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Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

în întreprinderi industriale
din municipiul și judeful Brașov

Ieri, luni 4 ianuarie, prima zi 
de lucru din 1971 începutul nou
lui cincinal, colectivele unor 
importante unități industriale 
din municipiul și județul Bra
șov au avut bucuria de a-1 
primi în mijlocul lor pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

In vizita de lucru pe care a 
ritreprins-o la Uzina „Electro- 
.precizia" din Săcele, la Uzina 
nr. 2-Brașov, la uzinele „Hidro
mecanica" și „Metrom" din mu
nicipiul Brașov, la Fabrica de 
seule din Rîșnov și la Uzina 
„6 Martie" din Zărnești, secre
tarul general al partidului a 
fost însoțit de tovarășii Maxim 
Berghianu, Iosif Banc, Petre 
Blajovici, Vasile Patilineț, pre
cum și ' 
Cîrțînă, 
tetului 
P.C.R., 
popular 
vram. ministrul industriei con
strucțiilor de mașini.

Metodă de lucru, adînc înce
tățenită in activitatea conduce
rii partidului nostru, a secre
tarului general, contactul per
manent cu oamenii muncii, cu 
realitățile din economie și viața 
socială oferă posibilitatea ana- • 
lizării directe, la fața locului, 
a modului cum se traduc în 
fapt sarcinile planului de stat.

Dialogul conducătorului parti
dului și statului cu masele de 
muncitori, tehnicieni, ingineri, 
cu factori de conducere ai uni
tăților economice a adus și a- 
duce necontenit soluții crea
toare, apte să se concretizeze 
în realizări pe tărîmul îmbună
tățirii calității produselor, în 
valorificarea mai judicioasă a 
fondurilor de investiții, a poten
țialului de gîndire al muncitori
lor, tehnicienilor, proiectanților 
și inginerilor. Prezența secreta
rului general al partidului în 
mijlocul colectivelor de salariați 
dă un nou impuls activității crea
toare a acestora. Totodată întîl- 
nirile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți conducă
tori de partid cu lucrători din 
industrie, cu țărani cooperatori, 
cu masele de cetățeni români, 
maghiari, germani constituie tot 
atîtea prilejuri de manifestare 
a unității de monolit dintre 
partid și popor, piatră de te
melie a orînduirii noastre so
cialiste. chezășie a unor noi și 
importante izbînzi în opera is
torică de edificare pe pămîn- 
tul României a societății so
cialiste multilateral dezvoltate

Vizita de ieri în întreprin
derile din municipiul și jude
țul Brașov dobîndește semnifi
cații aparte prin faptul că ne 
găsim la început de an și la 
început de nou cincinal, care 
va situa România într-un sta
diu cu mult superior celui de 
astăzi în toate 
tr-o atmosferă 
consultare largă a muncitorilor 

specialiștilor, tovarășul

de tovarășii Constantin 
prim-secretar al Comi- 
județean Brașov al 

președintele Consiliului 
județean, și Ioan A-

domeniile. în
de lucru, de

Nicolae Ceaușescu a analizat cu 
colectivele întreprinderilor vi
zitate obiectivele ce le revin, 
atît din acest an, cît și cele 
fixate pentru întreaga perioa
dă a cincinalului. Au fost puse 
în evidență noi posibilități de 
sporire a eficienței economice, 
de dezvoltare a întreprinderilor 
vizitate.

Vizita de lucru a început la 
cunoscuta uzină „Electropreci- 
zia" din orașul Săcele, unitate 
producătoare de motoare elec
trice și echipament, 
pentru autocamioane și 
toare. In drum spre uzină, se
cretarul general al partidului 
a fost salutat cu multă căldură 
de locuitorii orașului Săcele.

Sosirea la uzină a tovarășu
lui Nicolae 
marcată de 
nifestare a 
partid, față 
Sute de oameni scandau nume
le partidului, numele secreta
rului său general. înainte de 
a se întîlni cu muncitorii, in
ginerii și tehnicienii întreprin
derii, la locurile lor de muncă, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
avut o convorbire cu membrii 
Consiliului de conducere. Dis
cuția, care s-a desfășurat în
fața unei expoziții, cuprinzînd 
produse și repere aflate în
curs de asimilare, a prilejuit 
o prezentare a activității co
lectivului. Răspunzînd la unele 
întrebări ale conducătorilor de 
partid și de stat, directorul 
Uzinei. Gheorghe Bucerzan, a 
relevat că anul 1970 a fost în
cheiat cu bune rezultate, că 
sînt întrunite condiții favora
bile pentru o rodnică activitate 
în anul 1971. în noul cincinal 
care a început.

Pornind de la cerințele efi
cienței, de la necesitatea satis
facerii solicitărilor în 1971, u- 
zina își va îmbogăți nomencla
torul cu încă 67 produse, iar 
în cursul acestui cincinal pro
ducția globală se va dubla. Se
cretarul general al partidului 
a fost, de asemenea, informat 
că se află în curs de asimilare 
mai multe tipuri de echipa
mente pentru tractoare de 40 
și 60 CP, precum și 
autocamioane echipate 
toare Diesel și pentru 
bilul Dacia 1 300.

In timpul vizitării principa
lelor secții ale uzinei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a oprit 
în fața mai multor locuri de 
muncă, a stat de vorbă 
muncitorii, s-a interesat 
modul în care a demarat pro
ducția în noul an. Tovarășul 
Nicolae 
sat de 
fășoară 
menite 
producției prevăzute pentru ac
tualul cincinal. Secretarul gene
ral al partidului a recomandat 
cu această ocazie folosirea in
tensivă 
ție și 
hale.

După 
Uzinei

electric
trac-

Ceaușescu a fost 
o emoționantă ma- 
dragostei față de 
de conducerea sa.

pentru 
cu mo- 

automo-

cu 
de

Ceaușescu s-a intere- 
modul în care se des- 
lucrările de investiții 
să asigure creșterea

a spațiilor de produc- 
amplasarea viitoarelor

întîlnirea cu colectivul 
din Săcele, tovarășul

Nicolae Ceaușescu, ceilalți con
ducători ai partidului și sta
tului s-au îndreptat spre Bra
șov. In orașul de la poalele 
Tîmpei, vizita de lucru a con
tinuat la Uzina nr. 2, una din 
marile unități metalurgice ale 
industriei brașovene. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu, este in
format aici despre diversifica
rea producției, extinderea teh
nicii noi, despre perspectivele 
ce se deschid în anii planului 
cincinal care a început. In 
secțiile de producție, unde la 
marile agregate, la liniile teh
nologice de fabricare, fluxul 
producției a fost reluat luni 
dimineață cu hotărîrea de a 
se asigura din prima zi de lu
cru a anului o deplină ritmi
citate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a întreținut cu 
muncitorii, cu specialiștii, a 
dat indicații prețioase. Ingine
rul Olimniu Munteanu, direc
torul Uzinei, îl informează pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
desnre obiectivele planului de 
investiții 
realizare, 
din care 
formanțe 
la Uzina 
produc 7 
re -în 10 
de filtre ... 
autovehicule. Uzina brașoveană 
este un colaborator de 
la fabricația de tractoare 
autocamioane, de 
de 
în 
secretarul

și modalitățile lor de 
îi prezintă produsele 
multe au atins per- 
superioare. Astăzi 

nr. 2 din Brașov se 
tipuri de carburatoa- 
variante, 35 de tipuri 
pentru producția de

frunte
Și 

autoturisme. 
Pretutindeni 

fabricație, 
al Partidu

lui Comunist Român este în- 
tîmpinat cu bucurie, satisfac
ție, entuziasm. Este o mare 
cinste pentru noi, pentru uzi
na noastră, de a primi vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
în prima zi de lucru a noului 
an, a noului cincinal — iată 
o remarcă ce se aude pretutin
deni. Muncitorii de aici văd în 
vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în discuțiile 
pe care le au cu secretarul 
general al partidului, manifes
tarea cea mai înaltă a demo
crației socialiste, a participării 
lor la elaborarea și conduce
rea producției.

De la Uzina nr. 2, coloana 
mașinilor oficiale a străbătut 
din nou Brașovul, îndreptîndu- 
se spre uzinele Metrom. Si
tuată în apropierea marelui 
complex industrial unde se pro
duc autocamioane, această uni
tate realizează laminate din 
metale și aliaje neferoase de 
diferite profile, construcții me
talice și motoare. Și aici întîl
nirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu colectivul de 
muncă a prilejuit un amplu și 
rodnic dialog despre aspecte 
ale muncii, ale producției, ale 
vieții de zi cu zi. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost in
format aici de inginerul Ion Ia- 
cobescu, directorul general al 
Uzinei că prevederile cincina
lului recent încheiat au fost 
mult depășite. Acest bilanț are

locomotive, 
halele de 

general.

în același timp și semnifica
ția unor certitudini pentru noua 
etapă conturată în 
economic al anului 
noului cincinal, 
principalele produse 
conducerea uzinei a informat 
că productivitatea muncii este 
factorul esențial al sporirii pro
ducției. De altfel, întregul spor 
realizat în perioada anterioară 
s-a datorat tocmai acestui ele
ment calitativ al procesului e- 
conomic. Secretarul general al 
partidului a avut cuvinte de a- 
preciere la adresa colectivului 
uzinei și i-a recomandat ca în 
anul care începe să depună în 
continuare eforturi susținute 
pentru realizarea prevederilor 
stabilite. Și aici tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat 
necesitatea introducerii pe sca
ră mai largă a cuceririlor ști
inței și tehnicii, în primul rînd 
a concepțiilor proprii, în reali
zarea și modernizarea 
selor ce se înscriu în 
de fabricație.

Dialogul secretarului
al partidului cu cei ce muncesc 
din județul și municipiul .Bra
șov, este continuat într-o altă 
cunoscută unitate economică 
brașoveană „Hidromecanica". In 
fața uzinei, secretarul general 
al partidului a fost întîmpinat 
de sute de lucrători, de nu
meroși brașoveni care la acea 
oră se aflau pe străzile ora
șului și care au ținut să în
conjoare cu dragoste pe secre
tarul 'general al partidului. Di
rectorii] general ăi i’zrn'ei; Vio-1* 
rol Medea, a invitat pe tova
rășul Nicolae Ceausescu, pe cei
lalți conducători de partid și 
de stat să viziteze întreprinde
rea, cunoscută producătoare de 
utilaj petrolier. In colaborare 
cu colectivul Uzinei „1 Mai" din 
Ploiești, cel de la „Hidrome
canica" a realizat instalații de 
foraj cu înalte performanțe, ca
re în cadrai 
internaționale, 
reputația.

.Rîșnovul își 
vizitatorii cu 
dificii contemporane. Fabrica de 
scule, devenită fabrică în sensul 
modern al cuvîntuluî abia în 
anii construcției socialismului, 
a dobîndit pe bună dreptate 
denumirea de „sculerul-șef" al 
industriei noastre constructoare 
de mașini.

Directorul fabricii, Radu Ște
fan, invită pe oaspeți în fața 
unei expoziții vjfde sînt pre
zentate principalele produse ale 
întreprinderii. Se vizitează prin
cipalele sectoare de fabricație. 
Gazdele informează pe oaspeți 
că, pe măsura dotării cu mij
loace tehnice tot mai moderne 
și a ridicării gradului de ca-

prog ramul 
1971 și al 
Prezentînd 
ale uzinei,

produ- 
profilul

general

unor confruntări 
și-au confirmat

întîmpină astăzi 
impresionante e-

Reportaj realizat de i
N. POPESCU-BOGDANEȘTI
Mircea S. IONESCU
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Nopțile
albe

ale celor
în halate

albe
Prezenți la datorie,

CU ELOCVENTA FAPTEI, 
«Sin primele schimbări ale noului an

Energia unei „inimi”
Pentru oamenii care strunesc, 

cu o încordare febrilă a tutu
ror nervilor, producătoarele 
de energie electrică, de la pu
pitrele de comandă ale Exploa
tării eletrocentrale Paroșeni nu 
există zi de „relache"... Clipă 
de clipă, cu atenția mereu 
trează, cu ochiul veșnic des
chis, cu „laboratorul" creieru
lui în permanentă alertă, ei 
veghează furnizarea, fără între
rupere, a kilowaților necesari 
sistemului energetic național...

...Cînd, în noaptea revelio
nului, mîndri de ceea ce au 
înfăptuit pînă acum, încreză
tori în -realizările viitoare, oa
menii muncii din întreaga Va
le a Jiului, minerii și construc
torii, au închinat cupele bucu
riei, lumina care i-a 
(la propriu) venea 
din Paroșeni, grație alianței 
durabile dintre motoarele ne
obosite și energia minții ace
lora aflați la posturi, în ime-

învăluit 
de-acolo,

diata lor apropiere... Este vor- - 
ba de inginerul de serviciu 
Bodo Szabo, de maistrul Gheor- 
ghe Drenovski, de la secția e- 
lectrică, de maiștrii Ioniță Dră- 
ghici și Pavel Duma, de Ia tur
binele și cazanele termo-ului 1, 
de maistrul Petru Micim, de 
la termo 2. Repararea caza
nului nr. 5, oprirea — la dis
poziția dispecerului — a ca
zanului nr. 2 și a turbinei nr. 
1 au solicitat strădanie 
răgaz, migală, mobilitate 
acțiunile întreprinse.

...La secțiile termo 1 și te^- 
mo 2, prezenți într-una la da
torie, inginerii Marin Moraru 
și Alexandru

O cifră : de la ora 0 pînă în 
dimineața zilei de ieri, E. E. 
Paroșeni a „pompat" în marea 
rețea 11221619 kWh. Milioa
nele energiei luminoase pulsa
te dintr-o inimă care bate, în 
primul rînd, pentru alții...

Premise de bun augur
Fructuoase au fost cele din

ții schimburi, din cincinalul în 
care am intrat, efectuate de 
colectivul de filatori ai F.F.A. 
„Viscoza" Lupeni. De fapt, 
activitatea de înaltă... tempe
ratură depusă de muncitorii și 
maiștrii secțiilor I și a II-a ale 
fabricii nu a fost întreruptă 
nici un moment, chiar în noap
tea de cumpănă a anilor 1970— 
1971, și datoria împlinită, măr
turie a sîrguinței și conștiin
ciozității în muncă,, a fost în
registrată la timpul potrivit, 
pe filele reporterului. Vom 
transcrie, de data aceasta, prin 
intermediul cifrelor 
firave, 
sențele

vegheat, fără nici o se- 
de odihnă, compunerea

...Au 
cundă

oarecum 
dar grăitoare prin e- 
sugerate care stau din-

Pe fluxul neîntrerupt al
Sînt în viața omului ca și în aceea a societății în care el 
integrează anumite date memorabile, anumite date cu 

har de simbol. Iată, mareînd traiectoria timpului nostru 
Vum putea spune că ne aflăm acum — prin bilanțul și 
perspectivele muncii noastre — la o răspîntie de anotim
puri și de vîrste. Ne aflăm la începutul primei decade, pri
mei luni, primului trimestru, primului an din noul cincinal 
și al unui nou deceniu de viață și muncă. Urcînd pe scara 
timpului să ne oprim la momentul caracteristic al zilei 
de azi.

Să fi avut oare dreptate interlocutorul, un secretar de 
partid a)

să ne oprim la momentul caracteristic al zilei

partid al unui sector minier, care-mi spunea deunăzi — 
referindu-se la faptul că peste tot s-au desfășurat adună
rile de dări de seamă și s-au ales noile organe conducă
toare — că de acum s-a trecut la schimbarea ștafetei, că 
birourile alese inaugurează' o nouă perioadă de activitate ?

Intr-un fel înclini să-j contrazici dacă ceea ce înțelegea 
el prin „schimbare de ștafetă", ori prin „o nouă perioadă 
de activitate" însemna o delimitare artificială, un sfîrșit 
și un început de muncă, fragmentarea unor acțiuni numai

pentru că alții le-au inițiat și ei ar fi trebuit să le și ducă 
la îndeplinire.

Subscrii acelor afirmații privind „schimbarea de șta
fetă", sau „inaugurarea unei noi perioade de activitate" cînd 
acestea sc referă nu la două etape distincte de muncă, ci 
la continuarea firească, la dezvoltarea aceluiași proces ne
întrerupt al muncii de partid în vederea perfecționării ei, 
cînd acțiunile se întrepătrund, se amplifică, cînd experiența 
cîștigată fertilizează cîmpul de activități viitoare; de fapt, 
vorbind de schimbarea ștafetei, interlocutorul se pare că 
și-a și creat imaginea desfășurării întrecerii : un schimb 
poartă ștafeta încercînd să stabilească pe distanța a doi ani 
rezultate cît mai remarcabile — predînd „din mers" perfor
manța schimbului următor, iar aceasta, cu forțe proaspete, 
cu, energii noi, iuțește pasul, „atacă" ștacheta exigențelor 
ridicate la cote superioare celor precedente.

Așadar, inaugurarea activității noilor organe alese din 
cadrul organizațiilor de partid ale minelor, uzinelor și șan
tierelor Văii Jiului nu poate însemna o perioadă nouă de 
„rodaj", de „intrare în probe", de muncă mai încetinită,

fără
în

Aruncuteanu...

colo de ele, realizările filato
rilor la zi, la început de an 
nou: 16,5 tone de fire măta
se, 15,6 tone sulfura de car
bon, 1,1 tone sfoară viscoză și 
0,5 tone sulfhidrat de sodiu.

Onorarea cu cinste a sarcini
lor de plan ale cincinalului 
actual încă din primele schim
buri, preocuparea atestată în 
permanență pentru încadrarea 
exemplară în indicatorul de 
calitate. înalță premise de bun 
augur și așteptăm — ca și pînă 
în momentul de față — reali
zări din ce în ce mai frumoa
se ale filatorilor pricepuți ș 
harnici ai F.F.A. „Viscoza 
Lupeni...

...au îndrumat cu regulari
tate garniturile, conform grafi
cului de circulație...

...au fost mereu atenți 
buna deservire a călătorilor pe 
parcursul întregii perioade 
început de an, cu trafic sporit, 
prin asigurarea dublurii la 
casele de bilete, printr-o mai 
operativă și mai competentă 
informare...

Poate ați dedus că ne refe
rim la harnicul colectiv 
stației C.F.R. Petroșani.

Ceferiști sîrguincioși și 
seriași capabili, cum sînt im- 
piegații de mișcare dispozitori 
Viorel Jecan, Constantin 
rescu. Ion Bodner, Zoltan 
operatorul programator 
Boldura, șefii de tură Ion 
manca și Gheorghe Stamatoiu, 
șefii de manevră Petre Dilia, 
Ion Ungur și Dumitru Moră- 
reț, prin munca lor rodnică, au 
asigurat plecarea din stație, 
către beneficiari, în intervalul 
cuprins între ora 0 a anului 
1970 și capătul nopții de 3 spre 
4 ianuarie, a nu mai puțin 
decît 46 trenuri de marfă, cu 
1817 vagoane, încărcate 
59 808 tone de cărbune... 
dul minerilor destoinici ai Văii 
Jiului, acum, cînd citiți aceste 
însemnări, a și ajuns la des
tinație...

la

de

al

me-

Mi- 
Pop,
Ion
Ju-

cu
Ro

Au dat „cale liberă” rodului minerilor
trenurilor la tonajul indicat, 
prin planul de formare...

mai confortabilă. Iată, între bmp au apărut documente de 
deosebită însemnătate. Cu operativitate, cu un ascuțit simț 
receptiv, cu mobilitate organizațiile de partid, toți comu- 
niștii sînt primii chemați să reacționeze, pe loc, să-și însu
șească ideile cuprinse în aceste documente și să difuzeze' 
larg conținutul lor, măsurile ce se cer aplicate concret, o- 
perativ. Pentru a iniția o asemenea acțiune mai e cazul ca 
cineva să aștepte indicați' exprese, îndrumări suplimentare, 
sarcini speciale sau imbolduri ?...

Vasăzică, pentru a demara în activitate încă din clipa 
alegerii, adică, pentru a lua un ștârt bun la „schimbarea 
ștafetei" noile organe alese nu trebuie să aștepte pasive 
consfințirea alegerilor prin cine știe ce act. Ele încep de 
îndată să-și intre în atribuții, să fie confruntate cu sarcinile.

(Continuare în pag. a 3-1)
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SPORT
Alfredo Di Stefano, 
omul căruia albul îi 
poartă noroc (un in
terviu tradus din 
„Miroir”)
La început de an, 
Georgevici declară : 
„Ne vom clasa pe 
unul dintre locurile 
1—8”
Pr>mul concurs ofi
cial de schi

Infruntînd vitregia natu
rii, spre spitalul din Lupeni, 
se îndrepta medicul Gavril 
Albert. Se grăbea să-l 
schimbe pe colegul său, me-’ 
dicul Corneliu Bran care în 
noaptea dintre ani a fost 
de gardă la spital. Cei doi 
colegi și-au strîns mîinile .u 
putere, urîndu-și „La mulți 
ani!". Apoi au trecut la pro
bleme profesionale. De vre
me nu le păsa. Aveau 
preocupare de căpetenie i

Instantaneu

ci 
de

a veghea ca bolnavii aflați 
sub ocrotirea lor să se sim
tă cît mai bine.

— Cum a fost, greu ? a 
întrebat medicul Gavril Al
bert.

— Nu prea greu. O gardă 
obișnuită. Vizită prin saloa
ne și cîteva cazuri la urgen
ță. Primul a fost cel al Su- 
sanei Pîrvu internată ca 
urmare a unei crize de ficat. 
S-a intervenit prompt, așa 
că acum se simte mai bine. A 
urmat apoi cazul Elenei Laszlo, 
în vîrstă de 56 de ani. Avînd 
plagă deschisă, a fost inter
nată în spital cu hemoragie 
puternică. Dar nu-ți face 
griji. Și ea este în afară de 
orice pericol. Mai complicat 
a fost cu Teodor Buciiă. 
După cum mi-a povestit, își 
petrecea revelionul în fami
lie, împreună cu colegul său

D. CRIȘAN după o 
corespondență de la 
Francisc COROIU

I
I

I
I

(Continuare în pag. a 3-a)
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- ---- ----  . care l-au dus pe Jiul pe fatidicul loc
clasament, nu vom anticipa nici rezultatele bune pe 

retur de Ia elevii lui Ion Bălănescu.

J
I

Primul concurs
OptimileL oficialde finală în

Școala
Foto : Aurel DULA

P E
echipă din

MAI BUN!TOT PETRILENII

Cele 
obți-

evoluat tînărul 
tot de la Jiul
16 ani, vădește

consumat 
intilniri, 

Ia dispute 
In clasa-

nimeni de la C.M.E.F.S. Petro
șani sau de la Consiliul muni
cipal al sindicatelor!...

ocupat locul I, 
cîștigînd trofeul 
locul secund s-a 
Vulcan, cu 2 355

Tudor MUCUȚA
Vulcan

cu .Cupa 30 Decembrie".

Muller —
79,6.

SPECIAL, 26

Ion Bogdan 
Juniori : 1.
56.2; 2. Toth Zoltan — 
loan Garcea — 60,2 

de la Școala sportivă.

Promițător a 
Victor Miclea, 
Petrila, care, ia 
talent și calități tehnice.

Și încă o remarcă : la a- 
ceste întreceri nu a participat

Lotul de baza al echipei 
Jiul înaintea încheierii turu
lui campionatului : In picioa
re, de Ia stingă Ia dreapta : 
Cotormani, Caramaiis, Geor
gevici, Stan, Florea, Ștoker, 
Popescu, Țurcan. Jos: Ion 
Constantin, Peronescu, Dodu, 
Sandu, Popa, Libardi, Nai-

T R O Ș A N I
minerii 

an nu prea
(ară care reprezintă 

a avut un sfîrșit de 
in primul rînd la locul 13 ocupat 
campionatului, un loc sub posibili-

I
 Singura 

prima divizie dc fotbal 
mulțumitor. Ne referim 
de Jiul la finele htnilui 
tățile reale ale (ompnnenților echipei chiar dacă, așa cum 
afirma antrenorul Ion Bălănescu, majoritatea jucătorilor au 
cam inulți ani »i cam multe kilograme care ie îngreunează 
activitatea. Sigur e6 anii trec; trec in defavoarea fiecăruia 
dintre noi, deși ne bucurăm atunci cind mai încheiem unul 
și începem altul. Dar poate că cel mai mult, trecerea ani
lor își spune cuvfnttfl in sport.

Nu vom pleda acum pentru tinerețe in sport, nu vom 
analiza nici cauzele c— . —--- . _ ” *
13 în 
care le așteptăm în
Nu, pentru că acuni jucătorii au vacanță și nu trebuie să-i 
supărăm chiar atunci cînd ei se simt bine, cind se recon
fortează înaintea reluării antrenamentelor pentru marea 

I bătălie a campionatului care va începe nu peste mult 
timp : 10 martie.

I
Să sperăm că vacanța a fost odihnitoare, că băieții 
s-au debranșat dc la rețeaua nervoasă a campionatului, că 
s-au autoanalizat, cu gindul la perioada care urmează.

Să mai sperăm că etapa precompetițională va fi folosită 
cu tact și chibzuială de către antrenori, că „noul" va fi pro
movat cu mai mult curaj, că startul campionatului îi va 
găsi bine pregătiți pe echipierii Jiului, incit returul să în
semne revenirea Jiului pe locuri mai bune în clasament.

Și încă o speranță : în munca cu tineretul, de unde nu 
prea se lansează speranțe; în munca cu juniorii și copiii 
care se oprește Ia niște puncte fixe nefolositoare pentru 
nimeni.

De data aceasta vă prezentăm doar... in imagini echi
pa Jiul.

Arena de popice din Vulcan 
a găzduit în zilele de 29—30 
decembrie 1970 întrecerile fi
nale din cadrul competiției do
tate
S-au întilnit echipele Jiul Pe
trila, Minerul Dîlja și Minerul 
Vulcan. De remarcat faptul ne
gativ că echipa Utilajul Pe
troșani — câștigătoarea „Cupei 
30 Decembrie* în 1969 - 
s-a prezentat la întreceri, 
care

campionatul 
național

Duminică, pe pîrtiile din ma
sivul Paring a avut loc primul 
concurs oficial de schi la care 
au participat 50 de sportivi de 
la Școala sportivă Petroșan1, 
Parîngul Petroșani și I.E.F.S. 
București.

Timpul nefavorabil a creat 
greutăți in desfășurarea con
cursului atît pentru sportivi cît 
și pentru organizatori. Un a- 
port deosebit a avut colegiul 
de arbitri care, 
și a viscolului, 
concursul să se 
tuși, în condiții 
Iată rezultatele

SLALOM
PORȚI : Seniori: 
Cismașu —
Zoltan Hambvik 
45,8; 3.
— 47,1. 
tinaș — 
58,7; 3.
— toți
Junioare: 1. Angela Manole — 
Școala sportivă — 68.7; 2. Ro- 
dica Pașca - Parîngul - 79,1;

3. Dagmar 
sportivă —

SLALOM
PORȚI. Copii categoria I. Bă
ieți : 1. Nicolae Darie — 59,3; 
2. Andrei Laszlo — 60,0; 3—4. 
Mihai Mânu și Andrei BalinI
— 61,0 — toți de la Școala 
sportivă. Fete : 1. Viorica Hupca
— 62,0; 2. Gabriela Leib —
63,1; 3. Virgilica Coman —
67,1 — toate de la Școala spor-* 
tivă.

SLALOM SPECIAL, 16 
PORȚI : Copii categoria a II-a. 
Fete: 1. Nelida Velciov — 56,8; 
2. Ericha Peter — 61,0; 3. Ro
zalia Ecselei — 62,0, toate de 
la Școala sportivă. Băieți : 1. 
Iosif Krachtusz; 2. Nagy Zol
tan; 3. Andrei Co.șereanu, toți 
de la Școala sportivă.

Pe pîrtii a rămas nejustifi
cată absența asociațiilor spor
tive Energia Paroșeni și Mine
rul Lupeni.

în pofida ploii 
s-a străduit ca 
desfășoare, to
cit mai bune, 
tehnice :

SPECIAL,
‘ 1.

I.E.F.S.

In optimile de finală ale 
campionatului national dc șah 
— etapa pe municipiu — în 
Valea Jiului s-au 
pină acum patru 
care au dat loc 
dîrze, pasionante,
ment conduce echipa Jiul — 
C.C.P. care nu a pierdut nici 
o inlilnire (are deci 8 punc
te), pe locul II se situează 
Știin(a Petroșani, cu 6 punc
te, iar locul III este deținut 
de Jiul Petrila, cu 4 puncte.

întrecerile vor continua 
luna aceasta, pentru desem
narea campioanei municipale 
care va reprezenta Valea Jiu
lui la etapa județeană — 
sferturile de finală ale cam
pionatului național.

50
Constantin 
— 45,1; 2. 
I.E.F.S. — 
— I.E.F.S. 

Aurel Cos-

*

Dumitru B1RLIDA
antrenor

■
■

■încă

■
■
■

■

POARTA NOROC
Real Madrid, Va-

■

Eu,

SIAți cunoscut

■
■
■Real ?
■

nu cred, U- 
buni poate...

Ploiești — eu, Ia Bra- 
Stoker, la Craiova — 
la București, cu Ra- 
Popescu, la Constan-

mar
Ad- 
dar

in nume-
Vorbesc. 

la fel. Și

președintele 
președintele

V. TEODORESCU

la cea mai 
Și 
Ca

mine ! Eu 
marchez...

Glumesc, 
cu mare plăce-
înscriam cind va.

Traducere din „Miroir
T. SPĂTARU

culorile
auriu.
Elche ? 
eșec redutabil.

Apropo, 
s-a scris 
ăla al 
la 45 de

196».
cu Boca Ju- 
lor erau al-

Ca fotbalist am fost în- 
loial față de clubul 
antrenor, nu m-am 

A fi antrenorul Rea- 
o mare onoare tot-

eehipă a trebuit să 
cite 100 de popice, 
bune rezultate le-au 
și de data aceasta popi- 
de la Jiul Petrila, dove- 
cărSÎnt cei mai buni din

cării 
dind 
municipiu în jocul cu bila din 
textolit. Ei au 
cu 2 471 p.d., 
pus în joc. Pe 
clasat Minerul
p.d., iar locul III a revenit Mi
nerului Dîlja cu 2 285 p.d.

La individual, Mihai Tordk, 
Jiul Petrila, a realizat cel mai 
mare număr de puncte doborîte 
(442), urmat de colegul său de 
echipă Rudolf Cosma (423 p.d.).

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

Petroșani9

a cîștigat
Cupa

30 Decembrie

• Tradiționalul turneu in
ternațional masculin de hand
bal de la Berlin a fost cîștigat 
în acest an de selecționata o- 
rașului Leipzig, care a totalizat 
12 puncte. Pe locurile urmă
toare s-au clasat în ordine e- 
chipele orașelor Magdeburg — 
8 puncte. București — 6 punc
te (59—50), Budapesta — 6 
puncte (70—70). ,

® Numeroși spectatori au 
urmărit Ja „Madison Square 
Garden" din New York prima 
partidă din cadrul competiției 
înternaționale de tenis (rezer
vată jucătorilor profesioniști) 
„Campionatul clasic 1971“, care 
a opus pe cunoscuții campioni

australieni Rod Laver și Ken 
Rosewal). La capătul unei dis
pute spectaculoase, victoria a 
revenit lui Laver în trei se
turi ; 6—3, 6—2, 7—5.

® Duminică la Leningrad în 
„Cupa cupelor* la baschet 
masculin, Spartak din localita
te a învins cu scorul de 93—54 
(41—301 pe Steaua București. 
Returul va avea loc la 14 ia
nuarie la București.
• Invingînd, duminică sea

ra, cu 2—0 (0—0, 2—0, 0—0) 
echipa Poloniei, selecționata 
de juniori la hochei pe gheață 
a României a cîștigat grupa B 
a campionatului european de 
la București. Hocheiștii români 
au totalizat 8 puncte, califi

cîndu-se anul viitor pentru 
grupa A. Pe locul doi s-a cla
sat echipa Poloniei cu 6 puncte, 
urmată de cea a Danemarcei 
cu 3 puncte.

D După disputarea a trei 
runde, în turneul internațional 
feminin de șah de la Celiabinsk 
conduce maestra sovietică Ele
na Rubțova cu 2,5 puncte. In 
ronda a 3-a, Rubțova a în
vins-o pe Vesmina Șikova (Bul
garia), iar Tamara Belova 
(U.R.S.S.) a cîștigat la Kristina 
Radzikowska (Polonia). Șahista 
româncă Margareta Juncu a în
trerupt în poziția favorabilă cu 
Klara Skeghina (U.R.S.S.).

(Agerpres)

Rezultatele concursului pronosport 
ianuarie 1971din 3

f
1. Bologna — Verona 2—2 X
2. Cagliari — Torino

— Lazio
0—0 X

3. Juventus 3—1 t
4. Lanerossi — Foggia 1—0 1
5. Milan — Catania 4—0 1
6. Roma — Napoli 2—2 X
7. Sampdoria — Internazionale 0—2 2
8. Varese — Fiorentina 0—0 X
9. Bari — Mantova 0—0 X

10. Massese — Casertana 2—0 1
11. Modena — Brescia 1—0 1
12. Monza — Catanzaro anulat
13. Reggill — Novara 1—1 X

Cîteva săptămîni la rînd, 
cele mai bune echipe de șah 
din Valea Jiului și-au dispu
tat întîietatea în cadrul com
petiției dotată cu „Cupa 30 
Decembrie". Au concurat trei 
echipe în care activează șa
hiști valoroși, talentați : Jiul 
— C.C.P., Sănătatea Petroșani, 
Minerul Dîlja. După întreceri 
pasionante, echilibrate, com
petiția a fost cîștigată de for
mația Jiul — C.C.P., care a 
evoluat în următoarea alcă
tuire : Iosif Lazăr, Dianu Mi- 
trică și Mircea Botez. Bine 
s-au comportat și Ioan Sa- 
moilă și Tiberiu Olah (Sănă
tatea), Iosif Șmida și Gheor- 
ghe Gruber (Minerul).

«■■«■■■■■■BEHaBliBEaHHSSKRHaE

GEORGEVICI

L
A

întreceri pasionante la
Organizarea „Cupei 30 De

cembrie" a devenit o tradiție la 
Institutul de mine din Petro
șani. Sfîrșitul anului 1970 a 
coincis cu încheierea întrece
rilor celei de-a 10-a ediții a 
acestei competiții. La trei dis
cipline sportive — volei, bas
chet și tenis de masă — s-au 
întrecut peste 250 de studenți. 
întrecerile au fost viu disputa
te, pasionante, echilibrate.

La volei, cele mai bune re
zultate le-a obținut combinata 
anilor II care a ocupat primul 
loc în clasamentul final. Ea a 
jucat în următoarea alcătuire î 
Ștefan Stănescu, Augustin

Manciu, Aron Boantă, Dumitru 
Cocotă, Mihai Chicideanu, 
Gheorghe Talpă, Tănase Pete. 
Nicolae Jura. Pe locul II s-a 
situat combinata anilor I, pe 
locul III combinata anilor V, 
pe locul IV combinata anilor 
IV, iar pe Jocul V combinata 
anilor III.

întrecerile de baschet au 
fost., de asemenea, dîrz disputa
te și au dat cîștig de cauză 
combinatei anilor IV, -alcătui
tă din : Nicolae Bodea, Andrei 
Loy, Constantin Albu, Mircea 
Opriș, Tiberiu Bălăneanu, Tosif 
Sturek, Ludovic Dahrabnic, 
Gheorghe Gruber, Gheorghe

Dragomirescu. Locul II a 
venit combinatei anilor V, 
cui III combinatei anilor 
locul IV combinatei anilor I, 
locul V combinatelor anilor 
III.

întrecerile la tenis de masă 
au scos la iveală o serie de 
elemente tinere, talentate. Nu 
sîntem încă în posesia rezul
tatelor complete. „Cupa 30 
Decembrie" a revenit selecțio
natei anului II care a acumu
lat cel mai mare număr 
puncte. Echipelor clasate 
primele trei locuri li s-au 
cordat premii în obiecte și 
chipament sportiv.^

G. IRIMIE

A LF RE ® O DI STEFAN®
OMUL CĂRUIA ALBUL îl

Apartamentul lui Dj Stefano 
nu e prea departe de stadionul 
Luis Casanova. Stadionul Luis 
Casanova reamintește un alt 
nume, al lui Mestalla, vechiul 
nume al terenului Valencia. A 
fost, la timpul său, locul de în- 
tîlnire al marilor fotbaliști de la 
care se păstrează extraordinare 
amintiri : Eizaguirre, Alvaro, 
Juan Ramon, Epi, Puchades și 
alții, care făceau delirul su
porterilor Valenciei și specta
torilor din toată Spania.

M-am întreținut cu Alfredo 
pentru că Valencia este la înăl
țime (a clasamentului — n. t) 
și pare pe drumul reușitei. 
Doream să știu dacă antreno
rul — formidabila „saeta ru- 
bia" („săgeata blondă" supra
numele lui Di Stefano) — e 
vanitos sau modest, despot sau 
cordial, doream să-i cunosc am
bițiile. Pînă unde gîndește să 
ridice „albii" Valenciei și își ima
ginează să pună într-o zi ști
ința sa în serviciul „albilor" de 
la Real... Totuși, unchiul meu 
I.uis Garcia și o bandă nume
roasă de suporteri m-au pre
venit și chiar m-au admonestat 
cu severitate: ..Lasă-1 liniștit, 
dă-î pace Ne procură aici, în 
Valencia, tot felul de satisfac
ții. Și sperăm mult că Valencia 
va fi campioană în acest an cu

Stefano. Așadar,

primește foarte 
cordial, se pre- 

răspundă la în-

ajutorul Iui Di 
Iasă-1 liniștit".

Alfredo mă 
bine și, foarte 
gătește să-mi 
trebări.

— Sinteți ordonat, calculat, 
tehnocrat... ?

— Da, toate astea le consi
der indispensabile pentru a-mi 
duce la bun sfirșil sarcina. Teh
nica e la baza fotbalului.

— Aveți întotdeauna poftă să 
câștigați ?

— Duminică mergem la Bil
bao și aș dori ca Iribar (por
tarul echipei Bilbao, considerat 
acum a fi cel mai bun din 
Spania) să facă cel mai rău 
meci din viata sa.

— Sinteți partizanul ordinei. 
al dreptății și al adevărului ?

— Mă-ntrebi atitea!
— Se aude vorbi ndu-se ade

sea în privința dv. despre va
nitate. orgoliu, solitudine.

— Dacă eram vanitos, aș fi 
fost omul cel mai popular din 
lume. Dar să încetăm cu glu
ma. Am o 
muncă 
muncă 
(indică 
pentru mine, munca primează. 
Principalul meu defect e sim
plicitatea.

— Ați vrea să antrenați Rea
lul Madrid ?

foarte importantă 
de făcut, o importantă 

in această uzină din fată 
stadionul — n. a.) și,

Trei echipe spaniole joacă în alb : 
lencia și Sevilla. După ce a făcut să strălucească atîta timp 
tricou! alb al Realului, Alfredo Di Stefano, care rămine 
cel mai popular fotbalist în Spania, este acum antrenor al 
Valenciei. Cu succes, deoarece echipa sa este a treia în 
actualul campionat al Spaniei. Alfredo Di Stefano și-a po
vestit noua sa viață lui Juan Pla, de la ziarul „Pueblo", 
într-un interviu care, se va Vedea, cuprinde in mod larg 
fotbalul. Dacă i se vorbește de Real Madrid, răspunde în 
cuvinte vagi, dar se poate sesiza cu ușurință că a antrena 
vechiul său club este visul său secret.

totdeauna 
meu. Ca 
schimbat, 
lului este 
deauna. De ce ? Realul... Omul
e fericit cînd primește o sarci
nă care-i place. Sînt un om de 
fotbal și voi rămine. Fotbalul 
e viața mea. A juca, a antrena 
este întotdeauna aceeași bucurie 
de a participa la acest sport pe 
care-1 iubesc atît. Dar a an
trena Realul... Valencia, Bil
bao, Atletico Madrid, ei bine, 
dar Realul! Imagineaz.ă-ți deo
sebirea dintre a fi 
Boliviei și a fi 
Statelor Unite.

— Erați iubit la

— Bernabeu, Munoz, toți ju, 
cătorii, tineri sau mai in vîrstă, 
mă iubesc mult. In această 
privință, nici o problemă. Am 
fost întotdeauna un fel de mo
nument al Realului, un monu
ment care n-a fost uitat. Am 
fost asociat la toate reușitele 
Realului.

— Și femeile ?
— Sînt capabil să apreciez 

frumusețea și în afara fotba
lului.

— Idealul dv. în Viață ?
— Să trăiesc liniștit cu fa

milia, să string pentru zilele 
bătrîneței, să nu cerșesc nicio
dată în viața mea.

— Iubiți banii ?
— întrebarea e relativă. O- 

mul vrea totdeauna să aibă

mai mult. Și nu-i adevărat că 
doar bani.

— Ce citiți ?
— Biografii, istorie. îmi plac 

viața, oamenii, umanitatea. Is
toria omului e pasionantă, cu 
înălțimea și nimicnicia lui, cu 
victoriile, înfrîngerile, decepții
le și fericirea lui.

— Și gloria ?
— Gloria este un complement 

fericit al vieții.
— Bătrînețea ?
— Oprește-te, prietene. Joc 

încă, și nu rău. Anii trec- e 
adevărat; dar adunarea înțe
lepciunii compensează pierde
rea tinereții. Și înțelepciunea 
este pentru mine bogăția morală 
și fizică cea mai ridicată.

— Vorbiți-mi despre fotba
liști de geniu. Ați fost cel mai 
bun jucător al lumii ?

— S-a spus, dar 
nul dintre cei mai

— De ce ?
— Pentru că de

tinără vîrstă mingea și eu 
n-am fost decît unul. Ca o 
gaz.elă și puiul ei care merg 
împreună armonios fără să piar
dă niciodată contactul. Puiul e 
balonul, el n-a fost niciodată o 
problemă pentru mine.

— Care-s condițiile îecesare 
pentru a deveni un bun jucă
tor ?

— Tehnica balonului, senină
tatea, impetuozitatea, condiția 
fizică, in fotbal echivalează cu 
inteligența.

— Vi s-a cerut să faceți Va
lencia campioană pe 1970—71...

— Nu, nimeni nu-mi poate 
cere asta.

— Iubiți albul ?
— Da, dar în 1 

tigat campionatul 
niors și 
bastru și

— Dar 
acolo un

— N-am de răscumpărat nici 
un eșec. In sport trebuie să 
știi să pierzi. Acum e rîndul 
Iui Artigas (după Di Stefano, 
Artigas a eșuat la Elche —- n.a.). 
Ii înțeleg decepția.

— E dificil să conduci jucă
torii ?

— Nu pretind altceva decît 
să particip cu jucătorii mei, să 
le rectific defectele, să le în
curajez progresele, incit cei 
mijlocii să se transforme în 
buni iar bunii in foarte buni. 
Aceasta-i ambiția mea.

— Ați vrea să fiți selecțio
ner național ?

— Vă răspund același lucru 
ca și pentru Real.

De sus, ploaia care, la în
ceput de ianuarie, nu s-a 
simțit de loc... stingherită să 
ne plictisească o dimineață 
întreagă, încetase. Era spre 
ora prînzului, duminică, și-un 
soare mai mult îndrăzneț 
decît timid, încerca, fără suc
ces desigur, să zvînte trotua
rele și pereții umeziți ai clă
dirilor. Intenționam să prind 
măcar cîteva minute din... 
prima zi a examenelor „lice
enilor" de la fără frecvență. 
Intenționam, mai precis, să 
stau două-trei minute de 
vorbă, la început de nou an, 
cu cîțiva dintre componenții 
divizionarei noastre A de 
fotbal, Jiul, care-și comple
tează studiile. Deși primul 
examen, cum am aflat, se 
amînase pentru luni (n.a. — 
ieri), am reușit, totuși, să-1 
întîlnesc, în stradă, pe Geor- 
gevici.

— Aș fi vrut să vă „prind" 
pe toți, să aflu...

— Să vorbesc eu 
le Ia toți patru ? 
Nu-i greu. Gîndim 
eu, și Stan, și Georgescu, și 
Popescu...

— Poftim !
— Pentru moment n-avem 

decît un gind. un țel : să 
terminăm cît se poate mai 
bine aceste examene.

— In afara acestui obiec
tiv apropiat și colectiv — 
unul individual, personal... ?

— Să închei cu succes cla
sa a XlI-a, iar Ia toamnă, 
sus...

— Adică, la Institut ?
— Da, absolut!
— Auzisem...
— N-ați auzit nimic !

cel puțin, asta mi-am pus în 
cap.

— Și, cu Jiul ?
— Clar. Terminăm între 

locurile 1—8.
— S-o luăm mai ușor. Hai 

să-i zicem : 1—10 sau... F—12.
— Da’ de unde! Păi, să 

facem o socoteală 7
— Să facem...
— La Arad ..facem" egal 

sau cîștigăm, egal cu Rapi
dul, aici, „batem" pe Steaua 
la București, „batem" pe ol
teni, acasă...

— In tur n-ați dat nici un 
gol în deplasare I

— ...Și-am pierdut din gre
șelile noastre, ale apărători
lor. La 
șov — 
Sandu, 
pid — 
ța — Caramaiis...

— La București, cu Dina
mo ?

— Să-1 lăsăm pe ăla ! In 
retur o să fie altceva. O să

dăm goluri ! Multe, 
îmi pare rău că nu 
nimic despre șutul 
meu, formidabil, de 
metri, cu lașul.

— N-a fost gol 1
— Dacă era cu... 45 de cen

timetri mai la... dreapta !
— Nu te-am văzut 

mareînd 1
— Vai de 

chez. Mereu 
versarul! 
mi-amintesc 
re ce goluri 
la Reșița...

— Să înțeleg prin cîndva, 
ceva în legătură cu vîrstă ? 
Sau postul e de vină ?

— Ce vîrstă ! Am 27 de 
ani. Mai joc 10 ani la Jiul. 
Lereter cîți ani are ? Nu, e 
vorba de post. Atunci jucam 
mijlocaș. Trăgeam mult... și 
cînd o „prindeam" la picior, 
era gol sigur.

— Deci, nu-i mulțumești lui 
Coidum pentru... consacra
re ?

— Ba da. lini aminteam 
și eu, doar așa. Postul actual, 
fundaș central, parcă mi se 
potrivește mai bine deși, 
nu știu cum, ...aș vrea, din 
cînd în cînd, s-o mai iau și 
eu așa, pe extremă, ca Geor
gescu. Te remarci mai ușor.,.

— Georgevici e invidios ?
— Nicidecum. Dar cred 

că fug mai repede...
— Nu cît o extremă de 

..meserie". Care te poate „în- 
vîrti" mai ușor!

— Pînă Ia proba contra
rie, mă îndoiesc.

— Să rețin, spre a-i comu
nica lui nea Ion Bălănescu, 
această dorință ?

— Nu e o dorință. E doar 
o afirmație.

— S-ar putea să se țină 
cont de ea.

— Nu cred. Și-n definitiv, 
nu mă sperii ușor!...

Dacă n-ar fi fost ora me
sei, dialogul nostru, sînt 
convins că s-ar fi prelungit. 
Georgevici e atît de prompt 
în intervențiile orale ca și 
pe gazon. Pe 1971... e, se 
pare, un interlocutor deose
bit de agreabil. Oare, Cine 
spunea că, cu unii fotbaliști 
nu prea ai ce discuta ? Noi 
am vorbit și despre „tifoșii" 
napolitani și despre Omar 
Sivori șl despre Sormani și 
despre ascensiunea fotbalului 
românesc la nivel de echi
pă națională și despre încă 
mult altele. Dar spațiul din 
pagina aceasta e prea rigu
ros planificat!...

■
■■

■■
■ ■■■

■■■
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Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)

[ificare a muncitorilor și spe
cialiștilor, se asimilează în fa
bricație produse tot mai com
plexe cu un tot mai înalt grad 
de tehnicitate.

Secretarul general al parti
dului se interesează de preo
cupările specialiștilor, a cadre
lor de conducere din uzină 
pentru modernizarea produse
lor. Gazdele arată că întreprin
derea acordă deosebită atenție 
activității de cercetare științi
fică, specialiștii fabricii cola- 
borînd în acest sens cu oameni 
de știință de la institutele po
litehnice din Brașov și Iași.

In anul 1975, fabrica va 
livra nu mai puțin de 3150 
tone de scule finite.

Referindu-se la activitatea 
rodnică desfășurată în fabrică 
pentru autoînzestrarea cu uti-

laje de producție proprie, to
varășul Nicolae Ceaușescu re
comandă crearea unor secții 
profilate pe producția de ma- 
șini-unelte care să producă nu 
numai pentru fabrica rîșnovea- 
nă, ci și pentru alte întreprin
deri din țară.

Sînt indicații prețioase pe ca
re colectivul „sculerului-șef" al 
industriei constructoare de ma
șini se angajează să le urmeze 
stăruitor, să le traducă în fapte.

Următorul popas se face în 
alt centru industrial al jude
țului Brașov, Zărnești. Aici, se 
vizitează uzina „6 Martie", unde 
se „nasc" modemele motorete 
„Mobra" și o mare varietate 
de biciclete pentru toate vîrs- 
tele.

Și aici, aceeași primire en
tuziastă, aceleași călduroase 
manifestări de dragoste și în
credere față de partid.

După e discuție la sediul în
treprinderii asupra realizărilor 
obținute pînă acum și a pers
pectivelor de dezvoltare, direc
torul unității, Constantin So- 
fronescu, invită pe oaspeți să 
viziteze principalele sectoare de 
fabricație. Se parcurg secțiile 
productive de-a lungul proce
sului de fabricație a motorete
lor românești. Oaspeții sînt in
formați asupra preocupărilor în
tregului 'colectiv de aici pentru 
modernizarea acestor produse 
deosebit de solicitate de popu
lație. Gazdele arată că produc
ția motoretelor va crește în 
1971, ajungînd la 14 000 bucăți 
anual. Se dau explicații asu
pra noilor tipuri de motorete 
aflate în curs de asimilare aici.

In secția biciclete 
preciată varietatea 

realizate

este a- 
produse- 

în 16 ti-

puri. Uzina din Zărnești 
produce, de asemenea, men
ghine, universale pentru strun
guri, cardane pentru agricultură. 
Secretarul general recomandă 
gazdelor să acorde atenție a- 
cestui sector de fabricație.

• Vizita de ieri la obiectivele 
economice din municipiul și 
județul Brașov s-a încheiat cu 
întîlnirea de la sediul Institu
tului „Proiect" Brașov cu edi
lii orașului. Tema : schița de 
sistematizare a orașului Bra
șov, aflată în faza de definiti
vare.

In fața unor machete suges
tive și a unui bogat material 
ilustrativ și statistic, arhitectul 
Mircea Suma, directorul insti
tutului, prezintă liniile 
toare ale schiței, în baza 
Brașovul va cunoaște 
perioadă de 10—15 ani 
ternică dezvoltare.

Apreciind multe din 
derile schiței de sistematizare, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă o preocupare mai 
atentă față de problema valo
rificării maxime a suprafeței 
afectate construcțiilor, pentru 
a se evita risipa de teren. Se 
face, de asemenea, recomanda
rea ca arhitecții să prevadă 
crearea de spații comerciale în 
cadrul unor artere specializa
te și nu în cadrul unor uni
tăți împrăștiate la mari distan
țe. O preocupare a arhitecților 
și edililor din Brașov trebuie 
s-o constituie înființarea de 
creșe, mai ales în acele carti
ere unde un mare număr de 
femei lucrează în producție.

Sînt indicații prețioase 
care edilii 
însușit ca 
activitatea

al exigenței
(Urmare din pag. 1)

ani nici vorbă 
e 

— Comitetul 
șantierului de

neîntrerupt

semnificativ
— Alo, E. M. Vulcan ? Vă 

rog, comitetul sindicatului.
— Da ! Comitetul sindica

tului...
— Aș vrea să vă întreb 

dacă la mina Vulcan există 
brigăzi artistice de agitație?!

— Nu tovarășe, de cîțiva 
de așa ceva.

sindicatului 
construcții ?

— Da, tovarășe, noi sîn- 
tem...

— Cum stați cu brigăzile 
artistice de agitație ?

— Nimic. Absolut nimic. 
La noi se muncește tare, lui 
blocuri.

ordine de 
totuși întreba în

diree- 
căreia 
într-o 
o pu-

Dacă am adresa întrebarea 
și la preparație, uzină. I.G.L. 
răspunsul ar fi identic.

Pentru că într-adevăr, de 
ani de zile brigăzile artisti
ce din Vulcan âu dispărut. 
Existau și la mină, și la 
preparație. și la construcții 
și la preparație, uzină, I.G.L. 
Dar. de atunci, totul a ră
mas baltă... Și cînd ne gîn- 
dim că există atîtea asperie 
despre care s-ar putea vor
bi, despre care ar fi atît de 
necesar să se vorbească.

Iulian IORDACHE

S-au schimbat ștafetele. Alt
fel spus ele s-au reîmprospă
tat cu vigoare, s-au rcvitalizat. 
Noile birouri ale organizațiilor 
de bază din toate întreprinde
rile și instituțiile Văii Jiului 
ș'-au inaugurat un moment nou 
de activitate, astfel încît cea 
veche să se continue prin crește
rea intensității vieții interne de 
partid. Er.ențial este că răspântia 
dintre datele calendaristice să 
nu însemne doar o marcare a 
timpului, ci și a exigențelor, a 
responsabilităților crescînde fa
ță de îndeplinirea obiectivelor 
ce se prefigurează la orizont.

în programarea și coordonarea 
activității organizațiilor de par
tid fără a se avea în vedere 
obiectivele majore, esențiale ale 
locului de muncă acum la înce
putul primului an al noului cin
cinal, fără a împleti armonios 
sarcinile curente cu cele de pers
pectivă și, în fine, a examina 
în mod critic tot eeea ce a 
fost formal, ineficient în acti
vitatea trecută, a depista șa
bloanele, calapoadele care au 
dus pe alocuri la rutină, la iner
ție. la plafonarea artificială a 
metodelor de muncă făcîndu-Ie 
rigide, administrativiste.

In această 
ne-am putea 
ce constau primii pași ai birou
rilor organizațiilor de bază nou 
alese ? Desigur, fără a mai aș
tepta noi și noi indicații, pen
tru a elimina de la bun înce
put improvizațiile, munca pe a- 
pucate, la întîmplare, în voia 
mersului de la sine, luîndu-se 
ca bornă de pornire sarcinile 
curente și de perspectivă 
bilite de ultima plenară a 
al P.C.R., prin hotărîrile 
nărilor și conferințelor de 
de seamă și alegeri — apelin- 
du-se la cadrele cu înaltă com
petență și experiență politică 
și profesională — in mod ju
dicios, organizat, normal este 
să se treacă la programarea 
și coordonarea activităților. Pri
ma operație consacrată acestui 
scop constă în stabilirea tema
ticii ședințelor de birou, a a- 
dunărilor generale și plenarelor, 
înscrierea pe ordinea lor de zi a 
problemelor fundamentale, strin
gente de a căror soluționare 
depinde în măsură hotărîtoare 
perfecționarea activității, elimi
narea neajunsurilor, rezultatele 
economice. De fa,pt așa au .și 
procedat majoritatea organiza
țiilor de partid de la minele 
Petrila, Aninoasa, Lupeni, Lo
nea și Uricani, precum și din 
celelalte unități economice din 
municipiu.

Sînt de întîlnit situații la it- 
nele întreprinderi și instituții 
din municipiu cînd unele bi
rouri apelează la tematica adu
nărilor din 
fac aceasta 
de eforturi 
literă 
punct, 
muncă; 
această 
bogăți, 
felul cum a fost concepută și 
cum a răspuns ea necesităților 
la timpul cuvenit. Două optici, 
două feluri de a porni la drum.

Ar fi greu de închipuit că 
s-ar putea obține un progres

O

cu

în halate
albe

(Urmare din pag. 1)

este 
din 
re- 

fața

munci de șap- 
introducerea 

catedrala 
și Arena

pe 
brașoveni și le-au 

obiective ferme în 
lor viitoare.

preve-

a
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,Fidelio“, un eșec.
Multe din lucrările sale cele 

mai importante au fost create 
de Beethoven în casa familiei 
Paspualati, în împrejurimile 
Vienei. Aici a terminat, în

Vedere de ansamblu a lucrărilor ce se execută în piața „N. Balcescu

sta- 
C.C. 
adu- 
dări

I
I

In apropiere de Bergamo 
(Italia), pe o suprafață de 
1 800 ha, se construiește în 
prezent o Italie în miniatură. 
Întreaga țară este reprodusă 
cu fidelitate la o scară re
dusă pe un teren de iarbă, 
iar Marea Mediterană care o 
înconjoară, reprezentată prin- 
tr-un bazin artificial, are o 
lungime de peste... 200 m. 
Sînt reproduse lacurile, rîu- 
rile, munții, rețeaua de căi 
ferate și rutiere, orașele, 
pînă și punctele de atracție 
turistică din aceste localități. 
Un grup de arhitecți și sculp-

lucrează la construcția 
miniatură, la scara res

pectivă. a principalelor opere 
arhitecturale ale țării. Cate
drala din Milano; de exem
plu, cu toate amănuntele ei, 
este rodul unei 
te luni. Prin 
unei monezi 
iluminată, ca 
Verona, în care au loc 
prezentații artistice în 
unui public în miniatură. 
Grație unei instalații meca
nice, se pot chiar vedea și 
auzi aplauzele acestui pu
blic...

CC

Această mini-Italie a fost 
inspirată de unele exemple 
din alte țări, ca de pildă 
..Elveția în miniatură' din 
Melide, de pe lacul Lugano, 
sau miniaturi similare din 
Beaconsfield (Anglia) și Vie- 
na. Vizitatorii mini-Italiei se 
vor putea delecta, într-un 
restaurant, și cu specialită
țile gastronomice regionale 
ale țării — de data aceasta, 
însă, nu în porții miniaturale. 
Mini-Italia urmează să fie 
inaugurată în cursul anului 
1972.

Vizita de lucru a secretaru
lui general al partidului în 
unități industriale din munici
piul și județul Brașov, acum, 
la început de nou an, de nou 
cincinal, a prilejuit colectivelor 
de muncitori, ingineri și tehni
cieni, o dată cu bucuria de 
a-1 avea în mijlocul lor pe to
varășul Ceaușescu, de a putea 
raporta partidului primele suc
cese dobîndite în îndeplinirea 
sarcinilor planului pe 1971 și 
exprimarea hotărîrii de a-și 
consacra toate forțele în vede
rea traducerii în viață a obi
ectivelor stabilite de partid 
pentru progresul României so-” 
tialiste.

Nopțile albe 
ale celor

anii trecuți : unii 
pentru a se ușura 
și atunci copiază 

literă, 
vechile 
alții se 

tematică 
a trage

de muncă, Nicolae Buzgă- 
neanu, ambii salariați la 
E. M. Lupeni. La un mo
ment dat Teodor a simțit o 
durere puternică în piciorul 
stîng. Cînd a venit la spi
tal, cu prietenul său, era 
ora 4,30 dimineață. Omul a- 
vea o plagă infectată la pi

ciorul sting. Intervenția nu 
mai suferea, deci, amînare'. 
EI și-a întrerupt în mod ne
așteptat revelionul iar eu 
i-am întrerupt suferința...

Aflînd tot ceea ce îl inte
resa, medicul Gavril Albert 
i-a urat colegului său din 
nou „La mulți ani 1". Noap
tea albă a omului în halat 
alb îi întipărise pe chipul 
medicului Corneli.u Bran e 
umbră de oboseală dar și de 
satisfacție. Prin intervențiile 
sale a alinat suferința unor 
oameni șî aceasta nu e deloc 
puțin... Cu întîrziere și-au 
sărbătorit revelionul și suro
rile Ana Arghyo, lea Bezin, 
Elena B.uda și Iuliana Io- 
nescu care și-au schimbat 
doar spre ziuă halatele albe...

punct 
planuri 
„inspiră 

spre a o 
concluzii
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Deschiderea emisiunii. 
Ateneu — emisiune de ac
tualitate muzicală.

Prim plan.
Prof. Virgil Ianovici, 
membru corespondent al 
Academiei Republicii So
cialiste România.

Seară de teatru T' 
„Ciuta" 
de Victor Ion Popa 
(reluare la cererea tele
spectatorilor).

1001 de seri
— emisiune pentru cei 
mici.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Impostorii (4—6) ; PE- 
TRILA : A dispărut un Fra
gonard (6—8) ; LONEA — 
Minerul : Numai mortul va 
răspunde (4—6) ; 7 Noiem-

brie : Testamentul dr. Mabu
se (7—9) ; A NINO ASA : în
toarcerea dr. Mabuse ; VUL
CAN : Omul care nu paule fi 
acuzat (4—6) ; PAROȘENT : 
Explozie în munți (6—7) ; 
LUPENI — Muncitoresc : 
Tony, ți-ai ieșit din minți 9! 
(5—6) ; Cultural : Ultimii] 
mohican (4—7): bARBA- 
TENI : Să trăim pînă luni 
(5—6) ; UR1CANI : Sezon
mort, seriile I și II (6—7).

Steaua polară.
Cabinet de orientare șco
lară și profesională.
Prezentăm tinerilor aflați 
in momentul alegerii vii
toarei profesii, meseria de 
mecanic de locomotivă.

■■■■■ m . - ■ . 
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22,15 Ritm și melodie.
Succese ale muzicii ușoare 
interpretate de Anda Că- 
lugăreanu, Florin Bogardo 
și Dan Spătaru.
Festivaluri... festivaluri, i- 
magini muzicale din Ma- . 
drid. Split, Sopot, Am
sterdam, Varna și Tokio.

22,45 închiderea emisiunii.

Vreau sa pașesa 
pe o cale nouă“

In 1803 îl aflăm pe Beetho
ven in satul Oberdiibling, m 
casa unor localnici care mai 
tîrziu se va numi „Casa E- 
roica". Aici a luat naștere 
Simfonia a IlI-a „Eroica".

„Vreau să pășesc pe o cale 
nouă ! Nu sînt mulțumit de ce 
am scris pînă acum !“ a spus 
Beethoven înainte de a crea 
noua simfonie. Ce a înțeles 
el prin „cale nouă" o arată „E- 
roica". Nu mai este vorba de 
un simplu joc de tonuri, spun 
muzicologii, de o muzică în 
sine, care are nevoie de tălmă
ciri. Pătruns de ideile Revolu
ției Franceze, Beethoven și-a 
tras seva inspirației sale din 
idealurile ei. Alegînd numele 
„Eroica", el a închinat simfo
nia nu conducătorului de oști 
și cuceritorului, ci binefăcă
torului omenirii, realizatorului 
idealurilor revoluționare. Bee
thoven a demonstrat aceasta 
atunci cind, cuprins de minic 
la vestea încoronării lui Na
poleon, a șters dedicația ini
țială „Bonaparte". Artistul a 
luat atitudine politică : „Eroul 
libertății a devenit deci uzur
pator ?" a exclamat Beetho
ven. f,Nu-i nici el altceva de- 
cit un om obișnuit ? Acum va 
călca și el în picioare toate 
drepturile omului, se va 'ăsa 
pradă ambițiilor — devine un 
tiran !“ Nu Bonaparte, ci Pro- 
meteu, dăruitorul de lumină, 
este „marele om" căruia îi ră- 
mine închinată Simfonia 
IlI-a „Eroica".

1805, opera „Fidelio". Totul a 
concurat pentru eșecul premi
erei. La 13 noiembre în acel 
an, armata franceză ocupă Vi
ena, iar Napoleon își instalea
ză cartierul general la palatul 
Schonbrunn. împărăteasa A- 
ustriei, cu întreaga curte, și 
toată protipendada Vienei, pă
răsiseră capitala. Iar lumea nu 
avea nici dispoziție, nici mij
loacele pentru a-și procura bi
lete la „Theater an der Wien". 
Premiera a avut totuși loc, la 
20 noiembrie, într-o sală prac
tic goală. In serile următoare 
publicul era alcătuit 
țeri francezi. Dar

nua calea de pînă acum, nu 
vor străluci desigur niciodată 
pe scenă. Toți cunoscătorii și 
iubitorii de muzică obiectivi 
au fost unanim de acord, a- 
uzintl uvertura Ia opera sa 
„Fidelio", că așa ceva inco
erent, strident, confuz, revol
tător pentru ureche, nu s-a 
mai scris niciodată in muzi
că... “

ș»
rămas. Rezul-

din ofi- 
cronicarii

muzicali erau prez.enți. 
thoven, la pian, a dirijat, 
țărețul în rolul lui Florestan a 
cintat tot timpul fals.

Uvertura a avut și ea o 
soartă nefericită. Prima uver
tură, „Leonore" (cum dorea 
Beethoven să-și intituleze o- 
pera), a fost abandonată, fiind 
„prea simplă". Uvertura „Le
onore" nr. 2 a fost apreciată 
drept „disproporționat de lun
gă și confuză". In martie 1806, 
„Fidelio" este prezentat ain 
nou, redus Ia două arte, mo
dificat, introdus de uvertura 
„Leonore" nr.3. I s-a făcut de 
data aceasta o primire mai 
bună, dar despre a treia ver
siune a uverturii s-a putut citi 
următoarea cronică : „Intr-ade
văr, dacă unele din noile 
noastre talente muzicale, mai 
ales Beethoven, își vor conti-

Bee- 
:. Cîn-

Simfonia a IX-a — 
decepții noi

Beethoven rupsese aproape 
orice contact cu viața publică

orchestrei necesare a fost le
gată de dificultăți intermina
bile, care i-au măcinat Iui 
Beethoven mai tot timpul 
energia ce i-a
tatul financiar a fost neaște
ptat de anemic. Succesul mu
zical a fost îmbucurător, dar 
nu lipsit de situații dureroase 
pentru Beethoven. Una din 
cântărețe a trebuit să-1 întoar
că cu fața spre public pentru 
ca, cel puțin, să vadă entuzia
smul acestuia ! Beethoven nu 
mai auzea deloc din noiembrie 
1822 cînd, la o repetiție cu 
„Fidelio" pe care o conducea, 
a fost rugat să depună baghe-

t
I

1

n 4

1826, a conceput un plan gi
gantic : Simfonia a X-a. Pri
mele proiecte Ie-a așternut pe 
hîrtie, sub forma unor „Schițe 
pentru Simfonia a X-a". Din 
nefericire pentru cultura mu
zicală universală, lui Beetho
ven nu i-a fost dat să-și reali
zeze proiectul. Moartea sa a 
lăsat o mare întrebare deschi
să. In ce fel ar fi dezvoltat el 
forma de expresie simfoni
că — după ce, în simfonia IX, 
graiul instrumental, al orche
strei, i-a fost insuficient și l-a 
completat cu cel uman, al co
rului final ?

Răpind omenirii pe Beetho
ven, moartea a întrerupt o o- 
peră care, dacă ar fi fost dusă 
pînă la capăt, nu ar fi oglindit 
numai istoria unui geniu mu
zical în continuă desăvârșire, 
dar ar fi fost și expresia cea 
mai pură a filozofiei întregii 
muzici instrumentale.

Intr-o noapte vijelioasă

vieneză, căci pierderea pro
gresivă a auzului nu-i permi
tea nici o activitate în cercuri 
mai înalte. A mai apărut în 
public doar de cîteva ori, în 
calitate de compozitor.

Simfonia a IX-a a scris-o în 
anul 1!?23. In ce privește să
nătatea, Beethoven era un om 
prăbușit.

Cînd s-a aflat că premiera 
urmează să aibă loc la Berlin, 
cercurile muzicale vieneze au 
trimis lui Beethoven un mesaj 
comun, rugîndu-1 să organize
ze concertul la Viena. Mișcat 
de cuvintele frumoase ale me
sajului, Beethoven se decla
ră de acord.

Premiera, care a avut loc 
la 7 mai 1824, a prilejuit cre
atorului Simfoniei a IX-a noi 
decepții. Obținerea sălii și a

a evita confuzia to-
cîntăreți-

ta, pentru 
tală a orchestrei și 
lor...

Mai dureros era faptul că 
suferințele lui Beethoven nu 
se limitau la pierderea auzu
lui. An de an. avea să <lea 
piept cu noi maladii — icter, 
reumatism, oftalmie, imflama- 
ții abdominale. Beethoven nu 
știa însă ce era mai grav: a- 
proape toate afecțiunile nu e- 
rau decît vestitorii unei boli 
lente și necruțătoare — ciroza 
ficatului.

Simfonia a X-a
Cu cit se prăbușea mai mult 

fizicește cu atât energiile cre
atoare ale lui Beethoven deve
neau mai clocotitoare. Mai a- 
vea un an de trăit cînd, în

In primăvara anului 1827 
starea lui Beethoven se agra
vează vertiginos — medicii se 
declară neputincioși. Beetho
ven privește moartea conștient 
în față, cu eroism, așa -um 
notase încă în 1802i „Vino, 
oricînd vrei, te întîmpin cu 
curaj"!

După două zile de comă, în 
seara zilei de 27 martie, în 
timpul unei furtuni violente, 
Beethoven își revine o clipă, 
ridică pumnul amenințător 
apoi își dă sfârșitul în 
brațele unui prieten murmu- 
rînd : „Plaudite amice — co
media finita est".

Rămășițele pământești ale 
Iui Beethoven au fost coborîte 
într-un mormînt îngust, dar 
geniul său s-a înălțat, s-a răs- 
pîndit pe tot globul, conti- 
nuînd să transmită omenirii 
fiorii mesajului libertății și 
bucuriei.

(Sfârșit)

AL. ALCALAY
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ANGAJAREA 
POLITICA
a tinerei

Tînăra generație îmbogățește 
cu energia, dinamismul și cura
jul său patrimoniul valorilor 
materiale și spirituale ale o- 
menirii, angajîndu-se, alături de 
celelalte forțe ale societății, la 
actele de muncă și creație, de 
pace, și progres social. După 
cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în mesajul adresat 
Adunării jubiliare a Federației 
Mondiale a Tineretului Demo
crat, „tînăra generație se afir
mă în zilele noastre cu dina
mism. combativitate și recepti
vitate față de transformările 
înnoitoare, ca o forță impor
tantă a progresului societății, 
împreună cu celelalte forțe de
mocratice și progresiste, tinere
tul se manifestă ca un factor 
activ al luptei împotriva impe
rialismului. colonialismului și 
neocolonialismului, împotriva po
liticii de dominație, agresiune 
și înrobire, pentru o lume fără 
războaie, bazată pe justiție și 
echitate socială, pentru liber
tate, independență națională, so
cialism și pace".

Condițiile economice și social-

generații
ferit un tablou cuprinzător al 
preocupărilor tineretului, al s- 
biectivelor și căilor prin care 
înțelege el să acționeze pentru 
asigurarea unui viitor de pace 
și progres.

Asumîndu-și răspunderea de a 
contrihui activ la cauza secu
rității și cooperării europene, 
tineri reprezentînd peste 70 din 
organizații naționale și interna
ționale din 22 de țări europene 

,s-au întrunit în luna august la 
Helsinki pentru a discuta a 
doua oară (prima întîlnire eu
ropeană a avut loc anul trecut 
la Snagov) despre pacea în Eu
ropa. Luciditatea și seriozitatea 
dialogului purtat timp de pa
tru zile au demonstrat că ti
neretul continentului nostru 
este pregătit să-și unească efor
turile și să continue lupta pen
tru realizarea idealurilor de pa
ce atît în Europa cît și în 
lume.

Cea de-a 25-a aniversare a 
F.M.T.D.-uIui a prilejuit întîl- 
nirea la Budapesta a peste 180 
de organizații de tineret din 
lumea întreagă preocupate de

19 7 0
: puncte de reper :

politice diferite de la o țară 
la alta au atras după sine o 
mare diversificare a mișcării de 
tineret în ce privește forma de 
luptă, pozițiile politice și con
vingerile ideologice, diversifica
re ce nu a împiedicat dorința 
de apropiere și unire, de luptă 
pentru înfăptuirea unor idea
luri comune tinerei generații.

Anul care s-a încheiat a în
scris în acest plan o serie de 
manifestări de larg ecou inter
național.

Conștienți de rolul pe care-1 
au în lume forțele progresiste 
dornice de libertate și înțele
gere reciprocă între națiuni, 
peste 700 de tineri, reprezen
tînd statele membre ale O.N.U., 
precum și state nemembre și 
unele organizații neguverna
mentale s-au întrunit în vara 
anului 1970 în cadrul celui mai 
înalt for internațional — Or
ganizația Națiunilor Unite. Te
ma primei Adunări Mondiale a 
Tineretului — „Pace, progres și 
cooperare internațională" a sin
tetizat pe deplin năzuințele ti
neretului, profund interesat ca 
generațiile prezente și viitoare 
să fie ferite de flagelul unui 
nou război.

Numeroși participant au sub
liniat că recunoașterea și res
pectarea dreptului la existența 
liberă și independentă a fie
cărui popor, sînt condiții esen
țiale pentru întărirea păcii. Cu 
deosebită vigoare a fost con
damnată agresiunea împotriva 
poporului vietnamez, extinderea 
Intervenției în Indochina cerîn- 
du-se ca popoarele Tndochinei 
să fie lăsate să-si hotărască 
singure soarta, fără nici un a- 
mestec din afară. Propunerile 
făcute de numeroși partici- 
panți de a fi excluse din A- 
dunare delegațiile regimurilor 
marionetă din Taiwan, Saigon. 
Seul. Pnom Penh, au fost pu
ternic sprijinite.

Dialogul tineretului la Națiu
nile Unite a cuprins o largă 
'diversitate de probleme con
firmând că nu există preocu
pare importantă a popoarelor și 
națiunilor care să nu fie pro
prie și tinerei generații.

Delegația română a partici
pat activ la dialogul și dezba
terile ce au avut loc în comi
siile Adunării, împărtășind din 
experiența și activitatea tinere
tului român. De o largă au
diență s-au bucurat propune
rile românești privind „promo
varea în rîndurile tineretului 
a idealurilor de pace, respect 
reciproc și înțelegere între po
poare" și „educarea tineretului 
în spiritul drepturilor și liber
tăților fundamentale ale omu
lui și participarea sa la dezvol
tarea națională" — documente 
pe care Adunarea le-a adoptat 
în unanimitate.

Pornind de Ia realitatea zi
lelor noastre, de la rolul și 
responsabilitatea tineretului în 
dezvoltarea societății. în asigu
rarea păcii și securității mon
diale. Adunarea Mondială a Ti
neretului din luna iulie a q-

rezolvarea principalelor proble
me nevralgice de pe glob. A- 
preciind sprijinul acordat de 
tineretul român forțelor pro
gresiste din lume, reprezentan
tul Cambodgiei declara în acele 
zile la Budapesta: „Știm că 
România ne sprijină și sîntem 
recunoscători pentru acest spri
jin. Noi ducem o luptă difi
cilă însă avem o încredere de
plină că victoria ne va apar
ține".

Șirul bogat al reuniunilor in
ternaționale care se organizează 
din ce în ce mai frecvent în 
ultima vqeme a continuat în 
luna decembrie prin desfășura
rea la Munchen a Conferinței 
europene a tineretului. Din re
feratele prezentate de diferi
tele organizații de tineret s-a 
desprins ca idee dominantă 
necesitatea înlăturării divizării 
Europei în blocuri opuse și a 
convocării cît mai grabnice a 
unei conferințe generaleurope- 
ne, consacrată destinderii și 
securității. Cu acest prilej a 
fost relevată înlănțuirea strînsă 
dințre conferința de la Miin- 
chen și „masa rotundă11 orga
nizată la Snagov anul trecut 
de către Uniunea Tineretului 
Comunist din România.

In lume există peste 1 640 de 
organizații de tineret ale căror 
existență și acțiune au confir
mat încă o dată în acest an 
bogăția aspectelor pozitive pe 
care le cuprinde atlasul preo
cupărilor tineretului progresist 
— această forță de necontestat 
a contemporaneității.

Acționînd cu hotărîre și de
votament pentru înfăptuirea po
liticii interne și internaționale 
a partidului și statului nostru 
tinerii din România au depus 
toate eforturile pentru ca țara 
noastră să cunoască o tot mai 
viguroasă înaintare pe calea 
progresului, să se afirme ca 
un factor mereu mai activ în 
cadrul comunității ' internațio
nale. îndrumată și călăuzită de 
Partidul Comunist Român, tî
năra generație din patria noas
tră este angajată ferm în pro
cesul de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Pornind de la dorința de a 
intensifica legăturile de coope
rare și solidaritate înternațio- 
nalistă cu toate organizațiile 
revoluționare, democratice și 
progresiste, organizațiile de ti
neret din România au angajat 
și în acest an un larg _dialog 
cu organizațiile din diferite 
țări ale lumii. Lărgirea cadru
lui contactelor cu organizațiile 
de tineret a avut ca punct de 
plecare convingerea tineretului 
nostru că ..schimbul de opinii 
și experiență nu trebuie con
diționate de o identitate abso
lută de poziții, concepții și 
puncte de, vedere, interesul ti
nerilor de pretutindeni fiind nu 
numai cunoașterea reciprocă 
dar în primul rând dezvolta
rea unei cooperări active în 
lupta comună pentru pace și 
progres.

Eugenia CRISTEA

Scotland Yardul în acțiune
Biggs a sosit la Londra 

pentru a-și primi 
partea sa de pradă 1

LONDRA 4 (Agerpres). — 
Scotland Yardul a declanșat 
Ia sfîrștiul săptămînii trecute 
o campanie de presă și tele
viziune în vederea capturării 
lui Reginald Biggs, considerat 
unul din „creierele" care au 
pus la cale lovitura ce a făcut 
vîlvă în anul 1963 — jefuirea 
a 2,5 milioane lire sterline din- 
tr-un tren poștal britanic. A- 
restat și condamnat la 30 de 
ani de temniță, Biggs a izbu
tit să evadeze în 1965, după o 
detențiune de numai 14 luni. 
Ulterior, poliția a descoperit 
că fugarul se stabilise în Aus
tralia, unde își întemeiasc

chiar o familie. Descoperit din 
nou, el a izbutit să scape în 
ultimul moment.

Campania de „popularizare" 
a lui Biggs în vederea atrage
rii a cit mai multor cetățeni la 
prinderea sa a produs un a- 
devărat val de sesizări și de
nunțuri la Scotland Yard, dar 
pînă în prezent nici unul nu 
s-a dovedit real. Totuși, poli
ția engleză consideră că Biggs 
a revenit în țară și s-a stabi
lit la Londra, unde încearcă să 
intre în posesia unor sume din 
cele 120 000 lire sterline cît 
a reprezentat partea sa de 
pradă.

Principalele obiective ale politicii
guvernului japonez

ALDO MORO 
va face o vizită 

oficială în 
România

La invitația ministrului 
cerilor externe, Corneliu 
nescu, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Italiene, 
Aldo Moro, va face o vizită 
oficială în Republica Socialistă 
România, în perioada 12—15
ianuarie 1971.

Declarația 
lui Herbert 

Wehner
BONN 

tificarea 
R. F. a 
și Polonia poate aduce progre
se considerabile în climatul 
european, a declarat Herbert 
Wehner, președintele grupului 
parlamentar social-democrat și 
vicepreședinte al P.S.D., în 
prima sa conferință de presă 
ținută luni la Bonn și consa
crată perspectivelor anului 
Vicepreședintele P.S.D. a 
ticat pretenția formulată 
opoziția creștin-democrată 
a condiționa ratificarea acestor 
tratate nu numai de soluționa
rea problemei Berlinului occi
dental dar și de reglementarea 
relațiilor dintre cele două state 
germane.

4 (Agerpres). — Ra- 
tratatelor semnate de 
Germaniei cu U.R.S.S.

1971. 
c ri
de 
de

0 conferință

TOKIO 4 — Corespondentul 
Agerpres, Florea Țuiu, trans
mite : In cadrul uneî conferin
țe de presă, premierul japonez 
Eisaku Sato a evocat princi
palele obiective ale politicii 
guvernului său. In bilanțul rea
lizărilor din anul care s-a în
cheiat, primul ministru a re
marcat Expoziția mondială de 
la Osaka, începutul participă
rii reprezentanților Okinawei 
în administrația centrală a ță
rii, legiferarea statutului îm
potriva efectelor poluării și 
altele. Cu același prilej, pri
mul ministru a abordat unele 
aspecte ale politicii externe 
a cabinetului său, menționînd 
că guvernul japonez este pre
gătit să discute problema nor
malizării relațiilor cu Republi
ca Populară Chineză. In ca
zul începerii dialogului cu R. P. 
Chineză, a afirmat Eisaku Sato, 
ordinea de zi ar putea cu
prinde o serie largă de pro
bleme. Primul ministru a ară
tat că guvernul său va aproba 
folosirea împrumuturilor Băn
cii de import-export pentru fi
nanțarea 
către R.
afirmație 
Tokio ca

renunțare la faimoasa „scri
soare Yoshida", prin care fos

tul premier nipon se angaja 
să nu folosească fondurile 
Băncii de import-export pentru 
finanțarea comerțului cu R. P. 
Chineză.

In ce privește disputa ja- 
pono-americană în problema 
textilelor, primul ministru a 
afirmat că „cele două guverne

trebuie să încheie acorduri 
pentru restrîngerea voluntară 
a exportului de textile". El a 
opinat că „războiul textilelor" 
nu afectează ansamblul relații
lor dintre S.U.A. și Japonia. 
Referindu-se la problema Oki- 
nawei, premierul Sato a anun
țat că anul acesta va fi semnat 
un acord privind retrocedarea 
insulei către Japonia.

Philip Trezise, secretar de 
stat adjunct pentru proble
mele economice ale S.U.A., 
a făcut o declarație, în ca
drul căreia s-a pronunțat în 
favoarea creșterii comerțului 
dintre S.U.A. și țările socia
liste din Europa. EI a subli
niat că o asemenea creștere 
ar fj atît în interesul econo
miei americane, cît și al țări
lor partenere. Philip Trezise a 
apreciat că exporturile ame
ricane spre țările socialiste 
din Europa sînt în creștere ; 
ele s-au cifrat, în primele 
zece luni ale anului 1971), 
la 287 milioane dolari, fa(ă 
de 249 milioane dolari în în
tregul an 1969.

exporturilor japoneze 
P. Chineză. Această 
este interpretată 
un prim indiciu

de presă a
președintelui Pompidou

PARIS 4 (Agerpres). — Pre
ședintele Franței, Georges 
Pompidou, a ținut luni o con
ferință de presă improvizată, 
în fața ziariștilor străini veniți 
la Palatul Elysee pentru a-i 
prezenta tradiționalele urări cu 
prilejul Anului Nou. Georges 
Pompidou a anunțat că va rosti, 
la 21 ianuarie, un discurs în 
care va aborda principalele 
probleme ce preocupă în pre
zent conducerea statului fran
cez.

Referindu-se la războiul din 
Vietnam. Pompidou a declarat 
că „numai o soluție politică 
este posibilă. Nimeni nu mai 
crede 
In ce 
rientul

într-o soluție militară", 
privește situația din O- 
Apropiat, șeful statului

francez a opinat că se manifestă 
tendințe de orientare spre o 
soluție provizorie care, a adău
gat el, n-ar face însă decît să 
prelungească conflictul. „Tre
buie să existe state care să 
aibă frontiere sigure și rela
ții normale cu vecinii. Este ne
cesar ca acest fapt să fie în
scris într-un tratat", a mențio
nat președintele Pompidou. E- 
vocînd problema aderării An
gliei la Piața comună, el a a- 
firmat că rămîn de conciliat in
teresele comunității cu intere
sele naționale. După părerea 
lui,' punctul de întîlnire al a- 
cestor interese n-a fost încă 
găsit, deși pozițiile Pieței , co
mune și ale Angliei nu. pot 
considerate ireconciliabile.-

PE SCURT • PE SCURT

„Daily Mail"

„Această amînare
nu constituie decît o

manevra politică"

fi

LONDRA 4 (Agerpres). — 
Referindu-se la amînarea de 
către guvernul englez a hotă- 
rîrii definitive cu privire la 
reluarea livrărilor de armament 
către R.S.A., ziarul „Daily 
Mail" scrie : „Această amînare 
nu constituie decît o manevră 
politică" al cărei scop este, 
printre altele, de a atenua cri- 
ticile la adresa Angliei din 
partea țărilor africane și asia
tice ale Commonwealthului. 
După cum se știe, primii mi-

niștri ai acestor țări se vor 
reuni, la 14 ianuarie, la Sin
gapore pentru lucrările anuale 
ale Conferinței la nivel înalt 
a Comunității britanice.

Se așteaptă ca la 5 ianuarie, 
în Cadrul reuniunii cabinetului 
britanic, să se discute, printre 
altele, înainte ca primul minis
tru Heath să plece la conferin
ța de la Singapore, problema 
livrărilor de armament către 
R.S.A.

• „Majoritatea americanilor 
prevăd pentru anul 1971 o 
creștere a șomajului, a numă
rului grevelor și a dificultăților 
economice în general" — a-

' ceasta este concluzia la care 
ajunge Institutul de sondare a 
opiniei publice „Gallup", pe 
baza unei recente anchete în 
rîndul populației. Totodată, 
reprezentanții institutului au 
arătat că 
fectuate 
Olanda, 
Uruguay 
cu cele efectuate în S.U.A., au 
dus Ia concluzia că „america
nii sînt într-o dispoziție mai 
pesimistă asupra perspectivelor 
economice pe anul în curs 
decît majoritatea celorlalte na
țiuni".
• Duminică seara, a sosit 

la Londra, într-o vizită oficia
lă de trei zile, Jean Francois 
Deniau, înalt funcționar al 
Comisiei Executive a Pieței 
comune. Vizitei sale i se acor
dă în Marea Britanie o deo
sebită importanță, avînd în 
vedere dificilele probleme care 
stau în calea aderării britanice 
la Piața comună.

țiale (ESRO) a aprobat bu
getul pe anul 1971 
ridică la peste 10 
dolari, destinat 
pregătitoare pentru 
de sateliți utilitari,
a hotărît, de asemenea, 
inițieze imediat tratative 
privind, revizuirea convenției 
de înființare a ESRO.

care se 
milioane 

lucrărilor 
lansarea 
Comisia 

să

sondaje similare e- 
în Anglia, Grecia, 

R. F. a Germaniei, 
și Suedia, comparate

@ Consiliul Organizației 
Europene de Cercetări Spa-

Situație încordată la SaigonSituație încordată la Saigon
SAIGON 4 (Agerpres). — La 

Saigon au avut loc, dumini
că, puternice incidente în
tre studenți și poliție. Inci
dentele au survenit după ce 
numeroși studenți care par
ticipaseră la o acțiune în fa
voarea păcii Ia pagoda „An 
Guang" au găsit căile de ac-

ces spre facultăți blocate de 
aproximativ 2 500 de poli
țiști care i-au atacat cu gaze 
lacrimogene. Grupuri de stu- 
denți din interiorul facultă
ților s-au solidarizat cu cei 
atacați, ripostînd violențelor 
polițienești, scandînd lozinci 
în care cereau retragerea i-

mediată a trupelor america
ne și ale aliaților acestora 
din Vietnamul de sud. Auto
ritățile au trimis împotriva 
studenților noi grupuri de 
foc în încercarea de a-i îm
prăștia pe manifestanți. In 
timpul ciocnirilor, numeroși 
studenți au fost răniți.

dului Comunist din Belgia, care 
face o vizită în R. S. Cehoslo
vacă. Convorbirea care a avut 
loc cu acest prilej s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, 
tovărășească.

• Pianista română Victoria 
Ștefănescu și violonistul Daniel 
Podloski și-au încheiat turneul 
în Republica Arabă Unită. Ei 
au prezentat mai multe con
certe în capitala R.A.U. și la 
Alexandria și au făcut înregis
trări pentru postul de radio 
Cairo.

Presa egipteană consacră 
cronici elogioase artiștilor ro
mâni.

• Ministrul agriculturii al 
Sudanului, Aly Al-Om, a anun
țat că în cursul noului plan pe 
cinci ani vor fi alocate 110 mi
lioana. lire sudaneze (11 mili
oane lire sterline) pentru dez
voltarea agriculturii țării.

• Primul secretar al 
P.C. din Cehoslovacia, 
Husak, l-a primit pe 
Drumaux, președintele

C.C. al 
Gustav

Marc
Parti-

• Peste 50 000 de semnături 
au fost strînse de către miș
carea antiapartheid din Marea 
Britanie pentru a sgmiini o 
petiție prin care se cere gu
vernului conservator să men
țină embargoul asupra livră
rilor de arme către Republica 
Sud-Africană.

• Oficiul federal al circula
ției, cu sediul la Flensburg, a 
anunțat că, în cursul anului 
1970. tribunalele vest-germane 
au 
de 
ce 
la 
cel 
de 
înregistrat o creștere de 23 la 
sută față de anul precedent.

hotărît retragerea a 188 000 
permise de circulație, ceea 
reprezintă o creștere de 15 
sută față de 1969. Motivul 
mai frecvent a fost starea 
ebrietate la volan, care a

• La Teheran s-a anunțat 
oficial că ministrul afacerilor 
externe al Iranului. Ardeshir 
Zahedi, va întreprinde, între 
5 și 8 ianuarie, o vizită oficială 
în Iugoslavia.

Capriciile vremii
Dacă pentru continentul eu

ropean scăderile de temperatu
ră în luna ianuarie nu sînt un 
fapt neobișnuit, în schimb 
pentru regiunile sudice ale 
continentului asiatic frigul este 
un fenomen rar. Temperaturi 
sub zero grade au provocat 
victime în statele indiene Utar 
Pradesh și Bihar. Surse oficia
le din Delhi anunță că 38 de 
persoane și-au pierdut viața.

Din Kuala Lumpur se rela
tează că peste 24 000 de per
soane de pe coastele estice ale

Malayeziei au fost evacuate ca 
urmare a inundațiilor provo
cate de ploile tropicale. Datori
tă acestor calamități naturale, 
25 de persoane au pierit.

Din Tripoli agențiile de pre
să transmit că asupra Libiei 
s-a abătut o puternică furtună 
de nisip. Viteza vîntului a de
pășit 80 de kilometri pe oră. 
In întreaga țară aeroporturile 
au fost închise. Serviciile me
teorologice libiene apreciază 
că acest fenomen, rar întîlnit, 
se datorează unei scăderi brus- 
ce a 
zona

presiunii atmosferice în 
sud-vestică a Italiei.

@ Ziariștii de la „Daily 
Mirror" și „Sun", care s-au 
aflat timp de trei zile în 
grevă, pentru a protesta îm
potriva „denunțării unilate
rale a contractelor lor de că
tre direcțiunea ziarelor", au 
hotărît duminică seara să 
reia lucrul.

Hotărî-rea a fost adoptată 
în urma unei întrevederi pe 
care reprezentanții greviști
lor au avut-o cu secretarul 
general al TUC (Trade Union 
Congress), Victor 1 
Ziariștii au avertizat 
că pregătesc pentru 
următoare o „acțiune 
cală mai eficace".

Feather, 
totuși 
zilele 
sindi-

•
tîlnire cu numeroși
scriitori și artiști egipteni, pre
ședintele Anwar Sadat a decla
rat că R.A.U.
transformarea 
rare a focului 
țiu permanent 
țării sale se bazează pe ideea 
de a nu permite o asemenea 
evoluție. In legătură cu aceas
ta, relatează agenția MEN, pre
ședintele Sadat a avertizat că, 
dacă nu se stabilește un pro
gram pentru retragerea tru
pelor israeliene de pe terito
riile arabe ocupate, R.A.U. nn 
va fi obligată să respecte în
cetarea focului.

Luînd cuvîntul la o în- 
ziariști, .

nu va accepta 
încetării tempo-, 
într-un armistî- 
și că strategia
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Luptele din
PNOM PENH 4 (Agerpres). 

— In cursul nopții de dumi
nică spre luni, forțele de re
zistență populară din Cambod- 
gia au lansat un puternic atac 
asupra pozițiilor deținute de 
trupele regimului Lon Noi în 
apropierea localității Kompong 
Seila, la 105 kilometri sud- 
vest de Pnom Penh. Adminis
trația de la Pnom Penh a tri
mis în acest sector importan
te efective militare. Hărțuite

Cambodgia
însă continuu de grupurile pa- 
trîoților, forțele militare ale 
regimului Lon Noi nu au reușit 
să înainteze pe aceste șosele, 
care sînt în momentul de față 
controlate pe mari porțiuni de 
detașamentele de rezistență 
populară.

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

' Tiparul

Deturnare
MIAMI 4 (Agerpres). — Un 

avion de tip „DC-8" al linii
lor interne nord-americane, 
avînd la bord 88 de pasa
geri și un echipaj de 8 per
soane, a fost deturnat spre 
Havana în cursul unui zbor 
între Los Angeles și Tampa 
(Florida). După o scurtă sta
ționare pe aeroportul din ca
pitala Cubei, avionul s-a îna
poiat în S.U.A., aterizând Ia 
Miami.

Plus 20 grade 
în Bulgaria !

In timp ce în Iugoslavia 
și Ungaria ninsorile au fost 
în ultimele zile abundente, 
iar pe alocuri a viscolit, pro- 
dueîndu-se perturbații în des
fășurarea traficului aerian, 
feroviar și rutier, în Bulga
ria temperatura este neobiș
nuit de caldă pentru acest 
anotimp. La Burgas, de e- 
xemplu, la 3 ianuarie a fost 
înregistrată temperatura re
cord de plus 20 grade C. A- 
cest fenomen meteorologic 
neobișnuit produs de un ci
clon de origine meditera
neană a determinat nașterea 
unor furtuni puternice, mai 
ales la Sofia, unde, cu cî- 
teva ore înainte de Anul nou, 
viteza vîntului a ajuns la 35 
m/sec. Uraganul, care s-a 
menținut Ia puterea sa ma
ximă timp de o oră și ju
mătate, a avariat numeroase 
clădiri, a smuls arbori din 
rădăcini și a întrerupt liniile 
electrice și de telecomuni
cații.

Ploi musonice
KUALA LUMPUR 4 (Ager

pres). — Ploi musonice ne
întrerupte au provocat re
vărsarea a numeroase cursuri 
de apă în regiunile vestice 
ale Malayeziei. Inundațiile au 
cauzat moartea cîtorva zeci 
de persoane, iar numeroși 
alți locuitori au fost nevoiți 
să-și caute salvarea în por
țiunile de teren mai ridicate 
din zonele afectate.

Incendiu
TOKIO 4 (Agerpres). — In 

noaptea de vineri spre sîm- 
bătă la un hotel turistic 
din localitatea japoneză Wa
kayama a izbucnit un incen
diu care s-a propagat cu o 
mare repeziciune la toate 
cele trei etaje ale clădirii. 
Intervenția a peste 200 de 
pompieri și a 120 de poli
țiști nu a putut evita pier
derea de vieți omenești și 
distrugerea aproape completă 
a clădirii. In flăcări au mu- 

*rit 15 persoane, iar alte cî- 
teva zeci au fost rănite.

Răpire senzațională 
la Viena

VIENA 4. — Coresponden
tul Agerpres, Petre Stănces- 
cu, transmite: Timp de 20 
de ore, întreg aparatul poli
țienesc al Vienei a fost pus 
în acțiune pentru elucidarea 
primului caz de răpire a unei 
persoane în Austria. Inciden
tul s-a produs sîmbătă seara, 
într-unul din cartierele cen
trale ale capitalei. In timp 
ce se îndrepta spre casă, 
studentul Hans Bensdorp, în 
vîrstă de 25 de ani, fiul unui 
fabricant de ciocolată, a fost 
acostat de doi necunoscuți și 
silit să-i urmeze în afara o- 
rașului.

Cîteva ore mai tîrziu, Hans 
Bensdorp și-a anunțat tele
fonic tatăl 
pînirea a 
mâți, care 
250 000 de 
berarea lui. Sesizată de Hans 
Bensdorp-senior, poliția vie- 
neză a intrat în acțiune. 
Potrivit condițiilor anunțate, 
„recompensa" trebuia depusă 
în portbagajul unui autotu
rism ce urma să fie parcat 
în fața Palatului Schonbrunn. 
Cu consimțămîntul poliției, 
condițiile au fost îndeplinite 
întocmai. Din momentul ri
dicării banilor, poliția se afla 
pe urmele răpitorilor. Dumi
nică seara, cazul era rezol
vat. Cei doi răpitori au fost 
arestați în apropiere de Melk. 
iar victima eliberată după 24 
de ore de detențiune.

că se află în stă- 
doi oameni înar- 
pretind suma de 

șilingi pentru eli-
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