11,15; 16; 18,15; 20,30).

LUNI, 25 IANUARIE 1971

Teatrul Național „I. L. Caragia- 
le“ (Sala Studio) : CUI I-E FRICĂ 
DE VIRGINIA WOOLF ? — ora 
20 ; Teatrul de Comedie : CHER 
ANTOINE — ora 20 ; Teatrul 
Mic : FATA CARE A FĂCUT O 
MINUNE — ora 20 ; Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy) : MICUL IN
FERN — ora 19,30 ; (Cal. Victo
riei) : SONATUL LUNII — ora 
19,30.

LUNI, 25 IANUARIE 1S7I
• 18,00 Scena șl ecranul. • 18,30 

Telesport • 19,00 Allnă-te dor, ali
nă. Itinerar liric muzical în Moldo
va • 19,20 1001 de seri — emisiune 
pentru copii • 19,30 Telejurnalul 
de seară • 19,50 Agenda politică 
de Ion Mărgineanu • 20,00 CIN
CINALUL 1966—1970 IN CIFRE ȘI 
IMAGINI • 20,30 Roman foileton : 
„Doamna Bovary" (III) • 21,20 
Suplimentar, astă seară... • 21,35 
„Steaua fără nume" — emisiune 
concurs (muzică ușoară). Prezintă 
Dan Deșllu « 22,35 Telejurnalul 
de noapte.

ANUNȚ
In vederea asigurării ne

cesarului de personal califi
cat în meseria de strungar, 
UZINA „NEPTUN" CÎMPINA 

— angajează de urgență :

— STRUNGARI — catego
ria II—VI.

— MUNCITORI NECALf- 
FICAȚI — absolvenți ai Șco
lii generale de 7 (8) ani, sau 

ai Liceului teoretic pentru 
calificarea în meseria de 

strungar prin cursuri de 
scurtă durată.

Vîrstă — de la 17 ani și 6 

luni pînă la 40 ani.

Solicitanții se vor prezenta 
la Biroul Personal al uzinei, 
zilnic între orele 7—16.



JUDEȚUL MUREȘ

w /nd. lemnului

IND. CON STR. DE MAȘINI 

® IND. ALIMENTARĂ 

® IND. MA TER.

IND. CHIMICĂ

@ ENERGIE ELECTRICĂ

C0N5TR. ZOOTEHNICE

Investiții de peste 7 miliarde lei au făcut ca pe harta economică a județului să apară în 
ultimii cinci ani numeroase repere noi. Sovata, lernut, Fîntînele sînt numai cîteva din localitățile 
care se afirmă în circuitul industrial. A continuat extinderea Combinatului de îngrășăminte azo- 
toase din Tg. Mureș Uzine vechi, precum Intre prinderea de utilaje pentru industria ușoară, 
întreprinderea Metalotehnica din Tg. Mureș, Corn plexul de prelucrare a lemnului de la Reghin, 
Combinatul chimic și Fabrica de geamuri din Tîrnăveni ș. a. au devenit de nerecunoscut sub 
efectul modernizărilor, reutilărilor, extinderilor și diversificării producției. în nomenclatorul pro
ducției realizate în industria județului au apărut produse noi : războaie automate de țesut, mașini 

de cusut și surfiîat, mașini de tricotat și bobinat, mașini electromecanice de calcul, vibratoare de 
beton, diverse tipuri de radiatoare etc. în agricul tură au apărut trei mari complexe zootehnice la 
Gornești, lernut și Ungheni.

Profesii inedite pentru tinerele fete la întreprinderea „Metalo- 
' tehnica" din Tg Mureș

„Politica marxist-leninistă a partidului nostru în problema na
țională se reflectă și în grija pe care el o acordă dezvoltării forțe
lor de producție în toate regiunile țării, fapt care asigură în practi
că egalitatea deplină dintre toți oamenii muncii indiferent de na
ționalitate. Pentru că, fără avîntu! forțelor de producție, fără eco
nomie, nu poate fi vorba de egalitate în drepturi. Nu poate fi reali
zată egalitatea deplină în drepturi fără să se asigure primul și cel 
mai elementar drept, acela de a munci".

NICOLAE CEAUȘESCU

(Din cuvîntarea rostită la 14 august 1966 în Tg. Mureș)

Intrată în producție în 1968, noua fabrică de pielărie și mănuși 
din Tg. Mureș este numai una dmtre cele

.peste 30 CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE
CONSTRUITE, DEZVOLTATE SAU MODERNIZATE INTRE 1966-1970

Apariția acestor 
a județului a

• Peste

Infuzia

• 50%

12 000 noi

obiective pe harta economică 
creat, numai în industrie:

locuri de muncă

masivă de tinerețe în rîndurile clasei 
muncitoare se exprimă în :

mede a colectivelor de• Vîrsta
sau modernizate se încadrează in perimetrul virstei uteciste

• 25 DE ANI LA FABRICA DE PIELĂRIE SI MĂ NUȘI 
ȘAMINTE AZOTOASE, ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJE 
DE PRELUCRARE A LEMNULUI DE LA REGHIN • 27 
STICLĂ DIN SIGHIȘOARA

• 26 DE ANI LA COMBINATUL DE INGRA- 
PENTRU INDUSTRIA UȘOARĂ, COMPLEXUL 
DE ANI LA COMPLEXUL DE FAIANȚĂ Șl

Creșterea numărului de salariați în industrie

iNVĂȚĂMiNT * CU
■ 1 DIN 5

LOCUITORI ÎNVAȚĂ
Aceasta înseamnă că pe băncile școlilor și 

facultăților se află circa 105 000 ELEVI Șl STU- 
DENTI

©'beneficiind de condiții tot mai 
BUNE, CRESTE DE LA AN LA AN AFLUENȚA 
ABSOLVENȚILOR CLASEI A VIII-A SPRE ȘCO
LILE POST-GENERALE

$

1970
63,18%

1969
57,25%

în procentul anului 1970 nu sînt incluși cei 
2 789 de absolvenți care își continuă studiile 
în clasa a IX-a a școlii generale.

Școala generală din Tîrnăveni dată în folosință în 1970

• CREAȚII ALE CINCINALULUI, CELE

■ 8 LICEE DE SPECIALITATE
cuprind aproape 5 000 DE TINERI care se pre
gătesc pentru economie, construcții civile, in
dustria construcțiilor de mașini, agricultură și 
silvicultură, asistență medicală, comerț, învă- 

țămînt
• ÎN PEISAJUL UNIVERSITAR AU APĂRUT

— O FACULTATE LA INSTITUTUL PEDAGO
GIC

— UN CĂMIN CU PESTE 300 DE LOCURI

In

CINCINAL

s-au construit
417

noi săli
de clasă

ÎN ANII CINCINALULUI
ÎN 1970, PENTRU 

TINERII MAGHIARI 
Șl GERMANI DIN 
JUDEȚ 
NAU :

• 270 
NERALE

• 15 
CULTURĂ GENERA

LĂ
cu predare în limba maternă
• Tirajul revistelor 

și ziarelor tipărite la
Tg. Mureș 

în limba maghiară este de

53 415
EXEMPLARE

la o singură apariție.

FUNCȚIO-

ȘCOLI GE-

LICEE DE

• 10000 apartamente
față de 5 850 în cincinalul anterior

• 374 sate electrificate
față de 217 în 1965

• 200 000 volume
au îmbogățit 

fondul de cărți 
al bibliotecilor

h

l

în 1970, în aceste unități erau cuprinși 60 la 
sută din copiii de vîrstă preșcolară 
17 266, față de 13 821 în 1966.În arhitectura recentă a orașului Luduș se încadrează și noua casă de cultură

adică

)
l
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DE LA 0 COMPETIȚIE
LA ALTA

„SĂNIUȚA DE ARGINT"
E in plină desfășurare temerara bătălie a celor curajoși : 

tn ultimele zile, dar mat ales ieri. în citeva locuri din țară 
— acolo unde condițiile au permis — a avut loc cea de a 
treia etapă — faza finală pe județ — a concursului dotat cu 
trofeul „Săniuța de argint", întrecere inclusă în „Olimpiada 
de iarnă a elevilor". Ceea ce caracterizează aceste concursuri 
ale elevilor este disputa pasionantă și ambițioasă pentru în
tâietate, afluența neașteptat de mare a concurenților și- 
spectatorilor, organizarea în bune condițiuni a întrecerilor, 
apanaj al organelor și organizațiilor l'.T.C.

ALEXANDRIA : „La finala 
pe județul Teleorman — ne 
relatează Horia Cioabă. acti
vist ai Comitetului județean 
U.T.C. — au participat 37 de 
conourenți care și-au disputat 
titlul de campioni județeni pe 
pîrtia amenajată pe Dealul 
Rusca. Ei sînt reprezentanții 
celor 7 752 de elevi, pârtiei- 
panți la faza de masă a con
cursului. tn urma aprigelor 
întreceri locul întâi la băieți 
l-a ocupat .lean Macavei de la

Școala profesională Alexan
dria (Ion Tîrnăcop — Liceul 
din Salcia și Marian Ionescu 
— Liceul nr. 1 Alexandria 
s-au situat pe locurile doi și 
trei) iar la fete titlul de cam
pioană i-a revenit elevei Eca- 
terina Șună de la Liceul pe
dagogic din Tr. Măgurele fiind 
urmată de Maria Manole — 
Liceul nr.,2 Alexandria și Lu- 
eica Bădiță — Liceul pedago
gic Tr. Măgurele".

OLT. I ntrecerile s-au ținut 
la Corabia. Au fost peste 60 
de participanți. Timp ex
celent. Grație eforturilor de
puse de organizatori, elevii 
s-au bucurat de- condiții ex
celente de concurs. La fete, 
concursul a fost dominat .da 
elevele din Corabia, care au 
cîștigat două din primele trei 
locuri. Dar iată clasamen
tul: locul li Țene Penelopa 
— Școala profesională de 
cooperație Corabia ; locul 2 : 
Ichim Maria —1 Liceul eco
nomic Caracal ; locul 3 : 
Anghel Gheorghe —■ Școala 
profesională de cooperație 
Corabia, La băieți concursul 
a fost dominat de elevii din 
Slatina, clasați pe primele 
trei locuri : Cenușă Ion — 
Liceul nr. S, Negru Ilie —

Liceul agricol. Gh. Năstase 
— Liceul agricol.

Paralel cu concursul dă 
sanie a avut loc și etapa ju
dețeană la schi, din cadrul 
Oliippiadei de iarnă a elevi
lor, la care au participat 
peste 30 de elevi. Clasamen
tul Ia fete : pe distanța de 
3 km. : Grosu Ilinea — Li
ceul Drăgănești, Streza Ma
na — Școală de cooperație 
Caracal, Vancea Margareta — 
Școala de cooperație Caracal. 
La băieți: pe distanța de 
5 km: Chiriță Nicolae — 
Liceul Piatra Olt, Ionescu 
Ilarian — Liceul Scornicești 
și Gh. Rinja — Liceul Dră
gănești.

întrecerile au avut asisten
ța tehnică asigurată, în con
diții optime, de către pro
fesori.

- — l

BASCHET ATLETISM
Cele trei zile de baschet do pe 

litoral au adus citeva surprize 
care, alături de dinamismul unor 
partide, au fost „sarea și piperul" 
turneului. Astfel, Universitatea 
Cluj, fără Ruhring, Vizi, (bol
navi) și Simon țin examene) a 
cedat ambițioșilor reprezentanți 
ai IEFS (57—68), apoi, a pier
dut !ntr-un final dramatic me
ciul ou Steaua (76—82), Politeh
nica Cluj, cu un singur jucător 
de valoare (Gh. Roman) a ținut fn 
șah echipa lui Viciu, de care «-« 
lăsat depășită la numai trei 
puncte. (U. Timișoam — Poli. I 
Cluj : 62—59), după oe condu- i 
sese la pauză cu 11 puncte. în : 
sfîrșit, Politehnica București, re- ‘ 
venită după un drum obositor și î 
cu peripeții de la turneul din > 
Polonia a pierdut mai întâi în ' 
fața Rapidului (72—88) în me- ; 
ciul în care a excelat giuleșteanul ' 
Ivan, apoi a suportat o nouă în- J 
frîngere în derbiul cu Dinamo 
(58—65), nu înainte de a oferi 
suporterilor iluzia unei posibile 
victorii (la pauză conducea cu 
33—28 I). Păcat • că acest din 
urmă meci a fost umbrit de arbi
trajul inegal, pe alocuri părtini
tor al cuplului Dutka—Atana- 
sescu. în clasament, Dinamo 
(42 p.) are din nou un avans do 
patru puncte în fața urmăritoa
relor, Steaua și Politehnica.

Sîmbătă și duminică, Clujul a 
găzduit cea de a 5-a ediție a 
campionatelor universitare de 
atletism pe teren acoperit. De
venită tradițională această com
petiție — excelent organizată de 
clubul „Universitatea" din loca
litate — a reunit, la startul ei 120 
sportiv! reprezentând opt centre 
universitare. De regretat Insă, 
absența unor echipe din centre

universitare ca : Suceava, Cra
iova, Iași (Politehnica). Nivelul 
valoric și spectacular al campio
natului a fost satisfăcător. O 
notă în plus față de nivelul me
diu al concursului poate fi acor
dată, pe merit, sportivilor Nichi- 
for Ligor, Crăciun Corbu și Mo
nica Cocuț, care au corectat ve
chile recorduri republicane uni
versitare de sală.

Iată, de altfel citeva rezultate 
tehnice : prăjină : Nichifor Li
gor — Centrul atletic universi
tar București — 4.65 ; 50 in. plat
— femei : Olga Damian — Poli
tehnica Brașov — 6,7 secunde : 
50 ni. plat băieți : Tamaș Sza
bo — Politehnica Timișoara —
5.8 secunde ; triplu salt: Crăciun 
Corbu — C.A.U.B. — 15,68 ni. — 
nou record universitar de sală : 
greutate fete : Monica Cocuț —

I C.S. Bacău — 14,27 m. : lungime
iele : Ana-Maria Vitalyos — 
< .A.U.B. — 5,65 m. ; înălțime 
băieți : Manole Mitilecis de la 
Institutul pedagogic Oradea — 
1.95 in. ; 50 m. garduri fete :
Ana-Maria Vitalyos — C.A.U.B.
— 6,6 secunde ; 50 m. garduri 
băieți : Ștefan Szatmari — Poli
tehnica Brașov' — 6,8 secunde ; 
înălțime fete: Doina Munteanu — 
C.A.U.B. — 1,60 ni: lungime bă
ieți: Vladimir Toma — C.A.U.B. 
7.22 m, Lăzărescu Ștefan — 
C.A.U.B. — 7.22 m. : greutate 
băieți : Cristian Mițrea — 
C.A.U.B. 13.99 ni. ; cros 1 500 m. 
fete : Elisabeta Baciu — 
C.A.U.B. : cros 4 000 băieți t 
Mircea Neamțu — Politehnica 
Brașov.

I. GHEORGHB

★
Etapa finală a campionatului 

pe Capitală la atletism — În
treceri de sală — s-a soldat cu 
cîteva recorduri obținute de a- 
runcătorii de greutate Adrian 
Gagea Ia seniori 16,77 m, Ma
rin Iordan 15,49 m la juniori I, 
și de „viteziștli" I. Mitrofan cu
6.9 sec. la 60 m, juniori I și 
Valeria Bufanu care pe aceeași 
distanță a reușit să egaleze cu 
7.6 sec. recordul Eleonorei Mo- 
noranu.

Am mal reținut „debutul" lui 
Carol Corbu la 60 m garduri 
unde a ocupat un valoros loc
II la o zecime de secundă de 
Învingător — Viorel Suciu (8,2 
sec.). Tot Carol a cîștigat fără 
adversari trlplusaltul 16,21 m. 
Dintre Învingători mal mențio
năm pe Viorica Viscopoleanu 
cu 5,96 m la lungime, Lia Ma- 
iioliu cu 14,57 m la greutate, E- 
lena Mirza , cu 8,7 sec la 60 m 
garduri șl juniorul Cristian 
Dreptu cu 2,01 m la înălțime.

îngrijorător este însă simpto
mul de care suferă atletis
mul nostru la seniori I Pro
bele rezervate acestei categorii 
de vlrstă au avut un număr In
admisibil de mic de partici
pant!.

S. D.

HOCHEI: DERBY
Practic vorbind, ultima etapă 

■ turului III a campionatului 
de hochei a fost etapa derby- 
urilor. S-au prezentat la start 
pretendentele la titlu („veșnice
le" rivale : Steaua șl Dinamo) și 
teamurile care au rămas în 
cursa pentru locurile 3—4 (A-
vîntul Miercurea Ciuc și IPGG 
București).

Meciul vedetă ar fi Întrunit, 
toate sufragiile dacă... Aprig 
disputat, cu ambiție din partea 
ambelor formații, o evoluție 
strînsă a scorului, tensiune în 
tribunele Jialei de gheață ne
așteptat de populată și scor fi
nal : 4—2 pentru Dinamo care, 
infirmînd calculul hirtiel ce 
nu îi acorda prima șansă a re
dus din posibilitățile Stelei de 
a-și apropia titlul, posibilități 
care in cazul unei a treia victo
rii (în primele două tururi ste- 
liștii fuseseră învingători cu

fi—1 și 4—1) ar fi devenit certe. 
Golurile aparțin lui Pană de 
două ori, Huțanu (Ia o învăl
mășeală spectaculoasă), Boldes- 
cu și, respectiv’ Gheorghiu în 
două rînduri. Portarul dinamo- 
vist Dumitraș a fost cel mai 
bun de pe gheață salvînd de cel 
puțin trei ori goluri gata făcute. 
Nu putem scuza însă atmosfe
ra nesportivă în care s-a des
fășurat acest joc : ambele for- 
mâții, mai ales în repriza ulti
mă cînd. parcă vrînd să confir
me o „tradiție", nedorită și ne

onorantă, s-au angajat într-o dis
pută in care jucătorii au căutat, 
cu crosele, adversarii mai mult 
decît pucul. Eliminările care 
s-au produs sînt doar măsuri 
de arbitraj. Vor urma oare și 
măsuri disciplinare severe din 
partea cluburilor și federației ? 
Le așteptăm !

R. VIOREL

RIDICAREA CALITATIVĂ
(Urmare dwi pag. 15

două exemple din multe altele 
care ne permit >ă apreciem la- 
vorabil inițiativa de care vorbim. 
Nu este singura acțiune declan
șată la Combinatul textil din Pi
tești, aciun la început de an tn 
vederea ridicării calitative a ac
tivității economice.

Anul 1971 — citim pe un pa
nou aflat chiar în fața secției — 
trebuie să devină anul calității. 
Șl pentru ca acest imperativ să 
devină realitate, se recurge in
sistent la adoptarea unor soluții 
tehnico-organizatorice adecvate.

— în ziua de 13 ianuarie — ne 
spune tânărul inginer Dumitru 
Măritiț — în vreme ce efectuam 
controlul preventiv al unor răz
boaie în sectorul 10, zona 1. ani 
remarcat că din cele 42 instalate 
funcționau automat doar 12. 
Mai exact mecanismele de 
prindere a firului — foar
fecele — erau defectate. U r- 
marea: pe o porțiune a țe
săturii apăreau fire duble. Deci, 
derogări de la calitate. Pentru a 
remedia această stare de lucruri, 
am trimis la fața locului o echi
pă compusă din ajutorul de 
maistru Nicolae Jofrea și lă
cătușul Constantin Petre. A 
doua zi, cînd am verificat 
modul în care își onorase
ră atribuțiile, am constatat că 
totul fusese readus Ia normal.

Ne simțim obligați la o com
pletare. Intervenția promptă des
pre care am amintit nu este ro
dul întâmplării. încă de la înce
putul anului, ținînd seama de 
faptul că obținerea unei calități 
superioare a țesăturilor este de 
neconceput fn afara funcționării 
ritmice ți fără cusur a mașini

lor, au fost constituite patru e- 
clupe de reglaj a automatelor 
de la războaie. Rostul lor este 
de a răspunde operativ solicită
rilor zonelor de luciu ori de ci
le ori este nevoie. De precizat 
ca un alt element pozitiv că o 
dată terminate reparațiile, răz
boaiele nu se pornesc pînă ce nu 
slut verificate și de către maiștri 
de zonă. Desigur, Insă, atenția 
este îndreptată cu precădere nu 
atît asupra remedierilor cît a- 
supra. prevenirii apariției cauze
lor care să le determine.

— Cu puțin timp în urmă •—* 
no «pune tovarășul inginer Va
sile Năglăbeală, adjunct al ser
viciului mecanic șef — în mo
mentele în care făceam demon
tarea utilajelor pentru reviziile 
periodice se constatau că ele e- 
rau descompletate. Aici lipseau 
două șuruburi, dincolo un lagăr. 
Evident, nefiind prevăzută o a- 
semenea posibilitate, trebuia să 
mai treacă un timp pînă se pro
curau piesele de schimb. Mun
citorii care le deserveau dădeau 
din umeri „n-am observat cînd 
an căzut, cine știe cum s-o fi 
pierdut, eu am în primire 14 
războaie". Iată însă că de cînd 
supravegherea este strictă, de 
cînd s-a înțeles că întreținerea 
mașinilor reprezintă o sarcină de 
serviciu a țesătorului în primul 
rînd și apoi a lăcătușului, astfel 
de situații au dispărut.

în sfîrșit, un ultim exemplu 
menit să ilustreze aceeași pre
ocupare pentru obținerea unei 
producții sporite cantitativ și 
mai bună calitativ prin utiliza
rea judicioasă a utilajelor aflate 
în dotare. La una din mașinile 
de încleiat, în urmă cu cîteva 
zile, uzura primului tambur us-

cător a determinat ștergerea pe
liculei protectoare ce avea un 
rol antiadeziv (adică de a nu 
permite lipirea firelor de cilin
dru). Ce eră de făcut ? Conti
nuarea lucrului în aceste condi
ții conducea, după cum este les
ne de înțeles, la degradarea țe
săturilor. Și totuși, există o posi
bilitate — a propus ing. Măriuț: 
micșorarea temperaturii aburului 
condens. Soluția s-a dovedit e- 
ficace, dar dacă ea se aplică, a- 
ceasta se datorește fără doar și 
poate, grijii de care dau dovadă 
tinerii Florică Militam, muncitor, 
și Cornel Pop ajutor de maistru 
în gradarea termică a abtirului.

Secția țesătorie a Combinatu
lui textil din Pitești era conside
rată anul trecut drept secția ca
re provoca cele mai mari bătăi 
de cap conducerii întreprinderii. 
Planul de producție se realiza, 
dar în salturi. Calitatea era încă 
departe de cerințe. Se aduceau 
atunci pentru a justifica oarecum 
starea de lucruri scuze de genul 
„ce vreți, vîrsta medie a mun
citorilor nu depășește 23 de ani, 
mulți dintre ei nu au mai lucrat 
niciodată, n-au experiență etc. 
etc.". Oferim acum una din rea
lizările cele mai semnificative 
ale primelor 16 zile ale lunii ia
nuarie care demonstrează fără e- 
cliivoc că atunci cînd în secție 
preocuparea pentru pregătirea 
muncitorilor și ajutorilor de 
maiștri există, cînd fiecare, la 
locul său de muncă, caută și 
este determinat să se achite con
știincios de atribuțiile ce-i revin, 
revirimentul se produce. Procent 
planificat de calitatea întâi din 
totalul țesăturilor vandabile la 
preț integral: 96,5, Realizat 97.

• laiuiarle. I.a Singapore — 
vreme frumoasă. Edward Heath, 
premierul Marei Britanii, va ii 
gustat deliciile unui climat care, 
in locui umedei ceți londoneze, 
de acasă, ii ingăduie să pozeze 
„in talie" pe puntea unui vas, 
alături <le colegii săi din Com
monwealth. O nouă pagină <le 
întors pe alhumul de suveni- 
turi al unui fost mare imperiu 
colonial. Treizeci și două de 
personalități privind afabil ori 
grav spre obiectivul fotografic i 
tot atitea interese divergente 
intr-o lume In care sentimenta
lismul albumelor a încetat de
mult să acopere realitatea poli
tică. (foto 2).

• Cel 260 000 de factori poș
tali in grevă au creat dificul
tăți serioase guvernului brita
nic care, îucercind să evite .su
grumarea traficului poștal, a 
autorizat administrația poștelor 
să recurgă la organizații „inde
pendente" pentru distribuirea 
milioanelor de plicuri blocate. 
Har ce-i pasă cetățeanului că 
tradiționalul monopol de stat a- 
supra serviciilor poștale cunoaș
te această nemaipomenită dero
gare ? El vrea pur și simplu să 
trimită șl să primească scrisori. 
Neridicate, cutiile sint arhipli
ne. Sacii puși alături, pe dura

ta grevei, slnt plini de aseme
nea. Scrisoarea din mina dom- 
uișoarei Smith are toate șansele 
să ajungă la destinație cu o în
târziere considerabilă, (foto 3).

• Șl polițiștii New-Yorkulul 
fac grevă. Tratativele dintre 
păzitorii ordlnei publice și au
toritățile administrației de stai 
nu par prea lesnicioase. In ori
ce caz există o categorie de in
divizi care le-ar dori cit mai 
îndelungate : spărgătorii, bor
fașii, escrocii, vechi ciienți de 
drept comun în drumul lor din
tre două penitenciare, (foto 1).

• „Texaco Caribbean". Cine. 
In afară de pasageri, află de 
numele unui vas obișnuit, navi- 
gind in condiții obișnuite pe 
obișnuita sa rută ? Dar „Texaeo 
Caribbean" sub pavilion pana
mez a devenit faimos peste 
noapte. în noaptea in care s-a 
ciocnit cu un vas Peruvian in 
Canalul Minecii. Celebritatea 
i-a fost asigurată de naufragiu 
și de cele 8 victime. Evenimen
tul aparține săptăminii trecute. 
Săptâmina asta, insă, s-a vor
bit iarăși de „Texaeo Carib
bean" : un al doilea vas s-a 
ciocnit de epava lui 1 E cam 
mult, orice s-ar spune, (foto 4).

ȘTEFAN IUREȘ

A
 devenit o tradiție ca la ZS Ianuarie să se sdrbăto.

rească ziua internațională de solidaritate cu po
poarele arabe. Inițiativa acestei jțărbittorlrt a aparți
nut primei conferințe Internaționale, de la Delhi, 
dtn 1967, consacrată sprijinirii popoarelor arabe, 
fiind menită să afirme solidaritatea cu lupta po

poarelor din această frămîntată zonă a globului, pentru consoli
darea Independenței naționale, pentru dezvoltare economică șl 
progres social, pentru împlinirea Idealurilor lor de pace și co
laborare Internațională. Ultimele decenii, cele postbelice, au adus 
mari prefaceri în Orientul arab, prefaceri pe care le exprimă atît 
harta regiunii, cît șl Incontestabilele realități provenite din apa
riția a numeroase state Independente. Mișcarea de eliberare 
națională a adus un suflu nou într-o parte a lumii pe care 
colonialismul o ținuse departe de secolul XX. Inlăturînd domi
nația străină șl luîndu-șl soarta în propriile mîinl, popoarele 
arabe s-au văzut nevoite să poarte o grea bătăile pentru înlă
turarea moștenirii lăsate de colonialism, pentru depășirea înapo
ierii economice. Este o bătăile de durată, care comportă destule 
dificultăți, dar popoarele au înțeles că Independența cucerită 
trebuie consolidată prin dezvoltarea economică de sine stătătoare 
șl prin progresul social. In pofida acțiunilor întreprinse de 
cercuri imperialiste doritoare să-și perpetueze dominația într-o 
zonă vitală sub aspect economic șl strategic (să amintim doar 
de petrol...), statele Independente ale Orientului arab au realizat 
însemnați pași înainte. O serie de state — printre care Republica 
Arabă Unită, Algeria, Siria, Tunisia, Maroc șl altele — au reușit, 
prin căi șl metode diverse, specifice, să creeze și să dezvolte 
Industrii proprii, au efectuat reforme agrare șl naționalizări de 
întreprinderi străine, au luat măsuri pentru valorificarea în fo
losul național a bogățiilor naturale, au extins sectorul de stat 
din economie. In Orientul arab, bîntuit altădată de analfabetism, 
se amplifică rețeaua învățămîntului de toate gradele, sînt pre
gătite cadre naționale pentru diferite domenii de activitate.

Eforturile și realizările obținute de popoarele arabe sînt salu
tate cu profundă satisfacție de către poporul român, popor care 
a cunoscut greutățile luptei pentru Independență șl libertate șl

Solidari cu 
popoarele arabe

care este angajat In Infilțarea edificiului socialist. Poporul nos
tru este un prieten sincer, consecvent, al popoarelor arabe, 
manlfestîndu-șl în permanență sprijinul pentru năzuințele acestor 
popoare de a-și decide singure destinul, fără amestec străin, de 
a-și consolida independența națională șl de a înainta pe calea 
progresului social. Tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : „Po
porul român este profund solidar cu toate popoarele care luptă 
împotriva imperialismului, pentru cucerirea sau consolidarea li
bertății și independenței naționale. România îșl afirmă simpatia 
cu lupta popoarelor arabe pentru dezvoltare democratică, pro
gresistă, pentru bunăstare și prosperitate, împotriva uneltirilor 
imperialismului”.

Relațiile României cu țările arabe s-au dezvoltat pe fundamen
tul principiilor respectării neabătute a independenței și suvera
nității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului reciproc. Aceste relații au cunoscut șl 
cunosc o continuă extindere pe planuri multiple, exprimînd do
rința reciprocă de a întări legături cu o tradiție îndelungată.

România, călăuzită de sentimentele sale de solidaritate cu 
popoarele arabe, de interesele păcii șl destinderii internaționale, 
și-a exprftnat profunda sa îngrijorare în legătură cu conflictul 
din .Orientul Apropiat, adoptînd o poziție realistă, profund con
structivă. Țara noastră a subliniat în repetate rînduri că men
ținerea încordării nu poate decît să dăuneze intereselor popoare
lor din această parte a lumii și să favorizeze Imixtiunile forțelor 
imperialiste interesate a domina o regiune bogată și de o deo
sebită importanță strategică. Calea soluționării conflictului este 
cea preconizată de revoluția Consiliului de Securitate din noiem
brie 1967. Potrivit acestei rezoluții este necesară retragerea tru
pelor israeliene din teritoriile arabe ocupate, respectarea drep
tului la existență, independență și integritate teritorială a fie
cărui stat, soluționarea celorlalte probleme în conformitate cu 
interesele tuturor statelor din această zonă. în același timp, 
pentru a se Instaura o pace de durată în Orientul Apropiat tre
buie să se găsească neapărat o soluție privind situația populației 
palestiniene, soluție care să țină seama de dorințele și năzuin
țele naționale ale acestei populații.

Cu acest prilej, poporul român șl tînăra sa generație îșl re
afirmă sentimentele de solidaritate cu lupta pe care popoarele 
arabe o desfășoară pentru împlinirea Idealurilor lor de libertate 
și progres social, pentru consolidarea independenței naționale șl 
propășirea țărilor lor.

M. RAMURĂ

S. U. A.: Senatorul Mc Govern 
a cerut recunoașterea R. P. Chineze

Senatorul democrat american 
Georg McGovern a cerut dumi
nică, intr-un discurs ținut la 
Stockton (California), ca Statele 
Unite să recunoască Republica 
Populară Chineză și să stabi
lească relații diplomatice nor
male cu guvernul acestei țări.

Cea mai mare răspundere că
reia va trebui să-i facă față 
viitorul președinte al S.U.A., a 
subliniat McGovern, va fi aceea 
de a stabili cu China Populară 
un dialog cel puțin acceptabil, 
atît pentru noi înșine cît și pen
tru restul lumii. în acest scop, 
senatorul american a prezentat 
un plan care prevede Intre al
tele : abandonarea oricărui pro

iect de construire a unor sisteme 
de rachete antibalistice contra 
Chinei ; să se pună capăt embar
goului comercial împotriva R. P. 
Chineze și să se adopte în acest 
domeniu o politică asemănătoare 
celei care reglementează rela
țiile cu Uniunea Sovietică și 
cu celelalte țări socialiste din 
Europa răsăriteană ; inițierea 
de contacte în vederea stabi
lirii relațiilor culturale cu Chi
na ; adoptarea unei proceduri 
vizînd recunoașterea drepturi
lor R. P. Chineze de a face 
parte din O.N.U. și din Consi
liul de Securitate, ca membru 
permanent.

Colaborarea culturală
și științifică romăno-albaneză

La 23 ianuarie a.c. a fost sem
nat la Tirana planul de schim
buri culturale și științifice pe a- 
nul 1971 între Republica Socia
listă România și Republica 
Populară Albania.

Noul plan prevede acțiuni 
menite să dtică la diversifica
rea colaborării româno-albane- 
ze în domeniile culturii și ar
tei, științei și învățămîntului, 
presei și televiziunii, sportului.

Din partea română planul a 
fost semnat de Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, iar din partea al
baneză de Mantho Bala, adjunct 
al ministrului învățămîntului 
și culturii.

La semnare au fost de față 
Thoma Deliana, ministrul în
vățămîntului și culturii. Reis 
Malile, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Misto Tres- 
ka, președintele Comitetului al
banez pentru relațiile culturale 
si prietenești cu străinătatea, 
funcționași suneriori din M.A.E., 
Ministerul învățămîntului si 
Culturii, membrii celor două 
delegații, ziariști.

Nesti Nașe, ministrul afaceri
lor externe al Albaniei, a primit 
sîmbătă pe Vasile Gliga, ad

junct al ministrului afacerilor 
externe al României, cu care a 
avut o convorbire cordială.

în aceeași zi, adjunctul mi
nistrului afacerilor externe al 
României și adjunctul ministru
lui afacerilor externe al Alba
niei, Reis Malile, au făcut un 
schimb de păreri cu privire la 
dezvoltarea relațiilor bilaterale 
româno-albaneze, precum și a- 
supra unor aspecte ale situație! 
internaționale.

Schimbul de păreri a decur» 
într-o atmosferă prietenească, 
de stimă ți respect reciproe.

Convorbirile lui Gun
nar Jarring

REPREZENTANTUL special 
al Secretarului general al 
O.N.U. in. Orientul Apropiat, 
Gunnar Jarring, și-a continuat 
contactele din cadrul misiunii 
sale, conferind sîmbătă cu am
basadorul Iordaniei la Națiunile 
Unite. Muhammad El-Farra. în
trevederea a durat 50 de minute. 
Ca și în cazul convorbirilor an
terioare, conținutul problemelor 
abordate nu a fost dezvăluit.

încă un vas...
• NAVE militare ecuadoriene 

au capturat sîmbătă un alt vas 
de pescuit american surprins în 
apele teritoriale ale țării, a căror 
limită a fost fixată de guvern la 
200 de mile. Pînă în prezent, au 
fost reținute șl amendate 13 nave 
de pescuit americane care au. în
călcat această limită. Guvernul 
ec.ua dorian a anunțat că va cere 
introducerea conflictului său cu 
Statele Unite pe agenda reuniunii 
speciale a Organizației Ștatelor 
Americane, care își începe luni 
lucrările la Washington.

G. Bucher a părăsit 
Brazilia

• AMBASADORUL elvețian 
Giovanni Bucher a părăsit Bra
zilia, la o săptămîtnă după pu
nerea sa în libertate de către 
organizația clandestină care îl 
răpise la 7 decembrie anul tre
cut. Tn ciuda emoțiilor prin care 
a trecut in timpul celor 40 zile 
de captivitate, el a declarat că 
ar dori să-si continue activitatea 
de ambasador în această țară

Plecarea sa de pe aeroportul 
din Rio de Janeiro s-a făcut sub 
supravegherea serviciilor de si
guranță braziliene. Bucher nu 
figura pe lista de pasageri, dar 
a fost ultimul care a urcat îna
inte ca avionul să decoleze.

La aniversarea Tratatului româno-ungar

TINERII UZINEI
Au trecut 23 de ani de la semnarea Tratatului de prietenie, 

colaborare și asistență mutuală dintre România și Ungaria, do
cument de o însemnătate deosebită in întărirea legăturilor de 
colaborare prietenească dintre cele două popoare vecine. Rela
țiile româno-ungare, pentru dezvoltarea cărora au militat de-a 
lungul secolelor exponenți de seamă ai popoarelor noastre, au 
dobindit o bază trainică in anii construcției socialiste, inregis- 
trind o evoluție ascendentă. Pe toate planurile — politic, eco
nomic, tehnico-științific și cultural — s-au amplificat aceste re
lații, ceea ce corespunde intereselor popoarelor român și ungar, 
cauzei socialismului și păcii.

La împlinirea a 23 de ani de Ia semnarea Tratatului româno- 
ungar reafirmăm convingerea că legăturile dintre cele două țări 
se vor consolida neîncetat, sub seninul idealurilor comune, al 
luptei pentru socialism și apărarea păeii.

O
 stradă aglomerată, 

pe care „Volga" se 
strecoară cu difi

cultate printre au
tocamioane ce își 
poartă grăbite în

cărcătura. Sintem într-un car
tier al Budapestei, în care co
șurile uzinelor și zidurile înne
grite reconstituie o istorie in
dustrială de multe decenii. 
Jambrik Janos ne invitase să-i 
cunoaștem pe tinerii de la „Te
lefoane". Secretarul comitetu
lui KISZ din uzină ținuse, însă, 
să precizeze : „Telefoanele nu 
mai reprezintă cel mai impor
tant capitol al producției noas
tre. Grație electronicii ținem 
pasul cu vremea...".

Directorul general, Csuhai 
Șandor, schițează o prefață cu 
caracter istoric : în 1975 uzina 
își va sărbători centenarul. Dar 
de la modesta întreprindere 
fondată către sfîrșitul secolului 
trecut la uzina modernă a pre
zentului s-a parcurs un drum 
lung, marcat prin creșteri cali
tative constante. Tn pofida ani
lor de existență uzina are o 
certă tinerețe. Probabil, prove
nită și din faptul că vîrsta 
medie o muncitorilor este de 
27 de ani.

Inginerul Hajas Tamas a ieșit 
de pe băncile facultății în 1965. 
Proaspătul absolvent s-a aco

modat imediat ritmurilor uzinei 
și iată-l într-o muncă de răs
pundere, într-una din secțiile- 
cheie. „In acest domeniu de 
producție progresul tehnic este 
continuu, vertiginos. Nu ne pu
tem îngădui stagnarea, rămîne- 
rea în urmă. încercăm o perma
nentă înnoire a gîndirii noastre 
tehnice, o investigare îndrăz
neață a perspectivelor..." — re
latează tînărul inginer.

Uzina și-a diversificat pro
ducția : de la simple aparate 
telefonice la centrale telefonice 
automate, apoi instalații de te
lecomunicații (asigurarea secu
rității circulației pe căile ferate 
a devenit o preocupare de bază 
a specialiștilor) și, în sfîrșit, s-a 
produs pătrunderea într-o ramu
ră nouă, cu o tehnologie deose
bită: mașinile de calcul. Străba
tem secțiile uzinei și ne oprim 
lingă o tînără. Degetele ei 
lungi, subțiri manevrează cu 
iscusință componentele unei 
piese minuscule. Pare un biju
tier, un meșter al neîntrecute
lor filigrane, al fineței duse că
tre limitele ei. Urmărindu-i miș
cările rapide, sigure, uiți că te 
găsești într-o hală de uzină. 
Te crezi într-un laborator sau 
la masa de lucru a unui cam
pion al răbdării. Explicațiile în
soțitorilor au darul să stimuleze 
fantezia reportericească : în

piesa de un centimetru și jumă
tate sînt aglomerate... peste 
1 500 fire.

75 la sută din salariați sînt fe
mei. Poate pentru că munca a- 
ceasta cere atenție, răbdare, 
gingășie, finețe sau poate pen
tru că „sexul frumos" vădește 
un plus de receptivitate la exi
gențele unei tehnici moderne... 
Oricum, multe din fetele aple
cate asupra unor piese micro
scopice au trecut pe băncile 
școlilor de calificare, însușin- 
du-și pregătirea necesară ac
tualelor cerințe ale producției.

„Avem o tradiție care expli
că renumele fabricii : pasiunea 
pentru profesiune, o pasiune 
care cultivă nu numai disciplina, 
ci și spiritul creator — ne spu
nea directorul general. Noile 
generații de muncitori duc mai 
departe această tradiție...".

M. R.
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