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ÎNTREGULUI STAU ÎNCĂ

Televiziunea se ol ură

REZERVOARE"
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Constructor
de mașini

MIHAI ALEXANDRU

Intrind la prima oră a schimbului I în secția 
rezervoare a întreprinderii mecanice de utilaj 
tehnologic din Buzău, surprindem ultimele cu
vinte ale unei discuții purtată între doi din cei 
21 de tineri muncitori care lucrează in acest com
partiment al producției.

— Astăzi, deci, îl începem pe 106, zice sudorița 
Ștefania Stan.

— Mai încape vorbă ? Totul e pregătit să-i dăm 
drumul, confirmă Constantin Merișan.

Reporterul vrea amănunte.
— E al 106-lea rezervor pentru export pe care 

uteciștii de aici îl realizează peste sarcinile de 
plan — ne informează tovarășul inginer Anghel 
Dan, secretarul Comitetului U.T.C. pe întreprin
dere.

— încă de prin martie — o dată cu intrarea 
noastră în competiția „Tineretul — factor activ 
în îndeplinirea cincinalului înainte de termen", 
completează Constantin Merișan, noi, uteciștii de 
la „rezervoare" ne-am angajat ca pină la sfirși- 
tul anului să executăm, peste obligațiile ce ne 
revin, 200 de utilaje de acest gen destinate bene
ficiarilor externi.

Cunoscind că azi, în data de 5 ale lunii, s-a tre
cut la execuția rezervorului cu numărul 106, este 
evident că angajamentul nu numai că a fost ono
rat, dar, față de graficele proprii s-a înregistrat 
un serios avans.

lo. Județul Vrancea campania de recoltare a 
cerealelor păioase a debutat timid doar în cîteva 
întreprinderi agricole de stat. In celelalte uni
tăți se mai aștepta încă trecerea a 2—3 zile 
pină la coacerea deplină a orzului. Firesc, deci, 
să ne punem întrebarea cît de pregătiți sint oa
menii de aici pentru declanșarea masivă a sece
rișului. După discuția pe care am avut-o la se
diul comitetului județean U.T.C. cu președintele 
consiliului tineret-sătese, tovarășa Adriana Na- 
forniță, am conchis că, teoretic, organizațiile 
U.T.C. știu foarte bine ce au de făcut în această 
campanie. Peste 1 500 de tineri, alcătuiți în for
mațiuni operative de lucru, vor acționa pe com
bine, pe presele de balotat, la manipularea sa
cilor, a baloților de paie și oriunde va fi ne
voie. Elevilor aflați în vacanță le revine sar
cina recuperării din spicele căzute a cel puțin 
10 tone boabe de gria, sprijinirea cooperatorilor 
la eliberarea operativă a terenului. Pentru ti
nerii mecanizatori antrenați în întrecerea ute- 
cistă s-au stabilit punctaje stimulatoare la capi
tolele privind buna funcționare a utilajelor, 
cantitățile recoltate zilnic, participarea in schim
burile prelungite solicitate de însămînțarea cul
turilor duble. Să vedem deci și care este stadiul 
practic al pregătirilor, dacă și aici lucrurile 
stau la fel de bine.

GETA CHISALIȚA

lncepînd cu acest an, în 
fiecare lună iulie vom sărbă
tori Ziua constructorilor de 
mașini, ziua colectivelor de 
muncă din întreprinderile ce
lei mai importante ramuri 
din cadrul economiei națio
nale. Este un bun prilej pen
tru a face bilanțul realizărilor 
dc pină acum, pentru a-i fe
licita pe constructorii de ma
șini pentru succesele obținu
te în eforturile lor de a rea
liza în mod exemplar sarcini
le de plan și angajamentele 
de îndeplinire a cincinalului 
înainte de termen. Este un 
moment potrivit să ne amin
tim că, astăzi, unitățile con-

DAN DRAGOMIRESCU

structoare de mașini realizea
ză producția anului 1938 în 
numai 6 zile, că din 1970 pină 
în 1972 volumul producției 
acestei ramuri a crescut cu 
39,3 la sută, că pină în 1975 
valoarea produselor noi și re- 
proiectate va reprezenta peste 
68 la sută din totalul produc
ției. Dinamismul acestei ra
muri hotărîtoare a economiei 
oferă cea mai concludentă 
dovadă a resurselor de pro
gres de care dispune indus
tria, economia noastră socia

(Continuare în pag. a lll-a)

si modernizarea Marien N’Gouabi, va
Populare
face o

Congo,
vizită

tehnologiei mțămîntului Comunist Ro-

cu prof. univ. dr. G. VĂIDEANU

La invitația secretarului general al Partidului 
mân, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
președintele Comitetului Central al Partidului Congolez al Mun. 
cii, președintele Republicii Populare Congo, șef al statului, co
mandant Marien N’Gouabi, împreună cu soția, Celine N’Gouabi, 
va face o vizită oficială de partid și de stat în țara noastră, 
între 10 și 12 iulie 1973.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, s-a întilnil 
joi după-amiază cu tovarășul 
Aii Yata, secretar general al 
Partidului Eliberării și Socia
lismului din Maroc, care se află 
în vizită în țara noastră.

La întîlnire a participat tova
rășul Ștefan Andrei, secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român.

în cadrul convorbirii au fost 
abordate probleme de interes 
comun în legătură cu principa
lele preocupări actuale ale celor 
două partide, dezvoltarea, în 
continuare, a legăturilor de 
prietenie și solidaritate dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Eliberării și Socialis
mului, precum și unele aspecte 
ale situației internaționale con
temporane, ale luptei popoarelor 
pentru pace, democrație și pro

gres, impotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialis- 
mului.

Schimbul de informări și de 
vederi a evidențiat dorința co
mună de a adinei relațiile tra
diționale de prietenie militantă 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Eliberării și 
Socialismului, în folosul celor 
două popoare, al cauzei unității 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale. Totodată, 
părțile s-au pronunțat, în deplin 
consens, în favoarea amplifi
cării, pe planuri multilaterale, a 
relațiilor de colaborare stator
nicite între Republica Socialistă 
România și Maroc, pe baza ega
lității în drepturi, a principiilor 
independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în tre
burile interne și avantajului re
ciproc, în interesul celor două

popoare, ai cauzei păcii, înțe
legerii internaționale.

A fost reafirmată hotărirea 
celor două partide de a milita 
neobosit și in viitor pentru în
tărirea unității partidelor comu
niste și muncitorești, a tuturor 
forțelor care acționează pentru 
continuarea și adincirea actua
lului curs spre destindere, co
laborare și apropiere între po
poare, care luptă împotriva po
liticii imperialiste de forță, dic
tat și agresiune, a colonialismu
lui și a oricărei alte forme de 
dominație asupra altor popoare, 
împotriva discriminării rasiale, 
pentru dreptul imprescriptibil 
al fiecărui popor de a se dez
volta independent, corespunză
tor intereselor sale legitime, pe 
calea progresului economic și 
social.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie tovărășească.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

• Delegația Mișcării Sindicale Revoluționare 
din Cehoslovacia

Joi dimineața, în stațiu
nea Neptun, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, a primit delegația Mișcării 
Sindicale Revoluționare din 
Cehoslovacia, condusă de tova- -• 
rășul Karel Hoffmann, mem
bru al Prezidiului Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, președintele 
Consiliului Central al Mișcării 
Sindicale Revoluționare.

La întrevedere au luat parte 
tovarășii Mihai Dalea, • membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R.,' președin
tele Consiliului Central al U- 
riiunii Generale a Sindicatelor, 
și Larisa Munteanu, secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R.

A fost, de asemenea, de'’față 
Miroslav Sulek, ambasadorul 
Republicii Socialiste Cehoslova
ce Ia București.

în numele membrilor delega
ției, Karel Hoffmann a expri
mat profunde mulțumiri tovară
șului Nicolae Ceaușescu pentru 
onoarea de a fi primiți, pentru 
posibilitatea oferită de a cu
noaște direct experiența și rea
lizările poporului român, pentru 
căldura și prietenia cu care au 
fost întimpinați pretutindeni în 
țara noastră. Oaspeții au rele
vat impresiile lor deosebite des-

pre dinamismul economiei ro
mânești, despre rezultatele im
portante obținute de oamenii 
muncii, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, in dez
voltarea economică și socială a 
țării.

în cadrul convorbirii s-a 
apreciat cu satisfacție evoluția 
mereu ascendentă a relațiilor de 
prietenie dintre România și Ce
hoslovacia, în acest context, re- 
levindu-se rolul deosebit de 
important pe care l-au avut în- 
tilnirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Husak.

Apreciindu-se aportul sindi
catelor din România și Cehoslo
vacia la adincirea și extinderea 
bunelor raporturi de colaborare 
și prietenie frățească statorni
cite între popoarele și țările 
noastre a fost evidențiată do
rința comună de a intensifica 
relațiile dintre organizațiile sin
dicale din România și Cehoslo
vacia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a împărtășit reprezentanților 
oamenilor muncii cehoslovaci 
aspecte din activitatea poporu
lui român pentru dezvoltarea 
economiei naționale, pentru în
deplinirea planului cincinal 
înainte de termen.

Abordînd unele probleme ac
tuale ale vieții internaționale, 
secretarul general al partidului 
s-a referit la rolul deosebit de

important ce revine Conferinței 
general-europene și a remarcat 
că există condiții favorabile 
pentru o mai largă participare 
a sindicatelor din cele două țări 
la eforturile in vederea destin
derii, întăririi securității și coo
perării, cu atit mai mult cu cit 
viața a demonstrat că, prin ac
țiuni unite, oamenii muncii de 
pretutindeni, clasa muncitoare 
din toate țările, pot determina 
cursul rezolvării problemelor 
vieții internaționale în interesul 
păcii, al înțelegerii și progresu
lui în lume.

Președintele Consiliului Cen
tral al Mișcării Sindicale Revo
luționare a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, celorlalți to
varăși din conducerea de partid 
și de stat, un cordial salut din 
partea tovarășului Gustav Hu
sak, secretar general al C.C. al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia, și a tovarășului Lud- 
vik Svoboda, președintele Repu
blicii.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat tovarășilor 
Gustav Husak și Ludvik Svo
boda, celorlalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat, 
salutări cordiale și cele mai 
bune urări de succes in activi
tatea lor.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie.

• Ministrul indian D. P. Dhar
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, joi, la sta
țiunea Neptun, pe D. P. Dhar, 
ministrul planificării din India.

La întrevedere a luat parte 
tovarășul Manea Mănescu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării.

Au participat, de asemenea. 
Petre Tănăsie, ambasadorul ță
rii noastre la New Delhi, și 
V. K. Ahuja, ambasadorul Indiei 
la București.

în cadrul convorbirii, care a 
avut loc cu acest prilej, au fost 
evocate cu satisfacție bunele 
raporturi existente între Româ
nia și India, relevîndu-se că 
s-au creat condiții favorabile 
pentru evoluția ascendentă a 
colaborării economice și țehni- 
co-științifice. A fost subliniată 
dorința comună de a dezvolta și

diversifica relațiile economice, 
de cooperare industrială, tehni- 
co-științifică, precum și în nu ■ 
meroase alte domenii, dintre 
cele două țări. în context, au 
fost evidențiate posibilitățile 
ample care sint în acest sens, 
atîț România cît și India fiind 
preocupate de a-și moderniza 
economia și a ridica nivelul ei 
tehnic.

în deplin consens, a fost a- 
preciată însemnătatea deosebită 
a vizitei președintelui Consiliu
lui de Stat al României efec • 
tuate în India, în octombrie 
1969, înțelegerile realizate între 
cei doi șefi de stat, pentru pro
movarea relațiilor bilaterale pe 
multiple planuri, pentru extin. 
derea conlucrării fructuoase 
româno-indiene.

In timpul întrevederii au fost 
abordate, totodată, probleme de 
interes comun ale vieții inter
naționale.

Ministrul indian a arătat că-i 
revine cinstea de a fi mesage
rul urărilor de sănătate și fe
ricire adresate șefului statului 
nostru de președintele Indiei, 
Varahagiri Venkata Giri, de 
primul ministru, Indira Gandhi, 
precum și de prosperitate pentru 
poporul român.

La rîndul său, președintele 
Consiliului de Stat a adresat 
președintelui Varahagiri Venka
ta Giri și premierului Indira 
Gandhi un cordial salut și urări 
de progres poporului indian.

S-a remarcat că vizita minis
trului indian în România repre
zintă o contribuție la mai buna 
cunoaștere reciprocă, la întări
rea raporturilor de colaborare 
prietenească Româno-indiană.

Convorbirea s-a desfășurat 
Intr-o ambianță caldă, priete
nească.

Recent și-a încheiat lucrările 
cea de-a doua conferință de lu
cru cu tema „Televiziunea șco
lară integrată în anul școlar 
1972—1973". Cu această ocazie, 
au fost relevate rezultatele obți
nute ; deficiențele care se mai 
resimt în realizarea integrării 
televiziunii în procesul de învă- 
țămînt. Ținînd seama de data 
recentă la care a fost inaugu
rată relația T.V. —■ școală ne-am 
adresat tovarășului prof. univ. 
dr. George Văideanu, directorul 
Institutului de științe pedagogi
ce, pentru a afla amănunte cu 
privire la intențiile, realizările 
și perspectivele cercetărilor pe
dagogice în domeniul televiziu
nii școilare integrate.

— între televiziunea școlară 
integrată și pedagogia modernă 
există relații complexe. în con
dițiile școlii noastre, cum se ma
nifestă aceste relații ?

— Introducerea televiziunii în 
procesul de învățămînt repre
zintă o acțiune bazată pe inten
ția de a inova intreaga tehno
logie didactică, tehnologie pe 
care o definim ca ansamblu de 
forme, metode, relații și mij
loace ce vehiculează conținu
turi în vederea atingerii obiec
tivelor educaționale. în acest 
domeniu există încă destul loc 
pentru perfecționare. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in cuvîntarea 
sa cu privire la dezvoltarea si 
perfecționarea învățămîntului.

rostită la încheierea lucrărilor 
recentei Plenare a C.C. al 
P.C.R. arăta : „Dacă vrem ca 
copilul, tînărul să poată învă
ța temeinic, trebuie să reducem 
orele de predare, încărcate cu 
elemente inutile, cu repetări 
fără discernămînt, să aducem 
serioase îmbunătățiri metodelor 
și formelor de predare în învâ- 
țămîntul nostru de toate gra
dele".

Perfecționarea tehnologiei di
dactice reprezintă de fapt preo
cuparea pentru valitatea învă- 
țămîntului. în ansamblul tehno
logiei didactice, televiziunea 
școlară integrată reprezintă mij
locul care își propune să aducă 
în clasă obiecte, realități și fe
nomene inaccesibile perceperii 
directe în condițiile clasei sau 
a unor lecții-vizită, să realizeze 
experiențe de chimie, fizică, 
biologie greu sau imposibil de 
realizat în timpul lecției, să vi
zualizeze prin modele animate 
procese intime.

— Cum cooperează televiziu
nea școlară cu mijloacele clasi
ce de informare ?

— Fiind un mijloc rapid și 
eficient de informare televiziu
nea se dovedește eficientă nu-

Interviu realizat de 
ELENA REBELI

(Continuare in pag. a Ll-a)
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GUSTURILE NU SE DISCUTĂ
— Poate, dar nu și atunci cînd 
e vorba de abonații cantinei!

O vizită recentă prin canti- 
nele-restaurant de pe lingă în
treprinderile din municipiul 
Ploiești ne-a confirmat, în pri
mul rînd, opinia celor care ser
vesc masa acolo și anume, că 
ele se împart în două categorii: 
cantine foarte bune și cantine. 
De pildă, cantina întreprinderii 
„Dorobanțul" : un local plăcut, 
îngrijit, meniuri bine gătite, 
consistente, cu trei feluri, la

prețul de 5,50 lei cu pîine cu 
tot. Discutînd cu numeroși abo
nați, am constatat că aceste a- 
precieri cu privire la ambianța 
familiară din cantină și la ca
litatea mesei se pot face în fie
care zi. Pentru a veni în spriji
nul muncitorilor, aici s-a luat 
inițiativa ca în fiecare diminea
ță cantina să scoată cîteva „șar
je" de pîine proaspătă. De ase
menea, se oferă și meniuri la

comandă, ca și pachete cu gus
tări proaspete, distribuite în 
secții de „bufetul volant".

O. situație și mai bună am 
întîlnit la cantina Uzinei „1 
Mai“. Aici se servesc zilnic 3 
meniuri variate, consistente, a 
cite 3 feluri, la prețul de 5 lei. 
Există și două meniuri îmbună
tățite. la prețul de 7 lei. Pro
gramul rezonabil (de la ora 13 
la 17T permite să servească prîn-

zul atît muncitorii din schim
bul 1, cît și cei din schimbul 
2. O notă foarte bună : în bu
cătăria cantinei-restaurant a 
uzinei se prepară și meniurile 
pentru cantina de la căminul 
muncitorilor nefamiliști, care 
are program de 3 mese. Tot de

DRAGOMIR HOROMNEA

(Continuare în pag. a Il-a)

FAȚĂ CU 
GREUTĂȚILE 

de MIHAI STOIAN
Desigur, cu toții ne străduim să înfrumusețăm viața, s-o îm

bogățim pe plan material și spiritual. Dar — fără greutăți - 
nu există mers înainte, nu există creștere (fie că e vorbe 
de individ, fie că e vorba de colectivitate). Din păcate, unii 
tineri s-au deprins să capete, de-a gata, totul. Efortul, de 
orice fel. le repugnă. Chiar după ce intră într-un loc de mun
că, mai păstrează ceva din mentalitatea aceasta, iar tovară
șii lor spun (am avut prilejul s-o aud) : „Rămîn cu un fel de 
spirit școlăresc, copilăresc"...

Intr-adevăr, copilul — nu adolescentul și apoi tînărul adulT 
— este, de regulă, mai puțin capabil să suporte o frustrare. 
Departe de mine gîndul de a propovădui o educație strici 
spartană, însă nici „cocoloșirea" — de orice fel — nu-i o me
todă de a „strunji” o personalitate deplină, un om pe picioa
rele lui, capabil să-și cucerească și să-și respecte statutul 
dobîndit, de adult. Psihologii arată, prin experimente, că, de 
fapt, orice integrare coincide cu o anumită frustrare (de pildă 
intrarea în colectivul școlar, desprinzîndu-te într-o măsură de 
familie etc), cu renunțarea parțială la ceva care ți-e obișnuit,

(Continuare în pag. a Il-a)
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In fiecare fermă zontehnică, maximele de anul trecut—producții medii in 1973

ClND ZOOTEHNIA ÎNCETEAZĂ
Am revenit acasă la inițiatori. 

Ideea lansată în Conferința ju
dețeană Vîlcea a U.T.C. a fost 
larg dezbătută în organizații și 
polarizează acum eforturile tu
turor tinerilor zootehniști. Circa 
zece mii de hectare de pajiști 
naturale au fost întreținute, 
pină zilele trecute 9 041 tone de 
furaje recoltate și depozitate de 
către uteciști. In fiecare unitate 
agricolă s-au reușit loturi de a- 
nimale selecționate pentru re
producție. Au fost, de asemenea, 
organizate cursuri de instruire 
profesională, s-au soluționat 
problemele alimentării cu apă 
și furajării, s-au introdus teh
nologii noi de întreținere și 
hrănire a animalelor. In două
sprezece cooperative agricole 
deficitare în forța de muncă au 
fost înființate tabere de muncă 
ale elevilor din clasele mari ale 
școlilor generale. Iar realizările 
n-au întîrziat să apară. Față de 
aceeași perioadă a anului tre
cut, în primele șase luni ale lui 
1973 s-a înregistrat o depășire 
a producției medii de lapte li
vrată la contract în echivalență 
cu planul județului de aproape 
două luni, iar cantitățile de car
ne valorificate practic sînt du
ble. înregistrează succese re
marcabile cooperativele din Vlă- 
dești, Olănești, Păușești-Măglaș, 
Mihăiești, Șutești, Stoiceni, Ola- 
nu unde și acțiunile uteciștilor 
au avut mai multă vigoare în 
direcțiile determinate pentru 
zootehnie : asigurarea bazei fu
rajere, modernizarea adăpostu
rilor, întreținerea animalelor. 
Investigăm mai în amănunt 
realitățile din două unități a- 
gricole reprezentative pentru 
județul Vilcea : cooperativa a- 
gricolă din - ■ 
creșterea 
îngrășat și 
peratist de 
gășani.

Șutești, profilată în 
tineretului bovin la 
complexul intercoo- 
vaci cu lapte Dră-

ȘUTEȘTI : Tinerii au deter
minat obținerea, peste plan, a 
peste zece vagoane de carne

s-au 
iniția- 
trecut, 
tinerii 
între-

Totul este rînduit ca la carte. 
Furajarea se realizează după 
grafic ; adăpatul, de asemenea. 
Cu cheltuieli minime adăpostu
rile fostei ferme de vaci cu 
laote au fost adaptate îngrășării 
tineretului taurin. Șase sute de 
animale pe serie. Toți îngrijito
rii sînt tineri, cum tînăr este și 
modicul Ion Dordea. șeful fer
mei. Anii trecuți cooperativa a- 
gricolă din Șutești înregistra 
realizări modeste, din ianuarie a 
acestui an însă lucrurile 
schimbat mult. Preluînd 
tiva : maximele de anul 
producții medii în 1973, 
de aici au declanșat o vie
cere vizînd punerea în valoare 
a bunelor condiții economice și 
naturale de care se dispune. S-a 
început cu lotizarea animalelor, 
s-a continuat cu optimizarea ra
țiilor de furajare și s-a încheiat 
eu reciclarea profesională a în
grijitorilor. Totul a fost subor
donat ideii de a realiza cit mai 
mult pentru fiecare leu investit. 
Nimeni nu a făcut economii de 
efort — retribuția realizîndu-se 
în funcție de rezultatele obținu
te. Și luna ianuarie a fost în
cheiată cu o depășire a greutății 
medii zilnice de spor în greu
tate de o sută cincizeci de gra
me, februarie cu 187 de grame,

(Umiare din pag. f)

mai atunci cînd se corelează 
cu ansamblul acțiunilor preocu
pate de inovarea procesului di
dactic.

Televiziunea nu exclude cele
lalte mijloace didactice existen
te în șooaiă, inclusiv pe cele 
„clasice".

De altfel, în conceperea lec
țiilor, conform unei tehnologii 
didactice perfecționate, nu nou
tatea sau vechimea metodelor 
și mijloacelor ne interesează, ci 
măsura în care prin selectarea, 
îmbinarea și dozarea lor se 
creează condițiile cele mai fa
vorabile activității elevului, 
pentru a-1 învăța să învețe, să 
aplice în viață. în practică a- 
chizițiile sale școlare.

— Ce rol revine profesorului 
in aceste condiții ?

— Televiziunea integrată vine 
în serviciul profesorului, îi ofe
ră servicii și în același timp îi 
creează obligații, dar în nici un 
caz nu tinde să-1 înlocuiască și 
nu-1 poate înlocui. Prin nivelul 
ei științific și prin modul său 
de structurare, emisiunea bine 
realizată îl obligă pe profesor să 
se pregătească și să se perfec
ționeze, să revizuiască spiritul 
care animă relația sa cu clasa.

Suprapunerile între acțiunea 
profesorului și emisiunile de 
televiziune nu pot apărea decît 
în cazuri extreme, cînd profe
sorul nu cunoaște emisiunea si 
nu pregătește integrarea ei fi
rească și organică în lecție.

— In ce măsură și în ce con
diții televiziunea poate înlocui 
un ciclu de lecții ?

Se prevede o lărgire a autono
miei televiziunii școlare în acest 
sens ?

— Televiziunea integrată 
nu-șî propune înlocuirea unei 
lecții sau a unui ciclu de lec
ții. Ea este un auxiliar introdus 
’ntr-un anumit moment al lec
ției pentru a rezolva unele di
ficultăți ale procesului de învă
țare printr-un aport de docu
mente audio-vizuale.

Despre autonomia televiziunii 
școlare poate fi vorba numai a- 
tunci cînd se adresează elevilor 
sau studenților ce nu pot urma 
cursurile cu frecvență obligato
rie. In unele țări, pentru elevii 
înscriși în cadrul învățămîntu
lui fără frecvență televiziunea 

| transmite cicluri de emisiuni- 
' lecții. în urma pregătirii pe 
teza acestor emisiuni vizionate 
în timpul liber, elevii au drep
tul să se prezinte la examene 

i finale de atestare ce conferă

martie, aprilie și mai cu 181 de 
grame, iar iunie cu peste două- 
sute 
sum 
tești 
zece 
față
remarcat faptul că aproape ju
mătate din producția obținută a 
fost livrată la export, iar fie
care animal livrat a depășit cu 
cel puțin șaizeci de kilograme 
greutatea medie inițial fixată. Pe 
această cale s-au înregistrat ve
nituri 
sfert 
timp, 
44 de 
spor
„Dispunem de toate condițiile —■ 
remarca șeful fermei, tovarășul 
Ion Dordea — ca pînă la sfir- 
șitul anului să depășim preve
derile planului nu numai in 
ceea ce privește efectivul de ti
neret taurin îngrășat (1 000 de 
capete — n.a.) dar și greutatea 
de livrare. In echivalență, spe
răm la o depășire de cel puțin 
o sută cincizeci de animale. Ne 
bizuim pe contribuția definito
rie a uteciștilor unității noastre, 
a acelora care, prin acțiunile 
lor. au reușit în primăvara a- 
cestui an cîștigarea pentru pro
ducția de furaje a zece hectare 
de teren și au recoltat și depo
zitat, în perioada din urmă, cî- 
teva sute de tone de furaje cul
tivate sau de finețe". La gra
ficul din sectorul zootehnic se 
poate citi zilnic diagrama pro
ducției tinerilor îngrijitori : rea
lizările economice din zootehnie 
— pîrghie importantă în stimu
larea ambiției și competenței 
profesionale.

de grame. Cu același con- 
de furaje tinerii din Su- 
au obținut astfel cu peste 
vagoane de carne în plus 

de prevederile planului. De

suplimentare de peste un 
de milion lei. In același 
consumul a fost redus cu 
grame pe fiecare kilogram 
în greutate înregistrat.

DRĂGAȘANI : „Secretul" con
stă în aceea că fiecare vrea să 
fie cotat ea cel mai bun

Anul acesta a intrat în ex
ploatare complexul de vaci in- 
tercooperatist de la Drăgășani, 
unitate etalon pentru zootehnia 
județului Vîlcea ; un adevărat 
centru experimental și de îm
bunătățire a structurii efective
lor de animale din această par
te a țării. Lucrează aici nouă 
uteciști — o treime din efecti
vul de îngrijitori. Deși. fără 
„vechime", complexul Drăgă
șani raportează cea mai înaltă 
cotă a producției de lapte din 
județul Vîlcea : în primele șase 
luni ale anului. 1 148 litri lapte 
de la fiecare vacă furajată. De
pășirea față de sarcina planifi
cată înseamnă peste două sute 
de litri. „Secretul acestei reu
șite, sublinia tovarășul Teodor 
Marinescu, secretar al comite
tului U.T.C., constă în aceea că 
fiecare tînăr vrea să fie cotat 
ca cel mai bun. De aici o am
bițioasă întrecere pentru pune
rea în valoare a investiției ce 
se face clipă de clipă. Sițana 
Ungureanu se plasează, acum, 
pe primul loc. dar Ion Dincă 
o secondează la diferență foar
te mică. De reținut că gîndul 
la o cotă superioară a produc
ției i-a determinat pe îngriji
torii noștri să deprindă noțiuni 
de mecanică și de electricitate 
— suficiente pentru a realiza 
depanarea operativă a instala
țiilor- de muls mecanic, a adă
pătorilor și racleților. Nici un 
moment animalele nu ies

diplome echivalente cu cele ale 
învățămîntului cu frecvență. 
Este o experiență care merită 
să fie studiată, în vederea intro
ducerii ei în anumite forme de 
învățămînt. De altfel, nici în 
acest caz nu este vorba de au
tonomia deplină a televiziunii. 
De obicei, odată cu emisiunile, 
elevii primesc și materiale de 
îndrumare ; televiziunea se 
îmbină cu învățămîntul prin 
corespondență, cu studierea și 
dezbaterea problemelor, la anu
mite intervale, in grupe specia
le de lucru.

— In stabilirea programelor 
de televiziune școlară v-ați ba
zat pe relația școală-cercetare. 
Am dori amănunte în legătură 
cu aceasta.

mim

sfera preocupărilor lor ; furaja
rea se realizează diferențiat și 
în doze corespunzătoare astfel 
încît risipa să fie exclusă". De 
subliniat inițiativa uteciștilor de 
aici, preluată în final de între
gul colectiv, de a realiza ei a- 
provizionarea cu furaje, elimi- 
nînd cheltuielile de salarizare 
impuse de existența unei 
specializată ; activitatea 
de a valorifica intensiv 
metru patrat de pămint 
tizat pentru producerea 
lor. Sprijiniți și de către ute- 
ciștii din orașul Drăgășani ei au 
participat direct la realizarea 
unui microsistem de irigații ce 
cuprinde lucerniera și o bună 
parte din suprafața cultivată cu 
porumb. Toate acestea au con
tribuit la depășirea sarcinilor de 
livrare la contract cu aproape 
500 hectolitri de lapte și redu
cerea prețului de cost cu șapte 
bani a fiecărui litru de lapte. 
In cadrul întrecerii „prevederile 
cincinalului îndeplinite înainte 
de termen", tinerii îngrijitori 
de la complexul intercoopera- 
tist Drăgășani se înscriu astfel 
cu acțiuni 
eficacitate.

La complexul zootehnic in- 
tercooperatist Drăgășani, pro
ducția medie de lapte de la 
fiecare vacă furajată a ajuns 

la 1149 litri.

echipe 
depusă 
fiecare 
repar- 
fînuri-

concrete, de mare

GH. FECIORU

I.T.A.Cluj nu vrea
să treacă

pe recepție
ar-Toamna și primăvara, pe 

șiță sau frig de crapă pietrele, 
56 de elevi parcurg — pe jos — 
distanța Agîrbiciu — Căpușu 
Mare cu ghiozdanele în spate. 
De 10 ani fac acest drum cei 
ce urmează ciclul II al școlii 
generale. „Cînd vin acasă sînt 
obosiți — ne scriu părinții. Dru
mul trece peste deal, iarna le 
îngheață miinile încît cu greu 
își mai pregătesc temele...". A 
existat o mașină care transpor
ta copiii la școală. Părinții s-au 
bucurat. Zadarnic au așteptat-o 
copiii. După un timp, mașina 
n-a venit nici a doua zi. nici a 
treia, nici...

Inspectoratul școlar al județu
lui Cluj ne-a confirmat că așa 
așa stau lucrurile. Condițiile de 
deplasare sînt foarte grele și 
tocmai în perioada de iarnă 
I.T.A. Cluj a suspendat cursa 
care transporta și elevii. Inspec
toratul, organele locale ale co
munei Căpușu Mare au făcut in
tervenții. au explicat necesitatea 
redeschiderii traseului de auto
buz dintre cele două localități, 
dar I.T.A. n-a vrut să treacă pe 
recepție. Și iată, așa, dealul a 
fost urcat tîrîș-grăpiș, mai mult 
de 6 km au fost luați zilnic în 
pierit de acești elevi. Situația 
este cu atît mai gravă cu cit 
nici la data de 20 aprilie traseul 
nu a fost redeschis. Și este atît 
de necesar. Efectivele reduse de 
elevi, lipsa bazei materiale (ac
tuala școală generală de I—IV 
ani are trei săli, dintre care una

C.A.P. Guțești. Sfîrșitul fiecărei decade este evidențiat la „pa
noul realizărilor". în prima jumătate a anului, s-a reușit un 
spor mediu zilnic in greutate superior cu 162 grame față de 

prevederi.
Foto: ȘTEFAN WEISS

necorespunzătoare) nu permit 
înființarea unei școli de 8 ani 
la Agîrbiciu. Și dacă sătenii 
înțeleg acest lucru, I.T.A. Cluj 
trebuie să-i înțeleagă si ea. 
Neîntîrzlat l

Curier juridic
Ion Anghel, București i Pe

rioada cît v-ațl satisfăcut sta
giul militar nu se consideră 
vechime în meserie. Legea nr. 
12/1971- stabilește că perioadele 
lucrate ca salariat al unei or
ganizații obștești (de exemplu

tiv de conducere al întreprin
derii vă poate Insă acorda o 
reducere a acestei vechimi, de 
pînă la 2 ani, țlnînd seama de 
rezultatele pe care le obțineți 
în producție, de faptul că pe 
lingă școala profesională ați ab
solvit și școala de maiștri. Pen
sionarii de invaliditate de gra
dul III (cazul dv.) care au lu
crat și în cursul perioadei de in
validitate la calcularea vechimii 
în muncă, a vechimii neîntre
rupte In aceeași unitate, se in
clud și aceste perioade, cu ex
cepția cînd s-a încetat activita
tea din motive imputabile (in-

^Sclnteii
tineretului

FILMUL 1
PENTRU 

TINERET Â

Modele și

antimodele
1. Există filme destinate tineretului. Nu odată am citit Pe 

afișe : „Film pentru tineret". In producția cinematografică ro
mânească un exemplu recent ÎI constituie „Săgeata căpitanu
lui Ion" despre care critica a exprimat un aspru punct de ve
dere. Credeți că un astfel de film își justifică denumirea de 
„Film pentru tineret" ?

2. Ce calități credeți că ar trebui să aibă un film des
tinat tineretului ? Ce se așteaptă de la el ?

3. Cunoașteți vreun exemplu bun de astfel de filme în ci
nematografia română și cea mondială ?

4. încercăm să diferențiem filmele cu și despre tineri de 
categoria filmelor „pentru tineret". Care ar trebui să fie pon
derea acestor filme în contextul discuției noastre 7

ȘTEFANIA
cercetător științific la

STERIADE.
Institutul de filozofie.

1. Nu se poate vorbi de „ti
neret" în general. Găsim și aici 
aceleași stratificări pe care le 
întîlnim într-o categorie mai 
lungă numită „public". Diferen
țierile sînt și aici determinate 
de factori socio-demografici, a- 
dică de mediu, de sex. de pro
fesie ș.a.m.d.

Lucrez din 1960 în cercetarea 
axată chiar pe aceste probleme 
și rezultatele sînt departe de a 
fi îmbucurătoare.

Preferința certă a tinerilor 
este filmul de aventuri, filmul 
„cu pistolari" cum îi spunea un 
tînăr din Sibiu. Iar atunci cînd 
nu-1 găsesc, îl înlocuiesc cu me
lodramele ieftine de genul s „O 
floare și doi grădinari".

Atracția spre aceste filme se 
explică în primul rînd printr-o 
necesitate psiho-afectivă. Tinerii 
vor să se deconecteze, să se 
distreze, caută acea satisfacție, 
care pe ecran poate apare pe li-

nia dreptății, a cutezanței, a jus
tiției. Sigur nu acestea sint fil
mele la care întîmim inscripția 
„pentru tineret" dar acestea sînt 
filmele pe care le doresc ei. 
N-am văzut „Săgeata căpitanu
lui Ion", dar știu că sînt destule 
filme care, mediocre fiind, sau 
slabe fac un deserviciu tineri
lor.

2. Ca să știm ce calități tre
buie să aibă un film „pentru 
tineret" ar trebui să știm ce 
caută, ce așteaptă, tinerii de la 
aceste filme ? Mai întîi e sa
tisfacția aceea despre care am 
vorbit mai sus. Apoi, „proble
me pe care nu le-ntîlnesc în 
viață", iar majoritatea se mul-

țumesc cu acea formulă liniști
toare a unui — aș îndrăzni să-1 ’’ 
numesc — „catarsis" de supra- * 
față, (adică probleme ușoare,'-’ 
cărora li se găsește și soluția în 
final). ■

Trebuie să întrebăm și să ne., 
întrebăm în ce măsură tinere
tul nostru e dispus să se pri
vească în față, să se confrunte 
cu adevăratele sale probleme. 
Pentru că nu e greu să-1 mora
lizezi, să-i faci educație. Dar 
mai greu să-1 determini să se 
educe, să se cunoască puțin, să 
mediteze . ’ “ 1 „
răspunsul. Cred că de vină este, 
și școala, care nu face fuziunea, 
între cele două căi de educa- „ 
ție : comunicarea de masă și . 
procesul de învățămînt. Pentru ’ 
că atracția spre producțiile' 
facile, ieftine, mediocre, ,nu ' 
manifestă numai în domeniul 
filmului, ci și al teatrului și al 
muzicii.

3. îmi amintesc că un film» 
bun, de mare succes și în rîn- 
dul tineretului, a fost „Procesul 
de la Niirenberg".

4. Sigur că ar trebui să ofe^“ 
rim tinerilor filme mai multe și 
mai bune despre ei, despre 
adevăratele lor probleme, filme 
care să-i oblige la acea medita
ție și cunoaștere de sine despre^ 
care am vorbit.

și să caute singur -

ROMULUS RUSAN. '«•

1. N-am văzut filmul de care 
întrebați, dar am citit imens 
despre el și nu văd de ce se 
face atîta caz. Un film slab, de 
care se miră toată lumea, nu e 
atît de periculos ca unul me
diocru, care obișnuiește spiritul 
cu comoditatea și-l distrage fil
melor adevărate. Din nenoroci
re. nu toate filmele pentru ti
neret sînt ca „Săgeata...", dar 
toate filmele ca „Săgeata..." 
sînt denumite „pentru tineret". 
Este o îngrozitoare confuzie, a- 
ceea că tineretul e considerat 
un încăpățînat care-și alege ce 
vrea el, dar căruia noi îi mai 
dăm ca supliment și ce vrem 
noi. Dacă el alege un film cu 
gangsteri, noi îi mai dăm unul 
istoric ; dacă-i place filmul de 
dragoste, noi îl corijăm cu o 
dezbatere etică ; preferința pen
tru cutare lucru o suplimentăm 
cu contrariul ei etc., etc. Și 
nici n-ar fi rău. în definitiv, 
așa, dar filmele din a doua ca
tegorie sînt mai slabe, de obi
cei, decît cele din prima, care 
au în spate o tradiție cu adevă
rat industrială. Astfel că indica
ția distribuitorului nostru va fi 
luată de obicei, ca o cacialma.

2. Concluzia este >— în cîteva 
cuvinte — că filmul pentru 
tineret trebuie să fie în primul

rînd de calitate. în al doilea 
rînd — să dea de gîndlt. să 
■lupte împotriva inerției. în al 
treilea rînd, să fie atractiv, pen
tru ca aceste calități să triumfe 
asupra concurenței mediocre <5 •
înșelătoare. Cred că tema nu 
trebuie să intre în discuție, ti- , 
nerii înțelegînd, azi, în epoca 
televizorului, — unii din ei — 
uneori și unele fenomene — mai 
bine decît oamenii maturi. Ideal 
ar fi ca, prin calitate, filmul să 
întoarcă preferințele tînărului 
dinspre așa-numitul film „cu , 
caft" spre filmul de artă : din- , 
spre împușcăturile de pistol spre 
scăpărările de idei. Dar e posibil 
așa ceva ? Depinde de noi si di 
investițiile (mai ales, d-> talent) 1 
pe care le facem, în general. în 
film. i

3. Putem vorbi de „Asul de 
pică" și „Lumină intimă", de 
..Elvira Madigan" și „Joe Hill", 
de „Clasa muncitoare merge în 
paradis" și de „Singurătatea 
alergătorului de cursă lungă", 
de „Castanele sînt coapte", de 
„Privește înapoi cu mînie", de 
,.Rubliov" șl „Solaris".

4. Repet, nu cred că tema 
contează cît acea atracție a 
seriozității de care vorbeam.

rie, treaptă-salarizare, nu con
stituie examen pentru obținerea 
certificatului de calificare.

Vasile Orleanu, Loco i Sta
bilirea în orașele care, potrivit 
legii, sînt declarate orașe mari, 
se face în anumite condiții re
glementate de art. 1 din Decre
tul 307/1971. întreprinderea la 
care lucrați solicită anual prin 
ministerul de resort, Consiliului 
de Miniștri, aprobarea pentru 
numărul de salariați ce urmează 
să-și stabilească domiciliul în 
municipiul București. In baza 
■probării numerice, ministerul 
emite aprobări nominale pentru 
toate locurile aprobate. Toate 
acestea se certifică prin adeve
rința eliberată de conducerea 
întreprinderii cu care salariatul 
respectiv se prezintă la organul 
de miliție.

Mircea
Pentru că 
serale ale 
și aveți o 
12 luni în 
rior absolvirii cursurilor, 
mează să fiți salarizat cu sala
riul tarifar 
de bază al 
ner. Dacă 
examenului 
o vechime 
In funcții 
maistru) în
<lor absolvite, aveți dreptul să 
Ițiți încadrat crin examen sau 
concurs ca subingîner principal 
beneficiind de salariul prevăzut 
la funcția aceasta în anexele la 
H.C.M. nr. 914/1968, la nivelul 
de bază sau la o gradație care 
să vă asigure o creștere cu 1—2 
clase a salariului tarifar de 
încadrare pe care 1-ațî avut în 
funcția ocupată înainte de pro
movarea cu dinlomă a învăță- 
mîntului de subinginer.

Redactorul rubricii 
LIDIA POPESCU

Ambrozie — Iași : 
ați absolvit cursurile 
secției de subîngineri 
vechime de cel puțin 
cîmpul muncii ante- 

ur-

prevăzut la nivelul 
funcției de subingi- 
anterior promovării 
de diplomă ați avut 
de cel puțin 8 ani 
tehnice (tehnician, 
specialitatea studi-

Foto-. AGERPRESNoua întreprindere de strunguri SARO — Tîrgovișle.

activist) se iau in considerare 
la determinarea vechimii in 
specialitate numai pentru per
sonalul tehnic, economic, de 
aită specialitate șl administra
tiv. In cazul dv. ca să promo
vați într-o altă categorie, ca 
lăcătuș, se va tine seama nu
mai de perioadele cit ați lucrat 
în această meserie sau în altele 
înrudite, cum este de exemplu 
cazangerla.

Pentru încadrarea în catego
ria 6 absolvenții școlilor profe
sionale trebuie să aibă o vechi
me în muncă de cel puțin 10 
ani. Din datele pe care ni le-ați 
dat nu reiese că îndepliniți a- 
ceastă condiție. Organul colec-

disciplină, arestare etc.).
Simion Merlușcă, satul Sulța, 

jud. Bacău i Deși redacția v-a 
mai răspuns, dv. susțineți niște 
lucruri care nu au acoperire. 
Intr-adevăr, în anul 1967 în ca
drul I.R.E. Bacău a funcționat 
un curs de calificare în meseria 
„Electrician exploatare și între
ținere LEA j.t.“, fără scoatere 
din producție. Cel 81 de mun
citori care au urmat acest curs, 
au primit, conform procesului 
verbal nr. 7154 al comisiei de 
examinare, certificate de califi
care. Dv. n-ați absolvit cursul, 
deci nu puteți beneficia de 
certificatul respectiv. Exame
nul pentru încadrare în catego-

— Integrarea televiziunii în 
procesul de învățămînt la nivel 
național a fost concepută și rea
lizată ca acțiune pedagogică 
bazată pe cercetare.

Colectivele mixte cercetători- 
profesori au studiat, la nivelul 
fiecărui județ. în trei etape, pe 
baza unor instrumente de cer
cetare unice pentru întreaga 
țară (probe obiective de com
portament, chestionare pentru 
elevi și profesori, fișe de obser
vație a lecțiilor), eficiența te
leviziunii școlare. S-a realizat 
astfel un flux informațional con
tinuu între cercetare și practică 
și o perfecționare, „din mers" a 
acțiunii. Rezultatele obținute ne 
întăresc convingerea că numai 
prin munca în comun a specia
listului cercetător și a celui de 
la catedră, bazată pe obiectivi
tate și spirit critic, se pot de
termina problemele deschise, a- 
cestea se pot ierarhiza și trata 
în spiritul concepției care ori
entează efortul general al cer
cetării, se pot descoperi și im
pune soluțiile optime.

— Televiziunea școlară s-a 
impus deci pe baza unor cerce
tări aprofundate. Tot ele i-au 
relevat calitățile în procesul de 
învățămînt.

— Printre celelalte mijloace 
de comunicare in masă puse in 

. serviciul școlii, televiziunea 
prezintă un dublu avantaj : ve
hiculează o imagine cu majori
tatea caracteristicilor realului, 
în mișcare și schimbare — ima
ginea filmică ; asigură pătrun
derea acestei imagini, pe o arie 
mare de difuzare, concomitent, 
în majoritatea școlilor din țară, 
în condiții de economicitate mai 
mare decît în cazul folosirii fil
mului didactic.

Prezența televiziunii școlare 
a egalizat condițiile de învăța
re ale elevilor din întreaga țară 
din punctul de vedere al pre
zenței imaginii dinamice. De 
asemenea, după cum arată ob
servațiile efectuate în timpul 
cercetărilor, prezența televiziu
nii reprezintă unul din factorii 
care au contribuit la creșterea 
preocupării tuturor cadrelor di
dactice antrenate în acțiunea 
pentru renovarea tehnologiei di
dactice în ansamblul său. In 
acest sens, putem vorbi de „ca
racterul democratic" al acestui 
mijloc de învățămînt.

— Respectînd „rigorile" unui 
interviu : ce perspective de dez
voltare prevedeți televiziunii 
școlare ?

— Principalele direcții de 
dzvoltare a televiziunii merg în 
sensul orienrării spre calitatea 
superioară (din punct de vede
re științific, pedagogic, estetic) 
a emisiunilor, spre valorifica
rea emisiunilor în contextul 
inovării profunde a tehnologiei 
didactice.

Integrarea televiziunii școla
re trebuie să se asocieze în mod 
organic cu mtrenarea elevilor 
în activități și forme variate în 
condițiile unor relații de cola
borare profesor-elev, orientate 
spre trezirea interesului și mo
tivației elevilor, spre educarea 
disciplinei interioare, a discipli
nei activității.

Aceste două mari direcții de 
dezvoltare a televiziunii școlare 
indică și căile de eliminare și 
diminuare a limitelor 
mijloc de învățămînt,
care așa cum se afirmă în lite
ratura pedagogică, poate deveni 
mai util sau mai puțin util, în 
funcție de condițiile în care este 
folosit.

GUSTURILE
NU SE DISCUTĂ
(Urmare din pag. I)

acestui 
mijloc,

aici se transportă masa la cre- 
șa, grădinița și spitalul uzinei.

— E drept, mai avem și ne
cazuri, în primul rînd cu apro
vizionarea — ne declară tova
rășul Nicolae Anghel, șeful can- 
tinei-restaurant. In depozitele 
Centrului de legume-fructe nu 
găsim aproape nimic, chiar și 
acum, în plin sezon de re
coltare a acestor produse. 
Sîntem nevoiți să colindăm ma
gazinele de specialitate, 
prețurile oricum sînt 
mari, cînd, de fapt, 
nr. 9/1971 acordă tuturor 
nelor-restaurant dreptul 
bat comercial. Dar magazinele 
nu oferă rabat și să fim drepți, 
nici acolo nu prea găsești legu
me. în consecință, chiar și as
tăzi, depozitul nostru e aproape 
gol. Cumpărăm doar de pe o 
zi pe alta.

Iată-ne și la întreprinderea 
mecanică de utilaj tehnologic. 
Numeroși salariați cu care dis
cutăm sînt profund nemulțumiți 
de calitatea și cantitatea mîn- 
cării. Ni se relatează că șnițe
lele, chiftelele, carnea de la 
felul doi sînt, aproape invaria-

unde 
mai 

Legea 
canti- 
la ra-

bil. sub gramaj. Nu o dată, la 
desert se distribuie cîte o bu
cată de rahat (prețul... 25 bani!), 
sau doi biscuiți, sau o „Euge
nia". Uneori, se mai servesc și 
prăjiturele. De pildă, în. ziua 
vizitei noastre erau gogoși. Dar 
ce gogoși ! Le-am văzut în gă
lețile cu resturi alimentare, du
pă ce se mușcase din ele o sin
gură dată. Explicația : fuseseră 
pregătite în ulei rînced, care, 
pe lîngă asta, mai avea și gust 
de ceapă prăjită.

— Mi-e și rușine să așez pe 
masa abonaților o asemenea 
mîncare — se confesează 
na Pascaru, responsabila 
tinei. Sînt aici din 1964,

Ele- 
can- 
dar 

nu-mi amintesc de vreo altă si
tuație asemănătoare. Oamenii se 
retrag de La cantină, preferă 
să-și aducă de acasă, hrană re
ce. Mai avem doar 66 abonați 
la meniul normal și 23 la regim. 
Nu, masa n-o pregătim noi. ci 
cantina Rafinăriei Ploiești, aflată 
la vreo 300 de metri de aici.

Ajungem și la cantina Rafi
năriei. Aici, Constantin Nicu, 
președintele comitetului de can
tină, ne spune din capul locu
lui !

— Sîntem cu toții foarte mul
țumiți. La începutul anului, a

servit masa la noi și un tovarăș 
cu muncă de răspundere la 
București și i-a plăcut. Nu pu
teți afirma contrariul 1

Privim galantarul absolut gol 
(lăsat totuși în priză I), feliile 
de pline aruncate pe o tejghea, 
printre farfurii cu toxice pentru 
muște, mozaicul nespălat de cine 
știe cînd și nu ne vine să cre
dem că această situație e vă
zută în roz de către șeful co
mitetului de cantină (un salariat 
vîrstnic), pe motiv că aici a mîn- 
cat, în urmă cu 5 luni, un tova
răș de la București, care a zis 
atunci că masa e bună. Cerem 
condica de sugestii și reclamații 
și citim, într-o zi luată la în- 
tîmplare : „Plătim cinstit, vrem 
să fim respectați : meniul să 
reprezinte exact suma plătită. 
Și astăzi mîncarea a fost ori
bilă, cu gust stătut". (Semnează 
Vasile P. Vasile de la cercetări 
și Gh. Miroiu de la depou).

Aceștia or fi niște răuvoi- 
E de părere tovarășul 

Nicu. Știți și dum- 
cum sînt oamenii...

că nemulțumiri ase- 
ba chiar și mai și,

tori !
Constantin 
neavoastră

Dar iată 
mănătoare, .. _ , ,
găsim destule în condică. Pe
semne... la această cantină ser
vesc masa numai răuvoitori ? 
Așa pare că își închipuie șeful 
comitetului de cantină. Cum 
rămîne atunci cu afirmațiile 
personalului de la bucătărie, 
care ne-a declarat, în prezența 
secretarului comitetului U.T.C. 
pe rafinărie, că masa e foarte 
slabă, că porțiile de carne sînt 
mici, sub gramajul legal, că pici 
măcar cartofi nu se găsesc în
tr-o ciorbă ?
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Față cu greutățile
(Urmare din pag. I) 

necesar, particular. Așadar, nici o integrare sociala (într-un 
colectiv mai mare sau mai restrîns) nu poate fi realmente 
efectuată fără restructurări interioare, iar individul este da
tor să știe cum se reacționează față de un eveniment frus- 
trant. Numai astfel poate el să-și reorganizeze comportamen
tul, atunci cind desfășurarea obișnuită a comportamentului e 
blocată de un obstacol — adaptîndu-se la situație, va putea 
să-și atingă țelul, parcurgind alte căi, dar nerenunțînd la 
scopul inițial propus.

Realizînd recent o anchetă T.V. am fost prin citeva uzine și 
fabrici (bucureștene și din provincie) ; m-a surprins relativa 
ușurință cu care o parte din tineri - altminteri destul de se
rioși - cedează, se dau bătuți, înfrînți, atunci cînd întîlnesc 
un obstacol, adică : dacă au un necaz cu maistrul (niște ob
servații neîntemeiate sau făcute pe un ton nepotrivit, neprin
cipial)... dacă, după un timp, constată că transportul în co
mun e defectuos pînă acolo, la locul de muncă, gata... cer 
transferul. Indiscutabil, orice om, orice tînăr simte imperios 
necesitatea ca, și la locul de muncă, să domnească dreptatea, 
echitatea, bunăvoința și raporturile tovărășești, tot așa cum 
calitatea transporturilor în comun influențează, vădit, nu nu
mai punctualitatea muncitorului, ci și buna lui dispoziție la 
lucru. 5a te dai insă bătut numaidecît, să nu încerci să i te 
impui maistrului care a fost nedrept (să acceptăm această 
varianta) cu tine, să nu poți pune ceasul să sune cu 15 mi
nute mai devreme, în zori, numai și numai ca să te stabilizezi, 
.sa. „ ci ”Pr'z°" într-un colectiv în care să-și poți dezvălui ca
litățile, priceperea, în care, treptat, să-ți cucerești un loc de 
baza, temeinic, trainic, garanție pentru viitor, pentru familia 
pe care ai de gînd s-o întemeieri etc ? De nenumărate ori 
am avut prilejul să constat că pripeala unora de a-și cere 
„lichidarea" nu trăda, in fond, decît un prag scăzut la frus
trare și, implicit, un infantilism prelungit în mod nejustificat, 
un..b.a!?st- Sâ vrel sâ te desfășori plenar, pe măsura perso
nalității tale, dar să uzezi de atuurile copilăriei (amintiți-vă, 
cind erați mici, cum spuneați : „Mă supăr, îmi iau jucăria 
in_aP°'8 cel Puf'n nedrept față de propria persoa- 

ș na I Fiind primul care te respecți (tocmai fiindcă știi să de- 
pășești greutăți inerente), stimulezi și respectul celorlalți.

? ......................________________

Am notat și alte declarații a- 
semânătoare, cît și faptul că 
responsabilul cantinei, Dumitru 
Apostol, a fost și amendat în 
repetate rînduri de Sanepid, 
pentru faptul că predă la bucă
tărie alimente alterate. De ase
menea, alte fapte : aici; secreta
rul comitetului U.T.C. habar 
n-avea de situație, uteciștii n-au 
efectuat nici un control, nu s-a 
organizat niciodată vreun schimb 
de experiență cu cantinele frun
tașe din 'alte întreprinderi plo- 
ieștene, prilej cu care ar fi a- 
vut destule de învățat adminis
tratorul, șeful comitetului de 
cantină, organizația U.T.C. și 
sindicatul, care, împreună, nu 
ridică un deget pentru a pune 
lucrurile la punct, ci zîmbesc 
nostalgic, rememorînd aprecie
rile de demult ale oaspetelui din 
Capitală.

— Nici noi n-am știut că lu
crurile stau așa la cantină — 
ne-a declarat. în final, tovarășul 
Vasile Paraschivoiu, secretarul 
comitetului de partid pe rafină
rie.

Că lucrurile „stau așa" ne-am 
convins ; ne-au declarat oame
nii care mănîncă acolo, am ci
tit în condică, am auzit cele 
spuse de înseși femeile care 
pregătesc și servesc masa. Cre
dem, însă, că nu trebuia să se 
aștepte o sesizare, două sau 
nouă pentru ca toți factorii în 
drept — și în primul rînd orga
nizația U.T.C., ai cărei membri 
constituie majoritatea abonați
lor la cantină — să se alarme
ze și să_ ia atitudine. Sperăm, 
totuși, că o atitudine corespun
zătoare va fi luată măcar 
acum încolo.

Masa poate fi servită. Un asemenea cadru (ce-i drept, foarte plă
cut), poate fi întîlnit la cantinele întreprinderilor „Dorobanțul", 
„l Mai“ și, din păcate, cam atît. Foto: O. PLEC AN
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Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele Republicii Populare Democrate Coreene
PHENIAN

Dragă tovarășe Kim Ir Sen,
în numele Comitetului Central al Partidului 

Comunist Român, al Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, al poporului român 
și al meu personal, vă adresez Dumneavoastră, 
Comitetului Central al Partidului Muncii din 
Coreea, Comitetului Popular Central și poporului 
frate coreean un călduros mesaj de prietenie și 
solidaritate internationalists.

Poporul român urmărește cu sentimente de 
profundă simpatie activitatea creatoare pe care 
o desfășoară poporul coreean, sub conducerea 
Partidului Muncii din Coreea, în frunte cu 
Dumneavoastră, pentru construirea socialismu
lui în R.P.D. Coreeană, eforturile susținute în
dreptate spre înfăptuirea aspirației naționale 
fundamentale a poporului coreean — unificarea 
pașnică și independentă a patriei. Publicarea 
în urmă cu un an a Declarației comune privind 
îmbunătățirea relațiilor dintre Nordul și Sudul 
Coreei și reunificarea țării a reprezentat un 
moment de semnificație istorică pentru destinele 
întregului popor coreean.

Recentele Dv. propuneri constructive, din 23 
iunie a.c„ privind măsurile menite să ducă 
la apropierea dintre Nord și Sud, să împiedice 
divizarea Coreei și să contribuie la reunificarea 
țării constituie o nouă și elocventă dovadă a 
poziției principiale consecvente promovate de 
Partidul Muncii din Coreea și guvernul R.P.D. 
Coreene, pentru realizarea năzuinței legitime a 
poporului coreean de a trăi într-un stat unitar, 
făurit prin eforturile proprii ale întregii națiuni 
coreene, pe cale pașnică și independentă, fără 
amestec din afară.

Salutînd cu căldură noua Dv. inițiativă, în
dreptată spre înfăptuirea dezideratului de uni
tate al întregii națiuni coreene, vă asigurăm, 
simate tovarășe Kim Ir Sen, de deplina solida
ritate și întregul sprijin din partea poporului 
român față de cauza dreaptă a poporului co
reean. Totodată, îmi exprim profunda convin
gere că relațiile de prietenie si colaborare fră
țească dintre partidele și țările noastre se vor 
amplifica și întări tot mai mult, in interesul 
ambelor popoare, al luptei antiimperialiste, al 
cauzei generale a socialismului și păcii.

NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Delegația sindicatelor din Re
publica Socialistă Cehoslovacă, 
condusă de tovarășul Karel 
Hoffmann, membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, președintele Consiliului 
Central al Mișcării Sindicale 
Revoluționare — R.O.H. — care, 
ia invitația Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicate
lor din România, a făcut o vi
zită de prietenie in țara noas
tră, a plecat joi spre patrie.

La Institutul de cercetare și 
pr. iectare pentru industria elec
trotehnică din Capitală, a avut 
loc o sesiune de comunicări 
tehnico-științifice consacrată Zi
lei constructorilor de mașini.

Intr-o atmosferă de vibrant 
entuziasm, participanții la se
siune au adresat o telegramă 
C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, prin 
care șe angajează solemn de a 
nu precupeți nici un efort de 
a-și pune întreaga pasiune ști
ințifică în slujba îndeplinirii e- 
xemplare a sarcinilor trasate de 
Congresul al X-lea și de Con
ferința Națională ale partidului 
precum șl a angajamentelor a- 
sumate în vederea realizării cin
cinalului înainte de termen.

„Vizita pe care am efectuat-o 
in România — a declarat la ple
carea din București. Mohamed 
Boumoud, subsecretar de stat 
pentru învățămîntul primar și 
secundar al Regatului Maroc, se 
situează in cadrul relațiilor de 
strînsă colaborare existente în
tre cele două țări. Relațiile bi
laterale româno-marocane s-au 
dezvoltat mult în ultimii ani. 
Vizita in Maroc, în decembrie 
1970 a președintelui Consiliului 
de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, la invitația Maiestă
ții Sale Hassan al II-lea. rege
le Marocului, convorbirile și 
contactele dintre cei doi șefi de 
state, hotărîrile luate cu acel 
prilej, relevă evoluția ascen
dentă a legăturilor dintre Româ
nia și Maroc, in interesul celor 
două țări, al cauzei păcii și 
prieteniei între popoare.

Discuțiile pe care le-am avut

Tinerii de la 
„rezervoare64 

(Urmare din pag. I)
— Intr-adevăr — e de acord 

cu calculele Constantin Merișan. 
A .-obținut un ritm de monta
re mai mare chiar decit ne-am 
propus inițial. Și nu întimplă- 
tor. Am căutat și ne-a stat în 
putință să mergem ceva mai 
repede întrucît băieții ce ne 
preced în flux tehnologic, — 
strungar, lăcătuș, zidar — au 
înțeles să sprijine inițiativa 
noastră punîndu-ne la dispozi
ție mai devreme o cantitate 
sporită de semifabricate ce sînt 
asamblate în corpul rezervoa
relor. Așa incit ne gindim să 
mărim angajamentul inițial cu 
încă 50 de bucăți.

Este vorba, așadar, de o ini
țiativă care pornită dintr-un 
sector de fabricație a polarizat 
atenția nu numai a uteciștilor 
care lucrează acolo, dar și a 
celor cu care ei colaborează di
rect în flux tehnologic.

— Și numai a lor — preci
zează tovarășul inginer Anghel 
Dan. Aflînd despre inițiativă, ti
nerii muncitori din organizația 
U.T.C. de la capete de distribu
ție au decis să-i răspundă. 
Cum anume ? Executind lunar 
montarea a cite unui cap de 
distribuție, suplimentar față de 
sarcinile de plan.

— Cum merge treaba 1 îl în
trebăm pe Marcel Dinu, unul 
din cei 21 de uteciști care și-au 
asumat ducerea la bun sfîrșit 
a „răspunsului" despre care a- 
mintea secretarul U.T.C.

— Nici o grijă, obișnuim să 
ne ținem cuvîntul. Pe data de 
10 iulie cel de al treilea cap de 
distribuție va fi gata de pre
dare.

Comentariile suplimentare 
sint de prisos. Se cere însă 
precizat că înțelegînd necesita
tea onorării cu promptitudine 
a obligațiilor față de beneficia
rii externi, uteciștii întreprin
derii mecanice de utilaj tehno
logic Buzău și-au aplicat cu 
atenție privirea asupra proprii
lor posibilități, au ajuns la con
cluzia că pot mai mult, că fie
care dintre ei și toți la un loc 

•sînt capabili să determine de
vansarea termenelor de livrare 
prevăzute în contracte. Bilanțul 
înregistrat de ei pină acum nu 
face decit să confirme o dată 
în plus rezultatele pozitive ce 
se obțin atunci cind tinerii, or
ganizația U.T.C. se implică di
rect în rezolvarea problemelor 
majore cu care se confruntă în
treprinderea unde lucrează. 

cu factori de răspundere în do
meniile învățămîntului, științei 
și culturii, finalizate prin sem
narea Programului de schim
buri culturale și științifice între 
România și Maroc, pe anii 1973- 
1974, și a unui Protocol de co
laborare și cooperare pe linie 
de învățămînt — a precizat Mo
hamed Boumoud — lărgesc sfe
ra relațiilor româno-marocane.

Sînt fericit — a spus în în
cheiere oaspetele marocan — că 
am avut prilejul să cunosc ne
mijlocit realitățile unei țări ale 
cărei remarcabile progrese în 
toate domeniile sînt demne de 
admirat, ospitalitatea și hărnicia 
unui popor despre care voi păs
tra cele mai frumoase amintiri 
și sentimente de stimă și prie
tenie".

Joi s-a semnat la București 
protocolul de schimburi artisti
ce, pe anii 1974 și 1975 între A- 
genția Română de Impresariat 
Artistic- A.R.I.A. și Agenția de 
Impresariat din U.R.S.S. — Gos- 
koncert.

CRONICA U.T.C.
Ieri a sosit în Capitală o 

delegație a Uniunii Tinere
tului Comunist Leninist din 
U.R.S.S., condusă de tova
rășul Evghenii Doronin, se
cretar al C.C. al U.T.C.L. 
din R.S.S. Estonia, care, Ia 
invitația C.C. al U.T.C., va 
întreprinde o vizită în țara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul 
Otopeni. delegația a fost sa
lutată de tovarășul Nicolae 
Croitoru, adjunct de șef de 
secție la C.C. al U.T.C., de 
activiști ai C.C. al U.T.C.

Au fost de față reprezen
tanți ai Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București.

(Urmare din pag. 1)

listă. Ritmul mediu anual de, 
creștere de 11,5—12 la sută 
stabilit la Congresul al X-lea 
al P.C.R. pentru construcțiile 
de mașini a devenit astăzi de 
peste 18 la sută, iar sporurile 
de producție actuale îl vor 
ridica desigur și mai sus pînă 
la finele cincinalului. In fa
voarea acestei ultime afirma
ții pledează depășirile de plan 
cu care au încheiat acest se
mestru multe din unitățile 
constructoare de mașini. Și 
cum altfel, dacă nu din inte
riorul unei mari uzine — ca 
23 August din Capitală — de 
pe platforma la zi a realiză
rilor ei, putem prezenta at
mosfera, sentimentele cu care 
constructorii de mașini își 
sărbătoresc ziua lor. Pe car- 

. tea de vizită a acestui colec
tiv, au fost înscrise și la fine
le lunii iunie, importante can
tități de producție suplimen
tară : 33 motoare, 32 locomo
tive Diesel hidraulice, un 
compresor, 182 tone utilai 
chimic, piese de schimb in 
valoare de 13,3 milioane lei, 
578 tone piese brut forjate, 
matrițate Și ambutisate. Ală
turi de vîrstnici aceste reali
zări poartă și semnătura celor 
7 000 de tineri din uzină. Via
ța, entuziasmul, dîrzenia luci
dă, mîndria cu care muncesc 
și învață cițiva dintre ei frun
tași în întrecerea utecistă ne 
ajută să schițăm portretul 
demn de admirație al tînăru- 
lui constructor de mașini.

NICOLAE MUȘAT, strun
gar, secretarul organizației 
U.T.C. de la atelierul de uzi- 
naj ușor, schimb B, secția 
motoare : își depășește norma 
in fiecare lună cu 30—35 la 
sută. Are timpul împărțit ri
guros între muncă, învățătură 
și odihnă. Este obișnuit să 
muncească mult, organizat, cu 
tenacitate. Este fiu de țăran, 
din comuna Șoldanu, Ilfov. 
Navetist, lată programul lui 
de fiecare zi: deșteptarea la 
4,30, intrarea în uzină la 6,10, 
plecarea din uzină la 15,30, o 
oră, cel mult, de sport — 
tenis sau fotbal — două ore 
și jumătate de învățătură 
e elev la liceu, la fără frec
vență, acum a absolvit cla
sa a Xl-a — din cind. în 
cînd un film sau un spec
tacol, o carte.
tos, are

Este sănă- 
suficient timp pen-

merge „ca pe roate"
(Urmare din pag. I)

Secția, de mecanizare de la 
Răstoaca. 11 solicităm pe meca
nicul de întreținere. Ion 
Diță, deranjindu-1 de la o „tac- 
cla“ foarte așezată la umbră, 
susținută cu alți tovarăși de-ai 
săi, mecanici.

— Gata combinele 7
— Gata. Chiar acum a fost pe 

aici tovarășul ing. Țopanu de la 
Trustul județean de mecanizare 
în control. Ne-a spus să mai re
parăm cite ceva pe ici pe colo.

— Proba cu boabe ați făcut-o ?
— Nu.
Iată, deci, cit de pregătiți sint 

mecanizatorii de aici pentru a 
începe recoltarea celor 500 de 
hectare de cereale. Să mai adău
găm că o presă din cele aflate 
în dotare era defecta și nimeni 
nu se gîndea să o repare. La ate
lierul cooperativei agricole de 
abia acum se confecționau plat
forme pentru transportul balo- 
ților. După părerea mecanicului 
Ion Diță însă, pe care o consi
derăm autorizată, aceste usten
sile sint foarte grele și nu vor 
putea fi tractate la prese. „Șltiți, 
nu am luat pînă acum legătura 
cu cei de la C.A.P. ca să ne în
țelegem, căci altfel le spuneam 
noi cum să le facă. Dar în orice 
caz mai avem timp de îndreptat 
lucrurile ; bine că nu începe 
miine secerișul".

De același lucru se bucură și 
mecanizatorii de la secția care 
deservește cooperativa agricolă 
din Golești. Nici aici nu se fă
cuse proba cu boabe, a etanșei
tății, la nici una din combine. 
Ce-i drept, erau toate aliniate, 
vopsite proaspăt, dar nu ni s-a 
părut deloc justificată prezența

tru odihnă, 
din muncitorii cu 
pregătire profesională, 
mult suflet în îndrumarea co
legilor mai tineri, îi place
munca de. secretar U.T.C. 
Vorbește cu vădită satisfacție 
despre motoarele care func
ționează cu picule făcute de 
el. Băiatul de țăran, din Șol- 
danu, a devenit un foarte pri
ceput constructor de motoare.

MIHAI ALEXANDRU — 
frezor, la secția motoare, ate
lierul uzinaj greu. Are 25 de 
ani, școala profesională, liceul 
seral, este căsătorit și foarte 
mîndru de fetița lui, care a- 
cum cîteva zile a împlinit 1 
an. Are doar categoria a 4-a 
de încadrare, dar execută în 
mod curent lucrări de a 6-a. 
E fruntaș în întrecerea ute
cistă. își depășește norma cu 
30 la sută „pentru realizarea

a ajuns unul 
înaltă 
Pune

Constructor

mașini
înainte de ter- 

contribuția mea".
cincinalului 
men, asta e 
Execută operații de mare fi
nețe, la arborele cotit, „ini
ma motorului", cum i se mai 
spune.

— De cînd sînt frezor, 
prin mina mea au trecut cel 
puțin 4 000 de arbori cotiți 
și n-am rebutat niciunul.

— Cum ai reușit ?
— Cunosc foarte bine nu 

numai tehnologia, dar am cu
noștințe temeinice de desen 
tennic, acord mare importan
tă ascuțirii cuțitelor, reglării 
mașinii și organizării locului 
de muncă. Mă pasionează 
meseria asta de constructor 
de mașini. Fiecare om este 
înclinat să spună că meseria 
lui e cea mai frumoasă, mai 
interesantă, dar cea de con
structor, pe lingă aceste atri
bute mai are unul: zic eu că 
e cea mai importantă mese
rie din cite există. Ea e 
foarte pretențioasă: solicită 
multă inteligență, o temeini
că pregătire teoretică, nu 
doar practică.

DAN DRAGOMIRESCU

TELEGRAMĂ
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, NICOLAE CEAUȘESCU, 
a primit din partea șefului gu
vernului Republicii Malgașe, 
GABRIEL RAMANANTSOA, ur
mătoarea telegramă :

Am fost deosebit de impresio
nat de urările și felicitările pe 
care Excelența Voastră a bine
voit să ni le trimită cu ocazia 
sărbătorii noastre naționale.

La. rîndul meu, vă transmit 
urări pentru dezvoltarea relații
lor între țările noastre, in inte
resul popoarelor român și 
malgaș.

Cu prilejul celei de-a Xl-a 
aniversări a Zilei independenței 
Republicii Algeriene Democra
tice și Populare, Institutul ro
mân pentru relațiile culturale 
cu străinătatea a organizat, joi, 
o seară culturală.

Cu prilejul Zilei naționale a 
Republicii Venezuela, ambasa
dorul acestei țări la București, 
Juan Uslar Pietri, a oferit joi 
un cocteil.

etichetei „Bun pentru recoltat, 
1973“. Liniște deplină am întîl- 
nit și la cooperativă unde se 
confecționaseră doar 2 plat
forme transportoare pentru ba- 
loți. Bizară ni s-a părut și pasi
vitatea manifestată în ceea ce 
privește soarta autocamionului 
defect staționat în curtea unită
ții. Nici prin gînd nu-i trecea 
cuiva să îl repare. Șofer există, 
dar n-are ce conduce.

•— Avem noi 6 remorci și o să 
ne descurcăm cu transportul — 
încearcă să-i disculpe șeful sec
ției de mecanizare, Gheorghe 
Moeanu. Este o problemă cu 
piesele astea de schimb.

Oricum, a ține „pensionar" 
un utilaj atît de folositor ori- 
cînd, în care aj investit o sumă 
considerabilă, nu este deloc o 
treabă gospodărească, trădînd 
înainte de toate lipsă de preocu
pare elementară.

La nici una din unități nu am 
întîlnit formațiile de tineri des
pre care ni se vorbea Ia județ. 
„Sîntem aproape de oraș și nu 
prea mai avem tineri la coope
rativă" — a sosit explicația. Nu 
credem însă că în cele două co
mune nu există nici măcar elevi 
sau studenți veniți in vacanță, 
al căror ajutor este și mai pre
țios în cazul de față. Cit privește 
stadiul de pregătire al utilaje
lor, vecinătatea orașului nu-1 
mai poate justifica. Oriunde 
există recoltă trebuie să se ac
ționeze cu operativitate și răs
pundere. Sperăm că am dat 
peste două situații singulare, ne
reprezentative, dar care se con
stituie într-un semnal de alarmă 
ce trebuie tratat cu atenție și 
operativitate maximă.

— frezor, la aceeași secție 
motoare, membru în biroul co
mitetului U.T.C. pe uzină. 
Este și el fruntaș în între
cerea utecistă. In fiecare lună 
a reușit să-și depășească nor
ma cu pînă la 30 la sută.

— De fapt, cei mai mulți 
dintre tinerii din secția noas
tră, ne spune el, își depășesc 
cu regularitate normele, dau 
producție de înaltă calitate. 
O arată și rezultatele rapor
tate de colectivul secției 
noastre la sjîrșitul primului 
semestru. Inițial ne angajasem 
să dăm pină la sfîrșitul anu
lui 10 motoare peste plan. 
Pînă acum am realizat deja 
33. Uontmuind. m aceiași 
ritm, pînă la sfîrșitul anului, 
avem toate șansele să fabri
căm în plus vreo 70 de mo
toare.

Ne mai spune că rezulta
tele bune obținute de mai 
toți tinerii din secție se ex
plică în primul rind prin cli
matul de disciplină, de înaltă 
responsabilitate profesională 
instaurat aici: „Cei vîrstnici 
au avut grijă să scoată din 
noi meseriași buni, pe măsu
ra lor. Eu, am ajuns un bun 
meseriaș, datorită tovarășului 
Petre Popescu. De ziua noas
tră, a constructorilor de ma
șini, vreau să-i mulțumesc în
tr-un fel că m-a ajutat să de
vin unul 
riți‘\

GETA 
strungar: 
liceului, timp de 7 luni am 
fost funcționară, mutam niște 
hlrtii clintr-un loc în altul. 
Am citit în ziar că la „23 
August" se primesc și fete 
pentru calificare și am venit. 
De 3 luni sint strungăriță pe 
strungurile astea automate. 
Cîștig bine, îmi place mese
ria, mă bucur mutt că fac par
te din colectivul secției motoa
re. E cu totul altceva : lucrez 
cu precizie, la milimetru, și 
chiar micron, mă lupt cu mi
nutele, mă străduiesc să învăț 
mai mult. La sfîrșitul schim
bului, cind număr piesele fă
cute de mine și văd că mi-am 
depășit norma cu 15—20 la 
sută, am cele mai mari satis
facții. Văd că munca mea e 
folositoare, că din mîinile mele 
poate ieși ceva util. Lucru 
cert, strungăria e o meserie 
frumoasă, chiar și pentru o 
fată.

dintre cei sărbăto-

CHISĂLTȚA —
După terminarea

Se înfăptuiesc obiectivele Hotărîrii plenarei C. C. al P. C. R. privind domeniul mișcării sportive

In perspectivă două acțiuni 
DE ANVERGURĂ NAȚIONALĂ

1IOTARÎREA PLENAREI C.C AL P.C.R. DIN 28 II-2 III 
1973 CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA CONTINUA A EDU
CAȚIEI FIZICE ȘI SPORTULUI PREVEDE :

1. „Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport. îm
preună cu organizațiile de stat și obștești cu atribuții în dome
niul sportului, vor organiza COMPLEXLL POLISPORTIV, 
DENUMIT „SPORT ȘI SANATATE".

2. „Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport, împreună 
cu organizațiile de stat si obștești cu atribuții în domeniul spor
tului, vor organiza o COMPETIȚIE DE MASA CU CARACTER 
REPUBLICAN, pentru pionieri, elevi, studenți, militari, tineri 
muncitori și țărani, care va începe cu unitățile de bază. Aceas

tă competiție se va desfășura pe etape comunale, orășenești, 
județene, interjudețene și se va încheia la fiecare 2 ani, cu fi
nala pe țară".

Tn vederea îndeplinirii acestor sarcini s-a trecut la întocmi
rea proiectelor de. regulament de către colective, alcătuite din 
reprezentanți ai C.N.E.F.S.. U.G.S.R., U.T.C., M.E.I., U.A.S.C.R., 
C.N.O.P., M.A.N., M.I., UCECOM și U.N.C.A.P., care s-au con
sultat cu un număr important de cadre de specialitate din 
diferite domenii de muncă. Proiectele de regulament au fost 
completate, in final, cu observațiile și propunerile tuturor 
organelor și organizațiilor cu atribuții în mișcarea sportivă, 
existînd acordul unanim asupra' conținutului acestora.

Regulamentul complexului sportiv
„SPORT ȘI SĂNĂTATE"

I. SCOPUL 1 Complexul poli
sportiv „Sport și sănătate" con
stituie un important mijloc de 
cuprindere a maselor în practi
carea organizată a exercițiilor 
fizice și sportului în vederea 
dezvoltării fizice armonioase, a 
menținerii sănătății, a creșterii 
■capacității de muncă și a petre
cerii în mod plăcut și util a 
timpului liber, potrivit cu vîrsta, 
particularitățile de sex, posibi
litățile fizice și dorințele aces
tora.

în ansamblul acțiunilor spor
tive de masă, complexul „Sport 
și sănătate" ocupă un loc princi
pal întrucît se adresează tutu
ror cetățenilor începînd cu 
vîrsta de 6 ani, constituind în 
aceiași timp un important cri
teriu de apreciere a gradului de 
pregătire fizică a populației.

II. CONȚINUTUL ȘI STRUC
TURA COMPLEXULUI : Com
plexul polisportiv „Sport și să
nătate" cuprinde un ansamblu 
de exerciții fizice, sporturi in
dividuale, jocuri sportive și ac
tivități turistice.

Probele și normele complexu
lui sînt stabilite diferențiat în 
raport cu vîrsta, sexul și locul 
de muncă al cetățenilor (elevi, 
studenți, militari, salariați din 
întreprinderi, instituții, din co
operația meșteșugărească și din 
mediul sătesc).

Unele probe au caracter obli
gatoriu, acestea fiind prevăzute 
mai ales pentru dezvoltarea ca
lităților motrice de bază, iar 
altele sînt facultative. Cele fa
cultative sînt stabilite în raport 
cu necesitățile sporirii gradului 
de pregătire fizică și sportivă a 
cetățenilor, în vederea organiză
rii utile și recreative a timpului 
liber.

III. CONDIȚII DE PARTICI
PARE. Complexul polisportiv 
„Sport și sănătate" se adresează 
cetățenilor din patria noastră, 
începînd cu vîrsta de 6 ani, par
ticipanții trebuind să efectueze 
vizita medicală obligatorie.

IV. TRECEREA ȘI EVI
DENȚA PROBELOR. In învă-

REGULAMENTUL
competiției sportive de masă cu caracter republican.

Competiția sportivă de masă 
cu caracter republican pentru 
pionieri, elevi, studenți, mili
tari, tineri muncitori și țărani, 
are ca scop cuprinderea acesto
ra la practicarea în mod orga
nizat a exercițiilor fizice și 
sportului în vederea dezvoltării 
armonioase fizice și morale, în
tăririi sănătății și călirii fizi
ce, pentru ridicarea capacității 
lor de muncă.

In același timp ea dă posibi
litatea copiilor și tineretului să 
se Întreacă in mod organizat 
intr-o competiție de mare am
ploare, creind in acest , fel pre
misele depistării și selecționării 
dintr-un număr mare de copii 
și tineri, a unor elemente do
tate pentru activitatea sportivă 
de performanță.

I. — PARTICIPANTI. La a- 
ceasță competiție pot participa 
toți copiii și tinerii care nu 
sînt legitimați la un club sau 
asociație sportivă la una din ra
murii* de sport.

Competiția sportivă de masă 
cu caracter republican se va 
organiza pentru copii și tineret 
pe următoarele categorii de 
virstă :

— categoria l-a : 6—10 , ani, 
pionieri și școlari ; — categoria 
a II-a : 11—14 ani, pionieri și 
școlari ; — categoria a IÎI-a : 
15—18 ani, elevi ; — categoria 
a IV-a : peste 15 ani, tineri din 
întreprinderi, instituții, coope
rația meșteșugărească și din 
mediul rural (inclusiv ucenicii 
la locul de muncă din între
prinderi și cooperație și elevii 
din mediul rural) ; — categoria 
a V-a : peste 19 ani, studenți 
și militari.

Concurentul care a luat parte 
la prima etapă a competiției și 
pe parcursul desfășurării ei de
pășește limita de vîrstă admisă 
de regulament, poate concura 
și în celelalte etape in cadrul 
grupei de virstă la care a în
ceput competiția.

De asemenea, un concurent 
poate participa in continuare 
la competiție dacă, după ce a 
luat parte la una sau mai mul
te etape, a fost legitimat in ca
drul unei școli sportive, asocia
ție, club sportiv etc.

Legitimarea participanților se 
va face pe baza carnetului de 
elev, de student, de militar, a 
legitimației de serviciu pentru 
tinerii din întreprinderi, insti
tuții și cooperație, a adeverin
ței eliberate de consiliul popu
lar pentru tinerii din mediul 
rural.

Dreptul de participare la faza 
superioară se certifică prin în
scrierea în concurs de către a- 
sociația sportivă (consiliul or
ganizației pionierilor și condu
cerea școlii, în școlile generale 
de 8 ani) și organele teritoriale 
departamentale, pe baza rezul
tatelor obținute in fiecare eta
pă. Toți participanții la compe
tiție sint obligați să-și efectue
ze vizita medicală.

II. — CONDUCEREA, OR
GANIZAREA ȘI DESFĂȘURA
REA COMPETIȚIEI. Conduce
rea, organizarea. îndrumarea și 
controlul desfășurării competi

țămintul de toate „.udele, răs
punderea organizării, trecerii și 
evidenței probelor revine profe
sorilor de educație fizică. învă
țătorilor, altor cadre didactice, 
desemnate de conducerea școlii 
sau a institutului de invățămimt 
superior, precum și organizați
ilor de pionieri, organizațiilor 
U.T.C.. asociațiilor sportive din 
școli și asociațiilor studențești.

în armată, sarcina organizării 
trecerii și evidenței probelor re
vine cadrelor desemnate de 
M.A.N, și M. I.

în întreprinderi, instituții, co
operație meșteșugărească și în 
mediul sătesc, responsabilitatea 
organizării trecerii și evidenței 
probelor revine, cluburilor și a- 
sociațiilor sportive, cu sprijinul 
comitetelor sindicatelor și al or
ganizațiilor U.T.C.

Pentru toate categoriile d! 
participanți. trecerea .probelor va 
fi eșalonată pe durata unui an, 
evidența lor ținîndu-se în docu
mentul unic de evidență al com
plexului, carnetul de participant.

După trecerea ultimei probe 
din anul respectiv, participan
tul urmează a se prezenta la a- 
sociația sportivă din care face 
parte pentru a i se înmîna bre
vetul, cunoscând că insigna se 
acordă după cucerirea a două 
sau trei brevete.

Pentru militari evidența pro
belor se va face conform indica
țiilor M.A.N. si M. I.

V. CONDUCEREA ȘI ORGAr 
NIZAREA ACTIVITĂȚII COM
PLEXULUI „SPORT ȘI SĂNĂ
TATE". Complexul polisportiv 
„Sport și sănătate" este organi
zat de C.N.E.F.S. împreună 
cu U.G.S.R., U.T.C., C.N.O.P.
M.E.I., U.A.S.C.R., M.A.N.,
M.I, U.C.E.C.O.M., U.N.C.A.P. 
și Ministerul Sănătății.

Probele complexului polispor
tiv „Sport și sănătate" pot fi 
trecute în concursuri special or
ganizate, cu ocazia participării 
la acțiunile prevăzute în calen
darul sportiv al unității respec
tive (campionatul intern, etape 
de masă a unor competiții spor
tive centrale, județene sau lo

ției republicane revin Consi
liului Național pentru Educație 
Fizică și Sport in colaborare cu 
Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România, Comitetul Central ai 
Uniunii Tineretului Comunist, 
Consiliul Național al Organi
zației Pionierilor, Uniunea A- 
sociațiilor Studenților Comu
niști din România. Ministerul 
Educației și învățămîntului, Mi- 

. nisterul Apărării Naționale, 
Ministerul de Interne, Ministe
rul Sănătății, Uniunea Națio
nală a Cooperativelor Agricole 
de Producție și Uniunea Cen
trală a Cooperativelor Meșteșu
gărești. Reprezentanții acestor 
organizații formează comisia 
centrală. Asemenea comisii vor 
fi constituite și la nivelul ju
dețelor, municipiilor și orașe
lor.

In școli, facultăți. întreprin
deri, instituții, cooperative, u- 
nități militare și la sate, orga
nizarea concursurilor revine 
consiliilor asociațiilor sportive, 
organizațiilor de pionieri. U.T.C. 
și sindicale, sub îndrumarea or
ganelor și organizațiilor de par
tid. Competiția republicană cu 
caracter de masă se organizea
ză cu ediție de iarnă și de vară.

Competiția republicană cu 
caracter de masă se va desfă
șura astfel :

Etapa I : pe asociații spor
tive și școli generale de 8 ani. 
întrecerile vor fi organizate in 
toate școlile generale de 8 ani 
și în toate asociațiile sportive 
și cercurile sportive din școli
le generale de 10 ani. licee, 
școli profesionale, întreprinderi, 
instituții, sate, unități militare, 
instituții de învățămînt supe
rior, începînd cu clasa. anul 
de studii, atelierul, secția, sec
torul de producție etc.

Etapa a II-a : pe centre de 
comună, orașe, municipii. La a- 
ceastă etapă participă la între
ceri primii trei clasați la ramu
rile de sport individuale și e- 
chipele clasate pe locul I, la 
etapa pe asociații sportive și 
școlile generale de 8 ani.

în funcție de condițiile exis
tente și posibilitățile de orga
nizare din fiecare localitate, pot 
fi invitați, la această etapă și 
sportivi clasați pe locurile IV— 
VI la etapa I.

Etapa a III-a : pe județe. La 
această etapă participă la în- 
treceri primii trei clasați la ra
murile de sport individuale și 
echipele clasate pe locul I, la 
etapa pe centre de comune, o- 
rașe, municipii.

Etapa a IV-a : interjudețeană 
(zonală). Etapa zonală se va 
desfășura numai pentru acele 
ramuri de sport care necesită 
aceasta. Numărul de zone și ra
murile de sport în care se. vor 
întrece tinerii și copiii, vor fi 
stabilite de către organizatori.

Etapa a V-a : finala pe țară. 
La această etapă participă spor
tivii și echipele care s-au cla
sat pe primul loc la etapele 
județene și zonale (la ramurile 
de sport la care .se organizea
ză).

Etapele I și II vor fi organi

cale, diferite competiții sau con
cursuri dotate cu cupe, dumi
nici cultural sportive etc.). în 
cadrul orelor de educație fizică 
și de activități sportive în școli 
și facultăți. în tabere pentru 
elevi și studenți.

Pentru trecerea și evidența 
probelor complexului, se vor 
folosi toate cadrele salariate și 
obștești ale cluburilor și asocia
țiilor sportive, grupe și cercuri 
sportive, precum și cadrele de
semnate de federațiile sportive, 
consiliile teritoriale pentru edu
cație fizică și sport, inspecto
ratele școlare. organizațiile 
U.T.C. și pionieri.

Vr. DISTINCȚII CONFERITE 
PENTRU TRECEREA PROBE
LOR COMPLEXULUI POLI
SPORTIV „SPORT ȘI SANA
TATE", Complexul polisportiv 
„Sport și sănătate" fiind or, 
ganizat pe cicluri de 2—3 
ani. fiecărui participant i se va 
înmîna anual de către asociația 
sportivă din care face parte un 
carnet care constituie unicul do

JMENȚIUNE : Probele și normele complexului „Sport șl Să
nătate" j— mai exact cerințele acestor probe și norme — pe 
categorii.de vîrsta. fac parte din anexele Regulamentului și ele 
vor fi difuzate de C.N.E.F.S. tuturor factorilor cu răspunderi 
în domeniul sportului, organizațiilor de masă și obștești, clu
burilor și asociațiilor sportive din întreaga țară.

Ceea ce se poate spune este că între cerințele complexului 
sînt prevăzute probe obligatorii (complex de gimnastică, aler
gări de rezistență și de viteză, sărituri în lungime, aruncarea 
greutății, orientare turistică, jocuri sportive etc.) precum și 
probe la alegere (ciclism, cicloturism, drumeție — excursii, 
gimnastică modernă, gimnastică acrobatică, înot, patinaj, schi 
— probe alpine și fond — tir etc.

JUDEȚELE PROPUSE PENTRU A EFECTUA EXPERIMEN
TAREA COMPLEXULUI POLISPORTIV „SPORT ȘI SANA
TATE". I. întreprinderi și instituții din județele : Bacău, Bra
șov, Cluj, Hunedoara, Iași, Prahova, Timiș.

II. Mediul rural în județele t Arad, Argeș, Bistrița-Năsăud. 
Buzău, Dolj, Harghita, Ialomița.

III. Cooperația meșteșugărească în județele : Botoșani, Mureș, 
Satu Mare. Sibiu, municipiul București.

Pentru categoria elevi nu sînt trecute normele aferente fie
cărei Pțobe întrucît acestea se experimentează într-un număr 
de unități pe linia Ministerului Educației și învățămîntului. ur- 
mînd șă se realizeze o cit mai bună corelare între probele de 
pregătire fizică a elevilor și cerințele Complexului polisportiv 
„Sport și Sănătate".

zate în fiecare an iar etapele
III. IV și V numai în anii pari.

Pionierii și școlarii cuprinși 
în categoria de vîrstă 6—10 ani. 
vor participa anual numai la 
primele două etape.

Competiția se va desfășura 
de la etapa I pină la etapa 
a V-a inclusiv pe următoarele 
departamente :

1. — C.N.O.P. și M.E.I. : pen
tru pionieri și școlari din me
diul urban și rural incluși în 
categoria I—II.

2. — U.T.C. și M.E.I. : pentru 
elevii din mediul urban și ru
ral incluși in categoria a III-a 
de virstă.

3. — U.A.SJ .K. și M.E.I. — 
pentru studenti.

4. — U.G.S.R. și U.T.C. : pen
tru tinerii din întreprinderi și 
instituții incluși în categoria a 
IV-a de vîrstă.

5. — UCECOM și U.T.C. : 
pentru tinerii care își desfășoa
ră activitatea in cooperația 
meșteșugărească și fac parte 
din categoria a IV-a de vîrstă,

6. — U.T.C. și U.N.C.A.P. : 
pentru tinerii din mediul rural 
incluși în categoria a IV-a de 
virstă.

7. — M.A.N.. M.I. și U.T.C. : 
pentru tinerii din cadrul forțe
lor armate.

★
— La ramurile de sport pe 

echipe sd califică în etapele 
superioare echipa selecționată 
a unității (școală generală de 
8 ani, institut de învățămînt su
perior, asociație sportivă).

— Atît pentru ramurile de 
sport cuprinse iii ediția de iar
nă cit și pentru cele din edi
ția de vară federațiile sporti-, 
ve vor întocmi protocoale, care 
vor face parte integrantă din 
prezentul regulament.

—r La etapa finală pe țară, se 
va întocmi un clasament : pe 
județe in cadrul fiecărui depar
tament. De asemenea, prin cu
mularea numărului de puncte 
obținut de județe în clasamen
tele departamentale se va În
tocmi un clasament general al 
competiției de masă cu carac
ter republican.

— Perioadele de desfășurare 
ale etapelor vor fi stabilite de 
fiecare departament în funcție 
de condițiile și posibilitățile 
sale concrete. Comisia centrală 
va stabili datele de desfășurare 
a finalei pe țară atît pentru e- 
diția de iarnă cit și pentru cea 
de vară.

In anii în care se organi

MENȚII NE; Competiția de masă eu caracter republican 
are eaiție de vara și de iarnă. între ramurile de sport propuse 
pentru diferitele categorii de tineret, — nionicri si școlari, elevi 
studenți tineri din întreprinderi și instituții, tineri din mediul 
rural, tineri din cooperația meșteșugărească — sînt prevăzute 
pentru ediția de vară, întreceri la: atletism — alergări de vi
teza și fond, săritură la înălțime și lungime, aruncarea greută
ții, crosuri etc _ înot, gimnastică, ciclism, tir, cicloturism, ori
entare turistică, popice, baschet, handbal, volei, fotbal, oină’ box 
lupte, judo etc., iar pentru ediția de iarnă, întreceri la schi' 
(crosuri.pe schiuri, probe de fond, slalom, coborîre, ștafete apii- 
cative), patinaj, săniuțe, șah. tenis de masă, trîntă etc

Anexele cu ramurile de sport si cu ■ probele prevăzute, dc 
regulament, pe categorii de tineret, vor fi puse, de către 
C.N.E.F.S., la dispoziția tuturor organizațiilor de masă și ob
ștești, cluburilor și asociațiilor sportive din întreaga țară.

cument de participare și evi
dență pe un an.

Fiecărui an de activitate tn 
cadrul complexului „Sport și 
sănătate" îi corespunde un car
net de o anumită culoare. Un 
participant nu va putea primi 
al doilea carnet decit după con
firmarea trecerii ultimei probe, 
făcută de una din unitățile sta
bilite de. regulament.

Obținerea de un participant a 
trei carnete confirmate îi dă a- 
cestuia dreptul de a primi in
signa ciclului respectiv.

Orice cetățean al patriei poate 
acumula pe durata vîrstei de la 
6 la peste 40 ani un număr de 
9 insigne „Sport și sănătate".

In situația în care un partici
pant obține în cadrul unui ciclu 
de trei ani numai două carnete 
confirmate, el va putea conti
nua participarea pînă la obține
rea celor trei carnete care îi dau 
dreptul la acordarea insignei, 
cu condiția trecerii, probelor pre
văzute pentru ciclul de vîrstă 
din. care face parte în momentul 
respectiv.

zează etapele finale pe țară,' 
acestea se vor desfășura la a- 
ceeași dată pentru toate depar
tamentele, comisia centrală a- 
legînd una din următoarele va
riante : • toate departamentele 
și toate ramurile de sport în 
același oraș ; • în orașe dife
rite pe departamente ; » în o- 
rașe diferite pe ramuri de sport 
cu toate departamentele.

III. — TITLURI. ȘI PREMIE 
învingătorii etapelor I, a II-a 
și a III-a vor fi declarați- ciș- 
tigători ai competiției pe aso
ciația sportivă, școală, munici
piu și județ, în cadrul fiecărui 
departament.

învingătorii in etapa a V-a 
vor primi titlul de câștigători 
departamentali ai competiției 
republicane de masă.

In cadrul fiecărei etape spor
tivii și echipele clasate pe pri
mele trei locuri vor primi 
diplome, plachete, medalii și 
cupe conform dispozițiunilor 
financiare in vigoare.

IV. — CONDIȚII ADMINIS
TRATIVE. în toate etapele ba
zele sportive pe căre se vor 
desfășura intîlnirile din cadrul 
competiției republicane cu ca
racter de masă vor fi puse la 
dispoziție GRATUIT.

De asemenea, NU SE VOR 
PLĂTI haremuri pentru jocu
rile sau reuniunile arbitrate.

Cheltuielile privind transpor
tul, cazarea și masa pentru par
ticipanți. precum și premiile, 
vor fi suportate de fiecare de
partament, Uniunea Generală a 
Sindicatelor. Uniunea Tineretu
lui Comunist, Organizația Pio
nierilor, Uniunea Asociațiilor 
Studenților Comuniști din 
România. Ministerul Educației 
și învățămîntului, Uniunea 
Centrală a Cooperativelor Meș
teșugărești, Ministerul Apărării 
Naționale și Ministerul de In
terne. pentru categoria respec
tivă de tineri, în funcție de 
specificul fiecăruia.

V. — DISPOZIȚII FINALE. 
Competiția sportivă de masă 
cu caracter republican este u- 
nica acțiune de acest gen ce se 
adresează sportivilor nelegiti- 
mați, care se desfășoară cu e- 
tape județene. interjudețene 
(zonale) și finală pe țară, ce
lelalte competiții pentru aceas
tă categorie de participanți or- 
ganizîndu-se numai pină la e- 
tapa pe localitate.

categorii.de


I

Lucrările Conferinței pentru securitate și cooperare
în Europa au continuat ieri la Helsinki

„Ea moment istorie pentru Europa"
hotare

Joi, 5 iulie, dezbaterile generale ale Conferinței pentru securi
tate și cooperare în Europa au intrat în cea de-a treia zi. In 
ședința de dimineață, desfășurată sub președinția șefului delegației 
Danemarcei, Knud Boerge Andersen au luat cuvîntul, în ordine, 
Andre Saint-Mleux, ministru de stat, șeful guvernului Principatu
lui Monaco, și miniștri de externe ai altor cinci țări: Marea Britanie
— Alec Douglas Home, Islanda — Einar Agustsson, R.S.F. Iugos
lavia — Miloș Minici, Austria — Rudolf Kirchschlager și S.U.A.
— William Rogers.

In cursul ședinței de după-amiază — care a fost prezidată de 
ministrul de externe cipriot, Yiannaki Christofides — în cadrul 
reuniunii și-au prezentat propunerile miniștrii de externe ai 
Italiei — Giuseppe Medici, Turciei — Haluk Bayulken, Elveției 
— Pierre Graber, Ungariei — Janos Peter, Belgiei — Renaat van 
Elslande, Republicii Irlanda — Carret Fitzgerald, San Marino — 
Luigi Berti.

Independența 
și egalitatea tuturor 

statelor trebuie 
respectate

Principiile fundamentale asu
pra cărora vom cădea de acord 
în cele din urmă — a declarat, 
in intervenția sa, ministrul afa
cerilor externe al Suediei, 
KRISTER WICKMAN — tre
buie să fie în armonie deplină 
cu regulile de comportare in
ternațională, pe care toate sta
tele membre ale Organizației 
Națiunilor Unite s-au angajat 
să le respecte. Aceasta implică 
faptul CA INDEPENDENȚA ȘI 
EGALITATEA TUTUROR STA
TELOR TREBUIE RESPECTA
TE. Este un lucru valoros că 
statele reprezentate aici sînt 
hotărîte să-și confirme în co
mun intenția de a respecta 
principiile astfel formulate' în 
relațiile cu fiecare dintre cele
lalte state.

Guvernul suedez — a decla
rat vorbitorul — este de păre
re că actuala perioadă de des
tindere trebuie utilizată pentru 
eforturi reînnoite în direcția li
mitării armamentelor. Manda
tul penlru continuarea lucrări
lor conferinței ne furnizează 
cadrul pentru discuții care de
pășesc, într-un fel, așa-numitele 
,,măsuri de realizare a încrede
rii*. Guvernul suedez nu doreș
te să privească această confe
rință drept un eveniment izo
lat. De aceea, noi sîntem de 
părere că, într-o perspectivă 
mai îndepărtată, trebuie men
ținute deschise posibilitățile u- 
nei discuții asupra măsurilor 
privind limitarea armamentelor 
pentru întregul grup de state 
reprezentate aici.

Un obiectiv important al a- 
cestei conferințe — a continuat 
ministrul suedez — îl constituie 
extinderea și intensificarea co
operării între state cu sisteme 
sociale diferite.

Hotârîri adoptate 
prin consensul tuturor 

participanților
In. cuvîntarea rostită în cadrul 

dezbaterilor generale, ministrul 
de externe al Canadei, MIT
CHELL SHARP, a subliniat va
loarea primordială pe care o 
are, atit pentru securitate, cit 
și pentru cooperarea europeană, 
elaborarea principiilor de drept 
ale relațiilor dintre statele euro
pene. Aceste principii — a de
clarat Mitchell Sharp — oferă 
o bază trainică a securității și 
cooperării viitoare, nu numai in 
Europa, ci la o scară mult mai 
largă, în întreaga lume. Sîntem 
întru totul de acord cu ceilalți 
vorbitori — a continuat minis
trul de externe canadian — că, 
între aceste principii, o Însem
nătate fundamentală o are abo
lirea completă a folosirii forței 
și a amenințării cu forța in rela
țiile dintre toate statele, indife
rent de sistemul lor politic, eco
nomic sau social. Un corolar al 
acestui principiu îl constituie 
inviolabilitatea granițelor și te
ritoriilor naționale, precum si 
rezolvarea prin mijloace paș
nice a diferendelor. Referin- 
du-sș la procedura de desfășu
rare a lucrărilor conferinței, mi
nistrul de externe canadian a 
reliefat, de asemenea, impor
tanța principiului adoptării ho
tă ririlor prin consensul tuturor 
participanților.

„SÎNTEM pe cale de a 
INIȚIA UN NOU TIP DE PRO
CES DE NEGOCIERI, IN CA
DRUL CĂRUIA HOTARIRILE 
SÎNT LUATE PRIN CONSEN
SUL TUTUROR PARTICIPAN
ȚILOR, MARI SAU MICI, ALI
NI VȚI SAU NEALINIAȚI ; UN 
PROCES IN CADRUL CIRUIA 
FIECARE STAT ARE O INFLU
ENTA ÎNSEMNATA ASUPRA 
REZULTATELOR ȘI FIECARE 
IN PARTE RESPONSABILITĂ
ȚILE PENTRU APLICAREA 
LOR : ÎN CARE NICI UN STAT 
SAU GRUP DE STATE 
NU POATE DICTA REZULTA
TUL PE CONSIDERENTE DE 
MĂRIME SAU PUTERE".

Pentru prietenie 
și bunăvecinătate 

între statele Peninsulei 
Balcanice

Republica Populară Bulgaria, 
fiind una dintre inițiatoarele 
conferinței — a declarat minis

trul de externe al acestei țări. 
PETĂR MLADENOV — a de
pus eforturi în vederea afirmă
rii tendinței spre destindere, a 
întăririi încrederii între popoa
rele europene și a promovării 
cooperării reciproc avantajoase 
între toate statele. Bulgaria 
vede contribuția sa Ia amelio
rarea climatului politic în Eu
ropa, mai ales în întreținerea 
de raporturi de prietenie și de 
bună vecinătate cu toate statele 
din Peninsula Balcanică, pen
tru ca această regiune să se 
transforme într-o zonă a înțele
gerii și cooperării. Arătînd că 
întărirea securității europene, 
ca problemă-cheie, ocupă pe 
bună dreptate locul principal 
pe ordinea de zi, ministrul bul
gar a subliniat necesitatea ca 
această problemă extrem de im
portantă pentru pacea în Euro
pa să facă obiectul unui docu
ment final corespunzător.

Nutrim speranța că această 
conferință va duce la instaura
rea unor legături economice și 
tehnico-științifice stabile între 
statele narticipante, pe o pe
rioadă de timp mai îndelunga
tă. Aceste legături vor trebui 
să aibă ca obiect întreaga gamă 
de probleme privind raporturile 
economice.

Guvernul bulgar — a conti
nuat vorbitorul — este favora
bil unei mari dezvoltări a co
municațiilor și cooperării cul
turale între popoare, unei ex
tinderi a contactelor și legătu
rilor la toate nivelurile și în 
toate domeniile, unui vast 
schimb de informații.

Petăr Mladenov s-a referit, 
în încheiere, la urmările insti
tuționale ale conferinței, pro- 
nunțindu-se pentru crearea, cu 
participarea tuturor statelor in
teresate, a unui organism cu 
funcțiuni consultative in pro
blemele securității și cooperă
rii. El a apreciat că a doua e- 
tapă a conferinței va putea în
cepe înainte de 15 septembrie 
și că este logic ca documentele 
finale ale acesteia să fie adop
tate de reprezentanții statelor 
la cel mai înalt nivel.

O cooperare fără 
obstacole și discriminări

Sarcina deosebită aflată în 
fața noastră, a tuturor — a re
levat în declarația sa ministrul 
afacerilor externe al Cehoslova
ciei, BOHUSLAV CHNOUPEK 
— este de a asigura condițiile 
unei păci ferme, durabile, in 
Europa, de a crea un sistem de 
relații politice care să permită 
națiunilor din întreaga Europă 
să privească înainte cu încrede
re, care să facă posibilă evita
rea unei noi înrăutățiri a situa
ției și a relațiilor. Sîntern 
profund convinși că aceasta 
corespunde in mod egal intere
selor tuturor statelor europene, 
indiferent de sistemele lor so
ciale și economice. în numele 
Guvernului Republicii Socialisie 
Cehoslovace — a spus el — aș 
dori să declar că sîntem gata 
să respectăm principiile suge
rate, că vom respecta și în vii
tor cu consecvență sistemele 
sociale ale altor țări, că nu ne 
vom amesteca în treburile lor 
interne și cerem o atitudine 
identică din partea celorlalte 
state. Fără aceasta, nu poate 
exista nici securitate și nici co
operare în Europa.

Dacă această condiție preala
bilă va fi respectată cu consec
vență — a continuat ministrul 
cehoslovac — vor exista, în opi
nia noastră, posibilități literal
mente nelimitate pentru dezvol
tarea unei cooperării multilate
rale reciproc avantajoase în
tre țările europene Conferința 
pentru securitate si cooperare 
în Europa, considerăm noi, tre
buie să creeze condițiile preala
bile pentru o întărire a coope
rării comerciale și economice 
între toate statele continentului, 
pe baza principiului egalității 
absolute și avantajului reciproc, 
ale unei cooperări lipsite de ob
stacole sau discriminări. Apre
ciem că este din ce în ce mai 
important ca, împreună cu dez
voltarea cooperării economice 
bilaterale, să se materializeze, 
pe o scară tot mai largă, și o 
cooperare pe bază multilaterală.

Arătind că, in condițiile revo
luției tehnico-științifice, coope
rarea în dezvoltarea științei și 
tehnologiei devine din ce în ce 
mai importantă, vorbitorul s-a 
pronunțat pentru crearea unui 
centru european de informații 
în acest domeniu.

Bunele relații 
clădite pe încrederea 

reciprocă
Conferința pe care am în

ceput-o — a spus, în discursul 
său. ministrul de externe bri
tanic. ALEC DOUGLAS HOME 
— interesează toate statele eu
ropene, și nu numai pe acelea 
care aparțin uneia sau alteia 
dintre alianțele militare. State
le neutre și nealiniate au jucat 
un rol pozitiv în pregătirea 
conferinței. Noi nu sîntem an
gajați într-o confruntare între 
două alianțe, ci participăm la 
o reuniune a statelor pe bază 
de egalitate. Faptul că am găsit 
stîtea puncte comune în timpul 
pregătirilor, reflectă aspirațiile 
oamenilor <jin toate țările noas
tre, care coincid către securita
te, către modul de viață pe care 
fiecare și-l alege și către un 
nivel de trai care să asigure 
demnitatea și necesitățile de 
bază ale omului.

A sosit timpul să depășim faza 
declarațiilor generale de prin
cipiu, trecînd la aplicarea lor în 
viață — a relevat, în continua
re, șeful diplomației britanice. 
„Sper că negociatorii noștri vor 
fi călăuziți, în munca lor, de 
două idei simple. Prima este a- 
ceea că politica națională și in
ternațională — este consacrată 
poporului. A doua idee este că 
bunele relații depind de încre
dere.

Solutionarea 
pe baze democratice a 
problemelor europene
„Importanța conferinței pri

vind securitatea și cooperarea 
în Europa apare evidentă și 
plurivalentă" — a declarat se
cretarul de stat pentru afacerile 
externe al R.S.F. Iugoslavia, 
MILOȘ MINICI.

Referindu-se la principalele 
obiective ale conferinței, șeful 
delegației iugoslave a subliniat 
că această reuniune trebuie „șă 
marcheze o contribuție semni
ficativă la soluționarea, pe baze 
democratice, a problemelor eu
ropene, cît și a celor internațio
nale". „Chiar apariția ideii con
ferinței — a continuat oratorul 
— a relevat recunoașterea cres- 
cîndă a necesității de construire 
a păcii și securității în Europa 
pe temelii mult mai stabile și 
mai durabile decît echilibrul 
dintre grupările militare și ar
mamentele pe care acestea le-au 
acumulat. Dezvoltările de la 
sfîrșitul anilor ’60 și, în special, 
de la începutul anilor ’70, după 
Apelul de la Budapesta al sta
telor membre ale Tratatului de 
la Varșovia și inițiativa guver
nului Finlandei reflectă schim
bările ce s-au produs în Europa 
și în lume". ..Procesul de re
laxare a încordării s-a făcut pu
ternic simțit în Europa, în rela
țiile dintre statele participante 
la Conferință. Cel mai încuraja
tor fenomen a fost participarea 
activă a unui număr crescînd de 
state europene la acest proces, 
fapt care a conferit negocierilor 
un conținut plenar și o orientare 
mai democratică".

După ce a reafirmat sprijinul 
guvernului iugoslav față de 
tendințele pozitive ce au loc în 
Europa, Miloș Minici a decla
rat : „Cu toate dezvoltările po
zitive, nu putem trece cu ve
derea obstacolele și limitele care 
mai impietează încă asupra 
progresului acestor tendințe".

în încheiere, Miloș Minici a 
declarat că Iugoslavia, ca țară 
socialistă europeană nealiniată, 
manifestă un interes profund 
pentru succesul conferinței și 
este hotărită să contribuie, de o 
manieră activă și constructivă, 
la atingerea scopurilor pentru 
care a fost convocată această 
reuniune.

Convorbiri 
la Helsinki

La Helsinki a avut loc o 
întîlnire între miniștrii afa
cerilor externe ai R.P. Bul
garia, Petăr Mladenov, și 
R.F. Germania, Walter 
Schell. Cu acest prilej — 
menționează agenția B.T.A. 
— părțile au convenit să în
treprindă pașii necesari pen
tru dezvoltarea pe mai de
parte și normalizarea deplină 
a relațiilor dintre R.P. Bul
garia și R.F. Germania. Tn 
legătură cu aceasta, s-a ho- 
tărît să se înceapă, în viito
rul apropiat, convorbiri între 
reprezentanții ministerelor 
de externe ale celor două 
țări.

Petăr Mladenov a invitat 
pe Walter Schell să facă o 
vizită în Bulgaria. Invitația 
a fost acceptată cu plăcere.

★
în urma convorbirilor din

tre Janos Peter, ministrul 
afacerilor externe al R.P. 
Ungare, și Walter Scheel, 
ministrul de externe al Re
publicii Federale Germania, 
la Helsinki a fost dat publi
cității un comunicat în care 
se arată că „miniștrii au 
convenit ca reprezentanți ai 
celor două guverne să în
ceapă, în cel mai scurt timp, 
convorbiri cu privire la sta
bilirea de relații diplomatice 
între Ungaria și R.F.G.".

Italia: P. S. I. a subscris
la programul viitoarei coaliții

guvernamentale
în principiu, nici o piedică nu se mai întrevede în calea re

constituirii coaliției guvernamentale italiene de centru-stînga 
(democrat-creștin, socialist, socialist-democratic și republican), 
sint de părere observatorii politici din Roma.

Direcțiunea Partidului Socia
list Italian s-a pronunțat în 
noaptea de miercuri spre joi în 
favoarea participării directe la 
guvernul pe care încearcă să-1 
formeze premierul desemnat, 
democrat-creștinul Mariano 
Rumor, după criza politică de
clanșată la 12 iunie, ca urmare 
a demisiei guvernului de cen
tru, prezidat de Giulio An
dreotti.

Moțiunea în acest sens a 
P.S.I. a fost adoptată cu 98 de 
voturi, 19 contra (grupul Lom
bardi) și 26 de abțineri (grupul 
Mancini).

în intervenția sa, Francesco 
de Martino, secretarul național 
al partidului, a făcut cunoscut 
că P.S.I. „va trebui să-și asu
me responsabilitățile sale față 
de grava situație politică și 
economică în care se află țara". 
El a subliniat necesitatea apă
rării instituțiilor, combaterea 
manifestărilor neofasciste, re
dresarea economiei și jugularea 
Inflației. Pe plan extern, de 
Martino s-a pronunțat, între 
altele, în favoarea menținerii 
Italiei în Piața comună.

După socialiștii-democrați, 
care au acceptat marți în una-

Plenara C.C. al P.C.
din Cehoslovacia

consacrată proble 
melor tineretului

Întrevederi ale ministrului 
de externe al R* S» România

Cu prilejul participării sale 
la prima fază a Conferinței pen
tru securitate și cooperare în 
Europa, George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, a 
avut convorbiri cu Andrei Gro- 
miko, ministrul afacerilor exter
ne al U.R.S.S., Dom Mintoff, 
prim-ministrul și ministru al 
afacerilor externe al Maltei, 
Phaedon Anninos Kavalieratos, 
ministru supleant al afacerilor 
externe al Greciei, Miloș Minici, 
vicepreședinte al Consiliului E- 
xecutiv Federal și secretar fe
deral pentru afacerile externe al 
Iugoslaviei, Mitchel Sharp, mi
nistrul afacerilor externe al Ca

nadei. Garret Fitzgeral, minis
trul afacerilor externe al Repu
blicii Irlanda și cu Alee Dou- 
glas-Home, ministrul afacerilor 
externe a] Marii Britanii.

Au fost abordate probleme ale 
relațiilor bilaterale, precum și 
chestiuni care fac obiectul dez
baterilor la conferință, perspec
tiva și sarcinile care stau în fața 
participanților în faza următoa
re. a comisiilor.

Joi seara, ministrul afacerilor 
externe al României a oferit un 
dineu, la care au participat mi
niștrii afacerilor externe ai 
Austriei. Greciei, Italiei. Olandei 
și U.R.S.S.

PRESA INTERNAȚIONALĂ ACORDĂ 
ATENȚIE DEOSEBITĂ POZIȚIEI 

ROMÂNIEI
o Ziarul francez „L’HUMANITE" de joi citează inter

venția reprezentantului României la Helsinki : „George Maco- 
vescu, în numele României, a enumerat și comentat in discursul 
său, principiile care trebuie să constituie obiectul unor angaja
mente ferme din partea tuturor participanților „sub formă de 
declarații solemne, acorduri sau tratate, care să statueze și să 
garanteze aplicarea lor".

© Amintind desfășurarea reuniunilor pregătitoare, „L’EX- 
PRESS“ remarcă activitatea depusă de România cu acest prilej.

e Arătînd că în expunerea ministrului de externe român se 
e\ idențiază necesitatea așezării raporturilor dintre state pe prin
cipii noi, ziarul finlandez „HELSINGIN SANOMAT" remarcă, 
din programul de măsuri destinate dezangajării militare și de
zarmării în Europa cuprinse in expunere, „lichidarea bazelor 
militare pe teritoriul altor state** și „reducerea și, in cele din 
urmă, retragerea tuturor trupelor străine de pe teritoriile altor 
state în limitele frontierelor naționale**.

© Programul întrevăzut de România în direcția dezangajării 
militare și dezarmării, cu obiectivul final dezarmarea generală, 
este remarcat și de ziarele „SUOMEN SOZIALDEMOKRATI", 
„SUOMENMMĂ", precum și de „KAANSAN UUTISET". Ultima 
publicație scoate în evidență punctul de vedere românesc, ex
primat de atitea ori, potrivit căruia, in conceptul de securitate, 
o componentă esențială reprezintă necesitatea realizării unor 
acțiuni reale de cooperare în domeniul economiei, științei, 
culturii.

• Ziarul „DER TAGESSPIEGEL", din Berlinul occidental, 
scrie : „Ministrul român de externe. Macovescu, a declarat că 
a sosit momentul să se pună capăt confruntării. Drept pași pe 
această cale, el a numit, printre altele, retragerea tuturor tru
pelor străine de pe teritoriile altor țări, renunțarea la concen
trarea de forțe militare la frontierele altor țări, o reducere a 
cheltuielilor militare și crearea unei zone denuclearizate în 
Europa. Macovescu a subliniat principiul neamestecului în afa
cerile interne ale altor state și a declarat, în continuare, că la 
convorbirile privind reducerea trupelor în Europa ar trebui 
să se aibă în vedere toate statele continentului".

UN OM IN SĂLBĂTICIE : Pa
tria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
20.15) .

MONTE CARLO : Favorit (ore
le 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30),
Excelsior (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Modern (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21). Grădina Mo
dern (ora 20,30).

PARAȘUTIȘTII : Capitol (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45),
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Grădina Capitol
(ora 20,15).

ROND DE NOAPTE : Lumina 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45), Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.15; 20,30).

LUMEA SE DISTREAZĂ : Mio
rița (orele 9; 11; 13; 15; 17,15;
19.30) , Grădina Select (ora 20,15).

JANDARMUL LA PLIMBARE : 
Luceafărul (orele 8,30; 11; 13,30;
16; 18,30; 21). București (orele
8.30; 10,30; 12.45; 14.45; 17; 19,15:
21.15) . Grădina Luceafărul (ora
20.30) . Grădina București (ora
20.30) .

COARNELE DE AUR : Doina 
forele 11; 13.15: 15.30: 17,45: 20). 
Program de desene animate pen
tru copii — ora 9,45).

ANTONIU $1 CLEOPATRA : 
Scala (orele 9,30; 13; 16,15; 19,30), 
Festival (orele 9; 12,30; 16; 19,30), 
Stadionul Dinamo (ora 20;30), 
Grădina Festival (ora 20,30).

CIPR1AN PORUMBESCU : Cen
tral (orele 9.15: 12,30; 16; 19,30).

ULTIMUL CARTUȘ : Dacia
(orele 8,30: 11: 13,30; 16; 18,30; 
20.45). Volga (orele 9. 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15) Arta (orele 15,30; 
18: 20,15), Grădina Arta (ora 
20.30).

LUPUL MARILOR ; RĂZBU
NAREA : Timpuri Noi (orele
9—19 in continuare).

SIMON TEMPLAR INTERVINE: 
Buzești (orele 9; 11,15; 13,30: 16; 
18.15; 20,30), Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45: 18; 20,15). Tomis (orele 
8,30: 11: 13,30: 16: 18.30: 21) Gră
dina Buzești (ora 20,15), Grădina 
Aurora (ora 20.30) Grădina Tomis 
(ora 20,30).

D-ALE CARNAVALULUI — ora 
20: Teatrul Mic : A OPTA MINU
NE — ora 20; Ansamblul „Rapso
dia Română** : MELEAGURI FER
MECATE — ora 18,30; Circul 
Globus : ARENA ’73 (Spectacol
internațional) — ora 19,30.

PROGRAMUL III

tectura. 18.10 Temă cu variațiuni. 
18,55 Melodia zilei. 19,00 In direct... 
de la Slobozia. Orașe noi pe te
melii străvechi. 19,30 Știri. 19,35 
Casa de discuri Electrecord. 20,00 
Educație, răspunderi. Cine poluea
ză ambianța socială ? — radio- 
anchetă. 20,30 Concert pentru pian 
și orchestră de Jean Absil. 21,00 
Radio-super-top. 22.00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic. Sport. 22.30 
Melodia zilei. 22.35 Vedete ale mu
zicii ușoare. 2^,15 Poetica. Coman 
Seva. 23,20 Jazz variety. 23,55—24,00 
Ultimele știri.

Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (la Arenele Romane) :

9,00 Știri. 9,05 „Incognito** — pro
gram de varietăți muzicale. 9,55 
Melodia zilei : „Fata ardeleană**, 
de Achim Stoica. 10,00 Clubul 
curioșilor. 11,00 Știință și tehnică. 
11,10 Profil pe portativ — Con
stantin Gherghina. 11,30 Antract 
muzical : Oaspeți care ne-au vizi
tat țara. 12,00 TRANSMISIUNI 
DIRECTE DIN TARA. 12.10 Invi
tație în fonotecă. 12,55 Melodia zi
lei. 13,00 închiderea emisiunii de 
dimineață. 17.00 Știrile după- 
amiezii. 17,05 Alo, Radio ! Muzică 
ușoară la cererea ascultătorilor. 
18,00 Șapte zile, șapte arte : Arhi
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9.00 Curs de limbă rusă. 9.30 O 
viață pentru o idee : Ignaz Sem- 
melweis (III). 10,05 Biblioteca pen
tru toți. 10,50 Selecțiuni din emi
siunea : Gala lunilor. 11,10 Istoria

nimitate programul viitoarei 
coaliții guvernamentale, socia
liștii au subscris, la rîndul lor. 
la acest program, contribuind 
la deblocarea in mod oficial a 
situației politice italiene,

Este acum rîndul republica
nilor și al democrat-creștinilor 
să-și spună cuvîntul în legătură 
cu programul viitorului guvern 
din care vor face parte.

La Praga s-au încheiat, 
miercuri, lucrările plenarei 
C.C. al P.C. din Cehoslova ■ 
cia, prin cuvîntul ne încheie
re rostit de G. Husak, secre
tar general al C.C. al P.C.C. 
La plenară a fost prezentat 
și supus dezbaterii raportul 
Prezidiului C.C. al P.C.C. „Cu 
privire la educația socialistă 
a tinerei generații și pregă
tirea ei pentru viață și mun
că în condițiile societății so
cialiste dezvoltate".

Lovitură de stat în Ruanda
Joi, a avut loc în Ruanda, o 

lovitură de stat, în urma căreia 
armata a luat puterea, acțio- 
nînd „împotriva unor elemente 
care încercau să saboteze uni
tatea țării" — anunță un comu
nicat al Comandamentului Su
prem al Gărzii Naționale, trans
mis de postul de radio Kigali 
și reluat de agențiile de presă. 
Comunicatul, semnat de coman
dantul Gărzii Naționale, ge
neralul Habyalimana Juvenal, 
și de alte autorități militare, 
precizează că guvernul pre
ședintelui Gregoire Kayibanda, 
aflat la conducerea țârii din 
1961, a fost demis, Adunarea 
Națională dizolvată și orice ac
tivitate politică interzisă. Po-

trivit aceluiași comunicat, a 
fost format un „Comitet Națio
nal pentru pace și unitate", 
care va înlocui guvernul la 
conducerea țării.

La cîteva ore după ce trupele 
au înconjurat clădirile guverna
mentale, generalul Habyalimana 
a convocat pe reprezentanții 
diplomatici străini, pe care i-a 
asigurat că situația din capitală 
se va reîntoarce în curînd la 
normal, 
purtător 
anunțat 
ce, care

Pe de altă parte, un 
de cuvînt oficial a 

că legăturile telefoni- 
au fost întrerupte joi

dimineața au fost restabilite.

Tinerii sovietici întîmpină 
Festivalul

în Uniunea Sovietica pregă
tirile pentru Festivalul Mondial 
al Tineretului și Studenților au 
intrat în faza finală. După cum 
ne relata, într-o amplă convor
bire, tovarășul S. CIBIRIAEV, 
vicepreședinte al Comitetului 
organizațiilor de tineret din U- 
niunea Sovietică, principalul o- 
biectiv pe care tineretul sovietic 
și l-a propus în întîmpinarea 
Festivalului Mondial este acela 
al realizării integrale a sarcini
lor actualului plan cincinal.

Pentru traducerea în viață a acestui de
ziderat, preciza interlocutorul nostru, a fost 
folosită o gamă variată de forme și meto
de. Astfel, tinerii sovietici participă la rea
lizarea unor obiective industriale și econo
mice, pe circa 150 de șantiere de interes 
național, ca de pildă, sistemul de conducte 
de la Tiumen, Uzina de autocamioane de la 
Komaz, Combinatul metalurgic de la Lipețk 
etc. S. Cibiriaev ne-a vorbit, după aceea,

despre angajamentele individuale ale tine
rilor pentru realizarea sarcinilor ce le re
vin în cincinal, angajamente formulate con
cret și despre îndeplinirea cărora se ra
portează in adunările comsomoliste.

Tot în acest cadru trebuiesc incluse con
cursul tehnico-științific, finalizat cu o expo
ziție unională la care au fost prezentate 
peste 630 invenții și inovații și concursurile 
pe meserii, concursuri ce au inclus toate 
profesiile din industrie și agricultură și au 
cuprins etapele pe uzină, oraș, raion, re
publică și unională. Ciștigătorii acestor con
cursuri - circa 20-30 - vor face parte din 
delegația ce va reprezenta tineretul sovie
tic la Festival.

Concomitent cu preocupările pentru rea
lizarea sarcinilor de producție, pentru an
trenarea activă a tineretului sovietic în în
deplinirea planului cincinal, în întîmpinarea 
Festivalului Mondial au fost organizate di
ferite manifestări cultural-artistice și sporti
ve avînd drept scop principal selecția ce
lor ce vor reprezenta tineretul sovietic la 
competițiile cultural-artistice și sportive de 
la Berlin, lată, de pildă, nu de mult, la 
Minsk a avut loc finala pe Uniunea Sovie
tică a concursului artiștilor amatori, con
curs organizat de Comsomol împreună cu 
televiziunea sovietică, uniunile de creație Și 
Ministerul culturii. Printre laureații acestui 
concurs și, deci, printre cei ce vor fi pre-

Renumitul cvartet din Vilnius.

zenți Ia Berlin în zilele Festivalului Mon
dial se numără și renumitul cvartet din Vil
nius, o formație alcătuită din tineri profe
sori ai Conservatorului din capitala R.S.S. 
Lituaniene.

Așadar, după ce au participat Ia festi
valurile republicane, după ce vor lua parte 
la ampla sărbătoare a tineretului sovietic — 
manifestare ce va avea loc la Moscova in 
zilele de 17-18 iulie - delegația sovietică 
- cuprinzînd peste 1 500 persoane, tineri 
muncitori și colhoznici, fruntași in produc
ție, studenți, elevi, intelectuali, artiști ama
tori și sportivi — va părăsi capitala Uniunii 
Sovietice la 24-25 iulie spre a se îndrepta 
către Berlin, gazda Festivalului Mondial.

Moscova, iulie 1973.
AL. DOBRE

• Delegația Consiliului Po
litic Superior al Armatei Re
publicii Socialiste România, 
condusă de general-maior 
Constantin Opriță, adjunct 
ul ministrului apărării națio
nale si secretar al Consiliu
lui Politic Superior. își con
tinuă vizita oficială de prie
tenie în R.P Bulgaria

Delegația a purtat convor 
biri la Direcția Superioară 
Politică a Armatei Populare 
Bulgare. Delegația a luat 
parte, de asemenea, la un 
miting consacrat frăției de 
arme româno-bulgare. a a- 
vut întîlniri cu comandanți 
și activiști de partid din Ar
mata Populară Bulgară.

filmului sonor. 12,40 Municipalita
tea răspunde bucureșteanului. 13.00 
Telejurnal. 14,00 Teleșcoală. Cu 
cartea în vacanță. Antologie șco
lară. 15,00 Tenis de cîmp : Finala 
probei de simplu femei din ca
drul turneului de la Wimbledon. 
17,30 Curs de limbă engleză. 18,15 
Cunoașteți legile ? 18,30 Publicita
te. 18,35 La volan 18,50 Telecon- 
ferința de presă. Protecția mediu
lui înconjurător și măsurile ce 
trebuie luate în acest scop, potri
vit legii. 19,20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. Cincinalul înainte de 
termen. 1973 — an hotărîtor. 20,00 
Cîntecul săptămînli : „Sînt stu
dent și brigadier**. 20,05 Pămînt în 
statui — emisiune de versuri. 20.20 
Drumuri în istorie. 20,35 Comici 
vestiti al ecranului. 21,00 Festiva
lul și concursul cîntecului ponu- 
lar românesc ,.Maria Tănase** 22,10 
24 de ore. 22.40 Gala maeștrilor ■ 
Nicolae Florei.
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18.00 Telex. 18,05 Telecinematecn 
pentru copii. 19,10 Muzică ușoară. 
19.20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
Cincinalul înainte de termen. 1973 
— an hotărîtor. 20,00 Avanpremie
ră. 20.05 Revista economică TV: 
20.35 Omul și muzica lui : Niccole 
Paganini. 21.15 Film documentar • 
„Visele copilăriei**. 21.35 Cărți si 
idei. 22,00 Teatru scurt : „Crimă 
în sat“ de Pierre Rouchet.

Oiipă scrutinul 
nord—irlandez

Noua Adunare provincială a 
Irlandei de Nord a fost consti
tuită în urma alegerilor și așa 
cum era de așteptat majorita
tea celor 78 de locuri a re
venit partidelor și grupărilor 
protestante care reprezintă două 
treimi din populația nord-irian- 
deză. Totuși, se apreciază că 
Partidul Laburist Social-Demo
crat care reprezintă populația 
catolică a înregistrat un mare 
succes. Pe de altă parte, pre
zentarea masivă la vot a locui
torilor provinciei (aproximativ 
80 la sută din 1 022 000 votanți) 
în ciuda amenințărilor profe
rate de elementele extremiste a 
arătat cît de numeroși sînt a- 
ceia care doresc să se pună ca
păt conflictului de lungă du
rată dintre cele două comuni
tăți.

Divizarea deputaților protes
tanți în partizani și adversari 
ai reformelor inițiate de Lon
dra ar putea să asigure, con
trar aparențelor, conlucrarea 
cu catolicii, intrucit primii nu 
vor mai acționa într-un bloc 
omogen ca în trecut. Rezulta
tul alegerilor a deschis calea 
realizării altor două puncte din 
programul de soluționare paș
nică a conflictului nord-irlan- 
dez : constituirea organului e- 
xecutiv al provinciei dintre de
putății aleși in' Adunarea pro
vincială în scopul împărțirii

puterii între protestanți și ca
tolici și în al doilea rind, des
chiderea dialogului cu Republi
ca Irlanda.

Ca o confirmare a rolului po
zitiv jucat de actul electoral, 
este apreciată prima întrevede
re pe care premierul britanic 
Edward Heath a avut-o cu pri
mul ministru al Republicii Ir
landa, Liam Cosgrave. Temele 
principale ale discuțiilor le-au 
constituit analiza rezultatelor 
alegerilor și efectele lor asupra 
viitorului Ulsterului, dezvolta
rea legăturilor dintre cele două 
Irlande și perspectiva tratati
velor tripartite Londra — Du
blin — Belfast. Liam Cosgrave 
a menționat într-o conferință 
de presă că a fost ridicată și 
problema unității Republicii Ir
landa și Irlandei de Nord, apre- 
ciindu-se că ea este realizabilă 
în perspectivă. Premierul irlan
dez a mers mai departe, decla- 
rînd că nu exclude posibilita
tea modificării unor prevederi 
ale constituției țării sale pentru 
„ a elimina definitiv obstacole

le legale sau psihologice" 
din calea soluționării pro
blemei irlandeze. Apare ca 
implicită și ideea adoptării 
unor noi măsuri drastice 
împotriva elementelor extre
miste ale aripii provizorii a 
I.R.A. pentru a se pune defi
nitiv capăt transportului ilegal 
de arme spre Irlanda de Nord.

Un raport de ultimă oră al 
poliției nord-irlandeze informa 
laconic că 24 de persoane au 
murit în iunie, 160 în primul 
semestru al acestui an, 842 de 
la declanșarea incidentelor, în 
1969. Victimele sînt protestanți, 
catolici și soldați britanici. Oare 
crearea unor structuri si insti
tuții politice — deocamdată, A- 
dunarea provincială și, spre 
sfirșitul acestui an, Organul e- 
xeeutiv — ar putea permite re
concilierea celor două comuni
tăți fără defavorizarea vre
uneia ? Primii pași încununați 
de succes (alegerile și convor
birile anglo-irlandeze) atestă 
reale posibilități pentru un răs
puns afirmativ.
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