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• ,,Tonul" ritmului înalt îl dau oțelarii. Numai cuptorul 4 a elabo
rat pînă acum 2 000 tone oțel peste prevederi • în două luni — 56 tone 
laminate peste sarcinile maximale • în acest an, nici o absență nemoti- 
vatâ, nici o întîrziere în rîndul tinerilor laminoriști

întrecerea inițiată de C.C. al 
U.T.C. „Tineretul, factor activ 
în realizarea cincinalului înain
te de termen“ a devenit unul 
dintre cele mai fertile terenuri 
de acțiune și afirmare a tine
rilor din 
Rezultatele 
în. prezent reprezintă o ga
ranție' nu 
lui că 
își vor . îndeplini 
angajamentul lor i 
liza prevederile 
î . . ' " . . ,
ei și, în Regală măsură, prin a- 
eeste rezultate participă la con
solidarea,' acelui climat al disci- '■ 
plinei necesar integrării rapide. 
a miilor de muncitori ce urmea
ză să intre în producție în vii
torii ani. Secvențe edificatoare 
în stare să ilustreze aceste re
alități ți se oferă în oricare din 
cele 14 organizații U.T.C. 
uzinei.

De cum intri in sectorul 
minorul la rece, privirile îți sînt 
atrase de cîteva tăblițe, așezate 
în dreptul mașinilor. „Cei mai 
îngrijit loc de muncă“, „La 
mașina mea nici un rebut“. La 
prima vedere, simple scrieri pe 
o bucățică de tablă vopsită. 
Adevăratele înțelesuri aveam 
să le aflăm imediat. Secretarul 
U.T.C. din sector, Iosif Banfi.ne

orașul Oțelul Roșu, 
înregistrate pînă
numai a faptu- 

siderurgiștii de aici 
întocmai 

de a rea- 
__  _____ cincinalului 
în numai ’patru ani și jumătate !

pune în față un caiet în care 
alături de numele fiecărui ute- 
cist sînt trecute faptele sale. 
Din paginile rezervate lui Ionel 
Lascbescu cităm : „Intre 19 XI— 
25 II și 5—10 III la mașina unde 
lucrează au fost puse cele 2 
tăblițe (vezi mai sus). Tn aceas
tă perioadă mașina sa n-a dat 
nici un rebut și a fost cea mai 
bine întreținută. Din totalul ce-

• lor 10 ore de muncă voluntar- 
patriotică cît reprezintă anga
jamentul anual, a realizat 5. 
Este conștiincios, participă la 
toate acțiunile inițiate de orga
nizația U.T.C.. deși este elev la 
seral“. Arsenic Șerbon, nu re
prezintă o excepție, același lu
cru se poate citi și despre toii

ceilalați. Cele 6 obiective la 
care răspund tinerii sectorului, 
din cele 8 incluse în planul de 
măsuri pînă la această dată, sint 
integral înfăptuite. De la înce
putul anului și pînă acum nu 
s-a înregistrat nici o absență 
nemotivată, nici o întîrziere, 
orele de muncă voluntar-patrio- 
tică s-au concretizat în sor
tarea deșeurilor pentru a fi 
mai lesne valorificate, nu s-a 
înregistrat nici un accident la 
locul de muncă, iar din cele 100 
tone laminate, cît reprezintă
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NICOLAE CEAUȘESCU
„Time“

păcii. De aceea. România se 
pronunță cu fermitate și în mod 
constant pentru desființarea 
blocurilor militare și pentru 
așezarea relațiilor dintre state 
pe o bază nouă. Aceasta pre
supune luarea în considerare a 
principiilor 
Organizației Națiunilor 
— dreptul 
suveranitate 
dreptul de a-și alege calea dez
voltării economico-sociale fără 
nici un amestec din afară, de
plina egalitate în drepturi, pre
cum și excluderea orieărei for
me de ingerințe, de amenințare 
sau de folosire a forței în ra
porturile dintre state.

Referitor la relațiile 
americane. în interviu 
ționează că, în ultimii 
obtinut rezultate bune 
voltarea raporturilor economice, 
tehnice, științifice, _______
dintre cele două țări. S-a apre
ciat că în următorii 4—I 
relațiile economice 
mericane ar putea 
3—4 ori și chiar mai mult, dacă 
se va realiza unul din angaja
mentele asumate de președinte
le Nixon — de a acorda Româ
niei clauza națiunii celei mai 
favorizate, de a crea și pentru 
produsele românești aceleași 
condiții pe care le au produse
le altor state.

„Ținînd seama de declarații
le președintelui Nixon și ale 
altor reprezentanți ai cercuri
lor conducătoare din Statele Fi
nite, sperăm că aceasta 
realiza în curînd, ceea 
deschide noi posibilități 
extinderea relațiilor de 
rare dintre țările 
subliniat președintele 
Ceaușescu.

judicioasă,
revistei americane eficientă

Revista americană „Time" a 
publicat in numărul său din 26 
martie, aprecjeri făcute de to
varășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Romania, 
in cadrul interviului acordat 
corespondentului pentru Europa 
de est al revistei, Strobe Tal
bott.

Au fost relevate poziția Româ
niei socialiste față de principa
lele probleme internaționale și 
contribuția ei activă la opera 
de destindere, cooperare ți 
pace. S-a reafirmat concepția 
țării noastre asupra conferinței 
general-europene pentru secu
ritate și cooperare, relevîndu-se 
posibilitatea ca ea să fie con
vocată anul acesta. Conferința 
ar trebui să adopte principiile 
și normele de bază ale relații
lor dintre statele europene, pre
cum și măsuri privind o largă 
colaborare economică, tehnico- 
științifică, culturală și în alte 
domenii, între toate țările con
tinentului. Totodată, apare ne
cesar ca reuniunea general eu
ropeană să-și propună crearea 
unui organism permanent, care 
să asigure continuarea consul
tărilor și schimburilor de pă
reri în vederea dezvoltării co
laborării și înfăptuirii securită
ții pe continent.

In acest cadru. în interviu se 
fac aprecieri asupra convorbiri
lor preliminare în vederea în
ceperii negocierilor propriu-zise 
consacrate reducerii forțelor ar
mate străine 
statelor ’ din 
Se subliniază, 
dificultăți, se 
urmă Ia

bilă cu privire Ia desfășurarea 
negocierilor. România consideră 
că în viitor convorbirile vor 
trebui extinse și Ia alte zone 
ale continentului, la toată Eu
ropa — deci să se ajungă la o 
conferință privind probleme
le militare, reducerea și, 
pînă la urmă, retragerea tru
pelor străine de pe teritoriul 
altor state, reducerea trupelor 
naționale, precum și alte măsuri 
de dezangajare militară, care 
:ă creeze condiții reale pentru 
o adevărată securitate a tuturor 
statelor de pe continent.

Tn legătură cu viitorul rela
țiilor dintre statele europene, 
în interviu se relevă că dezvol
tarea unor raporturi de colabo
rare presupune deplina egalita
te în drepturi, fără nici o în
grădire. In context se arată că 
introducerea si menținerea 
unor restricții și bariere de că
tre Piața comună ar putea avea 
efecte negative asupra colabo
rării europene și internaționale. 
Este exprimată speranța că se 
vor găsi căile pentru înlăturarea 
restricțiilor, precum si modali
tățile care să Dermită o largă 
colaborare, pe baza egalității și 
avantajului reciproc.

Răspunzind la o 
privind alternativa 
divizare a lumii
președintele Nicolae Ceaușescu 
a arătat că. în ce privește 
blocurile economice, se pare că 
ele au o perspectivă ceva mai 
îndelungată. Blocurile militare 
însă, sînt în contradicție cu 
tendințele mondiale spre destin
dere. constituie un anacronism 
în viața internațională, o frînă 
în dezvoltarea relațiilor dintre 
state, în calea colaborării și

a cadrelor

întrebare 
la actuala 
în blocuri,

înscrise în Carta 
Unite 

la independență ș; 
al fiecărui stat,

inginerești

româno- 
se men
arli s-au 
în dez-

culturale
■5 ani 

româno-a- 
spori de

de pe teritoriile 
Europa centrală, 
că în pofida unor 
va ajunge pînă la

o înțelegere accepta-

se va 
ce va 
pentru 

colabo-
noastre“, a 

Nicolae

„Vom recupera întîrzierile
provocate de excesul de umiditate“
— ne asigură mecanizatorii și cooperatorii din județul Olt

Dacâ mîine ar începe campania agricolă, ar 
fi pregătite, așa cum se cuvine, unitățile din 
județul Olt ? — iată la ce întrebare ne-am 
propus să aflăm răspunsul în județul autorilor

uneia dintre cele mai valoroase inițiative

ciste ; „Mașinile agricole propuse pentru 

sare vor lucra cel puțin încă doi ani 1"

ute-

ca-

La întreprinderea industrială 
de stat „11 Iunie“ din Galați, am 
surprins, pe viu, cîteva secvențe 
din acțiunea de aplicare a măsu
rilor prevăzute prin 
Decret prin care se 
normele unitare de 
pentru unitățile economice. Am 
vrea să subliniem de la început 
adinca înțelegere a cadrelor teh- 
nico-administrative de la aceas
tă întreprindere, a spiritului și 
rațiunii superioare care au. fun
damentat aceste măsuri, faptul 
că Decretul se bucură nu doa-r 
de o aprobare în vorbe ci și jn 
realizarea lui practică de către 
cadrele care intră în sfera de 
redistribuire, de apropiere a 
lor de activitatea productivă.

— Decretul, ne spunea ingine
rul Nică Mihalache. directorul 
întreprinderii, este de o deo
sebită importanță pentru uni
tățile economice, el avînd me
nirea în primul rînd să asigure 
o mai judicioasă folosire a ca
drelor tehnico-inginerești pen
tru sporirea productivității 
muncii, a calității produselor, 
pentru promovarea tehnicii noi. 
Lichidînd tot ce este perimat, 
birocratismul excesiv, treptele 
intermediare care îngreunau lu
area deciziilor cerute de pro
ducție cu operativitate, parale
lismul care consuma inutil mul
te energii, putem determina, 
prin aplicarea cu înalt simt de 
.răspundere a. prezentelor mă
suri, o creștere substanțială de
ficienței economice ceea ce în
seamnă implicit și o creștere a 
nivelului de trai. Tn acest sens, 
cu'grijă și tact am discutat nînă 
în prezent cu peste jumătate 
dintre cadrele tehnicxi-adminis- 
trative care urmează să fie re
distribuite pentru activitatea 
productivă. Ne bucură, desigur, 
faptul că am întâlnit înțelegerea 
necesara din partea acestor ca
dre, ceea ce dovedește că ei gîn- 
desc și acționează în chip comu
ni 't.

în această întreprindere, din 
9 servicii, potrivit noilor norme 
au rămas 4, înlăturindu-se ast
fel o serie de trasee paralele, 
eliberîndu-se energia încătușată 
de birocratism, pentru a fi folo
sită în activitatea productivă, 
acolo unde de fapt, trebuia să 
acționeze • de la început. ..De 
pildă, ne spunea inginerul Va
sale Sonroncti, urmărirea reali
zării plgnului valoric se făcea 
si de serviciul plan și de servi
ciu’ salarizare. Prin noua struc- 
tură această urmărire va fi u- 
nică. De asemenea, evidența ne
cesarului de salariați era ținută 
în para’el si de serviciul perso
nal si de serviciul salarizare si 
normare. Prin înlăturarea unor 
asemenea paralelisme, se 
gură evitarea consumării 
energii în gol. si folosirea aces
tor energii pentru a produce 
ceva concret, palpabil, care să 
se înregistreze în îndeplinirea 
sarcinilor de producție ale în
treprinderii“.

— Asigurînd condițiile de 
muncă oen.tru. toate cadrele, am 
căutat totodată, ne spunea mai
strul Costică Susma. președin
tele comitetului sindicatului, să 
asiglîrăm funcționarea servicii
lor cu oameni bine pregătiți, cu 
experiență, capabili să îndeoll-

ION CHIRIC

recentul 
stabilesc 

structură

sînt însă condițiile create 
telierele mecanice. La 
Cezieni de-abia în acest 
construiește, iar secțiile 
cal și Drăghiceni încă nu 
fost racordate la rețeaua elec
trică. Tot la această unitate e 
xistă un minus de trei mecani 
zatori 
schimb 
vorbim 
nu s-a 
vează, 
specialiștii unităților deservite 
oricum, nu ar da voie coopera
torilor școlarizați să execute 
lucrări în cîmp. Dar, la ora ac
tuală, nici nu au cui să per

ror durată de funcționare s-a 
prelungit prin inițiativa Uteciș- 
tilor : 587 tractoare, 410 semă
nători. 204 mașini de adminis
trat îngrășăminte chimice, 512 
grape cu discuri, 583 pluguri se 
află în perfectă stare de func
ționare, cu calificative bune ob
ținute la verificarea minuțioasă 
efectuată de comisiile speciale 
constituite“. Ne convingem de 
acest lucru la S.M.A. Stoenești. 
Toate tractoarele, semănăturile 
și discurile, sînt aliniate la fie
care secție, gata de „atac“. 
La secția Slăveni, mecanizatorii 
au trecut la repararea utilaje
lor necesare în campania de 
vară. „Noi sîntem gata de mult 
cu tractoarele, dar zăpada asta 
tîrzie nu ne-a lăsat să ieșim în 
cîmp — ne spunea Florea Pană, 
care, deși tînăr, e cotat ca unul 
dintre cei mai buni mecaniza
tori ai secției. în privința ca
lității reparațiilor nu numai 
calificativele foarte bune obți
nute dau garanție că treaba va 
merge „șnur“, dar mai ales ho- 
tărîrea noastră de a face mun
că bună, de a ne respecta an
gajamentul pe care ni l-am hiat 
în întrecerea „Tineretul — fac
tor activ în îndeplinirea cinci
nalului înainte de termen“ : de
pășirea planului de venituri eu 
75 000 lei. reducerea cheltuieli
lor la mia de lei venituri de la 
745 la 744 lei, economisirea car
buranților, întreținerea cores
punzătoare a tractoarelor, li
chidarea absențelor de la pro
gram.

Și la S.M.A. Caracal mașinile 
sînt pregătite. Mai puțin bune

în privința asigurării semințe
lor și a condiționării lor in 
toate unitățile situația este bună 
la marea majoritate a sorti
mentelor — ni se relatează la 
Inspectoratul județean pentru 
calitatea semințelor și a mate
rialului săditor. Minusuri se 
semnalează la unele specii fu
rajere (din nou baza furajeră, 
cu problemele ei !) cum e de 
pildă ovăzul, unde materialul 
semincer nu e de cea mai bună 
calitate. Se mai găsesc și cazuri 
unde necesarul de semințe nu 
este asigurat în întregime. La 
cooperativa agricolă din Cara
cal, de pildă, inginerul Gheor- 
ghe Stratan ne relata că s-a 
hotărît ca suprafața destinată 
lucernei să fie mărită cu încă 
25 hectare. Cum cele 200 kilo
grame de sămînță necesare nu 
au fost prevăzute în plan, pro
ducția proprie neexistînd, nu 
pot fi ridicate de la Agrosem, 
„Avem dezlegare de la direcția 
agricolă să căutam prin județul 
Timiș, unde le-am putea obține 
în schimbul unei cantități . de 
sămînță de porumb“. Dar ni
meni de la C.A.P. Caracal nu 
s-a mișcat pînă acum pentru a 
face rost astfel, de seminței c 
trebuitoare.

Cît de bine sînt pregătiți me
canizatorii •’ „în cele 34 de sta
țiuni pentru mecanizarea agri
culturii din județ toate utila
jele sînt demult gata pentru 
a incepe lucrul pe ogoare — ne 
spune tovarășa Ioana Gigiu, 
președinte al consiliului tine
retului sătesc. O atenție deose
bită s-a acordat mașinilor a că-

ce-

Au îndeplinit
sarcinile

plan pe primulde
trimestru

♦

A. *♦♦

• Din agenda

competițiilor

organizate

de U. T. C

sìmbàtà

și duminică

cu orice preț,
ci, mai întîi,

UZINA DE ANVELO- 
VICTORIA — Horești 
a Zecea unitate indus- 

Prahova

oameni, caractere
de ing. LIA MANOLIU

maestră emerită a sportului, vicepreședinte al C.N.E.F.S.

Nu campioni

• 
PE
este 
trială din județul 
care a anunțat îndeplinirea
prevederilor maximale ale 
planului trimestrial.

In baza rezultatelor obți
nute, colectivul uzinei pra
hovene și-a creat posibilita
tea îndeplinirii planului ma
ximal pe anul în curs cu a- 
proape o lună mai devreme.

• INCA PATRU ÎNTRE
PRINDERI ECONOMICE 
DIN JUDEȚUL GALAȚI au 
îndeplinit sarcinile de plan 
pe primul trimestru înainte 
de termen. Astfel, întreprin
derea de ambalaje metalice 
pentru agricultură și indus
tria alimentară din Tecuci 
— cea mai mare unitate cu 
acest profil din țară — va 
realiza, suplimentar, pînă la 
sfîr.șitul trimestrului, o pro
ducție în valoare de aproape 
3 milioane lei. De asemenea, 
colectivul Uzinei mecanice 
pentru agricultură și indus- 
dustria alimentară din Ga
lați, care a îndeplinit cu 8 
zile mai devreme planul 
producției globale și cu zece 
zile planul producției marfă 
și de piese de schimb, va 
realiza, pînă la sfîrșitul tri
mestrului, o depășire de 2 mi
lioane lei la producția globală 
și de 2,2 milioane Ici la pro
ducția marfă. La rîndul său, 
Fabrica de ulei „Prutul“-Ga- 
lați va realiza suplimentar 
peste 400 tone do ulei co
mestibil. Navigatorii Direc
ției navigației fluviale Na- 
vrom“-Galați vor obține o 
depășire a planului de 3 mi
lioane tone/km la indicato
rul parcursul mărfurilor și 
circa 600 0000 călători/km.

• TRUSTUL DE CON
STRUCȚII TIMIȘOARA, ca
re s-a angajat să realizeze 
cincinalul în numai patru 
ani. și-a îndeplinit sarcinile 
de plan pe primul trimestru.

(Agerpres)

Tînărul strungar Ion Țugui, unul dintre cei care au „pornit“ de curînd noua fabrică de utilaje și 
piese de schimb din Boiosani.

Foto: O. PLEC AN

Educația fizică fi sportul re
prezintă o parte componentă a 
procesului de educare comunistă 
a tineretului, a maselor largi de 
oameni ai muncii. Pentru mine 
această idee formulată în Hotă- 
rîrea Plenarei Comitetului Cen
tral reprezintă siguranța, încre
derea tfi viitorul sportului, al e- 
ducației fizice din România. A- 
ceastă idee înseamnă lupta cu 
tiparul anticipat de futurologi 
pentru omul anului 2 000, omul 
legat de birou, automobil și te
levizor, creatură obeză cu apa
rență de figurină de ceară, sau

produs declorofizat. Această idee 
înseamnă lupta pentru un climat 
de o înaltă ținută morală, climat 
sportiv de cea nuri pură facturii, 
care să-și lase amprenta în for
marea de caractere. Pentru că a- 
cele calități morale ca : sensul e- 
fortului, disciplina liber consim
țită, acceptarea, regulii jocului, 
responsabilitatea, spiritul de e- 
chipă nu pot fi altundeva mai 
bine evidențiate ca în sport. A- 
ceastă idee înseamnă lupta cu 
inerția scuzabilă — avem greu
tăți, nu sînt condiții, — lupta cu 
lenea ta și a celor din jur. In

fine, această idee înseamnă un 
avertisment adresat tuturor 
lor care mimează o muncă în 
să o ducă efectiv, celor care le 
lipsește sau le-a dispărut orice 
simț al datoriei.

Și acum, ceva despre sportul 
de performanță. Nu vreau să po
zez în moralist, dar am, într-a- 
devăr, senzația că la adăpostul 
liniștitor al formulei „tinerilor le 
suit deschise toate porțile“, tine
rii uită că trebuie să și bată la 
acele porți. Și dacă ele sînt por
țile performanței, se deschid tare 
greu, deschiderea lor presupune 
o imensă cheltuială de muncă. 
Foarte mulfi tineri nu cunosc a- 
cest adevăr elementar. De aici 
abandonul sportului, renunțarea 
la luptă în momente de cumpă
nă. cedările in fața ispitelor.

Din Hotărire se desprinde, de 
asemenea, necesitatea unui ra
port organic, complex între spor
tul de masă și sportul de perfor
manță. Aceste două noțiuni, de
parte de a fi antagonice. 
România socialistă, unul nu 
dezvoltă în dauna celuilalt, 
se sprijină reciproc — sportul de 
masă fiind pepiniera sportului de

(Continuare în pag. a III-a)

PORTUL!"

La telefon, 
comitetele 
județene U.T.C,

• ȘTIRI DIN ȚARA 
SI DE PESTE HOTARE

în a- 
secția 
an se 
f'ara- 

au

necesari pentru ur. 
complet, ca să nu mai 
de schimbul doi, unde 

asigurat nimic. Se moti- 
foarte superficial, că

OCTAVIAN MILEA

(Continuare în pag. a IlI-a)

asi- 
unor

(Continuare în pag. a ll-a)

REPORTAJ ȘI
REALITATE

de CONSTANTIN STOICIU

în mai puțin de un an de zile, reportajul, cartea de repor
taj. mai curînd spus, și-a recăpătat iar drepturile firești în 
preocupările editurilor și ale scriitorilor și ziariștilor. împotriva 
unor temeri poate numai pe jumătate mărturisite, cartea de 
reportaj este în bună măsură căutată și dorită, și reportajul 
din presq cotidiană și cea literară se citește cu interes. Este 
drept, însă, că cei puțin în presa literară, după o perioadă 
de entuziasm publicistic, reportajul, reportajul literar, să ad
mitem, a dispărut din nou aproape complet, fără să 
fi stîrnit, ca pe timpuri, discuții 
care dădeau oricum speranța că 
lositoare. Nu-mi dau seama încă 
partajului a adus sau nu schimbări 
.privește mulțimea de 
pins 
sese 
tura 
tura 
tului ___ ____ ,----- .
reportajului cu literatura, și, la o cercetare mai stăruitoare, la 
fel de întîmplător interesează și modalitatea descoperirii prin 
reportaj a realității noastre. Un punct de vedere destul de 
răspindit și azi atribuie reportajului rostul de a consemna cu 
simplitate, și. unde este cazul, cu exclamații de mirare, o 
anumită realitate ; pentru a întregi imaginea, realizările și oa
menii timpului nostru, realitatea noastră, deci I Dar reportajul 
trebuie să fie înainte de orice expresia unei atitudini, a re
porterului, a celor despre care se scrie, a celor pentru care se 
scrie : așa-numitul reportaj de serviciu și așa-numitui reportaj 
literar au mai de grabă rostul comun de a elibera din struc
turile realității tensiunea morală a clipei sau evenimentului 
descris, dovezile morale ale legăturii oamenilor cu realitatea 
lor, dovezi care au făcut posibile clipa sau evenimentul.

Vremea 
amintit, 
candoare -a fost probabil, 
țită, 
pătat dimensiunile adevărate, 
alizărilor și 
nouă 
ține 
rale

ad- 
mai 

corecte și încurajatoare, 
ne aflăm pe calea fo- 
dacă lunga eclipsă a re- 
însemnate în 

care, cîndva, 
chit că 

că,

ceea 
l-au 

se

ce 
îm- 

ajun-
controverse,

în anonimat și monotonie ;
totuși la sumara concluzie că, indiferent de na

șa, reportajul nu este cu nimic moi prejos decìt litera
de calitate, totul ținînd cu evidența de calitatea talen- 
celui care-l practică. Interesează aci, mărginaș raportul

de fermecătoare indulgență, — 
păcate consumate și în literatură 

o vreme ■ utilă 
dar de cîțiva ani realitatea noastră 

conforme cu 
ei implacabile, 

poate explica suficient 
nivelul conștiinței politice 

produs adinei 
modificări și 
unor

ordine 
seama 
a 

înțelegeri, 
atitudine,

al necesităților 
nu se 

că și la 
oamenilor s-au 

în primul rînd 
de corecție a

în treacăt 
cu aceeași 
și îndreptă- 

și-a recă- 
nivelul re- 
și această 

fără a 
și mo- 

modificări și 
înțelegeri de 

determinări mecanice,
(Continuare în pag. a ll-a)
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CINE-I VORBEȘTE
ELEVULUI
DESPRE ALEGEREA MESERIEI

De ani de zile vorbim de 
păți făcuți în problemele ori
entării profesionale, dar ți de 
multe lacune cate persistă în 
acest domeniu ; de toți atîția 
ani remarcăm că factorul școa
lă și. alături de ea, organizația 
U.T.C., se situează pe un loc 
ultim cind elevul răspunde la 
întrebarea „cine v-a ajutat în 
alegerea profesiei“ ; și nu de 
mai puțini ani. vehiculăm cu
vinte despre sărăcia informației 
pe care elevul o primește refe
ritor la universul profesional 
din care el poate să și-o gă
sească pe a sa — sărăcie care 
merge pină la necunoașterea 
rețelei școlare din localitatea sa 
ori din județ. Sigur că nu doar 
școala, nu doar organizația 
U.T.C.. nu doar profesorul consi
lier pot decide pentru sute de 
elevi, ce să facă mai departe. 
Dar pot influența. Influențează 
— cum și cît ? E bine să ne pu
nem asemenea întrebare. Acum 
o punem, gfndindu-ne îndeosebi 
la organizația U.T.C, a școlii.

întotdeauna, cind se discută 
o asemenea temă raportată la 
organizația U.T.C. se spune că 
„a contribuit la orientarea pro
fesională a elevilor“, numin- 
du-se, pentru argumentare, o 
discuție ,.ce să fiu“, o intîlnire 
cu un profesionist, o vizită la În
treprindere. Dincolo de acestea, 
eforturile de memorie fiind a- 
proape zadarnice pentru că atît 
șe face obișnuit, modestia contri
buției apărind deseori dezarman
tă. Se pare că școala însăși nu 
are pretenția la mal mult decît 
această formulă de conveniență 
„organizația U.T.C. a contribuit“, 
pentru că nici ea, in genere, 
nu se desfășoară într-un spa
țiu de activitate mai variat, 
mai substanțial, pe linia orien
tării profesionale. Ne gîndim 
că. cele citeva ore de dirigen- 
ție consacrate profesiei ori pu
ținele investigații ale diriginte
lui, pentru a afla ce doresc ele
vii și părinții, nu înseamnă mare 
lucru.

La Plenara C.C. al P.C.R. to
varășul Nicolae Ceaușescu re- 
ferindu-se la modernizarea și 
creșterea eficienței activității 
industriale, sublinia : „Este ne
cesar să se ia de urgență măsu
rile în vederea sporirii numă
rului de elevi pentru meseriile 
deficitare. Ministerul Educției 
și Invățămintului, - Ministerul 
Muncii și Comitetul Central al 
U.T.C. să sprijine în mai mare 
măsură, prin acțiuni coordonate, 
orientarea profesională a absol
venților școlilor generale și li
ceelor de cultură generală“.

Aceasta înseamnă punerea de 
acord, mai bună, a planurilor 
de școlarizare cu acele nevoi 
reale ale producției, cunoașterea 
de către cei in drept — elevii și 
părinții, precum și școală și or
ganizația U.T.C. — a meseriilor 
in care economia și viața socială 
a țării în ansamblu, azi și în 
perspectivă, au nevoie acută de 
cadre. Această cunoaștere tre
buie mai intens ajutată, prin-

tr-o acțiune dirijată cu puncte 
de întilnire și de împlinire in
tre ceea ce inițiază școala și ce 
întreprinde organizația U.T.C. 
Orientarea profesională nu re
prezintă un ansamblu de expu
neri didacticiste, ci un sis
tem de activitate cu acțiuni 
totalizate intr-un ciclu dirijat 
spre ceva, care-și propune ceva, 
pornește de la ceva — cu deo
sebire de la conjunctura econo
mică. geografică, de la peisajul 
profesional al locului în care 
este situată școala. Altfel poate 
să arate un asemenea cictu de 
acțiuni pentru școlile situate, 
spre exemplu. în sectorul Capi
talei unde se află Uzina ,.23 
August“ și altfel în sectorul în 
care sint Situate „Automatica“ și 
toate întreprinderile de pe plat
forma industrială Pipera — asta

CÎTEVA SUGESTII 
PRIVIND CONTRI

BUȚIA ORGANIZAȚIEI
U.T.C. A ȘCOLII 
ÎN PROBLEMELE

ORIENTĂRII 
PROFESIONALE

ca să luăm doar un singur 
exemplu.

E bine să facem apel la memo
ria experienței și vom vedea că 
există germeni ai unei activități 
asupra căreia putem resuscita 
interesul. Cindva, se desfășura, 
Ia inițiativa organizațiilor U.T.C.

„Ziua porților deschise“. A- 
tunci inițiativa cu acest gene
ric era concepută pentru cu
noașterea unor facultăți sau a 
unor școli. La un moment dat, 
însă, acțiunea a prins praful ru
tinei. pierzîndu-și forța de a- 
tracție, plictisind prin stereotipie 
— și a fost abandonată. Normal 
era să fie regindită potrivit unei 
noi realități. „Ziua porților des
chise“ putea deveni un ciclu de 
„zile ale porților deschise“ — 
adică o succesiune de porți 
simbolice care se deschid pen
tru ca elevul să cunoască de la 
A la Z traseul spre profesii. în- 
tr-un an, astfel, elevul ar putea 
fi „alfabetizat“ vizual pe itine- 
rariul pe care adolescentul îl 
urmează după absolvirea școlii 
generale : școala profesională, 
liceul ori liceul de specialitate, 
întreprinderile unde școlile iși 
trimit absolvenții, facultățile. în 
cazul în care deplasările elevi
lor apar mai dificile, poarta cu
noașterii poate fi deschisă de 
„oamenii casei“ veniți la elevi 
să le povestească cu har ce ar 
putea vedea dacă ar vizita în
treprinderea pe care ei o repre
zintă. Asta ca o alternativă, deși 
nu vedem unde s-ar afla impe
dimentul unor asemenea depla

sări, chiar mai depărtate, știut 
fiind că în anii școlarității, ele
vul participă la numeroase ex
cursii, iar acestea ar putea fi 
gindite ca itinerarii profesiona
le. Pentru cei mici există acele 
expediții ale cutezătorilor, ele 
ar putea include, ca obiectiv de 
cercetare și lumea plină de ine
dit a meseriilor. Dar cei mari, 
uteciștii, de ce n-ar putea or
ganiza și ei ștafete ale mese
riilor. în urma cărora școlile să 
se îmbogățească cu originale ca
binete profesionale făcute de e- 
levi ? Insistența asupra elemen
tului vedea profesiile“ la ele 
acasă se justifică prin specifi
cul vîrstei subiecților care pre- 

■ feră cunoașterea directă, fără 
intermediari. Totul este, însă, să 
nu transformăm „Zilele porților 
deschise“, ori cum le vom spune, 
într-o acțiune de serviciu, să-i 
ducem pe elevi de-a valma în 
locuri' care n-au tangență cu 
gindurile lor de viitor ; sint pre
ferabile deplasarea grupurilor 
mai restrînse, constituite pe 
preferințe : să-i unim, de pildă, 
pe chimiști și să le facilităm 
cunoașterea profesiilor chimiei 
pe toate treptele — de la însu
șire la practicarea lor, de la 
muncitor la inginer. Și așa să 
procedăm cu toate domeniile 
reprezentînd eventuale puncte 
de interes pentru elevi.

Sau, un alt aspect. Se discută 
mult despre colaborarea între 
organizațiile U.T.C. din. școli și 
cele din întreprindere. Avem 
senzația că lucrurile se compli
că cind este vorba de a concreti
za colaborarea în acțiuni. Iată, 
că un obiectiv de conlucrare ar 
putea fi „Să cunoaștem profe
siunile tinerilor din întreprin
derile localităților în care învă
țăm La clubul întreprinderii, 
la casa de cultură, la școală — 
ce bine s-ar potrivi un ciclu de 
întîlniri ale profesiunilor, un 
dialog al profesiunilor ! Avem 
atîția tineri — excelent! profe
sioniști — care, reuniți în gru
puri de reprezentanți ai mese
riilor. ar putea fi solicitați să 
le dezvăluie elevilor devenirea 
lor profesională. Și nu s-ar po
trivi ca în școlile de diverse 
profile, în întreprinderi, în fa
cultăți să avem colective de 
uteciști care să patroneze punc
te de consultație profesională, 
să poată fi găsiți aici, într-un 
anume loc, și să fie pregătiți să 
răspundă, să dea informații e- 
levilor ?

Consiliul elevilor din Capitală 
a organizat anul trecut un con
curs „Cunoașteți meseriile Ca
pitalei ?" Foarte bună ideea. dar 
parțial realizată, pentru că, după 
cum bine remarca un elev la 
prima plenară a consiliului, la 
concurs au participat reprezen
tanți ai școlilor, elevi foarte., 
buni, orientați asupra viitorului 
lor profesional. Absenții au fost 
tocmai cei cărora un asemenea 
concurs le era necesar — neho- 
tăriți, cei dezorientați ; ei au 
absentat chiar și ca spectatori.

De la un dialog organizat între 
pionieri și uteciști în județul

Mehedinți, am reținut dorința 
elevilor aflați Ia începutul vie
ții lor de uteciști, de a fi aju- 
tați de colegii mai mart să al
cătuiască dicționare profesiona
le, să instituie o acțiune numi
tă, poate : „în fiecare zi să cu
noaștem o profesie“, ori o călă
torie pe harta profesiilor.

Cu aceste sugestii în față și 
cu altele care pot fi adunate de 
ia elevi, consiliile elevilor își 
pot asuma ele sarcina de a 
declanșa o activitate susținută 
in sprijinul orientării profesio
nale. constituind un colectiv 
pregătit special in acest sens. 
Poate că Centrul de cercetări 
pentru problemele tineretului le 
va oferi și el, în urma studiilor 
făcute pe această temă, idei de 
acțiuni.

LUCREȚIA LUSTIG

Viața
UN GRUP DE ELEVI din 

orașul Botoșani — Deoarece 
sînteți moldoveni consecvenți și 
doriți, ca școala aleasă să fie 
neapărat în Moldova vă indic 
mai jos posibilitățile de a de
veni operator chimist cu res- 
peetarea acestei condiții. In ju
dețul Bacău : operator la fabri
carea cauciucului sintetic, ope
rator la fabricarea maselor 
plastice, operator la chimizarea 
produselor de rafinărie (Școala 
profesională din municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej, str. Chimiștilor 
nr. 60, telefon 19.22 — pe lingă 
Complexul industrial de petro- 
chimie-Borzești) ; în județul 
Iași : operator la . fabricarea 
medicamentelor și reactivilor, 
operator la prelucrarea materia
lelor plastice, fibrelor sintetice, 
fibrelor chimice (Școala profe
sională Iași, str. Socola nr. 61 A, 
telefon 1.64.67 — pe lingă Uzina 
de fibre sintetice Iași) : județul 
Neamț : operatori pentru fa
bricarea fibrelor sintetice, fa
bricarea compușilor azotului și 
îngrășămintelor cu azot, chimi
zarea metanului, prelucrarea fi
brelor chimice (Școala profe
sională Piatra Neamț, str. Vic
toriei nr. 156, telefon 1.34.80 — 
pe lingă Uzina de fibre sinteti
ce — Săvinești). Se dă concurs 
la matematică și chimie (scris 
șl oral).

COMAN N. ELENA — Boc- 
șani — jud. Dîmbovița. O școa
lă cu această titulatură mi 
funcționează în țara noastră. 
Dar dacă ești admisă la Facul
tatea de științe juridice vei 
urma și un curs (sau mai mul
te) din domeniul care te intere
sează căci la facultatea aminti
tă se predau astfel de cursuri.

POPA IOAN — Oradea. — în 
îndrumător nu sint indicate li
ceele teoretice. Cum însă în Fi- 
liași nu sint, probabil, mai multe 
astfel de licee, nu cred că va fi 
o problemă prea grea pentru 
poștaș să-1 găsească dacă' vei 
scrie numai „Liceul teoretic din 
Filiași“.

LAZAR IRINA — Tulcea. — 
Talent, cultură, putere de mun
că. pasiune pentru artă, respect 
față de spectatori și multe al
tele. Și, pînă una alta, cei pa
tru ani de liceu care trebuie 
absolviți în cele mai bune con
diții.

Ore obișnuite de instruire în laboratorul de motoare al Liceului 
agricol din Sibiu.

Foto: O. PLEC AN

bate la ușă !
CACUCI CRĂCIUN — Peștiș 

nr. 244 — Aleșa — jud. Bihor. 
— După părerea mea liceul este 
mai potrivit. Ca bacalaureat 
nu-țl va fi greu să-ți îndepli
nești visul așa cum dorești. îți 
urez mult succes !

DANC.IU MARIA — jud. Ma
ramureș. Mecanica fină și opti
ca se predau în cadrul Liceului 
industrial pentru construcții de 
mașini nr. 1 București, B-dul

de SEN ALEXANDRU

Muncii nr. 47. telefon 43.51.10. 
sector 4 și la liceul similar din 
Sadu (jud. Gorj). Despre condi
țiile de domiciîiere nu posed 
informații dar te poți interesa 
direct la liceul respectiv. Cît 
despre arheologie șl istorie, să 
avem răbdare pînă la universi
tate.

CALIN MARIA — Alexandria. 
— Liceul industrial de chimie 
te așteaptă chiar în județul 
Teleorman, la Turnu Măgurele.’ 
str. Taberei nr. 2, telefon 13.27, 
avînd secția de tehnologie chi
mică organică. Se dă concurs la 
matematică (scris și oral) și se 
poate opta între limba și lite
ratura română sau chimie (scris 
și oral).

T. Lidia Vaslui. — După 
cum ai observat, desigur, îndru
mătorul nu dă lămuriri despre 
secțiile de biologie aplicată. Ne 
vom interesa și te vom informa. 
Cit despre colega de bancă, 
după ce va absolvi liceul va găsi 
o școală de specializare post- 
Iiceală cu profilul dorit Liceu 
nu se află.

IONESCU CONSTANTIN — 
Mizil. — în cadrul Institului 
de artă teatrală și cinemato
grafică din București (B-dul 
Schitu Măgureanu nr. 1) func
ționează o secție de operatorie 
de film și televiziune, cu '4 ani 
de studii. Examenul se dă în

două etape. Etapa I (eliminato
rie) orală, cuprinde, probe de 
aptitudini (interpretarea vizual- 
plastică a unui text literar ; 
selectarea unor variante com
poziționale într-o imagine foto
grafică indicată de comisie, 
compunerea unui cadru cu un 
bust iluminat cu trei surse de 
lumină ; colocviu de cultură ci
nematografică pe baza filmelor 
din repertoriul de concurs). 
Etapa a Il-a cuprinde : analiza 
imaginii unei secvențe de film 
la prima vizionare (scris), fizică 
(optica), scris, proba de specia
litate (analize de picturi, reali
zarea unor imagini fotografice), 
probă practică, orală. Selecția 
este riguroasă dar să nădăjduim 
că vei fi printre cei aleși.

POPESCU GABRIELA. — 
Școala postliceală la care vă 
referiți nu figurează în îndru
mător. Poate au fost niște 
cursuri ocazionale înființate în 
legătură cu anumite necesități. 
Sint menționate numai licee cu 
acest profil. Cereți amănunte 
celor care v-au dat informația 
respectivă. Același răspuns 
pentru Limeru Ion, comuna 
Colceag — jud. Prahova.

VICA ALEXANDRA — Ber- 
ceni. jud. Ilfov. — Problema pe 
care mi-o propuneți este difici
lă : nu-mi indicați nici o pre
ferință și nici suficiente date 
despre voi nu-mi dați ca să-mi 
spun și eu o părere. Iar șco
lile profesionale și liceele sint 
mai multe decît le-ar încăpea 
numele pe toată pagina. Nu vă 
rămîne decît să citiți răspunsu
rile date altor cititori și să fa
ceți o alegere.

U. LUCIANA — Buzău. — 
A! fost greșit informată. Nu 
există un astfel de liceu. Dar 
la I.A.T.C. te poți prezenta si 
ca bacalaureată a liceului de 
cultură generală. Examenul se 
dă în două etape, prima de apti
tudini, fiind eliminatorie. Dacă 
ai fi menționat secția te-aș fi 
putut informa despre conținutul 
examenului.

P.C. — Mureș. — Cereți in
formații direct școlii respective. 
Condițiile de admitere au un 
caracter special.

1
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FRUMOASELE

In podgorie, oa
menii n-au avut în- 
tr-atît sentimentul 
proprietății pămîn- 
tului, cît mai ales 
pe acela 
Motivul 
tr-un ) 
ful însuși zbuciu
mat și alunecos mai 
tot timpul acolo, 
pus parcă pe fugă, 
într-o abruptă și 
neliniștitoare prive
liște. Oamenii zi
deau, de aceea, 
pragurile din vii și 
livezi, le consolidau 
cît puteau toată 
vara, pentru ca pri
măvara să se uite 
cum rinduri întregi 
de viță de vie și 
pomi treceau ca un 
tăvălug la vecini. 
Ca o umbră a lui 
Sisif o luau, iarăși, 
de la capăt. Senti
mentul proprietății 
muncii era mai pu
ternic decît acela 
al. pămîntului și el 
îi ținea treji, într-o 
veghe continuă, cu 
ochiul mirat mereu 
spre ceea ce se în
tîmplă. Și aceste 
ruperi de pămint e- 
rau într-un fel, 
frumoasele și dra
maticele lor griji, 
încleștările cu ei 
înșiși, viața lor ne
lipsită de necazuri 
dar și de bucurii, și 
de îndoieli.

Un podgorean nu 
îți va destăinui 
însă niciodată pînă 
la capăt și nici 
nti-ți va arăta exact 
ceea ce gîndește el 
în chiar clipa ace
ea, atunci. Limba
jul gesturilor, mult 
mai articulat și mai 
complicat decît cu
vintele îl divulgă, 
totuși. Și asta, mă 
gîndesc eu, îl asea
mănă foarte mult 
r.u pămîntiit.' Cu 
dealurile acelea de 
acolo, de la între
tăiere de viaturi și 
ploi. Sau poate că 
chiar dealurile în
seși divulgă o ase-

mai ales 
al muncii, 

ul ține în- 
fel de relie-

iei,

GRIJI
menea existență și 
oamenii par un sim
plu reflex al lor. 
Oricum, viața acolo 
are ceva simplu ji 
îndrăzneț și poate 
că îndrăzneală cea 
mai mare este aceea 
de a nu abdica. De 
a nu părăsi, adică, 
munca, de a nu 
face din ea un bles
tem. Fiindcă totuși, 
ușor, nu se poate 
spune că este. Urcă 
ele tractoare p« 
dealuri și ară, dar 
pe terasele în pan
tă numai mina de 
om rostuiește. Aco
lo nici calul nu mai 
trage, nu mai urcă 
nici el. Dragostea 
de pămint l-a arun
cat pe podgorean 
pînă pe creste de 
cer unde-a sădit 
viță și arbori și tot 
el, sentimentul a- 
cesta, îl face azi, ca 
și ieri și întotdeau
na, dealtfel, să mi
gălească și să se a- 
plece la fiecare cuib 
de viță, să purtă la 
loc pămîntul pe 
care apele l-au fu
rat. In această 
muncă tenace se 
reazimă. sporind 
mereu în putere, 
aurul copt al toam
nelor. Se întîmplă 
însă ceva. Cei ce 
urcă dealurile sint 
tot mai bătrîni. Co
piii au plecat la o- 
rașe, pe șantiere, în 
fabrici. Copiii lor 
fac naveta între o- 
raș și sat, copiii lor 
sint acasă mai mult 
de sărbători. Mun
cile viei rămîn așa
dar tot pe umeri și 
mîini
Cunosc 
viticolă 
lui, mă 
și cînd
sele și văd -și> simt 
această lentă golire 
a satelor și mă gtn- 
desc că în zece- 
douăzeci de ani ea 
va deveni o proble
mă acută, ne vom 
uita la acele sate

mai 
lor

mari, 
mai

<<

de bătrîni. 
bine zona 

a Fuzău- 
întorc citul 
la Pietro*-,

ca la niște muzee, 
cu un sentiment tul
burat de arheologie. 
S-d construit mult 
in ultimii ani în 
podgorie, s-au in
vestit bani și efor
turi prin care dea
lurile sint adevăra
te cetăți verzi pri
măvara, pe rinduri 
întregi de tetase ca 
niște trepte-n văz
duh coboară soare
le. Mirosul florii de 
viță de vie atrage 
nori de albine și to
tul e t.ifr-un fel tai
nic, miraculos, le
gendar. Citeva sate, 
mai mici, au înce
put să coboare, au 
rupt singurătatea și 
risipirea lor prin
tre dealuri și coboa
ră acum către așe
zările 
Vetrele.
răsuflă încă mult 
timp și par ru
ine de corăbii a- 
tinse de vîntul so
lar. Dar și cei ce se 
mută sint în mare 
(tarte bătrîni, căci 
și de acolo copiii 
au plecat și s-au fă
cut mari, cum le 
place să spună, s-au 
făcut mari pe la p- 
rașe. Imbătrînes. 
satele, deci, aceasta 
e întrebarea ?

Cooperativele de 
producție din a- 
ceastă zonă reali
zează venituri mari 
și oamenii nu se 
poate spune că nu 
sint mulțumiți. Gri
jile lor sint- acelea 
că îmbătrânesc. Iar 
dacă îmbătrinesc ei 
îmbătrinesc și sate- 
tele, îmbătrinesc și 
livezile și viile. Se 
gîndesc și trebuie 
să ne gmdirn toți: 
cine 
eine-i
cum. Fiindcă mași
nile, cît de ingeni
oase ar 
totuși, 
om în i 
lului.

la urmează, 
continui.

• fi, nu pot, 
înlocui pe 

vîrful dea-
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A TEATRULUI
La 27 martie se sărbătorește, 

pentru a 12-a oară, în țara noas
tră, ca pretutindeni în lume, 
Ziua mondială a teatrului. In 
această zi, creată cu prilejui ce
lui de-al IX-lea Congres ai In
stitutului Internațional de Tea
tru — una din instituțiile spe
cializate ale UNESCO la care 
este afiliată și România — slu
jitorii scenei și spectatorii aduc 
omagiul lor sincer milenarei arte 
a teatrului. Sărbătorind cu con
secvență Ziua mondială a tea
trului chiar de la crearea ei, țara 
noastră și-a manifestat adeziunea 
la această inițiativă destinată să 
promoveze, prin mijlocirea tea
trului, înțelegerea între popoare, 
să contribuie la apropierea oa
menilor în numele frumosului, 
progresului și păcii.

La fiecare ediție, Institutul 
Internațional de Teatru a pro
pus spre dezbatere o temă de o 
stringentă actualitate și cu bo
gate semnificații în planul rela
țiilor dintre fenomenul teatral și 
societate. Teatrul și tineretul, tea
trul și școala, teatrul și publicul, 
teatrul și televiziunea, rolul tea
trului în societatea actuală, iată 
cîteva din temele discutate. Pen
tru anul acesta, terna propusă 
se intitulează „Forța de comu
nicare a teatrului“. Prin profun
dul său conținut uman, prin sen
surile sale majore, prin bogatul 
conținut de idei, teatrul româ
nesc — dramaturgie, spectacol, 
creație actoricească — reprezin
tă un mijloc direct de cunoaș
tere a realității, are o profundă 
semnificație politică, ideologică, 
culturală și morală, exercită o 
puternică acțiune în modelarea 
conștiinței umane. El transmite 
nemijlocit mesajul operei dra
matice, realizînd o strânsă co
muniune între scenă și spectator.

(Agerpres)
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(Urmare din pag. I)
artificiale, conjuncturale, pinâ la redimensionarea lor fireas
că. A medita mereu cu gravitate asupra raporturilor noastre 
cu realitatea noastră, nu pentru a găsi justificările unei op
țiuni favorabile ei, alegerea fiind desigur de mult făcută, cit 
pentru a clarifica permanent reciprocitatea determinărilor, nu 
mai este azi doar datoria oamenilor politici, a filozofilor, a 
scriitorilor. Presiunea realității, puterea de atragere la exi
stența sa dinamică, de implicare tot mai deplină în valorile 
sale fundamentale, nu ar duce nicăieri decit la mutilări so
ciale dacă s-ar produce asupra unor oameni, asupra 
unor oameni tineri, îndeosebi, despuiați din proprie voință 
sau prin piedici sociale de sentimentul răspunderii morale 
față de ei înșiși, ca și față de ceilalți. Dar nu, fără indoială, 
un sentiment al răspunderii exagerat egoist sau de un al
truism suspect, ci un sentiment al răspunderii armonios, por
nit din convingerea categorică a apartenenței depline la 
această realitate și a posibilităților normale de a interveni 
autentic și liber de constringeri în evoluția și perfecționarea 
acestei realități. Dar nu, în sfîrșit și fără îndoială, o răspun
dere in termeni exclusiv pragmatici, dau atit, primesc atît, 
fac asta, primesc asta, ci o răspundere cu desăvirșire morală. 
Este de prisos să se vorbească despre participare politică 
și socială dacă nu se discerne înlăuntrul uneia sau alteia 
dintre faptele participărilor acea tensiune morală, care, sin
gura, conferă raporturilor fiecăruia cu realitatea adevăr, te
meinicie și perspectivă ; dacă fiecare nu așează intre el - 
ca individ cu o anumită structură psihologică și mentală, cu 
o anumită educație și instrucție - și realitate meditația mo
rală care-l angajează și definește prin calitatea faptelor și 
profunzimea convingerilor. Nimic mai dezolant de aceea de
cît confirmarea și afirmarea tensiunii morale (sau eludarea ei) 
prin stereotipii de limbaj și de altitudine, fiindcă, într-un fel 
sau altul, nimeni nu poate rămine în afara acestei încercări 
care-l arată pe fiecare oșa cum este de fapt (și nu cum îi 
place să fie sau bănuiește că este bine să fie) față in față 
cu realitatea tuturor, cu realitatea noastră.

Desigur, lucrurile se pot detalia, pot coborî pînă la con
fruntările morale cu realitatea unei uzine, sau a unui șan
tier, dar in esență nu se petrece nici o schimbare ; aparți
nem realității unei profesiuni și a unui loc de muncă în 
aceeași, proporție în care aparținem realității timpului nostru. 
A gîndi și a acționa mereu asupra realității, a gindi și a ac
ționa mereu asupra propriului destin in destinul tuturor — șj 
reportajul poate face cunoscute celorlalți aceste ginduri și 
atitudini . — înseamnă a fi pe deplin implicat, pe deplin res
ponsabil de ceea ce este și va fi realitatea in care trăim.

Noi cursuri de cultură 

profesională 

la Universitatea 

populară București
In acest an de învățămînt, U- 

niversitatea populară București 
își îmbogățește ciclul cursurilor 
de cultură profesională rezervate 
unor probleme de econometrie, 
știința conducerii, organizării 
producției, abordînd o serie de 
probleme noi, deosebit de utile 
inginerilor, maiștrilor și tehni
cienilor care doresc să-și lărgeas
că orizontul cunoștințelor de 
specialitate. Tematica cursurilor 
— este orientată în direcția ri
dicării productivității muncii, 
obținerii unei calități superioa
re a produselor și realizării de 
economii.

(Urmare din pag. Z)

nească întocmai sarcinile pre
zente și viitoare ale comparti
mentelor respective. Am ținut 
seama de calitățile oamenilor, 
de nivelul pregătirii lor, de pro
blemele lor. Desigur, pentru u- 
nii ar fi fost mai comod să ră- 
mînă in continuare pe posturile 
respective, însă în urma convor
birilor avute, au înțeles inte
resele majore ale economiei. 
Fără îndoială, aplicarea măsu
rilor prezentului Decret, este 
pentru mulți un prilej bun pen
tru un acut proces de conștiin
ță : ce situăm mai sus ? Intere
sele personale sau interesele e- 
conomiei 7 Personal mă bucur 
că acest examen de conștiință se 
încheie cu concluzii pozitive. 
Asta dovedește că activitatea de 
educație comunistă a fost pe 
măsura cerințelor, că este rod
nică.“

Tinărul inginer Vasile So- 
proncu, pină ieri inginerul șef 
al întreprinderii, de azi șef al 
serviciului planificare, dezvol
tare, salarizare și învățămint, 
subliniind că Decretul se spri-

jină pe o analiză profundă a 
activității unităților economice, 
ține să-și exprime convingerea 
fermă că aplicarea măsurilor va 
duce la creșterea puterii econo
mice a întreprinderii, mai ales 
prin întărirea sectoarelor pro
ductive, de cercetare și proiec
tare. „Conducerea și participa
rea directă la producție, ne spu
nea el, au un rol hotăritor în

această secție de cind a absol
vit școala medie tehnică, din 
1953. „Aș vrea să mâ folosesc 
de cifre. Cele 50 <fe cadre care 
sint în prezent redistribuite in 
întreprinderea noastră pot for
ma personalul unei secții care 
realizează un plan de producție. 
Asta, spune destul. In al doilea 
rînd dacă înainte dintre maiș
trii și inginerii care lucrau în

CADRELE INGINEREȘTI
promovarea tehnicii noi. Solu
țiile cele mai bune, cu care in
trăm în competiție cu alte eco
nomii naționale, apar atunci 
cind sîntem zi de zi in contact 
cu procesul de producție“.

Asupra influenței pe care o 
vor avea aceste măsuri, asupra 
activității din atelierele și sec
țiile întreprinderii, se oprește 
cu îndreptățit temei tovarășul 
Gheorghe Cristea, șeful secției 
accesorii metalice. Lucrează in

sector, 80 la sută aveau progran 
numai de dimineață și 20 la sută 
în schimburile 2 și 3, acum 
forțele tehnico-inginerești pe 
schimburi s-au echilibrat. Vom 
dispune deci de o asistentă teh
nică bună, capabilă să deter
mine o substanțială creștere a 
productivității muncii și a cali
tății produselor“.

Interlocutorul nostru este de 
părere că această acțiune de 
participare directă la produce

rea bunurilor materiale trebuie 
continuată apelîndu-se la toate 
posibilitățile existente. „în a- 
cest sens, ne spune Gheorghe 
Cristea, ar trebui să se între
prindă și o mai judicioasa exa
minare a activității așa numi
tului personal auxiliar. Avem 
aici, mulți distribuitori, ponta- 
tori, calculatori, manlpulanți și 
magazioneri care se cam calcă 
pe picioare. Credem că și aici 
avem importante rezerve pen
tru a spori forțele de muncă 
destinate activității productive“.

Deci, la întreprinderea indus
trială de stat „11 Iunie“ din Ga
lați se acționează cu fermitate 
și operativ pentru reașezarea 
structurii organizatorice a în
treprinderii în conformitate cu 
normele unitare stabilite prin 
recentul Decret al Consiliului 
de Stat. întărirea sectoarelor 
productive cu cadre de speciali
tate, înlăturarea verigilor Inter
mediare, ale paralelismului vor 
da un nou impuls creșterii pro
ducției și productivității muncii, 
vor asigura o mai bună folosire 
a utilajelor și a fondului de 
timp.

(Urmare din pag. I)

angajamentul anual al sectoru
lui de a da peste prevederile 
maximale, numai în primele 
două luni au fost livrate deja 
56 tone.

Decorul Întrecerii din sectarul 
reparații utilaje siderurgice este 
identic celui de la laminor, doar 
angajamentul lor se exprimă 
puțin altfel » „Să asigurăm per
manenta folosire la maximum 
a utilajelor prîn eliminarea ava
riilor și extinderea duratei lor 
de funcționare“. Secretarul co
mitetului U.T.C., Petre Mălă- 
iescu, ne vorbește despre hotă- 
rîrea tinerilor de la strungărie 
de a trece la realizarea pieselor 
de schimb deficitare. Alături de 
acestea s-a trecut și la reali
zarea tuturor pieselor necesare 
reparațiilor capitale. Pină a- 
cum, nu s-a înregistrat nici o 
avarie, echipele de control pre- 
întîmpinînd asemenea posibili
tăți, nu s-a înregistrat nici un 
rebut și nici o absență nemoti
vată. Succese care ni se oferă 
cu generozitate și la oțelărie.

în ianuarie, peste plan 561 tone, 
în februarie 455 iar pină la data 
de 16 martie 759 tone în plus. 
Totalul oțelului dat peste plan, 
numai de cuptorul nr. 4, pînă în 
prezent se apropie de cifru 
2 000, adică angajamentul anual 
al întregii oțelării. N-am spune 
totul despre faptele tinerilor si- 
derurgiști de la Oțelul Roșu 
dacă n-am adăuga remarca se
cretarului comitetului uzinal 
U.T.C., Gheorghe Smadu, pri
vind felul cu totul nou In care 
este glndită activitatea organi
zației U.T.C., chiar dacă expri
marea ei este laconică : „Nu 
există mai multe acțiuni pe 
care noi trebuie să le organi
zăm, ci doar una singură, in
tegrată, alcătuită din asamblarea 
muncii politice, cultural-educa
tive, profesionale șl toate cele
lalte“.
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MASELOR POPULARE!
Apariția Partidului Social-Democrat 

al Muncitorilor din România pe 
scena politică a țării este rezulta

tul firesc al procesului istorie de maturizare a 
luptelor clasei muncitoare, a păturilor largi 
populare, pentru îmbunătățirea condițiilor lor 
de viață, pentru cucerirea drepturilor economice 
și politice. Constituirea primului partid al pro
letariatului român Cste consecința intensificării 
combativității de clasă a muncitorimii și, în a- 
celași timp, reprezentind forma organizatorică 
superioară » desfășurării acestor lupte ale că
ror obiective sint exprimate ru limpezime in 
programul său de acțiune.

Legat organic de nevoile maselor, ancorat to
tal în realitatea situațiilor politico-sociale con
crete ale vremii, partidul a militat pentru pro
movarea în rindurlle muncitorilor, ale țăranilor, 
ale altor categorii ale populației a spiritului de 
clasă, a unei atitudini cu adevărat revoluționare 
îndreptate împotriva nedreptăților, a exploată
rii și abuzurilor celor ce conduceau țara. Este 
definitoriu, pentru platforma de acțiune a parti
dului, faptul că a știut să lege idealul unei so
cietăți mai bune, socialiste, de revendicările de 
moment ale maselor, elementul politic împle- 
tindu-se cu cel economieo-social. Stabilind o- 
biective imediate pentru lupta tuturor asupri- 
ților, Partidul Social-Democrat al Muncitorilor 
a înțeles că numai în acest fel proletariatul, ță
rănimea, micii funețoinari, a căror voință o ex
prima. puteau să-și înțeleagă interesele de cla
să pe care le aveau, să ajungă la conștiința des
tinului lor istoric, asigurînd astfel succesul lup
telor purtate. Organizarea primului partid po
litic al proletariatului român a răspuns tocmai 
unor asemenea imperative istorice, luptele des
fășurate confirmînd pe deplin viabilitatea și e- 
ficienta poziției ideologice și practice pe care 
s-a situat fată de problemele tării, ale eman
cipării maselor populare al căror purtător de 
euvtnt a fost.

Documentele vremii, dintre care cîteva le pre
zentăm mai jos. ilustrează unele din aspectele 
esențiale ale afirmării partidului revoluționar 
»1 proletariatului in viața social-politică. mar
chează o parte din obiectivele pe care și Ie-a 
asumat ca exponent credincios al celor ce mun
cesc. Ziua de muncă do opt ore. votul univer
sal, îmbunătățirea salariilor, reforma agrară, a- 
semenea revendicări, economice, si politice în 
egală măsură, converg spre o unică țintă, aceea 
a eliberării tuturor eetălenilor de asuprire, pen
tru o Românie puternică In care regalitatea tre
buia să lase locul republicii.

Iată, așadar, elementele care conferă meritul 
istoric al Partidului Șocial-Democrat al Mun
citorilor. ceea ce atestă caracterul revoluționar 
SI programului său de acțiune: fidelitatea fată 
de apărarea și satisfacerea revendicărilor popu
lare. atașamentul si «rija fați de soarta țării, 
în sfîrșit, consecvența eforturilor de mobili
zare a tuturor forțelor progresiste în vederea 
luptelor dedicate cuceririi democrației si liber
tății. într-o societate in care guvernanții se o- 
puneau cu indîrjire celei mai mici concesii, sfi
dau orice noțiune de justiție socială.

ÿ
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Manifest al Partidului Social Democrat al 
Muncitorilor din România chemînd masele i 
muncitoare la sărbătorirea zilei de 1 Mai (1893).

„Activitatea socialiștilor români se poate re- J 
zuma astfel: <

1. Propaganda socialistă teoretică, prin *
mijlocul conferințelor, al broșurilor și al unui < 
ziar săptâminal „Munca". <

2. Organizarea politică a muncitorilor cu <
scopul : a) de a obține drepturile politice care < 
le lipsesc, mai cu seamă votul universal ; b) < 
de a obține îmbunătățirea materială imediată < 
a soartei lor. j

3. Organizarea muncitorilor pentru scopul }
final, caro este emanciparea lor din robia < 
politică și economică". <
(Din Raportul delegației partidului muncitor < 
român la Congresul socialist internațional de < 
la Bruxelles - 1891). <

SOCIALI2MUL LA SATE
I...... .  '■■«««>

A los» de ajuns ca un prieten muncitor 
cu multa tragere de ioiui« pentru socin- 
tizui, s4 vorb aseă unor plugari clin Zim- 
nicea despre nevoile lor, pentru câ ascul- 
tatoiii Iui să se deștepte și să turineze, un 
club in acei urăș •!,

Semn țiul era dat. Fapta plugarilor din 
Ziînnicea a avut mare răsunet in toi ji,>- 
dejul Teleorman și după inlîințarca clu
bului dîii Zinnncea am avut de înregis
trat inHințirea -cehii din Suhais, apoi a 
celor din Pientru și Canțeștf.

Acum primim mult îmbucurătoare* 
știre că o nouă comună Țigănești e cuce
rită de ideile socialiste și 404-■ crti|i 
patru sute patru -- plugari cer con&iliu- 
îul generai să Irimeată un propagandist 
socialist in situl lor,ca să-I învețe cum să 
se organizeze și să lucreze,

Înființarea cluburilor la sate constituie încă tina din expresiile 
succesului pătrunderii ideilor socialiste în rândurile maselor popu

lare din România.

FILE 
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VREMI!J
• „De »iu, din muma ță

ranului se hrănesc slâpînil. 
fără pămînt, fără proteguire, 
apăsați de boieri si de toate 
stăpininle, lucrînd un pă
mînt care nu dă roade decil 
proprietarului, munciți și ne
tihniți, bătuți și jefuiți, foa
mea și neajunsurile i-au scos 
în sfîrșit din răbdare“. („Dez
robirea“, din 9 aprilie 1888).

• „Trebuie dat pămînt ță
ranilor și atit cît trebuie ; 
trebuie islazuri comunale cu 
totul îndestulătoare ; trebuie 
o lege a tocmelilor agrico
le...“ („Democrația socială", 
din 18 februarie 1892).

• „Voim o Românie pu
ternică, o Românie însă li
beră și alcătuită din cetățeni 
liberi economicește și poli
ticește. Acesta ne este 
idealul nostru în ceea 
ce privește chestiunea na
țională“. („Munca", din 21 
iunie 1892).
• „Noi, ca și întregul po

por care suferă, cerem 
schimbarea formei monarhice 
și înlocuirea ei prin cea re
publicană. Ce fel de republi
că voim, Republică dreaptă 
și națională, vom arăta mîi- 
ne. Strigătul nostru de 
luptă este t „Jos monarhia 1 
Trăiască Republica!“ („Refor
ma socială", din 7 octombrie 
1890).

„Vom recupera întîrzierile provocate 
de excesul de umiditate"

(Urmare dm pag. l)

mită pentru că din cei 23 de 
cooperatori recrutați să învețe 
conducerea tractorului nu a ab 
solvit nic'i unui cursurile orga
nizate la sediul S.M.A. Pasă
mite. s-au speriat cînd au vă
zut cît de greu si complicat e 
să umbli cu mașinăriile. Cre
dem însă că adevărul e altul > 
lipsa de preocupare, atît a con
ducerilor de cooperative cît și a 
specialiștilor instructori de la 
stațiune. Cind aceasta este pre
zentă. așa cum s-a întîmplat la 
S.M.A. Stoenești. cursurile func
ționează fără nici o greutate, 
pregătind cadrele necesare or 
ganizării schimbului doi în vîrf 
de campanie

De la Dumitru Stănescu, se
cretarul comitetului U.T.C. de 
la S.M.A. Scornicești, aflăm că 
cele 150 tractoare ale întreprin
derii și utilajele aferente au 
primit însemnul „bun pentru 
campanie“ încă de pe data de

15 februarie. Foarte multe 
dintre ele însă au lucrat și pe 
îngheț, mai ales noaptea cînd 
solul, foarte dificil In această 
zonă, putea fi arat. A fost ne
voie de multe ori să se folo
sească două tractoare la un 
plug. Printre cei care au în
fruntat frigul s-au numărat și 
uteciștij Ion Opuran, Gheorghe 
Vlaicu, Nicolae Ciobanu de la 
secția Scornicești, Viorel Cojo- 
curu de la Mogoșești, Nicolae 
Vișan de la Mărgineni sau Ni- 
colae Spiridon de la Negrer.i. 
Acum se așteaptă cu nerăbdare 
topirea ultimelor urme de ză
padă și zvîntareă solului. La 
cooperativa agricolă din Scor- 
niceștî. toate cantitățile de se
mințe necesare au fost asigurate 
din vreme, toate cu buletine 
roșii ; s-au desemnat membrii 
cooperatori care vor deservi 
semănătorile, s-au definitivat 
angajamentele pentru acordul 
global cu formațiile de mecani

zatori. Carburanții, piesele de 
schimb se găsesc în cantități 
suficiente. Pentru intervențiile 
la eventualele defecțiuni ivite 
în campanie sînt gata două ate
liere mobile, ai căror șoferi 
sint în același timp și sudori. 
De altfel, policalificarea e un 
atribut al tuturor mecanizatori
lor de la Scornicești. Directorul 
unității, ing. Alexandru Diaco- 
nu, ne spunea că se fac pregă
tiri pentru introducerea în 
cursul acestui an, a sistemului 
service pentru întreținerea trac
toarelor la toate secțiile.

Scurtul interval care a mai 
rămas plr.ă la intrarea tractoa
relor în brazdă trebuie folosit 
gospodărește în acele unități 
unde am văzut că mai există 
unele minusuri în pregătirea 
campaniei. Condiții există pre
tutindeni în județul Olt pentru 
ca să se spună fără nici o reți
nere i „Sîntem gata. Campania 
poate începe mîine 1“

Luni după-amiază. Ion Pățan, 
ministrul comerțului exterior, a 
primit pe Karl Moersch, secre
tar de stat parlamentar la Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
R. F. Germania, carp face o vi
zită în țara noastră.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-0 atmosferă cor
dială au fost abordate probleme 
privind dezvoltarea colaborării 
economice și tehnice dintre 
România și R. F. Germania.

Cu prilejul sărbătorii națio
nale a Greciei, ambasadorul 
acestei țări la București, Aristo
te Phirydas. a oferit luni seara 
o recepție.

Ait participat Ion Pățan. vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului ex 
terior. George Macbvescu, mi
nistrul afacerilor externe, re
prezentanți ai conducerii unor 
ministere si instituții central-, 
oameni de cultură si artă, ge
nerali și ofițeri stineriori, re
prezentanți ai cullelor. ziariști.

Erau prezențf șefi aî unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București, atașați militari și alți 

i membri ai corpului diplomatic.

Prin decret al Consiliului de 
Stat, tovarășul Trofitt Simedreâ 
a fost numit in calitatea de am
basador extraordinar și plenipo
tențiar ăl Republicii Socialiste

România în Republica Populară 
Rulgariâ. în locul tovarășitlui Ni
colae Blejan, care a fost reche
mat în centrala Ministerului A- 
faeerilor Externe.

Luni seara, a sosit în Ca
pitală o delegație de activiști ti 
Partidului Socialist Unit din 
Germania, condusă de Carl- 
Heinz Janson, șeful Secției pen
tru conducerea socialistă a eco
nomiei a C.C, al P.S.U.G., care, 
ia invitația C.C. al P.C.R.. face 
o xizită în schimb de experien
ță în țara noastră.

Luni, a plecat spre Hanoi, 
delegația Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, con
dusă de Gheorghe Petre,seu. vi
cepreședinte al Consiliului Cen
tral. care va participa la lucră
rile celei de-a VH-a Sesiuni a 
Biroului Federației Sindicale 
Mondiale,

*

Sesiunea Biroului F.S.M. va 
avea loc între 29 și 30 martie 
a.c., la Hanoi, și va luă în dez
batere probleme legate de in
tensificarea activității sindicale 
internaționale de solidaritate cu 
oamenii muncii și poporul din 
Vietnam, precum și unele pro
bleme privind pregătirea celui 
de-al VlII-lea Congres Sindi
cal Mondial.

CRONICA 
U. T. C.

Ieri dimineață delegația 
„Tinerilor Dentocrați“ din 
R.F. Germania condusă de 
K'urt Scltimkoxvsky, membru 
al Prezidiului federal, care la 
invitația C.C. al U.T.C. efec
tuează o vizită în țara noas
tră, a fost primită de tovară
șul loan Popescu, secretai al 
C.C. al U.T.C.

Cu acest prilej s-a realizat 
un schimb de informații pri
vind activitatea și preocupă
rile actuale ale celor două 
organizații.

Unități ale armatei noastte 
populare iau parte la noi acțiuni 
de prevenire și înlăturare a ur
mărilor inundațiilor provocate de 
topirea zăpezii. Astfel, în zorii 
zilei de luni, ostașii au fost soli
citați să participe la remedierea 
unor deteriorări produse de ape 
de-a lungul șoselei Iași — Vaslui 
— Rîrlâd — Tecuci. în județul 
Vaslui, pe această șosea, două 
poduri au fost distruse. Acțio- 
nînd energic, militarii au montat 
în locul acestora poduri pe pon
toane care vor asigura circulația 
normală.

(Agerpres)
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CITITORI AI REVISTEI 
„TÎNARUl LENINIST !“

A apârut numărul 4Z1973 al revistei care 
vâ oferă :

Ion Ga\ ra — 125 de ani de la apariția „Manifestului Comu
nist“ ; V. Nicolae — P.S.D.M.R. — indrumător al mișcării 
revoluționare a tineretului : Al. SencoVlci — „Scrisoare" 
eătre un viitor comunist ; N. Stăiculescu — A fi reprezen
tantul tineretului ; O. Păun -- Pe traseul dintre „zis“ și „fă
cut“ ; N. Lotreanu — Deveniri ; S. Iureș — M. Minulescu — 
Divagații in doi : Edmond Nicolau — Atitodescifrarea creie
rului ; L. Turcu — Relații umane în economia modernă ; 
S. Chelcea — Timpul la persoana îniti ; C. Stănescu — Con
diția politică a poeziei.

LA RUBRICA „MERIDIAN" SENMEAZA ÎN ACEST 
NUMĂR:
M Stoica — Al zecelea Festival mondial al tineretului și 
studenților ; E. Obrea — Patru săptămini pe glob ; L. Pân- 
tazi — U.N.E.S.C.O. împotriva drogurilor.

In paginile revistei mai puteți GĂSI :
Pagini inedite de Cărnii Petrescu. un nou test în cadrul 

Cabinetului psihologic, Colțul falselor candori, Dicționar, 
răspunsuri la întrebările cititorilor. Varia.

PENTRU TOȚI CITITORII :

al doilea concurs al revistei dotat cu numeroase premii : 
STOP CADRU DIN FILMUL VIEȚII NOASTRE.

•^3 Cd CZ3 dH CZ3 EZS C3 dl dD dl dl dl CZ3CZ1 dl d

FOTBAL
Duminică, pe stadionul Poli

tehnica din București o prezen
ță agreabilă : orchestra de stu- 
denți „Mondial“. Solist : Gabriel 
Drăgan. „Coechipierii“' 
venit cu texte și 
adecvate momentului, 
victoria Sportului studențesc — 
anticipată 
genul — 
și cîntece 
Sportul !“ 
colac de

„HAIDr r
DIN AGENDA COMPETIȚIILOR ORGANIZATE

DE U.T.C., SÌMBÀTÀ SI DUMINICĂ

săi au 
■melodii 
Pentru

și necesară ca oxi- 
s-au compus versuri 
de încurajare. „Haide 
cuvinte scrise pe un 

a 
fost plăcut pentru dîrzettia și

salvare. Meciul
ambiția cu care s-ă disputat. — 
cu durități în specia! din 
partea oaspeților — pentru 
ocaziile de gol create și 
ratate, incredibil, mai ales de 
mureșeni (Naghi. MuVeșan. Haj
nal). Cu un joc mai dinamic, 
mai coerent studenții și-ar 
putut asigura victoria la 
scor ' mal concludent încă 
prima repriză. Cei mai buni Oa- 

gazdelor — Luftaci, 
Tănăsescu. Chihaia

fi 
un 
în

meni ai
Manea, _____
și Sandu Mircea începem să 
credem, prin exemplul Sportu
lui studențesc, tot mai mult în 
vocația de apărători a unor a- 
tacanți, de profesio i Manea, 
KrailsS. Sandu Mircea. înce
putul returului — 3 puncte în 
două partide — reaprinde spe
ranțele echipei și ale suporte
rilor. Mai ales câ s-au 
înmulțit candidatele la retro
gradare. F.C. Constanța și ,.U“ 
Cluj se rostogolesc spre coada 
clasamentului. Semnificativă a- 
ceastă statistică pentru constăn- 
țeni: după primele 8 etape ei 
acumulaseră 11 puncte, fiind li
deri la ora aceea, pentru ca în 
ultimele 9 etape să agonisească 
doar 3 puncte și, în consecință, 
să ocupe, acum, fatidicul lot 13.

De la Arad, potrivit tradiției, 
Rapidul s-a întors cu un punct, 
într-un meci in care Răducanu 
a apărat uluitor Dor și cu pre
țul unor sechele. Neagu a su
ferit o ruptură de ligamente la 
genunchi și. după cum sîntem 
informați, a fost imediat inter-

SPORTUL !"X.

nat la spital în Arad unde i s-a 
pus piciorul în ghips După 
primele aprecieri el devine in
disponibil, pină către slîrșitul 
campionatului. înlocuitorul lui, 
Dumitriu III, a suferit și el un 
accident — fisură la coaste, iar 
Mușat, o ruptură de mușchi 
care-1 face inapt de joc vreo 
două-trei săptămini. Să mai a- 
mintim că fundașul Pop este 
suspectat de o afecțiune la me-

CLASAMENT
Steauft IT 1 5 4 2«—14 21
Dinamo 17 9 3 5 26—17 21
Univ» Craiova 17 7 7 3 30—23 21
C.F.R. Ciuj 17 7 6 4 20—15 ?0
Jiuî 17 S 4 5 23—20 20
Petrolul 17 7 5 5 13—14 19
S. C. Etacftu 17 7 5 5 21—21 19
F. c. Arseș 17 7 3 7 25—17 17
Steagul roșu 17 6 4 7 22—13 1G
Rapid 17 5 6 6 20—18 16
U T.A. 17 4 7 fi IR—21 15
A.S.A. Tg. Mureș 17 7 1 S 22—27 15
F.C. Constanța 17 5 4 B 10—20 14
.,U“ Ciul 17 S 4 9 16—29 14
< S M Reșița 17 3 7 7 15—26 13
Sportul itud» 17 3 5 9 16—32 11

ETAPA VIITOARE
1 aprilie 1973

Cluj — C.S.M. Reșița, 
U.T.A.. S. C. Bacău - 

- Sportul 
Mureș — 
Argeș — 

„U“ Cluj,

C.F.R.
Dlnamo 
petrolul, Steagul roșu 
studențesc. A.S A. Tg, 
F.C. Constanța, F.C. 
Unlv. craiova. Rapid — 
Jiul — Steaua.

(Meciurile etapei de 
vor începe la ora 16,30).

nise și că Angelescu, acciden
tat mai demult, continuă să fie 
indisponibil. Iată care este pre
țul unei remize Bătăliile ce 
urmează, așadar, se anunță ne
cruțătoare, efectivul Rapidului 
fiind subțire, de astădată nu 
numai valoric, cl și numeric.

La Craiova eei 41217 specta
tori plătitori — record absolut 
— n-au . avut satisfacțiile aștep
tate. Dincolo de victorie, me
ciul a fost mediocru, presărat 
cu destule greșeli și ratări. Un 
derbi care nu și-a onorat fir
ma. In seria performerelor în
serăm echipele F.C. Argeș, care 
încearcă o nouă carieră, pe 
seama studenților clujeni, și 
C.F.R. Cluj care a întîlnit, în 
Steaua, un adversar lipsit, mai 
mult ca oricînd, de forță, de 
ambiție. Amintind meciurile sla
be ale etapei de la Ploiești, Con
stanța și Reșița, pentru a-i oferi 
cititorului argumente că etapa, 
în general, nu ne-a convins de 
progrese, în direcția calității, e- 
ficacității și în ce priveștee re
alizarea atributelor fotbalului 
modern, am menționa că, dacă 
în etapa inaugurală a noului Se
zon s-a consemnat un record al 
eficacității (31 goluri), duminica 
aceasta s-a înregistrat, indiscu
tabil, recordul ineficacității : 11 
goluri I 16 echipe (160 jucători 
de cîmp) . in repriza a doua, 
deci în 384 de minute de joc, 
au „reușit“ marea performanță 
să înscrie... 2 goluri 1 Unul, la 
Reșița... autogol. Data tre
cută au fost criticate apără
rile, acum — âtacănții. Ce se 
va întîmpla etapa viitoare ?

La telefon, comitetele
județene U. T. C.

Relatăm, in cele ce urmează, cîteva din competițiile și acțiunile 
sportive de masă care au avut 
din județele țării.

loc simbătă și duminică in cîteva

ILFOV t 5 Giurgiu (profesoa- 
Alexandra) — locul

PREGĂTIRILE „TRICOLORILOR
• IERI DIMINEAȚA AU 

FOST REUNIȚI. LA BUCU
REȘTI, jucătorii din loturile 
naționale (A, tineret și juniori).

Antrenorul reprezentativei 
Valentin Stănescu, a procedat 
la o remaniere a iotului depla
sat in turneul efectuat in Fran
ța și Spania, renunțînd hi ser
viciile a nu mai puțin de 5 ju
cători i Dar iată care este lista 
celor 17 coniponenți actuali: 
Răducanu, Haidu — portari ; 
Sătmăreanu, Sameș, Antones
cu. Dinu, Hajnal. Delcanu — 
fundași ; Dumitru, Dumitriu 
IV, Beldeanu — mijlocași : Troi, 
Dobrfn, Dumitraehe, lordănes- 
cu, Aelenei, Marcu — înaintași. 
La oră prînzuiui. echipa s-a de
plasat, cu a.utocarul, la Pitești, 
unde miercuri va intilni intr-o 
partidă amicală selecționata 
cluburilor din Israel. Meciul se 
va disputa pe stadionul l Mai. 
cu începere de la ora 16,30.
• JUVENTIȘTII ANTRENO

RULUI CORNEL DRAGUȘIN 
vor susține, rnierctrri. |a Tirgo- 
viște, o partidă amicală interna
țională în compania selecționa
tei similare a Israelului, „U“-le 
nostru va fi alcătuit din urmă
torul lot : Ștefan, Cavai. Tănă- 
sescu, Anghelini, Giugarin,

NASTASE - CISTIGĂTOR 
AL TURNEULUI 

DE LA WASHINGTON
Tenișmanul român Ilie 

Năstase a ciștigat turneul 
internațional de la Washin
gton, învingîndu-1 în finală 
CU 4—6, 6—4. 6—2, 5—7, 6—2 
pe tînărul jucător american 
Jimmy Connors. După vic
toriile repurtate în cadrul 
concursurilor de la Omalta 
șl Calgary, Ilie Năstase își 
inscrie în palmares al trei
lea, succes obținut.în actualul 
sezon internațional. Prin a- 
cest succes, Ilie Năstase în
trerupe șirul celor 5 victorii 
obținute de Connors în a- 
cest „circuit american“ 
(U.S.L.T.A.) Corespondenții 
agențiilor internaționale de 
presă relevă în comentariile 
lor că în ultimul set Ilie 
Năstase a jucat cu multă 
fantezie, obținînd numeroa
se puncte și datorită unui 
servici precis.

nerale rtr.
ră Prună , __
III. Merită să fie menționate .și 
ansamblurile Șoolti generale 
din Vidra și Școlii generale nr. 
3 Giurgiu, care au fost pregăti
te de profesorii Udrea Alex. 
și respectiv, Banu Ion.

a- GALAȚI :

în cursul dimineții de dumi
nică, în sala Clubului șantie
rului naval Giurgiu, s-au des
fășurat întrecerile etapei ju
dețene a „Festivalului ansam
blurilor școlare de gimnastică 
modernă".

întrecerile s-au bucurat de 
un real succes. Ele ău fost
sistate de un public numeros 
format din elevi și părinți. Pe 
lingă întrecerile propriu-zise, 
manifestarea a mai avut un 
punct de atracție : o demonstra
ție de virtuozitate și eleganță 
susținută de maestrele sportu
lui Mărie Preda și Sabina Șer- 
bănescu, campioane ale țării, 
Studente la I.E.F.S. București.

Ansamblurile cele mai bine 
pregătite, ale Căror compoziții 
și evoluții au fost unanim a- 
pneciâte. s-au dovedit a fi echi
pele reprezentative ale Liceu
lui agricol 
(profesoară
— (locul I) — Liceului din Ho
tarele (profesoară Zalstulca 
Joca) — locul II și Școlii ge-

• La nivelul municipiului Ga
lați a fost, organizat Crosul pri
măverii cu peste 5 000 de tineri 
părticipanți.

• Tn orașul Tecuci, aceeași 
competiție, Crosul primăverii, a 
cuprins peste 1 200 de tineri.

• Etapa județeană a Concur
sului de șah al elevilor, desfă
șurată la Galați, a fost ciștigată. 
la fete, de Văleartu Eugenia de 
la Liceul de construcții de ma
șini din Galați, iar la băieți de 
Toma Miron de ia Liceul Nr. 1 
din Tecuci.

Dragomirești-Vale
Cornelia Popescu)

• în 20 de comune din județ 
au fost organizate duminici cul
tural-sportive în cadrul cărora 
au avut loc concursuri la fotbal, 
handbal, atletism, po.oice etc. la 
care au participat mii de tineri

duminică
VASILE CABULEA

Cristache, Grigoraș, Sătmărea- 
nu II. Sandu Gabriel, 
van, BSlbnt. Simionaș, 
ghelt, Mtilțescu, Roznai, 
șan. Petreanu, Lucaci.

• REPREZENTATIVA 
ȚIONAt.A DF. JUNIORI — 
care, în urma victoriei dobin- 
dite miercurea trecută la Ate
na (cu I—0) în fața Greciei, a 

a 
va 
la 

juniorii

Moldo-
Gher- 
Mure-

NA-

devenit principala favorită 
grupei preliminare 
pregăti săptămîna aceasta 
București, Duminică.
antrenați de C. Ardeleana și I. 
Voinescu.
revanșă 
In cazul 
noastră este virtual 
pentru turneul final 
(31 mai — 4 iunie, Italia), indi
ferent de rezultatul ultimului 
joc de la Belgrad, dintre Iugo
slavia și România. Lotul junio
rilor români cuprinde pe Citi
rea, loniță. Chtvu, Naghi, Ne- 
gruțiu, Lucuță. Cotigă. Mun- 
teanu, Stoica, Hurlui, fuga, Cri- 
șan, Răducanu, Șumulanschi, 
Băcescu.

Meciul România — Grecia se 
va disputa duminică la Bucu
rești pe stadionul Politehnica, 
de la ora 
centru de
ajutat la 
români.

se

vor întîlni in 
selecționata 
unei victorii,

meci
Greciei 

. echipa 
calificată 
U.E.I .A.

11, și va fi condus la 
un arbitru austriac, 

linie de doi arbitri

D. V.

A A.

• Studenții găiățeni au fost 
angrenați și ei la un cros la care 
au luat parte peste 800 de băieți 
și fete.

• In mijlocul unui interes deosebit, ia Oradea ău început, 
luni, meciurile competiției de box „Turneul pe categorii“. în 
prima gală, a fost înregistrată 0 mare surpriză: la categoria 
„semiușoară“, metalurgistul bucureștean C. Staneg a : dispus 
prin ko.„m primtr’r&priaa~3e -ÎÎIT-Pușcaș (Steaua)/; în limitele 
categoriet ..mflldvii“, î) MTTîaitfh® (Dinamo) l-a învins la puncte 
pe P. Pireu -('ruieea)7~iaf"la-“setn1tișoară“, Aurel litescu (Farul 
Constanța) a dispus prin abandon de arădeanul N. Endredi.

• 'PrîîRa îiîdi\jttualSTcie pîEtoi -"viteză, din cadrul eoncursulgr 
internațional de tir cafe se desfășoară la Sofia, la startul că- 
ruia sînt prezettți sportivi din Cehoslovacia, R.D. Germană, Po
lonia, România, U.R.S.S., Ungaria și Bulgaria a revenit ținta- 
șului cehoslovac latdlslav Falta eu 596 puncte. Pe locurile ur
mătoare s-ău Clasat în ordine sportivii români Virgil Atanasiu 
cu 592 puncte .și Ion Corneliu — 592 puncte.

Pe echipe, reprezentativă României a ocupat primul loc cu 
2 346 puncte, urmată de U.R.S.S, — 2 337 puncte, Bulgaria — 
2 331 puncte etc.

derbi ale campionatului mondial
B), care se desfășoară la Graz, 
reușit să învingă
S.U.A., Una din

CONSTANȚA :
• Principala acțiune. Crosul 

tineaetulgih «tapa pe municipiu, 
a cuprms peste 2 100 de tineri. 

£ Introtf'ftțp; pe-categorii au fost 
1' ctș.tiîâtfe," Hiipă cum urmează : 

categoria 15—16 ani t fete. Sch- 
i i'.uițkg -tân* (Liceul economic): 
--J>S+eHs Butcirtescu Virgil (Gru

pul scoiar cooperație): categoria 
17—19 ani t fete : Olarii Gina 
(Grupul școlar comercial) : bă
ieți t Dragnea ÎOn (Liceul agri
col Agigea): categoria peste 19 
ani : fete 1 Culiți Maria (Liceul 
agricol Agigea) : băieți t Titre« 
Nicolae (Școala superioară de 
marină).

partidă derbi, ce«

cu scorul de 
candidatele la

dintre repre-

• Intr-unui din meciurile 
de hochei pe gheață (grupa 
selecționata R.D. Germane a 
6—4 (1—1, 1—2, 4—1) echipa 
primul loc.

Astăzi, se dispută o nouă
zentativele României și R.D. Germane, singurele echipe ne
învinse după trei etape.

Luni, în cadrul campionatului mondial de hochei pe gheață 
(grupa B) de la Graz, echipa S.U.A. a întîlnit formația Italiei. 
Hocheiștii americani au obținut victoria cu scorul de 11-0 
(6-0, 3-0, 2-0).

• în cadrul Festivalului an
samblurilor scoiare de gimnas
tică modernă s-a organizat e- 
tane pe municipiu unde o com
portare remarcabilă a »vuț e- 
chipa Liceului nr 3 Constanța 
care a ctștigat. astfel, dreptul să 
participe la etapa județeană ce 
se va organiza la 7—8 aprilie.

(Agerpres) PRAHOVA

MAI INTII OAMENI, CARACTERE
(Urmare din pa£. I)

performanță și acesta din urmă 
fiind un puternic stimulent al 
sportului celor mulți. Asta în
seamnă pe de o parte ca în ti
nerii care vin pe stadion să nu 
vedem de la bun început doar 
un virtual campion. S<1 nu acor
dăm șanse doar acelora care au 
avut 
treze
Vrem

șansa ca natura să-i înzes- 
în mod deosebit. Să nu 
să facem cu orice preț 

campioni, acesta nu-i un scop ; să 
facem, în primul rînd, oameni jt 
printre ei vom găsi ți campionii. 
Cunosc mulți sportivi odevărați 
care nu sint campioni, după cum 
ți unii campioni care nu sînt 
sportivi.. Ceea ce scoate din co
mun pe adevăratul sportiv de

restul semenilor nu sint atit 
«uitatele pe care le obține 
munca, renunțările, autodiscipli
na, ih general, viața pe care ți-o 
impune. N-o să scriu despre viața 
sportivă, toți țtiu ce înseamnă 
ea, dar vreau să subliniez că a- 
cești eroi necunosctrți, „eroii re
nunțărilor”, chiar dacă nu ajuns, 
vreodată campioni se obișnuiesc 
să plătească cu prețul propriei 
persoane atingerea unui ideal. 
Această școală le va folosi ți 
tund cînd vor ieți din sport, 
îi va căli pentru toată viața.

Pe de altă parte, din clipa
care un tânăr devine un campion 
potențial să ne concentrăm asu
pra lui toată atenția, toată solici
tudinea, toată energia. Căci spor
tul de performantă este un nesă-

re
cit

a-
Ea

fn

țios consumator de muncă: mun
ca sportivului, munca antreno
rului său, munca clubului căruia 
îi aparține, munca celor care îl 
conduc la cele mai diverse ni
vele.

Faptul că Plenara Comitetului 
Central din 25 februarie — 2 
martie, la care s-au discutat pro
bleme de cea m«i mare impor
tantă pentru partid, pentru po
porul nostru, pentru viitorul 
României a avut pe agendă st 
sportul dovedește cît de apropia
tă este problema educației fizice 
a tineretului, sportul în general, 
conducerii de partid și personal 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.'

Si acest lucru obligă.

• SAla de gimnastică 
bului sportiv Petrolul a 
etapa pe municipiu a concursu
lui Festivalul ansamblurilor șco
lare de gimnastică modernă. Pe 
primele treî locuri s-au clasat 
următoarele echipe : 1. Școala 
generală 17, 2. Școala generale 
23, șî 3. Școala generală 5 toate 
din Ploiești.

« elti- 
găzduît

la sate. La tntrece- 
și tenis de masă au 
peste 120 de tineri, 
etape) precedente.

BOTOȘANI :
• La Botoșani s-a desfășurat 

etapă județeană a Cupei tine
retul ui de 
rile de sah 
participat 
ciștigătorii
pe centre de comune.

• Tinerii săteni au fost an
grenați la activități interesante 
organizate în cadrul celor 12 du
minici cultural-sportive din co
munele județului.



de peste hotare
Lucrările reuniunii multi
laterale de la Helsinki

Grupul de lucru al reuniunii 
multilaterale de la Helsinki a 
continuat luni, dezbaterile a- 
supra problemelor capitolului 
al doilea al ondinei de zi a 
viitoarei conferințe general- 
europene — cooperarea econo
mică, tehnico-științifică și in 
domeniul protejării și amelio
rării mediului înconjurător. 
Lucrările ședinței au fost pre
zidate de reprezentantul Fran
ței.

în cursul dezbaterilor 
relevat însemnătatea schim
burilor comerciale pentru dez
voltarea conlucrării dintre 
state, cît și pentru creșterea 
încrederii și securității pe con
tinent. Cu acest prilej, au fost 
prezentate noi propuneri în ce 
privește cooperarea în dome
niul tehnico-științific și în. cel 
al protejării mediului încon
jurător.

După stabilirea
de relații diplomatice 

intre România și Mexic

Satisfacție in rîndul opiniei Premierul

Anwar Sadat
si-a asumat 

funcția de premier 
Intr-un discurs radiodifuzat, 

rostit după încheierea reuniunii 
comune a Comitetului Central 
al Uniunii Socialiste Arabe și 
a -Adunării Poporului, președin
tele Republicii Arabe Egipt, 
Anwar Sadat, a anunțat că, pe 
lingă atribuțiile de șef al sta
tului, își asumă și funcția de 
șef al guvernului, relatează a- 
genția M.E.N. Șeful statului e-— a precjzat -= ---- *■

menit să 
intern, va 

determinată 
un scop definit“.

publice progresiste mexicane
Expoziție romaneas
că la Institutul tehnic 
superior din llmenau 
— R.D.G.

belgian a primit

Declarația președintelui Asociației de prietenie 
și schimburi culturale mexicano-române

Opinia publică progresistă din 
Mexic a primit cu satisfacție 
hotărîrea guvernului mexicar. 
de a stabili relații diplomatice

ANCHETE 
ÎNVĂLUITE 
DE TĂCERE

Un raport apărut ia Bo- 
ianct, provincia Capetown, Sin 
Republica Sud-Afrieană, dez
văluie aspecte zguduitoare 
din viața tinerilor sud-aiiri- 
cani. Cea mai mare asocia
ție a fermierilor din Boland 
— „Hexrivier Boeregroep" — 
primise aprobare din partea 
autorităților să angajeze mii 
de africani bantu pentru a 
munci pe terenurile ei. Ma
joritatea erau tineri intre 18 
și 20 de ani, insă printre ei 
se aflau mulți care abia îm
pliniseră 14 ani. Prin con
tractele încheiate, tinerii 
primeau doar 5 ranzi pe șăp- 
tămină și erau obligați să 
muncească 14 ore pe zi. Cei 
care fugeau de la aceste 
ferme, menționează rapor
tul, erau închiși, iar după e- 
liberare obligați să lucreze 
pină la expirarea contractu
lui. Dar pentru a înțelege 
exact condițiile de viață ale 
populației băștinașe din 
R.S.A. trebuie apelat la date 
furnizate de Institutul sud- 
african al relațiilor rasiale. 
S-a calculat că o familie de 
5 persoane, spre exemplu, 
din cartierul african Soweto 
din Johannesnurg are un 
venit lunar doar de- 67 
ranzi. Ce reprezintă această 
sumă ? Același institut a- 
precia că minimul necesar 
traiului (excluzînd asistența 
medicală care este foarte 
scumpă) ar fi de... 101 ranzi 
pe lună. Pe de altă parte, 
municipalitatea din Johan- 
nesburg" considera că numai 
29 pină la 32 la sută dintre 
locuitorii din Soweto câști
gau 60 de ranzi pe lună, iar 
14 pină la 22 la sută mai pu
țin de 40 de ranzi.., Conclu
ziile sînt clare..;• ..........

Rezultatele unei euprinză-. 
boare investigații făcute.. îp 
Republica Sud-Africană, în 
iulie 1972, de către Asociația 
pentru productivitate și sa
larii de pe lingă „Societatea 
Comercială Marea Britanie- 
R.S.A.“ urmau să rămină 
necunoscute din cauza con
statărilor șocante : 97 din 
cele 100 de firme britanice 
implantate în Africa de Sud 
plătesc muncitorilor băști
nași salarii sub limitele ad
mise. Deși s-a evitat publi
carea rezultatelor acestui 
studiu, ziarul englez GUAR- 
DIAN le-a dezvăluit. Firmele 
engleze obțin profituri imen
se în Republica Sud-Africa
nă prin folosirea mîinij de 
lucru foarte ieftine a afri
canilor, angajați temporar. 
Retribuția acestor muncitori 
africani, aduși din diverse 
zone, este mai mică decât 
cea a albilor de 4 ori în 
industria de construcții, 6 
ori la căile ferate. 7 ori în 
industria energetică și de... 
20 de ori în industria minie
ra.

în aceste împrejurări este 
explicabil de ce — releva 
GUARDIAN — Marea Bri
tanic joacă rolul unui im
portant partener comercial 
și constituie o sursă esențială 
de investiții în Africa de 
Sud. în 1970. 30 la sută din 
exporturile sud-africane e- 
rau destinate Angliei, iar 60 
la sută din investițiile din 
Africa de Sud erau de pro
veniență britanică.

Luna trecută, după cum 
se știe, in provincia Natal 
din ' R.S.A. au avut loc pu
ternice mișcări greviste, la 
care aii participat 50 000 de 
muncitori africani. Acest val 
de greve a cuprins întreaga 
țară Faptul este semnifica
tiv pentru hotărîrea popu
lației muncitoare băștinașe 
de a lupta pentru a obține a- 
meliorarea condițiilor de via
ță, pentru înlăturarea discri
minărilor rasiale, a odiosului 
apartheid.

GH. SPRINȚEROIU

la nivel de ambasadă cu Repu
blica Socialistă România — a 
declarat prof. Miguel Arroyo de 
la Parra, președintele Asociației 
de prietenie și schimburi cul
turale mexicano-române. în- 
tr-un interviu acordat ziarului 
„EL DI A“. Acest fapt — a spus 
președintele Asociației — „va 
duce la o consolidare și mai pu
ternică a relațiilor de prietenie 
dintre cele două țări și va ser
vi dezvoltării colaborării reci
proc avantajoase în domeniile 
comercial, politic și cultural".

Stabilirea de relații diploma
tice între Mexic și Republica 
Socialistă România deschide 
perspectiva dezvoltării relațiilor 
multilaterale. Mexicul este in
teresat în a importa tehnologie 
modernă românească, utilaj pe
trolier, în construcția de hidro
centrale cu ajutorul specialiști
lor români. La rîndul său, Me
xicul este gata să 
vânzările de produse ale 
triei chimice, de citrice 
mărfuri către România, 
liniat Miguel Arroyo 
Parra.

La Institutul tehnic supe
rior din llmenau — R.D.G. a 
avut loc vernisajul unei ex
poziții documentare de foto
grafii despre România. Au 
participat reprezentanți ai 
organelor locale de partid și 
de stat, ai conducerii insti
tutului. studenți.

Tot la llmenau au fost or
ganizate Zile ale filmului 
românesc.

★
Ambasada română din 

Berlin a oferit muzeului 
„Johann Sebastian Bach“ 
din Eisenach — R.D.G. un 
set de instrumente muzicale 
populare românești.

delegația 
activiștide

ai P.C. R
ministru al Belgiei,Primul

Ecimond Leburton, a primit, la 
26 martie, delegația de activiști 
ai Partidului Comunist Român, 
condusă de Constantin Dâscă- 
lescu. membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
județean Galați al P.C.R., care 
vizitează Belgia, la invitația 
Partidului Socialist Belgian.

sporească 
indus- 
și alte 
a sub- 

de la

Republica Populară Democra
tă Coreeană și Libia au hotărît 
să stabilească relații diploma
tice la nivel de ambasadă — in
formează agenția libiana de știri 
L.N.A. Decizia a fost adoptată 
in urma convorbirilor purtate 
la Tripoli intre delegația Adu
nării Populare Supreme a 
R.P.D. Coreene, condusă de pre
ședintele Comitetului Permanent 
al Adunării Hwan Jan lăp. și 
șeful statului libian, Moamer 
El Geddafi.

•1
•-

FIIf n
BANGLADESH

I a 26 martie se împlinesc doi ani dc la proclamarea Repu
blicii Populare Bangladesh.

In scurta perioadă care a trecut de Ia crearea Bangladesh, 
situația politică uin țară a cunoscut ca momente deosebite, 
adoptarea Constituției ia 16 decemtîiie 1972 ș, confirmarea, 
prin alegerile de la 7 martie a.c., a rolului conducător care 
revine partidului premierului Mtijibur Kaninan — L.ga Avra
mi In centrul atenției se ailă in prezent problemele legale 
de refacerea și dezvoltarea economici naționale. Încă de ia 
instalarea sa ta putere, Mujîbur Raiiinan anunța un plan de 
schimbări instituționale în domeniul agriculturii, industriei 
și finanțelor meiul „să mobilizeze pe deplin resursele mate
riale și umane“ ale țării în scopul combaterii erectelor ime
diate ale distrugerilor și sărăciei. Primele măsuri, luate în 
cursul anului trecui, demonstrează hoțărirea tic a pune în 
practică acest plan de dezvoltare economică și socială. Prin 
naționalizarea unor mari întreprinderi industriale, bănci, 
cumpănii tie asigurare și societăți de transporturi, principalele 
mijloace de producție, comerțul exterior și 80 la sută dai 
capitaluri se află sub controlul statului. în agricultură, care 
deține rolul preponderent în economia statului, a lost limi
tată Jorța economică a latifundiarilor. Prin reducerea pro- 

-prietâții funciare la o suprafață .'de TOO,«bigii»“ (33,5 acri sau 
. 13,5 iîa), reforma agrară a d»s la împroprietărirea a milioane 
de lăjani lipsiți dc pămînl, pe care guvernul îi stimulează, 
prin -acordarea de credite, semințe și mașini, in obținerea 
unei producții cît mai mari. In perspectivă se are în vedere 
trecerea la forme de cooperativizare care să permită o ex- 

. ploatare„m»i rațională a pâminturilor. De altfel, primele coo
perative agricole și-au lacul deja apariția acolo unde condi
țiile o permiteau. După victoria din alegerile dc la 7 martie, 
IVlujibur Rahman formula astfel sarcina esențială a prezen
tului t „Trebuie să înlăturăm foametea, analfabetismul și 
bolile și să asigurăm satisfacerea necesităților fundamentale 
ale milioanelor de oameni din țara noastră'.

România, care promovează o politică externă de dezvoltare 
a relațiilor cu toate statele, indiferent de sistemul lor social- 
politic, a recunoscut Republica Populară Bangladesh și a 
stabilit relații diplomatice cu aceasta. Vizita efectuată in 
România, în toamna anolui 1972, de ministrul de externe ai 
Republicii Bangladesh, a decurs intr-un climat favorabil, re- 
licfind dorința ambelor părți de o continua dialogul și a in
vestiga posibilitățile existente pentru dezvoltarea colaborării 
economice, tehnico-științifice, culturale și in alte domenii. 
Primirea oaspetelui de către președintele Consiliului de Stat 
al României, schimbul de mesaje prietenești dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și premierul Mujibur Rahman, au subliniat 
evoluția pozitivă Înregistrată in legăturile bilaterale după 
stabilirea relațiilor diplomatice și premisele favorabile care 
există pentru dezvoltarea viitoare a colaborării dintre cele 
două țări și popoare.

Un purtător de cuvînt a! co
mandamentului militar al regi
mului de ia Pnom Penh a anun
țat că, în noaptea de duminică 
spre luni forțele patriotice 
cambodgiene ău obținut contro
lul asupra unor porțiuni ale 
Șoselei nr. 4 — importantă ar
teră rutieră care leagă Pnom 
Penh-ui de localitatea Kom- 
pong Som. In cadrul acestei ac
țiuni. patrioții khmeri au ata
cat importanta poziție îonnolis- 
tă StUing Chay, aflată la nu
mai 41 kilometri sud-ves.t de 
Pnom Penh, precum și alte cî- 
teva poziții inamice mai înde
părtate.

După cum informează agenția 
France Presse, importante ope
rațiuni militare se desfășoară 
in regiunea Șoselei nr. 2 și pe 
ambele maluri al fluviului Me- 
kong, în regiunea Neak Luong, 
unde trupele lonnolișțe încear
că să se opună ofensivei lansa
te, in ultimele zi.e, de forțele 
patriotice. Alte acțiuni ale pa- 
trioților au fost înregistrate în 
zonă capitalei provinciale Takeo 
și în diferite regiuni din sudul 
țării.

Acționînd in sprijinul trupe
lor lonnoliste, bombardiere 
strategice americane de tip 
„B-52“ au atacat obiective de 
pe malul estic al fluviului Me- 
kong.

ta

BAZIL ȘTEFAN

MARȚI, 27 MARTIE 1973

ATENTATUL : rulează la Lu
ceafărul (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21). Festival (orele 8,30; 11,
13,30: 16; 18,30; 21).

1ACOV BOGOMOLOV : rulează 
la Central (orele 10; 12,30; 15;
17,30; 20).

SALVAREA : rulează la Doina 
(orele 11.30; 13,45; 16; 18; 20,15), 
La ora 9,30 program de desene a- 
nimate.

PE ARIPILE VtNTULUI : rulea
ză la Patria (orele 10; 14,30: 19,15).

COWBOY : rulează la Scala (o- 
rele 8,30: 11; 13,30; 16; 18.30; 21), 
București (orele 8,30: 11; 13,30: 16; 
18,30; 21). Favorit (orele 16; 19,30; 
15,30: 18; 20,30).

COPILUL SĂLBATIC : rulează 
la Capitol (orele 9,30; 11,45: 14;
16.15; 18,30; 20,45).

ZESTREA : rulează la Floreasca 
(orele 15 30 13: 20,30).

ALFRED CEL MARE : rulează la

Feroviar (orele 8.30; 10.45: 13,15; 
15,45; 18,15: 20,45), Excelsior (orele 
8.45; 11; 13,30: 16; 18.30; 21), Melo
dia (orele 8,30: 11: 13,30: 16; 18,30; 
21), Modern (orele 8.30; 11; 13.30; 
16, 18,30; 21).

TINERII : rulează la Viitorul 
(ora 20,15).

MARILE VACANȚE : rulează la 
Viitorul (orele 15,30; 18).

IN ARȘIȚA NOPȚII : rulează la 
Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.30: 20,45).

O ANCHETA DIFICILĂ : rulea
ză la Bucegi (orele 15,45; 18; 20,15).

ADIO, ARME ! ; rulează la Gri- 
vița (orele 9; 12,30; 16; 19,30), Giu- 
lesti (orele 15,30: 19). Miorița (ore
le 9; 12,30; 16; 19,30).

CU MlINILE CURATE : rulează 
la Moșilor (orele 15,30; 18; 20,15) 
Vitan (orele 15,30; 18; 20,15).

ORGANIZAȚIA : rulează la Glo
ria (orele 8.45: 11 : 13.30; 16: 18,30;
20,45), Aurora (orele.9: 11.15; 13,30. 
15.45; 18: 20,15). Tornis (orele 9; 
11,15: 13,30: 1545: 18,15: 20,30).

EGOR BULICIOV ȘI ALȚII : 
rulează la Raliova (ora 20,15).

UN LOC PENTRU ÎNDRĂGOS
TIȚI : rulează la Raliova (orele 
15,30; 13).

Islondezii continuă lupta îm
potriva lavei vulcanului Hei- 
maey pentru a împiedica dis
trugerea amenajărilor portua
re de pe insula Westmanna. 
In imagine, nave pompînd 
apă în scopul răcirii lavei și 

blocării inaintării ei

că „acest 
întărească 

dura o 
și va 

Pen
tru a se realiza o cît mai largă 
participare la problemele statu
lui în actuala perioadă decisivă, 
s-a căzut de acord ca ambele 
organisme, Comitetul Central al 
U.S.A. și Adunarea Poporului, 
ăă desfășoare o activitate regu
lată și în strlnsă cooperare cu 
guvernul.

Tot în cursul zilei de luni, la 
Cairo a avut loc o reuniune a 
Comitetului Central al Uniunii 
Socialiste Arabe, în cadrul că
reia Mohamed Hafez Ghanem a 
fost ales, în unanimitate, în 
funcția de prim-secretar al Co
mitetului Central a) partidului, 
in locul lui Sayed Marei, care 
și-a prezentat demisia, relatează 
agenția M.E.N.

giptean 
cumul, 
frontul 
perioadă 
avea

SUBLINIERI

VRAJĂ RUPTĂ...
S-au dus Veștile de cafea cu arabescurile lor de zaț, prefi- 

gurind subtil și galeș viitorul. S-au dus cele cinci bile de 
fildeș, trei mai muri și două incomparabil mai mici, care prin 
lovire și despărțire anunțau conținutul evenimentelor, chiar și 
in formă nebuloasă. S-au dus pisicile de angora prăjite, inspi
rat, pe vreascuri subțiri de santal, S-au dus invocările tună
toare, cîntecele învăluitoare și dansurile leneșe. Odată cu ele 
căpitanul Pramoni și-a pierdut divina inspirație, prezentul 
material și funcția de ghicitor special al „mareșalului“ Lon 
Noi. Vai, totul e deșertăciune. A fost deajuns ca din unghe
rele nebănuite ale cerului un avion ca toate avioanele lon- 
noliste să se năpustească asupra reședinței excelenței sale 
domnul „mareșal“, pentru ca șeful regimului de la Pnom 
Penh. nu numai să ia măsuri administrative severe, dar, ceea 
ce e cu mult mai tulburător, să-și piardă echilibrul sufletesc 
și să se scufunde în abisul scepticismului. Netnaicrezind in 
nimic, nici chiar în puterea amuletelor pe care le purta, cu 
adorație, la gît, la încheietura mîinii stingi și pe glezna pi
ciorului corespunzător, Lon Noi a renunțat și la glasul de pa
săre măiastră a ghicitorului său privat cu leafă de general, 
grad de căpitan și priviri adinei și dulci de copil de trupă.

, Man Pramoni a trebuit să-și facă bagajele și ca un muritor 
de rînd cu timpanul opac, neatins de muzica sfîntă a sferelor, 
să părăsească Pnom Penhul pentru a-și lua în primire postul 
dizgrațios la o intendență de provincie. Acolo, sub stive de 
bocanci degradați, el se va putea gindi cu urma de inspirație 
care i-a mai rămas la greșeala sa înspăimîntătoare. Dacă ar fi 
prevăzut bombardarea reședinței darnicului său stăpîn, lui 
Pramoni i s-ar fi deschis calea netedă spre tot ce iși poate 
dori un vrăjitor care se respectă aici oe pămînt. Dacă, prin- 
tr-un epuizant efort de legătură cu stimula astrali și subpă- 
mînteni, Pramoni ar fi ajuns să contureze etapa următoare a 
vieții patronului său poate că, totuși, ar fi dovedit un nedi
plomatic exces de zel. Incit, s-ar părea, apreciază surse cum 
nu se poate mai autorizate din Pnom Penh, că Pramoni pre
simte ceva. Pramoni bănuiește sau, vai, știe ceva. Retragerea 
lui perfidă la intendență e un semn. Un semn al sfîrșitului 
ce va să vină. Generalii din anturajul lui Lon Noi, și ei nă
pădiți corporal de amulete și tatuaje pină acum o săptămină, 
s-au lăsat, în pană de cură astrologică, în ghearele realismu
lui crud. Procesul de acomodare este, însă, extrem de dificil. 
De aceea domnii generali se uită des și pieziș spre cer...

RADU BUDEANU
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• 'Misiunea lui Mah
mud Riad

Secretarul general al Ligii A- 
rabe, Mahmud Riad, s-a reîntors 
luni la Cairo după vizitele în
treprinse în Kuweit -și Irak, 
unde și-a oferit bunele oficii 
peritru găsirea unei soluții a di
ferendului de frontieră irakia- 
no- kuweitian.

într-o declarație făcută la so
sire și reluată de agenția 
M.E.N., Mahmud Riad a apre
ciat că misiunea sa de concilie
re a fost îndeplinită cu succes. 
El a adăugat că, în timpul con
vorbirilor. toate eforturile au 
fost concentrate asupra obține
rii acordului părților ca regle
mentarea problemelor existente 
între Irak și Kuweit să aibă loc

în cadrul unei comisii mixte a- 
celor două țări. Mahmud Riad 
a relevat, totodată, că s-a că
zut de acord ca o delegație ira
kiană să viziteze Kuweitul pen
tru a discuta formarea acestei 
comisii.

® H. Campora despre 
consolidarea indepen
denței Argentinei

Hecfor Campora, candidatul 
Partidului Justițialist, care a în
trunit cel mai marc număr de 
voturi în alegerile prezidențiale 
și parlamentare desfășurate la 
11 martie în Argentina, s-a pro
nunțat în favoarea promovării 
unei politici care să ducă la 
consolidarea independenței țării.

• Orhidee...
Orhideea — se afirmă în mod 

obișnuit — este o plantă culti
vată pentru a fi purtată de fe
mei, fiind considerată un sim
bol al luxului. Dintre cele peste 
1 000 varietăți expuse Ia Londra, 
foarte puține erau de tipul cul
tivat pentru a fi purtat ca or
nament. Unele sînt minuscule, 
ilicit, pentru a fi apreciate, este 
necesară o lupă : altele au dia
metrul de 18 cm.

A existat o 
tru o singură 
teau chiar mii 
dele moderne 
redus, treptat, 
astăzi, pentru 
devină floare, sînt necesari șase 
ani de îngrijire atentă, astfel 
incit o orhidee poate costa 
chiar 100 de dolari.

vreme cînd pen- 
orhidee se plă- 
de dolari. Meto
de cultivare au 
prețurile. Dar și 
ca o sămînță să

ÎN UMBRA VIOLENȚEI : rulea
ză la înfrățirea (orele 15.30; 18;'
20,15).

FATA CARE VINDE FLORI : 
rulează la Drumul Sării (orele 10; 
15: 17,45: 20,30). Popular (orele 16; 
15,30: 18; 20,30).

CLOVNII : rulează la Buzești
EXPLOZIA : rulează la Unirea 

(orele 15,30; 18; 20,15).
MARIA STUART : rulează la 

Lira (orele 15,30; 18: 20,30), Arta 
(orele 15.30; 18: 20.30).

GRĂSUNA : rulează la Feren
tari (orele 15,30: 17,45: 20).

EU NU VĂD, TU NU VOR
BEȘTI, EL NU AUDE : rulează 
la Volga (Orele 9; 11.15: 13.30;
15,45; 18,15; 20,30), Flamura (orele 
9;. 11,15; 13,30; 16; 18,15: 20.30).

LEGENDA LUI RUSTAM : ru
lează la Munca (oreie 16; 18; 20).

CUPA GLORIEI; rulează la

Timpuri Noi (orele 9—20,15 în con
tinuare) .

DRUMUL SPRE VEST : rulează 
la Dacia (orele 9,30; 12,15; 15;
17,45: 20,30).

LUPUL MARILOR — RĂZBU
NAREA : rulează la Cosmos (orele 
15,30; 19).

MICUL OM MARE : rulează la 
COTROCENI (orele 15,15; 18).

STRUCTURA CRISTALULUI : 
rulează la Cotroceni (ora 20,30).

VACANȚA LA ROMA : rulează 
la Progresul (orele 15,30; 18).

MOARTEA REGELUI NEGRU 
rulează ia Progresul (ora 20,15).

Opera Română: FLAUTUL FER-
■ MEC AT — ora 19; Teatrul de O- 

peretă : SINGE VIENEZ — ora

19,30: Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale“ (Sala Comedia) : FANNY 
— ora 20; (Sala Studio) : MOAR
TEA ULTIMULUI GOLAN — ora 
20; Teatrul de Stat Pitești (la 
Teatrul „Lucia Sturdz.a Bulan- 
dra“ — Sala Schitu Măgureanu) : 
SÎMBATA PĂCĂLELILOR — ora 
20; (Sală Studio) : ANUNȚUL LA 
MICA PUBLICITATE — ora 20; 
Teatrul „C. I. Noftara“ (Sala Ma- 
gheru) : ADIO CHARLIE — ora 
19,30: Teatrul Giulești ; ...ESCU — 
ora 19,30; Teatrul Mic : TESTA
MENTUL CÎINELUI — ora 19,30; 
Teatrul „Ion Vasilescu“ : FII CU
MINTE CRISTOFOR — ora 19,30: 
Teatrul ,,Ion Creangă“ : NOTA 
ZERO LA PURTARE — ora 16; 
Teatrul „Țăndărică“ (Sala Victo
ria) : COPILUL ȘI CIOCIRLIA — 
ora 10; Circul „Globus* : FRAȚII 
LUI FLIPPER — orele 17,30; și

Pregătiri pentru 
Festivalul mondial

— Concurs

de grafica —

Sub auspiciile Comitetului Internațional de Pregătire a celui 
de-al X-lea Festival mondial al tineretului și studenților și 
ale Asociației Artiștilor din Republica Democrată Germană, 
în timpul Festivalului se va organiza expoziția „Intergrafik 73", 
care să oglindească diferite aspecte ale activității tinerei ge
nerații din întreaga lume, sentimentele sale de prietenie și so
lidaritate, rolul umanist al culturii.

Comitetul național român de pregătire a celui de-al X-lea 
Festival mondial al tineretului și studenților organizează un 
concurs de artă grafică privind viața și preocupările tineretului 
român, prezența tinerei generații în viața social-politică și 
culturală a țării, rolul umanist al artei, sentimentele de prie
tenie și solidaritate ale tinerilor din țara noastră cu tineretul 
și studenții din întreaga lume, in lupta lor pentru democra- 
ție, pace și progres.

La concurs pot participa toți tinerii graficieni, amatori sau 
profesioniști, in vîrstă de pină la 30 de ani.

Fiecare concurent poate prezenta în concurs pină la 5 lu
crări, de dimensiunile maxime pină la 1m/0,70m. Lucrările 
trebuie trimise Comitetului național român pină la 20 aprilie 
a.c. Lucrările selectate vor fi prezentate in cadrul expoziției 
„Intergrafic ’73" de la Berlin.

După selectarea lucrărilor de către un juriu constituit de că
tre Comitetul național, se vor acorda următoarele premii ;

- un premiu I, în valoare de 1 500 lei ;
- un premiu II, în valoare de 1 000 lei ;
- un premiu III, în valoare de 700 lei.
Lucrările vor fi însoțite de următoarele date : titlul lucrării, 

scurte explicații, numele autorului, data nașterii și adresa.
Adresa Comitetului național român este :

COMITETUL NAȚIONAL ROMAN DE 
PREGĂTIRE A CELUI DE-AL X-LEA 
FESTIVAL MONDIAL AL TINERETULUI 
Șl STUDENȚILOR, str. Onești 6-8, sector 

1, București.

Suspendarea temporară 
a retragerii trupelor americane 

din Vietnamul de Sud
Purtătorul de cuvînt al Casei 

Albe, Ronald Ziegle.r, a anunțat 
că președintele Richard Nixon 
a hotărît suspendarea tempora
ră a retragerii trupelor ameri
cane din Vietnamul de Sud, ca
re, în conformitate cu Acordul 
de la Paris privind încetarea 
războiului și restabilirea păcii

în Vietnam, trebuia să se în
cheie la 28 martie.

Pentru motivarea acestei ho
tărâri a fost invocată cererea 
părții americane privind elibe
rarea a nouă prizonieri, care, 
afirmă autoritățile S.U.A., s-ar 
afla în Laos.

Declarația conducătorului 
delegației G. R. P. al R. K S.
Nguyen Van Hieu, conducă

torul delegației Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud la 
convorbirile de la Paris dintre 
cele două părți sud-vietname- 
ze. a declarat, luni, că hotărî

rea Sțatșlpr Ujrjțte de a sista 
retragerea trupelor lor din' 
Vietnamul de Sud constituie o 
gravă încălcare a acordului de 
la Paris privind încetarea răz
boiului și restabilirea păcii in 
Vietnam.

FRONTUL PATRIOTIC LAOTIAN
A ACCEPTAT PROPUNEREA S.U.A.

DE A ELIBERA PRIZONIERII AMERICANI
După cum relatează agenția V.N.A.. care reia o informare 

dală publicității, luni, de agenția Khaosan Pathet Lao, un re
prezentant al Ambasadei Statelor Unite din Vientiane a avut, 
recent, o întrevedere eu Soth Phetrasy, reprezentant al Fron
tului Patriotic Laoțian la Vientiane.

Cu acest prilej, reprezentan
tul american a solicitat elibera
rea personalului militar și-civil 
al S.U.A. capturat în Laos, în 
timpul războiului, de forțele 
patriotice laoțiene.

In legătură cu cele de mai 
sus, agenția Khaosan Pathet 
Lao relevă că, în intervalul 
scurs de la semnarea, la Vien
tiane, a Acordului de restabili
re a păcii și înțelegere națio
nală in Laos, S.U.A. și partea 
de la Vientiane au recurs, în 
repetate rînduri, la aviația mi
litară pentru a efectua atacuri 
aeriene și zboruri de recunoaș
tere împotriva zonelor elibera
te, aflate sub controlul forțe
lor patriotice laoțiene. Avioane 
ale S.U.A. au. parașutat, de a- 
semenea, grupuri de comando 
avind sarcina de a sabota acti-

vitățile din zonele eliberate și 
de a sprijini partea de la Vi
entiane în operațiunile între
prinse împotriva acestor zone.

Cu toate acestea, arată a- 
genția Khaosan Patheț Lao, a- 
nimat de bunăvoință și urmă
rind crearea condițiilor pentru 
ca negocierile de la Vientiane 
să progreseze și să fie finali
zate cit mai curind. Frontul 
I’atriotic Laoțian a acceptat 
propunerea S.U.A. și este gata 
să elibereze, la orice dată, per
sonalul militar și civil ameri
can capturat in Laos în timpul 
războiului. In continuare, agen
ția K.P.L. cere ca Statele Uni
te și partea de la Vientiane să 
îndeplinească cu strictețe acor
dul de la Vientiane din 21 fe
bruarie 1973.

La închiderea ediției
WASHINGTON 26 (Ager- 

pres). — Purtătorul de cuvînt 
al Casei Albe Ronald Ziegler 
a declarat presei că președin
tele Richard Nixon a anun
țat, luni realizarea unui a- 
cord cu privire la eliberarea,

pînă la 29 martie a.c., a tutu
ror prizonierilor de război a- 
mericani din Indochina și re
tragerea, pînă la aceeași dată, 
a tuturor trupelor americane 
— relatează, într-o știre de 
ultimă oră, agențiile U.P.I., 
REUTER și TASS.

19,30; Teatrul „C. Tănase“ (Sala 
savoy) : REVISTA ARE CUVlN- 
TUL — ora 19,30: (Sala Victoria) : 
JOS PĂLĂRIA — ora 19,30.

PROGRAMUL I

9,00 — 10,00 Teleșcoală. 10,00 Te
lex. 10,15 Avanpremiera. 10,20 Tele- 
enciclopedia. 11,00 Telecinemateca 
pentru tineret : „Nu fi trist 
Producție a studiourilor sovietice, 
ecranizare după romanul „Unchiul 
meu Benjamin“ de Claude Tiller. 
12,25 Pe-un picior de plai. 12,45 52 
de inițiative în 52 de săptămîni. 
13,00 Telejurnal., 17.30 Curs de lim
ba rusă. Lecția a 46-a. 18,00 Telex. 
18,10 Tehnic-Club. 18,40 Panoramic 
științific. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. Cincinalul înainte dc 
termen — cau2ă a întregului po
por. 20,00 Cîntecul șăptămînii. 20,05 
Teleobiectiv. 20,25 Seară de tea
tru : „în vîntul de primăvară“ de

Letiția Papu. 21,30 Din cintecele 
țării cu dor. Recitalul tinerei in
terprete de muzică populară Ele
na Munteanu. 22,00 „24 de ore“. 
Contraste în lumea capitalului.
22.30 Hochei pe gheață România — 
R.D. Germană. Campionatul Mon
dial — grupa B. înregistrare cie 
la Graz.

PROGRAMUL II

20,00 Seară pentru tineret. în ac
tualitate • Conferința a IX-a a 
U.A.S.C.R. Intîlnire în studio cu 
participanți la Conferință. 20.15 
Roadele unei colaborări : repor
taj despre o inițiativă comună a 
tinerilor din comuna Ștefânești și 
de la uzinele „Semănătoarea-.
20.30 De la Ateneul' tineretului la 
Ateneul Român. 20,45 Drumul tî- 
nărului spre muncă — rubrică de 
informare și orientare profesio
nală. 21,00 Dragostea — subiect de 
film și meditație. „Fermecătorii 
inocenți“. un film de Andrei 
Wajda. 22,35 Teletoliomat : cîntă 
Ileana Popovici, Florin Bogardo și 
Tony Cristie. 22,45 Discuție în 
studio pe marginea filmului pro
iectat.
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