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DE CONSTRUCȚII DIN BRĂILA

GRĂBIREA LUCRĂRILOR

Tinerii brăileni au găsit ți 
in anul trecut forme și mijloa
ce eficiente pentru a-și aduce o 
contribuție proprie la accelera
rea ritmului de execuție pe șan
tierele de construcție. Și în a- 
cest an ei și-au propus un ase
menea obiectiv. Numai că în 
1973. situația este puțin diferită 
față de 1972, cel puțin în anu
mite zone i la 
excavatoare din 
zinei Progresul 
de cîtva timp montajul, deci 
trebuie mină de lucru ca
lificată; la extinderea șantieru
lui naval unde este un mare 
volum de muncă, trebuie res
pectate aceleași cerințe etc. In 
plus, săptămîna în care iarna a 
revenit, puternic a pus în seri
oasă cumpănă respectarea ter
menului de intrare în funcțiune 
la Fabrică de excavatoare (l 
aprilie 1973), multe mașini fiind 
așteptate de fundația gata pre
gătită. Dincolo, la Șantierul na
val, unde trebuiau montate trei 
hale în acest an, un depozit, o 
cală de lansare (adică o capa
citate de producție de patru 
cargouri a 4 500 tone d.w. fieca
re și de 7 milioane lei reparații 
navale) constructorul se străduie 
zilnic să-și extindă frontul de 
lucru, dar nu cu prea mult 
succes deoarece beneficiarul 
pentru a-și îndeplini planul

fabrica de 
cadrul U- 
a început

• La Fabrica de excavatoare, la inițiativa
comitetului U.T.C. din întreprinderea 
beneficiară „Progresul“, echipe de 
tineri lăcătuși sprijină constructorul 
in accelerarea ritmului de 
a utilajelor

• La Șantierul Naval, tinerii nu 
tează cu grijă nici propria
primă în vederea eliberării spațiilor atît 
de necesare constructorului pentru 
extinderea frontului de lucru
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Pe șantierul centralei termo
electrice de la Chișcani — 

Brăila.
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montare

depozi- 
materie

nu poate să renunțe la ac
tualele spații de producție. 
Să mai adăugăm încă un 
fapt : același beneficiar, Șan
tierul naval Brăila, trebuie 
să asigure constructorului în
treaga cantitate de construcții 
metalice (3 400 tone) pînă la 31 
decembrie anul trecut, dar n-a

să

Cu planul trimestrial îndeplinit
• 20 DE ÎNTREPRINDERI, grupuri și centrale industriale 

din cadrul Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor 
<le Construcții și-au îndeplinit sarcinile maximale de plan pe 
primul trimestru al acestui an, urmînd ca pînă la sfirșitul lunii 
martie să realizeze suplimentar o producție globală în valoare 
de 35 milioane lei.
• ALTE 8 ÎNTREPRINDERI bucureștene raportează îndepli

nirea înainte de termen a planului de producție la parametrii 
maximali pe primul trimestru. Printre acestea se numără Uzi
na de utilaj chimic „Grivița Roșie" și Uzina Semănătoarea. 
Realizările pe primele trei luni ale anului. înregistrate de aces
te două mari intreprinderi din Capitală, se vor concretiza în
tr-o producție suplimentară evaluată la aproape 15 milioane lei.
• CONSTRUCTORII care concură Ia realizarea programului 

de dezvoltare și modernizare a uzinei Victoria din Călău au 
îndeplinit înainte de termen sarcinile de plan pe primul tri
mestru din acest an. Ei 
sută din planul anual de 
construcții și montaje. în 
tanțele înregistrate anul 
fost îndenlinit integral.
• ÎNTREPRINDEREA DE PREFABRICATE DIN BETON de 

la Bircea, județul Hunedoara, a îndeplinit cu 6 zile mai de
vreme sarcinile maximale de plan pe primul trimestru. Dato
rită organizării judicioase a muncii și folosirii la întreaga ca
pacitate a instalațiilor și utilajelor, întreprinderea a realizat 
cu aceleași capacități și forțe de muncă o producție industrială 
mai mare cu 7 000 000 lei decît în primul trimestru al anului 
precedent. Fină la finele lunii martie, întreprinderea va furniza 
suplimentar șantierelor de construcții din țară peste 1 500 mc 
prefabricate din beton. Sporul de producție s-a obținut în con
dițiile realizării unei productivități superioare prevederilor cu 
300 lei pe fiecare salariat și a reducerii cheltuielilor mate
riale sub nivelul planificat.

au realizat, pină la 24 martie. 22 la 
investiții si 24 la sută la lucrările de 
același timp, au fost recuperate res- 
trecut. cînd planul de investiții n-a

OMUL

reușit nici pînă in prezent 
se achite de această sarcină. Un 
asemenea context impune or
ganizațiilor U.T.C. de la cele 
două șantiere și de la cei doi 
beneficiari un anume fel de a 
interveni. Desigur, căile forma
le și mijloacele de acțiune se 
prefigurează la o simplă exa
minare a situației impuse însă 
de aici și pînă la realizarea în 
practică, este o distanță în 
parcurgerea căreia este solicita
tă mereu inițiativa, unde buna 
organizare și mobilizarea 
promptă a tinerilor au un rol 
hotărîtor.

— Am botărît ca tinerii lă
cătuși de la noi, ne spunea Con
stantin Preda,, secretar al co
mitetului U.T.C. de la Uzina 
Progresul, să dea o mină de aju
tor constructorului în montarea 
utilajelor, deja ei și-au adus 
contribuția la montarea mai 
multor mașini unelte, unele din
tre acestea fiind transferate din 
secțiile uzinei.

— Alături de noi, ne spunea 
Paul Cărbunaru, secretarul or
ganizației U.T.C. de la Șantie
rul din Brăila, al I.C.S.I.M.-uluî

ION CHIRIC
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ADEVARA T trebuie

LA NEVOIE
SE CUNOAȘTE
Foarte recent, într-o vizi

tă La Depoul I.T.B. „Bucureștii 
Noi“, despre un tînăr șofer mi 
s-a vorbit in cei mai elogioși 
termeni cu putință. Omul își în
deplinește cu consecvență pla
nul. mașina lui e bine întreținu
tă. Tînărul acesta, care uneori 
se declara nemulțumit dacă tre
buia să lucreze un anumit număr 
de ore în plus, datorită persona
lului insuficient, s-a oferit din 
proprie inițiativă să lucreze pe 
mașină fără întrerupere două 
schimburi. răminînd chiar și 
dună cele 16 ore „de volan“. 
Este vorba de zilele nu prea în
depărtate, pe care ne obișnuîse- 
răm să le numim atunci „cam
pania albă“, o campanie in care 
s-au verificat încă o dată ade
văratele caractere. adevărații 
oameni.

Șoferii de pe liniile 86 și 87, 
aoartinînd de Depoul „Bucureș
tii Noi“ își luaseră angajamen
tul să facă mtul pentru a nu pa
raliza circulația. Și. într-adevăr, 
au făcut. După cele 8 ore de lu
cru. ei au rămas pe linie în con
tinuare. circulind neîntrerupt, 
întreaga noapte, cu mașinile 
goale, pentru a tasa zăpada tra
seului. A doua zi, mulți n-au 
mai plecat acasă, ci s-au alătu
rat echipelor de șoc care au ple
cat să deszăpezească diferite 
zone ale orașului, cu lopata. 
Printre cei dîntîi s-a aflat în 
permanență și șoferul nostru.

— De fapt, am avut in acele 
zile și. alte revelații asemănă
toare — spune tovarășul Ion 
Florea. secretarul comitetului 
de partid pe depou. Oameni 
care ne mai făcuseră din cînd 
tn cînd greutăți. în special din
tre cei mai tineri, cunoscuți de 
noi ca '■ecalcitranți. s-au oferit 
să lucreze cite două și chiar 
trei schimburi fără întrerupere, 
dovedind, in momentele grele, 
că se poate avea încredere în ei. 
Faptul acesta ni i-a dezvăluit în 
niște laturi ale personalității 
lor pină atunci ascunse. I-am

văzut serioși, săritori, pătrunși 
de importanța fiecărei clipe, de 
încrederea în forțele lor proprii, 
de atașament la colectiv. Sincer 
vă spun, n-a fost nevoie să du-

DRAGOMIR HOROMNEA

(Continuare în pag. a ll-a)

Dezvoltarea economică rapi
dă, perspectivele de viitor au 
atras în Tîrgu Jiu multă tine
rețe. Pentru că, este normal, o 
industrie tînără antrenează cu 
sine oameni tineri. Acum, a- 
•proape jumătate din populația 
orașului este formată din ti
neri. Dintre aceștia, 12 000 sir.t 
uteciști. Alături de comuniști, 
de toți oamenii muncii din mu
nicipiu, ei pun umărul la o 
treabă comună i îndeplinirea 
cincinalului cu cît mai mult 
timp înainte de termen.

Așa stînd lucrurile, organi
zația municipală U.T.C. și-a a- 
xat întregul program de acti
vități în conformitate cu sco
pul comun. Dar. cum ea nu 
poate face totul de una singu
ră — de la problemele legate 
de producție și pînă la cele de 
cultură și viață, și nu în ul
timul rînd acestea — activita
tea organizației de tineret tre-

Cînd răspunderile
sînt comune,
și eforturile
9

să fie
bule să se desfășoare în con
sens cu intențiile, cu scopurile 
altor factori corespondenți : 
conduceri de întreprinderi, co
mitete ale oamenilor muncii, 
sindicate și alte organizații de 
masă și obștești. Am încercat 
să descopăr acest sistem de sin
cronizare. Așa s-a întimplat 
ca, în loc să urmăresc un pro
gram de activități ale comite
tului municipal U.T.C., să par
curg un program complex, al
cătuit de comun acord cu fac
torii interesați din oraș.

— în ceea ce privește activi
tatea profesională a tinerilor — 
ne spunea tovarășul Gheorghe 
Cioană, prim secretar al comi
tetului municipal U.T.C. — pe 
noi ne preocupă cîteva proble
me de primă importanță : în-

I. EMANUEL

(Continuare în pag. a ll-a)

Experiența agricultorilor din Dimeni demonstrează

AVANTAJELE
ACORDULUI

GLOBAL
Numele cooperativei agricole 

de producție „8 Martie“ din Ul- 
meni-IIfov est» întîlnit din ce 
în ce mai des în coloanele pre
sei centrale. O „ca -manie" de 
presă întrutotul justificată, după 
cum vom vedea, evidențiind ca
pacitatea organizatorică de 
mobilizare a potențialului mate
rial și uman de care dispune'ța- 
ceastă unitate.

Despre ce este vorba ? Pe 
scurt, cooperatorii din sectorul 
legumicol și cei ce lucrează la 
unele culturi de cîmp și-au pro
pus drept obiectiv realizarea 
cincinalului in numai patru ani, 
hotărâre pe cît de temerară, pe 
atît de justificată dacă ținem 
cont de producțiile obținute în 
ultimii doi ani. Cîteva cifre ex
trase din bilanțul întocmit la 
sfîrșitul anului 1972 sînt mai 
mult decît edificatoare în ce 
privește angajamentul amintit :

• la legume, producția reali
zată a fost cu 600 tone mai ma
re decît nivelul planificat pen
tru anul 1975 ; pentru rezulta
tele obținute în acest sector co
operativa a fost decorată în 
1971 și 1972 cu Ordinul Muncii 
clasa T-a ;

• s-au obținut 400 de tone 
sfeclă de zahăr peste producția 
planificată a fi obținută în a- 
nul 1975 ;

• ia cereale, s-au obținut can
titățile ce trebuiau „îndeplinite" 
în 1974.

„După cum lesne se observă, 
cifrele „au făcut“ un adevărat 
galop de sănătate — ne spune 
tovarășul Ion Dragomir, locții
torul secretarului comitetului de 
partid al comunei. Anul acesta 
este hotărîtor în realizarea in
dicatorilor trecuți în planul cin
cinal al cooperativei. Sporurile 
de producție din 1973, cumulate 
cu cele din 1971 si 1972 vor asi
gura realizarea prevederilor 
planului cincinal în numai trei 
ani la legume, și în patru

grîu, porumb și sfeclă de zahăr, 
întreaga noastră energie se 
„consumă" în această direcție. 
Cooperativa este asemeni unui 
mecanism ale cărui pîrghii și 
rotițe se învirt într-un singur 
sens, cu ritmicitate de metro
nom reglat pentru a „compri
ma" cinci ani în patru. Sînt vor
be pe care le-am auzit în discu
țiile oamenilor și, chiar dacă nu 
alcătuiesc cea mai izbutită com- 
Darație, ele exprimă u» adevăr 
rirtual, ceea ce înseamnă de 
fa;>ț ep-fițialul“.

Nu ne propunem aici să exa
minăm în detaliu modul de 
funcționare al „mecanismului“, 
pe noi interesîndu-ne, în arti
colul de față, una din părțile 
întregului și anume activitățile 
din sectorul legumicol sau, si 
mai exact spus, cum se desfă
șoară munca în acord global, ce 
se întreprinde pentru ca hotă- 
rîrea privind generalizarea a- 
corduluî global în agricultură 
să fie aplicată în litera și spi
ritul enunțate de importantul 
document.

Ce s-a întreprins pină acum, 
în ce stadiu se află lucrările 
în sectorul legumicol ?

„Cele 105 hectare afectate le- 
gumiculturii au fost pregătite 
cu deosebită atenție și grijă 
pentru fiecare palmă de pămint", 
cum se exprima în adunarea 
generală șeful de brigadă Ion 
Hera. însămînțatul se va exe
cuta respectindu-se strict indi
cațiile de specialitate, avindu-se 
în vedere obținerea unor plante 
viguroase de cea mai bună ca
litate și se va face sub stricta 
■supraveghere a personalului de 
specialitale, excluzindu-se din 
capul lochlții orice surpriză. în 
felul acesta, retribuția pe bază 
de tarife de plată la mia de lei 
producție obținută devine nu 
numai un stimul,’ t. ci și condi
ția de bază a cîșt'-’ 'rilor. Dar, 
acest sistem de rej-buție nu 
constituie o noutate ia C.A.P. 
„8 Martie" din Ulmehi, anul 
trecut cîștigurile coopera\>rilor 
„trecind" prin aceeași filieră. 
Astfel, putem găsi și explicația 
rezultatelor din ’72, cînd la u- 
nele culturi și produse anima
liere au fost realizate sau depă-

NICOLAS ADAM
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în numărul de azi S

la fel
Se muncește intens în serele comunei

de PETRU POPESCU

(Continuare in pag. a ll-a)

U. A. S. C. R.

inge- 
vineri și 
de mîine 
al suc-

avansată, 
lată ce 

în sala 
in sensul

fără invenție, I 
reprezintă tinerii 

mare, și ei sir.t 
continuității

fără aplicare 
i adunați 
I România 

biologice,

Segarcea, jud. Dolj. 
Foto: EM. TĂNJALĂ

Pag. a Il-a
o Amplă și complexă activitate privind 

aplicarea normelor unitare de structură 
pentru unitățile economice

Academicianul Grigore Moisil
intr-un dialog cu viitori bacalaureați :

CUM NE ALEGEM PROFESIA ?

Acad. prof. Grigore Moisil. Viorela Căruțasu, Lie. „Mihai Viteazul",

Școlii noastre, ca instituție 
care formează generația tînără 
pentru muncă și viața socială, i 
se pune tot mai acut problema 
eficienței activității pe care o 
desfășoară.

Deci, abordăm o chestiune la 
ordinea zilei, punînd tn discuție 
liceul — deocamdată liceul de 
cultură generală. Primele luări 
de poziție au fost provocate de 
acad. prof. Grigore Moisil la o 
întîlnire, în redacția noastră, 
cu profesori și elevi. Articolul 
de astăzi, în care elevul a fost 
pus în situația să se întîlnească 
cu profesia, este indisolubil le
gat de cel viitor, care abordează 
modul cum este pregătit el, în 
școală, pentru această întîlnire.

Vineri și simbata. la Palatul Marii Adunări Naționale, au 
avut loc lucrările Conferinței Studenților. După lucrări, dele
gații tuturor studenților din țară au ales in organele de con
ducere pe cei mai buni reprezentanți ai lor. Presa de tineret, 
oaata cu întreaga presă, a informat pe larg despre acest eve
niment, pe care, de la prima oră a primei zile de lucrări, cu- 
vmțarea tovarâșului Nicolae Ceaușescu l-a consacrat ca pe o 
cotitură în viața studenților, în viața universității noastre noi.

Am avut onoarea să fiu invitat la lucrări. Nu mai călcasem 
niciodată în Palatul M.A.N. II văzusem de zeci de ori la cine
matograf, cum tot la cinematograf văzusem foruri străine cu 
aceeași .misiune, palate in care națiunile își trimit reprezen
tanții și își decid destinul. Pierzîndu-mă prima oară în interiorul 
lui destul de complicat, nu m-am putut opri să-l admir. E un 
edificiu Surprinzător de „funcțional", frumos echilibrat, și, 
cu toate că e încărcat de tot fastul tradiției, e simplu in 
°n°’ aJ'*a trebuie, și în rest netezime și simpli

tate. Mi s-a părut că se~ potrivește cu portretul pe care na
țiunea noastră dorește să-l arate lumii : un portret al echili
brului, al seriozității, fără stridență, indiscreție ori fanfaro
nadă, un obraz de popor pașnic și vechi, pe cît de sigur pe 
destinele lui, pe atît de hotărit să respecte destinul altor 
popoa re.

Vineri și simbătă, sala circulară era plină de studenți, și 
de ovațiile lor tinerești. Mi s-a părut o coincidență fericită 
faptul că lucrările s-au desfășurat chiar aici. In acest palat, 
înmănunchind națiunea română, au pășit înaintea lor atiția 
iluștri oameni politici, unii foarte tineri, precoci în înțelepciune 
și spirit de sacrificiu, alții cărunți, dar rămași sufletește tineri. 
Dacă mi se îngăduie o metaforă, Conferința, într-un fel, a fost 
și ea o adunare națională, mai mică în vîrstă, mult mai mo
destă în îndatoriri și intenții, dar o adunare a întregii țări 
în ce are ea mai nou ca efort intelectual, ca spirit viu, ca ac
țiune responsabilă pentru viitorul țării E, desigur, foarte po
sibil ca unii din studenții de azi să revină aici, mai tîrziu, ca 
depulați ai oamenilor muncii. Dar spun adunare a întregii 
țări tocmai pentru că țara noastră e o țară socialistă, adică 
o țară angajată ireversibil pe calea celui mai limpede progres. 
Se poate progres fără învățătură, fără intelectualitate, fără 
tehnică 
nioasă ? 
sîmbătă 
nu doar 
cesiunii generațiilor, ci mai ales în sensul saltului continuu
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MASA ROTUNDĂ A
' „SClNTEII TINERETULUI“

(Urmare dtn pag. I)

Acad. Grigore Moisil : Elevul 
•e glndește la ce meserie va 
face în viață ? Nu ce gîndește 
copilul, că vreau să mă fac 
chelner sau cosmonaut, nu, ci 
de cînd se glndește omul, serios, 
la meseriile din care și-o poate 
lua pe a sa ? Cam din ce clasă ?

Andrei Zincă, elev : Cam din 
clasa a IX-a începe să-și pună 
problema. Intr-a X-a și a Xl-a 
oscilează Intre mai multe. Și se 
gîndește cu foarte mare seriozi
tate la o singură profesie în- 
tr-a Xll-a.

Acad. Gr. Moisil : Știe elevul 
în ce constă meseria, cam ce 
va face ? în ce constă meseria 
de inginer, de profesor, — știe 
el ?

A. Zincă : Nu știe precis.
Adrian Severin, elev : Cred 

că știe ceva ori își imaginează 
că știe. Dar în intimitatea me
seriei n-a pătruns în momentul 
cînd și-a ales-o. De fapt, își 
aleg meseria, nu după elemen
te esențiale ci, în special, după 
calculele familiei, adesea cola
terale. Ei sînt convinși că a- 
ceste calcule îi îndreaptă pe 
calea cea bună.

Acad. Gr. Moisil: Ei sînt con
vinși sau el e convins ?

A. S. : Ei sînt convinși și prin 
ei înțeleg persoanele care în
drumă, dar și subiectul în cau
ză, elevul. Și tot asemenea ele
mente concură la alegerea li
ceului, apoi a umanului sau 
realului.

Acad. Gr. Moisil : La ce sec
ție ești ?

A. S.: La real. De fapt, 
cei mai mulți merg la real chiar 
avînd talent în științele uma
niste, considerind că la real se 
dezvoltă complex. Și se ajunge 
în situația ca. la uman să se 
găsească un număr mai mare 
de elevi netalentați pentru 
uman (poate chiar nechemați 
pentru liceu). In ceea ce mă 
privește, întotdeauna am fost 
atras de partea . umanistă, 
însă nici un moment nu m-am 
gîndit să urmez umanul, deși 
vreau să fac dreptul.

Acad. Gr. Moisil : E cineva, 
aici, de la uman ? Așa stau lu
crurile ’

Viorela Căruțașu, elevă: Eu 
urmez umanul pentru că m-a 
pasionat limba și literatura ro
mână, îmi place foarte mult să 
scriu și mai departe vreau să 
urmez ziaristica.

Acad. Gr. Mo'sil : Și știi ce 
este aceea profesiunea de ziarist, 
ce calități țrebuie să aibă un 
ziarist ?

V. Căruțașu : Știu că meseria 
de ziarist e complexă, el tre
buie sa surprindă omul în cele 
mai intime momente ale vieții 
sau în celă profesionale.

Acad. Gr. Moisil : Dar te in
teresează ce se Intîmplă în Ma- 
laezia, știi ce mănîncă popu
lația de acolo, ai gusta din 
mincsrea lor ?

V. Căruțașu : Sigur că da, mă 
pasionează. Mi-ar place să fiu 
în același moment peste tot, să 
văd ce se întîmplă.

Prof. Constantin Marinescu : 
Dacă îmi permiteți, tovarășe a- 
cademician, eu o cunosc pe 
fată, e un caz fericit. Ea vine 
la secția umană pentru că a 
simțit atracție către materiile 
acestei secții. Eu am mai avut 
asemenea elevi, de pildă, șefa 
de promoție de la filologie care 
a urmat umanul, a ciștigat o- 
limpiada pe țară, dar, în același 
timp, urma și cercul de specia
litate al clasei de matematică. 
Sînt însă destul de puține a- 

U. A. S. C. R.
(Urmare din pag. I)

către națiune multilateral dezvoltată, către ultimele cuceriri alo 
științei și tehnicii. îndemnul tovarășului Ceaușescu, de dina
mizare’ a vieții universitare, a însuși procesului de învățătură, 
mi s-a părut că conține in sine chiar această idee. După cum 
ovațiile studenților au fost dovada înțelegerii acestei idei.

La urma urmei, a studia înseamnă a te angaja. Altfel, 
de ce am mai studia ? A studia înseamnă a face un pariu 
asupra viitorului. Și cine ar face un astfel de pariu dacă n-ar 
dori fierbinte să-l cîștige ? E însă un cîștig care, pentru studen
tul luat în parte, nu poate avea decît o valoare morală și ab
stractă, adică a cîștigului pentru întreaga țară.

(Urmare din pag. f)

cern cu ei nici un fel de muncă 
de lămurire. Aceasta mă deter
mină să cred că, de fapt, cei 
care au fost in unele momente 
recalcitranți, au făcut-o din bra
vadă, dintr-un orgoliu explicabil 
la o anumită vîrstă, din dorința 
de a se distinge chiar și printr-o 
oarecare opoziție. Cînd au avut 
însă prilejul să se distingă in
tr-o acțiune ae amploarea des
zăpezirii, au făcuț-o cu dăruire, 
cu responsabilitate, cu maturi
tate. Știți care e părerea mea ? 
Dacă am cultiva cu mai multă 
grijă, cu mai multă luciditate 
fondul cu adevărat bun al tine
rilor „cu probleme“, r.u numai 
aici, la noi, ci în oricare alt loc 
de muncă, „problemele“ care 
ne dau bătaie de cap nu s-ar 
mai ivi. Tinerii, de fapt, sînt 
niște oameni minunați.

Gheorghe Mihai, secretarul 
comitetului U.T.C. îmi vorbește 
cu căldură despre uteciștii 
„lui“, afirmlnd că zilele și nop
țile petrecute împreună, In ză
padă, l-au convins că tinerii de 
la depou dispun de resurse 
care nu trebuiesc neglijate, 
care r.u mai pot fi lăsate la 
voia întîmplării, cum se mai 
petrece uneori.

— Omul adevărat se verifi
că, cu toate fibrele lui, în mo
mentele grele — mai spunea el. 
Iată, n-aș fi crezut că electri- 
ciana Maria Pavel e în stare să 
nu doarmă două nopți la rînd, 
și, în acest timp, să se depă
șească pe sine în repararea cu 
maximum de operativitate a 
numeroaselor defecțiuni surve
nite atunci la tramvaie și tro

semenea cazuri fericite în care 
să coincidă de la început idea
lul — pe care elevul și-l des
coperă timpuriu — cu secția ur
mată. Problema orientării pro
fesionale este problema în 
care școala poate să facă 
foarte mult dar face foarte pu
țin. Face puțin pentru că aici 
intervin niște factori foar
te puternici în familie, și dacă 
a zis bunica că-1 vrea medic, 
indiferent dacă lui îi place sau 
nu, dacă îi vine rău In fața

CUM NE ALEGEM
PR OFESIA ?

unui cadavru la morgă, el la 
medicină se duce. Sînt anumi
te hotăriri luate acasă care de
vin de neclintit, nouă ne este 
aproape cu neputință să le 
mai schimbăm.

Prof. Denisa Godini : Totuși, 
școala poate să influențeze o- 
rientarea elevului, de ce s-o de
clarăm neputincioasă. Să vă 
dau un exemplu în acest Sens. 
Avem elevi care preferau și fi
zica și matematica iar profe
sorul a reușit să-i influențeze 
să aleagă între aceste două.

Acad. Gr. Moisil: Dar asta 
e starea generală ?

Prof. C. Marinescu : Sînt dis
cipline înrudite încît nu văd 
care a fost aportul profesoru
lui.

Prof. D. Godini : Este totuși 

leibuze. Pe mine, unul, m-a 
impresionat în cel mai înalt 
grad întreaga comportare a to
varășilor mei, pe care ii simt 
astăzi mult mai aproape, atît 
de mine, cît și de ceilalți mem
bri ai colectivului nostru. Da, 
da, fiecare dintre noi a cres
cut în ochii celorlalți, dar și 
în propriii săi ochi. Păi, putea 
să rămină fără ecou munca 
epuizantă a uteciștilor, ca ti
nichigiul Vasile liie, ca lăcă
tușul Zamfir Ivașcu, ori ca 
șoferul Nicolae Lăptoiu, de pe 

OMUL ADEVĂRAT
lir.ia 87, care a lucrat fără în
trerupere 36 de ore ? Firește, 
aș putea da mult mai multe 
exempie ; de fapt, fiecare din
tre tinerii noștri a fost un mo
de] de comportare, de înaltă a- 
titudine civică și profesională. 
Satisfacția mea ca secretar de 
organizație mai are însă încă 
o cauză : am observat că unii 
dintre cei cu care se lucra mai 
greu, tineri așa-zis „dificili“, 
au rămas pe mai departe con
taminați de spiritul de disci
plină și seriozitate al celorlalți.

— Cum îți explici ?
— Păi, ce explicație aș pu

tea da ? Au simțit băieții că 
fiecare din ei înseamnă ceva 
pentru colectiv, iar colectivul 
înseamnă ceva pentru dinșii. 
Au simțit, de asemenea, poate 

o mare diferență și eu am ofe
rit doar un exemplu.

Acad. Gr. Moisil : Eu cred că 
sînt lucruri pe care nu le știu 
nici părinții, nici școala, care 
poate nu sînt cunoscute în ge
neral. Se știe la un moment 
dat de cîți. macaragii e nevoie? 
Nu se știe. Așa cum nu se știe 
că cel care vrea să facă ma
șini de calcul trebuie să se 
ducă la matematică și nu la po
litehnică. Dar alta e întreba
rea, întrebare pe care mi-am 
pus-o și eu cînd am pornit cu 
intenția să devin inginer. Eu 
nu știam ce este aceea un in
giner și mi se pare că nici 
astăzi nu se știe mai mult. Deși 
există acum mijloace — tele
viziunea, ziarele — prin care să 
se arate oamenilor ce face in

ginerul, omul da știință, func
ționarul. Dacă tinărul ar ști 
exact atunci el ar lupta cu bu
nica și ar răzbi.

Prof. D. Godini : In momen
tul în care ești profesor și ai 
o disciplină la indemînă, ca fi
zica, poți să arăți elevilor de ce 
se ocupă un inginer, ce-i re
vine unui tehnician și care sînt 
atribuțiile unui fizician. Sigur, 
nu le spunem totul, dar ele
mentele esențiale le putem da.

Acad. Gr. Moisil : cît la sută 
dintre profesori o pot face ?

Prof. Constantin Otescu : Eu 
nu pot să-i spun unui elev că 
este bun pentru a fi inginer de 
avioane și nici că nu este bun 
pentru a fi inginer de automo
bile...

Acad. Gr. Moisil : Sigur, pen
tru că, zic eu, ar trebui ca tî- 
nărul să facă intîi un an, doi 
de inginerie generală și în ul
timii am să facă specializare. 
E greșeala învățămîntului că 
n-o face. Dar nu poți să-i spui 
pentru că nici n-are sens, — 
cel care e bun inginer de a- 
vioane, e bun inginer și pentru 
automobile.

Prof. C. Marinescu : Ii în
drumi pe elevi spre o clasă spe
cială de fizică sau de matema
tică. Cînd îi îndrumi spre o 
asemenea clasă îi orientezi spre 
ceva ? Ii orientezi. Adică, dacă 
elevul merge la o clasă specia
lă de matematică, nu trebuie 
să aleagă facultatea de mate
matică ?

Prof. D. Godini : Eu am elevi 
Ia clasa specială de fizică care 
vor merge la medicină pentru 
că iși dau seama de legătura 
directă dintre fizică și medi
cină.

Prof. Nicolae lancu : Intere
sul elevului e declanșat de plă

mai mult decit in alte dăți, ce 
înseamnă să fii investit cu în
credere și, mai mult decît o- 
rice, să constați că de tine de
pind nu știu cîte zeci de mii 
de oameni', pe care, oricum, tre
buie să-i transporți, cum te 
duce capul și puterea, de acasă 
la servicl și de la servici aca
să. Ba, cred că i-a mai impre
sionat ceva : faptul că, cu toa
te greutățile inerente, cu toată 
aglomerația, în fine, cu toate- 
toate, cătătorii au fost mai 
înțelegători decît ne-am fi pu

tut închipui. Vreți să mai aflați 
o surpriză ? Ei bine, vă spun că 
n-am mai primit nici o recla- 
mație cu privire la atitudinea 
necuviincioasă a vreunui șofer 
sau taxator

— Care o fi secretul ?
— Nu-i nici ur. secret. Oame

nii au privit lucrurile așa cum 
sînt, s-au stăpînit, au înțeles, 
s-au străduit să fie amabili, 
cum și trebuie. Deci, se poate. 
Acesta va fi de altfel un pre
cedent de care ne vom sluji în 
argumentările necesității auto- 
exigenței noastre, a I.T.B.-ului, 
în relațiile cu călătorii. Și... 
poate ar fi bine și invers, o 
relație de reciprocitate, cu alte 
cuvinte-

Despre sine, lăcătușul meca
nic Gheorghe Mihai nu-mi vor- 

cerea cu care Învață la obiec
tul respectiv. Lucrul acesta e 
esențial în orientarea profesio
nală. înseamnă că opțiunea a 
pornit de la un interes trezit 
de profesor și nu de la ce a 
vrut bunica. O opțiune auten
tică nu poate fi lipsită de par
tea afectivă. Dar e foarte greu 
să descoperi ceea ce e cu ade
vărat talent în înclinațiile ele
vilor, niciodată școala nu poate 
considera că a făcui totul pen
tru a determina exact ceea ce 
i se potrivește fiecărui elev în 
parte.

Viorel Ioniță, elev : Cum pri
vim noi lucrurile 7 SIntem la 
16—17 ani și în urma sfaturilor 
primite ne gindim că trebuie 
să intrăm la facultate și ne pu
nem problema ce să urmăm.

Andrei Zincă, Lie. „Dimitrte Cantemlr*,

Aici intervin profesorii — mal 
buni, mai simpatici, cum spun 
elevii — care atrag spre ma
teria lor clasa, sau cea mai 
mare parte a clasei. Intr-a VIII- 
a se făcea zoologie și mai mult 
de jumătate din clasă se hotă- 
rîse să urmeze biologia sau 
medicina. Dar s-a schimbat pro
fesorul și numai 3—4 elevi au 
rămas să urmeze biologia. Am 
avut apoi un profesor excepțio
nal la fizică care a venit cu 
niște metode noi de predare și 
a atras țoată clasa. Elevii re
nunță la celelalte materii și în
vață numai la fizică și-și aleg 
facultăți cu profil de fizică 
pentru că își dau seama că pro
fesorul le dă suficiente cunoș
tințe ca să reușească.

Acad. Gr. Moisil : in liceu nu 
Înveți nici inginerie, nici pic
tură, nici medicină, nici conser
vator. Și atunci cum știi, da- 
că-ți place biologia, de exem
plu, dacă să te duci la facul
tatea de biologie și nu la agro
nomie ? Anatomia e tot o parte 
din biologie, e biologie umană. 
Atunci de ce nu mergi la me
dicină ?

Liviu Cioboată, elev : De fapt 
nu prea știm. In rîndurile ele
vilor există mentalitatea să-și 
aleagă meseria după latura plă
cută a sa. De exemplu, dacă îl 
atrag, așa, trei meserii abia 
atunci se gîndește ce nu-i place 
la meseria aceea, sau aceea, 
ca să se ducă la cealaltă. 
Se pedalează pe partea fru
moasă a meseriei ignorîn- 
du-se neajunsurile, neplăce
rile meseriei. Am avut un 
prieten care a dat la sociolo
gie fără să știe ce se studiază 
și unde va ajunge. A reușit și 
după un an și-a dat seama că 
nu este de el, a plecat și a fă

bește. Dar mi s-au spus Intre 
timp destule lucruri despre el. 
Locul său de muncă e atelie
rul de reparații și întreținere. 
In prima zi a înzăpezirii, insă, 
Gn. Mihai a lucrat pe linia 
tramvaiului 13, cu plugul, pen
tru a scoate niște tramvaie cu 
motoare „gripate“, care bloca
seră linia. A rămas acolo pînă 
a doua zi seara, in total 36 de 
ore. Reîntors la depou, a fost 
trimis acasă, să se culce. A dor
mit 4 ore, după care s-a îna
poiat la depou, de unde a ple

cat pe traseu să împrăștie sa
rea. A lucrat, aproape fără în
trerupere, alte 24 de ore. După 
aceea n-a plecat din atelier 
pînă cînd, împreună cu alțl ti
neri, n-a redresat toate mo
toarele troleibuzelor care fu
seseră avariate. Pe scurt, alte 
12 ore

— Nu credeam că sînt capa
bil de asemenea performanțe, 
mi se destăinuie Gheorghe Mi
hai, în cele din urmă. Uitați-vă 
la mine : slăbuț, bun de dat 
jos cu o singură suflare, nu ? 
între noi fie vorba, cînd în 
sfîrșit am plecat acasă, pe jos, 
că eu stau foarte aproape, mai 
să nu recunosc drumul de a- 
mețit ce eram...

— Atunci, de unde puterea ?
— Eu aș zice, mai întîi, voin

cut chimia. Dar un an l-a pier
dut.

Acad. Gr. Moisil : Anul e 
pierdut Ia sflrșitul vieții, la în
ceputul ei nu e pierdut. Mai 
bine că a renunțat în momen
tul cînd și-a dat seama că n-are 
tangență cu sociologia.

L. Cioboată : De fapt, am 
vrut să spun că dacă despre 
politehnică, matematică se vor
bește mult, despre profesiile 
care se însușesc la universitate 
avem puține informații. Poate 
nu ni se dau pentru că aici 
sînt, de regulă, foarte mulți 
candidați. Dar tocmai de aceea 
este concurența pentru că nu 
se știe mare lucru și se consi
deră ușor și concursul și învă
țătura.

A. Severin : Așa se întîmplă 

la drept. Pe circa 100 de locuri 
sînt între 1 600—2 000 de candi
dați.

Acad. Gr. Moisil : Cîrid eram 
seu student, și asta se întîmplă 
acum 50 de ani, oamenii se du
ceau la drept fiindcă era mai 
ușor. Nu era necesară prezența, 
licența se lua ușor, făceau po
litică după aceea. Mata vrei să 
urmezi dreptul, ce vrei să faci 
după aceea ?

A. Severin ; Ca să vă răs
pund, am să încep prin a ex
plica ce mă îndeamnă să merg 
la drept. Am pornit de la un 
test pe care mi l-am întocmit 
singur, și anume dacă am apti
tudinile necesare, dacă profesia 
este necesară acum și in viitor, 
dacă ea, într-adevăr, îmi oferă 
posibilități de realizare. Și 
răspunzînd la aceste întrebări, 
pe lingă altele mai minore, eu 
am găsit soluția acestui drum, 
mergînd pînă la alegerea spe
cialității : drept internațional.

Acad. Gr. Moisil : Ca să te 
duci in străinătate ? Tot de asta 
se duc elevii la arabă și per
sană.

A. Severin : Bănuiam că o 
să-mi puneți întrebarea. Am a- 
les însă, știind că la ora actu
ală în țara noastră se duce lip
să de specialiști în drept in
ternațional.

Acad. Gr. Moisil : Și ești con
știent cum te vei realiza în ă- 
cest domeniu ?

A. Severin : Eu pot să vă răs
pund pentru că mi-am pus în
trebarea. Dar consider că este 
puțin prea devreme de pus o 
asemenea întrebare. Cred că 
pînă nu pătrunzi în intimitatea 
unei meserii nu se pot pune în
trebări de asemenea finețe.

Acad. Gr. Moisil : Ți-am rl- 

ța. Trebuia să dau un exemplu, 
doar sînt secretarul U.T.C. Și 
de fapt, n-avea nici un rost să 
mă apuc să fac pe șeful, mer
gînd doar in control din orga
nizație în organizație, pentru 
a vedea dacă treburile mergeau 
ori nu mergeau. Am trecut eu 
în fugă de două trei ori, m-am 
convins că uteciștii sînt în pri
ma linie, apoi m-am întors li
niștit la ale mele, pe care văd 
că’ le cunoașteți... Da, intuiesc 
ce vreți să mă mai întrebați : 
de unde și dăruirea, nu-i așa ? 
Ei bine, eu simt depoul aici, 
lingă inimă și deci sarcinile de
poului sînt și sarcinile mele, 
din convingere. De ce îl simt ? 
Pentru că aici lucrez de cînd 
am terminat școala profesio
nală, de vreo opt ani, cu alte 
cuvinte, de pe vremea cînd abia 
se construia cartierul Bucureș
tii Noi. Pe atunci, în depou e- 
rau r.umai tramvaie, nu ca as
tăzi. Prin urmare, am crescut 
odată cu el și asta nu se poate 
trece cu vederea. Dar să știți, 
la fel ca mine mai gîndesc și 
mai simt și alții...

Iată, așadar, cum din inves
tigațiile făcute pe marginea u- 
nor momente critice, s-au con
turat portrete de tineri care 
in zilele obișnuite nu ne atrag 
atenția, tocmai prin faptul că 
sir.t, la rîndul lor, oameni obiș- 
nuiți, cu calități, dar și cu de
fecte. Ca să folosesc din nou 
opinia unuia din interlocutorii 
mei, oare acești oameni obiș- 
nuiți au fost neobișnuiți In con
fruntarea cu greul ? Notez, în 
loc de concluzie, răspunsul to
varășului lor. Florea, secretarul 
comitetului de partid t

— Nu există, nici la noi și 
nici în altă parte, oameni ne
obișnuiți ; neobișnuite sînt nu
mai situațiile. 

dicat problema pentru că ea se 
pune relativ cu nuanțele aces
tea și celor care trebuie să a- 
leagă între a fi matematician și 
inginer. E cineva aici care-și 
dă seama de deosebirea dintre 
a fi cnimist și inginer chimist?

V. Ioniță : Eu sînt In clasa a 
Xl-a și-mi place foarte mult 
chimia și pe lingă chimie și 
fizica. Stau și mă Întreb ce ra
muri sînt în chimie care să-mi 
placă, mă gîndesc, mă gindesc 
și nu știu unde să mă duc. Dacă 
mă duc la universitate, ajung 
profesor, dacă mai studiez un 
an, ajung cercetător, Dacă dau 
la politehnică, devin inginer.

Acad. Gr. Moisil : Dar eu 
te-am întrebat dacă știi ce de
osebire este între un chimist și 
un inginer chimist ?

V. Ioniță : Acum știu doar 
că-mi place chimia. Am început 
să învăț chimia organică, dar 
încă nu știu ce-i aia, ce ascunde 
acest capitol. Un lucru bun este 
că am reușit, cițiva elevi care 
vrem să dăm la chimie, să ob
ținem laboratorul, atunci cînd 
nu este utilizat, Și împreună cu 
unii profesori să-1 folosim pen
tru a descoperi In ce constă 
profesiunea asta.

Acad. Gr. Moisil : Dar Intr-o 
fabrică ai făcut practică ?

V. ioniță : Da, însă eu fac 
practică la turnătorie și nici 
prin gînd nu-mi trece să-mi a- 
leg această meserie.

Acad. Gr. Moisil : Dar aici 
poți să-ți dai seama In ce con
stă profesia de inginer.

V. Ioniță ; Intr-un fel, da. 
însă cred că ar fi mai bine dacă 
practica productivă ar fi fă
cută pe categorii, pornind de la 
ceea ce vor să devină elevii în 
viitor. Așa consider că singu
rul lucru cu care te alegi de 
pe urma practicii este că vezi 
cum muncesc oamenii și-ți dai 
seama cum se cîștigă un ban.

Acad. Gr. Moisil : Nu-i ușor 
să repartizezi în București atâ
ția oameni, în atitea meserii, 
după gustul fiecăruia. întreba
rea era dacă dumneata profiți 
cît de alt de pe urma acestei 
măsuri. Și-mi dau seama că 
profiți dacă ai ajuns să înțelegi 
că munca este grea, că banul 
nu se cîștigă ușor.

Dan Borda, elev : E un clștig, 
cum spuneți dumneavoastră. 
Dar cîteodată această practică 
capătă un aspect formal. O fa
cem pentru că trebuie s-o fa
cem. SIntem clasă de matema
tică și sintem repartizați la 
I.R.U.C. Dar nu ni se dă nimic 
de făcut legat de profilul între
prinderii ni se dă să pilim pie
se care n-au legătură nici cu 
secția de prelucrări mecanice 
unde sîntem repartizați. Și a- 
tunci, e greu pentru noi, ca 
elevi, să ajungem să facem acea 
distincție, de care vorbeați dum
neavoastră, între diferite me
serii, pentru că n-ajungem să 
le cunoaștem prin activitatea 
practică.

Acad. Gr. Moisil: Va să zică 
ești la clasă specială de mate
matică. In clasă sînt mulți care 
vor să urmeze partea ingineriei 
sau partea matematică ? Sînt și 
elevi care vor să facă medicină 
sau arheologia ?

D. Borda : Mtilți s-au axat pe 
inginerie, arhitectură și cițiva 
pe matematică. Dar majorita
tea s-au axat pe fizică.

Acad. Gr. Moisil : înțeleg din 
ce-ați spus voi aici că unii vor 
să studieze chimia, alții fizica. 
Puțini știu însă că există și 
biochimie și fi&ică biologică. La 
medicină, de pildă, există 
cursuri de biofizică și majori
tatea celor de1 la catedră sînt 
fizicieni. Se știe acest lucru în 
liceu ? ” ;

Viorela Petruț, »elevă : Nu, se 
știe foarte puțin și nu dintr-un 
for organizat. Ce știm noi chiar 
despre admitere ? Iți cumpără 
mama programa și vezi mate
riile de-acolo.

LUCREȚIA LUSTIG 
MARIETA VIDRAȘCU
(Continuarea discuției in

tr-un număr viitor).

Cînd răspunderile 
sînt comune

(Urmare din pag. I)

deplinirea exemplară a sarci
nilor de producție, recrutarea, 
pregătirea și permanentizarea 
unor r.Ol cadre de muncitori 
pentru industria gorjeană, ridi
carea calificării profesionale 
pentru cei care se află deja în 
producție. Spre exemplu, în
trecerea lansată de Biroul C.C. 
al U.T.C., sub deviza „Tineretul 
— factor activ in îndeplinirea 
cincinalului înainte de termer.“ 
se realizează printr-o serie de 
măsuri luate de fiecare orga
nizație U.T.C în parte, măsuri 
aplicate de comun acord și cu 
sprijinul direct al conducerilor 
de Întreprinderi. In scopul spo
ririi rolului educativ al concur
surilor profesionale pe meserii, 
un eficient ajutor r.e-au oferit 
comitetele oamenilor muncii, 
sindicatele. Pentru recrutarea 
npilor cadre, un sprijin serios 
am primit din partea Direcției 
muncii...

Enumerarea punctelor de co
laborare s-ar putea prelungi. 
Ceea ce ne interesa însă, era 
penetrația acestor programe și 
intenții direct In organizații, 
printre uteciștii care, în fond, 
le realizează.

— Anul trecut, la noi, la 
Combinatul de materiale de 
construcții s-au petrecut clteva 
accidente de muncă, îmi spu
nea Nicolae Miroșescu, secre
tarul comitetului U.T.C. Am a- 
nalizat în comitetul oamenilor 
mur.cii această situație și am 
hotărît că toți muncitorii tre
buie să cunoască mai bine nor
mele de tehnica securității
muncii. Ne-am dat mina, noi și 
sindicatele, și am organizat
concursul : „Să cunoaștem nor
mele de tehnica securității
muncii“.

Am stat de vorbă cu bobina- 
toarea Viorica Borcan, ciștigă- 
toarea concursului. Mi-a vor
bit deosebit de convingător de 
sprijinul acordat tuturor parti- 
cipanților de organizația U.T.C., 
de conducerea secției și de sin
dicat în vederea reușitei la a- 
cest concurs.

— în același fel am organizat 
deplasări comune în satele în

Amplă și complexă 
activitate privind 
aplicarea normelor 

unitare de structură 
pentru unitățile 

economice
In aceste zile, In toate ramu

rile economiei naționale se 
desfășoară o amplă și complexă 
activitate de aplicare a Decre
tului Consiliului de Stat pri
vind stabilirea normelor unita
re de structură pentru unitățile 
economice.

In ramura economiei forestie
re și materialelor de construc
ție, în vederea perfecționării 
și simplificării structurilor or
ganizatorice, a sporirii ponde
rii celor care lucrează în produc
ție, cercetare și proiectare, a 
reducerii personalului tehnic- 
administrativ, a eliminării unor 
verigi intermediare, condu
cerea ministerului de resort a 
asigurat, în urma unor temei
nice analize și studii, un cadru 
mai eficient al întregii activi
tăți. Astfel, In locul celor 49 
de unități cu statut de centra
lă, organizate pe principiul te
ritorial, acum s-au înființat nu
mai șase centrale industriale, 
după criteriul profilului de pro
ducție. In acest fel s-a asigurat 
o simplificare a aparatului ad
ministrativ și, în același timp, 
mai multă suplețe și eficiență 
muncii de coordonare, îndru
mare și control al producției. 
Noile centrale au atribuții spo
rite și complexe privind activi
tatea de producție, concepție, 
proiectare, cercetare, aprovizio
nare și desfacere a produselor. 
Centrala de prelucrare a lem
nului, de exemplu, grefată pe 
platforma industrială Pipera, 
cuprinde 39 de combinate și în
treprinderi, grupînd 184 fabrici 
de mobilă, plăci aglomerate și 
fibrolemnoase, placaj, furnire 
și alte produse finite din lemn. 
De remarcat faptul că la patru 
centrale conducereă lor a fost 
încredințată unor adjuncți ai 
ministrului și secretari generali.

Noua structură organizatorică 
a acestor ramuri a permis ca 
numeroase cadre care lucrau în 
birouri, în diferite servicii și 
secții din minister și unități, 
mulți fiind specialiști cu studii 
superioare, să fie orientate spre 
întreprinderile productive ale 
ministerului. în acest fel, un 
important număr de ingineri au 
fost eliberați din munci admi
nistrative și încadrați In pro- 

conjurătoare, pe unde avem 
angajați, a reluat secretarul, 
sub titulatura „Acasă la nave
tiști“. Mergem cu brigada ar
tistică, cu formații de muzică 
și dansuri.

— Tinerii sînt foarte harnici 
și conștiincioși aici, în combi
nat, îmi declara Ion Popescu, 
președintele comitetului sindi
cal. Unde este mai greu sînt și 
ei prezenți. Avem, conform re
zultatelor, multă încredere îr. 
organizația lor. Ca atare, îi și 
ajutăm ori de cîte ori au ne
voie de ajutorul nostru.

Roadele unei la f»l de bune 
colaborări am lntilnit și la 
casa de cultură. Directorul ca
sei. Grigore Gugu. îmi vorbea 
de greutățile întîmpinate în ac
tivitate de inexistența unei săli 
de spectacole corespunzătoare 
în Tîrgu Jiu. Dar asta nu a îm
piedicat pe r.imeni să instituie, 
între altele, o tradiție frumoa
să. Lunar sau bilunar, sub 
titlul „Astă seară sînteți invi
tații noștri“, fiecare întreprin
dere din municipiu realizează 
în colaborare cu casa de cul
tură un program artistic pro
priu la vizionarea căruia sînt 
invitați oameni ai muncii de Ia 
celelalte întreprinderi. Un bun 
prilej de cunoaștere reciprocă. 
Aici, sînt antrenați în realiza
rea spectacolului și uteciștii și 
membrii sindicatului, bărbați și 
femei.

Dacă In majoritatea cazurilor 
colaborarea este eficientă, rea
lă. mai pot fi Inttlnite Insă și 
excepții. Intr-unui din magazi
nele O.C.L. industrial am stat 
de vorbă cu vinzătoarea loara 
Ungureanu care a obținut la 
ediția 1972 a concursului pro
fesional „Mercur“ locul II pe 
țară. Anul acesta a participat 
doar la faza pe întreprindere. 
Mai departe, la faza pe județ, 
nu î-a dat voie șeful de uni
tate să participe deoarece ora 
probei teoretice coincidea cu o- 
rele de program Șeful avea 
dreptate : nimeni nu-1 anunțase 
dir. timp că subordonata sa 
trebuie învoită In Interesul în
treprinderii. Aici secretarul Or- 
ganl’atlei U.T.C. si nici un alt 
membru al biroului nu consi

ducție, fapt care va asigura 
asistența tehnică necesară In 
toate întreprinderile și schim
burile. în același timp, au fost 
luate măsuri pentru pregătirea, 
în cele circa 1500 de unități din 
economia forestieră și a mate
rialelor de construcții, in diverse 
meserii, a persoanelor eliberate 
din munci funcționărești, care 
nu au o pregătire corespunză
toare pentru a lucra In produc
ție.

în Ministerul Minelor, Petro
lului și Geologiei, in locul a 19 
centrale industriale și unități 
asimilate acestora, s-au organi
zat 6 centrale mari, puternice : 
de cărbune, la Petroșani ; de 
minereuri, la Deva ; de petrol, 
la Bolintinu din Vale ; de gaz 
metan, Ia Mediaș; de mecani
zare și utilaj minier și petro
lier, Ia Ploiești ; de sare și 
nemetalifere, la București.' Prin 
conducerea unor centrale direct 
de către adjuncții ministrului se 
vor rezolva mai operativ și 
eficace multiplele probleme de 
factură tehnică și organizatori
că, care apar pe parcursul reali
zării producției.

In prezent, în fiecare centra
lă industrială, ca și în între
prinderile subordonate și uni
tățile componente se desfășoară 
în continuare o amplă activitate 
pentru stabilirea structurilor 
organizatorice și de conducere. 
Prin micșorarea numărului de 
verigi organizatorice și trepte 
Ierarhice, un număr important 
de cadre tehnico-inginerești și 
de specialiști este îndreptat 
spre activități direct productive 
și de concepție. Personalul 
tehnico-economic, de altă spe
cialitate, precum și cel admi
nistrativ a fost astfel redus la 
strictul necesar, aceste cadre 
fiind repartizate să lucreze In 
mine, schele petroliere, ’ uzine 
mecanice, precum și In unități 
de cercetare și proiectare. La 
aceștia se adaugă și un număr 
însemnat de specialiști cu pre
gătire superioară din minister, 
repartizați, In ultimul timp, să 
lucreze in unități productive, de 
cercetare și proiectare.

(Agerpres)

deraseră că trebuie să aibă 
grijă de aceste amănunte. Și 
neglijența a pierdut un partici
pant de valoare ți, poate, l-a 
și jignit.

$1 încă un exemplu, chiar de 
la comitetul municipal U.T.C..: 
secretara cu probleme de școli, 
Elena Roibu, șl a alcătuit pen
tru trimestrul I o notă proprie 
de probleme. Secretara nu a 
găsit Insă de cuvintă să o 
transmită nici măcar Inspecto
ratului municipal de Invățămtnt 
— cel mai apropiat și direct 
colaborator în acest sens. Așa 
se face că o acțiune de mare 
importanță (care se leagă strîr.s 
de programul comun al facto
rilor municipali) —- o Intîlnire 
de orientare școlară a elevilor 
din oraș cu conducători de în
treprinderi — nu a putut avea 
loc. Nici pe 2 martie, nici pe 
17. după reorogramare. Moti
vul : neștiind nimeni de aceas
tă treabă, sala In care trebuia 
să se desfășoare îrtîlnirea a 
fost afectată altor manifesătri. 
Oameni puși pe drumuri, pier
dere de timp și, la urma ur
melor. o subminare a încrederii 
tinerilor în personalitatea or
ganizației municipale.

Așadar, realitatea dovedește 
cu prisosință că atunci cînd 
pun toți umărul, după putere, 
treaba merge bine. Desigur, 
este necesar ca intențiile co
mune. concepute 1a nivelul con
ducerilor, să străbată întreaga 
filieră, pînă la utecistul de 
rînd care înțelege astfel re 
de-a-ntregul ce i se cere și de 
ce anume. însusi primul secre
tar, Gheorghe Cioană, mărturi
sea că nu întotdeauna colabora
rea manifestă aceeași unitate 
de sus și pînă jos. $i eșecurile, 
cum am văzut, nu întlrzie să 
apară. Sistemul teoretic si. în- 
tr-o măsură, și practic, adoptat 
la Tîrgu Jiu îr. privința cola
borării este foarte bun. El tre
buie amplificat și urmărit pînă 
la capăt cu aceeași consecvență. 
Pentru că atunci cînd nu mun
cești de unul singur, rezultatele 
bune obținute îi mulțumesc pe 
toți, folosesc tuturor.
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REPQRTAJUL^OSTRU
Declara acum un an un tînăr 

din Stoicănești unui coleg repor
ter: „Noi nu ne ducem la oraș. 
Aducem orașul în sat“. Am reți
nut aceste cuvinte atunci. Acum 
am fost eu însumi oaspete aici, 
în acest sat din Cîmpia Boianu- 
lui, unde, într-un fel, lucrurile 
s-au petrecut altminteri decît în 
alte localități rurale de pe la noi. 
Cei care au revenit — după ce 
au deprins la oraș meserii oră
șenești — au fost înșiși stoică
neștenii. Ca un exemplu, numai 
anul trecut s-au întors in comu
nă peste 70 de tineri, majorita
tea calificați în meserii noi, ne
cesare locurilor natale, în con
sens cu ambițiile „de mărire“ ale 
stoicăneștenilor: termocentraliști, 
electricieni, bobinatori, matri- 
țeri... La 7 martie anul curent, 
în Stoicăneștii de Olt numai doi 
cetățeni nu erau de prin partea 
locului.

Așa s-a întîmplat că — dato
rită forțelor unite ale întregii su
flări din sat, entuziasmului gene
ral și conștient și, hai să-i zicem 
pe nume, frumosului patriotism 
local — multimilionara coopera
tivă agricolă de producție din 
Stoicănești a ajuns în stare să 
plătească cîte 50 de lei pentru 
fiecare normă convențională rea
lizată — zi fermă de salariu fiind 
la fiecare 10 ale lunii — să o- 
fere concedii plătite, bilete de 
tratament, să plătească din banii 

ei, săptămînă de săptămînă,hora 
satului și așa mai departe. Cum 
și de unde? Un exemplu: de 
curînd a fost făcut bilanțul re
zultatelor obținute de coopera
tori în anul precedent: „codașii“ 
își depășiseră planul cu cîte 700 
de kg. griu la fiecare hectar 
cultivat. Asta ca să nu mai vor
bim de uluitoarele performanțe 
obținute de ciupercărie sau de 
sectorul zootehnic. In termeni 
tehnici, s-ar putea afirma că 
stoicăneștenii acumulează acum 
puterea economică a viitorului 
„oraș agricol“, cum le place lor 
să-și numească propriul viitor pe 
care ei înșiși și l-au programat 
pînă cel mult la sfîrșitul actua
lului deceniu.

De curînd, noi argumente au 
venit să întărească această ten
dință. A fost aprobată schița de 
sistematizare a comunei Stoică
nești. Așadar, satul va primi o- 
rașul în el nu numai prin bo-

Avantajele
acordului

global
(Urmart din pag. t)

șite producțiile medii _ stabilite 
pentru ultimii ani ai cincinalu
lui — ne spune Gheorghe Po
rumbel, președintele coopera
tivei“. In legătură cu obținerea 
acestor rezultate trebuie preci
zat că anul acesta conducerea 
cooperativei a luat toate măsu
rile ce se impun pentru ca fa
brica de conserve „Valea Roșie“ 
să ridice întreaga cantitate de 
legume achiziționată conform 
contractului, nu ca in 1972. cînd 
unele clauze au fost trecute cu 
vederea de beneficiar, coopera
torii avind de pierdut. Din ex
periența anului trecut s-a tras 
concluzia că și în legumicultură 
parcelele să fie repartizate pină 
la nivel de cooperatori, cointere
sarea oamenilor fiind stimulată 
și mai mult, o dată cu asta cres
cînd și responsabilitatea, lor față 
de obligațiile asumate prin con
tract. Un punct de vedere înte
meiat pe observațiile făcute de 
Gheorghe Paraschiv, economis
tul fermei, de alți legumicultori 
și care a fost adoptat de con
ducerea cooperativei. Au fost 
trase, în acest sens, concluziile 
ce se impun in vederea execu
tării tuturor lucrărilor cu ma
ximum de operativitate, neflind 
admis nici un rabat la timp sau 
calitate. De asemenea, au fost 
luate măsurile necesare pentru 
a se preintîmpina orice defec
țiune pe „fluxul tehnologic al 
legumelor“, cum se exprima e- 
conomistul șef al cooperativei, 
Gama Nicoiae, provocată de ab- 
s^nța fortuită a vreunui lucră
tor. In anul 1972 au fost destul 
d~ ouține asemenea absențe dar, 
glăsuiește proverbul, „paza 
b’mă trece primejdia rea“.

S-au luat măsuri de prevedere 
— prin planificarea unor efor
turi suplimentare — pentru a e- 
vita orice întirzieri la recolta
tul și sortatul legumelor, ope
rațiuni decisive pentru realiza
rea producțiilor planificate. Nu 
mai puțin importantă a fost re
partizarea suprafețelor pe co
operatori incă din iarnă pentru 
a se putea realiza fertilizarea 
lor la timp.

Măsurile amintite fac parte 
dintr-un plan cuprinzînd tota
litatea operațiunilor ce trebuie 
executate pentru ca sectorul le
gumicol. prin rezultatele sale, 
să se situeze la nivelul pe căre 
II reclamă nu numai dorința co
operatorilor cît, mal ales, con
dițiile existente și deopotrivă 
cifrele de plan. „Convertite'* nu
meric, aceste măsuri propuse 

I
I
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găția cooperativei și a oamenilor 
ci prin chiar propria lui nouă 
față.

— Anul acesta, îmi spunea 
Dumitru Tudose, Erou al Mun

CEI CARE ADUC
ORAȘUL
ÌN SAT

Io-

con-
con-

cii Socialiste, președinte al coo
perativei agricole, vom construi 
mai mult de 40 de vile cu și fără 
etaj. Dacă pînă acum nu aveam 
— ca edificii mai importante — 
decît căminul cultural și magazi
nul universal — peste un an vă 
veți mira și pe bună dreptate. 
Vom începe prin a dărîma o 
seamă de case vechi și urîte yi 
vom deschide șantierul de 
cuințe.

Exact ca la oraș. Salarii, 
cedii, demolări, șantiere de 
strucții. Tot de la Dumitru Tu- 
dose am aflat că peste ctteva 
săptămâni va fi dat în folosință 
noul dispensar al comunei. Și 
am mai aflat că pe șantierul dis
pensarului nu au fost angajați 
decît doi meșteri. Restul, totul, 
a fost ridicat prin munca pa
triotică a tinerilor.

— Pentru că veni vorba, tova
rășe președinte. Nu aveți mulți 
tineri — cinci, șase sute — dar 
sînt toți acasă. Aveți încredere în 
ei, în forța lor P

— Ce ne-am face într-un sat 
de bătrîni ?

Cred că președintele ar fi 
vrut să mă întrebe ce s-ar face 
într-un oraș de bătrîni.

— Deci, a reluat, de-acum ne 
ocupăm mai puțin de noi cit de 
ei, de tineri. Ne asigurăm bă- 
trînețea crescînd tinerețea.

Mai concret. De curînd, din 
inițiativa cooperativei agricole 
toți tinerii din sat care s-au că-

de legumicultorii înșiși înseam
nă 780 000 lei peste valoarea pro
ducției globale legumicole și 
400 000 lei sub valoarea chel
tuielilor de producție la 100 de 
hectare față de anul trecut. Este 
evident că aceste cifre atestă 
chibzuință cooperatorilor din 
Ulmeni, posibilitățile existente 
în sectorul legumicol al coope
rativei și, nu mai puțin, imbol- 
dul pe care-1 dă fiecăruia din 
ei, colectivul în totalitate, apli
carea acordului global. Cum nu 
este lipsit de importanță, în a- 
ceastă ordine, să arătăm că vor 
fi livrate peste plan la fondul 
central următoarele : 100 tone 
griu. 200 tone porumb, 16 tone 
carne și 300 legume.

Ultima cifră întărește, 
dem, imaginea de ansamblu pe 
care am încercat să o realizăm 
despre aplicarea acordului glo
bal în legumicultură la coopera
tiva agricolă „8 Martie'“ din Ul
meni.

cre-

(Urmare din pag. I)

lucrează tinerii muncitori de la 
uzină și mai mulți ucenici. în 
felul acesta, ritmul lucrărilor 
de montaj s-a accelerat simțitor 
încît am recăpătat speranțele 
că vom putea respecta termenul 
de Intrare in funcțiune.

Inițiativa enunțată de cei doi 
interlocutori, deosebit de valo
roasă și eficientă a fost și este 
sprijinită și de alte acțiuni ini
țiate de cele două organizații 
U.T.C. și de cele două condu
ceri tehinico-administrative : pe 
șantiere lucrează în două schim
buri, duminica trecută a fost 
zi plină de muncă, la fel vor 
fi și următoarele două duminici 
(pînă la 1 aprilie) ; în reorgani
zarea echipelor s-a avut în ve
dere un bun echilibru Intre ti
nerețe și experiență, inițierea 
unor întreceri între brigăzi ; e- 
forturi intense pentru întărirea 
disciplinei, organizația U.T.C. 
reușind să determine conduce
rea șantierului să creeze con
diții pentru ca navetiștii să poa
tă locui în incinta șantierului 
etc. Și nu fără o țintă precisă 
tocmai în această perioadă elec
tricienii și instalatorii de pe 
șantiere sînt antrenați în con
cursuri profesionale. „Acum 
cind se execută montajul, ne 
spunea secretarul organizației 
U.T.C., am socotit că este bine 

Ica prin aceste concursuri să-i 
determinăm pe tineri să fie mai

sătorit In acest an și cei care 
se vor uni și de-acum încolo pe 
lungul drum al vieții de fami
lie, vor primi credite rambursa
bile fără dobîndă pentru con
struirea de vile proprietate per
sonală.

Deci, la scurt timp după că
sătorie, tinerii se vor așeza în 
casă nouă. N-am avut timp să 
mă mir:

— La nunțile tinerilor de la 
noi, cooperativa oferă ca dar de 
nuntă și cîte un serviciu -de me
naj complet: tacîmuri, farfurii, 
oale, crătiți... ca la început de 
drum.

„Așa, ca la început de drum“ 
sînt cuvintele rostite de Gheor
ghe Nicolescu, secretarul comite
tului U.T.C. din cooperativă.

Cuvinte simple și omenești. 
Locuințe, farfurii, crătiți... Cîte- 
va gînduri duse pînă la capăt, 
materializate în măsuri concre
te. Oamenii de pe-aici și-au spus

Foto : EM. ISOPESCU

sportului de masa!
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înc.epînd de azi, spectatorii 

din Capitală au prilejul să ur
mărească o frumoasă întrecere 
de patinaj artistic, care va reu
ni aproape 100 de sportivi din 
șapte țări. Este vorba de con
cursul internațional dotat cu 
trofeul „Cupa Prietenia“, avind 
ca protagoniști patinatori con- 
sacrați din U.R.S.S., Cehoslova
cia, Bulgaria, R. D. Germană. 
Ungaria, Polonia și România.

Dintre concurente amintim pe 
cunoscutele patinatoare Anett 
Potsch, Marion Weber (R.D.G.), 
Liliana Rehakova și Iva Maco- 
va (Cehoslovacia). Evelina Pa- 
nova (Bulgaria), Kristine Ho- 
molya (Ungaria), poloneza F.lz- 
bieta Luczynska. pe reprezen
tantele noastre Doina Mitricică. 
campioană republicană, Silvana 
Suciu și Gabriela Voica, ca și 
patinatorii Octavian Goga, A. 
Georgescu. polonezul Jacek Zyl- 
ski, maghiarul Sandor Nagy, 
cehoslovacul Peter Augustovic. 
întrecerile au loc la patinoarul 
„23 August", începînd de azi și 
pînă sîmbătă 31 martie. în pri
ma zi sînt programate probe 
individuale băieți (dimineața i 
orele 8,30—14,30) și probe de 
dans (duDă amiază de Ia orele 
16,00 cînd are loc și festivitatea 
de deschidere).

M. L.

atenți la calitatea lucrărilor“, 
într-adevăr, în ansamblul de 
măsuri care se iau pentru asi
gurarea unei bune funcționări 
a viitorului obiectiv industrial 
și această acțiune a organizației 
U.T C. are un rol bine precizat. 
Putem spune deci că aici au 
fost găsite formele și mijloace
le de intervenție eficiente. Se 
mai pune, doar, din partea or
ganizațiilor U.T.C. problema 
perseverenței, a unei și mai bu

Lucrările de montaj
ne organizări a acestor eforturi. 
In acest sens ar fi de dorit ca 
secretarul comitetului U.T.C. de 
la Uzina Progresul să meargă 
mai des pe la Fabrica de exca
vatoare fiindcă numai cunoscînd 
exact situația pot fi luate mă
surile necesare pentru a spori 
ajutorul pe care tinerii munci
tori de la beneficiar îl dau con
structorilor în străduința lor 
de a respecta termenul de in
trare în funcțiune.

Cu totul diferite sînt însă re
lațiile dintre organizațiile 
U.T.C. de la Șantierul naval din 
Brăila și cea a tinerilor con
structori de aici, deși ambele 
își desfășoară activitatea cam

unii pe 
întotdeauna

în urmă a 
cultural săr-

că trebuie să se ajute 
alții, să se sprijine 
umăr la umăr.

Nu cu mult timp 
avut loc la căminul 
bătoarea anuală a fruntașilor. Ti
neri mulți. Aproape toți. Tot
odată a fost oficiată o nouă 
căsătorie utecistă. Mirii înșiși, 
fruntași ai cooperativei. Și oa
menii au ieșit în stradă, au dan
sat „Hora de la Stoicănești“ com
pusă de o tînără din sat. Nu știu 
ce comentariu s-ar potrivi. Atît 
înțeleg. Stoicăneștenii au jucat 
hora pe pămîntul pe care mun
cesc, pe care s-au născut și care 
le-a adus bucurii și o nouă con
știință : aceea a puterii lor u- 
nite.

Încerc, la despărțirea de ei, 
să-mi închipui o scenă din anul 
1980 : grupuri de cetățeni coboa
ră duminica pe bulevardul cen
tral al orașului Stoicănești, către 
casa de cultură. Și acolo, ei, o- 
rășenit încing o horă 
și veselă...

Pare incredibil ? De 
unul, am să mă mai 
Stoicănești. In oraș.

zdravănă

loc. Eu, 
întorc la

EMANUEL ISOPESCU

Căminul cultural din Stoi
cănești ■ 
comunei 
sediu al cooperativei de pro
ducție.

Putere
prin edificii culturale și in
vers. Sau, mai exact spus, ar
gumentele unui viitor oraș.

■ centru spiritual al 
fi, in același timp,

In cadrul campionatului 
mondial de hochei pe ghea
ță (grupa B), selecționata 
României a întîlnit aseară la 
Graz redutabila reprezenta
tivă a R.D. Germane, prin
cipala favorită a competiției. 
La capătul unui joc viu dis
putat, hocheiștii din R. D. 
Germană au obținut victoria 
cu scorul de 4-2 (0-0, 0-1, 4-1). 
Echipa română a des
chis scorul in minutul 27 
prin Calamar. In primul mi
nut al ultimei reprize Slapke 
a egalat scorul, iar după 
cinci minute hocheiștii ro
mâni au luat din nou con-

C. M. de hochei

la

ducerea prin punctul realizat 
de Tureanu. In continuare, 
jucătorii din R.D. Germană 
au avut mai mult inițiativa, 
înscriind trei goluri 
Patschinski (min. 47) 
Noack (min. 53 și 60).

Tehnicienii prezenți 
Graz au apreciat această în- 
tîlnire drept cel mai frumos 
joc disputat pînă acum in 
cadrul turneului.

Astăzi, selecționata Româ
niei va juca cu formația El
veției.

Selecționata Iugoslaviei 
în formă deosebită, a învins 
cu scorul de 6—1 (2—0, 3—1, 
1—0) reprezentativa Austriei.

prin
Și

pe aceeași suprafață de teren. 
Constructorul (Șantierul nr. 3 
al Grupului de șantiere Brăila 
al T.C.I. Constanța) în ciuda 
întreruperilor din săptămînă de 
viscol, își îndeplinește sarcini
le de plan valorice pe primul 
trimestru și a luat măsuri pen
tru atingerea stadiilor fizice ca
re să asigure respectarea ter
menului de intrare in funcțiune 
(31 decembrie 1973) î 
la regimul 

a
de lucru

trecut 
mărit,

aici oa devenit șischimbul doi
realitate, s-au îmbunătățit dis
ciplina, folosirea utilajelor, a- 
provizionarea Cu materiale și cu 
materii prime etc. Dar pînă 
acum beneficiarul încă nu i-a 
livrat 1 700 tone construcții me
talice (trebuia la 31 decembrie 
1972) și are serioase necazuri în 
ocuparea de noi amplasamen
te. Desigur, trebuie să ne punem 
întrebarea : in această situație 
ce pot să facă cele două orga
nizații U.T C. ? Avînd în vedere 
că o bună parte din cantitatea 
de construcții metalice nece
sare pe șantier este confecțio
nată de tinerii navaliști, un prim 
răspuns se prefigurează. Și în

Primiri la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Manea Mănescu, 

vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Comite
tului de Stat al Planificării, a 
primit marți după-amiază pe 
dr. Wilbert K. Chagula, mi
nistrul afacerilor economice și

Tovarășul Janos Fazekas, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, a primit, marți dimi
neața, pe J. Olszewski, minis
trul industriei chimice al R. P. 
Polone.

In cadrul convorbirii, care a 
avut loc cu acest prilej, au fost 
abordate probleme referitoare 
la dezvoltarea colaborării și 
cooperării economice, tehnice 
și științifice, in domeniul in
dustriei chimice din cele două 
țări.

La primire, desfășurată în- 
tr-o atmosferă cordială, priete
nească, au luat parte Mihail 
Florescu, ministrul industriei 
chimice, precum și Jaromir 
Ocheduszko, ambasadorul Polo
niei la București.

Plecarea delegației Partidului Socialist 
Desturian

Marți a părăsit Capitala de
legația Partidului Socialist Des- 
turian (P.S.D.) din Tunisia, 
condusă de Habib Chatti, mem
bru al C.C. al P.S.D., directo
rul cabinetului președintelui 
Republicii Tunisiene, Habib 
Bourguiba, care, Ia invitația 
C.C. al P.C.R., a făcut o vizită 
de prietenie în România.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, oaspeții au fost salu-, 
tați de tovarășii Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Su- 
zana Gâdea, președinta Consi
liului Național al Femeilor, 
Constantin Vasiliu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Stelian Grindeanu, secretar al 
Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R.

A

ori a- 
primă-

Oblemenco 
sau Dumi-

pe poarta

O dimineață de două 
parte : o dată, fiindcă 
vara a surîs larg, iar apoi (sau... 
în primul rînd, ar spune mulți) 
fiindcă precede după-amiaza 
„meciului secolului“, „U“ Cra- 
iova-Dinamo. Să fie dimineața 
în care ideea de sport nu poate 
avea în Craiova altă jșansă de
cît să se confunde cu 
sau Marcu, cu Dinu 
trache ? .

ORA 9,00. Intrăm 
frumoasei clădiri a Liceului in
dustrial energetic. Pe terenul de 
fotbal, de lingă căminele elevi
lor, la o oră la care in feres
trele căminului mai apăreau 
încă chipuri somnoroase, era de 
acum în toi un pasionant cam
pionat de fotbal înter-etaje. Pe 
margine, profesorul Petre Cara- 
ianis întocmea tabloul meciuri
lor, în teren — arbitri din rîndul 
elevilor care, aflăm, au absol
vit, de curînd, cursurile de ar
bitri organizate de către comi
tetul U.T.C. al liceului. Pe tere
nul de volei — elevi ai profeso
rului Paraschiv Mantea. In 

acest fel începe să se configureze 
și formele și metodele la care 
cele două organizații U.T.C. ar 
fi trebuit să facă apel, bineîn
țeles eforturile lor conjugîn- 
du-se cu cele ale celor două 
conduceri tehnico-administra- 
tive. Dar pentru ca aceste for
me și metode să prindă contur 
ar fi necesar ca secretarul co
mitetului U.T.C. de la Șantierul 
naval să se întîlnească mai întîi 
de toate cu secretarul organiza

de muncă sini
și o altă cale 
celor două or- 
atingerea țe-

ției tinerilor constructori, să-și 
spună deschis părerile și să sta
bilească un plan comun de ac
țiune. Dar ei nici nu se cunosc, 
deși locurile lor 
atît de aproape.

Am investigat 
de colaborare a 
ganizații pentru 
lului comun — respectarea ter
menului de punere în funcțiune 
— și l-am întrebat pe tovarășul 
Grigore Oprișenescu, inginer 
șef al șantierului 3, dacă, în caz 
că i-ar veni pe șantier în fie
care duminică cîte 100 de tineri 
de la beneficiar, ar avea ce să 
le dea de lucru ? „Oho, și incă 
ce ?“ a exclamat, dumnealui. 

dezvoltării planificate al Repu
blicii Unite Tanzania.

In cadrul convorbirii, care a 
avut loc cu acest prilej, au fost 
aborda'te probleme referitoare 
la dezvoltarea colaborării și 
cooperării economice româno- 
tanzaniene.

In urma tratativelor care au 
avut loc între 22 și 27 martie, 
Mihail Florescu, ministrul in
dustriei chimice și J. Olszewski, 
ministrul industriei chimice al 
Republicii Populare Polone, au 
semnat marți protocolul pri
vind lărgirea colaborării, coope
rării și specializării în dome
niul produselor chimice și li
vrările reciproce ale acestor 
produse pe perioada 1976—1980.

în cursul șederii în țara noas
tră, oaspeții polonezi au vizitat 
Grupul industrial de petrochi
mie Ploiești.

★

In cursul după-amiezii de 
marți, ministrul polonez a pără
sit Capitala,

au 
și

în ultimele zile, oaspeții 
vizitat obiective economice 
social-culturale din județele 
Prahova și Brașov și au avut o 
întilnire la Centrul de cercetări 
pentru problemele tineretului 
din București.

r în cadrul noii ediții a „Serilor Scînteii tineretului" 
o manifestare de anvergură la Titu

Ziarul nostru, la solicitarea 
Comitetului orășenesc Titu al 
U.T.C. (județul Dîmbovița) cu 
sprijinul clubului sportiv „Stea
ua", organizează, joi după-amia
ză, în cadrul „Serilor Scînteii ti
neretului" o întîlnire a unui grup 
de sportivi de mare performanță 
de la clubul militar, cu tinerii iu
bitori ai sportului din Titu.

Printre sportivii care vor face 
deplasarea și vor participa la un 
amplu dialog cu suporterii lor, 
cu ceilalți iubitori ai sportului din 
orașul Titu, se numără maeștrii

emeriți ai sportului Gheorghe 
Gruia (handbal), Ileana Gyulai 
(scrimă), Ion Voinescu (fotbal), 
maeștrii sportului Marian Starna
te (volei), Emeric Jenei (fotbal), 
Constantin Gruiescu (box), Octa
vian Vintila (scrimă).

Programul acestei inedite reu
niuni prevede, în continuare, e- 
voluția unor cunoscuți și apreciați 
soliști de muzică populară româ
nească. Din „formația" acestora 
nu vor lipsi Maria Pietraru, Be
none Sinulescu și Damian Luca.

Vom reveni cu noi amănunte.

Duminică sportiva
in scolile craiovene

7
drum spre ieșire mai notăm 
și apreciem isprava unei, „echi
pe“ la fel de merituoase, care 
împrăștia balast pe baza sporti
vă în curs de amenajare, bază 
ce va pune la dispoziția amato
rilor noi spații pentru baschet, 
volei, handbal, etc.

ORA 9,30. Nu departe se află 
Liceul de mecanică agricolă. O 
intrare cochetă, o alee care ne 
conduce la baza sportivă. „Ma
re campionat, mare“, de volei, 
desfășurat sub conducerea ele
vului Marian Lușcă din anul IV.

— Profesorul vostru de educa
ție fizică unde este ? întrebăm 
mai mult din rutină poate.

— Profesoara, sîntem corec
tați. Profesoara Ionelia Andrei a 
venit de dimineață, ne-a dat 
mingi și acum a plecat, fiindcă 
este arbitru Ia un concurs de 
gimnastică disputat la Liceul 
„Nicoiae Bălcescu“.

ORA 10. Liceul „Nicoiae Băl
cescu“. Intr-adevăr, concursul 
de gimnastică (în fapt, un cam
pionat al Școlilor sportive) era 
în plină desfășurare. în cea
laltă sală de sport a liceului — 
meciuri din divizia școlară de

ȚIDar în primul rînd, i-aș ruga 
să stivuiască judicios materia 
primă din propria întreprindere 
eliberînd astfel niște spații care 
ne sînt nouă foarte necesare 
pentru a ne extinde frontul de 
lucru. Dacă s-ar rezuma numai 
la atîta. tot ne-ar fi de mare 
ajutor“.

Și are dreptate tovarășul in
giner Oprișenescu. Numai că du
pă părerea noastră nu trebuie să 
se rezume numai la atît. Mai 
ales dacă avem în vedere că în 
Șantierul naval din Brăila, se 
califică nu mai puțin de 1300 
ucenici din care organizația 
U.T.C. de aici are în evidență 
un mare număr de tineri. Toc
mai de aceea sugerăm interven
ția comitetului municipal U.T.C. 
Anul trecut acest organ, spre 
lauda sa, a dirijat spre șantie
rul de aici un mare număr de 
elevi care au muncit alături de 
constructor. Reluarea acestei 
merituoase acțiuni se impune, 
dar se impune totodată și stabi
lirea unei bune colaborări între 
cele două organizații în sensul 
arătat mai sus, pentru o par
ticipare adecvată a tinerilor na- 
valiști, alături de constructor la 
extinderea și modernizarea pro
priei întreprinderi. Respectarea 
termenului de intrare în func
țiune este o cauză comună. Ceea 
ce trebuie demonstrat prin fap
te. Mai ales că exemplul pozi
tiv este atît de aproape, la Fa
brica de excavatoare din cadrul 
Uzinei Progresul din Brăila.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Cu prilejul aniversării a 80 de 
ani de la crearea Partidului So
cial-Democrat al Muncitorilor 
din România — P.S.D.M.R. — 
marți după-amiază, a avut loc 
în Capitală o sesiune de comu
nicări. Organizată de Academia 
de Științe Sociale și Politice, 
Institutul de studii istorice și 
social-politice și Academia 
„Ștefan Gheorghiu“, sesiunea 
a abordat, i.n multiple planuri, 
tema „însemnătatea istorică a 

politic 
Româ-

creării primului partid 
al clasei muncitoare din 
nia".

Au luat parte tovarășii 
Răutu, Gheorghe Stoica, 
Voitec, Aurel Duca, 
tin Pîrvulescu, Ion Popescu Pu
țuri, vechi militanti ai mișcării 
muncitorești din țara noastră, 
activiști de partid și de stat, re
prezentanți ai unor instituții 
centrale, cadre didactice, cer
cetători. oameni ai muncii. Cu- 
vîntiul de deschidere a fost ros
tit de prof. dr. docent Mihnea 
Gheorghiu, președintele Acade
miei. de științe sociale și poli
tice, care a evocat tradițiile miș
cării muncitorești din țara
noastră, continuate și ridicate 
pe o treaptă superioară de
Partidul Comunist Român.

Au fost prezentate, apoi, co
municările : „Apariția și dezvol
tarea proletariatului din Româ
nia — factor primordial în pro
cesul de făurire a partidului po
litic al clasei muncitoare <Jîn 

Le on te
Ștefan 

Constan-

la mișcare, la descătu-
Am 

vreun avizier care să a- 
o activitate duminicală,

baschet. Foarte frumos, dar... 
baza sportivă în aer liber a li
ceului era complet goală. Unde 
erau elevii, cei necuprinși în 
activitatea sportivă — să-i spu
nem — de performantă ? Chiar 
nu-i îmbia deloc soarele, primă
vara, 
șarea energiei juvenile ? 
căutat 
nunțe 
dar fără șansă. Nu ne-a mai a- 
tras nimic atenția decît... un în
demn al unui elev către cîțiva 
colegi ai săi :

— Haideți, că ne-a rugat to
varășul profesor Amărăscu să-i 
dăm o mină de ajutor la spăla
tul mașinii ! Am mai aflat că 
tovarășul profesor Amărăscu nu 
era profesor de matematici, sau 
istorie, ci de educație fizică...

Ce gîndește dinsui, care era 
prezent în școală, despre acea 
bază pustie, dint.r-o dimineață 
însorită de duminică ?

ORA 10,15. Alăturat aproape
— Liceul nr. 3, și. fenomen con
tagios parcă, și aici baza spor
tivă era goală. In fața intrării, 
totuși, întilnim cîțiva elevi cu 
o minge.

— De ce nu intrați pe teren ?
— vine firesc întrebarea noastră.

— Duminica nu avem voie pe 
teren — sună neașteptat 
punsul — findcă în 
piere sînt căminele de 
Și în timpul săptăminii — 
întrebăm — sînt... ceva mai de-

răs- 
ap rö
tete, 

ne

AII, REPREZENTATIVELE
SUSȚIN MECIURI AMICALE

fotbal 
dispu- 

Pi-
Reprezentativele de 

ale țării noastre vor 
ta azi — în trei orașe : 
tești, Tîrgoviște și București
— meciuri de verificare.

La Pitești, lotul A va in- 
tîlni — pe stadionul „1 Mai“, 
de la ora 16,30 — selecționa
ta divizionară din Israel. E- 
chipa noastră va începe par
tida în următoarea compo
nență : Răducanu — Sătmă- 
reanu, Dinu, Sameș, Hajnal
— Dumitru — Dobrin, Bel- 
deanu — Troi, Dumitrache, 
Iordănescu. Pe parcursul jo
cului vor fi întrebuințați și 
noii chemați în lot Antones
cu, Dumitriu IV. Aelenei, 
Marcu. Intîlnirea va fi con
dusă la centru de Gheor
ghe Limona.

„Tineretul“ va juca, la 
Tîrgoviște, cu reprezentati-

țara noastră“ — de dr. Damian 
Hurezeanu, profesor la Acade
mia „Ștefan Gheorghiu“ ; „Pro
cesul organizării și dezvoltării 
mișcării muncitorești si socia
liste premergător creării 
P.S.D.M.R.“ — de dr. George- 
ta Tudoran, cercetător princi
pal la Institutul de studii isto
rice și social-politice ; „Congre
sul de constituire a P.S.D.M.R. 
Documente programatice adop
tate“ — de dr. I. Iacoș, cerce
tător principal la Institutul de 
studii istorice și social-politice; 
„însemnătatea creării P.S.D.M.R. 
în viața politică a României“ — 
de dr. M. Iosa, cercetător prin
cipal la Institutul de istorie 
„Nicoiae Iorga“ ; „P.S.D.M.R.
— factor activ în mișcarea mun
citorească și socialistă interna
țională“ — de dr. N. Copoiu, se
cretar științific la Institutul de 
studii istorice și social-politice; 
„Influența ideilor socialiste a- 
supra dezvoltării culturii româ
nești din a doua jumătate a se
colului al XlX-lea și începutul 
secolului al XX-lea“ — de prof. 
univ. Zoe Dumitrescu-Bușu- 
lenga, vicepreședinte al Acade
miei de științe sociale șl poli
tice ; „Transformarea Partidu
lui socialist în partid comunist, 
rezultat al dezvoltării mișcării 
muncitorești revoluționare din 
România“ — de N. Huscariu, 
conferențiar la Academia „Ște
fan Gheorghiu“.

I
I
I
I

I

I
I

parte ? Nu înțelegem legătura 
dintre inactivitatea duminicală 
și căminul de fete, așa că poate 
ar fi fost bine dacă am fi în- 
tîlnit vreunul din cei 5 (cinci) 
profesori de educație fizică ai 
liceului, să ne explice și nouă 
cum vine povestea aceasta.

ORA 10,45; Pustie și curtea 
Liceului economic. Sîntem gata 
să punem și aici diagnosticul 
„inactivitate“, dar un elev aflind 
că sîntem în căutarea „sportu
lui“, ne îndrumă către parcul 
din apropiere : „îl găsiți acolo 
pe tovarășul profesor Grigore 
Lupu." 11 găsim, într-adevăr, în 
parc pe profesorul Lupu și pe 
elevii săi prinși în aprige „miu- 
țe“ fotbalistice. Un singur punct 
de gîlceavă : prea, mulți doreau 
să fie... Oblemenco.

ORA 11,00. Liceul „Frații Bu- 
zești“. în curtea asfaltată un 
pîlc de... „robinhodzi“. înarmați 
cu arcuri și săgeți, participau 
peste 20.0 de copii la concursul 
„Păunașul codrilor“. Aflăm că 
sînt elevi de la 13 școli din ju
dețul Dolj. Emoții mari, bucurii 
de învingători, emoții de învinși.

„Am avut ghinion mare — ne 
spunea profesorul elevilor din 
Băilești Acasă reușeam mult 
mai multe puncte, dar aici par
că... era distanța mai mare. Eh, 
nu-i nimic, se consola dinsui. 
Altădată. Pentru azi e bine și că 
au stat copiii la soare, că au 
mai pus mușchii în mișcare...“

Afirmație, gînd sau idee, cum 
vreți,, care ne mai scutește pe 
noi de comentarii referitoare la 
cîștigul 
întilniți 
vizitate, 
iată un 
discuție)
U.T.C. și asociațiile sportive res
pective, pentru profesorii de e- 
ducție fizică.

de sănătate al elevilor 
de noi pe terenurile 
Cit despre cele pustii, 

subiect de meditație (și 
pentru comitetele

S. SORIN

va similară a Israelului. Me
ciul se va disputa pe stadio
nul Metalul, de la ora 16. și 
va fi precedat de „amicalul“ 
dintre echipa locală, C, S. 
Tîrgoviște și F. C. Petrolul 
Ploiești. Antrenorul Cornel 
Drăgușin ne-a comunicat 
ieri, după antrenamentul e- 
fectuat de lot pe stadionul 
Republicii „ll“-le la care s-a 
oprit: Ștefan — Anghelini, 
Ciugarin, Grigoraș. Tănăses- 
cu — Boloni — Mulțescu, 
Simionaș — Ghergheli, Roz- 
nai, Lucaci. Partida va fi ar
bitrată de Nicoiae Petri- 
ceanu.

I.a București, Iotul națio
nal de juniori va susține — 
pe stadionul Politehnica, ora 
II — un joc-școală cu for
mația de tineret Sportul Stu
dențesc.



de peste hotare
IM

Reorientări
în C.E.PÀL.

„Cuvîntul «iatiho-ameri- 
canizare» va facă probabil 
parte in vjitor din- limbajul 
oficial pentru a desemna po
litica țărilor din America 
Latină în apărarea în comun 
a intereselor lor"; Observa
ția aceasta, a coresponden
tului agenției FRANCE 
PRESSE la Quito, sinteti
zează atît esența dezbaterilor 
cit și spiritul în care se des
fășoară cea de-a 15-a sesi
une a Comisiei Economice 
O.N.L. pentru America La
tină (C.E.P;A.L.). Agenda ini
țială a sesiunii din capitala 
ecuadoriană (întocmită de co
mitetul de experți Care a 
pregătit lucrările) este prin 
ea însăși semnificativă. Ea 
cuprinde, în principal, pro
bleme legate de dezvoltarea 
economică în corelație cu 
înfăptuirea unor reforme de 
natură socială pe continen
tul latino-aiuerican. precum 
și acțiuni privind afirmarea 
dreptului statelor lâtino-a- 
mericane de a-și exercita 
controlul și de a dispune de 
bogățiile lor naturale, in in
teresul propriei dezvoltări. 
Ne găsim, așadar, in fața u- 
nei agende care prin insăși 
conținutul ei depășește sfe
rele tehnice și economice și 
pune accentul pe factori po
litici, pe implicații politice.

Ideea-cheie care s-a con
turat cu pregnanță in dez
baterile de pînă acum ale 
sesiunii este aceea a unei 
solidarități active a tuturor 
statelor continentului sud- 
american în apărarea inte
reselor lor vitale. In acest 
sens, faptul cel mai remarca
bil ii constituie propunerea 
ce s-a făcut auzită in cadrul 
dezbaterilor sesiunii de la 
Quito ca C.E.f.A.L. să se 
transforme intr-un organism 
economic STRICT latino-a- 
merican, fără participarea 
statelor din afara zonei de 
la sud de Riu Grande (actual
mente fac parte din acest or
ganism regional al O.N.U., 
in afara statelor latino-ame- 
ricane și Statele Unite, Fran
ța, Canada, Marea Britanie 
și Olanda). Avansarea unei 
asemenea sugestii reflectă, 
fără îndoială, sentimentul ge
neral existent in țările con
tinentului sud-american 
problemele acestei zone 
buie rezolvate de către, 
tele zonei respective, 
nici un fel de ingerințe 
presiuni externe. In acest 
context merită semnalată re
vendicarea de către secreta
rul genera) al Organizației 
Statelor Americane, Galo 
Piaza, a unei „restructurări 
a relațiilor dintre țările A- 
mericii Latine și Statele U- 
nite, în așa fel incit acestea 
să țină seama de adevărate
le interese ale fiecărei părți“. 
In aceeași ordine de idți, â- 
genția FRANCE PRESSE 
nota elaborarea de către co
mitetul de experți care a 
pregătit sesiunea, a unui pro
iect de rezoluție care preco
nizează că orice țară latino- 
americană „care alege calea 
revoluției sociale pentru a-și 
realiza dezvoltarea economică 
nu trebuie șă facă obiectul 
ostilității sau agresiunii eco
nomice externe, ci trebuie să 
beneficieze de sprijin inter
național fără restricții“.

Asemenea orientări și luări 
de pozifie constituie o măr
turie elocventă a mutațiilor 
intervenite pe 
latino-american.
rea țărilor latino-americane 
de a face din C.E.P.A.L. un 
instrument eficient in cău
tarea de soluții problemelor 
dezvoltării economice și so
ciale a continentului se 
scrie pe linia afirmării 
reu mai plenare de 
statele 
Grande 
verane 
vitale.
rea“ reflectă, in fond, la sca
ră continentală, tendința ță
rilor Americii Latine de a fi 
stăpîne în propria lor casă, 
de a folosi bogățiile natura
le în interesul propriu.

RE LA HELSINKI

CONSULTĂRILE
MULTILATERALE

Castelul la CelleFRANȚA, St-Cloud de lingă Paris unde se desfășoară tratativele dintre cele 
două părți vietnameze.

• IN INTERVALUL 21—23 
martie, la Moscova a avut loc 
ședința Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru industria ali
mentară.

Grupul de lucru al reuniunii 
multilaterale de la Helsinki și-a 
continuat, marți, dezbaterile a- 
supra problemelor capitolului al 
doilea al ordinii de zi a viitoarei 
conferințe general-europene. Lu
crările au fost prezidate de repre
zentantul Marii Britanii. Partici- 
panții au făcut un schimb de o- 
pinii, în special asupra aspectelor 
privitoare la dezvoltarea coope
rării în domeniile tehnico-științi- 
fic, mediului înconjurător și tu
rismului.

Criza monetară occidentală

Reuniunea
Comitetului celor 20“

Dezbaterile reuniunii „Comitetului celor 20“ : 
Monetar Internațional s-au concentrat, încă de 
asupra normelor privind stabilirea parităților în 
torului sistem monetar internațional.

Agenția Reuter informează că, 
încă de la început s-au eviden
țiat două tendințe, prima — 
promovată în special de Statele 
Unite — pentru stabilirea unor 
parități ajustabile dar mai flexi
bile, iar a doua — avansată de 
țările membre ale Pieței comu
ne — privind stabilirea unor pa
rități ajustabile dar fixe.

Ministrul de finanțe al S.U.A., 
George Shultz, a reafirmat teze
le americane ;
monetar 
țîndu-se pentru 
toarea Adunare 
dului Monetar Internațional 
programată în 
Nairobi — a

asupra sistemului 
internațional, proriun- 

stabilirea, la vii- 
Generală a Fon-

i septembrie, la 
Nairobi — a unor norme care 
șă permită o mai mare flexibili
tate a cursurilor de schimb și 
flota rea monedelor pe perioade 
îndelungate. Aceasta ar permite, 
în opinia autorităților financiare 
americane, facilitarea corectării 
dezechilibrelor balanțelor de 
plăți, a deficitelor sau surplusu
rilor care au contribuit la ge-

k-'T;

al Fondului 
: la început, 

cadrul vii-

crize mone- 
ultimii ani.

nerarea frecventelor 
tare occidentale din

Expunînd poziția „celor nouă“, 
ministrul belgian al economiei și 
finanțelor, Willy de Clercq, a 
reafirmat, îri ședința de luni di
mineață, că țările vest-europene 
se pronunță în favoarea unui sis
tem monetar ordonat, care să 
stabilească parități ajustabile dar 
fixe, și în cadrul căruia coope
rarea în găsirea soluțiilor să pre
valeze improvizații^ din ultime
le luni.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI :

• IN ORAȘUL ITALIAN 
ALESSANDRIA — capitala 
provinciei cu același nume 
din regiunea piemonteză — 
a fost inaugurat, luni seara, 
ciclul de manifestări cultu- 
ral-artistice „întîlnire cu 
România“, care va continua 
pînă la 9 aprilie. A fost des
chisă o expoziție de foto
grafii despre țara noastră, 
organizată de primăria ora
șului în colaborare cu cate 
dra de limbă și literatură ro 
mînă a Universității din To
rino. Dr. Iacob Ionașcu, am
basadorul țării noastre la 
Roma, a vorbit despre dez 
voltarea ascendentă xc’a- 
țiilor culturale româno ;ta- 
liene.

în zilele următoare, orașul 
Alessandria urmează să găz 
duiască și alte manifestări 
închinate țării noastre, prin
tre cate o Seară de Filme 
documentare românești și o 
conferință-dezbatere legată 
de diferite aspecte ale dez
voltării sociale și culturale 
contemporane a țării noas 
tre.

Ultimii prizonieri 
americani eliberați

de G. R. P.
Agenția V.N.A. informează că 

Reprezentanța specială a Repu
blicii Vietnamului de Sud în 
R.D. Vietnam a remis, marți, la 
aeroportul Gia Lam, din Hanoi, 
ultimul grup de 32 de prizonieri 
americani, capturați în Vietna
mul de sud și deținuți în R.D. 
Vietnam la cererea Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud. Aces
ta — menționează agenția — 
este cel de-al patrulea și ultimul 
grup de prizonieri americani mi
litari și civili capturați în Viet
namul de sud și restituiți părții 
americane în conformitate cu 
prevederile Acordului privind în
cetarea războiului 
păcii în Vietnam.

In sala Filarmonicii 
naționale din Varșovia 
s-au deschis luni di
mineață lucrările ce
lui de al 8-lea congres 
al Uniunii Studenților 
Polonezi Ia care par
ticipă 270 de delegați 
ai uniunii, sute de re
prezentanți ai altor or
ganizații de tineret din 
Polonia, numeroși in
vitați. Timp de trei 
zile, în ședințe plena
re și pe comisii, par- 
ticipanții vor face bi
lanțul activității de
puse de Uniune de la 
ultimul său 
(1969), vor 
noul program care să 
răspundă sarcinilor 
politice puse in fața ti
nerei generații de cea 
de a 7-a plenară a C.C. 
al P.M.U.P., și anume 
accentuarea prezenței 
sale creatoare in via
ța social-economică a 
țării, își vor formula 
poziția față de unifi
carea mișcării studen
țești, precum și față 
de aderarea uniunii la 
Federația Uniunilor 
Socialiste ale Tinere
tului Polonez. La con
gres sînt prezenți con
ducători de partid și 
de stat printre 
membrii Biroului Po
litic al C.C.
P.M.U.P. : F. Szlach- 
cic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P., S. Olszow- 
ski, ministrul afaceri
lor externe, precum și 
J. Lukaszewicz, secre
tar al C.C. al P.M.U.P., 
miniștri, rectori ai u- 
niversităților. directori 
de mari întreprinderi.

In ajunul deschide
rii congresului, presa 
poloneză a rezervat 
spații largi prezentării 
acestui eveniment. In 
comentariile consacra
te acestei teme se 
subliniază, printre al-

tele, că Uniunea Stu
denților Polonezi se 
prezintă la ce] de al 
8-lea congres al său, 
cu o concepție progra
matică fundamentală, 
rod al unor ample 
dezbateri care au fa
cilitat însumarea
lor mai înaintate ini1 
țiative. Această 
cepție este rezultatul 
unei serioase evoluții 
pe care a inregistra- 
t-o organizația în e- 
xistența ei de mai bi
ne de 20 de ani. As-

ce-
con-

fața viitoarelor cadre 
ale intelectualității so
cialiste in noua etapă 
de dezvoltare socială, 
economică a Poloniei. 
Acest deziderat, po
trivit părerilor expri
mate in dezbaterile 
care au premers con
gresului, poate fi a- 
tins în condițiile unei 
depline unități pro
gramatice și organiza
torice a întregului ti
neret universitar. Toc
mai de aceea, releva 
„Sztandar Mlodych“,

și restabilirea

forum 
adopta

care

al

na

Forumul 
studenților 
polonezi

Corespondentă pentru „Scînteia 
tineretului" de la GH. CIOBANU

tăzi, organizația s-a 
transformat dintr-o u- 
niune care se ocupa 
numai de problemele 
sociale ale studenți
lor, intr-o organizație 
politică care acordă 
deopotrivă atenție 
problemelor ideologi
ce, de educație a tine
rei generații, cit si ce
lor de viață cotidiană, 

în ce privește pro
gramul de viitor, aces
ta scoate in evidență 
necesitatea ca mișca
rea studențească să 
răspundă marilor pro
bleme care se pun in

Congresul al 8-lea se 
va pronunța in favoa
rea unificării organiza
țiilor studențești“ ceea 
ce va da posibilitatea 
să se învețe mai bine, 
să se consacre toate 
eforturile construirii 
viitorului socialist al 
patriei“.

Noul program rele
vă necesitatea 
lizării mai 
rezervelor 
existente 
studențesc, 
să reprezinte cu 
mare responsabilitate 
interesele studențimii.

mobi- 
eficiente a 
potențiale 

in mediul 
Ca uniunea 

mai

să găsească acele for
mule organizatorice 
care să constituie un 
catalizator pentru în
deplinirea sarcinilor 
ce-î revin. în acest 
scop se pune un ac
cent mai mare pe re
ceptivitatea organiza
ției față de preocupă
rile tinerei 
în condițiile mutațiilor 
permanente pe care le 
înregistrează societa
tea poloneză. în actu
alul climat 
al activității 
sublinia 
mentariu 
MJodych“, 
conducere, 
ganizației, 
fie 
menținerea unui con
tact direct, perma
nent, colegial cu toți 
membrii organizației.

Sint doar citeva din 
problemele înscrise in 
proiectul de program 
asupra căruia delegații 
la congres urmează să 
se pronunțe. Și mai 
este o chestiune de 
profundă rezonanță in 
rîndul tuturor organi
zațiilor socialiste de 
tineret din Polonia, și 
anume aceea a creării 
Federației Uniunilor 
Tineretului Socialist. 
In convorbirile avute 
cu delegații înaintea 
deschiderii congresu
lui, am desprins hotă- 
rirea unanimă de a 
aproba proiectul de 
creare a Federației 
deoarece aceasta, după 
cum a menționat un 
reprezentant ăl univer
sității din Lodz, „va 
însemna pentru între
gul tineret unitate de 
țeluri, va reprezenta 
o structură datorită că
reia vom participa mai 
amplu și mai activ la 
edificarea Poloniei so 
cialiste“.

generatii

favorabil 
sociale, 

intr-un co- 
„Sztandar 

cadrele 
activul 
trebuie 

preocupate

de 
or- 
să 
de

a avut loc o 
Comisiei eco- 

D. Vietnam —
• LA PARIS 

nouă reuniune a 
nomice mixte R. 
S.U.A.

Părțile au convenit să se în- 
tîlnească din nou luni, 2 aprilie.

• INCIDENTELE DIN IR
LANDA DE NORD au cu
noscut, marți, cea mai mare 
amploare din perioada ce a 
urmat publicării de către 
guvernul britanic a „Cărții 
Albe“ asupra viitorului con
stituțional al Ulsterului.

Numeroase explozii au 
pricinuit daune importante 
în zonele de la periferia 
Belfastului, în suburbiile 
sale, precum și la London
derry.

In cursul dimineții, un 
purtător de cuvînt al trupe
lor britanice staționate în 
provincie a anunțat că, în 
localitatea Newton Hamilton, 
situată la 56 kilometri sud- 
vest de Belfast, a fost des
coperit cadavrul unei per
soane.

Varșovia, 27 martie

ARGENTINA. - Polițiștii din La Plata predindu-se dupâ intervenția 
armatei.

IA
• COMUNICATUL publicat 

Ia sfîrșitul reuniunii miniștrilor 
de finanțe din țările membre 
aie „Comitetului celor 20". al 
Fondului monetar internațional, 
desfășurată la Washington, sub
liniază că în cursul lucrărilor 
s-a căzut de acord asupra ne
cesității elaborării unui nou 
sistem monetar internațional ba
zat pe cooperare și consultare 
în cadrul oferit de F.M.I

CONVORBIRILE
S.A.L.T.

reîntorc Ia activitățile lor, <on- 
tinuind, insă, să-și aducă con
tribuția la dezvoltarea economi
că a țării“.

continentul 
Preucupa-

in- 
me- 

către
Riode la sud de 

a drepturilor lor su- 
și a intereselor lor 
„Latino-americaniza-

• LA SEDIUL reprezentanței 
permanente a S.U.A. pe lingă 
Oficiul O.N.U. din Geneva a 
avut loc, marți, 6 nouă întîlnire 
a delegațiilor' sovietică și ame
ricană care poartă convorbiri cu 
privire la limitarea armamente
lor strategice.

•, ALEGERILE PREZIDEN
ȚIALE DIN TURCIA au ir.trat, 
marți, Ia două săptămîni de la 
primul, tur de scrutin, într-un 
nou impas. Procedura după 
care urma să fie avansată o 
nouă candidatură, cea a lui 
Muhitțin Țaylan, președintele 
Tribunalului, Constituțional — 
asupra căruia conveniseră li
derii Partidului Dreptății, Par
tidului Republican al Poporului 
și Partidului Republican al în
crederii — a fost respinsă de 
președintele Cevdet Sunay, care 
a refuzat să-l numească sena- 

îi dădea 
la pre-

tor — calitate care 
dreptul să candideze 
ședinție.

NOUL GUVERN 
CHILIAN

SALVA• PREȘEDINTELE
DOR ALLENDE a anunțat for
marea noului guvern al Repu
blicii Chile

Președintele chilian, relatea
ză agențiile United Press Inter
național și Reuter, a acceptat 
demisiile a 6 din cei 15 membri 
aj guvernului. Este vorba, prin
tre alții, de generalul Carlos 
Prats, ministru de interne, a- 
miralul Daniel Arellano, minis
tru al lucrărilor publice, și ge
neralul Claudio Supuleveda, 
ministru al minelor. Motivin- 
du-și hotărîrea de a accepta a- 
ceste demisii. Salvador Allende 
a arătat că „forțele armate *e

BOMBARDAMENTE 
ASUPRA CAMBODGIEI
• LUNI. pentru cea de-a 

20-a zi consecutiv, avioane a- 
mericane de tipul „B-52“ au 
participat la misiuni de bom
bardament asupra Cambodgiei, 
a anunțat Comandamentul mi
litar american din zona Pacifi
cului, reluat de agențiile Asso
ciated Press și France Presse.

NAȚIONALIZĂRI 
IN INDIA
• CAMERA SUPERIOARA A 

PARLAMENTULUI INDIAN — 
Rajya Sabha — a aprobat con
ținutul 
privind 
statului 
Aceeași 
bată, 
Sabha 
Parlamentului.

ordonanței guvernului 
trecerea sub controlul 
a minelor de cărbuni, 
ordonanță a fost apro- 

la lfi martie, de Lok 
— Camera Populară a

HELGAFELL 
CONTINUĂ 
SĂ ERUPĂ
• VULCANUL HELGAFELT., 

care a erupt în ultima perioadă, 
a provocat distrugerea unui nu
măr de circa 40 de case în ora
șul Vestmannaeyjar. Lava, care 
a traversat întregul oraș, în tre
cere spre port, a dus la incen
dierea unui întreg cartier de 
locuințe vechi, construite din 
lemn. De asemenea, aprovizio
narea cu apă și electricitate a 
orașului a fost întreruptă, pre
cum și comunicațiile telefonice 
cu Islanda.EM. BUCAR

CHINEZA. - Cursuri tehnice pentru tineri muncitori la Uzina de excavatoare din Fușun,

III,

„Dosarul I.T.T." nu aparține ineditului. L-a 
dezvăluit cu un an în urmă ziaristul Jack An
derson în febrilele lui căutări printre hîrtii se
crete și afaceri tenebroase. Dezbaterile din 
subcomitetul comisiei pentru afaceri externe a 
Senatului S.U.A. au readus la suprafață amă
nunte ce păreau să fie sortite îngropării în ui
tare. Subcomitetul prezidat de senatorul Frank 
Church investighează implicațiile acțiunilor în
treprinse de o serie de mari companii ameri
cane în țările în care ele au investiții. Ancheta 
are drept „cap de afiș" societatea International 
Telephone and Telegraph care, în pofida denu
mirii ei, se ocupă doar parțial de telecomuni
cații.

DOSARUL I

• Cele 26 documente
Jack Anderson a încredințat 

tiparului 26 documente purtînd 
mențiunea „strict secret". Cele 
26 de texte dactilografiate sin
tetizau tentativele I.T.T. de a îm
piedica instalarea lui Salvador 
Allende în funcția de președinte 
în Chile. O notă confidențială 
poate fi contestată, un document 
original uneori este negat dar 
în cazul I.T.T. faptele sînt de ne
tăgăduit. Chiar în fața subco
mitetului senatorial s-a mărturi
sit că I.T.T. a oferit în 1970 su
ma de un milion dolari faimoasei 
instituții de subversiune denu
mită C.I.A. pentru a bloca acce
sul lui Allende către palatul „La 
Moneda". Mărturisirea aparține 
unei persoane competente. Nu
mele ei este John McCone. 
Martorul a fost director al C.I.A.

cînd John Kennedy 
pină în 1965). iar 

este membru al consi- 
I.T.T.

a-

(din 1961, 
l-a numit, 
în prezent 
liului de administrație al... 
McCone evită echivocul. El
firmă că milionul de dolari l-a 
oferit din dispoziția lui Harold 
Gennen, președintele I.T.T. Dar 
n-a oferit numai bani, ci și 
plan concret de acțiune.

» C.I.A., dejunuri

un

și... sugestii
Cum a reacționat C.I.A. ? 

dezbateri s-a rostit de mai multe 
ori numele unui anume William 
Broe. Acest Broe era în 1970 
responsabilul activităților clan
destine ale C.I.A. în America 
Latină. William R. Merriam, unul 
din vice-președinții I.T.T., a re
cunoscut că a avut „schimburi

In

de păreri" quasi-permanente cu 
Broe, că qu dejunat împreună 
în mai multe rinduri folosind pri
lejul pentru a transmite „suges
tii" pe cari înaltul funcționar al 
C.I.A. le-a „aprobat". Conținutul 
acestor „sugestii" a devenit e- 
vident. Planul elaborat prevedea 
cultivarea unei atmosfere de 
haos economic și de dezordine 
politică în Chile. Journal de Ge
neve o subliniat chiar în titlul 
unei ample relatări din Washing
ton că „I.T.T. a vrut să creeze 
un climat de haos in Chile". I- 
deea presiunilor economice do
mina proiectul stabilit în cabine
tele I.T.T. Trebuiau suspendate 
creditele bancare pentru Chile, 
încetinită trimiterea de piese de 
schimb, suspendat ajutorul teh
nic. Intenția era de a angaja și 
alte mari companii nord-ameri- 
cane îri această operațiune de 
sabotaj. Dar, precum reiese din 
cele spuse de Merriam, „Gene
ral Motors", „Ford", diversele 
bănci din California și New York 
au arătat „lipsa de entuziasm".

Doi ziariști ajunși în slujba lui 
I.T.T. - un fost reporter al lui 
Associated Press și un corespon
dent al trustului de presă Scripps acestui trust. Acest capitol
— Howards - au luat contact 
cu forțele de dreapta chiliene. 
Un memoriu semnat de cei doi 
(Berrellez și Hendrix) propunea
— ca prolog la tentativa de a 
bara drumul lui Allende spre pu
tere - organizarea unei acțiuni 
provocatoare. Documentul pu
blicat de Anderson este clar. Cei 
doi scriau : „Această acțiune

trebuie creată intr-un fel sau al
tul printr-o provocare". FRANCE 
PRESSE consemna că „doi spe
cialiști latino-americani folosiți 
de I.T.T. in Chile, foștii ziariști 
Hendrix și Berrellez, au recunos
cut de a fi „oferit" sprijinul pen
tru campania inamicilor politici 
ai lui Allende". După alegerile 
prezidențiale, în ajunul votului 
decisiv din Congresul chilian, 
cînd Allende - care avea cel mai 
mare număr de sufragii dar nu 
dispunea de majoritate - urma 
să primească investitura, I.T.T. a 
accelerat presiunile. Spera ca 
măcar în ultimul moment să ob
țină o răsturnare. Dar evoluția o 
cunoaștem...

• Locul 8
Se naște o întrebare : care au 

fost sursele interesului I.T.T. pen
tru situația din Chile ? Din WA
SHINGTON POST ............
vind capitaluri de 
dolari în întreaga 
figurează pe locul 
ganților industriali 
tulatura (telefoane și telegraf) 
nu mai indică fidel preocupările 

fur
nizează numai 15 la sută din 
beneficiile firmei. I.T.T. dispune 
direct și indirect de întreprinderi 
metalurgice, navale, constructoa
re de avioane, hoteliere etc. A- 
cest colos industrial își are 
numai căi ferate și avioane pro
prii, ci și un soi de poliție par
ticulară (plus o agenție de spi
onaj).

aflăm că a- 
6 600 000 000 
lume, I.T.T.

8 pe lista gi- 
americani. Ti-

nu

In Chile cele șase filiale ale 
I.T.T. foloseau 8 000 muncitori. 
Cea mai importantă — relevă tot 
WASHINGTON POST - era „Chi
le Telephone Company" creată 
în 1930. După tratativele cu I.T.T., 
în care compania americană a 
manifestat o tendință obstrucțio
nistă, bunurile deținute de a- 
ceasta au fost naționalizate de 
către guvernul chilian (Allende 
declara că această măsură re
prezintă „un act de suveranitate 
și independență națională"). In 
prezent, I.T.T. încearcă să obțină 
despăgubiri din partea unei a- 
genții federale ă S.U.A. care ga
rantează investițiile firmelor ame
ricane în străinătate. Revendica
rea se ridică la 92,2 milioane 
dolari. Dar ancheta din subco
mitetul senatorial poate avea 
un epilog neplăcut pentru 
I.T.T. in cazul in care concluzia 
va fi că naționalizările s-au 
produs datorită imixtiunii I.T.T. 
în afacerile interne chiliene 
despăgubirile nu vor fi plătite. 
Pentru a evita această pierde
re importantă, exponenții „su- 
per-trustului" se prezintă in
tr-o postură filantropică. Unui 
din vice-președinții I.T.T. a 
ajuns să afirme in fața sub
comitetului senatorial că mili
onul de dolari oferit C.I.A. era. 
de faptt destinat... consolidării 
economiei chiliene. Senatorul 
Church i-a răspuns sec : „Îmi 
vine greu să vă cred...".

EUGENIU OBREA

nenia
MIERCURI, 2» 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 VÎNTULUI : rulea
ză la Patria (orele 10; 14,30; 19,151.

COWBOY : rulează la Scala ic
rele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), 
București (orele 8,30; 11; 13,30; 10; 
18,30; 21), Favorit (orele 16; 19.30; 
15,30; 18; 20,30).

COPILUL SĂLBATIC : rulează 
Ia Capitol (orele 9,30; 11,45; 14;
16,15; 18,30; 20,45).

ZESTREA : rulează la Floreasca 
(orele 15 30 18; 20,30).

ALFRED CEL MARE : rulează la 
Feroviar (orele 8,30; 10,45; 
15,45; 18,15; 20.45), Excelsior 
8,45; 11; 13,30; 16: 18,30; 21), Melo
dia (orele 8,30; 11; 13,30; 16;-------
21), Modern (orele 8,30; 11; 
16: 18,30: 21).

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

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

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

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

13,15; 
(orele

18,30; 
13,30;

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA t București, Piața „Scinteii“. Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale 
Cititorii din străinătate pot face abonamente prin „ROMI’RESFILATELIA” - Serviciul Import-Export Presă - București -

ADIO, ARME ! : rulează la Grt- 
vița (orele 9, 12,30; 16; 19,30), Giu
lești (orele 15,30; 19), MJorița (ore
le 9; 12,30; 16; 19,30).

CU MlINILE CURATE : rulează 
la Moșilor (orele 15,30, 18; 20,15). 
Vitan (orele 15,30; 13; 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), Tomis (orele 9; 
11,15; 13.30; 1545; 18,15; ’0,30).

EGOR BULICIOV ȘI ALȚTI : 
rulează la Rahova (ora 20,15).

UN LOC PENTRU ÎNDRĂGOS
TIȚI : rulează la Rahova (orele 
15.30; 18).

IN 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).

EXPLOZIA : rulează la Unirea 
(orele 15,30; 18; 20,15).

MARIA STUART : rulează 
Lira (orele 15.30; 18; 20,30), 
(orele 15.30; 18: 20.30).

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

EU NU VAD. 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 : 
lează la Munca (orele 16; 18:

CUPA GLORIEI : rulează

Timpuri Noi (orele 9—20.15 în con
tinuare).

DRUMUL SPRE VEST : rulează 
la Dacia (orele 9,30; 13,15; 13;
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 I 
rulează la Cotroceni (ora 20,30).

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

MOARTEA REGELUI NEGRU I 
rulează ia Progresul (ora 20.15).

EU, EU ȘI CEILALȚI (orele 10; 
............................... — MIGDALE

DRA- 
__________  (ora 18,30), 
SURÎZĂTOAREA DOAMNĂ BEU- 
DET ; CLEO DE LA 5 LA 7 (ora 
20,30), rulează la Cinemateca 
nion“.

12; 14) AROMA DE 
(ora 16), PLOUA PESTE 
GOSTEA NOASTRĂ

SI VALENTINA — ora 20; Tea
trul ,.C. I. Nottara“ (Sala Maghe- 
ru) ; O, MEMFHIS ! — ora 19,30; 
(Sala Studio) : SCHIMBUL — ora 
20; Teatrul de Comedie: PREȘUL 
— ora 20; Teatrul Mic : DRAGOS
TEA NOASTRĂ — ora 19,30; Tea
trul Giulești : RĂZBUNAREA SU- 
FLEURULUI — ora 19,30: Teatrul 
„ion Vasilescu" : CRIZANTEME 
MUZICALE — ora 19,30: Teatrul 
„Ion Creangă“ : ȘCOALA DIN 
HUMUI.EȘTI — ora 16; Teatrul 
..Țăndărică“ (Sala Victoria) : CO
PILUL ȘI CIOCTRLIA — ora 15; 
Ansamblul „Rapsodia Română" : 
LA PORȚILE DORULUI — ora 
19,30; Circul „Globus" : FRAȚII 
LUI FLIPPER — ora 19,30; Teatrul 
„C. Tănase“ (Sala Victoria) : JOS 
PĂLĂRIA — ora 1930.

PROGRAMUL I

jocuri din Oaș. 10,45 Film serial : 
,,Pe urmele lui Caplja“. Episouul 
IX. 11,45 La ordinea zilei. Azi, ju
dețul Mehedinți. 12,00 Revista lite- 
rar-artistică TV. 13,00 Telejurnal. 
15,00—-17,15 Hochei pe gheața : 
România — Elveția (Campionatul 
mondial — grupa B). Transmisiune 
directa de la Graz. Comentează 
Constantin Diamantopol. 17,30 Curs 
de slmba germană. Lecția a 46-a. 
18,00 Telex. 18,05 Tragerea Prono- 
expres- 18,15 Dialog. Discuție pe 
tema „înnoiri ale artei, înnoiri 
ale esteticii“. Participă Ion lanoșl 
și Cezar Radu. 18,40 Barzi și rap
sozi. Secvențe filmate la primul 
festival al rapsozilor populari or
ganizat la Brăila intre 23—25 fe
bruarie 1973. 18,55 Timp și ano
timp în agricultură. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen — cauză a în
tregului popor. 20,00 Cîntecul săp- 
tămînii : „în România“ 20,05 
Drumuri în istorie. O aniversare 
glorioasă : 80 de ani de la înte
meierea P.S.D.M.R. 20,25 Telecine- 
mateca. Ciclul Ingrid Bergman 
„Vizita“. 22,05 „24 de ore“. Româ
nia în lume. 22,45 Fotbal : Austria 
— Olanda. înregistrare de la Vie- 
na. Comentează Cristian Țopescu.

PROGRAMUL H

ru- 
20).

la

Opera Română : DON QUIJOTE 
— ora 19; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia) : CUI 
I-E FRICA DE VIRGTNIA 
WOOLF ? ora 20; (Sala Studio) • 
SA NU-ȚI FACI PRĂVĂLIE CU 
SCARA — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : D-ALE CARNAVALULUI 
ora 20: (Sala Studio) : VALENTIN

9,00 Curs de limba engleză. Lec
ția a 46-a. 9,30 De la Alia la O- 
mega — enciclopedia pentru elevi. 
10,00 Telex. 10,05 Prim plan, ion 
Alexandru Berindan, șeful Filia
lei din Cluj a Institutului de cer
cetări șl proiectări echipamente 
termoenergetice. 10,35 Cîntece șl

20,00 O viață pentru o idee : dr. 
Ștefan S. Nicolau. 20,30 Program 
de circ. 20,40 Agenda. 20,50 Porta
tiv ’73. 21,30 Bucureștiul necunos
cut. Vechi Instituții spitalicești. 
21,50 Muzică populară cu tineri in
terpret! de la Casa de cultură a 
sectorului 2. 32,10 Roman foile
ton : „Cîntec la apusul soarelui". 
Episodul I „Clmpia virgină".

și difuzorii din întreprinderi și instituții.
Calea Griviței nr. 64—66, P.O.B — 2001.

— Tiparul : Combinatul poligrafic „Casa Scinteii“.


