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Ieri, in prezența tovarășului

NICOLAE CEAUSESCU 
a fost constituit 

CONSILIUL NAȚIONAL 
AL RADIOTELEVIZIUNII ROMÂNE

DE MUNCA PENTRU
OBIECTIVELE
CINCINALULUI

— Din cite știm, tovarășe 
prim-secretar, în cincinalul pe 
care l-am început, producția in
dustrială a județului urmează să 
crească de peste trei ori, în a- 
cest scop fiind prevăzute să in
tre în funcțiune mai multe uni
tăți economice. Cerîndu-vă re
lații cu privire la pregătirea ca
drelor ce vor lucra aici, nu fa
cem un secret din faptul că 
ne-am oprit la Zalău tocmai în
demnați de caracterul oarecum 
particular în care se desfășoară 
acest proces, adică de faptul că 
încă prezintă o anumită rămî- 
nere în urmă față de județele 
dezvoltate din punct de vedere 
industrial.

— Sălajul, unitate teritorială 
delimitată ca atare de împărțirea 
administrativă care a avut loc 
cu trei ani în urmă, figurează 
într-adevăr printre județele cu o

Despre preocupările existente în această direcție, despre sta
diul formării cadrelor pentru unitățile industriale ce figurează 
pe harta actualului cincinal în județul Sălaj ne vorbește tova
rășul :

LAUREAN TULAI,
prim-secretar al Comitetului județean Sălaj al P.C.R.

oarecare rămînere în urmă în 
domeniul dezvoltării industriale. 
Trebuie să spunem însă că, dacă 
pe harta județului germenii in
dustrializării au apărut în ultimii 
ani, la sfîrșitul cincinalului 
1971—1975 Sălajul va dispune 
de importante întreprinderi, cu 
profil variat, menite să valori
fice într-o măsură tot mai spo
rită resursele materiale de care 
dispunem, să utilizeze disponi

bilitățile mari care există în 
ceea ce privește forța de muncă. 
Ca urmare a politicii partidului 
de dezvoltare economică a tutu
ror județelor țării, în anii aces
tui cincinal volumul investițiilor 
care ne sînt alocate este de pes
te două ori mai mare decît în 
cincinalul anterior. Pe seama lor 
vor intra în funcțiune obiective

(Continuare în pag. a V-a)

Luni, 8 martie, la sediul Co
mitetului Central al partidului 
a avut loc, în prezența tovară
șului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, șe
dința de constituire a Consi
liului Național al Radiotelevi- 
ziunii Române.

Au participat tovarășii Du
mitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R. și Ion Iliescu, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Deschizînd ședința, tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU a 
spus : „Pe baza hotăririi Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. s-a înființat prin De
cret al Consiliului de Stat, 
Consiliul Național al Radio- 
televiziunii Române, ca orga
nism democratic, colectiv, cu 
caracter larg reprezentativ, de 
conducere a întregii activități 
din domeniul radioului și tele
viziunii țării noastre. Aici sînt 
prezenți membrii consiliului 
numiți, de asemenea, prin De
cret al Consiliului de Stat.

Ca președinte al Consiliului 
Național al Radiotcleviziunii 
Române a fost numit tovarășul 
Dumitru Popescu, secretar al 
C.C. al P.C.R. Pentru a intra 
de la început în atribuțiuni, îl 
rog să dea citire listei cu com
ponența Consiliului".

După ce s-a dat citire aces
tei liste, a luat cuvîntul tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
care a spus :

In primul rînd doresc să fe
licit Consiliul și să-i urez re
zultate bune în activitatea sa ; 
mai cu seamă ne urăm nouă, 
ascultătorilor și telespectatori
lor să avem programe de ra
dio și televiziune mai bune — 
pentru că acesta este scopul 
principal pentru care am creat 
noul organism.

La organizarea acestui Con
siliu — care, după cum vedeți, 
este foarte reprezentativ — am 
avut în vedere să reunim re
prezentanți ai tuturor catego
riilor sociale, ai diferitelor 
sectoare de activitate care, în- 
tr-un fel sau altul, sînt inte
resate în buna funcționare a 
radioteleviziunii. Sperăm că a-

TINERII Șl PROTECȚIA MUNCII

Prevederile legii 
nu sînt facultative!

Legile țării oferă un cadru ju
ridic cuprinzător și exact rela
țiilor de muncă, stabilesc princi
pii ferme, cu un conținut deo
sebit de umanitar, prin care sint 
reglementate toate aspectele 
procesului de producție, toate 
raporturile între întreprinderi și 
angajați. Conținutul profund u- 
manitar al legilor noastre, grija 
pentru oamenii muncii, pentru 
sănătatea lor. au impus, între al
tele, acordarea unor sporuri de 
salariu acelor categorii de mun
citori a căror activitate se . des
fășoară în condiții deosebite : 
temperatură sau presiune ridi
cate, zgomot și trepidații peste 
limitele normal suportabile, to
xicitate a mediului etc.

S-a urmărit, prin acordarea a- 
cestor sporuri, să se creeze res
pectivelor categorii de salariați 
posibilități de a recupera sur- 
nlusul de efort, de a atenua e- 
fectele condițiilor deosebite de 
lucru.

cest organism, cuprinzînd re
prezentanți din toate domenii
le de activitate, inclusiv oa
meni care lucrează nemijlocit 
în producția materială și în 
creația spirituală, strins legați 
de problemele vieții zilnice, va 
aduce un suflu nou în emisiu
nile radioteleviziunii.

în ce privește compoziția 
Consiliului, va trebui să avem 
în vedere ca, pe parcurs, să 
mai aducem unele completări. 
Ne gîndim astfel ca, ulterior, 
să luăm măsuri pentru o mai 
bună reprezentare în Consiliu 
a județelor țării sau, cel pu
țin, a anumitor centre mai im
portante. Programul radiotele
viziunii nu se adresează numai 
celor din București, ci întregii 
țări ; de aceea va trebui să a- 

vem în vedere în viitor o mai 
bună reprezentare a tuturor 
centrelor.

Noi vedem acest Consiliu ca 
organ de hotărîre care să asi
gure îndrumarea colectivă a 
programelor radioteleviziunii. 
Mă refer în primul rînd la în
drumarea și orientarea genera
lă. politico-idcologică. a acti
vității acestei instituții.

Ținind seama că această șe
dință are ca scop numai con
stituirea Consiliului, nu doresc 
să mă opresc pe larg asupra 
problemelor de fond ale radio
televiziunii. Consider necesar 
ca conducerea operativă a ra
dioteleviziunii să pregătească 
și să prezinte Consiliului Na
țional propuneri de îmbună
tățire a organizării radiotele
viziunii. o dare de seamă asu
pra activității de pînă acum, 
precum și măsuri pentru ridi

carea programelor la un nivel 
superior. Pe această bază, să 
aibă loc dezbaterea propriu- 
zisă Ia viitoarea ședință a 
Consiliului Național. Cred că 
este necesar ca în cursul aces
tei luni să aibă loc prima reu
niune de lucru a Consiliului. 
Pînă atunci membrii Consi
liului să lucreze, împreună cu 
conducerea curentă a radiotc
leviziunii, la îmbunătățirea 
programelor și, mai ales, la 
stabilirea direcțiilor de activi
tate în viitor. Va trebui pregă
tit în acest sens programul pe 
întregul an, care să ofere o 
perspectivă îndelungată de lu
cru, posibilitatea luării unor

Pentru aplicarea acestor dis
poziții legale există în fiecare 
întreprindere și instituție, cabi
nete speciale însărcinate cu pro
tecția muncii; sarcini în aceas
tă direcție revin și serviciilor 
de organizare a muncii. întrea
ga această activitate e coordo
nată — pe plan județean de 
Inspectoratele județene pentru 
protecția muncii.

Cu atit mai surprinzătoare ni 
se par — în condițiile existenței 
unui asemenea corp funcționă
resc special — neglijențele și in
dolența întîlnite la Suceava, a- 
baterile de la prevederile foarte 
clare ale legislației muncii, ne
socotirea, mai ales, a principii
lor care călăuzesc această legis
lație. La Combinatul de celulo
ză și hîrtie din Suceava, mai bi
ne de 300 de muncitori — ma
joritatea tineri și foarte tineri — 
din secțiile de celuloză, tocare 
și regenerare lucrează in condi
ții toxice, într-o atmosferă care, 

măsuri serioase pentru îmbu
nătățirea substanțială a aces
tui sector de activitate.

Doresc să spun în încheiere 
că așteptăm de la Consiliul 
Național o activitate rodnică, 
ținind seama de compoziția 
sa. de faptul că în rîndurile 
sale se află oameni cu boga
tă experiență și înaltă compe
tență din toate sectoarele de 
activitate.

Sperăm că prin constituirea 
Consiliului Național, radiote- 
leviziunea, dar mai ales cetă
țenii patriei noastre vor avea 
de ciștigat. Aceasta este prima 
dorință pe care o exprimăm 
in. fața Consiliului Național. 
Am convingerea că în scurt 
timp vom obține rezultate tot 
mai bune în acest important 
sector al vieții noastre sociale.

Vă urez tuturor succes în 
noua dumneavoastră activita
te ! (Aplauze puternice).

Tn numele Consiliului, a luat 
apoi cuvîntul tovarășul Dumi
tru Popescu, care a spus :

Aș îndrăzni să dau expresie, 
tovarășe secretar general, sen
timentelor de mulțumire — pe 
care sînt convins că toți le îm
părtășesc — cu care primim 
constituirea acestui organism, 
a cărei semnificație este trans
punerea consecventă în viață 
a principiilor democratice pe 
baza cărora se dezvoltă întrea
ga noastră activitate social- 
politică.

Ideea creării acestui orga
nism de conducere obștească 
a radioteleviziunii — care, 
după cum este știut, vă apar
ține — are o importanță apre
ciabilă nu numai pentru acti
vitatea propriu-zisă a radiote-, 
leviziunii, ci și pentru ilustra
rea stilului general în care 
Partidul Comunist Român a- 
bordează desfășurarea vieții 
sociale, precum și pentru ex
tinderea pe scară tot mai lar
ga a formelor democratice de 
conducere în societatea noas
tră.

în al doilea rînd, în nume
le membrilor acestui nou or
ganism, vă asigur că înțele
gem răspunderea ce ne incum
bă, ca exponenți ai opiniei pu
blice, în conducerea unuia din
tre cele mai importante instru
mente de informare și formare 
a oamenilor, de transformare a 

în unele locuri, depășește cu 
mult limita de toxicitate prevă
zută de lege.

O primă cauză a acestei situa
ții nefirești o constituie defici
ențele existente în sistemul de 
ventilație — unele din defecțiuni 
datorîndu-se concepției și con
strucției, altele proastei întreți
neri a aparaturii existente, a re
parării ei, de mîntuială. Un al 
doilea element, cel puțin tot atit 
de grav, constă în faptul că 
muncitorii la care ne-am referit, 
în cea mai mare parte aflați în 
contact direct cu substanțele to
xice sau nocive rezultate din 
procesul de producție nu pri
mesc sporul de salariu prevăzut, 
așa cum arătam mai sus, de le
gislația în vigoare.

Am vizitat secțiile cu pricina

OVIDIU PĂUN

(Continuare în pag. a Il-a) 

conștiințelor ; în acest sens ne 
vom strădui ca în munca noa
stră să ne ghidăm nu după 
preferințe subiective, strict 
individuale, ci după datoria de 
a exprima preferințele, gustul 
și interesele generale ale opi
niei publice românești, alcătui
tă din categoriile pe care le 
reprezentăm în compoziția 
Consiliului.

Aș vrea să vă asigur, de ase
menea, de dorința noastră ca 
activitatea acestui organism să 
nu cadă în formalism, ca or
ganismul însuși să nu se o- 
prească la stadiul unui for de 
simplă discuție, ci să acțione
ze, să determine schimbări 
profunde de ordin calitativ în 
întreaga activitate a radiotele
viziunii, justificîhd astfel ra
țiunea pentru care conducerea 
partidului a hotărît crearea sa.

★
în Decretul Consiliului de 

Stat privind înființarea, orga
nizarea și funcționarea Consi
liului Național al Radiotelevi- 
ziunii Române se arată că a- 
vînd în vedere rolul din ce în 
ce mai important al Radiodifu
ziunii și Televiziunii în infor
marea și formarea opiniei pu
blice, a omului nou, construc
tor activ al societății socialiste, 
în educarea comunistă a ma
selor, precum și activitatea 
complexă si multilaterală pe 
care o desfășoară în toate sec
toarele vieții social-politice, e- 
conomice și culturale, este ne
cesar ca la munca de conduce
re si orientare a acestei insti
tuții să participe reprezentanți 
ai organizațiilor de masă și ob
ștești, ai unor ministere și or
ganizații economice centrale, ai 
uniunilor de creație si alt'i re
prezentanți ai opiniei publice.

De asemenea, nentru ca Ra- 
dioteleviziunea să răspundă Ia 
un înalt nivel calitativ cerin
țelor actuale ale societății noa
stre. dezideratelor maselor 
largi. în Decret se arată că este 
necesar ca orientarea si conți
nutul emisiunilor să facă o- 
biectul unor dezbateri, sarcini
le Radioteleviziunii să se sta

în pagina a V-a
Componenta Consiliului Național al Radiotele

viziunii Române

In secția strungărie a Uzinei de mașini și utilaj minier din Baia Mare
i Foto : O. PLECAN

bilească într-un cadru demo
cratic, caracteristic întregii 
vieți sociale din țara noastră.

în acest scop, se arată în De
cret,' se înființează Consiliul 
Național al Radioteleviziunii 
Române — organism larg re
prezentativ cu caracter obștesc 
care va funcționa sub îndru
marea directă a Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român. El are sarcina de a a- 
sigura orientarea generală a 
activității și de a elabora linii
le directoare în domeniul pro
gramelor de radio și televiziu
ne ale Comitetului de Radio
difuziune și Televiziune.

Consiliul Național va analiza 
șl dezbate periodic planurile de 
activitate- în .domeniul progra
melor de radio și televiziune, 
va îndruma munca de concep
ție, stabilind orientarea genera
lă a activității tuturor compar
timentelor Comitetului de Ra
diodifuziune și Televiziune, a- 
nalizează proiectele de dezvol
tare continuă a rețelei de ra- 
dioteleviziune pe teritoriul ță
rii, necesitățile de îmbunătăți
re a dotării tehnice și modul 
de folosire a mijloacelor teh- 
nico-materiale destinate acti
vității de radiodifuziune și te
leviziune.

Consiliul Național va con
stitui în cadrul său comisii per
manente care vor ajuta în mod 
Concret, în activitatea sa, Co
mitetul de Radiodifuziune și 
Televiziune. Pentru analizarea 
anumitor sectoare sau proble
me din domeniul programelor 
de radio și televiziune, Consi
liul Național al Radioteleviziu
nii Române poate organiza co
lective de lucru temporare for
mate din membrii săi, lucră
tori ai Comitetului de Radio
difuziune și Televiziune șl aiți 
specialiști, din diferite domenii 
de activitate.

Consiliul Național analizea
ză modul cum se aplică hotă- 
rîrile luate și stabilește măsu
rile ce se impun pentru îmbu
nătățirea continuă a activită
ții Comitetului de Radiodifu
ziune și Televiziune.
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LA PROGRAMUL DE ACTIVITĂȚI

Al FIECĂREI ORGANIZAȚII u- T. C.

Clubul

întreprinderii
Vorbind despre coordonatele 

activității organizației U.T.C., 
foarte mulți tineri, participanți 
la Congresul al IX-lea al U.T.C., 
au subliniat importanța deosebi
tă pe care o pot avea în viața 
interioară a uzinei, a instituției 
în care aceștia lucrează — clu
burile de întreprindere. Prin 
programul lor. cluburile uzinale 
participă nemijlocit la perfecțio
narea procesului de producție, 
la informarea profesională și ri
dicarea calificării tineretului. Așa
dar, ce posibilități oferă din a- 
cest punct de vedere cluburile în
treprinderilor ?

BRIGADA MOBILA

Baza materială a clubului Uzi
nelor „Semănătoarea" este de 
două milioane lei. Cuprinde prin
tre altele o sală de spectacole, 
o sală de lectură, o sală de re
petiții, săli mai mici pentru ac
țiuni diversificate, biblioteca etc. 
— deci suficiente încăperi care 
să găzduiască orice fel de acti
vități.

„Cu toate acestea — ne de
clara secretarul organizației 
U.T.C., inginerul Dumitru Coș
tea — programul clubului, în 
cea mai mare parte se desfășoară 
în uzină, pe electrocare. Ne veți 
întreba de ce, cînd avem la 
dispoziție acest spațiu cultural 1 
Este mai operativ. Prin uzină 
circulă în pauza de 10,30 cîteva 
mici brigăzi artistice mobile in

stalate pe electrocare, care vi
zitează rînd pe rînd sectoarele 
de producție. Programul lor este 
inspirat din sarcinile de produc
ție valabile în acea decadă a 
lunii, cuprinde diverse aspecte, 
pozitive sau negative, care s-au 
petrecut în uzină. în felul aces
ta am desființat brigada artistică 
de ansamblu care putea să func
ționeze numai pe scena clasică a 
clubului. într-un decor adecvat. 
Brigăzile mobile de agitație care 
circulă acum prin secții, foarte 
eficiente și operative sînt un fel 
de cronică a evenimentelor celor 
mai importante, care se pe
trec în uzină, O serie de acțiuni 
se desfășoară în sediul central 
al clubului. Uzina noastră, în

ION MARCOVICI

(Continuare în pag. a V-a)

* ACȚIUNEA § 
CERCETĂRII

de CONSTANTIN CRIȘAN

Ar fi absolut de prisos să susținem 
lat universal : cercetarea își propune, 
de la început un scop practic exact, 
dacă aceasta ar fi realizabilă în mai 
n-ar fi așa, ar trebui să admitem că, 
atomic extrem de costisitor, prevăzut cu o numeroasă echipă 
de cercetători și savanți se scufundă pentru trei ani, pentru 
ca toți acești oameni să citească, în taina submarină,... poe
zia lui Baudelaire. Chiar acei solitari curajoși, despre care 
aflăm uneori din ziare că se hotărăsc să rămînă cîte trei- 
patru luni în mijlocul înspăi mîntător al unor peșteri, o fac 
pentru a oferi științei o concluzie practică.

lată de ce, nu demult am simțit o enormă tristețe cînd, 
cu prilejul unei adunări generale a unui Institut central de 
cercetări ce ființează de aproape douăzeci de ani, s-a pro
clamat cu entuziasm că în nomenolatura terminologiei știin
țifice a fost definită, în sfîrșit, noțiunea de cercetare-acțiune. 
Au fost tovarăși care au perorat cu pasiune și multe adjecti
ve că această „descoperire" este o... victorie. Cum așa — 
m-am întrebat, nelămurit chiar după ce am citit, reunite în
tr-un studiu, pledoariile de care vorbeam — cum poți des
coperi un lucru descoperit de cînd lumea ? Și am continuat, 
continui să mă întreb, unde s-au aflat, timp de atîția ani, 
tinerii (citește : îndrăzneala, spiritul de inițiativă) care știu 
la fel de bine, ca și cercetătorii mai vîrstnici, de altfel, că 
nu există nici un milimetru de cercetare care să nu se 
transforme în acțiune ? ! Că aceste principii creatoare sînt 
imanente societății noastre socialiste, că ele au fost subli
niate în cuvinte limpezi, încă în Rezoluția Congresului al 
IX-Iea al P.C.R. : „Sînt neces are îmbunătățirea sistemului de 
organizare a activității științifice, concentrarea cadrelor și 
a mijloacelor materiale spre obiectivele cu cea mai mare efi
cientă". Și mai departe : „Oamenilor de știință, cercetători
lor li se cere să întrețină o legătură strînsă cu producția, să 
Ocorde sprijin permanent întreprinderilor în aplicarea re
zultatelor muncii lor" (op. cit. p. 20—21). Se știe doar, la 
fel de bine, că astfel de sfaturi concrete, adînc orientative, 
au fost repetate, mereu accentuate în cuvîntările din ultimii 
ani ale secretarului general al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în virtutea unor astfel de Directive, un cercetător, și cu 
atît mai mult un cercetător tînăr, este obligat de propria-i 
conștiință, de datoria sa de utecist sau de comunist să nu

(Continuare în pag. a V-a)-
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CONSFĂTUIRI JUDE

ȚENE DE LUCRU ALE 

ACTIVULUI DE 
PARTID Șl CADRE

LOR DE BAZĂ DIN 

INDUSTRIE, CON
STRUCȚII Șl TRANS

PORTURI
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CUI DATORAȚI ALE
GEREA CARIEREI ?

O AMPLĂ ANCHETĂ 
A RUBRICII „PROFE
SIA TA".

Pag. 6

OASPEȚII NOȘTRI 
DESPRE CONGRESUL 
U.T.C.

cu exemple un postu- 
trebuie să-și propună 
o țintă precisă, chiar 
multe variante. Dacă 
de pildă, un batiscaf

I
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ZILELE TEATRULUI 
PENTRU AMATORI

• DUMINICA, 7 MARTIE, în 
orașul Tulcea s-a desfășurat, 
faza județeană a celui de al' 
10-lea concurs al formațiilor 
muzical-coregrafice și al bri
găzilor artistice de amatori. Ea 
acest festival au participat peste 
30 de formații artistice ale cămi
nelor culturale, sindicatelor și 
cooperativelor meșteșugărești. 
Toți interpreții din formațiile 
artistice sînt tineri muncitori 
din comunele, întreprinderile și 
unitățile cooperativelor meșteșu
gărești de pe cuprinsul județu
lui.

*

• SUB AUSPICIILE Comitetu
lui județean U.T.C. Tulcea, Co
mitetului pentru cultură și artă, 
a Casei creației populare și a 
Consiliului județean al sindica
telor în zilele de 9, 10, 11, martie 
în sala Casei de cultură din ora
șul Tulcea se vor desfășura zi
lele teatrului pentru amatori. La 
acest festival vor lua parte 13 
formații artistice clasate pe locul 
I la faza județeană. In reperto
riul lor sînt înscrise lucrări ale 
autorilor români contemporani, 
precum și rlin repertoriu] dra
maturgiei clasice românești și 
universale. Vor participa forma
ții ale căminelor culturale, case
lor de cultură, precum și teatrul 
popular din Tulcea care va pre
zenta spectacolul „Marele fluviu 
își adună apele" de Dan Tăr- 
chilă, în regia lui Ion Drugan 
de la Teatrul de stat din Con
stanța. De asemenea, spectatorii 
vor avea ocazia să urmărească 
montajul literar „Imn partidu
lui" prezentat de Casa de cul
tură din Babadag. precum și pie
sele „Epoleții invizibili" de Sil
via Andronescu și Teodor Mă- 
nescu, „Poetul comunal" de Ion 
Băieșu, „Ursul" de 
tele.

Toate formațiile 
Ia zilele festivalului 
tori au dat spectacole în diferite 
comune din județ.

Cehov și al-

participante 
pentru ama-

<C. DINOACA

UZINA GĂZDUIEȘTE 
UN CLUB AL ELEVILOR

Din dorința de a contribui la 
orientarea profesională a viitori
lor absolvenți de liceu — ne in
formează Adrian Abrudan. se
cretarul Comitetului U.T.C. de 
Ia Uzina de alumină din Ora
dea — noi am organizat un club

de pnegătire tehnico-productivă 
pentru elevii claselor a Xl-a și a 
XII-a. Funcționînd în cadrul 
serviciului de aparate de mă
sură, control și automatizare el 
are drept scop formarea unei a- 
titudini înaintate față de muncă, 
popularizarea meseriei de 
A.M.C.-ist și inițierea elevilor 
interesați în probleme de elec
tronică și automatizări. La fie
care ședință, pe parcursul a 
două ore, elevii primesc din 
partea ing. Ion Mărculescu, șe
ful serviciului A.M.C.A., explica
ții „la planșă" despre compli
cata aparatură. Apoi sub îndru
marea unor muncitori de înaltă 
calificare se familiarizează cu 
laboratoarele uzinei. Ei pot ast
fel cere explicații în legătură cu 
funcționarea și utilizarea apc.ra- 
telor electronice și de automati
zare sau pot urmări ingenioasele 
sisteme de semnalizare din aces
te laboratoare. Elevii liceului 
nr. 4 din Oradea învață astfel 
într-o uzină al cărei proces teh
nologic este automatizat în pro
porție de peste 80 la sută.

Este lesne de înțeles de ce 
după a doua ședință de acest 
fel elevii și-au exprimat dorința 
să vină mai des la uzină. Vor să 
învețe mai mult și nu sînt mul
țumiți cu numărul de ore (doar 
patru pe lună) în care pot veni 
la clubul lor.

La cererea lor numărul aces
tor ore se va dubla.

— Clubul de pregătire teh
nico-productivă a elevilor înfiin
țat la Uzina de alumină e doar 
un început, ține să precizeze 
loan Borleaniu, șeful sectorului 
tineret muncitoresc din cadrul 
Comitetului municipal Oradea 
al U.T.C. în curînd se va orga
niza un club asemănător și la 
Uzina chimică „Sinteza", ur- 
mînd ca treptat să ia ființă ast
fel de cluburi în principalele 
uzine din oraș. Pentru că, sîn- 
tem siguri, ele vor trezi un larg 
interes atît în rîndurile elevilor 
de la liceu, cît și al celor de la 
școlile generale.

I. MORARU

TINERII MAESTRI 
BUCĂTARI

Martie — declarată prin tra
diție, Luna preparatelor culinare 
— găzduiește veritabile demon
strații de măiestrie culinară, me
nite să faciliteze o dată în plus 
contactul publicului consumator 
cu cei care ti concretizează pre
ferințele gastronomice.

Duminică, 7 martie, o dublă în
tâlnire: restaurantul „Pescarul" a

confirmat încă o dată faima de a 
satisface cele mai diverse gus
turi ale amatorilor de pește, iar 
„Gambrinus" a etalat tot ceea ce 
fantezia bucătarilor poate născoci 
în materie de sandvișuri, tartine, 
gustări. O mențiune în ceea ce 
privește a doua întîlnire: autorii 
sînt tineri. Șeful-bucătar este, în 
pofida regulilor obișnuite, o tî- 
nără : Vasilica Cotau, care sem
nează împreună cu alți opt tineri, 
realizarea expoziției.

Valeria Popescu, amfitrionul 
.expoziției „de mare amploare" 
deschisă la restaurantul „Univer
sității" este încă posesorul carne
tului de membru al U.T.C., iar la 
restaurantul „Dunărea" și-au do
vedit priceperea în materie culi
nară numai tineri: absolvenții din 
ultimii doi ani ai școlilor profe
sionale de specialitate.

UN NOU HIBRID 
ROMÂNESC DE 
TOMATE PLASTICĂ

rea compatibilității acestora cu 
substanțele chimice, cercetarea 
în amănunt, a gradului de re- 
madență a produselor fitosani- 
tare. Deci, nu numai o simplă 
diagnosticare și tratare a plan
telor, ci și un destul de generos 
program de cercetare, ne-a spus 
directorul întreprinderii, tov. 
Milea Preda.

— Care ar fi primele conclu
zii asupra funcționalității 
cestui gen de laborator ?

— Bineînțeles, ar fi utilă 
tinderea acestei experiențe 
majoritatea sau cel puțin 
cele mai mari sere floricole 
țară. De ce ? ! Pentru că bolile 
și dăunătorii fiind foarte peri
culoși pentru plante este nea
părat necesar să se găsească și 
mijloacele de combatere a lor 
Și acest lucru trebuie, și poate 
fi făcut, și la nivelul întreprin
derilor de specialitate.

a-

la metoda de învățămînt 
necesare corelări (ale studiilor 
cu imperativele experienței co
tidiene), limpeziri in finalitatea 
unui proces de invățărtiint spe
cific. Un învățămînt care nu are 
a produce „creatori în general", 
în „abstract", ci care trebuie -ă 
pregătească creatori cu o desti
nație precisă și pregătiți din 
timp pentru această destinație. 
Este elocvent că expoziția nu 
depășește întrucîtva un stadiu 
constatativ, o surprindere a unei 
„crize" in instrucția studentului. 
„Propunerea" nu depășește pro-

danele obligatorii, 
uneori aride pe care trebuie să 
le parcurgă in instrucție. Nu 
știm dacă așa cum se prezintă 
concret această experiență este 
și cea mai fertilă. Dar inițiativa 
cămine, fără îndoială, releva
bilă. subliniind poate mai pu
ternic decit rezultatul concret, 
necesitatea de a restructura o 
programă și o metodă ușor osi
ficată. Expoziția are mai mult 
calitatea unei interogații și nu
mai implicit a unei propuneri, 
una din multele posibile. Este 
clar că studiul anatomiei nu

ex- 
tn 
în 

din

La catedra de legumicultura a 
Institutului Agronomic „Nicolae 
Bălcescu" din București a fost 
obținut și omologat recent un 
nou hibrid de tomate timpurii 
numit „Export 2". Realizatorul 
său este un tînăr cercetător, șeful 
de lucrări dr. Corneliu Petrescu. 
In comparație cu principalul său 
rival, hibridul nr. lOxBizon, „Ex
port 2“ are o productivitate și o 
calitate mult superioară. Fructele 
sale sînt mai mari, rotunde 
uniform colorate, atît înainte 
și după coacere. La acestea 
adaugă și rezistența mărită 
transport a tomatelor, precum 
conținutul lor echilibrat în zaha- 
ruri și acizi, fapt care , conferă 
noului „produs" al legumicultori
lor bucureșteni un gust plăcut și 
o aromă deosebită.

Datorită calităților sale el poate 
satisface cele mai exigente nor
me internaționale. Procentul de 
friicte exportabile este de peste 
80 la sută.

Noul hibrid a fost verificat în 
stațiunile Comisiei de stat pentru 
omologarea soiurilor și în multe 
unități productive din județele 
Dolj, Teleorman și Ilfov. El a 
reușit „performanțe" de 28—30 
tone la hectar în culturi timpurii 
și de 75 de tone la hectar în cul
turi prelungite.

?' 
cit 
se 
la
Și

O. C.

CBNACw.. M. «MȘNȘȘCU

ASTERISC

A apărut, la Iași, primul vo
lum de poe7.ie și proză. „As
terisc", al cenaclului literar 
„M. Eminescu", care își desfă
șoară activitatea în cadrul 
Casei de cultură a tineretului 
și studenților. înscriindu-se pe 
linia tradiției mișcării literare 
studențești ieșene, volumul în
mănunchează creațiile unui 
număr relativ mare de tineri 
autori ale căror lucrări se con
stituie într-o imagine repre
zentativă pentru activitatea 
cenaclului, pentru locul pe 
care îl revendică în peisajul 
spiritual al străvechiului cen
tru cultural.

SANATATEA 
PLANTELOR 
ORNAMENTALE

T. G.

întreprinderea horticolă 
MAI" și-a creat la. complexul 
de sere Militari un laborator de 
cercetări pentru necesități in
terne. Pînă. aici nimic neobiș
nuit. Ineditul constă, însă, în 
destinația care a fost acordată 
acestui prim laborator de fito- 
patologie a plantelor : depista
rea, tratarea și combaterea bo
lilor și dăunătorilor la florile 
tăiate, flori la ghivece, plante 
de ornament. arbori 
buști.

— Ne propunem să 
acțiunea substanțelor 
tare : insecticide, 
bactericide, îerbicifle, verificș-

și ar-

încercăm 
fitosani- 

fungicide,

,„DUS ȘI ÎNTORS. în 
loc de mărțișor, Valeriu 
Crîșmariu din comuna Hîn- 
țești, jud. Suceava, a încer
cat să dăruiască amicilor 2 
kg de zahăr și un portmo- 
neu cu 165 de lei. Ar fi tre
cut drept un orginal, desi
gur, dacă aceste cadouri ar 
fi fost procurate pe cale le
gală. Dar Valeriu Crîșmariu, 
in vîrstă de 22 de ani, recent 
eliberat din penitenciar pen
tru un furt din avutul ob
ștesc, s-a gindit la o metodă 
inedită : ziua în ainiaza- 
inare, pe la 13,30, pe o stra
dă principală din Suceava 
i-a smuls din mină unei tre
cătoare geanta și sacoșa, ru- 
pînd-o apoi Ia fugă. A fost 
prins imediat și silit să facă 
drumul înapoi spre locul de 
detenție.

GREȘIT 
planșcul de beton al unui 
bloc din Aleea Muncii, ora
șul Vulcan, a fost găsit ca
davrul unui tînăr. Cercetări
le l-au identificat pe Du
mitru Moisuc, de 20 de ani, 
muncitor la Exploatarea mi
nieră Paroșcni. Sosit acasă 
cu creierul saturat de bău
tură, acesta a ajuns cu chiu 
cu vai la etajul IV unde lo
cuia și în loc să deschidă 
ușa apartamentului a des
chis o ușă care dădea pe te
rasă. S-a dezbrăcat, iar apoi, 
aplecindu-se peste balustradă 
a căzut, loVindu-se mortal.

... CU UN SINGUR PI* 
CIOR ă rămas Sabo Emeric, 
în vîrstă de 20 de ani din O- 
radea. în timp ce traversa 
calea ferată fără să se asi
gure, a fost lovit de o loco
motivă care făcea manevre, 
O clipă de neatenție l-a 
costat amputarea unui picior.

O expoziție studențească de 
artă propune de regulă „înregis
trarea" unor talente și implicit 
a unei activități didactice. Chiar 
atunci cînd lucrările studenților 
nu se prezintă modest ca „stu
dii", ci se revendică ambițios 
drept „opere" închegate ele nu 
pot fi privite în esență decit tot 
ca aspecte ale unui proces edu
cativ, ca „radiografie" a unor 
stadii de edificare în instrucția 
unui probabil artist. Este evi
dent pentru oricine că în cazul 
producției artistice studențești 
nu pot fi aplicate aceleași cri
terii cu care se judecă creația 
în ansamblu, deci o expresie 
de artă deplin
Actuala expoziție studențească 
deschisă la sala ” ” ■ _
unde prezintă lucrări opt stu- 
denți din anul II ai secției de 
pictură monumentală din Insti
tutul „Nicolae Grigorescu" 
(Mircea Constantinescu, Titu 
Drăguțescu, Mihail Fordea, Flo
rin Mihai, Gheorghe Nicolae, E- 
nache Prodea. Valeria Puie, Am
brozie Romeo Zamfirescu), are 
un caracter, aparte. Ea nu ne 
propune înregistrarea pasivă și 
incoloră a unei activități didac
tice și nici depistarea unor „des
tine artistice", cu atît mai mult 
cu cît e vorba de studenți din 
anii mici. Expoziția are un ca
racter de lucru, de comunicare 
a unor metode de instrucție. Lu
crările lor sînt argumentele 
practice ale discuției, iar stu
denții, „pionii" implicați ai „de
monstrației". De aici cred că 
rezultă și unitatea, mergînd pînă 
la uniformitate a lucrărilor pre
zentate, unitate mai puțin izvo- 
rîtă deci dintr-o afinitate struc
turală. Ei expun panouri de 
mari dimensiuni, „exerciții de 
stil", cum au fost numite, in 
care printr-un procedeu consa
crat al colajului de imagine, ca 
și.de material, sînt asociate stu
dii de anatomie, copii după o 
iconografie bizantină celebră, 
studii de perspectivă și proiec
ție spațială, detalii aparent a- 
necdotice din viața cotidiană 
ele. Deși intră în joc si inten
ția de creație, chiar în cadrul 
exercițiului, nu pot fi privite ca 
o creație propriu-zisă, fie și din 
acest unghi, ci analizate în pri
mul rînd ca o metodă de lucru. 
Ceea ce expun pe o singură 
pînză face de regulă obiectul 
unor cercetări separate incluse 
toate în programa de învâță- 
mînt. In forma nouă în care sînt 
cerute studenților se caută îm
binarea studiului „clasic" al 
formelor umane, al morfologiei 
operei de artă, studiu în care 
intră vrînd-nevrînd și o doză de 
mecanicism, cu apropierea de 

. problemele vii ale . vieții și ar
tei contemporane. în aceste 
exerciții stilistice se caută tot
odată îmbinarea analizei didac
tice cu problemele de Creație 
propriu-zisă, „asamblarea" lor 
reclamînd inventivitate, fante
zie, intuiție. Este, fără îndoială, 
valoroasă intenția de a oferi 
chiar în cadrul studiului satis
facția creației, și o dată cu ea, 
un interes sporit al studentului 
pentru tema propusă și în gene-

cristalizată.

Kalinderu,

0 expoziție 
studențească

șt programa 
de învățămînt’»

poate fi înlocuit dintr-un proces 
de învățămînt (mai ales, dacă 
ne referim la studiul proporții
lor umane, al relațiilor dintre 
acesta și mediul înconjurător, 
al structurilor anatomice, așa 
cum au apărut în decursul for
melor istorice de artă), tot așa 
cum nu pot fi înlocuite proble
mele de perspectivă, de compo
ziție etc., dar este la fel de evi
dent că ele nu mai pot fi în
registrate, tratate ca un hun 
pasiv. Este vădit, că din pers
pectiva utilității sociale a unui 
monumentalist apar cerințe noi 
în fața cărora trebuie să fie pre
gătit încă din institut, că 
necesar să 
autodidact, 
ză în acest 
Expunerea, 
panouri, a 
probleme de volumetrie,
mune cu sculptura, artele deco
rative sau arhitectura) vin să 
demonstreze tocmai faptul că 
problemele artei monumentale, 
în epoca contemporană nu se 
mai suprapun cu cele 
picturii monumentale, că 
tistul monumentalist va 
hui să știe să rezolve infinit 
mai multe și complexe soluții 
de decorație monumentală, așa 
cum i le impun astăzi marile 
și modernele ansambluri arhi
tectonice. Expoziția arată că 
încă din „interior", pornind de

este 
se înlăture efortul 

„diletant" ce urmea- 
sens după absolvire, 

alături de aceste 
unor reliefuri (deci 

, co

ale 
ar- 

tre-

grama, ci caută să acționeze în ' 
numele dezideratului de mai sus 
printr-o îmbinare eclectică a 
rigorilor acesteia. Dar expoziția, 
care tocmai din punctul acesta, 
esențial, al discutării- unei me
tode de lucru și-ar fi găsit mai 
puțin justificarea expunerii pu
blice poate constitui un punct 
de plecare al unei discuții între 
specialiști în vederea restructu
rării programei. Pentru că re
structurarea programei este vi
zibil necesară, iar intuiția, ini
țiativa unui profesor ca Achițe- 
nie nu poate înlocui (fără ca 
prin aceasta, meritul inițiativei 
sale să fie știrbit), o structură 
organizată coerent și consecvent 
urmărită în învățămînt.

Ea este o inițiativă pornită 
din înțelegerea unei, necesități, 
dar care se poate pierde deve
nind pur. și simplu - personală, 
dacă nu va fi discutată Cu toate 
calitățile, insolubilitățile sale, 
în vederea găsirii unei metode 
noi, mai suple,-mal nuanțate, 
mai complexe și, implicit mai 
exacte în pregătirea studentului.

Enrique AsensioFoto : I. STERE

IOSIF SAVA

*
*

Printre membrii cercului foto 
al școlii generale Oreanu din 

Buzău

monumentală din Insti- 
„Nicolae Grigorescu", 
Kalinderu, str. Dr. 

nr, 2.
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am 
ne-

rindul 
(după

mai curioasă 
la Combina
și induștria-

lor, organizațiile 
cum știm, secreta-

BRABANT: 
(orele 15,30; 
(orele 15,30;

de-
la

peste drum, 
exploatarea 
lemnului, apartinind de 
minister ca C.C.H., mun- 
care lucrează în condiții

nu sînt

TINERII Șl PROTECȚIA MUNCII

■4 ' <

făcui

ABONAMENTELE SE PRIMESC LA TOATE OFICIILE Șl AGENȚIILE P.T.T.R. DE LA ORAȘE Șl 

SATE, FACTORII POȘTALI, DIFUZORII DE PRE SĂ DIN ÎNTREPRINDERI, INSTITUȚII, ȘCOLI Șl 

FACULTĂȚI

Stăm de vorbă și cu șeful Ins
pectoratului județean pentru 
protecția muncii, tovarășul Luca 
Andronic.

„Situația se datorește faptului 
că C.C.H. a trecut de Ia Minis
terul Industriei Chimice la Mi
nisterul Industriei Lemnului. în 
noile condiții este necesar ca a- 
vizul întreprinderii să se facă și 
cu aprobarea noastră".

De ce nu ați dat această a- 
probare ?

și, fără Să fi stat prea mult, 
resimțit realmente efectele 
plăcute ale aerului inspirat.

Pulberea de lemn — după 
terminările laboratorului de
C.C.H. ajunge Ia o concentrație 
de 72 mg./m. cub de aer. iar du-, 
pă determinările Inspectoratului 
sanitar la 89 mg/m cub aer. 
I se adaugă aerosolii de natură 
alcalină, ajungînd le concentrări 
de peste 9 mg./m.c. aer în secția 
de celuloză. Or, limita de toxi
citate a cărei depășire impune 
aoordarea unui spor de salariu 
este de 1 mg./m.c. de aer. Totuși 
muncitorii care lucrează în sec
țiile amintite nu primesc sporul 
legal de toxicitate.

Situația e cu atit 
cu ci t, 
tul de 
li zarea 
același 
tătarii
similare primesc sporul respec
tiv.

Această stare de lucruri se 
menține de circa 8 luni încălcin- 
du-se flagrant dispozițiile arti
colelor 3. litera g și 4 litera a 
din Legea nr. 1/1970. Gare sînt 
motivele ?

Am discutat, mai întîi, cu to
varășul Vasile Micu, tehnician 
principal în serviciul salarizare, 
personal și învățămint de la 
C.C.H de la care am aflat că 
„în conformitate cu determină
rile făcute de laboratorul între
prinderii, muncitorii din secțiile 
pe care le-ați vizitat ar trebui să 
primească spor de toxicitate. A- 
cesta nu poate fi însă acordat 
deoarece este necesar avizul Ins
pectoratului județean pentru 
protecția muncii, aviz care in- 
tirzie.

La secțiile „Cazâne" ș» 
„Pungi", unde condițiile de lucru 
ar face, de asemenea, necesară 
plata unui spor de salariu, nu 
se plătește acest spor pentru că 
ne lipsește aparatura necesară 
determinării volumului trepida
țiilor și zgomotului. Cînd au ve
nit aceste aparate, tocmai de la
Iași, intimplarea a făcut să să' ' fatîlT. județean pentru protecția 
defecteze”. muncii, că la C.C.H. — deși nu-

tative!
Pentru că nu am fost de față 

determinările de toxicitate 
in Întreprindere, iar cînd 
dus să facem împreună 
determinări, laborantii e- 
concediu. De altfel, mai 

nostru

»< 
la 
făcute 
m-am 
aceste 
rau in 
importantă deeît avizul 
este obținerea de fonduri de ia 
ministerul de resort pentru acest 
spor de toxicitate. După știința 
mea, C.C.H. nu a obținut aceste 
fonduri".

Am mși aflat, tot la Inspecto-

mai în 1970 s-au cheltuit peste 
100 000 lei pentru reamenajarea 
sistemului de ventilație — o 
mare parte a dispozitivelor de 
aerisire nu funcționează sau sînt 
greșit amplasate, iar echipa spe
cială de ventilație (7 oameni) 
este întrebuințată în alte sco
puri.

Puse față-n față, aceste două 
discuții ni se par suficient de 
sugestive. Forurile locale com
petente precum și Ministerul In
dustriei Lemnului, forul tutelar 
al C.C.H. trehuie, credem, să ac
ționeze cu mai multă fermitate 
pentru aplicarea legislației mun
cii in cazul Ia care ne-am refe
rit. Mai ales că, vizitind secțiile 
amintite ale C.C.H. am mai con
statat și alte neglijențe referi
toare la condițiile de muncă ale 
salariaților, pe care nu credem 
că e 
aici;

La 
U.T.C. 
rul comitetului U.T.C. al între
prinderii face parte din comite
tul de direcție) au datoria 
ridice cu toată răspunderea a- 
ceste probleme ale tinerilor, 
participe efectiv la rezolvarea 
lor.

Problema elimmării de gaze 
în procesul de producție de Ia 
C.C.H. Suceava, tratată, după 
cum am văzut, cu birocratică in
diferență de cei ce primesc sa
lariu pentru rezolvarea chestiu
nilor de acest gen, este, de fapt, 
mult mai amplă, ea interesînd 
întreaga platformă industrială 
suceveana (unde lucrează, refe- 
rindu-ne numai la tineri, peste 
7 500 de muncitori) ; mai 
aceste eliminări de gaze afectea
ză întregul municipiu.

Degajat în procesul de 
cere a celulozei, mercaptanul — 
combinat organic al hidrogenu
lui sulfurat — se face puternic 
simțit în întreaga reședință a 
județului și chiar la multi kilo
metri distanță Este imposibil să 
nu fie găsite modalități de etan- 
șeizare și filtrare pentru a înlă
tura efectele degajărilor de gaze 
în procesul de producere a ce
lulozei.

Așteptăm în ultimul timp 
o anumită doză de în

grijorare apariția unui solist 
sau dirijor propus de Agen
ția de Impresariat Artistic pe 
afișele muzicale pentru că am în
cercat în ultimul timp prea mul
te deziluzii întîlnind în sala de 
concerte auguste mediocrități ar
tistice după ce în materialele pu
blicitare ale Agenției ni se vor
bea de măiestrie artistică.

Fără îndoială însă, că între re
marcabila publicitate asigurată tî- 
nărului dirijor spaniol Enrique 
Garda Asensio și nivelul concer
tului la care am participat săptă- 
mîna trecută nu există nici un fel 
de „disonanțe".

Student la Conservatoarele din 
Madrid și Miinchen, specializat 
sub îndrumarea lui Sergiu Celi- 
badacbe la Academia din Sien
na, invitat în ultimii ani în im
portante centre muzicale ale 
R. F. a Germaniei, S.U.A., Fran
ței. Italiei, tinărul Asensio este 
indiscutabil unul dintre acei șefi 
de orchestră, capabili a impune 
și a tălmăci partituri de cele mai 
diferite stiluri.

E. G. Asensio ne-a mai vizitat

în ultimii ani. Concertul pe care 
l-a susținut joi seara la pupitrul 
Orchestrei Simfonice a Radiotele- 
viziunii a sintetizat însă valorile 
sale dirijorale.

Programul a impus prin străda
nia de a împăca o largă accesi
bilitate cu elevația unor lucrări 
de substanță: Simfonia a 4-a de 
Felix Mendelssohn-Bartholdy, 
Suita a 2-a din baletul „Daphnis 
și Chloe" de Maurice Ravel și 
una dintre cele mai interesante 
lucrări din literatura concertantă 
românească: Concertul pentru
vioară și orchestră de Pascal 
Bentoiu.

Experiența dobîndită în tălmă
cirea marilor creații simfonice 
integrate concertelor Festivalului 
„Mozart-Bruckner" a avut recu
luri puternice în fiecare dintre 
compartimentele orchestrei și tî- 
nărul dirijor spaniol a știut să le 
exploateze din plin.

Chiar dacă în paginile Simfo-
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MIHAI VITEAZUL ; rulează la 
Patria (orele 10; 16; 20), Sala Pa
latului (ora 18).

LOKIS : rulează la Capitol (o- 
rele 19; 21).

BĂNUIT E MORTUL : rulează 
la Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45).

TRANDAFIRI ROȘU PENTRU 
ANGELICA : rulează la Luceafă
rul (orele 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15), București (orele 8,30; 
.11; 13,30; 16; 18,30; 21), Favorit
(orele 9,30: 11,30; 13,45: 16; 18,15; 
20,30).

MEXIC '70 : rulează la Festival 
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 
20,45).

CONFIDENTUL DOAMNELOR 
(Retrospectiva filmului cu Fernan- 
del) : rulează la Capitol (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,30).

ULTIMUL SAMURAI : rulează 
la Central (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21).

TRIPLA VERIFICARE : rulează 
la înfrățirea (orele 15,30; 18; 20,15).

FABLIO MAGICIANUL : rulează 
la Timpuri Noi (orele 9,30—17,30 în 
continuare) ; Filme documentare 
(orele 19,30; 21).

ROMEO ȘI JULIETA : rulează 
la Excelsior (orele 10; 13; 16,30; 
19,30), Modern (orele 9; 12; 15; 18; 
21), Melodia (orele 9; 12; 15; 18; 
21).

la

ru-

INCINERATORUL : rulează la 
Buzești (orele 15.30; 18; 20,15).

CÎNTECELE MĂRII : rulează 
la Dacia (orele 8,45—20.30 în. con
tinuare), Giulești (orele 15,30; 18; 
20,15).

ÎNCEPUTUL : rulează la Rahova 
(orele 15,30; 18; 20,15).

B.D. INTRA ÎN ACȚIUNE : ru
lează la Laromet (orele 15,30; 
17,30; 19,30).

ÎNGERII NEGRI : rulează 
Flacăra (orele 15,30; 19).

KING KONG EVADEAZĂ:
lează la Lumina (orele 8,45; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21), Vitan (orele
15,30; 18; 20,15).

CLANUL SICILIENILOR ? ru
lează la Feroviar (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Aurora (orele 
9; 11,45; 15,15; 17 45; 20,15), Tomis 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30;
21), Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20.30).

VAGABONDUL ’ rulează la 
Grivița (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

BĂIEȚI BUNI, BĂIEȚI RĂI î 
rulează la Bucegi (orele 16; 18,15; 
20,30), Volga (orele 10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30), Miorița (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

MEDICUL DE LA ASIGURĂRI : 
rulează la Unirea (orele 15,30; 
18; 20,15).

PE LUCIUL GHEȚII : rulează 
la Lira (orele 15,30; 18: 20,15).

GENOVEVA DE 
rulează la Floreasca 
18; 20,30). Ferentari
17.45; 20).

UN ITALIAN ÎN 
rulează la Gloria (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Moșilor (orele 15; 17; 19; 
21), Arta (orele 9,30;' 11,30; 13,30; 
15,30; 18; 20,15).

AMBASADOR AL UNIUNII SO
VIETICE : rulează Ia Pacea (orele 
16; 18; 20).

RĂZBUNAREA SFlNTULUI : 
rulează la Progresul (orele 15,30; 
18; 20,15).

SENTINȚA î rulează la Crîn- 
gașl (ora 20).

CĂLUGĂRITA DIN MONZA : 
rulează la Crîngași (orele 16; 18).

ORA SCORPIONULUI ; rulează
Ia Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

ÎN GHEARELE INVIZIBILE 
ALE DOCTORULUI MABUSE t 
rulează la Munca (orele 16; 
18: 20).

AI GRIJA DE SUZI : rulează la 
Drumul Sării (ora 20).

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE : rulea
ză la Drumul Sării (orele 15,30; 
17,45), Viitorul (orele 15,45; 18; 
20,15),

GISELLE
de Operetă : 

19.30 ; Teatrul 
Caragiale" (Sala 

FANNY — ora 20 ;
ora
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Opera Română : 
ora 19,30 ; Teatrul 
SUZANA — ora 
Național ,,I.L. Caragiale" 
Comedia) : FANNY — ora 
(Sala Studio) : TRAVESTI — 
20 ; Teatrul de Comedie : ALCOR 
ȘI MONA — ora 20 ; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : LEONCE ȘI LENA 

ora 20 ; (Sala Studio) • PURI- 
CELE ÎN URECHE - ora 20 ; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Savoy) 1 
MICUL INFERN — ora ..........
(Cal. Victoriei) : SONATUL
NII — ora 19,30 : Teatrul 
Nottara" (Bd. Magheru) : 
CHARLE 
dio) : CÎND LUNA E 
TRĂ — ora 20 ; Teatrul 
Creangă" : POVESTE 
NATA — ora 16; 
I.A.T.C. : DIVERTISMENT 
ora 20 ; Teatrul Evreiesc de 
PE PLACUL TUTUROR — 
19,30 ; Teatrul Țăndărică" 
Victoriei) : MIUL COBIUL — ora 
17 ; Teatrul „Ion Vasilescu" i FE
TELE DIDINEI — ora 19,30 ; Tea
trul Giulești : COMEDIE CU OL
TENI — ora 19,30.

19.30 ; 
LU- 

„C.I.
ADIO 

ora 19,30 ; (Sala Stu- 
ALBAS- 

„ion 
NETERMI- 

Studioul 
’70 — 
Stat: 

ora 
(Cal.

•) Expoziție de grup a 
studenților anului II de pic
tură 
tutui 
Sala 
Sion

niei „Italiana" de Mendelssohn 
Bartholdy am fi dorit un mai 
autentic aer meridional iar în 
finalul ei, acel sublim Saltarello 
mai mult nerv, am regăsit în fie
care pagină interpretată precizie 
tehnică, coordonate Stilistice, bo
găție dinamică, o multitudine de 
captivante culori.

Strălucirea cu care a fost in
terpretată piesa lui Ravel, după 
numai cîteva repetiții, a oferit de 
altfel tălmăcirii semnată de Asen
sio valori antologice pentru sta
giunea în curs.

In sfîrșit, integrarea în program 
a Concertului pentru vioară de 
Pascal Bentoiu (solist Ștefan 
Gheorghiu) nu poate fi socotită 
un simplu act de complezență. 
Dirijorul a studiat temeinic 
partitura și perfecta ei asimilare 
a fost vizibilă în conducerea 
discursului muzical.
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• 10,00—11,00 Teleșcoala — emi
siune. în colaborare cu Ministerul 
Invățămîntului • Chimie — clasa 
a vili-a : Apa — soluții; • Bio
logie — clasa a IX-a : Reprodu
cerea și dezvoltarea la plante ;
• Matematică — clasa a Vl-a, a
IX-a : Cazuri de egalitate a trl- 
unghiurilor • 18.00 Deschiderea
emisiunii : Ateneu — emisiune de 
actualitate muzicală. In întîmpi- 
narea semicentenarului P.C.R., 
noi creații în genul cînteculul pa
triotic ; Reportajul săptămînil ; 
Noutăti din viata muzicală internă 
și internațională • 18,30 Toate 
pînzele sus ! — emisiune pentru 
pionieri • 19,15 Publicitate • 19,20 
1001 de seri • 19,30 Telejurnalul 
de seară • 20,00 CINCINALUL 
1966—1970 IN CIFRE ȘI IMAGINI. 
Pentru cei douăzeci de milioane
• 20,20 Seară de teatru : „Hedda
Gabler" de Henric Ibsen. In dis
tribuție ; Ingrid Bergman, Mi
chael Redgrave, Ralph Richard
son, Trevor Howard. Regia : 
Alex Segal • 21,45 Expediția ro
mânească transafricană. Corespon
dență ' ' ...................
• 22,00 
• 22,10 
Frazier. 
York •

de la Valeriu Cimpoieru 
Telejurnalul de noapte 

Box : Cassius Clay — Joe 
înregistrare de la New 

23,00 închiderea emisiunii.

%25c8%2599i.de
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CONSFĂTUIRI JUDEȚENE DE LUCRU ALE ACTIVULUI DE PARTID
Șl CADRELOR DE BAZĂ DIN INDUSTRIE, CONSTRUCȚII Șl TRANSPORTURI

în alte județe ale țării au avut loc, Ia sfîrșitul săptămînii trecute, consfătuiri de lucru ale acti
vului de partid și cadrelor de bază din industrie, construcții și transporturi, în cadrul cărora au fost 
analizate rezultatele obținute în cincinalul încheiat, au fost dezbătute sarcinile și măsurile practice ce 
trebuie aplicate pentru înfăptuirea cu deplin succes a planului de stat pe 1971 — primul an al noului 
cincinal.

La consfătuiri au participat și au luat cuvîntul în încheierea dezbaterilor tovarășii : MANEA MA- 
NESCU — județul Dîmbovița, VIRGIL TROFIN — județul Argeș, FLORIAN DANALACHE — județul 
Buzău, PETRE LUPU — județul Alba, LEONTE RAUTU — județul Iași, MIRON CONSTANTI- 
NESCU — județul Bacău, MIHAI DALEA — județul Caraș-Severin, MIHAI GERE — județul Co
vasna, ION ILIESCU — județul Dolj. ION PAT AN — județul Tulcea.

Consemnind succesele dobîndite în cincinalul încheiat, efectele pozitive ale măsurilor adoptate de 
partid pentru perfectionarea organizării, conducerii și planificării economiei naționale, participantei la 
dezbateri au supus unei exigente analize critice neajunsurile existente în diferite unități productive și 
au făcut valoroase propuneri menite să ducă la ridicarea pe o treaptă calitativ superioară a întregii 
activități economice. . . w

Prin caracterul lor de lucru, consfătuirile județene generează prețioase concluzii și masuri efi
ciente a căror aplicare va contribui la îmbunătățirea activității din industrie, construcții și transporturi, 
la îndeplinirea planului de stat pe anul în curs, an de importantă decisivă pentru înfăptuirea princi
palelor obiective ale întregului cincinal.

I

( SÂ OBȚINEM
RANDAMENTE MAXIME

IN UTILIZAREA
POTENȚIALULUI

PRODUCTIV
Nu mai trebuie demon

strată legătura strînsă care 
există între gradul de uti
lizare a potențialului teh
nic și uman din fiecare în
treprindere și nivelul re
zultatelor economice obți
nute. Tocmai avînd în ve
dere acest raport de deter
minare directă și pornind 
de la analiza critică, obiec
tivă, a rezultatelor înregis
trate în anul trecut, parti
cipant» la consfătuiri au a- 
bordat cu competență și 
într-un spirit de înaltă res
ponsabilitate problemele 
majore ale utilizării rațio
nale a mașinilor, utilajelor 
și instalațiilor, ale reparti
zării judicioase și folosirii 
complete a forței de muncă 
în fiecare unitate econo
mică. Fie că este vorba de 
o întreprindere industrială, 
de un șantier sau o unita
te de transport, aspectele 
esențiale ale gospodăririi 
zestrei tehnice și folosirii 
raționale a forței de muncă 
au fost abordate la consfă
tuirile din județele Dolj, 
Argeș, Bacău. Dîmbovița și 
Covasna din perspectiva 
necesității lichidării neîn- 
tîrziate a neajunsurilor care 
s-au semnalat și aplicării 
cu consecvență a indica
țiilor cuprinse în ultimele 
documente de partid, in. 
cuvântările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Utilizarea cu indici su
periori a mașinilor și uti
lajelor nu constituie un 
scop în sine, au subliniat 
vorbitorii, ci ea este o con
diție primordială a valori
ficării eficiente a eforturi
lor financiare pe care Ie 
face statul nostru pentru 
dotarea tuturor întreprin
derilor cu mașini și utilaje 
de înaltă tehnicitate. în ul
timii ani. așa cum s-a ară
tat la consfătuirea din ju
dețul Dolj, în toate între
prinderile a avut loc un 
amplu proces de moderni
zare, fondurile de investiții 
materializîndu-se în utila
je și instalații cu parame
trii la nivelul tehnicii ac
tuale existente pe plan 
mondial. Din păcate, multe 
din aceste mijloace tehnice 
nu sînt folosite la întreaga 
capacitate, ceea ce afec
tează direct nivelul efi
cienței economice. La uzi
na „Electroputere" din
Craiova, de exemplu, indi
cele de încărcare a princi
palelor utilaje a fost scă
zut, sarcinile de producție 
ale uzinei fiind inferioare 
gradului de înzestrare teh
nică. Astfel, indicele de fo
losire a strungurilor para
lele oscilează între 63—74 
Ia sută, la strungurile ca
rusel între 60—65 la sută, 
la frezele verticale între 
44—00 la sută din totalul 
timpului maxim disponibil. 
De asemenea, există uti
laje și instalații care nu au 
funcționat niciodată, iar 
altele lucrează sub parame
trii proiectați. „Ținînd sea
ma de experiența acestui 
colectiv — a arătat Con
stantin Tudor, secretar al 
Comitetului județean Dolj 
al P.C.R.. și de măsurile ce 
trebuie luate în continuare 

organi- 
a 

cu 
în
se

pentru mai buna 
zare a producției și 
muncii, putem afirma 
toată certitudinea că 
condițiile actualei dotări 
poate realiza cu ușurință 
la' uzina „Electroputere" o 
creștere a producției, în 
1971. cu 10—15 la sufă.

Pentru aceasta este nece
sar, însă, ca tovarășii din 
comitetul de partid și con
siliul de administrație al 
grupului de uzine „Elec
troputere" să întreprindă 
măsuri energice și imedia
te pentru ca uzina să cu
noască o reînnoire com
pletă din punct de vedere 
al organizării producției și 
a muncii, să se treacă cu 
toată hotărîrea la genera
lizarea schimbului doi și ex
tinderea schimbului trei".

Aducind în discuție cau
zele care determină un 
grad scăzut de utilizare a 
capacităților de producție, 
numeroși vorbitori s-au 
oprit asupra neajunsurilor 
semnalate în aproviziona
rea tehnico-materială. în 
primele două luni din acest 
an, numeroase întreprin
deri din județele Buzău, 
Alba, Argeș, Dîmbovița, 
Dolj și Iași au întîmpinat 
o serie de greutăți în pro
ducție, soldate cu pierderi 
de timp, nerespectarea rit
micității fabricației, dato
rită lipsei de materii pri
me. materiale, piese de 
schimb și subansamble. 
„Deși există contracte e- 
conomice ferme, mulți fur
nizori nu le respectă 
— arăta Marcel Bosîn- 
ceanu, secretarul Comi
tetului orășenesc de partid 
Blaj. Multe din lipsurile 
semnalate în anul trecut. în 
această privință, la Com
plexul de prelucrare a lem
nului din Blaj, se mențin și 
în acest an. Așa. de pildă, 
in luna ianuarie a început 
fabricarea mobilei cu o lip
să de 25 000 mp PAL. Cei 
în măsură să rezolve a- 
ceastă problemă găsesc tot 
felul de justificări. Trebuie 
înțeles. însă, că atîta vre
me cit lipsește materia pri
mă justificările nu folo
sesc la nimic. După o si
tuație încheiată recent, re
zultă că. în prezent, din 
cantitatea de 82 000 mp PAL 
necesar producției trimes
trului I. s-au primit numai 
42 000 mp. Evident că. în a- 
ceastă situație, nu se poate 
respecta tehnologia, nu
meroase mașini și utilaje 
nu funcționează din lipsă 
de materie primă, realizarea 
ritmică a sarcinilor de plan 
este pusă sub semnul în
trebării". Pornind de la a- 
semenea situații critice ac
tuale. numeroși participant! 
la dezbateri au arătat că 
este necesară o intervenție 
imediată a centralelor in
dustriale — organisme di
rect răspunzătoare de a- 
provizionarea tehnico-ma
terială a întreprinderilor 
din subordine — care tre
buie să-și exercite cu au
toritate atribuțiile cu care 
au fost învestite în acest 
sens.

Valorificarea maximă a 
potențialului tehnic și u- 
man din fiecare întreprin
dere a fost analizată in 
toate consfătuirile județene 
și din unghiul de vedere al 
întăririi disciplinei in 
muncă. Vorbitorii au adus 
în discuție problema risi
pei de timp de lucru, fe
nomen existent în anumite 
întreprinderi, generat de 
absente nemotivate. de 
proasta organizare a locu
lui de muncă. Ei au sub
liniat. totodată, importanta 
deosebită pe care o are res
pectarea cu strictețe a pre
vederilor Legii privind în
tărirea disciplinei și orga
nizării muncii.

din acest an și din între
gul cincinal 1971—1975 să 
fie îndeplinite în condițiile 
unei continue modernizări 
și diversificări a produc
ției, ale unei permanente 
înnoiri a nomenclatoarelor 
de producție, în așa fel in
cit ponderea produselor de 
înaltă complexitate și teh
nicitate, cu caracteristici și 
parametri funcționali su
periori, in volumul total 
al producției, să crească cit 
mai mult. în cadrul con
sfătuirii din județul Caraș- 
Severin. bunăoară, Ion 
Grasoi, secretar al comite
tului județean de partid. 
Mircea Popa, director ge
neral al Grupului de uzine 
constructoare de mașini 
din Reșița, și Ion Coz- 
muța, secretar al Comitetu
lui orășenesc de partid O- 
țelul Roșu, au arătat că 
trebuie depuse eforturi 
susținute pentru menține
rea competitivității produ
selor recent asimilate în 
fabricație și, îndeosebi, pen
tru redobîndirea competi
tivității acelor produse — 
motoare electrice, compre- 
soare, motoare Diesel, po
duri rulante, macarale turn 
etc — care, neținînd pasul 
cu progresul tehnic, au a- 
juns să aibă caracteristici 
tehnico-economice inferi
oare celor ale unor pro
duse similare fabricate în 
alte țări, să se realizeze cu 
cheltuieli materiale și mai 
ales cu consumuri, de metal 
superioare celor înregis
trate în diferite uzine cu 
profil asemănător de peste 
hotare. Un sprijin prețios 
în activitatea de asimilare in 
fabricație a unor noi tipuri 
de oteluri cu caracteristici 
superioare și a unor noi 
mașini și utilaje. în pro
ducerea de cărbune cocsi- 
ficabil și de minereuri com
plexe. ca de altfel și în 
alte domenii, pot acorda 
cadrele didactice universi
tare. specialiștii Institu
tului politehnic timișorean 
și ai Bazei de cercetări 
științifice din Timișoara a 
Academiei, la al căror po
tențial creator s-a apelat, 
din păcate, prea puțin pînă 
acum.

Directorul general al 
Uzinei mecanice din Cugir, 
ing. Nicodim Roșea, ing. 
Alexandru Dumitrache, se
cretar al Comitetului jude
țean Iași al P.C.R., ing. 
Mihai Liculescu, directorul 
general 
uzine pentru 
mașini 
iova, și 
insistat, 
de idei, 
întăririi 
de cercetare — 
din întreprinderi.

Referiri critice și propu
neri de măsuri de amelio
rare a unor situații s-au 
făcut nu numai în legătură 
cu concepția produselor, ci 
și cu privire la cea de-a 
doua condiție de bază a 
înaltei calități a oricărui 
produs : acuratețea execu-

al Grupului de 
aparataj și 

electrice din Cra- 
alți vorbitori au 
în această ordine 

asupra necesității 
compartimentelor 

proiectare

tiei. S-a criticat, bună
oară, faptul că diferite 
produse ale Uzinei de con
strucții metalice și mașini 
agricole din Bocșa. Uzinei 
de instalații de morărit 
din Topleț, Combinatului de 
exploatare și industrializare 
a lemnului din Caransebeș, 
ca și ale industriei locale 
din județul Caraș-Severin, 
nu se ridică întotdeauna 
la înălțimea exigențelor 
justificate ale beneficiari
lor. Așa se face că în a- 
cest județ s-au înregistrat 
anul trecut aproape 1 006 
de refuzuri de produse din 
cauza calității lor necores
punzătoare.

în marea lor majoritate 
— s-a arătat în cadrul 
consfătuirii din județul 
Covasna de către Mihai 
Kanyadi, inspector șef 
pentru controlul calității 
produselor — calitatea slabă 
și refuzurile apar din cau
za nerespectării tehnologii
lor de fabricație prescrise, 
a prevederilor standardelor 
de stat și a normelor in
terne, din cauza introduce
rii în procesul de fabrica
ție a unor materiale neco
respunzătoare. din cauza 
slabei calificări a unor 
muncitori și a insuficientei 
exigențe a organelor însăr
cinate cu controlul calității 
produselor. Se desprind 
deci cu claritate cîteva di
recții în care trebuie acțio
nat în scopul asigurării 
unei înalte calități a pro
duselor : întărirea discipli
nei tehnologice, recepționa- 
rea mai atentă a materii
lor prime, perfecționarea 
pregătirii profesionale a 
unor salariați, întărirea 
serviciilor de control teh
nic de calitate. Este exact 
modul în care, potrivit ce
lor relatate de ing. Ion 
Huțanu, directorul general 
al Combinatului textil din 
Iași, acționează colectivele 
unităților textile ieșene în 
scopul îmbunătățirii cali
tății produselor pe care le 
fabrică.

— Deși refuzurile de ca
litate au scăzut mult fată 
de anii precedenți — arăta 
ing. Bujor Roșea, directorul 
general al Centralei indus
triale de materiale refrac
tare din Alba Iulia — pro
blema îmbunătățirii calită
ții produselor noastre con
tinuă să fie de mare ac
tualitate. Se vor lua. de a- 
ceea, îndeosebi la Fabrica 
de produse refractare 
Alba Iulia, o serie de 
suri de perfecționare a 
ceselor tehnologice, de 
movare a realizărilor 
greșului tehnic.

Problema calității a re
venit ca un leit-motiv și în 
cadrul consfătuirii din ju
dețul Tulcea. S-a subliniat, 
în acest sens, necesitatea 
SDoririi competitivității pro
duselor, faptul că organiza
țiile de tineret și sindica
tele au datoria să acțione
ze cu mai multă consec
ventă pe linia ridicării ca
lificării profesionale a ca
drelor.

asupra eficienței economice. 
,,în unitățile aparținind in
dustriei republicane din ju
dețul Covasna s-a înregis
trat în anul trecut o depă
șire a cheltuielilor la 1 000 
lei producții-marfă de 0,80 
lei. Aceasta a fost cauzată 
în principal de C.E.I.L.-Tg. 
Secuiesc, arăta Zoltan Dru- 
mek. secretar al Comitetu
lui județean Covasna al 
P.C.R. Situația anormală de 
la acest combinat se dato
rează neurmăririi la timp a 
evoluției cheltuielilor, de
pășirii consumurilor mate
riale la unele produse. A- 
semenea situații au existat 
și la alte unități din județ. 
La uzinele textile „Oltul", 
din cauza nerespectării teh
nologiei, s-au înregistrat 
consumuri de materii pri
me mari la producția de 
țesături. Este absolut nece
sar ca, pornind de la ana
liza critică a acestei situa
ții, conducerile întreprinde
rilor, organele și organiza
țiile de partid să intervină 
operativ și eficace pentru 
curmarea neajunsurilor”.

Este un lucru bine știut 
că nivelul eficientei econo
mice, gradul de rentabilita
te, în general, acumulările 
bănești depind în mare mă-

sură și de hotărîrea cu care 
conducerile de întreprin
deri înțeleg să lichideze 
cheltuielile neeconomicoase, 
să înlăture toate sursele de 
irosire a mijloacelor ma
teriale și financiare. Nu 
întîmplător. în consfătuiri
le din județele Tulcea. Ba
cău. Alba. Argeș. Dolj, o 
serie de vorbitori au făcut 
o analiză amănunțită a 
cheltuielilor neeconomicoa- 
se. în special a dobînzilor 
penalizatoare și a rebutu
rilor care se ridică la mul
te milioane de lei. arătînd 
că acestea not și trebuie să 
fie substantial diminuate.

Nu trebuie să privim re
zultatele activității între
prinderilor doar sub raport 
cantitativ — au subliniat 
vorbitorii — ci și sub as
pectul eficientei economice, 
aceasta fiind o problemă 
esențială a dezvoltării eco
nomiei în etapa actuală, a 
cărei importantă a fost 
subliniată în repetate rîn- 
duri de către conducerea 
partidului. Trebuie să se 
cunoască în fiecare mo
ment ce produce fiecare u- 
nitate. ce sortimente, care 
este gradul lor de rentabi
litate.

PARTICIPARE SPORITĂ

LA COMERȚUL EXTERIOR 
AL TĂRII

cu peste 1 milion lei valută. 
Directorul Uzinei mecanice 
Muscel, Victor Nagy, uni
tate a cărei producție este 
destinată exDortului în pro
porție de 96 la sută, arăta, 
la consfătuirea de lucru din 
județul Argeș, că are rezol
vate problemele de export. 
Suplimentarea producției 
pentru export și obținerea 
de valută în plus în acest 
an. a menționat vorbitorul, 
depinde de asigurarea la 
timp a unor utilaje și de 
stabilirea cooperării cu alte 
întreprinderi din țară pen
tru realizarea unor suban- 
samble și piese, lucru pe 
deplin realizabil. Colecti
vul uzinei va depune efor
turi pentru asimilarea unor 
noi tipuri de autoturisme 
de teren care sînt solicitate 
pe piața externă.

Prin punerea în valoare 
a noi rezerve — a arătat 
Gheorghc Costea, secretar 
al Comitetului județean de 
partid Alba — a reieșit că 
este posibil să se suplimen
teze exportul pe acest an 
cu 1 000 mașini de cusut, 
330 tone utilaje pentru in
dustria metalurgică, 6 ma
șini unelte și alte produse.

Referindu-se la indicațiile 
date de secretarul general 
al partidului cu privire la 
reducerea importului. un 
mare număr de vorbitori 
au scos în evidentă unele 
măsuri pe care Ie între
prind în scopul asimilării 
de noi produse și amplifi
cării acțiunii de dotare a 
întreprinderilor cu ma- 
șini-unelte. utilaje și in-

va- 
ace- 
ur- 

con-

stalații tehnologice de pro
ducție proprie. în această 
direcție, inginerul șef al 
Uzinei de prelucrare a ma
selor plastice din Buzău. Ion 
Viga. arăta că specialiștii 
întreprinderii realizează, pe 
baza proiectelor proprii, un 
cuptor special destinat spo
ririi producției de cărbune 
pentru industria chimică și 
farmaceutică, acțiune ce se 
soldează cu reducerea im
porturilor și obținerea unei 
economii de 1 540 000 lei va
lută. Alte 350 000 lei 
Iută s-au realizat în 
eași întreprindere în 
ma unor dispozitive
cepute aici pentru a fi uti
lizate la fabricarea foliilor 
de polietilenă destinate a- 
griculturii. în cuvîntul său. 
ing. Bujor Roșea, director 
general al Centralei indus
triale de materiale refrac
tare. cita printre măsurile 
luate în vederea diminuă
rii importului sporirea sub
stanțială în acest an a pro
ducției de cărămizi ultra- 
ușoare. create după un 
procedeu original pentru 
prima dată în țară. Ing. 
Constantin Tzitzeclis, direc
torul Uzinei de utilaj pe
trolier din Tîrgoviște. arăta 
la consfătuirea din județul 
Dîmbovița că întregul co
lectiv al uzinei s-a angajat 
să realizeze, anul acesta, 
prin autoutilare. printre al
tele. cinci mașini agregat 
si alte instalații și utilaje 
în valoare totală de 8.5 mi
lioane lei. realizindu-se pe 
această cale și o economie 
de 1.3 milioane lei valută.

CONTINUĂÎNNOIREA
Șl CALITATEA ÎNALTĂ 

A PRODUSELOR — 
CERINȚE DE PRIMĂ 

ÎNSEMNĂTATE
în intervențiile lor, nu

meroși participant la dez
bateri au subliniat faptul

alecă interesele majore 
economiei cer ca sarcinile 
de plan simțitor sporite

din 
mă- 
pro- 
pro- 
pro-

în ansamblul dezbateri
lor, un loc important l-au 
ocupat. în fiecare consfă
tuire de lucru, măsurile 
care se impun a fi luate 
pentru o cit mai bună va
lorificare a avantajelor 
create prin descentraliza
rea activității de comerț 
exterior. Participant» au 
subliniat atenția care tre
buie acordată organizării 
fabricării acelor produse și 
sortimente care asigură o 
valorificare superioară și 

. un grad ridicat de prelu
crare a materiilor prime, 
diversificării și 
performantelor 
ale produselor 
exportului. Ei au 
pentru ridicarea 
activității de comerț exte
rior se impune o cunoaș
tere temeinică a cerințelor 
și exigentelor beneficiari
lor. fiecare unitate econo
mică trebuind să dovedeas
că mai multă promptitudi
ne și mobilitate 
le cu partenerii 
ceea ce privește 
de livrare. să 
înaltă calitate 
livrate, să acționeze pentru 
a obține preturi cit mai 
bune pe piața externă, po
trivit cu calitatea și per
formantele produselor vin- 
dute.

Anul 1971 — a arătat ing. 
Constantin Tudor, secretar 
al Comitetului județean 
Dolj al P.C.R. — are pentru 
județul Dolj o semnificație 
deosebită în ceea ce pri
vește planul la export, care

ridicării 
calitative 
destinate 
arătat că 
eficienței

în reia ti i- 
externi în 
termenele 

asigure o 
produselor

înregistrează o creștere de 
67.3 la sută față de nivelul 
anului 1970, fapt care im
plică o mal bună organi
zare a producției și a mun
cii in fiecare întreprindere. 
Pentru onorarea în cele 
mai bune condiții a sarci
nilor la export, a mențio
nat vorbitorul — se impu
ne înlăturarea de urgentă a 
unor deficiente care preju
diciază îndeplinirea planu
lui. In primele luni din 
acest an la nivelul ju
dețului s-a contractat la 
export numai 51 la sută 
din planul anual.

Mai mulți vorbitori au 
scos în evidentă condițiile 
pe care le au întreprinderi
le pentru îndeplinirea și de
pășirea planului de export. 
„Am vizitat unele între
prinderi similare ale fir
melor cu care întreținem 
relații — a spus ing. Eugen 
Sandu, secretarul Comitetu
lui de partid al Uzinei de 
sîrmă și produse din sîrmă 
Buzău — și am constatat 
că nu sîntem cu nimic mai 
prejos. Ca urmare a pros
pectării de noi piețe, am 
putut să cunoaștem mai 
bine cerințele beneficiari
lor, ne-am propus să di
versificăm producția la toate 
sortimentele de sîrmă și 
îndeosebi la electrozi pen
tru sudură. Concomitent cu 
sporirea producției destina
te exportului, vom asimila 
o serie de piese de schimb, 
fapt ce ne va permite să 
reducem importul pe 1971

PERFECTIONAREA
ACTIVITĂȚII DE INVESTIȚII

Întruchipare concludentă 
a politicii partidului și sta
tului nostru de dezvoltare 
în ritm susținut a tuturor 
ramurilor producției ma
teriale. de repartizare ra
țională în profil teritorial 
a forțelor de producție, de 
înflorire multilaterală a tu
turor localităților, activita
tea de investiții cunoaște 
in acest an o puternică ex
tindere în toate județele 
țării. Apare astfel întru- 
totul firească atenția deose
bită acordată în cadrul ac
tualelor consfătuiri anali
zei multilaterale a proble
melor legate de înfăptuirea 
integrală a planului de in
vestiții pe anul în curs și 
pe următorii ani ai noului 
plan cincinal.

După cum s-a relevat în 
consfătuiri. într-o serie de 
județe, deși planul de in
vestiții oe anul trecut a 
fost realizat, iar în unele 
locuri chiar depășit, se 
consemnează întîrzieri în 
ce privește punerea în 
funcțiune în termenele sta
bilite a unor capacități de 
producție. Astfel, așa cum 
arăta în cuvîntul său Ni- 
colae Bușiu, prim-vicepre- 
sedinte al Consiliului popu
lar județean Caras-Seve- 
rin. în acest județ 9 din 
cele 20 de capacități de

producție înscrise în pla
nul de investiții pe anul 
1970 nu au fost puse in 
funcțiune in termenele sta
bilite. ceea ce a avut re
percusiuni negative asu
pra activității unor unități 
productive din Reșița, Mol
dova Nouă și altele. De a- 
semenea, la sfîrșitul anu
lui trecut. în județul Argeș 
au rămas ..restante" 91 lu
crări. Referindu-se la cau
zele unor asemenea întîr
zieri. Alexandru Călinoiu, 
director-adiunct al sucursa
lei județene a Băncii de 
investiții, arăta că încă se 
încep prea multe lucrări 
fără o temeinică pregătire 
prealabilă. dispersîndu-se 
mijloace materiale și fi
nanciare pe un număr prea 
mare de șantiere.

Mai multi vorbitori, prin- __  < .
tre care Nicolae Vezea,. planului, 
director general al între
prinderii de construcții- 
montaj Pitești. Cornel Croi- 
toru. directorul Direcției 
de industrie locală din ju
dețul Bacău. Dumitru Po- 
gaci. directorul Fabricii de 
ciment din Fieni. Lucian
Mititelu, directorul Uzinei 
de strunguri, și Nicolae 
Sîrbu, directorul Uzinei de 
oteluri aliate din Tîrgoviș- 
te. au semnalat persistenta 
unor întîrzieri în asigura-

rea la timp a documenta
țiilor tehnice, lipsuri în a- 
provizionarea șantierelor 
cu materiale de construc
ții. neconcordanțe între 
termenele de execuție a 
construcțiilor și asigurarea 
utilajelor și instalațiilor 
tehnologice. Din cauza ne- 
contractării din timp a uti
lajelor. a nesincronizării 
diferitelor faze de execu
ție a noilor capacități de 
producție. la Fabrica de 
frigidere Găești și la alte 
unități din județul Dîmbo
vița. de exemplu, s-a în
cheiat construcția unor 
hale de producție (circa 
6 000 mp) care așteaptă de 
luni de zile să fie dotate 
cu utilajele și instalațiile 
aferente.

Pe lingă măsurile opera
tive ce se impun pentru 
curmarea cit mai grabnică 
a acestor anomalii, vorbi
torii au insistat asupra ne
cesității respectării cu fer
mitate a noilor reglemen
tări privind organizarea, 
planificarea și execuția in
vestițiilor. Apreciind juste
țea și oportunitatea regle
mentărilor adoptate centru 
îmbunătățirea activității in 
domeniul investițiilor, par
ticipant» Ia dezbateri au 
accentuat asupra necesității 
unui efort coordonat al tu
turor factorilor care con
cură la realizarea investi
țiilor : beneficiar, construc
tor. proiectant și furnizor 
de utilaje.

Pe baza realităților exis
tente. a experienței acumu
late în desfășurarea mun
cii pe șantiere, au fost fă
cute propuneri menite să 
asigure o mal bună conlu
crare practică între facto
rii care contribuie la reali
zarea investițiilor în ca
drul unor platforme indus
triale complexe. Astfel, di
rectorul general al Grupu
lui de șantiere Tîrgoviște. 
Aurel Micu, a propus con
stituirea unui1 colectiv co
ordonator care să reuneas
că reprezentanți ai tuturor 
ministerelor beneficiare și 
ai Ministerului Construc
țiilor Industriale, care să 
se ocupe de solutionarea 
promptă a problemelor ce 
șe ivesc în diferitele etape 
de.execuție a lucrărilor pe 
această platformă unde se 
înaltă obiective industriale 
de mare importantă pentru 
economia națională : uzina 
de oțeluri aliate, uzina de 
strunguri, fabrica de surse 
de lumină.

Numeroase alte propu
neri converg către scurta
rea termenelor de execuție 
a investițiilor și atingerea 
rapidă a parametrilor pro
iectați, în vederea obținerii 
unor producții suplimen
tare ,, față,, de ..prevederile 
--------- 1. Prezerrtirtd o pro
punere în acest sens. ing. 
Zamfir Stancu, director al 
Grupului industrial de pe
trochimie Borzești, a arătat 
că prin scurtarea termene
lor de punere în funcțiune 
a noilor instalații de poli- 
clorură de vinii și .realiza
rea parametrilor proiec
tați la noile instalații se 
va obține peste prevederile 
pjanului cincinal o produc
ție marfă de peste 750 mi
lioane lei.

ANGAJAMENTE PENTRU 1971

UN IMPERATIV MAJOR
RIDICAREA CALITATIVĂ
A ÎNTREGII ACTIVITĂȚI

ECONOMICE
Aspectele vitale ale ridi

cării nivelului eficientei 
întregii activități economi
ce au preocupat în mare 
măsură pe toți participan- 
tii la consfătuiri. In dez
baterile care au avut loc 
în județele Argeș. Tulcea. 
Covasna. Dîmbovița. Ba
cău și Iași au fost eviden
țiate o 
pozitive 
într-o 
alta în 
vității muncii, 
prețului de cost, ridicarea 
indicilor de rentabilitate, 
subliniindu-se. totodată, 
unele neajunsuri ce se 
mai manifestă și pentru a 
căror lichidare comuniștii, 
toți salariat» întreprinderi
lor trebuie să acționeze ne
întîrziat. Vorbitorii au ară
tat că. pornind de la 
situațiile concrete din fie
care unitate, trebuie să se 
elaboreze programe con
crete de acțiune în scopul 
valorificării mai intense a 
rezervelor interne de creș
tere a eficientei activității 
productive.

Oprindu-se asupra unuia 
dintre factorii de bază 
definesc nivelul 
economice — 
productivității 
participantii la 
din județele
Alba. Argeș. Tulcea și Dolj

serie de rezultate 
care s-au obtinut 
întreprindere sau 
creșterea producti- 

reducerea

ce 
eficientei 
creșterea 

muncii — 
dezbaterile 

Covasna,

au arătat că. in ciuda unor 
rezultate bune înregistrate 
anul trecut, în unele între
prinderi au fost tolerate în 
mod nejustificat o se
rie de neajunsuri de na
tură tehnică și organizato
rică. neajunsuri care au 
determinat randamente 
scăzute în muncă, situate 
sub nivelul posibilităților 
și cerințelor. Iată de ce — 
au subliniat vorbitorii — 
programele de măsuri sta
bilite în adunările generale 
ale salariaților trebuie a- 
plicate neîntîrziat. întrucît 
ele cuprind numeroase pro
puneri valoroase, formulate 
de ingineri, economiști, 
muncitori și tehnicieni, pri
vind îmbunătățirea tehno
logiilor de fabricație, per
fecționarea organizării 
muncii și a locului de mun
că în special, ridicarea ca
lificării muncitorilor. Tre
buie să se organizeze în 
așa fel procesul de produc
ție incit sporurile de pro
ducție din acest an să se 
realizeze în cea mai mare 
parte pe seama creșterii 
productivității muncii.

Mai mulți vorbitori s-au 
referit la grija care trebuie 
acordată gospodăririi rațio
nale a materiilor prime și 
materialelor, reducerii chel
tuielilor de fabricație — 
factori cu influență directă

Prin telegrame adresate Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, partici
pant» la consfătuiri, în numele colective
lor de muncă, al tuturor oamenilor mun
cii din județele respective, ți-au exprimat 
hotărîrea de a întîmpina cu noi ți însem
nate realizări cea de-a 50-a aniversare^ a 
creării Partidului Comunist Român, luîn- 
du-și angajamente mobilizatoare pentru 
anul 1971.

Dintre aceste angajamente enumerăm :

ÎN JUDEȚUL BUZĂU
• Depășirea planului producjiei marfă 

cu 35 milioane lei.

• Livrarea la fondul piefei a unei pro
ducții suplimentare în valoare de 5,2 mi
lioane lei, iar la export — de 500 000 lei 
valută.

• Realizarea unor beneficii suplimenta
re în valoare de 10 milioane lei.

ÎN JUDEȚUL ALBA ÎN JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

• Realizarea de economii suplimentare 
în valoare de 6 milioane lei.

• Livrarea suplimentară la export a unei 
producții în valoare de 4 milioane lei.

• Depășirea productivității muncii cu 
700 lei pe salariat.

ÎN JUDEȚUL DOLJ

• Realizarea peste sarcinile de plan a 
unei producții marfă și a unui volum de 
prestări de servicii în valoare de 33 mi
lioane lei.

• La fondul pieței se va livra în pluș 
o producție în valoare de 6 milioane lei, 
iar la export de 2,3 milioane lei valută.

• Reducerea cheltuielilor de producție 
cu 5,3 milioane lei.

• Beneficii suplimentare în valoare de 
10 milioane lei.

• Depășirea planului producției marfă 
cu 91,2 milioane lei, realizîndu-se peste 
prevederi 1 000 tone cocs metalurgic, 5 000 
tone fontă. 8 000 tone oțel. 7 000 tone la
minate finite, 3 300 tone cărbune brut, 
2 000 tone minereu cuprifer, 5 motoare Die
sel, 1 100 mc. cherestea și altele.

• Economisirea a 1 400 tone metal și 
1 400 tone cocs metalurgic.

• Realizarea unor beneficii suplimenta
re în sumă de 11,8 milioane lei.

• Planul producției marfă industriale va 
fi depășit cu cel puțin 94 milioane lei, 
realizîndu-se peste prevederi 2 locomotive 
Diesel-electrice, 75 000 kVA transforma
toare de forță, 1 800 tone țiței, aparataj 
electric în valoare de 10 milioane lei, 2 000 
tone îngrășăminte azotoase substanță 
tivă, 3 980 mc prefabricate din beton 
mat și altele.

• Livrarea la export a unei producții su
plimentare în valoare de 1 965 000 lei va
lută.

• Obținerea unor economii suplimentare 
de 10126 000 lei.

ac- 
ar-

ÎN JUDEȚUL IAȘI
ÎN JUDEȚUL ARGEȘ :

• Depășirea planului, producției indus
triale cu 100 milioane lei.

• Livrarea suplimentară la export a 
unui volum de mărfuri în valoare de 8 
milioane lei valută.

• Reducerea prețului de cost cu 23 mi
lioane lei.

• Obținerea de beneficii suplimentare 
însumînd 40 milioane lei.

ÎN JUDEȚUL BACĂU
• Depășirea planului anual la produc

ția globală și marfă cu 110 milioane lei, 
realizîndu-se peste prevederi 1 850 tone 
țiței, 4 500 tone benzine, 300 tone mase 
plastice, 500 tone cauciuc sintetic, 15 000 
mp. țesături și altele.

• La export se va livra o producție su
plimentară în valoare de 5 milioane lei 
valută.

• Obținerea de beneficii peste plan în 
valoare de 40 milioane lei.

>

ÎN JUDEȚUL COVASNA
_ • ■ Depășirea planului la producția marfă 
industrială cu 18790 000 lei, livrîndu-se 
peste plan 15 000 tone lignit, 75 000 mp 
țesături, mobilă în valoare de 1 700 000 
lei și altele.

• Livrarea la export a unei producții 
suplimentare în valoare de 885 000 lei va
lută.

• Realizarea de beneficii peste plan în 
valoare de 4 884 000 lei.

• Depășirea planului producției marfă 
industriale cu 111 milioane lei.

• Livrarea suplimentară la export a 1 000 
tone țevi și profile din otel, 1 400 tone fire 
și fibre chimice, 400 kg streptomicină, 
100 000 mp țesături, mobilă în valoare de 
200 000 lei valută.

• Realizarea de economii la prețul de 
cost în valoare de 18 000 000 lei.

• Beneficii peste plan de 44 milioane lei.
• Depășirea sarcinilor de plan la pro

ductivitatea muncii cu 1 la sută în industrie 
și cu 2 la sută în construcții.

ÎN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA :
' ' ■ • 1 ' \ •■ ■ ■ ' , ' .

• Realizarea peste plan a unei pro
ducții marfă industriale în valoare de 50 
milioane lei, produeîndu-se peste preve
deri 25 000 tone țiței, 25,2 milioane mc 
gaze naturale, 20 000 tone ciment, 285 000 
mp țesături, 10 automacarale de 5 tone, 
piese de schimb pentru industria chimică 
în valoare de 1,6 milioane lei.

ÎN JUDEȚUL TULCEA :
• Planul producției marfă industrială va 

fi depășit cu 20 milioane lei, realizîndu-se 
o producție suplimentară de 300 tone con
serve ds pește, 400 tone pește congelat și 
proaspăt, 100 tone conserve legume, 4 500 
tone stuf recoltat și altele.

• Economisirea a 70 tone metal și 240 
tone combustibil convențional.
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Stoichițescu, clasa a

ale Institutului politehnic din ClujIntr-unui din laboratoarele

această dragoste. Dar 
atunci datează și do- 
deveni profesoară de 
sau ziaristă. Poate 

datează

fesională trebuie să ne deter
mine să nu pornim numai dc la 
noi la necesitățile pe care le are 
statul ci și invers, adică să ve
dem ce nevoi are statul și să ne 
gindim cum le putem noi onora.

Luminița Stoichițescu, 
determina momentul 
ți-ai ales profesia 7

Congresul al IX-lea al 
o fată, Mioara 
a Liceului 
i“ din Buzău 
moment dat

U.T.C., 
elevă 
Eminescu' 
la un 1 
elevii, privesc profesia cum pri
vesc pămîntenii Luna — de de
parte — și li se pare strălucitoa
re. Dar cînd primii oameni au 
pus piciorul pe Lună, au văzut 
că ea strălucește numai de pe 
pămînt. că, în realitate, ea are

■ munți și cratere și la tot pasul 
te pîndesc primejdii. „Cîți din
tre noi, cînd vom păși în profe
sia despre care acum știm 
doar că e strălucitoare, că ne 
place, că e frumoasă, nu vom 
încerca surprizele și riscurile 
cosmonauților ?"

De fapt, Mioara susținea punc
tul de vedere al colegilor ei de 
generație privind nevoia de a 
beneficia de o orientare profe
sională foarte concretă, îneît să 
poată cunoaște meseriile spre 
care tind, în intimitatea lor, 
strălucirile și servitutile care 
aparțin, pentru a putea alege 
cunoștință de cauză.

Preluînd ideile exprimate 
congres în jurul problemei ca
pitale pentru tînăra generație, 
opțiunea profesională — oferim 
astăzi pagina „Profesia ta" — e- 
levilor. Deși este dintotdeauna a 
lor și pentru ei, de data aceas
ta o consacram în exclusivitate 
punctelor lor de vedere referi
toare la orientarea profesională.

Colaboratorii anchetei de față 
sînt 10 elevi din 10 licee ale Ca
pitalei. Noi am pus doar între
bări.

Vergu, 
„Mihai 
spunea 
că ei,

Mă gîndesc cît de necesară ar 
fi o propagandă în jurul licee
lor industriale. Cred că foarte 
mulți colegi' de-ai mei ar fi fost 
interesați să meargă la licee de 
acest gen. Dar pur și simplu 
n-au știut de existența lor.

Adrian Chenzbraum, clasă a 
Xl-a. Liceul „N. Bălcescu" : Este 
într-adevăr prea tîrziu să faci 
orientare profesională în clasa a
XI- a, dar și într-a Vil-a mi se 
pare prea devreme...

Gabriel Constantinescu, clasa 
a Xl-a, Liceul „Ion Neculce" : 
Dar de ce prea devreme ? Eu am 
impresia că. cu cît începe mai 
timpuriu îndrumarea noastră 
spre o profesie, cu atît mai bine.

Constantin Săndoiu, clasa a
XII- a, Liceul „Aurel Vlalcu" î 
Nu știu cît e de științific ceea

ce spun, dar intuiția mea de elev 
ajuns într-a XII-a mă face să 
admit că, cu „cît mai devrgjne, 
cu atît mai bine". Să mă explic: 
sînt elevi care se dezvăluie 
foarte timpuriu ca avînd aptitu
dini distincte în anumite dome-

nii. Ei trebuie ajutați să și 
cultive și îndrumați spre treap
ta, de învățămînt cea mai potri
vită. Dar există masa de elevi, 
elevul mediu, dar nu mediocru. 
Ce se întîmplă cu cei din aceas- 

categorie, de fapt, cea mai nu-

Luminița
XII-a, Liceul nr. 39 : Iubesc li
teratura. Am impresia că m-am 
născut cu 
nu tot de 
rința de a 
literatură
că momentul deciziei 
din clasa a X-a, cînd am ales 
umanul, împotriva tuturor pre
judecăților că aici vin cei ce 
fug de matematică. Eu fugeam 
spre literatură.

Trecînd însă de la mine la 
toată clasa, mă gîndesc cu cîtă 
ușurință se face opțiunea pen
tru uman sau real. Există chiar
o anumită indolență : licean să 
fii! Dar de ce? Pentru diplomă? 
Din păcate, sînt părinți care cul- 

îndolență și-și

Dan Negrea : Îmi pare rău, 
dar nu sistemului de orientare 
profesională îi datorez opțiunea 
mea. La noi în liceu există un 
colț al orientării profesionale. 
Acum nu înțeleg de ce l-au pus 
Ia colț, adică într-un loc pe undă 
nu trece nimeni ?

Rozalia Moșoiu, clasa â Xl-a, 
Liceul „C. Petrescu" : Noi avem 
ceva mai mult, un cabinet de o- 
rientare, cu rețeaua școlilor post 
liceale, a facultăților, chiar și a 
școlilor post generale. Dar se 
ține sub cheie. Eu am avut posi
bilitatea să le văd pentru că. nee- 
xistînd destule clase, mai facem 
aici orele de limbi străine, mai 
ținem cîte o adunare U T.C.

Viorica Șoimu : Ne-am gîndit 
și am ajuns la concluzia că tre
buie să avem și noi un cabinet 
de orientare profesională Acum 
sîntem în tratative cu direcțiu- 

o sală
ceva cît de 
se putea sta 

elevii și pă- 
Pentru că nu 

i colective mari 
discutăm des-

șurubam și deșurubam șurub/fi 
și piulițe. Probabil că în rapor
tul de bilanț a sunat frumos : 
clasa de fizică a lucrat pe pro
filul ei, la Electromagnetica. Dar 
mai formal deck atîta cred ea 
nu se poate.

Dan Buruiană : Sistemul orien
tării profesionale ? E o noțiune 
prea abstractă și nu s-a materia
lizat la noi în liceu i n-avem nici 
cabinet, nici colț, nici panouri.

Să înțelegem de aici că 
orientarea spre profesie 
v-o datorați exclusiv, vouă 
înșivă 7

tă această

să ne acorde 
clasă, sau

pentru a 
vorbă cu

nea 
de 
mic, 
de
rinții, individual, 
e bine să adunăm 
într-o sală și să 
pre profesie.

Gabriel Constantinescu : Cei 
care învățăm la ,.Neculce“ avem 
avantajul unui cabinet de orien-

CUI DATORAȚI
ADRIAN CHENZBRAUMLUMINIȚA STOICHIȚESCU

O întrebare esențială

Ești în clasa a XII-a, 
Dan Negrea. Aproape ab
solvent. Bănuim că ești 
„posesorul" unei hotărîri 
ferme privind propria-ți 
profesie. Avînd aceste a- 
tuuri, poți fixa cînd anu
me urmează să înceapă o- 
rientarea profesională ? ALEGEREA CARIEREI?

Dan Negrea, Liceul nr. 21 1 
Cînd să înceapă orientarea pro
fesională ? Consider că nu e des
tul să se facă eforturi pentru 
clasele a IX-a, a X-a, a Xl-a și 
cu atît mai puțin pentru a XII-a, 
cînd profesia e deja aleasă. Mi 
se pare paradoxal, spre exem
plu, că, la noi în liceu, cîhsa a 
XII-a nu face practică în pro
ducție, și în schimb’ are ore 
de... orientare profesională. Ce 
să ne mal orientăm 
In clasa a XII-a ?

De ce nu se face 
tru clasele a Vil-a,

noi. acum,

nimic pen- 
cînd elevii 

se apropie de pasul primei ale
geri — între liceu teoretic, de 
specialitate, ori școală profesio
nală ? Aici trebuie insistat — 
este prima alegere și poate cea 
mai importantă. GABRIEL CONSTANTINESCU ROZALIA MOȘOIU

meroasă, care nu-și cunosc ap
titudinile, care-și dau seama 
foarte tîrziu de ceea ce pot face? 
Dacă nu se intervine, va acționa 
asupra lor subiectivismul, voin
ța părinților sau ce vorbește lu
mea din jur. Dacă se intervine, 
atunci sîntem ordonați de la o 
anumită vîrstă spre un domeniu 
util. Mă gîndesc și eu la liceele 
de specialitate ori la școlile pro
fesionale. Dacă elevii le-ar cu
noaște, chiar dacă nu-și dau sea
ma de aptitudini, ajunși într-o 
asemenea școală și-ar canaliza 
interesele într-un anumit fel 
S-a nimerit ca aptitudinile să 
coincidă cu profilul școlii ? E un 
lucru îmbucurător. Dacă nu s-a 
nimerit, elevul, fiind la vîrsta 
cînd e foarte modelabil, poate 
deveni interesat, pînă la pasiune, 
de domeniul respectiv.

Pînă la urmă, orientarea pro-

mai a-

a Xl-a, 
Cred că 
de cînd

si desenul Tot de a- 
casă, se discută despre 
despre un viitor arhi-

Șoimu, clasa a XT-a,
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BUBA DOINA — comuna 
Putna, județul Suceava :
După terminarea liceului (desi
gur, la secția „tehnicieni den
tari") dai bacalaureatul și apoi 
îți poți continua studiile în in- 
vățămîntul superior. Probele se 
dau (scris și oral) la limba ro
mână și matematică, din mate
ria claselor V—VIII. Succes, și 
mulțumesc pentru urări.

NICOLETA ZAHARIA — Co- 
roești, jud. Vaslui : La Faculta
tea de limba și literatura ro
mână (secundar limbă romani
că) sint și cursuri fără frecven
ță (5 ani). Cealaltă școală care 
vă interesează, are o durată de 
2 ani. Dar, dată fiind situația 
dv., vă sugerez să urmați un 
institut pedagogie de 3 ani (de 
pildă, cel din Bacău, Calea Mă- 
rășești nr. 157) unde funcționea
ză și o facultate de filologie cu 
specialitatea principală dorită și, 
secundară, limba franceză. Ce 
părere aveți despre sugestia 
mea ?

OPREA ANDREI, — județul 
Teleorman : Faptul că mi-ați 
recunoscut „un caracter relativ 
bonom' 
vărul i 
care 
mi-a 
mică.
descopere cineva chestiile astea 
și toată strădania depusă pen
tru a mă „maturiza" cît de cît' 
(firește; după puterile mele), ar 
fi rămas necunoscute.

în ce privește meseria de pro
fesor de literatură, ne situăm 
pe poziții diametral opuse : mie 
mi-ar fi 
vreme ce 
intra la 
limpede : 
mai vorbim. Cit despre viitorul 
profesiunilor la care te referi, 
„viitorul" nu depinde de profe
siune ci de... profesionist. Dacă 
demonstrați că știți realmente 
ceea ce se presupune că ar 
trebui să știți și, mai ales, că 
faceți ceea ce așteaptă ceilalți 
să faceți, atunci, vorba poetu
lui : viitor de aur... pe care, de 
altfel, vi-1 și urez.

i“ și că ați acceptat ade
că am ajuns Ia „o oare- 
treaptă de maturizare", 

prilejuit o bucurie nu 
Nici nu mai speram să

plăcut grozav — de 
nu te îndoiești că vei 
filologie, răspunsul e 

intră și după aceea

BUDEA GH, — Gurahonț- 
Arad : La Institutul de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. 
Caragiale" din București, B-dul 
Schitu Măgureanu nr. 1, func
ționează o secție de operatorie 
de film, cu și fără frecvență, 
necesitînd în ambele cazuri 4 
ani de studii.

Cît despre' televiziune, adre- 
sați-vă z întrebarea emisiunii 
„Steaua polară" care, avînd ca 
obiect orientarea profesională și 
fiind „la ea acasă", v-ar putea 
îndruma cu mai multă autorita
te, cum să deveniți „operator 
camere de luat vederi" la tele
viziune, și poate să vă explice 
de ce nu v-au răspuns la scri-

orice caz, la toate întrebările 
(multe la număr) pe care mi le-ai 
adresat ți-ar putea răspunde mai 
bine serviciul personal și învăță- 
mînt din Departamentul Căilor 
Ferate, B-dul Dinicu Golescu 
nr. 38, București. Cercetînd lista 
școlilor din jud. Bihor am găsit 
însă la Oradea, Școala profesio
nală C.F.B. (B-dul Republicii 
nr. 48) care pregătește lăcătuși 
mecanici locomotive, lăcătuși me
canici vagoane. Te-ai putea pre
zenta aici ca absolvent al școlii 
generale. Ce spui ? Oricum, dacă 
ții la C.F.R. ai rămîne „în fami
lie".

IONESCU N. C. — Buzău : Se 
pare că nu este necesară o fa
cultate, ci o pregătire tehnică 
practică. Inspectoratul școlar din

i
Colectivul clasei a X-a generală 

— Feldioara, jud. Brașov : Am 
comunicat redacției dorința dv. 
de a găsi un articol referitor la 
școlile și cursurile ce pot fi ur
mate de absolvenții școlii gene
rale de 10 ani. Mulțumim pentru 
sugestie și urmăriți realizarea ei 
în pagina „Profesia ta".

PAVEL FRASINA și ȘTIR- 
BĂȚ ELENA — Urechești, jud. 
Bacău : Vă încredințez că mă pot 
transpune în situația dv. și ca do
vadă vă răspund : prezentați-vă 
la concursul de admitere într-o 
școală de specializare postliceală 
(care prin însăși denumirea ei vă 
va lămuri utilitatea liceului). în 
județul dv. funcționează o astfel 
de școală sanitară (Bacău, str. Gri-
vița Roșie nr. 35), cu specialită- | 
țile: asistentă medicală, obstetrică | 
ginecologie, pediatrie, ocrotire, 
laborator, farmacie, tehnică den- I 
tară. Cît despre cursurile la care I 
vă referiți, fiecare întreprindere 
și le cunoaște pe ale sale. Adre- 
sați-vă 
pective. De fapt, ați uitat să-mi 
comunicați un mic amănunt: ce 
profesiune vă interesează.

FLIOS DUMITRU — Gaele- 
Teleorman: Specialitatea „mon
tarea și reglarea aparatelor de 
radio și televiziune" se dobîn-

I
I
I
I
I

I

Viața bate
la ușa

I
moaște pe ale sale. Adre- a 
direct întreprinderii res- I

I
i

de SEN ALEXANDRU

soare. Eu nu v-aș putea răs
punde.

CORESPONDENȚILOR MEI : 
în ultimul timp am primit un 
număr foarte mare de scrisori. 
Voi căuta să răspund tuturor 
celor care mi-au cerut sfatul 
în legătură cu alegerea drumu
lui în viață, dar nu voi putea 
răspunde celor ce continuă 
să-mi ceară informații despre 
echivalări de studii, acte școla
re și alte probleme de adminis
trație școlară. Scrisorile vor fi 
rezolvate în ordinea sosirii la 
redacție. Intîrzierea răspunsuri
lor nu semnifică lipsa lor în
tr-un viitor cît mai puțin înde
părtat.

OLAH CAROL — Harghita, 
jud. Bihor: Cred că o să fie mai 
greu să te califici de la început 
ca șef. Dacă nu mă înșel, se în
cepe ca impiegat, și este nece
sară absolvirea liceului. In

orașul dv. posedă informații 
legătură eu specialitatea care 
interesează.

UN ELEV NECUNOSCUT 
lud. Prahova: Totul este miste
rios la dumneata : anonimatul, 
motivul pentru care vrei să pă
răsești liceul, ca și cel pentru 
care mi te adresezi de vreme ce 
cunoști școala pe care vrei s-o 
urmezi, precum și adresa ei. 
După cum se știe, mi-am decli
nat competența în ce privește 
echivalențele și transferările.

Dar, pentru că tot veni vorba, 
adresa pe care mi-ai scris-o nu 
este singura. O școală asemănă
toare funcționează tot în Bucu
rești, dar în Calea Rahovei nr. 70. 
Ai de unde alege. Să sperăm că, 
pe această cale, soarta nu-ți va 
mai sta împotrivă. Și scuză întîr- 
zierea. Se mai întîmplă căci, vor
ba dumitale : așa-i viața I

în 
vă

dește la Școala de specializare I 
postliceală pentru industria con- I 
strucțiilor de mașini — str. Zbo
rului nr. 7—9, București. Cereți I 
la această adresă celelalte infor- ■ 
mâții.

S. M — județul Ilfov : îți mul- | 

țumesc pentru sincera (deși nu 
pe deplin lămuritoarea) seri- | 
soare. Convingerea mea (numai | 
una, dar în schimb fixă) este că 
romantismul nu sălășluiește în 
meserie, ci în meseriaș și consti
tuie nu o calitate a unei profesii, 

' ci un mod de a aborda viața.
Pentru geologie se cer anumite 

condiții fizice. Nu știu dacă le ai. 
Geografia te îndrumă îndeosebi 
spre o profesiune didactică. îți 
plac copiii ? Nu confunda con
templarea peisajelor de la fereas
tra trenului cu studiul pe teren 
și nici admirarea munților la te
levizor cu parcurgerea lor pe
destră vreme de luni și 
zile. în lumina acestor 
alege totuși singură.

luni de 
sugestii,

I
I
I
I
I
I

problemele e-

clasa a XIT-a, 
clasa T mi-am

zervă puțin timp să stea de vor
bă cu copiii. Nu zic că trebuie 
să Ia cureaua în mînă și într-o 
jumătate de oră să dea copilu
lui ultimatumul să se hotărască. 
Nu, nu cu represalii trebuie pro
cedat, ci cu prietenie și 
Ies cu luciditate.

Dan Buruiană, clasa
Liceul „Matei Basarab" : 
vreau să fac arhitectură
am constatat că îmi plac mate- 
maticile 
tunci, în 
mine ca 
tect.

Viorica
Liceul „T. Vladimirescu" : Tata 
e inginer, mama constructor de 
instrumente muzicale și eu vreau 
să fac comerțul exterior. Părin
ții m-au obișnuit de mică, că țot 
ceea ce cere școala e lege pen
tru mine și, deci, trebuie să-mi 
placă toate disciplinele. Și am 
învățat cu plăcere la toate. Ma- 
turizîndu-mă, am putut cîntărî 
ce-mi place mal mult și acum 
știu că mă interesează îndeosebi 
limbile străine și 
conomice

' Vladimir Vișan,
Liceul nr. 25 : Tn
spus, evident, repetînd ce spu
neau cei mari i fac 8 clase, li
ceul și o facultate. Acum știu 
precis i voi face electronica. Mi 
se pare însă ciudat că foarte 
mulți colegi din clasa mea, o 
clasă reală, au hotărît să mear
gă Ia A.S.E. pentru că la admi
tere nu se cere geometria 
spaima elevilor.

Nadia Bazavan, clasa a X-a, 
Liceul nr. 31 i Cînd am ales sec
ția reală, am ales implicit chi
mia. Mă fac inginer chimist și 
mă gîndesc foarte mult la viito
rul meu loo de muncă, deși pî
nă acum n-am văzut decît labo
ratorul școlii.

Ați beneficiat de siste
mul 
Ie?

Adrian
beneficiat de orientare profesio
nală și am impresia că nu sînt 
singurul. Sistem ? Poate niște 
încercări, și acestea foarte timi
de. S-au făcut șl la noi tenta
tive în sensul că au fost împăr
țite niște chestionare, cu spriji
nul comitetului U.T.C., din ca
re a rezultat, ca lucru concret, 
că majoritatea elevilor se în
dreaptă spre politehnică sau ar
hitectură. (Eu fac o excepție i 
deși într-o clasă specială de fi
zică, voi -deveni medic). Ce s-a 
întîmplat mai departe cu aceste 
chestionare, nu știu. In gene
ral nu știu ce se întîmplă cu 
chestionarele și anchetele care 
se fao | cred că se opresc la un 
punct mort, rămînînd fără efect. 
Pentru că noi, cei anchetați, ne 
bazăm pe forțele proprii, pe sfa
turile familiei sau ale unui di
riginte inimos, pe influența prie
tenilor.

tare cu o dotare corespunzătoa
re, deservit de un cadru de spe
cialitate, un psiholog Dar, din
colo de acpst cabinet, elevul este 
orientat profesional și prin ac
tivitatea practică. Liceul nostru 
asigură, prin cercuri, calificarea 
într-o profesie anumită. Unul 
dintre cercuri are o rezonanță 
foarte actuală : cercul de ciber
netică, care pregătește progra
matori pentru mașini de calcul. 
El va da anul viitor prima pro
moție de programatori, califi
cați în liceu. Cercul auto, care 
are 460 de membri, dă carnetul 
de șofer, dar și d» mecanic-auto. 
Avem și cercuri de radiofonie, 
stenodactilografie, legătorie, bro
derie care, de asemenea, dau o 
calificare. Tn plus, elevii fac 
practică la Fabrica de cinescoa
pe, într-o profesie de mare ac
tualitate. Recunosc, sîntem 
vantajați...

Adrian Chenzbraum : Sigur 
o asemenea organizare este
invidiat. Ar trebui ca în toate 
liceele apropierea elevilor de la
tura practică a activității uma
ne să se facă cu aceeași seriozi
tate. Anul trecut, la munca pa
triotică, s-a considerat că clasa 
noastră, cu profil de fizică, tre
buie să lucreze într-un domeniu 
specializat. Era o perspectivă a- 
demenitoare. Ce-am făcut aco
lo : erau zile cînd excavam pă- 
mînt în curte și altele cînd în-

Constantin Săndoiu t Eu 
m-am bizuit foarte mult pe mi
ne. Mi-am ales electronica după 
ce mi-am descoperit aptitudini 
pentru matematică. Părinții, 
ambii muncitori, m-au încurajat. 
Școala mi-a certificat că am ap
titudini la matematică. Incero 
acum marea satisfacție că n-am 
fost adeptul specializării îngus
te, deși știam de mult ce vroiam 
să fac. Poate că un alt elev 
care s-a pregătit intens numai la 
matematică, la concursul de ad
mitere în facultate va reuși mai 
bine decît mine. Dar, odată co
legi de facultate, eh, categoric, 
am să-I întrec. Pentru că posed 
în plus față de el cultura gene
rală, deci am resurse pentru i- 
dei, pentru creație.

Dan Negrea : Dacă datorăm 
cuiva opțiunea profesională ? Bi
neînțeles. Sîntem foarte influen- 
țabili, oricît am încerca noi să 
negăm acest lucru. Ne influen
țează în primul rînd mediul — 
mai mult de jumătate din cei 
care au părinți medici se fac și 
ei medici, care au părinți arhi- 
tecți, se fac arhitecți și așa mai 
departe. Deci, familia te influen
țează. Și, după aceea, școala. 
Dar nu prin acțiunea de orienta
re. Cine nu știe că un profesor 
foarte bun la o materie „corupe" 
generații de elevi pentru acea 
materie — nu pentru cariera de 
profesor, ci pentru specialitate.

Rozalia Moșoiu : Tn general, 
tînărul are ambiția ca hotărîrea 
să-i aparțină lui. Eu am ales 
singură. Dar noi poate ne înșe
lăm. Și dacă am primi ajutor 
de la familie și școală, ar exis
ta mai puține eșecuri. Nu cred 
că sînt elevi care ar respinge 
un sfat bine gîndit și dat la 
timp.

Luminița Stoichițescu : Exage- 
rînd poate, v-am spus că m-am 
născut cu dragostea pentru lite
ratură. Dar orele splendide de 
română ale profesoarei mele 
m-au înrobit definitiv acestei 
discipline. Datorez alegerea în 
egală măsură mie, profesoarei și 
familiei

Vișan Vladimir: Sînt de a- 
cord că un profesor poate face 
minuni, te poate orienta spre o 
profesie chiar și numai pentru 
faptul că el e strălucit. Din cla
să de la noi doar 5 mergem la 
politehnică. Restul — v-am spus 
— se duc la A.S.E. Dar mi se 
pare o lipsă de tact să se pro
cedeze la dezorientarea lor. Sîn
tem speriați. De la bun început 
ni se spune : nu vă duceți că nu 
reușiți. Duoeți-vă la ciberneti
că, e mai ușor, sînt și mai mul
te locuri.

Dan Buruiană : Am avut șl 
noi niște discuții despre profe
sii, ni s-a atras și nouă atenția 
că se intră greu la facultate și 
dacă ne hotărîm să ne prezen
tăm la admitere, să avem un 
plus de cunoștințe E bine că 
sîntem avertizați asupra dificul- 

creeze pa
la concurs

VIORICA ȘOIMU

VLADIMIR VIȘAN

a-

că 
de

taților, dar să nu se 
nică și să ajungem 
gata timorați.

Poate aveți
ați fost lăsați să vă bi- 
zuiți mai mult pe voi în
șivă în alegerea profesiei. 
Orientarea profesională, 
așa cum se face acum, 
nu se constituie încă în
tr-un sistem, ci se face 
simțită prin acțiuni întîm- 
plătoare, uneori chiar im
provizate. Aveți vreo pro
punere, v-ați gîndit cum 
ar arăta un asemenea sis
tem bine pus la punct, 
chiar dacă pentru voi nu 
și-ar mai dovedi eficien
ța ? Ce ar putea întreprin
de organizația U.T.C. în 
sprijinul orientării profe
sionale a elevilor?

dreptate :

Gabriel Constantinescu : Aveți 
pretenție prea mare de la noi.o

E dificil, la vîrsta și cu inexpe- 
riența noastră, să avem viziu
nea unui sistem de orientare 
profesională. Cel mult putem 
numi ce ne lipsește și ce ne-ar 
interesa îndeosebi.

Se simte nevoia unui ajutor 
substanțial, mai ales pe plan in
formativ. Spun informativ, în
trucît se presupune că, în gene-

orientării profesiona-
Cum, în ce fel 7

Chenzbraum : N-am

NADIA BAZAVAN DAN BURUIANĂ

PAN NEGREA CONSTANTIN. SANDOI®

ral, adolescența este caracteri
zată printr-o mare căutare a 
eului, printr-o puternică intro
specție, iar la anii care ne a- 
propie de maturitate facem pași , 
importanți pe drumul autocu- 
noașterii. Cum a reieșit și din 
discuția noastră, știm ce vrem. 
Ceea ce cunoaștem mai puțin, 
sînt locurile unde putem să ne 
desfășurăm activitatea.

Adrian Chenzbraum : Intr-a
devăr, nu sîntem informați. Un 
coleg, întrebat ce va face mai de
parte, a răspuns : merg la poli
tehnică, la secția de motoare cu 
ardere internă. Am rămas de-a 
dreptul surprins. Era primul 
răspuns precis pe care-1 auzeam. 
De obicei se spune — merg la 
politehnică. Iar politehnica are, 
după cîte știu eu, 13 facultăți cu 
zeci de secții.

Dan Negrea : Intîlnirile cu di
verși specialiști sînt o sursă de 
informare. Dar am beneficiat e- 
norm dintr-o discuție cu absol
venți ai liceului, studenți la di
ferite facultăți. Ei ne-au vorbit 
mai mult despre diferența dintre 
studiul în liceu față de cel uni
versitar și, fiind mal aproape de 
vîrsta și preocupările noastre, 
au știut parcă mai bine ce in
formații ne sînt utile. Nu sint 
de acord că informarea profe
sională trebuie să se limiteze ia 
detaliile concursurilor de admi
tere — cu număr de locuri și 
număr de candidați — prin care, 
implicit, ni se sugerează atenția 
unde se intră mai ușor.

Luminița Stoichițescu : Orien
tarea profesională este încă sche
matică. Cel mult aflăm facultă
țile care ne interesează și cum 
se desfășoară admiterea. E pu
țin, iar cît privește școlile post- 
llceale nu știm nici atîta. Or, 
prin asta nu putem verifica da
că opțiunea coincide cu forma 

.de învățămînt pe care o alegem. 
Ar fi interesant să ni se prezin
te „radiografii" ale facultăților 
și școlilor post-liceale pînă la 
cele mai intime aspecte — cursu
rile care se studiază, cine sînț 
profesorii care ne vor preda, 
cum se face repartiția la locul de 
muncă. Aici ar fi un teren de 
colaborare pentru organizația 
U.T.C a școlii și asociația stu
denților.

Vreau să mă mai refer Ia un 
cuvînt la modă și anume Ia tes
tare. Deocamdată, a apărut clar 
și în discuția noastră, ne bizuim 
doar pe autotestare. O testare 
științifică — făcută nu abia la 
facultate ci în timpul liceului — 
ar veni în sprijinul orientării 
profesionale.

Adrian Chenzbraum : Asta ar 
presupune ca facultățile să Tru ' 
aștepte concursul de admitere 
pentru a-și alege studenții ci să 
și-i aleagă pe cit posibil mai 
înainte. De ce nu ar trimite de
legați prin licee pentru a depista 
(nu știu prin ce sistem — de tes
tare, ori din cercuri, ori pe cei 
cu note mari) elementele cele 
mai dotate pentru profilul fa
cultății. Asemenea elevi ar putea 
fi „cooptați" în facultate la a- 
numite cursuri, solicitați să lu
creze cu studenții în cercuri...

Rozalia Moșoiu : Informarea 
trebuie să fie mult mai largă și 
să prindă în raza ei de acțiune 
elevii, începînd cu primul an de 
liceu. Mă gîndesc că, astfel, am 
cunoaște mai bine i structura în- 
vățămîntului nostru și perspec
tivele pe care le deschide, dome
niile de activitate social-econo- 
mioe care se dezvoltă cu precă
dere și solicită cadre. In felul a- 
cesta s-ar clătina totodată și 
indiferența unora dintre colegii 
noștri care amînă și tot amină să 
se gindească la viitor, adoptînd 
formula „văd eu ce fac'

★

N. A.
Credem
tate I Poate această „dreptate" a 
lor e incompletă, întrucît opinii
le s-au rezumat la o viziune 
limitată la propria persoană, la 
clasă ori, cel mult, la liceul un
de învață. Dar sînt opinii care 
se întîlneso nu la modul acci
dental. Ceea ce înseamnă că pot 
fi admise generalizările. Cu atît 
mai mult cu cît opiniile elevilor 
au fost total împărtășite de al 
unsprezecelea participant Ia dis
cuție — profesoara Angela Du
mitrescu, 
lui U.T.C.

Așadar, 
pe elevi.

Nu tragem o concluzie, 
însă că elevii au drep-

activistă a Comitetu- 
al Sectorului 8.

să-i Juăm în seamă

LUCREȚIA LUSTIG 
MARIETA VIDKAȘCU
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Prin Decret al Consiliului de 
{Stat a fost stabilită următoarea 
componență a Consiliului Na
țional al Radioteleviziunii :

PREȘEDINTE — Dumitru
Popescu, membru al Comite
tului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R. ; VICEPRE
ȘEDINȚI: — Mihail Bujor
— președintele Comitetului de 
Radiodifuziune și Televiziune, 
Zoe Dumitrescu-Bușulenga — 
profesor la Universitatea din 
București, vicepreședintă a 
Consiliului Național al Fe
meilor, Domokoș Geza — 
scriitor, director al editurii 
„Kriterion", Kroner Michael,
— redactor la revista „Karpa- 
ten Rundschau ; MEMBRI: 
Anghel Alexe — președintele 
Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport, 
Gheorghe Badruș — adjunct 
de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Eugen Barbu — scrii
tor, redactor șef al revistei 
„Săptămîna culturală a Capi
talei", Mihai Bălăneseu — mi
nistrul poștelor și telecomuni
cațiilor, Nicolae Bîrdeanu —■ 
profesor la Liceul „Mihail Sa- 
doveanu" din București, Ion 
Brad — prim-vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Ernest Brei
tenstein — redactor-șef ad
junct al ziarului „Neuer Weg", 
Ionel Bucheru — vice-preșe- 
dmte al Comitetului de Radio
difuziune și Televiziune, 
Gheorghe Cioară — președin
tele Consiliului Național al 
Cercetării Științifice, Liviu 
Ciulei — regizor, director al 
teatrului „Lucia Sturdza Bu- 
landra", Dina Cocea — actri
ță, vice-președinte al Asociației 
Oamenilor de Artă din Institu
țiile Teatrale și Muzicale, ge- 
neral-locotenent Ion Coman — 
adjunct al ministrului forțelor 
armate, Dinu Daniliuc — Pre
ședintele Cooperativei agricole 
de producție din comuna 
Gurbănești, județul Ilfov, Ma
ria Diaconu — președinta Co
mitetului Sindicatului al între
prinderii Textile Dacia, Nico
lae Dinu —- secretarul Comi
tetului de partid din comuna 
Snagov, județul Ilfov, Mircea 
Drăgan — regizor, secretar

general al A.C.I.N., Ion Du
mitrescu — președintele Uniu
nii Compozitorilor, Octav Eni- 
gărescu — directorul Operei 
Române din București, Mihai 
Fediuc — lector la Academia 
de Studii Economice, Zsolt 
Galfalvi — redactor-șef ad
junct al revistei „A het“, Ni
colae Gavrilescu — secretar al 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România, Mihnea Gheorghiu
— prim-vicepreședinte al In
stitutului Român pentru Rela
țiile Culturale cu Străinătatea, 
Gheorghe Hiotu — directorul 
întreprinderii Agricole de Stat 
Giurgiu, județul Ilfov, Alexan
dru Hrișcă — președintele Co
mitetului sindicatului al Uzi
nelor „Electronica" București, 
Nestor Ignat — președintele 
Uniunii Ziariștilor, Ion Șt. Ion
— vicepreședinte al Consiliu
lui Economic, Alexandru Io- 
nescu — redactorul-șef al zia
rului „Scînteia", Bujor Ioniță
— vicepreședinte al Comitetu
lui de Radiodifuziune și Tele
viziune, Alexandru Ivasiuc — 
scriitor, secretar al Uniunii 
Scriitorilor, Dan Ivănescu — 
președintele Cooperativei a- 
gricole de Producție din comu
na Călugăreni, județul Ilfov, 
Mirco Jivcovici — conferen
țiar la Universitatea din Bucu
rești, George Maeovescu — 
prim-adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, Ovidiu Mai- 
tec — sculptor, vicepreședinte 
al Uniunii Artiștilor Plastici, 
Mircea Malița — ministrul în
vățămîntului. Eugen Mareș — 
adjunct al ministrului sănătă
ții, Mariana Mazilu — învăță
toare la Școala generală nr. 5 
din București, Ion Mărgineanu
— directorul general al A- 
genției Române de Presă 
„AGERPRES", Jozsef MCliusz
— scriitor, vicepreședinte al 
Uniunii Scriitorilor, vicepre
ședinte al Consiliului Oame
nilor Muncii de Naționali
tate Maghiară, Marin Mi- 
hăiță — președintele Coope
rativei agricole de produc
ție din comuna Sohatu, ju
dețul Ilfov, Tudose Moise — 
secretarul Comitetului de. 
partid al Uzinelor de Mașini 
Grele București, Nicolae Opri-

șan — pensionar, Ecaterina 
Oproiu — redactor-șef al re
vistei „Cinema", cronicar de 
televiziune, Constantin Petre
— secretar al Comitetului Mu
nicipal București al P.C.R., 
Gheorghe Petrescu — pre
ședintele Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de 
Producție, Ion Popescu Puțuri
— directorul Institutului de 
Studii Istorice și Social-Politi- 
ce de pe lîngă C.C. al P.C.R., 
Vasile Potop — șef de secție 
la C.C. al P.C.R., Marin Preda
— scriitor, directorul editurii 
„Cartea Românească", vice
președinte al Uniunii Scriito
rilor, Radu Prișcu — profe
sor universitar, rectorul Insti
tutului de Construcții din 
București, Traian Pușcașu — 
vicepreședinte al Comitetului 
de Radiodifuziune și Televiziu
ne, Virgilîu Radulian — pre
ședintele Consiliului .Național 
al Organizației Pionierilor, 
Remus Răduleț — vicepreșe
dinte al Academiei Republicii 
Socialiste România, Valeriu 
Rîpeanu — vicepreședinte al 
Comitetului de Radiodifuziune 
și Televiziune, Paul Schuster
— scriitor, vicepreședinte al 
Consiliului Oamenilor Muncii 
de Naționalitate Germană, 
Mircea Sîntimbreanu — direc
torul general al Centrului Na
țional al Cinematografiei, Ion 
Stanciu — adjunct al minis
trului agriculturii, industriei 
alimentare, silviculturii și ape
lor, Nicolae State — adjunct al 
ministrului afacerilor interne, 
Traian Ștefănescu — președin
tele Uniunii Asociațiilor Stu
dențești din Republica Socia
listă România, Aurel Stoica — 
secretar al CjC. al U.T.C., 
Gheorghe Stuparu — președin
tele Comitetului Sindicatului 
al Uzinelor „23 August" Bucu
rești, Verman Teodora — gos
podină, Andrei Vela — ad
junct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Ion Vințe — vice
președinte al Consiliului Oa
menilor Muncii de Naționali
tate Maghiară, Ștefan Voicu — 
vicepreședinte al Academiei 
de Științe Sociale și Politice, 
redactor-șef al revistei „Lupta 
de clasă".

CLUBUL ÎNTREPRINDERII
(Urmare din pag. 1) 

condițiile noilor sarcini ale cin
cinalului omologhează mai tot 
timpul repere noi. Sînt cazuri 
cînd tinerii, datorită repeziciunii 
cu care sînt introduse în flux 
noile repere, pot să nu-și însu
șească în totalitate procesele teh
nologice. în secția de montaj a 
combinei universale, autopro
pulsate „Gloria" apăreau frecvent 
rebuturi la sudura prin puncte ; 
la secția turnătorie unele repere

■ de la ansamblul S.P.C.-6 (Semă
nătoarea universală de porumb, 
pe șase rînduri), erau rebutate 
pentru că nu fusese asimilată la 
perfecție o tehnologie foarte 
pretențioasă. Acestea nu mai erau 
probleme ce puteau fi soluționa
te prin intervenția brigăzii artis
tice de agitație. Am cerut spri
jinul comisiei C.I.T. Tinerii din 
secții au fost invitați la club, 
unde specialiștii au reluat teo
retic întregul proces tehnologic, 
l-au ilustrat cu proiecții de dia
pozitive și apoi l-au verificat în 
ștandurile de probă. După cum 
se vede urmărim în general ca 
programul clubului să fie racor
dat la multitudinea de probleme 
care au loc în perimetrul uzinei.. 
Acfvitățile cultural-distractive ca 
s e de dans, filmele, programe-

• echipelor artistice etc. se des
fășoară normal".

tiv de 44 000 de oameni, răspîn- 
diți în toate sectoarele Capita
lei. „La început — precizează 
Unea Dumitru, prim secretar al 
sectorului — centralizam acțiuni
le la club. Dar oricît am fi fă
cut-o de bine nu puteam oferi 
tot ce se cuvine întregului efec
tiv. Erau activități amplp, parti
cipare masivă, zgomot mare, 
greutăți de organizare și în plus 
nu prezentau pentru toți același 
interes. La 40 000 de salariați a- 
veam o participare permanentă 
de 200 de tineri. Am renunțat la 
această ambiție. Acum, cele mai 
diversificate activități se organi
zează în microcluburile înființate 
în cadrul sectoarelor comerciale, 
pe meserii. Ne-am propus, în lu
mina hotărîrilor Congresului să 
organizăm la club în primul rînd 
acțiuni pentru ridicarea calificării 
profesionale. In clubul central 
funcționează cercurile de limbi 
străine, absolut necesare pentru 
un salariat din relațiile cu publi
cul și cercurile pentru „Buna 
servire".

★
La Combinatul de confecții și 

tricotaje București lucrează în 
trei schimburi 15 000 de salariați,

în mare majoritate tineri. Ei 
bine, aici clubul ca instituție nu 
există. Tot complexul manifestă
rilor profesionale, cultural-artisti- 
ce organizate la amploarea efec
tivului de 15 000 de muncitori 
trebuie să încapă într-o sală cu 
50 de locuri. Absența clubului 
din viața interioară a întreprin
derii este o problemă mai veche, 
cunoscută chiar de către minister. 
Deși anul trecut au fost alocate 
fonduri în valoare de 5 milioane 
lei pentru construirea unui club 
modern, nu i s-a găsit însă locul 
de amplasare. Toate activitățile 
care totuși se organizează sînt 
găzduite de către cluburile altor 
întreprinderi, întreprinderi mai 
mici ca pondere economică și e- 
fectiv de salariați. Au fost orga
nizate Ia gazde cîteva cercuri 
tehnico-profesionale, universitatea 
populară, cerc de turism, echipele 
sportive feminine ale combinatu
lui calificate în divizia A ; volei, 
handbal și fotbal. Deci există, 
sub aspectul opțiunilor, suficiente 
argumente ca în cadrul acestui 
mare și modem combinat să se 
toarne cît de curînd și temelia 
unui edificiu cultural. De vreme 
ce fondurile au fost alocate, ră- 
mîne să se găsească locul!

A

Sărbătorirea •
Zilei de 8 Martie •

Sărbătorirea Zilei de 8 Martie A 
a fost marcată in Capitală prin- 
tr-o adunare festivă care a avut 
loc luni după-amiază în sala A 
Operei Române. ”

Au luat parte numeroase fe
mei din întreprinderile și insti-^ 
tuțiile bucureștene, activiste deW

CINEMATOGRAF EXISTĂ, 
DAR NU FUNCȚIONEAZĂ

Avînd același profil, clubul 
Uzinelor „Grivița roșie" se în
scrie pe aceleași coordonate. 
Programul său reflectă în ansam
blu procesul de producție al 
uzinei. „Foarte mulți tineri, ne 
spunea maistrul cazangiu Panel 
Andrei, locțiitorul secretarului 
Comitetului U.T.C. pe uzină, 
mai cu seamă proaspeții absol
venți ai școlilor profesionale au 
primit prin programul clubului 
un sprijin prețios pentru famili
arizarea cu locul de muncă, pen
tru însușirea cît mai rapidă a 
meseriei. Baza materială, în va
loare de 1,5 milioane lei este 
judicios folosită. Cele mai multe 
cercuri la noi sînt cele tehnice. 
Acestea sînt axate și tratează 
chestiuni de tehnică modernă 
care își găsesc aplicabilitate în 
anumite secții din uzină. Ceea 
ce nemulțumește în activitatea 
clubului nostru este absența unui 
cinematograf care, de altfel, a 
existat. Avem aparate de proiec
ție și operatori calificați, clar o 
neînțelegere birocratică tărăgă
nează de cîțiva ani repunerea în 
stare de funcționare a sălii de 
spectacol. Lucrăm în trei schim
buri, locuim în diverse cartiere 
ale orașului, pierdem mult din 
timpul liber ca să vizionăm un 
film, iar uneori sîntem nevoiți să 
ne procurăm biletele la supra- 
preț. S-a renunțat la un lucru 
bun căruia nu-i văd motivele 
pentru a nu fi reluat".

UN SPAȚIU 
PENTRU 5 MILIOANE

Clubul sindicatului salariatilor 
din comerț deservește un efec-

(Urmare din pag. 1) 

însemnate. în orașul Zalău s-a 
conturat deja o platformă indus
trială, urmînd ca pînă la sfîrși- 
tul actualului cincinal în între
prinderile de aici să lucreze 
peste 7 000 de salariați. în mod 
firesc, lucrările de investiții alo
cate pentru dezvoltarea indus- 
rială a județului au fost devan
sate de lucrările pentru alimen
tarea orașului Zalău cu apă și 
energie electrică. Prin construi
rea liniei electrice de 110 kV 
Suplacul de Barcău — Zalău și 
a unei conducte de alimentare 
cu apă de 23 km, această con
diție este deja asigurată. Dar, 
pentru că interviul îmi este soli
citat de „Scînteia tineretului", 
aș dori- să menționez că la efec
tuarea lucrărilor de aducțiune a 
apei tineretul a fost o prezență 
activă. Din 88 000 mc pămînt 
Amploarea pe care a luat-o acti
vitatea în domeniul investițiilor 
și construcțiilor este de natură 
să explice creșterea numărului 
de salariați pînă în 1975 cu 
peste .27 la sută și să eviden
țieze într-adevăr că formarea a- 
cestor cadre nu se prezintă de
loc ca o chestiune rezolvabilă 
cu ușurință.

— Dacă avem în vedere că, 
pe ansamblu, balanța forței de 
muncă în județul Sălaj nu creea
ză probleme în ceea ce privește 
recrutarea viitorilor lucrători, în
țelegem că nu la acoperirea 
merică a locurilor de muncă 
create vă referiți.

—. Evident, nu intră în
cuție acest aspect. Nu a fost di-

ficil să recrutăm forța de muncă 
necesară unităților ce urmează 
să intre în funcțiune în viitorul 
apropiat. De altfel, recrutarea și 
pregătirea forței de muncă pen
tru viitoarele unități industriale 
este o preocupare constantă 
încă de la crearea județului. în
tr-o plenară a comitetului ju
dețean de partid din 1968 am 
analizat structura rețelei școlare 
post-generale din județ și am 
stabilit măsuri pentru îmbunătă
țirea acesteia, astfel îneît să răs-

nu- 
nou

dis-

pundă într-o măsură cît mai 
mare formării cadrelor necesare 
dezvoltării actuale și de per
spectivă a județului. Ca urmare, 
au fost înființate un liceu in
dustrial de construcții și unul 
economic, o școală profesională 
aparținînd Ministerului Con
strucțiilor de Mașini, s-a lărgit 
gama meseriilor și a crescut nu- 
mărul elevilor la școala profesio
nală existentă. La aceasta aș mai 
adăuga preocuparea care există 
pentru calificarea muncitorilor 
în cursuri de scurtă durată, 
candidații fiind recrutați din 
rîndul absolvenților școlilor ge
nerale și ai liceelor teoretice. 
Pentru a exemplifica afirmațiile 
de mai sus, voi menționa că 
pentru fabrica de armături me
talice, la Școala profesională din 
Zalău se pregătesc peste 600 de

O SĂRBĂTOARE
FOTBALISTICĂ RATATĂ

Duminică seara, gazetarul era- 
_ ,__ ____ , , _ iovean Virgil Vasilescu, „trimis 
partid și ale organizațiilor ob- special" al ziarului nostru la Ple- 
ștești, vechi militante ale m'?"^knjța, ne-a transmis, prompt o sub- 

dare de seamă asupra 
nea. de față soții ale șefilor mi- „memorabilei partide dintre „ste 
siunilor diplomatice din țările gării" localnici și campionii pn- 
socialiste acreditați la Bucu-^mei noastre divizii. Din lipsă de 
rești._______________________spațiu, n-am publicat respectiva

La adunare a participat tova- A relatare, ieri, in extenso. O publi- 
rășul Dumitru Popa, membru ^căm azi. socotind că problema ri
al Comitetului Executiv al CC dicata de co]aborat),rul nostru 
al P.C.R.. primysecrețar al f A depășește, ca interes, momentul
RCR ml™al Bucure?tl alW strict ocazional al saisprezecimilor 

Adunarea a fost deschisă de a "Cupei . _ __
președinta Comitetului munici-W „.La Plenița, după cum ne 
pal București al femeilor, Ane- mărturisea un localnic, „se ma
ta Spornic. ^nîncă fotbal cu pîine". O primă

Despre semnificația Zilei in- dovadă : faptul că această așezare
ternaționale a femeii, zi tradi- strict rurală nu numai că și-a ri-
țională care simbolizează elibe- — dicat o echipă în campionatul di- 
rarea și emanciparea femeii. aWviziei C, dar a și izbutit s-o păs- 
vorbit prof. ing. Șuzana Gâdea. treze țn conrpetjție. O alta: fie- 
^FemXr ‘ • ««e al șaptelea cetățean al Pie

ri +• ■ roi in ori.mnro n'!ei es,e membru „cu acte n re-• dX'Swtîl tS Vele- - 5*-. ..
grame adresate Comitetului Cen-^P ROȘU .
trai al Partidului Comunist Este de la sine înțeles, deci,
Român, tovarășului Nicolae interesul pe care l-a suscitat, în
Ceaușescu. în care sînt expri-^r;ndu] vajnicilor locuitori ai fru- 
mate sentimente de recunoș- j localităti doljene, împreju-

toate femeile din patria noas-^1°c al sorților, echipa lor avea sa 
tră, precum și hotărîrea lor de se înfrunte, în propriu-i fier, cu 
a participa cu întreaga capaci-^însăși campioana țării, cu vajnica 
tate și competență la realizare» W protagonistă a „momentului Ein- 
obiectivelor pe care poporul dhoven". cu recenta învingătoare 
nostru le are de înfăptuit pe . team_uri grecești, în sfîr-
drumul trasat de Congresul alM ..X-lea al Partidului Comunist Ș'1; c,u nume;de rezonanța ale fot- 
Român. balului romanesc : Domide, Lere-

4hter, Florian Dumitrescu... S-ar 
putea scrie o adevărată... Pleniți- 

VIZITA DELEGAȚIEI GUVERNU- adă despre febra specială care a 
LUI REVOLUȚIONAR PROVIZO-^domnit, în ultimele săptămîni, în 
RIU AL REPUBLICII VIEȚNAMU-W mica localitate : discuții din zori 
LUI DE SUD, CONuuâÂ DE și pînă-n seară, comitete și comiții 

MINISTRUL AFACERILOR ^^de organizare și acțiune, reame- 
EXTERNE najări ale stadionului! antrena-

mente suplimentare, „spionări" 
La invitația guvernului ro-^ale adversarului, pregătiri — cu 

mân, o delegație a Guvernului repetiții — în vederea primirii 
Revoluționar Provizoriu al oaspeților — toate acestea ară- 
Republicii Vietnamului de 9 tind în mod grăitor ce valoare 
Sud, condusă de ministrul a- pozitivă are Cupa sub raportul 
facerilor externe, doamna propagandei pentru fotbal. Din 
Nguyen Thi Binh, va face o W păcate...
vizită în Republica Socialistă Din păcate, deznodămîntul a- 
România, între 11 și 16 martie ^cestei mici și simpatice epopei 
a. C. W fotbalistice n-a fost pe măsura

ACȚIUNEA
«

CERCETĂRII
(Urmare din pag. 1)

/? admită o cercetare fără o finalitate precisă, fără acțiune. 
<\ Chiar dacă, uneori, are de întîmpinat zîmbetul vetust, ana- 
» cronic și profund reprobabil al unor colegi care au impresia 
<< că acțiunea în cercetare își reduce prestigiul dacă trece 

dincolo de aburul unei eprubete.
>> întrebarea numărul unu la care trebuie să răspundă ac
re tîvitatea de cercetare va însemna întotdeauna cantitatea și 

calitatea aplicării acesteia în viața practică, în producție. 
Și nu există în mod concret nici un sector de cercetare care 

$> să rămînâ în sfera teoriei pure. Și nu există nici o etapă 
<< experimentală care să nu sfîrșească o dată cu experimentul 

si să nu poată fi transformată util în aplicare generalizată. 
Să recunoaștem că mai sînt astăzi cercetători, sau anumite 

« sectoare de cercetare — din fericire tot mai puține dar, din 
SS nefericire, unele susținute cîteodată de cadre de conducere 
>> — care, după doi-trei ani susțin că experimentul nu a luai 
<< încă sfîrșit, deșit acesta privește — culmea ! — un domeniu 
\\ care a fost verificat pe plan mondial de peste două dece- 
>> nii. Astfel de sectoare și astfel de cercetători se văd din
te tr-odată în situația de a li se lua inițiativa aplicării în viață 

a activității lor științifice. Se văd abandonați, xse consideră 
/> nedreptățiți, devin complexați, avînd impresia că s-au sărit 
<< ierarhiile cînd, în fond, e vorba de un singur lucru ; i-a 

sărit viața. Și vin alții, care, neavînd timp să definească 
Z> noțiuni (ie mult definite, se apucă de lucru, trec direct la 
<< acțiune.

lată doar una din neplăcerile — amare, să recunoaștem I 
>> — care li se pot întîmpla celor ce întîrzie prea mult în mio- 
<< pia terminologiei ideale, amînînd sine die oferta socială a 
$> produsului lor științific. Să-i plîngem ? Nu, să le deplîngem 
z> spiritul retardatar.

»
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f

elevi în meseriile de lăcătuși, 
miezuitori, turnători, frezori, scu
leri și altele, iar în cursuri de 
scurtă durată se califică 196 de 
tineri. Pentru filatura de bum
bac, la București, Arad, Timi
șoara, Cisnădie, Sighișoara, Tîr- 
gu-Mureș sînt la școlarizare 223 
de lucrători. în plus, s-au recru
tat și pregătit 340 candidați care 
se vor califica la locul de muncă 
pe o perioadă de mai multe 
luni. în ce privește fabrica de 
produse ceramice, noile capaci

alte județe ale țării, fie prin 
repartizarea de absolvenți ai di
feritelor institute de învățămînt 
superior. Aș dori să mă folosesc 
și de acest prilej pentru a arăta 
că tinerii absolvenți care vin să 
lucreze în Sălaj au un vast cîmp 
de afirmare, că munca în uni
tățile care se construiesc aici 
va permite tuturor tinerilor să-și 
pună din plin în valoare toate 
potențele fizice și intelectuale.

— Ce măsuri se vor lua în 
continuare pentru recrutarea și

așteptărilor. Și aceasta nu — cum 
s-ar putea crede — din pricina 
rezultatului, net favorabil oaspe
ților. Pentru că a fost un rezultat 
firesc, ilustrînd diferența valorică 
dintre cele două formații și, în 
plus, a fost obținut printr-un joc 
spectaculos, în care învinșii au 
depus tot sufletul iar învingătorii 
toată seriozitatea cerută de fru
moasa lor carte de vizită... Ne
ajunsul a stat în altă parte : în 
defecțiunile organizatorice, adică 
acolo unde fotbalul nostru —• și 
numai fotbalul — clachează din 
păcate mult prea des.

Pe scurt : l . 2 
partida s-a desfășurat în 
zi dar la ora... II.

anunțată la ora 15, 
aceeași 

Este drept, 
această derogare de la programul 
stabilit de Federație a fost ope
rată cu înțelegerea ambelor clu
buri și cu aprobarea forului cen
tral dar, din păcate, fără ca bene
ficiarul principal — publicul — 
să fie anunțat de schimbarea 
survenită. Rezultatul: cîteva mii 
de suporteri, pasionați ai fotba
lului — unii dintre ei avînd pen
tru prima oară ocazia să vadă „pe 
viu" o echipă campioană — au

LA HAMPTON

NĂSTASE
• NĂSTASE

tăți de producție nu necesită 
decît un număr restrîns de mun
citori ce se vor califica, de ase
menea, la locul de muncă.

— Nu ne-ați spus încă nimic 
despre asigurarea cu cadre teh
nice, de specialitate.

— în această direcție s-au și 
luat anumite măsuri. Este vorba 
de faptul că au fost recrutați un 
însemnat număr de tineri care 
au fost trimiși la școli de maiștri, 
de desenatori tehnici, proiectanți 
și alte specialități. Tehnicienii 
vor fi recrutați din rîndul ab
solvenților școlilor post-liceale 
și ai liceelor industriale. Asigu
rarea specialiștilor cu pregătire 
superioară o realizăm împreună 
cu ministerele economice cărora 
le sînt subordonate unitățile 
noastre, fie prin transfer de la 
alte unități cu același profil din

pregătirea forței de muncă nece
sare obiectivelor din județ ce 
urmează să intre în funcțiune în 
anii următori ?

— Așa cum, în cazul unități
lor aflate în construcție pe plat
forma industrială a orașului Za
lău, încă de la începerea prime
lor săpături, conducerile lor au 
analizat, împreună cu forurile 
tutelare, în amănunt necesarul 
de meserii și apoi posibilitățile 
de recrutare, de calificare a vii
torilor lucrători, vom insista ca 
și în continuare activitatea’ de 
pregătire a cadrelor să devan
seze lucrările de construcție, 
astfel îneît la data stabilită pen
tru punerea noilor obiective în 
funcție să fie asigurate și ca
drele necesare.

Concomitent cu creșterea 
populației industriale avem în

stat acasă, așteptînd cu sufletul la 
gură apropierea orei 15... Timp 
în care, cele două echipe și-au 
desfășurat apriga luptă în fața a... 
407 plătitori care aflaseră înt'îm- 
plător de schimbarea survenită...

Și astfel, ceea ce ar fi putut să 
fie o sărbătoare sportivă s-a tran
sformat într-o partidă anonimă, 
de fapt într-o formalitate menită 
să împlinească doar un deziderat 
al saisprezecimilor (și desigur nu 
cel mai important în cazul de 
față) : desemnarea unuia dintre 
participanții la etapa următoare.

Este firesc, deci să ne între
băm : Nu este păcat ? Nu este 
păcat de atîta energie psihică și 
materială risipită în van ? Și, în 
esență, nu este păcat că, în mica 
localitate doljeană, fotbalului i 
s-a răpit „șansa" de a fi îndrăgit 
o dată mai mult ? în măsura în 
care nu ne este indiferent fotba
lul, va trebui să răspundem, cu 
toată părerea de rău — și cu în
vățămintele de rigoare : Da, este 
păcat 1

VIRGIL VASILESCU

ÎNVINGĂTORI
și tiriac

CAMPION PE TEREN
ACOPERIT AL S. U. A. !

Circuitul turneelor „indoor", 
desfășurate timp de șase săptă- 
mîni în S.U.A., s-a încheiat în 
sala „Colisseum" din Hampton 
(Virginia de Vest) cu o dublă și 
remarcabilă victorie a tenisme- 
nilor români Ilie Năstase și Ion 
Țiriac.

Așteptată cu viu interes, finala 
probei de simplu i-a prilejuit Iui 
Ilie Năstase o victorie spectacu
loasă în trei seturi : 7—5, 6—4, 
7—6 în fața americanului Clark 
Graebner. Astfel, Ilie Năstase 
întrerupe seria succeselor reduta
bilului tenisman american în due
lul direct cu acesta, dispută care 
a pasionat pe amatorii sportului 
alb din întreaga lume.

Cucerind locul întîi în turneul 
de Ia Hampion, Ilie Năstase ob
ține totodată și titlul de campion 
de tenis pe teren acoperit al 
S.U.A. Jucătorul român termină 
cu un bilanț prodigios seria tur
neelor americane din acest sezon. 
El a obținut cele mai multe vic
torii ciștigind trei concursuri (O- 
maha. Richmond și Hampton), a 
fost finalist al turneului de la 
Macon, s-a clasat pe locul trei în 
turneul de la New-York și a dis
putat semifinalele turneului 
„open" de Ia Salisbury.

In progres evident față de anii 
precedenți, Ilie Năstase și-a de
monstrat pe terenurile americane 
iseusin(a și forța sa de joc, învin- 
gînd succesiv pe marii „ași ai ra
chetei" printre care australianul 
John Newcombe (jucătorul nr. 1 
al lumii în anul 1970), americanii 
Arthur Ashe, Cliff Richey, Clark 
Graebner, spaniolul Andres Gi- 
meno, iugoslavul Zelico Franulo- 
vici, portoricanul Charles Pasa- 
rell etc.

La puțin timp după victoria a- 
supra lui Graebner, Ilie Năstase 
a apărut din nou în teren, de data 
aceasta alături de Ion Țiriac, pen
tru a tranșa o altă rivalitate, cea 
din finala probei de perechi a- 
vînd ca adversari pe același Gra
ebner, secundat de campionul 
brazilian Thomas Koch. Colabo- 
rînd perfect, tenismenii români au 
terminat învingători în trei seturi 
cu 6—4, 4—6, 7—5.

• IN ULTIMA ZI a tradi
ționalului concurs internațio
nal de natație de la Bremen, 
înotătorul român Eugen Ai
mer s-a clasat pe locul trei 
în proba de 4(10 ni liber cu 
timpul de 4’13”, Victoria in 
această probă a revenit vest- 
germanului Werner Lampe, 
cronometrat în 4’02" 37/109. 
Proba de 100 m liber s-a în
cheiat cu victoria lui Ger
hard Schiller cu performan
ța de 52**86/100 Marian Sla
vic, clasat pe locul patru, a 
stabilit un nou record al Ro
mâniei cu timpul de 54”36/100.

• CONTINUINDU-ȘI TUR
NEUL în țările nordice, se
lecționata masculină de hand
bal a României a jucat la 
Reykjavik cu reprezentativa 
Islandei. Handbaliștii români 
au terminat învingători cu 
scorul de 21—18.

vedere asigurarea condițiilor de 
locuit, de viață în general. Nu
mai în ultimii doi-trei ani s-au 
construit și dat în folosință peste 
1600 de 
teva sute 
strucție. 
mături se 
cu 320 de locuri. în apropierea 
zonei industriale a orașului s-au 
construit și se vor mai construi 
spații comerciale, unități sani
tare, școli și alte obiective so- 
cial-culturale, care au menirea 
să asigure oamenilor condiții de 
viață tot mai bune. Vom acorda 
și în continuare o atenție spo
rită orientării profesionale, înce- 
pînd încă de pe băncile școlii 
generale. Sub îndrumarea orga
nizațiilor de partid din școli, 
colectivele de cadre didactice, 
organizațiile U.T.C. și de pio
nieri desfășoară o muncă de 
perspectivă pentru a crea încă 
de pe acum, în germene, pe 
muncitorii de mai tîrziu. Con
tinuată apoi în rîndul absolven
ților de liceu, această preocupare 
are în vedere popularizarea spe
cialităților solicitate în economia 
județului, astfel ca aceștia să 
opteze pentru facultăți care pre
gătesc specialiști în meseriile pe 
care le vor putea profesa, după 
absolvire, în unitățile industriale 
ale Sălajului. Sperăm astfel să 
putem evita practica de acum a 
„importului de cadre", situația 
de astăzi cînd, lipsindu-ne nu
clee de oameni experimentați la 
întreprinderea județeană de 
construcții-montaj sîntem nevoiți 
să lucrăm aproape exclusiv cu 
specialiști în formare, fără roda
jul atît de necesar în vecină
tatea unor colegi cu îndelungată 
activitate pe șantiere.

apartamente, alte cî- 
fiind acum în con- 

Pentru fabrica de ar- 
construiește un cămin

'Anul acesta campionatul de 
raliuri începe încă din martie, cu 
două competiții : raliurile Brașo
vului și Bucureștiului. Primul 
dintre acestea se va disputa între 
13—14 martie. Traseul lui, foarte 
sinuos, străbătînd o zonă muntoa
să, cuprinzînd și cinci probe spe
ciale, anunță o cursă dificilă în 
ciuda kilometrajului destul de 
redus : numai 406 km. Pentru cei 
ce doresc să asiste la trecerea 
coloanei de mașini sau să se in
staleze pe serpentine, la una din 
probele speciale, dăm în conti
nuare itinerarul. Brașov (startul 
în fața Casei Armatei), Cristian, 
Rîșnov 
km pînă 
Timiș, 
Prejmer, 
Dîrșani, 
clean, Voila, Sîmbăta de Sus (o 
probă specială de 7,3 km), O- 
rașul Victoria, Făgăraș, satul Ga
lați (probă specială de 6 km), 
Rupea, Șercaia, Șinca Veche, Po
iana Mărului (probă specială), 
Tohan, din nou probă specială, 
Rîșnov — Pîrul Rece, Predeal, 
Timiș, Brașov, unde sosirea va a- 
vea loc pe stadionul municipal. 
La două ore după sosirea ulti
mului concurent se va organiza 
o probă de viteză pe circuit sau 
una de îndemînare. înscrierile se

(o probă specială de 9 
la Pîrîul Rece), Predeal, 
Dîrste, Săcele, Teliu, 
Hărman, Bod, Codlea, 

Șercaia, Făgăraș, Be-

Raliul
Brașov

pot face pînă la 10 martie la Fi
liala A.C.R. Brașov sau la dispe
ceratul A.C.R. din București, 
str. N. Beloiannis.

Conform noului regulament al 
campionatului nu se vor mai 
admite înscrieri decît cu maxi
mum 10 zile înaintea startului. 
Participarea în campionat presu
pune clasarea la cel puțin un ra- 
iiu local și la cel al României, 
în acest caz înscrierile sînt gra
tuite. Pentru cei ce vor să con
cureze la două sau mai multe ra
liuri locale, se percep taxe de 
înscriere mult mai reduse ca în 
anii trecuți. Un element cu to
tul nou îl constituie introducerea 
unor trasee pentru începători în 
cadrul fiecărui raliu (mai scurte 
Și cu mai puține probe speciale). 
Iată și datele celorlalte competi
ții : Raliul București : 27—28
martie ; Raliul Iași: 10—11 apri
lie ; Raliul Pitești : 24—25 apri
lie ; Raliul Cluj : 29—30 mai ;
Raliul României : 3—4 iulie — 
Campionatul de coastă : Hula : 
15—16 mai; Mateiașu : 24—25 
iulie ; Pîrîul Rece : 4—5 septem
brie ; Feleac : 2—3 octombrie. 
Competiții internaționale: Ra
liul „Nisipurilor de aur" (Bulga
ria) : 10—13 iunie, Raliul Dună
rii : 12—15 august; Raliul Balca
nic (Grecia) în luna octombrie.

A. B.

[ Managementul
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in „Forum** nr. 2
doilea număr din acest anAl

al revistei învățămîntului supe
rior consacră toate cele 96 de 
pagini complexului de preocu
pări și acțiuni menite să creeze 
cadrul necesar realizării unui a- 
numit obiectiv în condițiile de 
calitate, termen și eficientă pre
văzute și impuse de considerente 

,de competitivitate tehnică și e- 
cohbmică, care în lume este cu
noscut sub denumirea de mana
gement. Articole semnate de 
cunoscute personalități ale vie
ții economice și culturale din 
România scot în evidență fap
tul că ipvățămîntul de manage
ment își are. un rol bine definit 
în promovarea a tot ce este nou 
și . constituie un element de pro
gres. contribuind la crearea u- 
nei profunde convingeri perso
nale asupra necesității de a 
desfășura orice activitate. în 
orice domeniu și la orice nivel, 
în condiții de maximă eficientă 
a folosirii resurselor umane și 
materiale.

Arta sau știința conducerii ? 
— este titlul sub care ministrul 
învățămîntului, Mircea Mali- 
fa, trece în revistă fenomenele 
atît de complexe caracteristice 
lumii moderne, ce nu pot 
comparate cu simplitatea 
care_ era vorba cu secole 
urmă. „Știința organizării 
conducerii nu este o profesie 
arată autorul articolului 
pentru că. fiecare are de con
dus ceva. Știința conducerii este 
o știință de masă. în condițiile 
unei participări democratice a 
maselor la hotărîri".

Arătind că este necesar ca

fi 
de 
în 
Si

orice absolvent — în funcție de 
natura și nivelul treptelor de 
învățămînt urmate — să-și în
sușească ansamblul cunoștințe
lor de management pe care le 
va solicita activitatea sa viitoare 
în condițiile unor continue mo
dernizări. prof. univ. ing. loan 
D. Stăncescu, președintele co
misiei de management, propune 
o structură a acestei forme de 
învățămint pentru invățămîntul 
general liceal, profesional și su
perior. Se sugerează totodată și 
căile de dezvoltare a științei 
conducerii. prin invățămîntul 
postuniversitar sau post-expe- 
riență. .

în același context „FORUM" 
nr. 2 pune în dezbatere multe 
alte probleme importante le
gate de pregătirea specialiștilor, 
de ceea ce trebuie să fie azi un 
om cult, cu un vast orizont pro

fesional. Acad. prof. Alexandru 
Graur, acad. prof. Iorgu Iordan, 
prof. dr. Ludovic TBvissi și 
conf. univ. dr. Constantin Pin- 
tilie, la rubrica „Puncte de ve
dere" iși expun părerile privi
toare la disputa ce se poartă în 
jurul adoptării în limba română 
a termenului management Cî
teva din experiențele valoroase 
ale unor institute de învățămînt 
superior din lume în materie de 
pregătirea pentru management 
și organizarea cursurilor pe 
principii noi. moderne, vin să 
completeze bogatul număr al 
revistei „FORUM" care se oferă 
ca lectură interesantă și utilă 
deopotrivă studenților ca și ca
drelor didactice.

I. VOICU

CONCURS FOTO
Pentru popularizarea activității economice desfășurate de 

organizațiile și întreprinderile cooperației de consum, 
Centrocoop organizează un concurs de fotografii, cu premii.

La acest concurs pot participa fotografi profesioniști sau 
amatori din sistemul cooperației de consum și orice alte 
persoane interesate, precum și unități foto.

Pentru cele mai reușite fotografii se vor acorda următoa
rele premii :

PREMIUL ț UN APARAT FOTO „EXACTA VAREX";
PREMIUL 112 000 LEI;
PREMIUL III 1 000 LEI ;
5 MENȚIUNI A 500 LEI FIECARE.
Lucrările pentru concurs vor purta pe verso un motto 

care se va regăsi pe un plic anexat. Acest plic va conține 
următoarele date : unitatea, localitatea, profilul, cooperativa 
sau întreprinderea de care aparține și județul, precum și 
numele și adresa participantului. (Plicul împreună cu lu
crările se vor expedia pînă la 30 aprilie a.c. pe adresa : 
Centrocoop — Centrala de producție, prestări, aprovizio
nare și transporturi — Direcția comercială — București, 
B-dul Magheru nr. 31).

Informații referitoare la tematica și regulamentul de des
fășurare a concursului se pot cere la telefon nr. 16 0010, in
terior 182.



ANDRZEJ IYIAJKOVSKI, 
vicepreședinte al Uniunii 

Tineretului Socialist 
din Polonia

Sentimentul
răspunderii sociale

ANDRZEJ MAJKOVSKI, 
vicepreședinte al Uniunii 
Tineretului Socialist din 
Polonia, este un interlocu
tor amabil ; el răspunde 
cu solicitudine întrebării 
ziaristului.

— Ați condus dele
gația Comitetului polonez 
de cooperare al organi
zațiilor de tineret la cel 
de-al IX-lea Congres al 
U.T.C. Ce impresii domi
nante v-a lăsat Con
gresul, contactul cu tine
retul nostru ?

— Două trăsături mi-au atras 
atenția și m-au impresionat în 
mod deosebit la Congres, ca și 
in contactele cu tinerii români, 
în primul rînd maturitatea poli
tică. Se vede la tineri capacita
tea și dorința de a privi activi
tatea lor, formarea și viața lor 
într-o perspectivă largă, socia
lă, în strînsă legătură cu viito
rul societății, al țării. Aș spune

că grija pentru viitorul patriei, 
preocuparea pentru desfășu
rarea construcției socialiste e 
lucrul cel mai important pe care 
noi, toți cei din străinătate, 
l-am desprins, ascultînd cuvîn- 
tul delegațiilor (a congres. A- 
ceastă maturitate politică s-a 
vădit în capacitatea tinerilor 
delegați de a desprinde din an
samblul problemelor pe cele 
mai importante, mai esențiale, 
în competența și profunzimea 
cu care ei au abordat proble
mele calificării, perfecționării 
profesionale, stăpînirii științei 
și tehnicii. în al doilea rînd, îr» 
strînsă legătură cu acest senti
ment al răspunderii sociale care 
caracterizează tineretul român, 
m-a impresionat entuziasmul 
său, vioiciunea și înflăcărarea 
cu care se angajează în activi
tatea constructivă. Acestea ar fi 
impresiile dominante...

Tn continuare, oaspete
le ne vorbește despre 
pregătirea Congresului 
organizației sale.

— Congresul nostru se va 
desfășura în cursul anului viitor 
dar între timp va trebui ca 
noi tinerii, împreună cu întregul 
popor, să rezolvăm probleme 
foarte importante în viața eco
nomică și socială. Pentru noi, 
reprezentanții tineretului polo
nez, prezența la Congresul 
U.T.C. a fost nu numai plăcută, 
ci și folositoare, un prilej foarte 
bun de cunoaștere, la zi, a 
preocupărilor și experienței or
ganizației frățești române. în 
plus, prezența unui impresio
nant număr de delegați din în
treaga lume ne-a prilejuit largi 
contacte internaționale cu re
prezentanți ai mișcării comunis
te și progresiste d^tineret.

— Ce ne puteți spune 
despre relațiile dintre or-

ganizațiile de tineret din 
cele două țări ale noas
tre ?

— Ele se dezvoltă în perma
nență. Cu prilejul discuțiilor pe 
care le-am avut la Comitetul 
Central al U.T.C. s-a căzut de 
acord asupra intensificării, în 
perioada următoare, a contac
telor și schimburilor reciproce. 
Vor avea loc schimburi de dele
gații de specialiști, schimburi 
cultural-artistice și turistice. 
Ceea ce intenționăm,_ atît noi 
cît și tovarășii români, este să 
dăm un caracter cît mai eficient, 
concret, de lucru tuturor aces
tor schimburi.

în încheiere, aș dori să trans
mit uteciștilor, tinerilor români, 
din partea tinerilor polonezi, 
prin intermediul „Scînteii tine
retului" urări de succese în 
realizarea hotărîrilor Congresu
lui al IX-lea al U.T.C., în înde
plinirea programului trasat de 
Partidul Comunist Român.

HERALD TRICaricaturistul ziarului „INTERNATIONAL
BUNE" ridiculizează încercările Washingtonului de a justi
fica intervenția în Laos : „Să clarificăm lucrurile : infante
riștii americani vor rămîne în Laos numai să salveze echi
pajele elicopterelor noastre care se află acolo ca să apere 
trupele sud-vietnameze, care se găsesc acolo ca să protejeze 
trupele americane din Vietnam, care..."

Atacuri ale forțelor 
patriotice indochineze

Forțele populare de rezistență 
cambodgiene au angajat in ulti
mele 48 de ore, puternice ac
țiuni împotriva unităților saigo- 
neze și ale regimului de la 
Pnom Penh în zona șoselei nr. 
4,- care face legătura între capi
tala Cambodgiei și importantul 
punct strategic Kompong Som. 
Potrivit unui purtător de cuvint 
militar de la Pnom Penh, uni
tățile patriotice khmere au în
treprins, de asemenea, un pu
ternic atac în apropiere de sta
ția de cale ferată din Totung 
Thngai, la aproximativ 150 km 
nord de capitală. Luptele s-au 
desfășurat cu înverșunare în tot 
cursul zilei de duminică. Agen
țiile de presă menționează, tot
odată. că o activitate militară 
intensă a forțelor _ patriotice șe 
semnalează și în provincia 
Pursat.

Știrile parvenite din Pnom 
Penh relatează că. în urma 
bombardamentelor efectuate zi
lele trecute de forțele populare 
de rezistență asupra rafinăriei 
din apropierea orașului Kom
pong Som, 75 la sută din insta
lațiile acesteia au fost școase 
din funcțiune. Se apreciază că 
rafinăria, singura din Cambod-

gia, nu va mai putea fi pusă in 
funcțiune anul acesta.

• Unități ale forțelor patrioti
ce din Vietnamul de sud au ata
cat in cursul zilei de duminică, a 
doua zi consecutiv, cea mai im
portantă bază americană am
plasată la Quang Tri, în secto
rul Khe Sanh, care sprijină 
operațiunile agresive lansate de 
trupele saigoneze pe teritoriul 
Laosului. Tirul unităților pa
triotice a lovit, totodată, majo
ritatea bazelor • americane din 
complexul Quang Tri — Khe 
Sanh, iar un convoi de autoca
mioane americane a căzut în- 
ti'-o ambuscadă organizată de 
forțele patriotice sud-vietna- 
meze la numai 5 km distanță de 
baza de la Khe Sanh. Un pur
tător de cuvint al corpului ex- 
pediționar american din Vietna
mul de sud a relevat, de aseme
nea, că unități ale diviziei 173 A 
aeropurtate au fost atacate de 
formațiuni patriotice în provin
cia Binh Dinh.' O altă acțiune 
importantă a avut loc In provin
cia Chau Doc, la circa 170 km 
sud-est de Saigon, unde forțele 
patriotice au angajat lupte pu
ternice cu unități saigoneze și 
americane.

HAXHIRE BRAHJA, 
secretar al C. C. al U. T. IVI.

din R. P. Albania

Contribuție
•>

de seamă la
dezvoltarea patriei

pestielhotare
ORIENTUL APROPIAT

• DISCURSUL RADIOTELEVIZAT AL PRE
ȘEDINTELUI R.A.U. • REACȚII LA TEL AVIV • 
INCIDENTE LA AMMAN

Cuvîntarea lui
Edward

HAXHIRE BRAHJA, se
cretar al C.C. al Uniunii 
Tineretului Muncitor din 
R. P. Albania, a avut a- 
mabilitatea de a ne a- 
corda un scurt interviu, 
după încheierea Congre
sului U.T.C., la capătul 
unei călătorii de circa 
1 200 km, în cursul căreia, 
împreună cu numeroase 
alte delegații străine, a- 
vusese prilejul să cu
noască mai îndeaproape 
tineretul României socia
liste.

— V-am auzit în ulti
mele zile după vizitarea 
unei uzine, a unui muzeu 
sau la sfîrșitul întîlnirilor 
cu tinerii muncitori, elevi 
și studenți din Brașov și 
Cluj, spunînd „shum 
bucur...".

— Cum să nu I Cele dpuă 
cuvinte înseamnă „foarte fru- 
rrfos"... Am urmărit cu deosebită 
atenție dezbaterile din timpul

Congresului U.T.C. Ne erau cu
noscute o parte din succesele 
poporului și tineretului român. 
Participarea la lucrările Con
gresului, vizita întreprinsă ulte
rior prin țară, ne-au confirmat 
încă o dată faptul că succesele 
României, în înflorirea noii vieți 
socialiste, poartă din plin și pe
cetea hărniciei și energiilor cre
atoare ale noii generații. Vizita 
la Uzina „Tractorul" din Bra
șov, pe șantierul hidrocentralei 
de pe Lotru, la întreprinderea 
„Clujeana", au constituit — do
resc să remarc în mod special 
— prilejuri de manifestare a 
entuziasmului tineresc, a senti
mentelor de prietenie frățească 
care unesc tineretul țărilor 
noastre. Nu voi uita primirea 
emoționantă de Ia „Clujeana", 
interesul pe care tinerii români 
îl poartă față de realizările po
porului și tineretului din Alba
nia.

— Vă găsiți și dv., ca 
și noi, în anul unei ani

versări glorioase —- a 
Partidului.

— Desigur. Știu că peste 
cîteva săptămîni veți sărbători 
semicentenarului creării . Parti
dului Comunist Român. Din. tim
pul Congresului, cît și ulterior, 
am aflat cum vor întîmpina ti
nerii români această mare săr
bătoare. La rîndul nostru vom 
aniversa 30 de ani de la înfiin
țarea Partidului Muncii din. Al
bania. Uniunea Tineretului Mun
citor și-a propus să mobilizeze 
și mai mult tineretul patriei la 
intensificarea eforturilor, astfel 
ca în ajunul marii sărbători să 
prezentăm poporului un bilanț 
cît mai bogat. Pretutindeni, în 
toate districtele, tinerii munci
tori și țărani s-au angajat să 
realizeze înainte de termen sar
cinile planului de producție, ast
fel ca la 8 noiembrie, alături de 
întreaga țară, să raporteze în
deplinirea planului anual. Ti
nerii de pe șantierele de mun
că patriotică, care construiesc 
calea ferată Elbasan-Libraj, cu 
o lungime de 54 km, organizîn-

du-și mai bine munca, mobili- 
zîndu-și și mai mult forțele, au 
raportat deja lucrări în avans 
față de graficul stabilit. Aseme
nea exemple se pot da și de la 
alte acțiuni organizate de 
U.T.M. din R.P. Albania.

în încheiere, reprezen
tanta tineretului albanez 
a adăugat:

— Părăsim pămîntul ospita
lier al României impresionați de 
sentimentele de prietenie și 
prețuire exprimate față de tine
retul nostru. Bucurîn.du-ne din 
inimă de succesele pe care 
le-ați dobîndit pînă acum, sîn- 
tem siguri că aplicînd hotărîrile 
adoptate la Congres, tineretul 
român își va aduce și în viitor 
contribuția sa de seamă la în
florirea patriei sale, la întărirea 
luptei ferme împotriva impe
rialismului, colonialismului și 
neocolonialismului. Vă asigu
răm că în lupta noastră co
mună, veți avea întotdeauna 
în tineretul Albaniei, un prieten 
și un frate.

GIANPIETRO BORGHINI, 
director al revistei 
„Nova Generazione“

O mare experiență
pozitivă

Adresîndu-se națiunii egiptene 
printr-un discurs radiotelevizat, ■ 
președintele Anwar Sadat a a- 
nunțat duminică seara că nu va 
extinde acordul de încetare a 
focului, care a luat sfîrșit la 7 
martie, dar a adăugat că țara sa 
va continua eforturile politice în 
vederea unei soluționări pașnice 
a conflictului din Orientul A- 
propiat, transmite agenția MEN.

Președintele Sadat a declarat 
că R.A.U. a făcut tot ce este po
sibil în vederea obținerii unei 
păci bazate pe dreptate. „Am 
acceptat încetarea focului pe o 
perioadă de trei luni, care a fost 
ulterior extinsă pentru încă trei 
luni, pentru a contribui la suc
cesul misiunii Jarring. Acest lu
cru nu a dus însă la realizarea 
unei soluții a crizei de către mi
siunea Jarring sau de către noi, 
ca urmare a poziției Israelului", 
a afirmat șeful statului egiptean. 
Președintele R.A.U. a menționat 
în acest sens că „singura con
diție pe care am pus-o pentru 
soluționarea crizei a fost retra
gerea trupelor israeliene din 
toate teritoriile ocupate după 4 
iunie 1967 și respectarea drep
turilor poporului palestinian. 
Israelul a refuzat însă să revină 
la frontierele dinainte de 4 iu
nie".

Examinînd .situația creată, pre
ședintele Anwar Sadat a anun
țat că R.A.U. „nu se consideră 

■legată de acordul privind înce
tarea focului". „Aceasta nu în
seamnă, a specificat 
țiunile politice vor 
sau că vor începe să 
nurile". Președintele 
„R.A.U. va continua

• După expunerea prezentată 
de președintele Anwar Sadat, 
ministrul israelian al afacerilor 
externe, Abba Eban, a declarat 
că „Israelul va menține înceta-- 
rea focului pe o bază reciprocă, 
atît timp cît nu se va trage asu
pra noastră" El a afirmat din 
nou că Israelul „nu înțelege să 
se retragă de pe toate teritoriile 
ocupate".

Pe de altă parte, primul mi
nistru al Israelului, Golda Meir, 
a afirmat că țara sa este pregă
tită „să se retragă în spatele u- 
nor frontiere noi, situate undeva 
Intre actuala îinie de încetare a 
focului și frontierele existente 
înainte de războiul din 1967, dar 
nu va efectua o retragere com
pletă dincolo de liniile existen
te pînă la războiul din iunie 
1967. Golda Meir a refuzat să 
precizeze traseul posibil al a- 
cestor frontiere. Menționînd că 
Israelul este încă pregătit să 
negocieze, Golda Meir a arătat 
că „insistența președintelui 
R.A.U. asupra unui angajament 
israelian privind o retragere to
tală reprezintă o condiție prea
labilă pe care Israelul nu o ac
ceptă".

Cu tovarășul Gianpie- 
tro Borghini, director al 
revistei „Nova Genera- 
z'îone", editată de Fede
rația Tineretului Comunist 
Italian, am discutat la 
Brașov, la două zile după 
încheierea lucrărilor Con
gresului al IX-lea al or
ganizației noastre. Con
vorbirea noastră abor
dează la început preocu
pările actuale ale tineri
lor comuniști din Italia.

— După cum știți, în prezent, 
organizăm mari demonstrații 
împotriva'recrudescenței violen
ței fasciste. Recent, zeci de mii 
de tineri — dind glas năzuințe
lor lor de libertate și democra
ție — au participat la o mani
festație de protest cerînd inter
zicerea grupurilor de extremă 
dreaptă. Această etapă a luptei 
noastre nu are un caracter izo
lat. Continuînd tradiția revolu
ționară a celor 50 de ani de 
existență ai organizației noas
tre, amplificăm angajarea în
tr-o luptă grea pentru a apăra 
și dezvolta democrația. O luptă 
care s® desfășoară pretutindeni, 
la toate nivelurile societății, în

parlament, în fabrici, în amfi
teatre și școli, pe străzi. Tine
retul italian se manifestă ca 
una din forțele cele mai consec
vente în această bătălie. Desfă
șurăm largi acțiuni pentru demo
cratizarea învățămîntului, pen
tru cîștigarea unor noi drepturi 
pentru tineretul muncitor, îm
potriva șomajului care face ra
vagii în rîndul unor largi cate
gorii de tineri. Și, lupta noastră 
a cunoscut succese. Astăzi sîn- 
tem mai puternici, avem mai 
multe instrumente de acțiune. O 
contribuție de seamă la crearea 
acestei situații au adus-o tinerii 
care au învățat să unească 
strîns lupta pentru democrație 
și socialism cu cea împotriva 
imperialismului.

— Vă aflați la prima 
vizită în România. Ați a- 
vut prilejul ca în timpul 
Congresului U.T.C. să 
stabiliți un contact nemij
locit cu tineretul român. 
Scurta călătorie prin țară 
v-a dat ocazia unor noi 
contacte cu preocupările 
tinerei generații române. 
Cu ce impresii vă întoar

ceți în țara dumneavoas
tră ?

— Impresiile sînt prea proas
pete poate pentru a le așterne, 
știu eu, într-o anumită ordine. 
Cîteva cuvinte despre Congres. 
După opinia noastră, el n.e-a o- 
ferit o largă panoramă a ceea ce 
reprezintă tineretul român, a 
locului și rolului ce-i revine în 
construirea noii orînduiri socia
liste și comuniste, sub conduce
rea Partidului Comunist Român. 
Am fost profund impresionat de 
abordarea în timpul lucrărilor 
a unei cuprinzătoare tematici, 
de analiza prezentată în docu
mentele Congresului. Acțiunea 
viguroasă desfășurată de voi în 
toate ramurile vieții politice și 
sociale, originalitatea pozițiilor, 
adînciie preocupări de continuă 
democratizare, gîndirea critică 
pe care o demonstrați cu fie
care priiej, denotă vitalitatea 
extraordinară a revoluției so
cialiste. lată de ce noi, tinerii 
comuniști italieni, apreciem că 
de aici, de la dv., poate veni, 
pentru noi toți, o mare expe
riență pozitivă,

Ne-ați oferit bucuria de a 
avea cîteva întîlniri cu tineri

muncitori, la Brașov, cu elevi, 
la București. Ne-am cutremurat 
de grozăviile petrecute la Dof- 
tana în anii trecutului. Am vă
zut cum fabricați tractoarele. 
Ne-am minunat de frumusețea 
peisagiilor carpatine. Pretu
tindeni am întîlnit tineri harnici, 
voioși. După ce participi la un 
asemenea Congres, după ce în- 
tîlnești tineri prieteni ca cei din 
România, îți întărești convinge
rea în puterea și lupta unui po
por hotărît să-și construiască 
noua orînduire. Aș dori în în
cheiere să vă asigur că voi fi 
mesagerul sentimentelor dv. de 
prietenie și solidaritate — care 
în repetate rînduri ne-au fost 
exprimate în cursul șederii în 
România — pentru tineretul 
țării mele. Tn același timp ne 
exprimăm dorința ca legăturile 
dintre organizațiile noastre să 
devină din ce în ce mai strîhse. 
Vă mulțumesc pentru ospitali
tate.

Interviuri realizate de 
EM. RUCAR 
IOAN TIMOFTE \

el, că ac
iua sfîrșit 
răsune tu- 
a spus că 

7j__  să depună
eforturi pentru o reglementare 
politică a crizei din Orientul A- 
propiat".

După cum anunță agenția 
MEN, președintele Sadat a de
clarat că la 1 și 2 martie a e- 
fectuat o vizită la Moscova, un
de a avut prilejul de a se în- 
tîlni cu conducătorii Uniunii So
vietice, L. Brejnev, N. Podgor- 
nii și A. Kosîghin. „Am discu
tat toate problemele și toate e- 
ventualitățile în mod deschis, 
clar și cinstit, a spus președin
tele. Am revenit la Cairo pe de
plin satisfăcut de ceea ce s-a 
realizat",: a spus el. Aceeași a- 
genție relevă, de asemenea, că 
„președintele Sadat a avut con
tacte cu Statele Unite" și că „el 
a afirmat că oficialitățile ameri
cane cunosc cu claritate poziția 
egipteană".

• Un purtător de. cuvint al 
Ministerului de Interne al Ior
daniei a anunțat că duminică 
după-amiază au avut loc la 
Amman noi incidente între tru
pe guvernamentale și forțe pa
lestiniene, soldate cu victime 
omenești. După intervenția for
țelor de ordine, calmul a fost 
restabilit.

După cum anunță agenția 
P.A.P., la Conferința organiza
ției voievodale Katowice a 
P.M.U.P. a luat cuvintul Ed
ward Gierek. prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., care s-a ocu
pat de unele probleme actuale 
care stau în atenția partidului 
și. statului polonez. El a spus, 
printre altele, că „dezvoltarea 
socialismului se desfășoară în
tr-o înlăturare neîntreruptă a 
contradicțiilor interne dintre 
noile cerințe sociale și condiții
le pe care noi înșine le creăm 
și care, adesea, rămîn în urmă 
datorită metodelor și formelor 
activității sociale, politice și de 
stat pe care nu am reușit să le 
modificăm la timp", 
despre transformările 
nite în ultimele două 
Polonia populară, E. 
spus : „Ca urmare 
transformări. s-a modificat și 
continuă să se modifice caracte
rul tuturor claselor și păturilor 
oamenilor muncii, se cristali
zează noul popor socialist po
lonez. Faptul că nu am obser
vat aceste schimbări, nu am în
țeles caracterul lor progresist și 
nu am tras din acestea conclu
ziile cuvenite, a spus Edward 
Gierek, a constituit o mare slă
biciune a noastră în perioada 
precedentă".

Abordind în continuare nece
sitatea întăririi rolului condu
cător al partidului în construcția 
societății socialiste poloneze, 
primul secretar al C.C. al 
P.M.U.P. a subliniat că „a con
duce viața socială și a conduce 
poporul nu înseamnă a le ad
ministra. Dimpotrivă, a spus

Vorbind 
interve-, 

decenii in 
Gierek a 
a acestor
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întilnire
Kohl-Bahr

Luni, la sediul Consiliului de 
Miniștri al R.D.G., a avut loo 
o nouă întilnire, de cinci ore 
și jumătate, intre reprezentan
ții guvernelor R.D. Germane și 
R.F. a Germaniei. ■

Delegația RiD.G. a fost con
dusă de Michael Kohl, secretar 
de' stat la Corisiliul de Miniștri, 
iar cea a R.F.G. — de Egon 
Bahr, secretar de stat la cance
laria federală.

Următoarea întilnire a fost 
stabilită pentru 17 martie, la 
Bonn.

Inițiativa Partidului de 
centru finlandez

• LA INIȚIATIVA fracțiunii 
parlamentare a Partidului de 
centru, în parlamentul finlandez 
a fost constituit un grup de lu
cru care va milita activ în fa
voarea convocării conferinței 
general-europene pentru securi
tate. Ca președinte al acestui 
grup, care reunește deputați din 
toate partidele reprezentate in 
parlamentul finlandez, a fost de
semnat Johannes Virolaincn, 
președintele Partidului de cen
tru.

Demisie la Canberra
• MINISTRUL australian al a- 

părării, Malcolm Fraser, și-a pre
zentat demisia — a anunțat un 
purtător de cuvint al guvernului 
de la Canberra. Freser a consti
tuit în ultima vreme obiectul

unor declarații care îi puneau i la 
îndoială „credibilitatea11 și îl a- 
cuzau că ar fi sursa criticilor la 
adresa guvernului privind com
portarea militarilor australieni în 
Vietnamul de sud.

• LA TEHERAN, s-au în
cheiat lucrările Subcomisiei 
mixfe ministeriale româno-ira- 
niene de cooperare tehnico-eco- 
nomică in domeniul industriei 
lemnului. Din partea română, la 
convorbiri a participat o dele
gație a Ministerului Industriei 
Lemnului, condusă de Gheorghe 
Lazăr, adjunct al ministrului. A 
fost analizat stadiul de realizare 
a complexului pentru industria
lizarea lemnului — principal 
obiectiv economic al Iranului 
pentru valorificarea resurselor 
forestiere din zona Neka — ce 
se construiește în cooperare cu 
țara noastră.

w
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Incidente în golful
Bac Bo
• AGENȚIA CHINA NOUA in

formează că, la 10 februarie, cru
cișătorul american „Chicago" a 
împiedicat desfășurarea normală a

activității unor nave de pescuit ale 
R. P. Chineze în apele golfului 
Bac Bo. La 20 februarie, un avion 
militar american a zburat la mică 
altitudine deasupra unor ambarca
țiuni de pescuit ale R. P. Chineze 
și a instigat cinci vase militare 
sud-vietnameze să deschidă focul 
asupra acestor ambarcațiuni, care 
au avut de suferit pagube mate
riale.

Un purtător de cuvint al depar
tamentului de resort al R. P. Chi
neze, relatează agenția China 
Nouă, a calificat aceste incidente 
drept o nouă provocare a Admi
nistrației S..U.A. și a celei sud- 
vietnameze.

Manifestații anti
fasciste în Italia
• IN ITALIA au continuat 

duminică manifestațiile antifas
ciste. La Veneția, sute de persoa
ne au protestat împotriva inau
gurării unui sediu permanent al 
Mișcării sociale italiene, partid de 
orientare neofascistă. Primarul o-

rașului Veneția a declarat că, în 
orașul pe care-1 conduce, nu vor 
fi tolerate provocările fasciste.

De asemenea, la Aquila, sute 
de persoane, răspunzînd apelului 
Partidului Comunist, 
împotriva recentelor 
au fost provocate aici 
neofasciste.

au protestat 
tulburări ce 
de elemente

Stuart Roo-• ASTRONAUTUL
sa, unul dintre membrii misiunii 
spațiale americane „Apollo-14“, a 
declarat că a observat pe supra
fața lunară porțiuni cu o confi
gurație stranie, asemănătoare al
biei unui rîu. „Nu era vorba de 
o simplă depresiune și 
cipanții la misiune au 
gați“, a precizat el.

toți parti- 
fost intri-

Ekkehard Weil, care în 
noaptea de 7 noiembrie 1970 a 
atacat garda monumentului sol- 
daților sovietici din Berlinul oc
cidental și a rănit cu două 
focuri de armă o santinelă so
vietică, a fost condamnat la 6 
ani închisoare.

Un pericol numit

„AJ 200“
„Cea mai dificilă naștere din 

istoria aviației moderne*'. Ast
fel califica, nu de mult, pe 
jumătate ironic, influenta pu
blicație britanică ECONOMIST, 
avatarurile proiectului Airbus- 
ului vest-european. După în
delungi tratative și pertractări 
s-a ajuns la o formulă de coo
perare care reunește firme 
aviatice vest-germane, france
ze, britanice și olandeze. Dar, 
exact în momentul cînd data 

- - - miprimului zbor-test al 
A 300 B a fost anunțată (pri
măvara lui 1974) și „caietele 
de comenzi" au început să fie 
completate, un pericol serios 
se ivește Ia orizont. Pericolul 
se numește AJ-200. Este vorba

767). De fapt, dat fiind avansul 
foarte serios al proiectului a- 
merican ar fi vorba, în linii 
mari, de participarea cu ca
pital a consortului japonez la 
definitivarea și punerea rapi
dă în fabricație a unei variante 
Boeing 767, operație pentru 
care compania americană nu 
dispune momentan de sufi
ciente resurse financiare.

Alerta declanșată în rînduri- 
le promotorilor lui A-300 B de 
apariția la orizont, a lui 
AJ-200, nu este, însă, provoca
tă. în principal, de eventuali
tatea unui avans tehnologic al 
concurenților. Primejdia funda
mentau e de ordin financiar. 
AJ-200 amenință „sufle“

Gierek
vorbitorul, administrarea care 
împinge pe planul al doilea sar
cinile politice și ideologice ale 
partidului duce, întotdeauna, la 
slăbirea legăturilor acestuia cu 
măsele, la slăbirea pozițiilor lui 
în societate. Vitalitatea politică 
a statului și a poporului, a spus 
E. Gierek, este determinată, in 
primul rînd, de programul care 
indică organelor puterii de stat 
direcțiile de acțiune și unește e- 
forturile întregului popor".

Pentru înfăptuirea acestui 
program, a relevat vorbitorul, 
o mare însemnătate are asigu
rarea democrației necesare în re
lațiile din interiorul partidului, 
care creează condițiile pentru 
schimbul de opinii și. de expe
riență in timpul elaborării hotă- 
ririlor politice și economice. în. 
legătură cu problemele demo
crației socialiste, Edward Gierek 
a spus, de asemenea, că „toate 
intențiile noastre trebuie să fie 
însoțite de înțelegerea faptului 
că dezvoltarea democrației so
cialiste trebuie să însemne și o 
folosire mai largă a drepturilor 
și o mai bună îndeplinire a în
datoririlor de către fiecare ce
tățean". Problema, a spus mai 
departe vorbitorul, constă in 
faptul că „în practică și în viața 
cotidiană să folosim toată mul
titudinea de posibilități pe care 
le deschide statul socialist pen
tru participarea maselor de oa
meni ai muncii la conducere. 
Sarcina constă în a pune pe de
plin in mișcare toate pîrghiile 
democrației socialiste spre a eli
bera energia socială suplimen
tară a maselor, inițiativa și ab
negația lor, pentru înțelegerea 
deplină a telurilor pe care le 
slujesc oamenii muncii. Deplina 
folosire a posibilităților exis
tențe în sistemul democrației 
socialiste, a arătat primul secre
tar al C.C. al P.M.U.P., va con
tribui la integrarea în continua
re a poporului nostru in opera 
de construire a socialismului, în 
transformarea țării noastre în- 
tr-un stat dezvoltat, modern, 
bogat. Axa și forța motrice a 
acestui proces de integrare le 
constituie partidul nostru", a 
subliniat vorbitorul.

Macheta lui „A 300-B" : Un pericol mortal care se numește
„AJ-200"...

de proiectul, negociat actual
mente, al unei „alianțe japono- 
americane" pentru construirea 
unui „Airbus". Gigantul avia
tic american Boeing Company, 
duce tratative — descrise ca 
foarte avansate — cu principa
lul consorțiu aviatic nipon 
Nihon Aerpplane Manufactu
ring (N.A.M.C.) pentru con
struirea în comun a unui reac
tor cu o capacitate de 280 de 
pasageri. Cod de proiect : 
AJ-200. Data efectuării primu
lui test : primele zile ale anu
lui 1974. Șansele unui avans 
față <le vest-europenf în cazul 
perfectării lui AJ-200 sînt, 
după aprecierile specialiștilor, 
deloc neglijabile. Nihon Aero
plane Manufacturing se află 
angajat încă din 1969 in pro
iectarea unul aerobuz reactor 
cu circa 200 de locuri (nume 
de cod YS-33), în vreme ce 
Boeing are și el, într-o formă 
avansată de proiectare, un 
aerobuz reactor cu circa 300

vest-europenilor piața ameri
cană și asiatică. Pentru ca 
producătorii lui A 300-B să in
tre în așa-numita „zonă a cîș- 
tigului" ei trebuie, neapărat, 
să vîndă minimum 360 de 
aparate de acest tip. In Eu
ropa, așa cum prevăd progno
zele „strategilor pieței aviati
ce", nu vor putea fi vîndute, 
chiar in cele mai optimiste vi
ziuni, mai mult de 200 aero
buze. Concluzia : la statul 
major al „Airbus“-ului vest- 
european la Munchen, unul 
din managerii lui A-300 B, Ma
no Ziegler, trăgea semnalul de 
alarmă : „Dacă piața america
nă și asiatică ne este închisă, 
pericolul ar putea deveni mor
tal".

Așadar, după o naștere difi
cilă, proiectul Airbus-ului vest 
european vede planind asupră-i 
un pericol mortal...

S de locuri (nume de cod Boeing E. R.
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Cornel Burtică 
primit de cancelarul 

Hilly Brandt
în drum spre țară, venind din 

R.A.U., după escala făcută la 
Paris, ministrul comerțului ex
terior al României, Cornel Bur
tică, a făcut o escală la Bonn.

Luni, ministrul comerțului 
exterior al Republicii Socialiste 
România a fost primit de cance
larul Republicii Federale a 
Germaniei. Willy Brandt. în ca
drul convorbirii care a avut loc 
au fost abordate probleme pri
vind relațiile economice ro
mâno—vest-germane, modalită
țile lor de dezvoltare, precum și 
alte probleme de interes comun. 
Cu acest prilej, a fost apreciat 
cursul pozitiv al relațiilor din
tre cele două țări și s-a expri
mat dorința reciprocă pentru 
dezvoltarea lor in continuare.

în aceeași zi, ministrul Cor
nel Burtică a fost primit de mi
nistrul economiei Republicii Fe
derale a Germaniei. Karl Schil
ler.

A

întrevederile lui 
Petru Burlacu 

la Alger
Petru Burlacu, adjunct al mi

nistrului afacerilor externe al 
României, care se află intr-o 
vizită oficială in Algeria, a avut 
luni o întrevedere cu Belaid 
Abdessalam. ministru nigerian 
al industriei și energiei. în 
cursul acestei întrevederi au 
fost abordate aspecte ale coope
rării economice româno-algerie- 
ne, exprimîndu-se satisfacția 
reciprocă pentru rezultatele ob
ținute pină în prezent, precum 
și dorința de dezvoltare și di
versificare a acestor relații.
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