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HOTĂRÎ REA
Plenarei Comitetului

Central ai Partidului 
Comunist Român din 

18-19 iunie 1973 cu privire 
la dezvoltarea și perfec
ționarea învățâmîntului 
in Republica Socialistă 

România

TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

A PRIMIT DELEGAȚIA 
PARTIDULUI COMUNIST

DIN GRECIA (interior)

STRINGEREA RECOLTEI 
LA TIMP Șl FĂRĂ PIERDERI! 
IA ACEASTA CHEMARE TINERII SATULUI- UN SINGUR RĂSPUNS:

In ziua de 8 iulie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, a primit delegația Parti
dului Comunist din Grecia (in
terior), alcătuită din tovarășii 
Antonis Brillakis și Kety Zevgu, 
membri ai Biroului Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Grecia (interior).

La Întrevedere a luat parte

tovarășul Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R.

Intr-o atmosferă caldă, tovă
rășească, a avut loc o informare 
reciprocă asupra activității șl 
preocupărilor actuale ale celor 
două partide, precum și un 
schimb de vederi In principalele 
probleme ale vieții lnternațloș 
nale.

COLEGII NOȘTRI DE GENERAȚIE

CU TOATE FORȚELE ACOLO UNDE SOARTA PÎINII 0 CERE

O imaging a bunei organizări: După stringerea boabelor, olibe tarea imediată a terenului.

• Arad: Secerișul a demarat 
bine, dar a apărut problema 

transportului
In județul Arad recoltarea ce

realelor păioase a Început cu cîte- 
va zile în urmă. De pe mai 
bine de 90 la sută din suprafața 
cultivată, orzul a fost recoltat 
integral. A început și recoltatul 
griului, ce-1 drept pe suprafețe 
mici, doar la I.A.S. Ineu. In 
raidul nostru ne-am oprit In 
raza consiliului intercooperatist 
Cermei. Patru din cele 15 coo
perative agricole au încheiat re
coltatul orzului. Bunăoară la 
C.A.P. Apateu cele 60 de hectare 
cultivate cu orz au fost eliberate 
In 2 zile, lucrînd aici cu 14 com
bine C—1 ți C—3 ți o combină 
C—12. Producția obținută depă
șește eu mult cifra planificată. 
La cooperativele agricole de pro
ducție din Cermei, Bereghiu, Sa- 
mosoheț Ia fel, orzul a fost

recoltat de pe întreaga supra
față. Producțiile obținute la fie
care cooperativă agricolă de
pășind cantitatea planificată cu 
200 pînă la 300 kilograme la hec
tar. După încheierea recoltatu
lui orzului pînă Ia coacerea de
plină a griului aflăm că tineri 
mecanizatori ca Petre Stana, Pe
tre Malița, Viorea Coroban, A- 
vram Matei, Nicolae Maichiș au 
trecut imediat la insămîn- 
țarea culturilor duble. Ast
fel, Ia cooperativa agri
colă de producție din Bere
ghiu au fost arate ți însămln- 
țate 50 hectare cu porumb 
pentru siloz. La cooperativa a-

OVIDIU MARIAN

(Continuat» In pog. a IV-a)
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UZINA
Pe agenda de lucru a comite

tului U.T.C. de la U.R.A. Bacău 
primirea de noi membri în rîn- 
durile organizației figurează ea 
una dintre preocupările căreia 
trebuie să i se acorde toată a- 
tenția. Astfel, numai anul aces
ta organizațiile U.T.C. de la 
U.R.A. Bacău au primit peste 
120 de noi membri. O cifră, tre
buie s-o recunoaștem, de loc 
neglijabilă. O cifră care cere co
mitetului U.T.C. pe uzină, bi
rourilor organizațiilor U.T.C. 
desfășurarea unui volum de 
muncă impresionant, o modali
tate de a acționa variată și bo
gată în conținut, astfel încit pri
mirile să nu se transforme în 
simple acte formale, în cifre 
lipsite de conținut.

în acest context două au fost 
problemele pe care am vrut să 
le aflăm de la membrii comite
tului U.T.C. al întreprinderii a- 
mintite și anume explicația a- 
cestui interes deosebit pentru 
primirea de noi membri în 
U.T.C. și modalitățile de acțiu-
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• ÎNCHEIEREA LU
CRĂRILOR PRIMEI 
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SECURITATE SI 
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ne adoptate pentru ca actul pri
mirii să se desfășoare în com
ponentele sale majore, ca eve
niment politic distinct în viața 
tinerilor, a organizației însăși.

Așa cum ne asigura Vasile 
Tudose, secretarul comitetului 
pe uzină, în ultima vreme au 
fost angajați numeroși tineri 
veniți din locuri și medii dife
rite, pentru a se califica prin 
ucenicie la locul de muncă. Or
ganizației U.T.C. îi revin sar
cini directe in ceea ce privește 
calificarea acestora, integrarea 
lor în producție, în viața co
lectivului de muncă de aci. 
„Or, ne spunea interlocutorul 
nostru, cum poți rezolva mai 
bine toate aceste sarcini despre 
a căror complexitate și impor
tanță nu trebuie, cred, să mai 
vorbim, decit antrenindu-i pe 
tinerii noi veniți la intreaga 
noastră activitate, pregătindu-i 
și facilitindu-le intrarea în rîn- 
durile membrilor organizației 
revoluționare de tineret ?“.

Ajunsă in acest punct, discu
ția noastră îngăduie unele pre
cizări. Prima este aceea că ti
nerii noi angajați intră, de la 
primul lor pas in uzină, in sfe
ra de preocupări a organizației 
U.T.C. Acest prim pas înseam
nă, totodată, o susținută și va
riată muncă de antrenare la ac
tivitățile inițiate, la viața or
ganizației. în felul acesta se 
realizează, in mod firesc, un 
contact de conținut cu organi
zația, cu preocupările ei coti
diene, cu cele de perspectivă. 
Asupra modului concret dc a 
proceda ne informează același 
interlocutor : „încă din primele 
zile secretarii organizațiilor 
U.T.C., după o discuție mai am
plă, de cunoaștere, le dau une
le sarcini de rezolvat și urmă
resc felul în care tinerii se a- 
chită de ele, ajutîndu-i acolo 
și cind este nevoie. Sînt antre
nați în toate activitățile pe care 
Ie desfășurăm, inclusiv la învă- 
țămintul politic U.T.C. Cu cci 
care dovedesc mai mult interes 
și preocupare, au o comportare 
mai bună Ia locul de producție, 
se trece la stadiul următor. A-

AL. DOBRE

(Cdntinuare in pag. a IV-aJ

— Sintefi de citeva minute 
deținătorul trofeului de „ino
vator fruntaș", decernat de 
Comitetul județean Sibiu al 
U.T.C., la capătul întrecerii 
care a durat un an- Ce se.n- 
timente încercați ? Cu aceas
tă întrebare a debutat discu
ția cu Dan Giurgiu, inginer 
la întreprinderea industrială 
de stat „Flamura roșie" din 
Sibiu.

— Locul I în concurs, 
spune Dan Giurgiu, l-am ob
ținut fără să visez o aseme
nea poziție și un astfel de 
rezultat. Am considerat că-mi 
fac datoria...

Datoria, în accepțiunea sa, 
înseamnă o permanentă cău
tare, o competiție cu tine 
însuți. E greu să delimiteze 
cînd a simțit chemarea către 
investigație. Cert este că în 
cadrul cercurilor științifice, 
studentul politehnician ieșan 
a găsit locul unde să-și veri-

PROFESIA
fice ipotezele, să-și materiali
zeze studiile. Unele comuni
cări i-au adus premii, dar nu 
asta a vizat. In lunile petre
cute pe șantierul Uzinei de 
fibre sintetice din Iași a in
vestigat acele posibilități care 
să împingă înainte producția 
cu eforturi și cheltuieli mini
me. Consemnez în notes acele 
puncte cheie din activitatea 
sa și-mi dau seama să este 
dificil să le redai pe toate. 
Încerc o selecție. Va trebui 
să amintesc despre anul 1968 
cind la „Flamura roșie" a în
ceput, sau mai bine zis a 
continuat în forme noi, acti
vitatea de cercetare pe căi 
de pionierat. De anul urmă
tor, cînd a brevetat un proce-

LIDIA POPESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

25 DE ANI DE LA ÎNFIINȚAREA PRIMELOR ȘANTIERE NAȚIONALE ALE TINERETULUI

Școala marilor șantiere
Răsfoiesc filele îngălbenite de vreme ale unor ziare din 

anii imediat următori instaurării puterii populare în Româ
nia. Aproape fiecare pagină, de la jumătatea lui 1948 în
coace, cuprinde relatări de pe fronturile muncii, informații 
despre entuziasmul cu care muncitorii tineri și vîrstnici se 
angajaseră la giganticul efort de construcție a unei eco
nomii de tip nou.

în iureșul acesta, în această avalanșă creatoare un loc 
aparte l-a deținut tineretul.

In iulie 1948 abia trecuse o lună de la naționalizare. 
Trebuiau consolidate temeliile proprietății socialiste, trebuia 
refăcută, economia țării, greutățile începutului erau mari. 
Râspunzînd chemării partidului, mobilizați de organizația 
revoluționară a tineretului - muncitori, țărani, elevi sau stu- 
denți aflați la virsta marilor elanuri au pornit insă la mun
că. Cuvintul de ordine - RECONSTRUCȚIA.

Și tinerii au contribuit din plin — în multe locuri decisiv 
— la reconstrucție. Dar șantierele acelor ani erau doar un în
ceput, un punct de plecare pentru o tradiție care, cu anii, 
avea să se constituie intr-un generos curcubeu peste timp,

(Continuare In pag. a Il-a)

• Generație după generație
• Cîmpii de aur... dealuri de aur...
• Știați că și betonul ciută?

(în pagina a Il-a)

• Politehnica lași a 
reintrat în primul 
eșalon

• Doua acțiuni de 
anvergură adre
sate tineretului

• Tineri în arenele 
sportului de masă

• Actualitatea pe 
scurt

DIN BUGETUL DE TIMP LIBER

CÎT OFERIȚI SPORTULUI, MIȘCĂRII?

VA FI ÎN TRIVALE 0 VARĂ
A REZULTATELOR FIERBINȚI ?

Deci, să rememorăm, împreu
nă cele 35 de răspunsuri pe 
care le-am colecționat în 
urmă cu cîteva zile în munici
piul Pitești, unde am efectuat 
un sondaj de opinie pe tema 
„Cile minute din zi afectați 
sportului, exercițiului fizic 
Ancheta ne-a relevat as
pecte semnificative. Așa cum 
era și de așteptat, a-

proape toți interlocutorii noș
tri acceptă deschis necesitatea 
practicării zilnice a exercițiului 
fizic, sub diverse forme, cu du
rată de la citeva minute (Vasile

Terța, tehnician la C.A.T.C., 25 
de ani :,.Sint, în general, foarte 
ocupat. Dar nu încep nici o zi 
fără „porția" mea de flotări, 15 
și 2—3 minute de exerciții pen

tru brațe") pînă la două ore 
(Alexandru Vascu, elev la Gru
pul școlar U.A.P. Colibași, 16 
ani : „Joc fotbal. îmi place 
mult sportul. Și cînd voi fi bă- 
trin am să fac sport"). între 
aceste limite s-au înscris 24 de 
răspunsuri ; alte două au con-

VIOREL RABA
(Continuare în pag. a V-a)

PARTICI
PAREA
LA 
ISTORIE
de AUREL DRAGOȘ 

MUNTEANU
A fi revoluționar înseamnă 

astăzi a crede în posibilită
țile omului de a-și ameliora 
condiția, din punct de vede
re istoric și social. De aceea, 
revoluția abia începe, o dată 
cu preluarea puterii, conti- 
nuîndu-și acțiunea pe calea 
schimbării de mentalitate și 
a reconsiderării locului pe 
care-1 ocupă munca în deter
minarea persoanei umane. 
Nu este de loc greșit să spu
nem că șantierele de muncă 
patriotică ale tineretului au 
constituit în acest sens o pa
gină glorioasă de educație 
revoluționară, o manifestare 
a unui spirit cu adevărat 
nou. In ritimurile hei-rup- 
ului de la Salva și de la 
Bumbești se consfințea rea
litatea unei lumi anunțate de 
versurile Internaționalei :
„Pamîntul este-al celor har
nici / Cei leneși plece unde 
vor .

S-ar putea scrie o istorie a

ÎNSEMNĂRI
miturilor pe care și le con
struiește o societate, a idea
lurilor propuse de membrii 
săi. Imaginea brigadierului 
este cea mai răspindită, in 
prima fază a revoluției, ca
racterizată prin reconstruc
ție națională. Pe atunci, blu
za albastră semnifica un an
gajament politic și social, 
semnul că te afli sub zodia 
viitorului comunist al pa
triei. Scopul nu era numai 
de a intinde căi ferate și a 
străpunge munții cu tunete, 
ci de a crea un climat de so
lidaritate, angajînd o întrea
gă generație intr-un program 
constructiv, dind sentimen
tul că tinerii se zidesc in 
peisajul civilizației comunis
te, în fapta cutezătoare a in
dustrializării unei țări agra
re. Privind în urmă, putem 
spune că gestul lor a rodit și 
că nu există mare obiectiv 
economic, un coș de furnal 
sau o siluetă de bloc, în care 
să nu se afle înscris entu
ziasmul celei mai tinere ge
nerații.

Munca pe șantierele tine
retului n-a reprezentat nu
mai o formă de jubilație a 
tinereții, gata să se risipeas-

(Continuare în pag. a IV-a)
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NICOLAE CEAUȘESCU

RĂSPUNZÎND CU ENTUZIASM CHE
MĂRII PARTIDULUI, TINERETUL 
NOASTRE A MERS PE MARILE ȘANTI
ERE PENTRU A-ȘI ADUCE PRIN MUNCA 
CONTRIBUȚIA LA FĂURIREA SOCIALISMU
LUI ÎN ROMÂNIA"

PATRIEI

NICOLAE CEAUȘESCU

ÎN TOT CE S-A CONSTRUIT PE ÎNTINSUL 

PATRIEI, PE MARILE ȘANTIERE, ÎN TOA
TE UZINELE, ÎN TOATE COOPERATIVELE, 
ÎN TOATE ORAȘELE Șl SATELE ÎNFLORI
TOARE SE AFLĂ ÎNCORPORATĂ Șl MUNCA 

MINUNATULUI NOSTRU TINERET, EFORTU
RILE GENERAȚIEI TINERE, CARE A DAT 
DOVADĂ DE UN NEȚĂRMURIT EROISM 
ÎN MUNCA".

(Urmare din pag. I) 
iluminînd marile realizări ale tinerelor generații In opera 
de construcție socialistă.

De la primul cincinal încă, tinerii au fost In rindul Intîl 
al muncii. Mai apoi zeci și sute de mii de tineri comuniști au 
preluat și au purtat cu cinste flacăra luminoasei tradiții a 
muncii voluntar-patriotice, aprinsă de brigadierii de la Bum
bești-Livezeni, Lunca Prutului, Galați ori Salva Vișeu.

Dar tradiția acelor ani fierbinți și-a adăugat, in anii din 
urmă, noi și noi valențe, munca tinerilor a ciștigat, an 
de an in calitate și hărnicie, in mari dovezi de patos și 
abnegație.

Organizația revoluționară a tineretului a avut, in aceste 
condiții, misiunea nobilă de a pune într-o lumină nouă 
tradițiile brigadierești, de a mobiliza tinerii la infăptuirea 
noilor și mărețelor sarcini cerute de edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate. Simbolul nepieritor conturat 
cj un sfert de secol în urmă de brigadierii de la Apaca, 
r Iva-Vișeu sau Bumbești-Livezeni, de tinerii de pe șan
tierele reconstrucției a fost preluat de uteciștii generației 
noastre și a înnobilat, ca o veritabilă stemă a muncii și 
hărniciei, construcțiile, mărețele construcții de azi.

„De vreți să vedeți cum se nasc oameni noi și să Invățațl 
cum se muncește trebuie să cunoașteți șantierul Bumbești- 
Livezeni" se scria în ziarul nostru în 1948. Multiplicat, titlul 
acesta este pe deplin viabil și astăzi.

Pentru că și marile șantiere de acum reprezintă școli de 
educație patriotică și comunistă, veritabile școli politice, 
forumuri de manifestare concretă a adeziunii tineretului 
planurile cutezătoare de ridicare a vieții noastre 
trepte ale civilizației și progresului.

La Someș, la Tirgoviște, la Rogojelu sau Turcenl, 
lea Mostiștei ori pe terasa Brăilei tinerii deprind 
gadierii de altă dată știința de a munci și de 
chip comunist, știința de a-și închina forțele și 
nobilelor idealuri ale marxism-leninismului.

Succesele lor — prezente cotidian in paginile 
vorbesc de la sine despre trăinicia acestei punți

Adăugind elanului cu care brigadierii din ’48 
„răsune valea" caratele științei și tehnicii moderne, virtuțile 
celei mai înalte calificări, uteciștii aduc o contribuție mereu 
crescîndă la realizarea amplelor șl complexelor investiții 
ale actualului cincinal.

Pe toate marile șantiere pe care le-am străbătut, carne
tele de reporter n-au avut suficiente file ca să înregistreze 
realizările tinerilor, numele celor evidențiați in întrecerea 
socialistă sau in întrecerea dintre organizațiile U.T.C.

Argumentele lor ? Disciplina, pasiunea și seriozitatea în 
muncă, stăpînirea tehnicii celei mai înaintate, curajul de a 
promova noul, gindirea colectivă.

Sutele de mii de tone de metale vechi, strinse pentru oțe- 
lăriile țării sau recoltele culese de tiheri, stadioanele con
struite de ei și cite altele demonstrează că, intr-adevăr ac
tuala generație întinde mina peste ani vechilor brigadieri.

O mină înnobilată de pasiune, de romantism, de muncă, 
de gestul creator.

pe
la 

noi

Va- 
bri-

pe 
la
trăi în

de
□

priceperea

ziarelor - 
peste ani. 
făceau să

25 DE ANI DE LA ÎNFIINȚAREA PRIMELOR ȘANTIERE NAȚIONALE ALE TINERETULUI
________ ■■■■■ ________________________ ___________ _______________ *_____________________________________________ . » » ______________________ ■■ ______________••____________________________ ________________________

ȘCOALA MARILOR ȘANTIERE
I UL IE 1948

• Pe cele patru șantiere naționale de muncă patriotică ale 
tineretului munceau aproximativ 11 000 de brigadieri.

• Alți 275 000 tineri participau zilnic la activități voluntar 
patriotice pe șantierele locale în număr de aproape 300.

o 70 la sută din elevii școlilor de alfabetizare deschise 
pe șantiere au învățat să scrie și să citească în numai o lună 
de zile.

• Brigada II Constanța și brigada I Olt din sectorul Ra- 
faila (Bumbești-Livezeni) au terminat străpungerea tunelului. 
Piciorul Dragului cu 5 zile înainte de termen. Acest lucru a 
fost posibil prin elanul puternic de care au dat dovadă bri
gadierii (din ziarul „Tînărul Muncitor").

• Pe șantierul Banloc-Tolvadia 800 de tineri au redat agri
culturii 17 000 hectare, excavind 250 000 m.c. pămint și să- 
pînd canale de scurgere în lungime de 54 km.

• In numai treizeci de zile brigadierii de pe Șantierul Na
țional de la Lunca Prutului au adăugat digului 67 000 m.c. 
pămint și balast și au defrișat 32 000 m.p. teren depășind cu 
15 la sută prevederile planului.

I
I
I
I
I

• Peste 15 000 de brigadieri lucrează cu excelente rezul
tate in cadrul a 11 șantiere naționale ale tineretului.

• Numai numărul elevilor și studenților care lucrează in 
cadrul celor 1 050 de șantiere locale ale tineretului este de 
300 de mii.

• 80 la sută din tineri aflați pe șantierele naționale sint 
înscriși la cursuri de calificare, ridicarea calificării sau poli
calificare.

• Brigăzile conduse de Farcaș și Aldea au terminat cu 
peste 18 luni mai devreme străpungerea galeriei de fugă de 
la Mărișelu (Someș) realizind economii de circa 3 milioane 
lei. Performanța a fost posibilă datorită gradului avansat de 
mecanizare a lucrărilor (90-95 la sută) calificării inalte și 
disciplinei in muncă a minerilor.

• 10 000 de tineri din județul Argeș constituiți in 136 bri
găzi de muncă patriotică vor lucra în agricultură, in fabri
cile de conserve Topoloveni și Băiculești, la construcția și re
pararea unităților școlare, la extinderea rafinăriei din Pitești 
și la construirea Combinatului pentru materiale de construcții 
din Cimpulung Mușcei.

• 1 250 de brigadieri lucrează pe șantierul național de la 
Valea Mostiștei, ale cărui amenajări vor asigura in final 
irigarea a peste 200 000 hectare teren.

1
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Generație ra-

ȘTIAȚI CA Șl
BETONUL CINTA?

Eram de citeva zile pe 
Șantierul național al tinere
tului de pe Someș, umplusem 
deja două sau trei carnete cu 
nume, cu fapte, cu opinii des
pre muncă, despre viață, des
pre tinerețe.

Ceea ce transmisesem la 
redacție era, considerind 
strict gazetărește, publicabil 
și aș fi putut să mă simt 
mulțumit. Pe undeva, însă, 
fără să-mi dau prea bine sea
ma de ce, această mulțumire 
mă ocolea, mi se refuza. 
Simțeam că in ciuda bogatei 
mele documentări nu pătrun- 
sesem încă în adevărata ființă 
a șantierului, în adevărata 
mentalitate a șantieriștilor. In 
seara aceea răcoroasă de mai 
am urcat drumul barajului de 
la Tarnița cu gîndul să scriu 
un reportaj despre schimbul 
de noapte, despre cei care, 
fără odihnă, îndesau beton în 
trupul gri la lumina stelelor. 
Liniștea era tulburată la răs
timpuri de scrîșnetul macara
lelor. Oamenii lucrau cu în
verșunare, tăcuți, adăugind 
lamelă după lamelă la stavila 
din calea Someșului. Jos, spre 
Gilău, uruiau cînd și cînd 
mașinăriile de la stația de 
sortare. Uluit, am văzut un 
om, un tîrtăr în salopetă aple
cat, lipit de-a binelea de 
stratul de beton. La platoul 
numărul 5 se turnau ultimele 
lamele. Chiar în ziua aceea, 
lt prinz, văzusem operația de 
turnare. Brigada lui Petre 
Toșa, o brigadă compusă 
aproape numai din tineri, tfi 
1 'Puse in ziua aceea propriul 
rtcord, tumind iiu mai puțin 
de 310 metri cubi de beton. 
1 i ieși<ea din schimb îl vă
zusem pe macaragiul Ion 
I icob epuizat, literalmente, 
dar cu ochii strălucind de bu
curia muncit împlinite. Alți 
tineri, betoniștii Radar Iosif, 
Iacob Gheorghe, dulgherii 
Gavrilă Brindușan, Iacob 
Ogneanu, Pavel Olaru, loan 
Ungureanu — în ciuda obo
selii care le marca fiecare gest 
au plecat să joace fotbal în 
vale, pe malul Someșului.

— Așa-s ei, pot să trudeas
că o zi întreagă, cum a fost 
astăzi dar piuă nu se zbenguie 
puțin nu se simt bine 1 Deh, 
tineri, ce să Ie faci ! exclama
se șeful de echipă Alexandru 
Kiraly.

Care, de fapt este cam de 
aceeași vîrstă cu cei de care,

numidu-i „tinerii", 
vrea să se detașeze. 
32 de ani fi citeva 
bune la activ.

11 reintîlnesc noaptea, pe 
muchea barajului, în timp ce 
nu pricep încă ce ascultă 
acolo tînărul acela, cu ure
chea lipită atent de gigantul 
din beton armat.

— Ehe, dumneata nu Știai 
că și betonul „cîntă" P Cel 
puțin așa spunem noi zgomo
telor abia sesizabile pe care le 
scoate amestecul în timp ce 
se usucă. Sint puțini cei care 
știu să asculte „cîntecul" be
tonului, nu cred că aici, pe 
șantier, sint cinci oameni care 
să facă asta. Ăștia îți spun mai 
precis ca orice aparat cînd 
s-a închegat bine betonul și 
se poate turna lamela urmă
toare. Tu ce faci acolo măi, 
Andrieș P

Surprins, tînărul se ridică 
repede, îngăimă ceva nedes
lușit, roși ca un licean cînd 
dăruiește prima floare unei 
fete și se îndepărtă în grabă 
acolo unde se turna deja o 
nouă benă cu beton proas
păt...

Atunci, în clipa aceea și 
din acea ciudată explicație a 
lui Kiraly am înțeles în ce 
rezidă veritabilul romantism, 
veritabila tradiție a brigadie
rilor. Dincolo de „Hei-rup-ul" 
atît de uzat datorită, poate, 
și nouă gazetarilor, dincolo 
de careuri și de uniformele 
albastre, dincolo de înflăcăra- 
tele cîntece ale brigadierilor, 
viața și munoa lor sînt roman
tismul însuși, romantismul oel 
mai adevărat cu putință, un 
romantism constituit printr-o 
inoredibilă osmoză între om 
și produsul muncii sale. Pen
tru că nu pot califica altfel 
decît romantică această aspi
rație a ucenicului betonist 
Andrieș Guga către a înțelege 
„cîntecul" betonului, nu pot 
califica altfel decît romantică 
pasiunea cu care tinerii ne
calificați de pe șantierul 4, 
în lipsa unei școli de califi
care, și-au însușit atît de re
pede tainele unei meserii as
pre — aceea de miner.

îmi spunea Petre Stricher 
șeful șantierului nr. 4 — Mă
guri, cel mai dificil dintre 
cele patru șantiere ale gru
pului :

— Lucrez aici cu 80 la 
sută tineri. Sînt risipiți pe la 
câteva puncte de lucru, la

pare a 
Are abia 
șantiere

mari distante unii de alții și, 
cu toate eforturile noastre, la 
mare distanță de civilizația 
orașelor sau chiar a satelor. 
Și totuși băieții ăștia fac 
treabă bună. Lucrează repede 
și foarte bine, nu le place să 
le-o ia alții înainte. Cel mai 
interesant este că nu se laudă 
cu succesele lor, că nici nu 
par a-și da seama de ele. Dar 
cînd îi întrebi dacă e greu — 
și e greu al naibii ce fac ei, 
numai ce-i vezi că ridică din 
umeri și îți răspund : las-să 
fie I

...Mă aflam în centrala 
subterană de la Mărișelu, se

O fotografie realizată în 
șantier. 11 înfățișează pe 
CRISTEA SIRBU, cheso- 
nist șef la stația de pom
pare de bază a Sistemu
lui de irigații Olt — Căl- 
mățui. Fotografia are „is
toria" sa. A fost realizată 
în primăvara anului tre
cut, în momentul în care 
chesonul a ridicat proble
me de o dificultate apar
te, determinate de apari
ția unor discrepanțe în 
structura solului. După 
încercări repetate de re
dresare a poziției cheso- 
nului, se propusese aban
donarea lucrării. Dar cu
rajul, dăruirea și compe
tența profesională a băie
ților din brigada lui Cris- 
tca Sirbu au fost cheia de 
boltă în intervenția de a 
salva o lucrare ce valora 
citeva zeci de milioane de 

I lei.

după generație
turnau ultimii metri cubi de 
beton la. blocul turbinelor. Se 
vedea cit de colo că maistrul 
Pavel Oțet e obișnuit cu zia
riștii și cam știe ce vor de 
la el.

L-am lăsat să vorbească și 
m-arn apleoat spre stratul de 
beton încă ud, mi-am lipit 
urechea de el și — poate mi 
s-a părut — am auzit ca de 
undeva, din străfunduri, un 
vuiet indefinibil. Pavel Oțet 
m-a privit scurt, m-a stră
pung pur și simplu cu privi
rea. Am izbutit să nu clipesc. 
Zice:

— Cum, știai că și betonul 
cîntă ? Păi atunci de ce mai 
îmi pui întrebări ou tradiția, 
măi omule ? înseamnă că știai 
bine și ce ne leagă pe noi, 
veteranii anilor ’50 de băieta- 
nii ăștia. Cîntecul betonului 
ne leagă...

OVIDIU PĂUN

Cei care scriau în anii '50 
despre șantierele tineretului, fo
loseau destul de des cuvîntul 
romantism. A visa cu ochii larg 
deschiși viitorul, cu tot ce are 
el mai frumos, lumina și bogă
ția lui, a lupta cu întreaga e- 
nergie, cu toată puterea de care 
ești capabil, pentru a-1 aduce 
cît mai aproape — acesta era 
romantismul acelor ani ; un ro
mantism înflăcărat de idealuri 
revoluționare.

Trebuia să crezi mult, o cre
dință neclintită 
pentru a pleca 
'48, pe șantier, 
uneori desculț 
mind (țara era 
război și de secetă) sute și sute 
de kilometri, dormeai prin gări 
așteptînd formarea eșaloanelor 
(și mijloacele de transport erau 
încă puține). Răsfoiesc filele 
unui tîrziu carnet. Văd scris : 
20 ianuarie 1952, noaptea, un 
grup de tineri în gară la Pitești. 
Sala de așteptare, mică, neîn
călzită ; Băieții ședeau direct pe 
pardoseală, înghesuițl unul în 
altul și cine voia să treacă, tre
buia să pășească peste picioa
rele lor. Cel care n-avuseseră 
loc, ședeau ciorchine lîngă ușă. 
„încotro, băieți 7“ „Pe șantier, 
la Bicaz". „De ce vă duceți ?“ 
„Cum de ce, sîntem brigadieri,

în ceea ce visai, 
în anii de după 
Plecai undeva 
și aproape flă- 
încă sărăcită de

Pa- 
de- 
ne- 
în- 
in- 

mal

construim o hidrocentrală", 
tos și siguranță ; necazurile 
veneau neglijabile. Uneori 
cazurile, greutățile erau ele 
sele elemente stimulatoare, 
dlrjeau. Transmiteam de
multe ori pe săptămînă reportaje 
telefonice de la șantierul căi 
ferate /forestiere Tg. Jiu-Tlsma- 
na. Era frig, ploaie. Ce clădeau 
ziua brigadierii, lua apa noap
tea. Brigada condusă de inimo
sul Iafcea a hotărît să schimbe 
sensul legendei : „Să lucrăm și 
noaptea, trebuie să facem un 
cap de pod". Au reușit, dar 
ploaia tot nu contenise. „Mai 
avem încă nevoie de oameni — 
scrieți în 
tinăr cu 
scris, dar 
adevărul, 
greutățile 
am povestit că brigadierii 
erau adesea în apă pînă la ge
nunchi. Dintr-o comună de lingă 
Timișoara au venit toți uteciștii 
în frunte cu secretarul lor ; ho- 
tărîseră într-o adunare genera
lă — „mergem să-l ajutăm pe 
Iofcea". Și pentru ploaie aduse
ră cu ei niște saci — vechea 
umbrelă a omului de la țară.

Și știți, că pe unele șantiere 
acești brigadieri care munceau 
în condițiile deosebite ale ace
lor ani, nu primeau salariu ? Ci

ziar că așteptăm orice 
brațe sănătoase". Am 
nu puteam să ocolesc 
am vorbit și despre 
provocate de natură, 

■■■ ....................... Iu-

doar un acoperiș și hrana zil
nică. Veneau să muncească în
flăcărați ds o nobilă chemare ; 
chemarea partidului care le 
deschidea drum spre viitor. Ro
mantism însemna să vii într-un 
loc unde nu era nimic, departe 
de orice așezare omenească și 
să te apuci să construiești, să 
faci un drum, baraca în care 
să locuiești, să-ți cari alimen
tele, să începi să torni betoane. 
Șantierul devenea o școală 
aspră, dar deplin folositoare 
pentru bărbăția, hărnicia și 
ceperea maturului de mai 
ziu.

îmi amintesc de Bistrița 
moală, cu maluri înverzite, 
malul ei un drum îngust, 
perniclt, drum de căruțe, 
sus de Bicaz, pe un prundiș, 
au apărut într-o zi cîțiva oameni 
și o instalație cu țevi și roți. 
Sondorul Marchlan și brigada 
lui „băteau" primii țăruși. Din 
pieptul dealului a alunecat la 
vale un om. „Arde 1“ — strigăt 
de artificier. Nu s-a ferit ni
meni, căci nu era nimeni în pă
dure. Apoi o explozie. A urmat 
mii, sute de mii. Toate Inmor- 
mîntate în ecou șl piatră. într-o 
statistică mai veche se spunea: 
1 145 000 m.c. piatră dislocată. 
Cînd au apărut barăcile, se vor
bea deja în termeni specifici

pri- 
tîr-

do- 
Pe 
pi- 

Mai

brigadierești : careu, drapel, 
port. Au luat ființă șantierele 
de la baraj, tunel intrare, tunel 
ieșire. Iacob Pavel era unul 
dintre acei tineri care nu știau 
să facă nimic calificat. A mun
cit cu lopata, cu tirnăcopul și 
apoi a început să învețe o me
serie. Cînd Bicazul s-a terminat, 
devenise șef de echipă montor. 
Unde o mai fi montind el astăzi 
utilaje hidroenergetice ? Poate 
la Lotru ? Sau la Someș ?

Pe mulți dintre cei care au 
lucrat la Bicaz i-am regăsit mai 
tîrziu la hidrocentrala de pe 
Argeș, apoi la Porțile de Fier, 
iar astăzi, vor fi, cum vă spu
neam, la Lotru sau la Someș, 
înainte de premiera kilovațilo» 
de la Argeș, l-am reîntilnit pe 
Nicolae Niculescu. Devenise 
maistru. Aproape că nu l-am 
recunoscut. Mă șocase un gest- 
de-al lui : învirtea pe degetul 
arătător o legătură de chei — ca 
un băcan de demult în fața pră
văliei sale. „Ce, ați terminat cu 
munca ?“ „Am făcut șl curățe
nie, sala de comenzi e oglindă. 
Am Închis, fiindcă vin mulți 
curioși pe aici și nu vreau să 
murdărească ceva". I-am Înțe
les gestul. Nu trecuseră mai 
mult de 10 ani și dispăruse ima
ginea acelor tineri care aștep
tau nerăbdători și zgribuliți de 
frig intr-o noapte, !ntr-o gară, 
să plece pe un șantier. Aveam 
in față un om cu un maturizat 
sentiment de stăpln al muncii 
sale. Un om care a Învins na
tura vitregă a șantierului, ca- 
re-șl vede efortul Împlinit, care 
știe că opera sa este durabilă 
și de aceea are grijă și de plu
sul el de frumusețe.

VICTOR 
CONSTANT! NESCU

...Setea de secole a Bărăga
nului este astîmpărată, astăzi, 
de riurile create de om. Do- 
brogea nu mai este „țara să
racă unde bate vînt și crește 
piatră", ci „mîndră grădină" 
pentru că Dunărea a fost 
obligată de om să-și trimită 
o parte din apele sale în hol
dele de grîu și de porumb. 
Nisipurile Olteniei nu mai au 
culoarea de zonă arsă în cup
tor pentru că aici ploaia cade 
la comandă. Pămînturi pînă 
mai ieri aflate în împărăția 
apelor și stufărișurilor, astăzi 
sînt „oceane" de porumb ori 
de grîu pentru că oamenii 
le-au „îngrădit" cu diguri. 
Terenurile mlăștinoase din 
Crișana și Banat se retrag, 
anual, cu zeci de mii de hec
tare, cucerite de mîna omu
lui. Dealuri altădată cu vege
tație săracă, despuiate de so
lul fertil în urma fiecărei 
ploi repezi de vară poartă a- 
cum denumiri de prestigiu : 
„podgoria Murfatlar", „pod
goria Dealul Bujor", „viile 
Oltețului", „plantațiile Arge
șului", „viile Jidveiului"...

Cîmpii de aur... dealuri de 
aur... lunci de aur... Și toate 
la un loc, de douăzeci și cinci 
de ani mereu — adică din 
1948, an înscris cu majuscule 
în marea epopee a mun
cii patriotice prin aceea 
că a dat o extraordinară am
ploare acțiunilor constructive 
ale tineretului — șantiere cu 
scop definit : spor de recolte 
prin mutarea în agricultură 
a acelui atît de cunoscut 
„Hei rup I Ecoul Bumbești-

Livezenilor și Agnitei Botor- 
ea a însemnat „primul țăruș" 
de șantier al uniformelor al
bastre în lunca Prutului. Era 
în vara anului următor cum
plitei perioade de secetă din 
1946— 47, cînd satele ofe
reau un tablou dezolant. In

retras lăsînd loc plugului și 
semănătoarei. O zecime din 
recolta țării se realizează a- 
cum de pe aceste pămînturi 
fină de curfnd necunoscute, 
n fiecare dintre acești ani 

alte voci — același cîntec I 
Alți bărbați — același răs-

VALOAREA MUNCII 
MĂSURATĂ IN MILIARDE

CÎMPII DE AUR...
DEALURI
DE AUR.

cîteva luni doar a fost reali
zată imensa centură de pă- 
mînt ce a redat agriculturii 
mii de hectare. Apoi a urmat 
Balta Brăilei, Balta Ialomiței, 
Lacul Ezer și Lacul Greitea. 
Sub impulsul muncii lor, a 
brigadierilor, au apărut pămîn- 
turi fertile în loc de mlaștini 
și ape. Era greu, dar refre
nul : „Nimic din cale nu ne 
va abate. / Ești brigadier, ori 
nu ești brigadier !?“, a îmbăr
bătat, a dat vigoare acțiunii. 
Metru cu metru apele s-au

-_______ •••
puns : prezent I ’ 
țării a devenit un 
șantier. Un șantier pe 
venit tineri din sate 
calificat, creind și 
astfel detașamentul 
muncitoare din mediul rural ; 
la această școală a muncii, a 
disciplinei, a bărbăției, a spi
ritului revoluționar pregătiri- 
du-se mii și mii de tineri. 
Astfel de oameni au constituit 
nucleul următoarelor stele ale 
agriculturii : sistemele de iri
gații Valea Carasu, Gălățui-

Pămîntul 
imens 

care au 
și s-au 
sporind 

clasei

Călărași, Terasa Brăilei, Va
lea Mostiștei, Pietroiu-Ștefan 
cel Mare, Basarabi-Băilești, 
Cetate-Galicea Mare. Alături 
de ei alte mii de tineri, cu 
bucurie, cu o simțire învăpă
iată și sinceră și-au suflecat 
mînecile și au lucrat și au 
oferit mereu o imagine im
presionantă : pare că întreaga 
generaței tînără a satului a 
urcat pe schelele edificării o- 
biectivelor de o importanță 
economică aparte pentru a- 
gricultură fixate prin progra
mele elaborate de partid. Au 
contribuit substanțial la ma
rile înfăptuiri ale timpului 
nostru. Valoarea globală a 
volumului de muncă depus de 
Către acești tineri purtători 
ai uniformelor albastre de bri
gadieri în toți cei 25 de ani 
de muncă patriotică pe șan
tierele naționale din agricul
tură însumează aproape zece 
miliarde de lei. Ceea ce, să 
recunoaștem, este o valoare !... 
Energia lor materializată în 
peste trei sute de stații 
pompare și în canale de 
'gații, a căror lungime ar 
tea înconjura de cîteva 
țara în diguri înălțate se 
duce în acest al treilea an al 
actualului cincinal într-un 
spor de producție adus în 
hambarul țării de aproape 
trei milioane de tone. Efect 
definitoriu asupra creșterii 
rodniciei pămîntului și a în
scrierii satului pe orbita pro
gresului și civilizației.

de 
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GH. FECIORU

AUREL BARARIU: „Am 
venit pe șantier direct de 
pe băncile facultății. Sînt 
șase ani de atunci. Și nu
mai în Valea Carasu am 
lucrat. Am răspuns, suc
cesiv, de realizarea a trei 
stații de pompare și de 
betonarea canalului ma
gistral prin folosirea com
plexei mașini „Dingier". 
De doi ani sint coman
dantul Șantierului Națio
nal al Tineretului. In a- 
ceastă perioadă munca 
plină de dăruire a purtă
torilor salopetei albastre 
s-a materializat intr-un 
volum de lucrări insumind 
peste un miliard și jumă
tate de lei. Firește, n-a 
fost ușor, dar nimeni nu 
s-a plîns ; au fost și din
tre aceia care au 
cu fugjții, dar au 
mulți ! în felul 
ne-am creat un 
sudat, capabil de 
de neînchipuit...

dat bir 
și venit 

acesta 
colectiv 
eforturi
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HOTĂRÎREA
Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român

din 18-19 iunie 1973 cu privire la dezvoltarea
și perfecționarea învățămîntului în Republica Socialistă România

Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, in- 
trunită în zilele de 18—19 iunie 
1973, a dezbătut și aprobat ra
portul Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. cu privire Ia 
dezvoltarea și perfecționarea în
vățămîntului în România, ra
port elaborat pe baza studiilor 
efectuate de Ministerul Educa
ției și învățămîntului.

Făcînd bilanțul activității des
fășurate pentru aplicarea Di
rectivelor C.C. al P.C.R. din a- 
prilie 1968, Plenara subliniază 
rezultatele pozitive obținute de 
învățămîntul din țara noastră, 
evoluția lui ascendentă, contri
buția valoroasă a școlii la asi
gurarea economiei naționale, a 
tuturor sectoarelor vieții sociale 
cu cadrele și specialiștii nece
sari, la ridicarea nivelului de 
cultură și civilizație al întregu
lui popor.

Plenara dă o înaltă apreciere 
contribuției teoretice și practice 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la rezolvarea problemelor fun
damentale ale dezvoltării școlii 
de toate gradele, la modernizare» 
ei prin integrarea învățămîntu
lui cu cercetarea științifică și 
producția, prin perfecționarea 
practicii în producție a elevilor 
și studenților, la aplicarea unui 
sistem unitar și eficient de pre
dare a științelor sociale, la îm
bunătățirea activității de educa
ție, moral-politică a tineretului 
în spiritul eticii și echității so
cialiste.

în țara noastră studiază. In 
prezent, peste 4 milioane de ti
neri, ceea ce înseamnă că din 
cinci locuitori unul este cuprins 
Intr-o formă de învățămînt. A 
crescut numărul grădinițelor și 
s-a asigurat generalizarea în li
nii mari a învățămîntului pre
școlar pentru copiii în vîrstă de 
5 ani. Aproape 91°/o din tinere
tul școlar este cuprins într-o 
formă de învățămînt cu o dura
tă de cel puțin 10 anî. Număritl 
elevilor care urmează învățămîn
tul liceal este de peste 10 ori, 
iar al studenților de aproape 7 
ori mai mare decît în anul șco
lar 1938/1939. Toate acestea, pre
cum și preocupările continue 
pentru perfecționarea procesu
lui instructiv-cducativ, situează 
România printre țările avansate 
din lume în ceea ce privește dez
voltarea învățămîntului.

Plenara apreciază că s-au obți
nut progrese însemnate în mo
dernizarea structurilor și conți
nutului învățămîntului, în lega
rea școlii cu nevoile vieții, ale 
științei și culturii, în sporirea e- 
ficienței procesului instructiv-e- 
ducativ. fii școli și instituții de 
învățămînt superior există o 
atmosferă de lucru și serio
zitate. Elevii și studenții sînt 
animați de dorința de a-și 
însuși cunoștințe temeinice, care 
să le dea posibilitatea să-și 
aducă o contribuție cît mai 
mare la progresul patriei, la 
întreaga activitate de edificare 
a societății socialiste, Ia apăra
rea independenței naționale, a 
cuceririlor revoluționare ale 
poporului.

Plenara dă o înaltă prețuire 
activității intense desfășurate 
de puternicul detașament de 
cadre didactice, care participă 
activ la înfăptuirea politicii 
partidului, aducînd o valoroasă 
contribuție la realizarea pro
gramului de făurire a societă
ții socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră. Peste 
43% din totalul cadrelor didac
tice sînt membri ai partidului, 
ceea ce are o mare importanță 
în promovarea unui spirit de 
exigență și responsabilitate în 
întreaga activitate pe care o 
desfășoară școala.

Succesele înregistrate în ulti
mii ani de învățămîntul nostru, 
ca și adeziunea largă a cadre
lor didactice și studenților la 
măsurile de îmbunătățire sta
bilite de Plenara C.C. al P.C.R. 
din 1968, de Congresul al X-lea 
și de Conferința Națională, 
confirmă deplina justețe a po
liticii partidului în domeniul 
învățămîntului.

Plenara apreciază că, în lu
mina sarcinilor stabilite de par
tid. a cerințelor crescînde pe 
care le ridică progresul țării în 
actuala etapă, cu toate realiză
rile obținute în domeniul învă
țămîntului, mai sînt o seamă de 
neajunsuri.

Dezvoltarea școlii nu a ținut 
pasul cu evoluția generală a 
societății noastre și nu a fost 
corelată întotdeauna cu nece
sitățile de formare a cadrelor, 
de toate nivelurile pentru eco
nomia națională. Din cauza 
unei defectuoase planificări, în 
unele domenii există un sur
plus de specialiști, în timp ce 
în altele nu au fost asigurate 
efectivele necesare.

Deși majoritatea elevilor care 
au promovat 8 clase au fost în
cadrați în diferite tipuri de 
școli, totuși, o lipsă serioasă o 
constituie faptul că nu s-a în
deplinit sarcina Plenarei C.C. 
al P.CK. din 1968 privind cu
prinderea, pînă în 1973, a tutu
ror absolvenților clasei a VIII-a 
în școala generală obligatorie 
de 10 ani.

Ponderea elevilor cuprinși în 
liceele de specialitate, și înde
osebi în cele industriale, este 
încă redusă. Durata pregătirii 
în școala profesională continuă 
să fie mare ; nu sînt dezvolta
te suficient cursurile de scurtă 
durată.

Continuă să se manifeste 
neajunsuri în legarea învăță
mîntului de practică și de viață. 
Integrarea cu producția și cer
cetarea științifică se desfășoară 
lent. In unele domenii ale în
vățămîntului, neținîndu-se sea
ma de cerințele reale ale econo
miei și societății are loc o pro
liferare a specialităților. Planu
rile și programele de studii în 
învățămîntul de toate gradele 
sînt supraîncărcate. Modifică

rile prea dese — și insuficient 
fundamentate — în structura 
și conținutul planurilor de în
vățămînt au produs dificultăți 
în activitatea de pregătire a 
elevilor și studenților. Conținu
tul manualelor și cursurilor 
este uneori deficitar sub rapor
tul cuprinderii celor mai noi 
realizări ale științei și tehnicii 
și al aplicării practice a aces
tora. Se mențin încă metode și 
forme depășite de transmitere 
a cunoștințelor. Procesul in
structiv nu asigură în suficien
tă măsură dezvoltarea gindirii 
independente a elevilor și stu
denților, capacitatea lor de in
vestigare.

Ministerul Educației și învă
țămîntului, celelalte ministere, 
instituții centrale și locale care 
au atribuții în domeniul învă
țămîntului nu au acordat aten
ția necesară și nu au urmărit 
în suficientă măsură înfăptui
rea hotărîrilor Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 1968 și realizarea 
prevederilor din Legea învăță
mîntului adoptată în același an.

în vederea înlăturării lipsuri
lor semnalate și ținînd seama 
de cerințele tot mai mari pe 
care edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate le 
pune în fața școlii de toate gra
dele, Plenara Comitetului Cen
tral consideră necesar să se 
adopte noi măsuri pentru dez
voltarea și perfecționarea în 
viitor a învățămîntului, pentru 
înfăptuirea următoarelor obiec
tive de bază :

— sporirea contribuției învă
țămîntului la formarea cadre
lor, în strînsă legătură cu ce
rințele dezvoltării social-econo- 
mice a patriei ;

— creșterea aportului școlii 
la ridicarea nivelului cultural 
al întregului popor, la lichida
rea deosebirilor esențiale din
tre munca fizică și cea intelec
tuală, la dezvoltarea și înflori
rea vieții spirituale a națiunii 
noastre socialiste, la înfăptuirea 
politicii externe de largă cola
borare internațională promova
tă de partidul nostru ;

— pregătirea tineretului din 
toate gradele de învățămînt 
pentru viață, pentru muncă, 
pentru activități social-utile, 
pentru a deveni participant ac
tiv la opera de construire a so
cialismului și comunismului în 
patria noastră ;

— asigurarea unui caracter 
deschis învățămîntului, astfel 
îneît absolvenții unei trepte să 
aibă acces în treptele urmă
toare ; în același timp, fiecare 
treaptă de învățămînt să asi
gure tuturor tinerilor pregăti
rea tehnico-practică necesară în 
vederea Integrării lor rapide în 
muncă, în producție, în activi
tatea socială ;

— dezvoltarea acțiunii de de
mocratizare a întregului învă
țămînt ; creșterea considerabilă 
a numărului celor care urmea
ză cursurile diferitelor grade 
de învățămînt ; continuarea 
procesului de egalizare a șan
selor de acces la învățămînt ; 
asigurarea participării mai largi 
și mai active a elevilor și stu
denților, alături de cadrele di
dactice, Ia activitățile de con
ducere a procesului instructiv- 
educativ ;

— introducerea tot mai largă, 
în practică, a principiului edu
cației permanente, asigurîndu-se 
instruirea și perfecționarea 
profesională a unui număr tot 
mai mare de cetățeni după ab
solvirea școlii ;

— modernizarea sistematică a 
conținutului învățămîntului și 
a metodelor de transmitere a 
cunoștințelor în ritmul impus 
de evoluția științei, tehnicii și 
culturii ;

— realizarea, pe baza unei 
concepții unitare asupra între
gului sistem de învățămînt, a 
unor structuri stabile, care să 
ofere un cadru adecvat perfec
ționării continue a procesului 
instructiv-educativ.

In lumina acestor obiective, 
Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român 
HOTĂRĂȘTE:

I. Ministerul Educației și în
vățămîntului, consiliile popu
lare județene vor lua măsurile 
necesare pentru EXTINDEREA 
învățămîntului preșco
lar, ca parte integrantă a sis
temului de învățămînt din țara 
noastră, astfel incit, în anul 
școlar 1980/1981, să fie cuprinsă 
în grădinițe aproape întreaga 
populație preșcolară în vîrstă 
de 3—6 ani. Se va acorda aten
ție cuprinderii, în instituțiile 
preșcolare, a tuturor copiilor 
de 5 ani de Ia orașe și sate, 
creîndu-se condiții ca aceștia 
să poată primi educația și cu
noștințele necesare în vederea 
trecerii lor în învățămîntul ge
neral. în mod deosebit, va tre
bui să crească preocuparea con
siliilor populare, a conduceri
lor unităților economice și so- 
cial-culturale, pentru organiza
rea grădinițelor cu program 
prelungit, care vor funcționa, 
de regulă, pe lingă întreprin
deri.

Se va continua acțiunea de 
modernizare a conținutului în
vățămîntului preșcolar, acordîn- 
du-se o mai mare atenție des
fășurării activităților pe baza 
unor programe elaborate pe 
grupe de vîrstă, pentru a se 
realiza o mai bună continuitate 
între educația preșcolară și pri
mele clase ale școlii generale, 
intr-o concepție unitară.

II. Plenara a examinat în
deaproape problema căilor de 
generalizare a Învăță
mîntului OBLIGATORIU DE 
10 ANI, astfel îneît acesta să 
ofere întregii generații, în mod 
unitar, cunoștințe culturale și 
științifice la nivelul primilor 
doi ani de liceu.

1. Plenara a hotărît ca învă
țămîntul obligatoriu de 10 ani 
să aibă următoarea structură t 

ciclul I primar (patru ani), 
ciclul II gimnazial (4 ani) și 
ciclul III, prima treaptă a li
ceului (2 ani : anul I și II de 
liceu).

Toți tinerii vor fi cuprinși în 
prima treaptă a învățămîntului 
liceal, realizîndu-se, în acest 
mod, un învățămînt obligato
riu unitar, cu durata de 10 ani 
pentru întreaga generație pînă 
la vîrstă de 16 ani.

Prima treaptă a liceului va 
funcționa în cadrul liceelor e- 
xistente și al celor ce se vor 
crea (reale, umaniste, indus
triale, agricole, economice), 
precum și în filialele acestora, 
care se vor organiza în localuri 
ale școlilor generale de la 
orașe și sate sau ale școlilor 
profesionale. în mediul rural, 
filialele liceelor vor avea ur
mătoarele profile : real, uma
nist, Industrial (mecanică), agri
col.

Admiterea promovaților cla
sei a VIII-a în liceu urmează să 
se facă, de regulă, fără concurs. 
Numai în cazurile în care, la 
unele licee, vor fi mai mulți 
candidați pe un loc, admiterea 
se va face pe baza unor teste 
de aptitudini și a unor probe 
de verificare a cunoștințelor 
la obiectele de profil. In treapta 
a doua a liceului vor fi admiși 
cei mai buni absolvenți ai pri
mei trepte pe bază de concurs, 
lu!ndu-se în considerare și no
tele obținute in prima treaptă 
a liceului.

întreprinderile vor putea a- 
corda burse elevilor care se 
angajează ca, după absolvirea 
primei trepte a liceului, să lu
creze în cadrul lor. In acest 
sens, părinții elevilor sau sus
ținătorii lor legali vor încheia 
contracte cu întreprinderea.

Tinerii care au promovat pri
ma treaptă a învățămîntului li
ceal vor primi diplomă de ab
solvire a învățămîntului obli
gatoriu de 10 ani. Unii vor con
tinua cursurile de zi pentru a 
absolvi și treapta a doua a li
ceului, ceilalți se vor încadra 
în producție, avind posibilita
tea să-și completeze studiile li
ceale prin învățămînt seral 
sau fără frecvență. în primii 
doi ani de liceu se va asigura 
elevilor o pregătire diversi
ficată conform profilului li
ceului urmat și se va pune 
accentul pe o pregătire prac
tică temeinică, pentru activita
tea productivă. în felul acesta 
se va ușura integrarea lor în 
activitatea profesională.

2. încheierea generalizării în
vățămîntului obligatoriu de 10 
ani, în concepția prezentată mai 
sus, se va înfăptui pină în 
1976/1977. începind din anul 
școlar 1974/1975, întregul efectiv 
al promovaților clasei a VIII-a 
va fi cuprins în anul I de li
ceu ; școlile profesionale și uce
nicia nu vor mai primi elevi 
din această promoție. Pentru 
acoperirea, în această perioadă, 
a necesarului de forțe de 
muncă calificată, Ministerul 
Muncii, împreună cu Ministe
rul Educației și învățămîntului 
și celelalte ministere, vor lua 
măsuri de pregătire și atragere 
în muncă a absolvenților școlii 
generale din seriile anterioare, 
precum și a adulților din rîn- 
durile populației neocupate de 
la orașe și sate.

3. In vederea punerii în 
aplicare a măsurilor de încheie
re a generalizării învățămîntu
lui obligatoriu de 10 ani, Mini
sterul Educației și învățămîn
tului, celelalte ministere, pre
cum și consiliile populare vor 
lua măsuri, in cursul anului 
școlar 1973/1974, pentru asigura
rea cu cadre calificate în mod 
corespunzător, alocarea fondu
rilor necesare organizării și do
tării laboratoarelor de fizică, 
chimie și a atelierelor, precum 
și pentru construirea și amena
jarea, în soluții constructive 
ieftine, a unor cămine pentru 
copiii care se deplasează de la 
distanțe mari.

III. Ținînd seama de sarcina 
stabilită de Conferința Națio
nală a P.C.R. din 1972, Plenara 
a hotărît GENERALIZAREA 
ÎNVĂȚĂMÎNTULUI LICEAL, 
prin învățămînt de zi, seral și 
fără frecvență, pînă în anul 
1985. In acest fel, în viitor, fie
care muncitor, fiecare om al 
muncii, va avea ca pregătire 
minimă liceul. Se va realiza, 
astfel, un progres important în 
ridicarea nivelului general de 
cultură și în dezvoltarea multi
laterală a persoanlității fie
cărui cetățean.

Se vor lua măsuri pentru 
perfecționarea profilelor li
ceelor și lichidarea actualei fă- 
rîmițări a specialităților care 
se pregătesc prin învățămînt 
liceal. Fiecare din tipurile de 
liceu (real, umanist, industrial, 
agricol-silvic, economic, sanitar, 
pedagogic, de artă) va asigura 
o pregătire care să permită ab
solventului, atît continuarea 
studiilor intr-o formă supe
rioară de învățămînt, cît și în
cadrarea într-o activitate so- 
cial-utilă, cu prioritate în pro
ducția materială. In raport cu 
cerințele actuale de pregătire a 
forței de muncă și cu tendin
țele de dezvoltare a economiei, 
științei, tehnicii și culturii. în 
cadrul fiecărui tip de liceu 
pregătirea elevilor va fi orga
nizată pe profile largi care să 
corespundă principalelor dome
nii ale activităților economice 
și sociale și care să permită 
mobilitatea profesională a ab
solvenților. Aceasta se va în
făptui prin asigurarea unor te
meinice cunoștințe fundamen
tale pentru fiecare profil, în
sușite prin obiecte de pregă
tire generală, pregătire științi
fică, pregătire tehnică de bază. 
In cadrul fiecărui profil, se vor 
prevedea obiecte care, împre
ună cu practica in producție, 
să facă posibilă specializarea 
necesară și integrarea cît mai 
rapidă în muncă. Liceele de spe

cialitate cu profil tehnic vor 
da, astfel, pregătire de munci
tor calificat.

Rețeaua liceelor va fi stabi
lită, ca număr de unități și 
profile, în concordanță cu pla
nurile de dezvoltare economi- 
co-socială, cu cerințele de cadre 
ale fiecărui județ. Raportul din
tre numărul elevilor admiși în 
liceele de cultură generală 
(reale și umaniste) și în cele 
de specialitate se va îmbună
tăți continuu, asigurindu-se pre
ponderența liceelor de speciali
tate și urmărindu-se să se rea
lizeze o concordanță cît mai bu
nă între numărul elevilor pre
gătiți prin diferitele tipuri de 
licee și cerințele de cadre ca
lificate pentru economie. In ve
derea desfășurării învățămîn
tului cu randament optim din 
punct de vedere al eficienței 
economice, al folosirii mai bune 
a bazei materiale, a laboratoare
lor și atelierelor școlare, licee
le industriale vor funcționa, de 
regulă, împreună cu școala pro
fesională șl tehnică de profil, 
în cadrul unor unități comple
xe, în grupuri școlare cu o sin
gură conducere. Liceele vor a- 
vea o dublă subordonare : atît 
față de Ministerul Educației și 
Invățămintului, cît și față de or
ganul central coordonator de ra
mură. Se va renunța la subordo
narea liceelor de specialitate 
față de mai multe organe cen
trale șl locale.

IV. Ministerul Educației șl 
învățămîntului va lua măsuri 
pentru PERFECȚIONAREA 
CONȚINUTULUI ȘI METODE
LOR IN ÎNVĂȚĂMÎNTUL PRE
ȘCOLAR, GENERAL ȘI LI
CEAL.

1. Se va urmări eliminarea 
supraîncărcării elevilor, prin 
perfecționarea planurilor de 
învățămînt, a programelor și 
manualelor școlare, printr-o mai 
bună sistematizare și dozare a 
cunoștințelor. Planurile de învă
țămînt nu vor prevedea mai 
mult de 25 ore săptăminal la 
Clasele I—IV. 30—32 la clasele 
V—VIII si 32—36 ore săptămî- 
nal la învățămîntul liceal, in 
care să fie incluse predarea, la
boratorul, practica. Va fi redus 
numărul orelor de predare și va 
crește numărul orelor de labo
rator Și activități practice. In 
licee, planurile de învățămînt 
vor cuprinde și un grup de dis
cipline la alegere, pe lîngă dis
ciplinele care asigură fondul de 
bază al pregătirii elevilor, ceea 
ce va imprima invățămintului 
un caracter mai diversificat, 
răspunzînd într-o mai mare mă
sură aptitudinilor elevilor, fără 
a fi prejudiciată pregătirea ge
nerală și fără a se ajunge Ia o 
supraîncărcare a acestora. Obi- 
ectele la alegere vor fi stabili
te ținîndu-se seama de profi
lul fiecărui liceu, astfel ca stu
dierea lor să întregească orizon
tul de cultură generală al ele
vilor, să le ofere posibilitatea 
adîncirii studiului anumitor 
discipline. Totodată, se va asigu
ra stabilitatea planurilor de 
învățămînt pe perioade mai 
mari de timp.

Programele școlare se vor 
îmbunătăți pe baza noilor rea
lizări ale științei, tehnicii și 
pedagogiei contemporane, urmă- 
.rindu-se o mai bună sistemati
zare și dozare a cunoștințelor, 
evidențierea ideilor și noțiunilor 
fundamentale, întărindu-se ca
racterul aplicativ al cunoștințe
lor. Se va realiza eșalonarea ju
dicioasă a materiei de învăță
mînt pe clase, eliminîndu-se re
petările în studiul unor discipli
ne. In acest scop, se va îmbu
nătăți actualul sistem de repar
tizare a materiei de învățămînt 
pe ani de studii.

2. Se va urmări perfecționa
rea metodelor de transmitere și 
însușire a cunoștințelor ; va fi 
diminuată ponderea activități- 
lor expozitive și va fi extinsă 
utilizarea metodelor moderne 
active, care dezvoltă gîndirea, 
capacitatea de investigare a 
elevilor, presupun participarea 
lor Ia dobîndirea cunoștințe
lor, munca lor independentă, 
deprinderea de a învăța siste
matic și de a aplica în practică 
cele însușite. In vederea creș
terii eficienței învățămîntului 
general și liceal, este necesară 
o diversificare mai largă a for
melor de organizare și desfă
șurare a procesului de învăță
mînt. prin lecții, activități în 
cabinete și laboratoare, lucrări 
Practice, precum și reevaluarea 
actualelor metode didactice. Dat 
fiind rolul deosebit de impor
tant al manualelor școlare în 
pregătirea elevilor, sînt nece
sare îmbunătățiri, atît sub ra
portul conținutului acestora, cît 
si al redactării și prezentării 
lor grafice.

3 Una din sarcinile princi
pale ale școlii generale și li
ceului este cultivarea dragostei 
elevilor față de munca fizică și 
formarea unor deprinderi teh- 
nico-productive. In acest scop, 
conținutul activității tehnico- 
practice va fi îmbunătățit și 
gradat ne cicluri, finind seama 
de mediul socio-economic și de 
profilul fiecărei școli.

Tu licee, prin instruirea prac
tică, se va urmări să se dea 
elevilor o pregătire poli
tehnică, care să înlesnească în
sușirea unor meserii apropiate, 
a deprinderilor si tehnicilor de 
lucru specifice acestor meserii. 
Re vor cr»a condiții ca în toate 
tipurile de licee, inclusiv în 
liceele reale si umanis
ta să rțp întărită pregătirea 
practică a elevilor. In acest scop 
se va continua acțiunea de 
înființare a atelierelor în toa
te școlile, se va intensifica 
dotarea acestora și va fi or
ganizată mai bine instruirea 
în ateliere-școală, ferme-școală, 
loturi experimentale, magazine- 
școală, șantiere-șeoală și altele. 
In mediul rural și în liceele agri
cole, practica în producție va fi 

corelată cu calendarul lucrări
lor agricole.

Se vor dezvolta și perfecționa 
actualele forme de patronare a 
școlilor și liceelor de către în
treprinderi și, în acest cadru, 
se va asigura îndrumarea acti
vității de instruire practică a 
elevilor de către specialiștii din 
întreprinderea respectivă și ca
drele didactice. Ministerele, cen
tralele șj întreprinderile vor lua 
măsuri pentru asigurarea tuturor 
condițiilor necesare instruirii 
practice, inclusiv îmbunătățirea 
bazei materiale a invățămintu
lui.

4. In condițiile în care socie
tatea face eforturi pentru a asi
gura un învățămînt obligatoriu 
de 10 ani, se vor adopta astfel 
de măsuri îneît școala să fie 
parcursă cu bune rezultate de 
toți copiii. Pentru copiii care 
au dificultăți in studiu, școala 
trebuie să găsească mijloace 
potrivite spre a-i menține la 
cursuri și a-i ajuta să-și însu
șească cunoștințele corespunză
toare. In acest scop, se vor uti
liza forme adecvate de instruc
ție și educație și sisteme speciale 
de pregătire: organizarea pregă
tirii lecțiilor de către elevi sub 
îndrumarea profesorilor, progra
me speciale de recuperare, dez
voltarea internatelor etc. In a- 
ceste condiții, în ciclul primar 
(clasele I—IV) se va lichida repe- 
tenția; pentru parcurgerea celor
lalte cicluri ale invățămintului 
obligatoriu durata de studii se 
poate prelungi în mod excep
țional cu unul, maximum doi 
ani.

In vederea școlarizării tineri
lor cu deficiențe fizice, intelec
tuale și senzoriale, se va extinde 
treptat rețeaua școlilor spe
ciale, astfel incit, pînă în 1985, 
să se asigure școlarizarea tuturor 
copiilor de această categorie.

Ministerul Educației și Învă
țămîntului și consiliile populare 
vor lua măsuri pentru organi
zarea în fiecare județ a unui 
număr de școli cu program pre
lungit, în care, după terminarea 
cursurilor, elevii vor lua masa 
la cantina școlii — contra cost
— și își vor pregăti lecțiile sub 
îndrumarea personalului didac
tic. Rețeaua acestor școli va fi 
extinsă, treptat, în funcție de 
crearea condițiilor necesare. O 
problemă socială căreia i se va 
acorda o atenție sporită este 
educarea și instruirea copiilor 
lipsiți de ocrotire familială, prin 
extinderea sistemului caselor de 
copii, care să le asigure condiții 
bune de dezvoltare.

5. Avînd în vedere importanța 
pe care o are orientarea școlară 
și profesională a elevilor. Mi
nisterul Educației și învățămin- 
tului și alte organe interesate 
vor lua măsuri pentru dezvolta
rea acestei activități în sensul : 
participării întregului personal 
didactic la activitatea de cunoaș
tere a elevilor și de îndrumare 
a acestora spre alegerea școlii 
și a profesiunii viitoare ; îmbu
nătățirii informării elevilor în 
legătură cu diferitele școli și me
serii ; organizării treptate a la
boratoarelor și a cabinetelor de 
orientare școlară și profesională: 
dezvoltării activității de cerce
tare științifică în acest dome
niu • perfecționării cadrelor di
dactice pentru extinderea și in
tensificarea acțiunii de orien
tare școlară.

6. In condițiile generalizării 
învățămîntului liceal, se va sim
plifica și perfecționa examenul 
de bacalaureat, punîndu-se ac
cent pe lucrări de sinteză sau 
de diplomă. Modalitatea viitoare 
de organizare a bacalaureatului 
va fi experimentată și apoi defi
nitivată.

V. Se vor lua măsuri pentru 
ÎMBUNĂTĂȚIREA ÎNVĂȚĂ
MÎNTULUI PROFESIONAL.

1. Ținîndu-se seama de faptul 
că, începind cu anul 1976/1977, 
toți tinerii vor absolvi prima 
treaptă a liceului și vor exista 
condiții ca școala profesională 
și ucenicia să dea tinerilor cu
noștințe profesionale și deprin
deri practice temeinice, pentru 
exercitarea profesiei, formarea 
muncitorilor calificați va fi rea
lizată prin :

— cursuri de calificare de 
scurtă durată (pînă la 6 luni) 
pentru meserii simple, interzi- 
cîndu-se pregătirea muncitorilor 
în aceste categorii de meserii 
prin cursuri de mai lungă du
rată :

— școli profesionale și uceni
cie pentru pregătirea muncito
rilor în meserii cu un grad de 
complexitate mai ridicat ; în 
noile condiții de generalizare a 
învățămîntului obligatoriu de 
10 ani, se poate reduce durata 
școlii profesionale pînă la un an
— un an și jumătate.

2. In perioada imediat urmă
toare, pînă Ia generalizarea 
primei trepte liceale, Ministerul 
Educației și învățămîntului, ce
lelalte ministere, întreprinde
rile și organizațiile economice 
vor lua măsuri pentru : îmbu
nătățirea planurilor de învăță
mînt, programelor și manuale
lor din învățămîntul profesio
nal, astfel ca acestea să pună 
un mai mare accent pe cunoaș
terea principiilor de funcționa
re, exploatare și întreținere a 
utilajelor și a metodelor mo
derne de organizare științifică 
a muncii : perfecționarea ins
truirii practice a elevilor : in
tensificarea acțiunii de organi
zare și dotare a atelierelor de 
producție-școală : perfecționa
rea nomenclatorului de meserii 
pentru școala profesională, uce
nicie și cursurile de scurtă du
rată.

3. Vor fi dezvoltate formele 
serale de pregătire a muncito
rilor (școala profesională serală, 
ucenicie cu pregătire teoretică 
prin învățămîntul seral) ; vor 
fi intensificate eforturile pen
tru pregătirea muncitorilor ca
lificați în meseriile deficitare 
din unele ramuri economice 

(industria minieră, metalurgică, 
petrolieră, construcții ș.a.).

4. In funcția de maistru vor fi 
promovați cu prioritate absol
venți ai liceelor cu profil indus
trial care au stagiu în producție 
ca muncitori calificați și au reu
șit la examen sau concurs. In 
școlile de maiștri cu durata 
de un an la cursurile de zi și 
doi ani la învățămîntul seral 
vor fi admiși muncitori califi
cați cu experiență de producție 
și absolvenți ai școlilor profe
sionale.

VI. Apreciind rezultatele bune 
obținute in DEZVOLTAREA 
INVĂȚĂMINTULUI SUPERI
OR. Plenara consideră că aten
ția principală in acest domeniu 
trebuie să fie concentrată asu
pra problemelor de ordin cali
tativ.

1. Se va asigura dezvoltarea, 
in continuare, a invățămintului 
superior potrivit cu evoluția 
numărului de salariați și ți
nînd seama de ritmurile de 
creștere a economiei naționale. 
Planificarea numărului de stu- 
denți va avea la bază progno
zele privind necesarul de cadre 
in perspectivă, ce se vor elabora 
de către ministere și unitățile 
social-economice. Va fi dezvoltat 
cu prioritate invățămintul supe
rior tehnic și în mod deosebit cel 
care pregătește cadre pentru 
ramurile cu o creștere accele
rată. Fixarea cifrelor de școla
rizare pe instituții și facultăți 
se va face astfel îneît să se rea
lizeze o dezvoltare echilibrată, 
fără fluctuații, a instituțiilor de 
invățămint superior.

2. in vederea formării cadre
lor necesare conducerii nemij
locite a proceselor de producție 
și pentru a da economiei ca
dre pregătite într-un timp mai 
scurt. Ministerul Educației și 
învățămîntului, în colaborare 
cu celelalte ministere, va dez
volta într-un ritm mai accele
rat invățămintul superior cu o 
durată mai scurtă (subingineri, 
conductori arhitecți etc.), prin 
cursuri de zi și serale, astfel ca 
raportul dintre numărul de 
studenți subingineri/ingineri să 
se îmbunătățească. Ministerul 
Educației și învățămîntului, îm
preună cu ministerele interesa
te, va elabora propuneri în ve
derea pregătirii de specialiști 
pentru agricultură, rețeaua me
dicală și alte domenii prin în
vățămînt superior de scurtă du
rată. Ministerul Muncii, Minis
terul Educației și învățămîntu
lui, Comitetul de Stat al Pla
nificării, împreună cu celelalte 
ministere, vor stabili statutul 
specialiștilor pregătiți prin for
mele de invățămint superior 
de scurtă durată, precizînd lo
cul și atribuțiile acestora in 
producție și în alte activități 
sociale.

3. Pentru a da unui număr 
cît mai mare de oameni ai 
muncii din economie, din alte 
domenii de activitate, posibilita
tea de a-și continua studiile, va 
fi dezvoltat invățămintul seral 
și fără frecvență, va fi sporită 
eficiența acestuia. In acest sens, 
se va îmbunătăți conținutul, a- 
sigurîndu-se o pondere mai 
mare pregătirii de bază : lucră
rile de laborator care necesită 
instalații costisitoare și apara
tură specială vor fi efectuate in 
laboratoarele institutelor de în
vățămînt superior sau ale altor 
unități oe învățămînt și cerce
tare ; va fi studiată posibilitatea 
ca studenții să beneficieze de 
un sprijin mai mare din partea 
întreprinderilor ; va fi sporită 
exigența la examene, se vor 
stabili criterii de admitere care 
să acorde prioritate oamenilor 
muncii cu stagiu mai mare în 
producție, vor fi elaborate ma
nuale și alte materiale de stu
diu și îndrumare (programe de 
curs, lecții, informații biblio
grafice).

4. Plenara apreciază că In 
prezent, dispunem de un număr 
de centre universitare care pot 
satisface în bune condiții nece
sarul de cadre superioare pen
tru economie, știință. învăță
mînt. sănătate, cultură. în sco
pul consolidării și perfec-, 
ționării rețelei învtțjjâming. 
tului superior, Mi.niste>nns 
Educației și învățămîntului va. 
lua măsuri pentru profilarea * 
centrelor de învățămînt superi-’ 
or existente, îmbunătățirea 
structurilor organizatorice ale 
instituțiilor de învățămînt su
perior, ținîndu-se seama de dez
voltarea unor noi ramuri indus
triale și de cerințele de cadre 
superioare ; va urmări ca sec
țiile de specializare. în care se 
pregătește un număr restrîns 
de studenți, să fie grupate în 
cît mai puține centre universi
tare ; va perfecționa organiza
rea secțiilor serale pentru su
bingineri. Se vor lua, de aseme
nea. măsuri pentru mai buna 
profilare a actualelor institute 
pedagogice, în conformitate cu 
cerințele de cadre pentru în
vățămînt și pentru celelalte do
menii ale economiei, științei și 
culturii din zona respectivă.

5. Pentru asigurarea pregătirii 
unor cadre cu profil mai larg, 
capabile să se adapteze la tran
sformările rapide ale științei 
și tehnicii, la cerințele practi
cii, Ministerul Educației și în
vățămîntului va reduce numărul 
de specialități din învățămîntul 
superior. In acest scop, în lo
cul unei specializări care să 
înceapă încă din primii ani de 
studii, se va introduce. în pri
ma parte a învățămîntului su
perior, o pregătire comună, ca
re va cuprinde disciplinele ge
nerale și științifice de bază, 
pentru profilele care reunesc 
maj multe specialități. In cea 
de-a doua parte, se va realiza 
specializarea prin discipline o- 
bligatorii și opționale, prin pe
rioadele de practică in produc
ție și prin lucrarea (proiectul) 
de diplomă.

în vederea unei mai ușoare a-

daptări a absolvenților la cerin
țele viitoarelor locuri de muncă 
în ultimii doi ani de studii se 
va face prerepartizarea tuturor 
studenților. Pe această bază, 
contractul încheiat cu institu
țiile de învățămînt superior la 
începutul studiilor va fi com
pletat cu prevederi care vor 
stipula raporturile dintre stu
dent și organizația socialistă la 
care acesta a fost prereparti- 
zat (studentul are obligația de 
a se prezenta la post și a lucra 
la locul de muncă prevăzut, iar 
organizația socialistă are obli
gația de a asigura locul de mun
că. de a crea condiții pentru 
efectuarea practicii în produc
ție șl a activității de cercetare 
în ultimii ani de studii).

6. Ministerul Educației șl în
vățămîntului, celelalte ministe
re și organe centrale își vor 
intensifica eforturile pentru in
tegrarea învățămîntului cu cer
cetarea și producția, ca prin
cipală cale de angajare nemij
locită a școlii superioare în 
viața economică, științifică și 
culturală a societății. Direcțiile 
fundamentale ale integrării vor 
fi :

— utilizarea mai eficientă a 
cadrelor didactice la activitatea 
de cercetare științifică și în 
vederea soluționării unor pro
bleme de mare importanță teh
nică sau economică ale produc
ției :

— atragerea în Invățămint, 
în calitate de cadre didactice 
asociate, a unor specialiști din 
Producție, cercetare, proiectare, 
aparatul de partid și de stat :

— participarea studenților la 
activitatea direct productivă, 
astfel incit absolvenții să-și 
poată îndeplini, imediat după 
intrarea în producție, sarcinile 
profesionale ce le revin ;

— participarea studenților în 
mai mare măsură la activitatea 
de cercetare și de proiectare, în 
vederea realizării de lucrări so
licitate de producție ; orientarea 
proiectelor și lucrărilor de di
plomă spre rezolvarea unor pro
bleme concrete ale producție, ale 
activității sociale, politice și cul
turale ;

— efectuarea unor activități 
didactice și de cercetare pe plat
forme industriale, in agricultură, 
în institute de cercetare și pro
iectare, în unități de asistență 
medico-sanitară a populației ;

— dezvoltarea învățămîntului 
superior, fie pe amplasamentele 
actuale, acolo unde există o 
bază materială puternică și 
cadre didactice corespunzătoare, 
fie prin organizarea de unități de 
învățămînt pe mari platforme 
industriale : amplasarea de uni
tăți productive și de cercetare în 
apropierea unor instituții de în
vățămînt superior ; folosirea 
mai eficientă a bazei materiale 
de cercetare și practică a învă
țămîntului, științei și produc
ției ;

— dezvoltarea pe bază de plan 
de stat in ateliere, stații pilot, 
laboratoare din instituțiile de 
invățămint superior a producției 
de aparatură științifică și de la
borator, prototipuri, producție de 
serie mică ș.a. î

— extinderea activităților pe 
bază de contract între instituții
le de învățămînt superior și or
ganizațiile economice, pentru re
zolvarea unor probleme ale pro
ducției.

7. Ministerul Educației și în
vățămîntului' și Consiliul Na
țional pentru Știință și Tehnolo
gie, împreună cu academiile de 
științe și institutele centrale de 
cercetări, vor lua măsuri pentru 
îmbunătățirea CERCETĂRII 
ȘTIINȚIFICE din învăță
mîntul superior, în sen
sul participării mai active a 
cadrelor didactice la elaborarea 
și realizarea planurilor unitare 
de cercetări în ramuri de vîrf 
ale tehnicii, în direcții de mare 
actualitate, la realizarea și in
troducerea în producție a unor 
mașini, utilaje, tehnologii și pro
duse noi. Pentru creșterea rolu
lui școlii superioare în cerceta
rea fundamentală și aplicativă, 
se vor lua măsuri în vederea 
valorificării întregului potențial 
științific din învățămîntul supe
rior și utilizării mai eficiente a 
bazei materiale.

8. Pregătirea tineretului pen
tru muncă și viață pune în fa-

4ța Ministerului Educației ’și tn- 
vățămintului. a celorlalte mi
nistere și organizații centrale 
interesate sarcina de a lua noi 
măsuri pentru îmbunătățirea 
organizării, conținutului și des
fășurării practicii in producție 
a studenților. In acest scop, se 
vor asigura : conducerea nemij
locită a practicii în producție de 
cadre didactice cu experiență si 
specialiști din întreprinderț : or
ganizarea diferențiată a acesteia 
în funcție de nivelul pregătirii 
studenților și potrivit domeniu
lui lor de specialitate ; desfășu
rarea practicii din primii ani de 
studii în ateliere-școală, mine- 
școală, șantiere, ferme agricole, 
unități didactice experimentale ; 
organizarea unor stagii com
pacte de practică pentru studen
ții din ultimii ani in uzine, în
treprinderi de execuție, institu
te de proiectare și cercetare, u- 
nități agricole, clinici și spitale, 
fabrici de medicamente ș.a. Do 
asemenea, se vor lua măsuri 
pentru perfecționarea stagiului 
în producție al absolvenților în
vățămîntului superior, astfel ca 
aceștia să-și însușească temeinic 
cunoștințele și deprinderile ne
cesare profesiunii pentru care 
s-au pregătit și cerințelor locu
rilor de muncă.

9. Ministerul Educației și în
vățămîntului. senatele și consi
liile profesorale vor lua măsuri 
pentru ridicarea calitativă a pro
cesului instructiv-educativ și 
îmbunătățirea conținutului în
vățămîntului superior. In acest 
scop, se vor îmbunătăți planuri
le și programele de învățămînt, 
ținîndu-se seama de cele mai 
noi cuceriri ale științei, tehnicii 
și culturii contemporane.

O sarcină deosebit de Impor
tantă este reducerea încărcării 
studenților prin planurile de în
vățămînt, astfel incit programul 
săptăminal să nu depășească 36 
ore, în oare să se includă preda
rea, seminarul, laboratorul, 
practica. Se vor lua măsuri ho- 
tărîte pentru reducerea numă
rului orelor de predare în fa
voarea orelor de activități prac
tice (laborator,seminarii, proiect), 
pentru extinderea metodelor și 
mijloacelor moderne care impli
că participarea activă a studen
ților Ia însușirea cunoștințelor.

Pentru o mai rațională orga
nizare a procesului de învăță
mînt. se va îmbunătăți actuala 
structură a anului universitar ; 
se vor îmbunătăți metodele de 
verificare și apreciere a pregă
tirii studenților prin creșterea 
ponderii lucrărilor de laborator 
și a altor activități aplicative ; 
se va echilibra numărul de e- 
xamene pe sesiuni.

Ministerul Educației și In- 
vățămintuiui, rectoratele, deca
natele și catedrele au sarcina de 
a asigura acoperirea tuturor dis
ciplinelor cu manuale, cursuri și 
alte lucrări necesare procesului 
de invățămint.

Ministerul Educației șl învă
țămîntului va aduce îmbunătăți
rile necesare admiterii in in
vățămintul superior, încheierii 
contractelor, acordării burselor 
și repartizării in producție a 
absolvenților, urmărindu-se a- 
sigurarea tuturor domeniilor de 
activitate, cît și a județelor și 
unităților deficitare, cu cadrele 
superioare necesare.

Concursul de admitere se va 
desfășura pe specialități (facul
tăți, secții) ; toți candidații vor 
fi supuși la aceleași probe, subi
ecte sau teste, selecția urmind să 
se realizeze după criteriul me
diei.

întreprinderile care au nevoie 
de cadre cu pregătire superioară 
pot organiza cursuri în vederea 
pregătirii de candidați, urmind 
ca aceștia să participe la con
cursul de admitere. Pentru ju
dețele care, intr-o anumită eta
pă, au nevoie mai mare de ca
dre cu pregătire superioară in 
domeniile medicinei umane, a- 
gronomiei, zootehniei și medici
nei veterinare, vor fi admiși cu 
prioritate candidați recomandați 
de consiliile populare ale jude
țelor respective care au reușit la 
concursul de admitere. între
prinderile și consiliile populare 
județene pot acorda burse, con
form reglementărilor legale, din 
fondurile proprii, celor admiși in 
învățămîntul superior.

La facultățile din învățămîn
tul tehnic se va acorda priorita
te absolvenților liceelor indus
triale, iar la cel agricol absol
venților liceelor agricole. Aceas
tă prioritate se va realiza prin 
efectuarea de către absolvenții 
liceelor umaniste a unui stagiu 
de un an in producție înaintea 
admiterii în invățămintul supe
rior.

Candidații pentru facultățile șl 
secțiile de filozofie, economie po- 
litică, istorie, drept și comerț 
exterior, vor trebui să aibă reco
mandarea organizației de partid 
sau de tineret din școala, între
prinderea sau instituția din ca
re au făcut parte.

10. Ministerul Educației și în
vățămîntului va lua măsuri pen
tru îmbunătățirea activității de 
obținere a titlurilor științifice, 
în sensul stabilirii subiectelor 
tezelor de doctorat, corespunză
tor cu cerințele programelor de 
cercetare, ale economiei, științei 
și culturii, asigurării de condu
cători științifici dintre cele mai 
competente cadre didactice din 
învățămîntul superior sau spe
cialiști din cercetare și produc
ție.

VII. Plenara subliniază re
zultatele pozitive ale aplicării 
consecvente a politicii Partidului 
Comunist Român în problema 
națională, care asigură partici
parea tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, 
cu drepturi egale, la întreaga 
viață social-economică, la con
ducerea societății, la înflorirea 
vieții materiale și spirituale a 
poporului român și a naționali
tăților conlocuitoare, la dezvol
tarea unității și frăției lor.

Pe baza anlicării acestei poli
tici, INVĂȚĂMINTUL IN LIM
BILE NAȚIONALITĂȚILOR 
CONLOCUITOARE, componentă 
organică a sistemului nostru 
de învățămînt, s-a dezvol
tat continuu, în pas cu pro
gresul general înregistrat de 
școala românească in anii con
strucției socialiste. Se poate a- 
precia că rețeaua acestui învă
țămînt satisface cerințele de pre
gătire in limba maternă a copii
lor din rindul naționalităților 
conlocuitoare.

Una din preocupările perma
nente ale Ministerului Educației 
și Invățămintului, personalului 
didactic, tuturor factorilor edu
caționali este de a face ca școa
la să asigure tineretului din rin
dul naționalităților conlocuitoare 
largi posibilități de afirmare de
plină in toate profesiile, în toate 
domeniile vieții politice, econo
mice și sociale, să-și sporească 
contribuția Ia adîncirea perma
nentă a prieteniei și frăției din
tre toți tinerii, fără deosebire de 
naționalitate. In acest sens, se va 
perfecționa, în continuare, în
vățămîntul de toate gradele, in 
limbile de predare ale naționa
lităților conlocuitoare ; se vor a- 
sigura condițiile necesare pentru 
însușirea cît mai temeinică a 
limbii române de către elevii a- 
parținînd naționalităților con
locuitoare ; totodată, in localită
țile cu populație mixtă, tinerii 
români vor fi ajutați să-și însu
șească și limba naționalității 
conlocuitoare.

Deosebit de important este să 
se asigure cunoașterea atît a 
limbii române, cît și a limbilor

(Continuare In pag. a IV-a)
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naționalităților conlocuitoare do 
către cadrele didactice (educa
toare, Învățători și profesori), 
pentru ca acestea să poată pre
da in ambele limbi și în același 
timp să aibă un rol mai mare in 
activitatea educativă. In acest 
scop, se vor lua măsuri pentru 
perfecționarea învățămîntului 
pedagogic de toate gradele.

VIII. îmbunătățirea continuă a 
conținutului ideologic al invă- 
țămintului este și trebuie să fie 
o problemă a întregului corp di
dactic, a tuturor conducerilor 
instituțiilor de învățămînt. O 
deosebită atenție se va acorda 
perfecționării PREDĂRII ȘTI
INȚELOR SOCIALE, creșterii 
rolului lor educativ, astfel îneît 
elevii șl studenții să-și însușeas
că concepția științifică despre lu
me și viață — materialismul 
dialectic și istoric, să cunoască 
șl să înțeleagă problemele ac
tuale ale politicii partidului, ale 
construcției socialiste în țara 
noastră. Se va urmări ca științe
le sociale să fie studiate potrivit 
necesităților fiecărei trepte de 
pregătire și în funcție de profilul 
și specificul școlilor și facultă
ților, urmărindu-se o succe
siune cit mai logică, eliminarea 
repetărilor și paralelismelor, 
care încarcă inutil timpul elevi
lor și studenților. Se va pune un 
accent mai mare pe studiul in
dividual, pe seminarii și dezba
teri teoretice, pe antrenarea ti
nerilor la activitatea politică, 
cetățenească.'

IX. Se va perfecționa ACTIVI
TATEA DE EDUCAȚIE a e- 
levilor și studenților, în pri
mul rînd prin creșterea valorii 
educative a procesului de învă
țămînt Fiecare disciplină va 
trebui să aducă propria sa con
tribuție la educarea tineretului. 
Caracterul unitar al procesului 
instructiv-educativ impune creș
terea răspunderii întregului 
corn didactic pentru toate acti
vitățile ce se desfășoară în 
procesul de învățămînt.

Vor trebui sporite preocupă
rile pentru educarea elevilor și 
studenților în spiritul creșterii 
răspunderii față de învățătură 
și îndeplinirea obligațiilor șco
lare. al respectului față de 
muncă, al gri,ții față de avutul 
obștesc, pentru cultivarea în 
rîndurile tineretului a idealuri
lor comunismului, a atașamen
tului față de partid și a dragos
tei de țară, a sentimentelor de 
solidaritate internaționalistă.

Educația fizică, sportul, mișca
rea în aer liber vor trebui să 
devină, în mai mare măsură, 
factori de o deosebită importan
ță pentru menținerea sănătății, 
pentru educarea voinței și a 
caracterului, pentru dezvoltarea 
multilaterală a tinerei generații.

X. Pornind de la rolul pe care 
II are cunoașterea LIMBII,OR 
STRĂINE în ridicarea nivelului 
de cultură, Ministerul Educației 
și învățămîntului va lua mă
suri pentru dezvoltarea șl per
fectionarea studiului acestor 
limbi în invățămîntul de toate 
gradele, astfel îneît tineretul să 
le poată utiliza, atît ca instru
ment de informare, cît și ca 
mijloc de comunicare. In acest 
sens se va lărgi studierea lim
bilor străine, se va îmbunătăți 
predarea, punindu-se accent pe 
metodele moderne, se vor lua 
măsuri de îmbunătățire a pregă
tirii cadrelor didactice și de asi
gurare a tuturor școlilor cu a- 
ceste cadre.

XI. înfăptuirea sarcinilor sta
bilite în domeniul invățămîntu- 
lui este nemijlocit legată de 
PREGĂTIREA PROFESIONA
LA A CADRELOR DIDACTICE 
Șl DE NIVELUL POLITICO- 
IDEOLOGIC al acestora. Minis
terul Educației și învățămîntu
lui va lua măsuri pentru :

TOII TINERII CIN UZINĂ ■’’"’■'V **' ' "ninum.iii -iintiV* --T^nHittuinti'i »i^piiiti urnitr."i... 111 nu . i1.. i. .■. ■ -. .•

(Urmare din pag. 1) 

dică îi invităm la adunările ge
nerale deschise, la acțiunile 
specifice ale organizației. In a- 
celași timp uteciștii mai vechi, 
individual, primesc sarcina să 
se ocupe de pregătirea lor pen
tru a intra în rîndul membri
lor U.T.C." Asupra acestui as
pect secretarul uneia din orga
nizații, Anton Roca, a insistat 
în mod deosebit : „Viitorul ute- 
cist trebuie să-și facă o
impresie clară, exactă, asu
pra a ceea ce înseamnă
organizația revoluționară de 
tineret, asupra scopurilor și 
țelurilor pe care și le pro
pune, a responsabilității revo
luționare pe care o implică mo
mentul pășirii în rîndurile saie. 
Acum, tînărul, cunoscind bine 
și direct activitatea noastră, se 
confruntă cu sine însuși pen
tru a-și dovedi calitățile, pen
tru a-și descoperi locurile în 
care este deficitar, pentru a se 
clarifica asupra faptului dacă 
este sau nu în stare să răspun
dă tuturor exigențelor calității 
de utecist. In același timp tî
nărul trebuie bine cunoscut, a- 
tent îndrumat, spre a-și corecta 
unele deprinderi. Noi, la orga
nizația noastră, am desemnat 
un membru al biroului care, ală
turi de mine, răspunde de acest 
capitol al activității noastre. Si 
ne este destul de ușor s-o fa
cem pentru că tot timpul sîn-

— planificarea mai bună a 
pregătirii cadrelor didactice co
respunzător dezvoltării rețelei 
instituțiilor de învățămînt, 
schimbărilor ce se vor produce 
în structura și conținutul învă
țămîntului ;

— asigurarea cadrelor didac
tice cu pregătire corespunzătoa
re, în special pentru posturii» 
din școlile de la sate, ocupate 
în prezent de personal fără ca
lificare corespunzătoare, pre
cum și a cadrelor didactice ne
cesare generalizării învățămîn
tului de 10 ani și dezvoltării li
ceelor, îndeosebi a liceelor do 
specialitate ;

— îmbunătățirea învățămîn
tului din liceele pedagogice care 
pregătesc învățători și educa
toare, din Institutele pedagogice 
care pregătesc profesori pen
tru clasele V—VIII, a învățămîn
tului universitar care pregătește 
profesori pentru licee ; pregăti
rea de institutori pentru școlile 
de aplicație si conducerea unor 
școli generale ; extinderea pre
gătirii profesorilor prin dublă 
specializare, cu o durată de 4 
ani, mai ales pentru școlile de 
la sate : îmbunătățirea pregăti
rii practice pedagogice a tutu
ror cadrelor didactice 1

— perfectionarea sistemului 
de promovare a personalului di
dactic și asigurarea unei mai 
mari stabilități a acestuia, adu- 
cîndu-se modificările necesare 
reglementărilor nrivind transfe
rarea cadrelor didactice din în- 
vățămîntul general, liceal și 
profesional ; la învățămîntul su
perior, ocuparea tuturor postu
rilor didactice se va face prin 
concurs, renuntîndu-se la pro
movările directe :

— orientarea sistemului de 
perfecționare 8 personalului di
dactic spre însușirea și aplica
rea în practică a noilor realizări 
din domeniul științei, pedago
giei și metodicii, folosirea cu 
prioritate a formelor de perfec
ționare bazate pe studiul indi
vidual și a celor cu un pronun
țat caracter practic aplicativ ; 
perfecționarea personalului di
dactic din învățămîntul supe
rior și liceal de specialitate șe 
va realiza, în principal, prin 
stagii de practică în producție 
și de specializare.

Pentru a se crea condițiile 
necesare afirmării cadrelor va
loroase și participării intr-un 
număr mai mare a acestora la 
activitatea de conducere a ins
titutelor și facultăților, postu
rile de rector, prorector, decan, 
prodecan vor putea fi ocupate 
de aceeași persoană cel mult 
două legislaturi. Șefii de cate
dră vor fi confirmați periodic. 
In învățămîntul liceal, profesio
nal și tehnic se va introduce 
sistemul numirii cadrelor de 
conducere din rîndul a trei 
membri ai consiliului profesoral, 
propuși de acesta prin vot uni
nominal.

XII. Ministerul Educației și 
învățămîntului, împreună cu 
celelalte ministere, va lua mă
suri corespunzătoare pentru în
făptuirea sarcinilor din Legea 
privind PERFECȚIONAREA 
LUCRATORILOR DIN UNITĂ
ȚILE SOCIALISTE, punîndu-se 
accent pe însușirea realizărilor 
noi ale științei, tehnicii și cul
turii, pentru ca pregătirea să 
corespundă cerințelor produc
ției.

XIII. Ministerul Educației și 
învățămîntului, consiliile popu
lare județene, celelalte ministere 
și organe centrale vor lua mă
suri pentru o mai bună utilizare 
a BAZEI MATERIALE a învă
țămîntului de toate gradele. In
vestițiile pentru învățămînt vor 
asigura creșterea spațiilor de 
învățămînt, a locurilor în in
ternate și cămine în vederea 
realizării obiectivelor privind 
dezvoltarea școlilor si facultăți
lor. Se vor extinde laboratoare

tem împreună. împreună mer
gem la pregătirea militară, îm
preună la acțiunile de muncă 
voluntar-patriotică sau cele cul
tural-sportive. De aceea dintre 
tinerii care credem că îndepli
nesc exigențele impuse de ca
litatea de utecist răspund cile 
doi-trei dintre membri mai 
vechi ai organizației, muncitori 
fruntași, activi în viața de or
ganizație, cărora le revine sar
cina să-i îndrume în studierea 
statutului organizației, a litera
turii politice, a însușirii temei
nice a documentelor de partid. 
Avînd o bună pregătire profe
sională îi ajută pe tinerii uce
nici să se pună la punct cu „se
cretele" meseriei, împărtășin- 
du-le din propria lor expe
riență".

Acesta este punctul de vede
re al celor doi secretari. Și ceea 
ce-i dă mai multă tărie, o for
ță de convingere indiscutabilă 
este faptul că el se constituie ca 
o sinteză a unei experiențe 
practice, a unui mod de a ac
ționa concret și eficace. Ne-am 
convins de adevărul faptelor ur
mărind împreună acest proces 
complex șl atent nuanțat, după 
cum s-a și Văzut din cele ex
puse mai sus, discutînd cu tine
rii ce au trecut examenele a- 
cestei etape, văzind rezultatele 
pe care ei le-au și obținut pe 
linia vieții de organizație, a 
producției, a ridicării nivelului 
lor politico-ideologic. 

le, atelierele și cabinetele șco
lare și se va elabora un pro
gram pentru dotarea acestora, 
într-un ritm mai rapid, cu a- 
paratură, utilaje, materiale di
dactice.

XIV. In vederea îmbunătățirii 
în continuare a activității de 
CONDUCERE A ÎNVĂȚĂMÎN
TULUI, se vor lua măsuri pen
tru întărirea rolului și lărgirea 
atribuțiilor organelor colective 
la toate nivelurile, atragerea în 
componența acestora, într-o 
mai mare măsură, a specialiș
tilor care lucrează direct în 
cercetare și producție.

1. Senatele, consiliile profeso
rale, catedrele și organizațiile 
de tineret vor antrena tot mai 
mult elevii și studenții la acti
vitatea acestor organisme, pen
tru sporirea aportului lor la 
conducerea procesului de învă
țămînt, precum și la buna gos
podărire a căminelor, cantine
lor, bazelor sportive și spațiilor 
de învățămînt.

2. Pentru a realiza o cît mai 
bună coordonare a muncii de e- 
ducare a elevilor se va dezvol
ta colaborarea școlii cu familia 
— principal factor educativ. 
Ministerul Educației și Invăță- 
mîntului, conducerile școlilor 
vor lua măsuri pentru mai buna 
organizare și funcționare a co
mitetelor de părinți, pentru a 
asigura participarea mai activă 
a acestora la organizarea și îm
bunătățirea procesului de învă
țămînt, a activităților tehnico- 
productive. a activităților educa
tive în cadrul școlii si în afara 
ei. Comitetele de părinți tre
buie să constituie un sprijin 
important al școlii In întreaga 
activitate a acesteia.

3. Ministerul Educației șl In- 
vățămîntului și consiliile popu
lare vor lua măsuri în vederea 
perfecționării activității inspec
toratelor școlare, sporind răs
punderea lor pentru îndruma
rea si conducerea întregului în
vățămînt de pe teritoriul județu
lui, indiferent de subordonarea 
unităților școlare.

4 In vederea intensificării 
participării ministerelor econo
mice la acțiunile de îmbunătă
țire a conținutului învățămîn
tului, la organizarea si îndru
marea practicii în producție a 
elevilor si studenților, la dez
voltarea bazei materiale a șco
lilor și facultăților, se va ex
tinde si perfecționa sistemul de 
patronare a școlilor, precum și 
dubla subordonare a liceelor și 
unităților de învățămînt supe
rior.

5. Ministerul Educației și In- 
vățămîntului va întări funcția 
sa de îndrumare și control a 
tuturor instituțiilor de învăță
mînt, indiferent do subordona
rea lor, nentru aplicarea uni’a- 
ră a politicii partidului în do
meniul învățămîntului. Aplica
rea măsurilor de dezvoltare si 
perfecționare a învățămîntului 
necesită o cotitură în stilul de 
muncă al ministerului, care va 
trebui să asigure soluționarea 
operativă, rezolvarea la timp a 
problemelor, printr-o mai largă 
atragere a tuturor forțelor de 
care dispune învățămîntul nos
tru. In acest sens, se va perfec
ționa activitatea consiliului de 
conducere și a consiliilor de 
specialitate din minister, se va 
lărgi consultarea cadrelor di
dactice în toate problemele de 
bază de care depind ridicarea 
calității și bunul mers al învă
țămîntului. De asemenea, se va 
îmbunătăți cercetarea pedago
gică, orientînd-o mai ferm 
spre problemele prioritare ale 
învățămîntului, se va asigura 
experimentarea prealabilă a 
principalelor măsuri ce se vor 
adopta.

Plenara C.C. al P.C.R dă sar
cină Ministerului Educației și 
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IUN OM ÎN SĂLBĂTICIE ! 
Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,15); Grădina Festival (ora 
20,15).

I SOARTA UNUI COMBATANT 
DIN CORPUL DE AUTOAPĂRA
RE ; Lumina (orele 9,30; 12; 14,30; 
17; 20).

ICIPRIAN PORUMBESCU : Cen
tral (orele 9,15; 12.30; 16; 19,30). 
Bucegl (orele 16; 19,15); Grădina 
Bucegl (ora 20,15).

ILA RĂSCRUCE DE VÎNTURI: 
Scala (orele 9 ; 11,15: 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15); Capitol (orele 9; 
11,15; 13.30; 16); Grădina Capitol 

|(ora 20,30); Grădina Select (ora 
20,15).

GALA FILMULUI DIN R.P. 
MONGOLA : Capitol (ora 20).

I LUMEA SE DISTREAZĂ : Bu- 
zestl (orele 9: 11,15; 13,30; 16:
18,15; 20.30); Floreasca (orele 16;

118; 20) ; Grădina Buzești (ora 20,15).
JANDARMUL LA PLIMBARE ; 

Luceafărul (orele 8,30; 11; 13,30;116; 18,30; 21) ; București (orele 
8,30; 10,30; 12,45; 14.45; 17; 19,15; 
21,15); Stadionul Dinamo (ora

120.15) ; Grădina Luceafărul (ora 
20,30); Grădina București (ora 
20,30).

I LUPUL MARILOR ; RĂZBU
NAREA : Timpuri Noi (orele

10—19 în continuare).

I ANTONIU ȘI CLEOPATRA I 
Sala Palatului (orele 17; 20,30);

Favorit (orele 9,30; 13; 16,15; 19,30); 
Melodia (orele 9; 12,30; 16; 19,30) ;

8 Modern (orele 9; 12,30; 16; 19,30);

învățămîntului să elaboreze și 
să supună spre aprobare îmbu
nătățirile care trebuie aduse, 
pe baza acestui program, Legii 
învățămîntului și Statutului 
personalului didactic, să elabo
reze măsuri concrete pentru 
traducerea în viață a prezentei 
hotărîri. La sfîrșitul fiecărui an 
școlar, Ministerul Educației și 
învățămîntului va informa Co
mitetul Central al Partidului 
Comunist Român asupra înde
plinirii hotărîrilor Plenarei.

XV. Plenara consideră că în
făptuirea amplului program de 
dezvoltare și perfecționare a 
învățămîntului impune ÎMBU
NĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII ȘI 
CREȘTEREA ROLULUI CON
DUCĂTOR AL ORGANIZAȚII
LOR DE PARTID din toate șco
lile și instituțiile de învățămînt 
superior.

Fiecare organizație de partid, 
fiecare comunist care lucrează 
In Învățămînt trebuie să mili
teze activ pentru înfăptuirea 
politicii partidului în acest do
meniu, ca și în celelalte dome
nii de activitate, pentru mobi
lizarea tuturor cadrelor didac
tice, a elevilor și studenților 
In acest sens Comitetele jude
țene, municipale, orășenești și 
comunale de partid, organiza
țiile de partid din școli și insti
tuții de învățămînt superior 
trebuie să pună în centrul ac
tivității lor ridicarea nivelului 
calitativ al procesului de învă
țămînt, modernizarea continuă 
a metodelor de predare, dezvol
tarea muncii de educare comu
nistă a tineretului, perfecțio
narea profesională și politico- 
ideologică a cadrelor didactice. 
Activiștii partidului nostru au 
îndatorirea de a participa ne
mijlocit la munca educativă, 
politico-ideologică In rîndul 
elevilor și studenților.

Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român subliniază 
sarcinile mari care revin Uni
unii Tineretului Comunist, Uni
unii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România, Consi
liului Național al Organizației 
Pionierilor. Este necesar să se 
ia măsuri pentru îmbunătățirea 
muncii educative. politice si 
ideologice a organizațiilor de 
tineret în rîndul elevilor și stu
denților, pentru participarea 
mai intensă a acestor organiza
ții la desfășurarea activității 
de învățămînt, la conducerea 
școlilor și instituțiilor de învă
țămînt superior, la înfăptuirea 
întregului program de dezvol
tare și perfecționare a învăță
mîntului.

★
Plenara C.C. al P.C.R. consi

deră că realizarea acestui pro
gram de măsuri pentru dezvol
tarea și perfecționarea învăță- 
mintulul va asigura cadrele ne
cesare de muncitori, tehnicieni 
și specialiști de înaltă calificare 
pentru toate domeniile vieții 
economice și sociale, va ridica 
nivelul general de cultură al 
poporului, corespunzător cerin
țelor revoluției științifice și 
tehnice contemporane și ale 
etapei actuale de dezvoltare a 
societății românești, va aduce 
o contribuție importantă Ia în
făptuirea politicii partidului 
nostru, la edificarea societății 
socialiste multilateral dezvol
tate.

Plenara C.C. al P.C.R. își 
exprimă convingerea că educa
torii, învățătorii, profesorii, 
cadrele didactice din învăță- 
mintul de toate gradele, elevii 
și studenții, întregul tineret al 
patriei vor munci cu abnegație 
și hotărîre pentru înfăptuirea 
acestui program de dezvoltare 
și perfecționare a învățămîntu
lui, adueîndu-și, astfel, contribu
ția la progresul material și spi
ritual, Ia înflorirea țării noas
tre.
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Grădina Modern (ora 20,15): Fes
tival (orele 9: 12,30; 16; 19.30).

FLUTURII SÎNT LIBERI ; Ex
celsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30); Aurora (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30); Gră
dina Aurora (ora 20,15).

SALCÎMUL LILIACHIU : Uni
rea (orele 16; 18; 20); Grădina 
Unirea (ora 20,15).

SIMON TEMPLAR, INTERVINE: 
Grlvlța (orele 9; 11,15; 13,30; 16: 
18,15; 20.30); Gloria (orele 8.45; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20.45);
Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20,15); Flamura (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20 30).

PE ARIPILE VÎNTULUI : Arta 
(orele 10: 14,30; 19,15); Grădina 
Arta 20.15).

ULTIMUL CARTUȘ : Lira (orele 
15,30; 18; 20.30); Giuleștl (orele 
15,30; 18; 20.15); Moșilor (orele 
15,30; 18: 20,30); Grădina Lira 
(orele 20,15); Grădina Moșilor 
(orele 20,15).

ACEA PISICA BLESTEMATA: 
Doina (orele 11; 13,15; 15,45;
18,15; 20,30). Program de desene 
animate pentru copil — ora 9.30.

CEAȚA : Viitorul (orele 16; 18;
20.15).

COPIII CĂPITANULUI GRANT: 
Dacia (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30).

FATA CARE VINDE FLORI t 
Crîngași (orele 15,30; 18; 20,15).

CÎND LEGENDELE MOR : în
frățirea (orele 15,30; 18; 20.15);
Rahova (orele 15,30; 18; 20,15).

TELEGRAMĂ
Tovarășul N. PODGORNII a 

trimis tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, următoarea tele
gramă :

înapoindu-mă In patrie și 
survolînd din nou teritoriul Re
publicii Socialiste România, vă 
transmit dumneavoastră un sa
lut prietenesc, iar poporului ro
mân frate cele mai cordiale 
urări de succes și bunăstare.

• DUMINICA DIMINEAȚA, 
a plecat spre Alger tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul educației și în
vățămîntului, care, la invitația 
ministrului învățămîntului su
perior și al cercetării științifice 
din Republica Algeriană Demo
cratică și Populară, M. Benya- 
hia, va face o vizită în această 
țară.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, erau prezenți Virgil Cazacu, 
prim-adjunct al ministrului e- 
ducației și învățămîntului, Nico- 
lae Ghenea, adjunct al minis
trului afacerilor externe, și alte 
persoane oficiale.

• DUMINICA DIMINEAȚA, 
s-a Înapoiat în Capitală dele
gația militară română, condusă 
de generalul-colonel Ion Gheor- 
ghe, prim-adjunct al ministrului 
apărării naționale și șef al Ma
relui Stat Major, care, la invi
tația Ministerului Apărării Na
ționale al R. P. Chineze și a 
Ministerului Forțelor Armate 
Populare ale R.P.D. Coreene, a 
făcut o vizită oficială de priete
nie în aceste țări.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, erau prezenți adjuncți ai 
ministrului apărării naționale, 
generali și ofițeri superiori.

Au fost de față Lu Ți-sîn, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R.P. Chineze, și Li Min-su, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București, precum și Li Iun-ci 
și colonelul Son Ghiăn-zun, ata
șați militari aero și navali ai 
R.P. Chineze și, respectiv, R.P.D. 
Coreene.

A fost, de asemenea, prezent 
colonelul A. F. Musatov, atașa
tul militar aero și naval al 
U.R.S.S.

SOSIREA DELEGAȚIEI 
GRUPĂRII POLITICE 

„NOUA FORȚA" 
DIN VENEZUELA

Duminică a sosit în Capitală, 
la Invitația Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, 
delegația grupării politice „Noua 
Forță" din Venezuela, condusă 
de Adelso Gonzalles Urdaneta, 
secretar general al Mișcării E- 
lectorale a Poporului (M.A.P.)
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deu de metalizare a mate
rialelor plastice. Un an mai 
tîrziu, 1970, și-a pus semnă
tura pe două inovații legate 
de lustruirea electrochimică 
a oțelului inoxidabil și, res
pectiv, lustruirea chimică a 
aluminiului, care aduc anual 
întreprinderii economii în va
loare de 600 000 lei. Am tras 
linia și am adunat. Total: 5 
inovații care înseamnă anual 
economii de aproape un mi
lion. Pentru anul 1970 am 
notat fi un alt succes : Dan 
Giurgiu a susținut, cu foarte 
bune rezultate, examenul de 
admitere la doctorat.

— Pregătirea pentru doc
torat, munca de cercetare, 
afirmă Dan Giurgiu, îmi 
oferă posibilitatea cunoașterii 
problemelor tehnice în amă
nunțime, astfel că elaborarea 
unei inovații, în cazul cînd 
există un cîmp de activitate 
propice, nu constituie ceva 
deosebit.

Mai știam că tînărul inginer,

AVENTURILE LUI BABUȘCA: 
Munca (orele 16; 18: 20).

ROND DE NOAPTE : Miorița
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) .

MONTE CARLO : Tomis (orele 
8 30; 11; 13.30; 16; 18,30; 21); Gră
dina Tomis (orele 20,30).

COARNELE DE AUR : Progresul 
(orele 16; 18; 20).

DOMNULUI PROFESOR CU 
DRAGOSTE : Drumul Sării (orele 
15,30; 18; 20,15).

GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI: 
Ferentari (orele 15,30; 19).

SUNETUL MUZICII ! Cotrocenl 
(orele 15,30; 19).

VERONICA : Pacaa (orele 16; 
18; 20).

O ZI MAI LUNGA DECÎT' UN 
AN : Popular (orele 15,30; 18;
20.15) .

DRUMUL SPRE VEST : Cosmos 
(orele 15,30 ; 18; 20,15).

ADIO, ARME 1 : Vitan (orele 
15,30; 19); Grădina Vitan (orele
20,15).

LUNI 9 IULIE 1973
Teatrul de Comedie (La Tea

trul Național „I. L. Caragiale" — 
sală Comedia) : PREȘUL — ora 
20. Teatrul „C. Tănase" (La

STRÎNGEREA

RECOLTEI
LA TIMP Ș[ 

FĂRĂ PIERDERI
Secerișul a demarat bine, 
apărut problema transportului

S Arad;
dar a

(Urmare din pag. I) 

gricolă din Apateu a fost eli
berat terenul de pe 60 hectare 
și au fost însămînțate cu culturi 
duble 40 hectare. Lucrările au 
demarat bine și la C.A.P. Sa- 
moscheș. După cum aprecia lng. 
Mihai Bogorodiță, directorul 
S.M.A. Cermei, această perioadă 
nu trebuie pierdută nici o oră 
pentru însămînțarea culturilor 
duble.

Cooperativa agricolă de pro
ducție Sepreuș este deservită 
tot de S.M.A. Cermei. Fiecare 
din cele 3 ferme de cîmp ale 
cooperativei au avut de recoltat 
cîte 50 hectare cu orz. Ferma 
tntîi și a doua au Încheiat re
coltatul orzului de pe Întreaga 
suprafață. Pe tarlalele fermei a 
treia i-am întîlnit pe mecaniza
tori și cooperatori care au luat

® Mureș: Inginerul agronom era la nuntă...
Am trecut duminică prin cî- 

teva cooperative agricole de 
producție. Deși zi de repaus, pe 
cîmp au putut fi întîlniți zeci 
de oameni. Săpau șanțuri pen
tru scurgerea apel de pe cul
turi, adunau și transportau fu
raje. în unele locuri a început 
secerișul. La ora 7 pe tarlalele 
cu orz ale C.A.P. Mureșeni, co
operatorii și mecanizatorii erau 
pregătiți pentru a relua acti
vitatea întreruptă, după cum 
ne relata tehnicianul Ilie Chesa, 
președintele C.A.P., sîmbătă la 
orele 21. Cinci combine C-l și 
C-3, una „Gloria" împrumutată 
de la o unitate din apropiere, 
două remorci, un camion, două 
prese de balotat erau forțele 

pri-

lupta cu 
procedee,

să fiți la
nou, cu

pe care comuniștii l-au 
mit acum cinci ani în rîndu
rile lor, conduce colectivul de 
cercetări al întreprinderii, că 
lucrările aplicate pînă acum 
însumează 1,5 milioane lei 
economii anual. Cele în curs 
de aplicare vor aduce încă 
un milion. Așadar 
timpul, cu vechile 
cu... milioanele.

— Cum reușiți 
curent cu ce este 
toate aceste atribuții pe care 
le aveți, pe care vi le cău- 
tați P

— Nu-i ușor. în jur de șase 
ore pe zi studiez. îmi place 
să caut, să disec problemele. 
Probabil este în firea noastră, 
a celor înclinați spre cerce
tare... Nimic nu-i imposibil 
cînd îți iubești profesia, cînd 
o simți mereu ca făcînd parte 
din tine, cînd ești conștient că 
nu trebuie să rămîi dator 
vieții.

LIDIA POPESCU

Grădina Boema) : ESTIVAL-
BOEMA — ora 20. Ansamblul 
„Rapsodia Română": MELEAGURI 
FERMECATE — Ora 18.30.
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PROGRAMUL III

9,00 Știri. 9,05 Incognito'* — pro
gram de varietăți muzicale. 9,55 
Melodia zilei: ,,Țară mîndră, nouă 
țară" de Ion Alexandrescu. 10,00 
Clubul adolescenților. 11,00 Cronica 
ideilor. Identitatea umană a artei. 
11,10 Cîntâ Elvis Presley. 11.30 
Așa-1 jocul pe la noi. Ținutul 
Caraș-Severin. Ora 12.oo Transmi
siuni directe din țară. 12,10 Invi
tație în fonotecă. 12.55 Melodia zi
lei. 13,00 închiderea emisiunii de 
dimineață. 17,00 Știrile dună-amie- 
zii. 17,05 Alo, Radio l Muzică 
ușoară la cererea ascultătorilor. 
18,00 Șapte zile, șapte arte. Lite
ratură. 18.10 Panoramic* muzical. 
18,55 Melodia zilei. 19.on în di
rect... de la Roman. 19.30 Știri. 
19.35 Casa de discuri ..Melodia" vă 
oferă Mica serenadă în Sol major 
K.V. 325 de Mozart. 20.00 Munca 
— izvor de bucurie șl îmnllniri. 
21,00 Radio-super-top. 22.00 Radio
jurnal. 22,30 Melodia zilei. 22,35 
Vedete ale muzicii ușoare 23.15 
Poetica — Livlu Călin.23,20 Farme

cu asalt ultimele suprafețe ră
mase cu orz. Intre ei era și ing. 
Augustin Moș, secretarul comi
tetului comunal U.T.C. Pînă în 
prezent s-a recoltat aici orzul de 
pe suprafața de 100 hectare, deci 
terenul trebuie eliberat imediat, 
în cîmp lucrau 3 prese de balo
tat, dar acestea nu sînt suficien
te pentru eliberarea grabnică a 
terenului. Spunem aceasta deoa
rece cooperativa agricolă are de 
insămînțat 300 hectare cu cul
turi duble. Despre livrările la 
fondul de stat secretarul U.T.C. 
ne-a spus că au fost predate 
pînă în prezent 110 tone. însă 
se declara nemulțumit, deoarece 
anul acesta au fost planificați 
să transporte produsele cerealie
re la baza de recepție din Chi- 
șinău Criș de care îl despart 
25 de km. Apoi aflăm că cele

mecanice care vroiau să înche
ie, ieri, capitolul orz la sece
riș. Vreo 20 de cosași și tot 
atîtea femei secerau în locuri
le în care, din cauza umidității, 
combinele nu se puteau desfă
șura. Deși condițiile de lucru 
nu ne îngăduie să vorbim de re
zultate record, amintim că ti
nerii mecanizatori Dumitru Bo- 
jan și Ferencz Csibi au fost 
felicitați pentru felul în care au 
lucrat sîmbătă de către ingine
rul șef al cooperativei.

După două ore ajungem la 
Nazna. La sediul C.A.P., prin
tre alți cooperatori care zoreau 
la lopătatul orzului îi întîlnim 
pe brigadierul Ion Nemeș, de
legata de batoză Ana Orza, me
canicul de întreținere de la 
S.M.A. Ștefan Roman și meca
nizatorul Emil Galiț.

— Așteptăm să se usuce la
nul. ne informează cel din 
urmă.

în afară de faptul că din 30 
hectare semănate cu orz au fost 
recoltate numai 5, mai aflăm 
că inginerul șef, tovarășul 
Alexandru Bad, este plecat la 
o nuntă, că unitatea nu are 
președinte și că toate măsurile 
organizatorice pentru campa
nia de seceriș au fost luate nu
mai că umidometrul nu func
ționează din lipsă de baterii.

Existînd acele „măsuri orga
nizatorice" ne întrebăm de ce 
oare a fost repartizată pentru 
recoltat numai o combină C-12 
cînd în secția de mecanizare 
mai sînt încă 4 combine C-l, 
iar pe cîmp 25 hectare cu orz 
nesecerate.

— Dacă ne ajută timpul, ne 
asigură brigadierul, în 2-3 zile 
îl secerăm.

Răspunsul lui naște o între
bare. Dacă știm că timpul ne 
cam joacă farse de ce într-o zi 
atît de prețioasă, cum a fost 
cea de ieri, nu sînt mobilizate 
la lucru toate forțele umane și 
mecanice ?

C.A.P. Gornești este una din 
unitățile agricole cooperatiste 
fruntașe pe țară. Pregătirile 
pentru campania de recoltare a 
păioaselor sînt făcute și aici. 
Magaziile de cereale sînt cu
rățate, stocului de saci existent 
i s-au adăugat încă 1 300 de bu
căți. Duminică. 5 remorci, 12
atelaje deservite de 35-40 de
oameni transportau furaje, lu
crare ce se cere executată cu
impetuozitate. De la tovarășul 
Mihai Szotyori, președintele, a- 
flăm că din cele 40 hectare se

cul operetei — Pagini de mare 
popularitate. 23 55—24,00 Ultimele P3 
știri.
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PROGRAMUL I
17,30 Curs de limba franceză. ® 

Recapitulare (I). 18,60 Telex. 18,05 _ 
La ordinea zilei. Azi, județul ■ 
Caraș-Severin. 18,20 Căminul. I 
19,00 Ecranul. Emisiune de actua- ■ 
litate șl critică cinematografică. _ 
Emisiune de Liliana Moldovan. I 
19.20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal, g 
Un an de la înaltul forum al 
partidului. 20,00 Cinteeul sâptămî- ■ 
ni! : „Grîușor din Bărăgan". In- I 
terpretează Emil Gavriș; 20,05 ■ 
Publicitate. 20,10 Mai aveți O tn- ■ 
trebare 7 Sedentarism, obezitate. B 
stress șl nevoia de mișcare. 20.50 ■ 
Revista literar-artistică TV. n 
21,30 Roman foileton : Noile a- I 
venturi ale mușchetarilor". Epi- ■
sodul V — „Fuga". 22,20 „24
de ore". 22,40 Luminile rampei. 
Tenorul Giuseppe Dl Stefano la 
București.
PROGRAMUL n

20,00 Avanpremieră. 20,05 Film ■ 
serial : Umbrele dispar în plină zi B 
(reluarea primului episod). 21,30 ■ 
Cel mai tînăr oțel — film docu- ■ 
mentar. 21.40 Desene animate. 21,55 B 
Dans și muzică de pretutindeni. “ 
22,25 Cărți și idei. Vasile Pârvan a 
— „Corespondență și act»", H

5 remorci de care unitatea dis
pune nu sînt în bună stare de 
funcționare. Deci, rămîn doar 4 
autocamioane care pot să trans
porte cerealele. Aici credem că 
vina este a conducerii cooperati
vei agricole care trebuia să se o- 
cupe îndeaproape de repararea 
mijloacelor de transport existen
te în dotarea cooperativei. După 
cum ni se explica există o bază 
de recepție la Cermei, de care-1 
despart doar 9 km. Dorința celor 
de la cooperativa agricolă din 
Sepreuș era să transporte pro
dusele la această bază de recep
ție. Nu își pot explica de ce au 
fost planificați ' să transporte 
produsele tocmai la 25 km dis
tanță, ceea ce le cere mai multe 
mijloace de transport, apoi con
sumul mare de carburanți șl 
lubrifianți.

mânate cu orz de toamnă au 
fost secerate de către membrii 
cooperatori 10 hectare ; 25 hec
tare se vor secera mecanizat 
iar restul manual.

— în agricultură, recunoaște 
brigadierul Alexandru Papp, e- 
forturile trebuie sporite atunci 
cînd permite vremea. De aceea 
am hotărît aseară ca azi să lu
crăm. Dacă miine plouă nu ne 
vom putea odihni cu conștiința 
împăcată știind că tone de orz 
stau în apă.

Tocmai de aceea, zicem noi, 
afirmația lui ar suna mult mai 
frumos dacă cele 9 combine, 
presele de balotat ale S.M.A. 
și-ar fi schimbat aliniamentul 
din curtea sediului în lanurile 
cu orz, dacă restul cooperatori
lor ar fi fost mobilizați să în
cheie duminică, nu luni sau 
marți, recoltatul orzului. De ce? 
Se știe. Poate chiar în cursul 
acestei săptămîni va începe și 
pe meleagurile mureșene bă
tălia pîinii care trebuie cîștiga- 
tă fără nici o pierdere.

MIRCEA BORDA

Participarea 
la istoric

(Urmare din pag. I)

că o dată cu trecrca anilor 
și cu maturizarea brigadieri
lor din *50. Fiecare generație 
și-a avut propriile experien
țe și forme de muncă, pasiu
nea celor dinții brigadieri 
am găsit-o apoi în lunile de 
vacanță ale studenților, pe 
șantierele muncii patriotice, 
sau în ambițiile și hotărirea 
tinerilor muncitori de la 
Lotru, de pe Someș sau de 
la Mostiștea, în zilele din 
urmă. A luat naștere tradi
ția muncii pe șantier, un a- 
devărat „botez revoluționar" 
al tinărului din organizația 
utecistă.

Prin muncă se creează to
tul, iar societatea româneas
că este consacrată realizării 
unui vis de mai bine, unei 
proiecții istorice a tot ceea 
ce a fost mai frumos în gîn- 
dtll marilor săi oameni. A 
folosi in scopul acesta forța 
brațelor și a minții noastre 
este o formă supremă de pa
triotism și de conștiință re
voluționară. Munca repre
zintă în țara românească mo
dul dăruirii noastre, expre
sia solidarității umane și a 
devotamentului față de bi
nele general. Prin muncă, 
tineretul își formează nu 
numai deprinderi utile, ci 
modelează un caracter și în
vață modul acela unic de a 
fi cu ceilalți, lecția partici
pării la istorie.

Celebrind o aniversare a 
șantierelor naționale a tine
retului, organizația revolu
ționară consfințește realita
tea unei conștiințe munci
toare în rîndurile întregului 
nostru tineret. Ne aflăm cu 
mina încordată pe unealtă, 
arși de imaginea unei Româ
nii socialiste întemeiată pc 
ideile Conferinței Naționale 
a partidului, eveniment is
toric de la care a trecut abia 
un an. un timp de realizări 
importante, menite să pună 
bazele unei dezvoltări vii
toare mai spectaculoase, ur- 
mind să situeze țara noas
tră în rîndul statelor dezvol
tate din punct de vedere eco
nomic. Este cazul să afirmăm 
caracterul pozitiv al angaja
mentului nostru politic, să 
spunem că visul revoluționar 
al vîrstei comuniste a Ro
mâniei se constituie lucid, ia 
naștere din estimarea cea 
mai exactă a realităților și a 
posibilităților noastre. Dacă 
(ara noastră va deveni mai 
mîndră și mai bogată, aha 
cum ne-o dorim flecare, în 
belșugul său viitor trebuie 
să. citim si abnegația genera
țiilor tinere de azi.
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Se materiali
zează obiecti
vele Hotăririi

DOUA ACȚIUNI
5

O victorie la limită 
dar... suficientă

Biroul federal a ratificat 
ședința de vineri componența

în I celor trei serii ale diviziei B. i după criterii geografice, cele 54 
I Iată cum au fost repartizate, I de echipe :

Plenarei C.C.
al P.C.R DE ANVERGUR

ADRESATE TINERETULUI
Zilele trecute, mai exact vineri, ziarul nostru 

a publicat proiectele regulamentelor celor două 
acțiuni sportive de anvergură națională : Com
plexul polisportiv „Sport și sănătate" și Compe
tiția sportivă de masă cu caracter republican. 
Acest fapt vine să confirme că importantele 
obiective stabilite de Ilotărîrea Plenarei C.C. ai 
P.C.R. din 28 februarie — 2 martie a.c. în do
meniul educației fizice și sportului încep să se 
materializeze. Proiectele sint rezultatul unei co
laborări consecvente și fructuoase intre toți 
factorii cu răspunderi in mișcarea sportivă. Ele 
au izvorit din necesitatea de a da, așa cum se 
subliniază in Hotărire, noi dimensiuni activită
ții sportive de masă, pe măsura rolului social 
al acesteia, de a oferi un nou conținut, cu o 
eficiență mult sporită, acțiunilor și competițiilor 
de anvergură care se adresează, in principal, 
tineretului. Comisia care a elaborat proiectele 
s-a consultat cu un mare număr de specialiști 

) ,și pe baza experienței acumulate — așa cum se 
subliniază in preambulul proiectului Complexul 
sportiv „Sport și sănătate" a fost conceput de 
așa natură înctt să asigure, pe plan național, 
pentru toate virstele, priorități și complexe a- 
decvate de exerciții, să garanteze desfășurarea 
unei activități sistematice menite să dea posi
bilitatea aprecierii gradului de pregătire fizică 
generală a tineretului, a întregii populații a ță
rii. La acest complex s-a ajuns pleeîndu-se de 
la ideea că in prezent nu există un sistem orga
nizat care să includă pentru toate virstele. pro
be și mai ales norme diferențiate care să țină 
seama, în același timp, de activitatea și cerințe
le fiecărei categorii de cetățeni, pe sexe și vir
ate, în parte. Probele și normele au prevăzute 
un grad larg de accesibilitate, dîndu-se priori
tate acelor probe care să contribuie la dezvol
tarea unor deprinderi motrice de bază, a vitezei, 
rezistenței, indeminării și forței, calități cu apli
cații in activitatea socială, în muncă și viață, a- 
sigurindu-se, in același context și aspectul re
creativ al activității. Probele și normele comple
xului au un caracter stimulativ, dezvoltînd la 
tineri dorința de autodepășire pentru a putea 
deveni purtători ai distincțiilor care se vor de
cernă. Ca participarea Ia acest complex să fie și 
mai stimulativă, decernarea distincțiilor se va 
face cu prilejul unor zile festive, serbări cultu
ral-sportive, serbări școlare de sfîrșit de an etc. 
Se are în vedere și faptul că orice acțiune sau 
competiție de masă poate și trebuie să devină un 
furnizor de talente pentru sportul de performan
ță. Prin felul în care este conceput complexul 
„Sport și sănătate" se va da posibilitatea trece
rii unor haremuri de performanță și confirmării 
acestora chiar la locul de muncă, in întreceri 
organizate intre secții de producție, ateliere, 
clase, organizații U.T.C., asociații sportive etc. 
De asemenea, se asigură și o participare efecti
vă a sexului feminin, 
cu probe și în special 
de particularitățile de 
cestora.

în ceea ce privește 
masă cu caracter republican, în forma propusă 
ea răspunde cerințelor subliniate in Ilotărîrea

1

complexul fiind prevăzut 
cu norme care (in seama 
vîrstă și preferințele a-

Competiția sportivă de

Plenarei C.C. al P.C.R., fiind concepută, prin 
conținutul și structura sa, ca o largă acțiune 
sportivă pentru copii și tineret, adresîndu-se, 
exclusiv, celor nelegitimați. De Menționat că a- 
ceastă competiție nu aduce perturbări în desfă
șurarea normală a competițiilor sportive inter
ne prevăzut in calendarul sportiv central. Tot
odată, așa cum se subliniază în expunerea de 
motive, „prin această competiție se realizează o 
mai bună organizare și programare a întrece
rilor sportive de masă, pe grupe de vîrstă, înlă- 
turind, în același timp, paralelismul dintre dife
ritele acțiuni ce se adresează acelorași colectivi
tăți". Competiția, în formula propusă, include 
unele acțiuni cu caracter tradițional organizate 
in prezent de diferite organe și organizații cen
trale cum ar fi : Cupa tineretului de la sate, 
Săniuța de argint — inițiate și organizate 
de U.T.C. — Voințiadele, cupe ale sindicatelor și 
altele, realizindu-se, in acest fel, o competiție 
de amploare, cu caracter unitar. Ramurile de 
sport propuse, au o largă răspindire in rindurile 
copiilor și tineretului, sint accesibile categorii
lor de virstă și preocupărilor respective și nu 
ridică probleme deosebite legate de instruirea 
participanților, ele putindu-se desfășura pe în
treg teritoriul țării pentru că există condițiile 
materiale necesare; competiția se va desfășura 
pe categorii de virstă și pe departamente la eta
pa finală pe țară, intrecindu-se in cadrul fiecă
rui departament reprezentativele județelor, ceea 
ce va da posibilitatea Ierarhizării într-un clasa
ment departamental și general, pe județe.

Reținem din prezentarea succintă a caracteris
ticilor celor două acțiuni de anvergură, faptul că 
o dată transpuse în viață ele vor marca un mo
ment important in mișcarea sportivă din țara 
noastră; vor ridica pe trepte calitativ superioare 
această activitate în raport cu celelalte domenii, 
valori ficînd mai bine condițiile existente, în 
funcție de cerințele și exigențele actuale; vor 
oferi, in același timp, criterii mai reale de apre
ciere a muncii și eforturilor pe care le depun 
toți factorii de răspundere, organele și organiza
țiile U.T.C., profesorii de educație fizică, în ge
neral, toți organizatorii activității sportive de 
masă. Vom cunoaște mai exact potențialul spor
tiv al unui județ sau oraș, aportul acestora la 
dezvoltarea sportului de performanță românesc 
și Ia reprezentarea lui în arena internațională.

Intrucit este vorba de proiectele unor regula
mente, invităm pe această cale pe iubitorii, 
praetieanții și specialiștii din domeniul sportului 
din (ara noastră să-și exprime observațiile și 
opiniile in legătură cu cele două acțiuni, să ni 
le expedieze la redacție împreună cu propune
rile lor de îmbunătățire a regulamentelor.

De asemenea, cititorii „Scînteii tineretului" 
sint invitați să participe la concursul pe care-1 
organizează ziarul nostru în vederea găsirii unei 
denumiri adecvate pentru Competiția de masă 
cu caracter republican, care după cum se vede 
nu are încă o denumire.

Autorul propunerii cu denumirea unanim ac
ceptată va fi recompensat cu premii în obiecte, 
materiale și echipamente sportive.

V. cabulea

Meciul de la Rm. Vllcea, 
unde proaspăta cîștlgătoare 
a „Cupei României" primea 
replica studenților ieșeni de 
a căror ultimă evoluție în 
campionatul diviziei secunde 
depindea promovarea în pri
mul eșalon al fotbalului ro
mânesc, a polarizat, cum e șl 
firesc, Interesul tuturor iubi
torilor fotbalului din orașul 
de pe Olt. Din păcat, la 
sfîrșitul celor 90 de minute 
de foc cel mai mulți dintre ei 
au părăsit tribunele dezilu
zionați nu atît de scor (2—1 
pentru Politehnica prin golu
rile marcate de Simionaș în 
min. 13 și Lupulescu în min. 
61, respectiv Gojgaru în 
min. 23), cit de jocul anost, 
lipsit de orizont prestat de 
gazde. Era Imposibil să re
cunoști în formația vîlceană 
pe jucătorii ambițioși, bătă-

ioși, dăruiți fotbalului pînă 
la ultima picătură de ener
gie, pe cei care cu numai 5 
zile în urmă îi încîntaseră pe 
suporterii lor prezenți în tri
bunele stadionului „23 Au
gust" la memorabila finală a 
Cupei. Ieri am văzut mai mul
te pase greșite, preluări defec
tuoase, șuturi imprecise, ra
tări decît într-un întreg cam
pionat, Să fi fost de vină o- 
boseala acumulată în mara
tonul Cupei, să fi fost dezin
teresul sau efectele acciden
tării lui Gojgaru care a pă
răsit terenul ? Matamorfoza 
atît de rapidă a vîlcenilor ni 
s-a părut ciudată...

Cealaltă pretendentă 
promovare, Metalul 
rești, a fost învinsă 
1—0 (1—0) la Oltenița, 
echipa Șantierele Navale.

D. MOȚOC

SERIA I SERIA II SERIA III

la
Bucu- 

cu 
de

F.C. Galați 
C.S.U. Galați 
Oțelul Galați 
Constructorul Galați 
C.F.R. Pașcani 
Ceahlăul P. Neamț 
Petrolul Moineștl 
Știința Bacău 
Victoria Roman 
Metalul Plopenl 
Metalul Mija 
Gloria Buzău 
Progresul Brăila 
Viitorul Vaslui 
C.S.M. Suceava 
Delta Tulcea 
Caraimanul Bușteni 
Celuloza Călărași

Metalul Tr. Severin 
Electroputere Craiova 
Metrom Brașov 
Tractorul Brașov 
Carpați Brașov 
Nitramonia Făgăraș 
C.S.M. Sibiu 
Gaz metan Mediaș 
Progresul București 
Autobuzul București 
Metalul București 
Oltul Slatina 
Chimia Rm. Vllcea 
Dunărea Giurgiu 
S.N. Oltenița 
C.S. Tîrgoviște 
Minerul Motru 
Flacăra Morenl

Baia Mare 
Cavnic 
Satu Mare 
Cărei 

Oradea 
Bihor 

Textila Odorhei 
C.F.R. Arad 
Corvinul Hunedoara 
Metalurgistul Cugir 
Mureșul Deva 
C.F.R. Timișoara 
U.M. Timișoara 
Vulturii Lugoj 
Minerul Anina 
Ind. Sîrmii C. Turzii 
Arieșul Turda 
Gloria Bistrița

Ce fac la această oră
divizionarele A ?

RAPID mai are nevoie de 
doi jucători pentru a face 11 1 
La antrenamentul de vineri al 
echipei gluleștene, antrenorul 
Tache Macri a avut Ia dispozi
ție doar 9 jucători ! Răducanu, 
Boc, Grigoraș, Marin Florin, 
Naom, Dinu, Dumitriu III etc. 
au absentat, ei manifestîndu-și, 
după cum se știe, dorința de a 
juca, în sezonul viitor, sub cu
lorile altor echipe. Rapid ur
mează să plece azi la Predeal, 
pentru un stagiu de pregătire 
de două săptămîni.

F.C. ARGEȘ are un nou antre
nor principal : Ștefan Coidum. 
După două sezoane fructuoase 
la timona echipei piteștene, 
soldate cu performanțe remar
cabile (cîștigarea titlului de 
campioni și clasarea pe locul 
III), tînărul antrenor Halagian 
nu a putut evita — întocmai ca 
Bălănescu, Mladin, Ozon și 
Teașcă — conflictul cu Dobrin ! 
Nu l-a putut evita și urmările 
se văd...

PETROLUL va suporta greu, 
bănuim, plecările antrenorului 
Ilie Oană (probabil, la Steaua) 
și a portarului Mihai Ionescu, 
care a abandonat activitatea 
competițională, fiind numit 
vicepreședintele clubului ploieș
tean. Modificări în componența 
lotului : a plecat N. Ionescu la 
Steaua, a venit Naom de la

©------------- ----

Minerul 
Minerul 
Olimpia 
Victoria 
Olimpia 
F.C.

Echipele clasate pe locurile I | vizlel A, Iar echipele clasate pe 1 trograd* țn divizia O. 
vor promova în campionatul dl- I locurile 15, 16, 17 și 18 vor re- I

Rapid. Succesorul lui Iile Oană 
este Nicolae Blujdea, care in 
ultimii ani a activat, cu rezul
tate bune, 
echipă pe 
recent, în

JIUL se
tive pentru aducerea unui an
trenor. Opțiunile conducerii 
clubului din Valea Jiului sînt 
Împărțite între Ștefan Onisie și 
tînărul antrenor al Metalului 
București, Paul Popescu.

S.C. BACAU l-a scos, defini
tiv, din lot pe Rugiubei — acu
zat de încălcarea repetată a 
normelor vieții sportive —, care 
a fost cedat divizionarei B, Ști
ința Bacău. Margasoiu.și Flo- 
rea își satisfac stagiul militar 
și, în consecință, vor absenta 
mai multă vreme din „ll“-le 
băcăoan. In lotul echipei o re
apariție : Munteanu, care, după 
o „escală" de 5 ani la Cluj, timp 
în care a absolvit cursurile uni
versitare, se reîntoarce la 
echipa care l-a crescut și „mo
delat" ca fotbalist...

la Flacăra Moreni, 
care a promovat-o, 

Divizia B.

află angajat în trata-

U.T.A. are și ea un nou an
trenor : Toma Jurcă. N. Dumi
trescu se va ocupa în viitor — 
după toate probabilitățile — de 
pregătirile noii promovate în 
Divizia A, Politehnica Timi
șoara.

O
Un nou start în campionatul 
republican desfășurat la bazi

nul Dinamo.
D.V.

TINERI—în arenele

aclunlilâlea
• Regata Snagov edifia'73
CERTITUDINI Șl PROMISIUNI

• ÎN URMA REZULTA
TELOR turneului de tenis 
de la Wimbledon, în clasa
mentul „Marelui premiu 
F.I.L.T.", pe primul loc se 
află românul Ilie Năstase 
cu 222 puncte (5 turnee dis
putate), urmat de Jan 
des (Cehoslovacia) — 
puncte (3 turnee), A. 
veli (U.R.S.S.) — 106 
(5 turnee), Panatta 
93 puncte (4 turnee).

• CONCURSUL 
NAȚIONAL de sărituri 
apă care se desfășoară 
Praga reunește sportivi din 
România, Suedia, Austria, 
Ungaria și Cehoslovacia. 
Campionul român Ion Ga- 
nea s-a clasat pe primul loc 
la trambulina de 3 m, cu 
464,40 puncte. Pe locul doi 
s-a situat austriacul I. Kien 
— 410,15 puncte, iar pe locul 
trei maghiarul Hajnal — 
377,25 puncte.

Ko- 
140 

Metre- 
puncte 
(Italia)

INTER- 
in 
la

al 
de 
in 
cu 
In

• TURNEUL FINAL 
Campionatului european 
șah pe echipe a continuat 
localitatea Bath (Anglia) 
întilnirile rundei a 2-a.
meciul dintre selecționatele 
U.R.S.S. și României, scorul 
este egal : 2—2 (4 partide în
trerupte). Șahistul român 
Theodor Ghițescu a reușit să 
cîștige partida susținută cu 
marele maestru Viktor Kor- 
cinoi, Mititelu a pierdut la 
fostul campion mondial Mi
hail Tal, in timp ce partide
le Smîslov-Pavlov și Bala- 
șov-Ungureanu s-au terminat 
remiză.
• TURUL CICLIST AL 

IUGOSLAVIEI s-a încheiat 
la Skoplje cu victoria rutie
rului sovietic Pavel 
Echipa României s-a 
portat meritoriu în 
cursă, situindu-se pe 
trei in clasamentul final. La 
individual, Tudor Vasile 
ocupat locul 5, fiind unul din 
animatorii ultimelor etape.

• ÎNTRE 15 ȘI 19 AU
GUST se va desfășura la 
Duisburg campionatul euro
pean de polo pe apă rezer
vat echipelor de juniori. La 
actuala ediție a competiției 
și-au anunțat participarea 
selecționate din 14 țări : An
glia, Belgia, Grecia, Italia, 
Iugoslavia, Irlanda, Olanda, 
România, Spania, . Suedia, 
Turcia, Ungaria, U.R.S.S. și 
R.F. Germania.

Suhov, 
com- 

această 
locul

a

Lacul Herăstrău : Aspect de la finalele pe Capitală ale juniorilor.

sportului de
O inițiativa valoroasa 

Festivalul sportiv 
teleormănean

Acțiunile sportive ale sezonu
lui de vară, din județul Teleor
man, vor culmina cu o mare 
competiție de masă rezervată 
tinerilor care Îndrăgesc probele 
de alergări, cursele cicliste și 
jocul de fotbal. Respectiv, du
minică 15 iulie se va inaugura 
Festivalul sportului sătesc, do
tat cu trofeul „Cupa 
nul", care va reuni 
mare de concurenți 
cuprinsul județului.
10 000 de tineri, reprezentînd 
mai multe asociații sportive să
tești, se vor întrece pe terenu
rile de fotbal ca și pe pistele de

Teleorma- 
un număr 
de pe tot 

Aproape

atletism, în cursele de viteză 
(100 m„ 200 m.) și de semifond 
(1 200 m.), care se desfășoară pe 
parcursul a șase săptămîni.

Această acțiune sportivă de 
masă, organizată de Comitetul 
județean U.T.C., în colaborare 
cu ziarul „Teleormanul", Uniu
nea județeană a cooperativelor 
agricole de producție și 
C.J.E.F.S., are menirea să reîn
noiască o veche tradiție sporti
vă din satele teleormănene. La 
Drăgănești-Vlașca, la Olteni, Is
laz, Suhaia, Cervenia, Mavrodin, 
Balta Sărată, Plopii Slăvitești, 
ca și în alte comune s-au făcut 
intense pregătiri pentru con
fruntările sportive care încep la 
15 Iulie, cu etapa pe grupe de 
asociații sportive și care se vor 
încheia în ultima decadă a lu
nii august, cu faza finală pe ju-

(Urmare din pag. 1)

semnat o totală ignorare, chiar 
negare a binefacerilor mișcării 
fizice (Alina Neșu, țesătoare la 
Argeșana, 20 de ani și Teodor 
Anton, elev la Școala populară 
de artă, 22 de ani, care sint de 
părere că „...sportul cam în
seamnă timp pierdut") ; în 
sfîrșit, 9 subiecți au declarat că 
„ ...am face sport, cu dragă ini
mă, ne place, dar unde să ne 
ducem ? Pe ce terenuri ? La ce 
sală ? Am vrea să facem cultu
rism, tenis, să înotăm..."

In „trinomul" 24 + 2 +9, 
dăm deoparte prima și cea 
masivă reprezentare. Este 
ciștig al școlii, poate și al 
ganizației U.T.C., că o proporție 
de aproximativ 3/4 din tineri 
mențin o legătură zilnică cu 
sportul, cu exercițiul fizic, chiar 
și așa in limitele de la trei mi
nute la fericitul caz de două 
ore. Este un cîștig de educație; 
recentele măsuri privind îmbu
nătățirea activității de educație 
fizică și sport nu vin, din acest 
punct de vedere, pe un „teren" 
gol. Se poate porni, de la acest 
Stadiu al acceptării individuale, 
al recunoașterii necesității pre
zenței sportului 
spre 
unor 
utile 
însă 
tineri care neagă cu bună știin
ță educația fizică — chiar șl 2, 
dar sînt ei mai multi ! — re
prezintă un semnal de alarmă. 
De ce, adică, să se rezume unii, 
deliberat, la dezvoltarea fizică, 
atîta vreme cît omul tinăr al 
zilelor noastre, format multila
teral, nu poate face abstracție 
de educația fizică pr vită 
contextul celorlalte forme 
educație ? Putem rămine indi
ferenți față de ei ?

Discuția pe această temă cit 
și — mai ales — în legătură cu

acea „pătrime" care așteaptă 
să fie chemată, îndrumată, cîș- 
tigată pentru sportul de masă, 
am purtat-o pe îndelete cu șe
ful sectorului Sport și turism al 
Comitetului municipal Pitești 
al U.T.C., Gheorghe Tițu și alți 
doi profesori de specialitate. 
Organizația municipală a U.T.C. 
nu dispune, intr-adevăr, de 
baze sportive proprii pe care să 
le poată pune la dispoziția ti
nerilor, dar nimic nu o poate

puim. Foarte mulți oopii joacă 
„tenis" pe stradă, bătînd min
gea cu paleta la perete. O expe
riență cu un centru similar, or
ganizat acum doi ani, a dovedit 
că de capacitate organizatorică 
duceau piteștenii lipsă : aveau 
terenuri, rachete, mingi și ama
tori cu zecile, în schimb lip
seau instructorii pentru lecții !

Profesorii Marcian Constanti- 
nescu, Mihai Georgescu de la 
Școala generală nr. 11 sau

să 
mal 
un 
or-

în cotidian, 
și consolidarea 

deosebit de 
Ce facem

formarea
deprinderi 
fiecărui tinăr. 
cu „binomul" 2 + 9 ? Doi

in 
de

masă
deț, programată pe stadionul din 
Alexandria. Cu acest prilej vor 
avea loc demonstrații de gimna
stică, lupte, box și judo, susți
nute de reprezentanții secțiilor 
sportive fruntașe din Turnu Mă
gurele, Alexandria și Roșiorii 
de Vede.

Toate acțiunile din etapa de 
masă a Festivalului sportiv te
leormănean se desfășoară sub 
directa îndrumare a comitetelor 
comunale de partid, cu sprijinul 
comitetelor comunale U.T.C. și 
al consiliilor populare. în etapa 
finală, pe județ, asociațiile spor
tive clasate pe primele 
locuri vor fi premiate cu echi
pament și materiale sportive. 
Echipa de fotbal ocupanta locu
lui I va primi „Cupa Teleorma- 

un rînd de echipament 
Federației

trei

nul",
complet din partea 
de Fotbal, ca și alte premii ofe
rite de comisia de organizare.

...0 VARĂ A
REZULTATELOR

FIERBINȚI?
9

împiedica să folosească nume
roasele terenuri și săli ale șco
lilor de toate gradele din oraș. 
Liceele „Nicolae Bălcescu" și 
„Zinca Golescu", Grupul școlar 
de Construcții dispun de tere
nuri în aer liber foarte bune, 
recunoscute.

— Vom organiza, începînd cu 
1 iulie, centre de inițiere la 
tenis la cele două licee, pe bi
tum — opinează tovarășul Tițu. 
Dar ne întrebăm : vor veni oa
menii ? Aș fi bucuros să dea 
năvală...

N-or da ei. „oamenii", năvală 
în primele zile, dar nici că nu 
va veni nimeni să nu ne închi-

I. Anghelache (de matematici!) 
ca și studenții de la Facultatea 
de educație fizică aflați în va
canță, pot forma un redutabil 
corp de instructori. Se are în 
vedere cooptarea lor pentru pe
rioada verii (1 VII — 15 IX). 
Cit privește înotul, un sport 
atît de îndrăgit de tineri, iată, 
in această vară bazinul de la 
ștrand va fi al U.T.C.-ului 1 Vor 
da năvală tinerii muncitori, 
funcționari, elevi ? Credem că 
da, cu condiția unui minim 
efort de organizare, înțelegind 
prin aceasta popularizarea efi
cientă, stabilirea de serii, asi
gurarea instructorilor necesari.

Și în privința culturismului, lu
crurile nu-s mai complicate. în 
sălile liceelor, de exemplu, pot 
avea acces toate categoriile de 
tineri. „Nimeni nu ne oprește 
să intrăm in mod organizat pe 
un teren sau într-o sală" recu
noștea șeful sectorului Sport. 
Așa și este. Fotbalul reunește 
numeroase sufragii : terenul de 
zgură de la stadionul „1 Mai" 
stă la dispoziția tinerilor ; cu 
cel al clubului Petrolul sînt 
unele dificultăți privind închi
rierea, dar lucrurile pot intra 
in normal. „La urma urmei, nu 
firma organizatorului contează, 
că se numește el sindicat sau 
U.T.C. — ne relata profesorul 
Vasile Bădilă. Prea ne-am obiș
nuit să repartizăm activitatea 
sportivă din școli și de Ia sate 
doar în seama U.T.C.-ului. cea 
din întreprinderi și instituții in 
seama sindicatelor cu colabora
rea U.T.C.-ului, înțelegind prin 
colaborare, de fapt, o remorca- 
re...“. în mari colective de ti
neri, precum Combinatul de ar
ticole tehnice din cauciuc, Ar
geșana, Textila, organizațiile 
U.T.C. nu dovedesc încă o ase
menea optică; de asemenea, și la 
Liceul „Al. Odobescu" unde 
profesorul V. Gheți consideră că 
dincolo de catalog nu mai are 
alte îndatoriri. Sint numai cî- 
teva puncte de unde revirimen
tul este așteptat să se producă. 
La Pitești, posi’ ilitățile mate
riale de dezvoltare a activității 
sportive de masă sînt numeroa
se. Tinerii — acea „pătrime" — 
sînt receptivi la chemări care 
nu se lasă încă auzite'. Și in
tenții bune sînt din partea celor 
chemați, să se ocupe de pregăti
rea lor fizică. Va fi, în Trivale, 
o vară a rezultatelor fierbinți ?

"1 M. LERESCU

I A R G E Ș : Vie activi 

tate în aer liberI
I
I
I
I
I
i
i
i
i
I

I
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0 Acum, în vacanța școlară 
| de vară, un număr mare de 

elevi din județul Argeș sînt an- 
I trenați în diferite acțiuni spor

tive de masă, inițiate de Comi
tetul județean U.T.C., în colabo
rare cu Inspectoratul școlar ju
dețean și C.J.E.F.S. Amintim de 
Crosul elevilor, ce se desfășoară 
pe localități, reunind peste 
15 000 de concurenți. Aceste în
treceri, pe teren variat, au in
trat în programul obișnuit al e- 
levilor argeșeni, care au prile
jul să petreacă ore plăcute în 
aer liber. De la începutul anului 
s-au organizat, lunar, mai mul
te concursuri de cros, care au 
scos în evidență buna pregătire 
a reprezentanților liceelor din 
Curtea de Argeș, Topoloveni, ai 
școlilor profesionale din Pitești, 
ca și ai școlilor generale din co
munele Albești de Argeș, Țitești 
și Stilpeni.
• „Săptămina sporturilor o- 

limpice" a cunoscut o largă par
ticipare și în orașele și comu
nele județului Argeș. In decurs 
de șapte zile, peste 30 000 de ti
neri și tinere și-au disputat în- 
tîietatea pe pistele de alergări, 
la sectoarele de aruncări și să
rituri, pe terenurile de fotbal, 
volei și handbal, ca și în pasio
nante concursuri de lupte și 
box. Cele mai bune rezultate 
le-au obținut reprezentanții aso
ciațiilor sportive din Corbeni, 
Albești și Valea Mare, ca și ele
vii de la Liceul din Cîmpulung 
Muscel și Liceul „Vlaicu Vodă" 
din Curtea de Argeș.

LUCIAN TUDOSE
Subredacția ziarului „Scînteia 

tineretului" din Pitești

Organizată cu mai puțin de o lună înaintea campionatelor 
mondiale de la Tampere — Finlanda —, Regata Snagov la 
caiac-canoe, reprezintă una din competițiile de mare interes 
pentru toate țările ce emit pretenții la ocuparea unor locuri 
fruntașe in ierarhia mondială. Iată motivul pentru care la 
actuala ediție a Regatei Snagov, desfășurată sîmbătă și dumi
nică pe pistele lacului cu același nume, au ținut să fie. pre
zente echipajele din 14 țări: Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, 
Iugoslavia, R.D. Germană, R.F. Germania, Olanda, Mexic, Po
lonia, Norvegia, Ungaria, Uniunea Sovietică, Spania și Ro
mânia.

In compania unor adversari de valoare, sportivii noștri au 
demonstrat că dețin, la această oră, o formă sportivă bună, 
ce le permite să abordeze nu numai cu încredere, dar și cu 
justificate pretenții, apropiatele întreceri ale campionatelor 
mondiale din Finlanda. Și cînd spunem aceasta ne gîndim 
la campionul olimpic Ivan Patzaichin (caiac simplu), Cu- 
prian Macarenco (caiac simplu), Erast Pavel — Ion Dra- 
gulschi (caiac dublu), Gh. Danilov și Gh. Simionov (caiac 
dublu), Maria Nichiforov — Viorica Dumitru (caiac dublu 
fete), Sciotnic — Zifiu — Vartolomeu — Simiocenco (caiac 4), 
care au reușit, de altfel, să-și înscrie numele pe lista cîști- 
gătorilor probelor olimpice. Ceea ce este îmbucurător, în afa
ra obținerii celor 6 victorii din 7 posibile în probele clasice 
de 1 000 m„ la băieți, și 500 m., la fete, este faptul că actuala 
Regată Snagov ne-a făcut dovada că avem o generație tînără 
de talente veritabile, capabile să se confrunte de la egal Ia 
egal cu actualii deținători ai titlurilor olimpice și mondiale 
și că putem privi cu optimism viitorul acestei discipline o- 
limpice care la fiecare ediție a Olimpiadei ne-a oferit satis
facții nemăsurate. în rîndul acestora se află, în primul rind, 
Grigore Denisov (în proba lui Patzaichin), Vasile Serghei și 
Gh. Munteanu (în proba de canoe dublu a lui Danilov și Si
mionov).

Dar iată ce ne declara unul din antrenorii lotului nostru, 
sine, 

re- 
timp 
J.O. 
min.

prof. Octavian Mercurean: „Dincolo de victoriile în 
ne-au interesat timpii realizați. Și aici trebuie să 
marc rezultatul lui I. Patzaichin care a cîștigat cu un 
mai bun cu 3 secunde decît cel ce i-a adus victoria la 
de la Miinchen. In aceeași probă G. Denisov obține 4 
10 sec. timp cu care la J.O. s-ar fi clasat pe locul II. In afara 
formei în care se găsesc și asupra căreia trebuie să mai in
sistăm, în continuare, pentru menținerea ei, Regata Snagov a 
mai scos în evidență și execelente calități de voință și putere 
de luptă a sportivilor, condiție sine qua non jntr-o întrecere 
de mare anvergură".

OCTAVIAN VINTILA

O Pregătirile „tricolorilor"
Jucătorii lotului reprezentativ de fotbal sînt din nou îm

preună ! Aseară ei au fost reuniți la București, la Centrul 
sportiv 23 August, pentru o perioadă de pregătire centrali
zată, în vederea meciurilor decisive pe care le au de susți
nut, în toamnă, cu selecționatele R. D. Germane și Finlandei. 
„Tricolorii" vor fi supuși, azi. unui meticulos control medical, 
după care vor pleca, cu autocarul, la Poiana Brașov. Aici vor 
rămine pînă Ia sfîrșitul lunii, cind este prevăzută plecarea 
în Franța, într-un turneu de trei jocuri.

Antrenorii Valentin Stănescu și Robert Cosmoc au la dis
poziție un Iot de 19 jucători : Răducanu, Haidu. Sătmăreanu, 
Tănăsescu, Antonescu, Dinu, Sameș, Deleanu, Velea, Dumitru, 
Radu Nunweiller, Troi, Dobrin, Dembrovschi, Dumitrache, 
Țarălungă, Marcu, Dudu Georgescu și Iordănescu.

O Acum 50 de ani, in Bănie,
suna primul gong...

Duminică, 8 iulie, orașul Craiova a sărbătorit 50 de ani de la 
înființarea boxului pe meleagurile oltenești. La ședința festi
vă care a avut loc cu acest prilej și-au făcut apariția fostele 
mari glorii ale boxului oltenesc, cum ar fi : triplul campion 
european Lucian Popescu, primul campion al Craiovei din 
anul 1929 Ion Mihăileanu, Gheorghe Lungu, Cristian I’a- 
naitescu, Mircea Dobrescu, Nicolae Giju. Constantin Ciucă, 
demni ambasadori ai „nobilei arte". Lăudabilă această 
acțiune a forurilor sportive din orașul Craiova și exemplul 
oltenilor ar trebui urmat și de alte orașe cu tradiție în 
acest sport. Pentru a le răsplăti eforturile, Federația română 
de box a organizat o interesantă gală de selecție a spe
ranțelor noastre olimpice ce ne vor reprezenta țara in meciul 
cu selecționata S.U.A. Prima gală ce a avut loc simbâtă 
seara pe stadionul Central a demonstrat că la ora actuală 
dispunem de o garnitură de tineri foarte talentați cum ar fi 
Niță Robu (Brăila), Carol Hajnal (Salonta), Mircea Săndu- 
lescu (Pitești) și alții.

I. BALAURE
I



Sub semnul aspirației de pace și bună 
înțelegere a popoarelor continentului,

într-o atmosferă de conlucrare constructivă

S-a încheiat prima fază a
Conferinței pentru securitate

și cooperare in Europa

usesem invitat să 
aleg șl, iată, am 
ales tocmai varian
ta pe care gazdele 
o menționaseră, bă
nuiesc, mai mult

așa, ca una din posibilități : de 
la Pointe Noire la Brazzaville 
mă voi înapoia cu trenul. Au- 
zindu-mi decizia, prietenul con
golez ce avea să mă însoțească 
și-n drumul acesta m-a privit 
oarecum curios și uimit. Moti
vul, sînt sigur, nu era altul de
cît cel care ar fi putut și ar fl 
trebuit, dat fiind timpul extrem 
de măsurat pe care-1 aveam Ia 
dispoziție,

HELSINKI 7 - Trimisul spe
cial Agerpres, Aurel Dumitres
cu, transmite : Sîmbătă, 7 iu
lie, au luat sfîrșit la Helsinki, 
lucrările Conferinței pentru 
securitate șl cooperare în Eu
ropa, cu participarea miniștri
lor de externe din 35 de state 
— eveniment de importanță is
torică în viața popoarelor con
tinentului, menit să deschidă 
o nouă pagină în relațiile între 
statele europene. Delegația țării 
noastre a fost condusă de 
George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe al României.

Ultima zi a conferinței a fost 
consacrată soluționării unor 
probleme organizatorice și de
finitivării comunicatului asupra 
primei faze a conferinței 
vind securitatea 
în Europa.

Luind cuvîntul 
lucrărilor primei
^W/ZZZZZZZZZZi 

L.

% tea și cooperarea în Europa s-a desfășurat la 
§ Helsinki, între 3 și 7 iulie 1973. Potrivit acor-
5 dului intervenit anterior, această fază a con- 
85 ferinței s-a ținut la nivelul miniștrilor afaceri- 
§ lor externe.
§ 2. Au participat Ia conferință următoarele 
Ș state: Austria. Belgia. Bulgaria, Canada. Ceho- 
§ slovacia. Cipru. Danemarca. Elveția, Finlanda. 
Ș Franța, Republica Democrată Germană, Repu- 
^blica Federală Germania, Grecia, Irlanda, Is- 
i landa. Italia, Iugoslavia. Liechtenstein. Luxem- 
Șburg. Malta. Monaco, Norvegia, Olanda, Polo- 
§ nia, Portugalia, România. Regatul Unit al Ma- 

rii Britanii și Irlandei de Nord. San Marino, 
§ Spania. Statele Unite ale Americii, Suedia, 
Ș Turcia, Ungaria. Uniunea Republicilor Sovietice 
Ș Socialiste. Vatican.
5> 3. Cu prilejul ședinței Inaugurale a conferin-

tei, Urho Kekkonen, președintele Republicii 
ș Finlanda, a pronunțat n alocuțiune de bun ve- 
Ș nit, Kurt Waldheim. secretarul general al 
Iț O.N.U., a pronunțat, de asemenea, o alocuțiune. 
«5 4. Miniștrii an adoptat Recomandările finale
Șale consultărilor de la Helsinki, care cuprind 
Ș ordinea de zi și instrucțiunile date organelor 

de lucru ale conferinței, precum și regulile de 
Ș procedură și alte dispoziții privind desfășura- 
Ș rea conferinței. Textul acestor Recomandări 
^finale stă Ia dispoziția publicului.
6 5. Miniștrii au expus punctele de vedere ale 
S guvernelor lor asupra problemelor esențiale 
Ș privind securitatea și cooperarea în Europa, 
t; precum și asupra lucrărilor ulterioare ale con- 
§ ferinței.
§ 6. Miniștrii afacerilor externe ai mai multor
ș state au prezentat propuneri asupra diferitelor 
&ZZZZZZZZZZZZZZ,

pri-
și cooperarea

la Închiderea 
faze a re-

consacrate
Ahti 
ex- 

în 
de

auniunii europene 
securității și cooperării, 
Karjalainen, ministrul de 
terne al țării gazdă, care, 
conformitate cu regulile
procedură adoptate, a prezidat 
ultima ședință a apreciat că 
dezbaterile primei etape oferă 
motive de optimism, confirmînd 
că în viața Europei conferința 
va reprezenta un mare succes. 
Lucrările din prima fază, a a- 
dăugat Karjalainen. s-au des
fășurat într-un spirit construc
tiv, de responsabilitate. „Atmos
fera a scos în evidență faptul 
că amintirea amară a trecutului 
s-a șters, iar Europa poate privi 
acum, cu noi speranțe viitorul" 
După ce a evidențiat faptul că 
la conferință au putut fi audia
te punctele de vedere ale parti- 
cipanților, reprezentînd guver
nele celor 35 de state, privind 
problemele securității și

C O M U
coope-

rării în Europa, vorbitorul 
arătat că, pentru al doilea sta
diu al conferinței, la nivelul 
comisiilor și subcomisiilor au 
fost deja prezentate, pentru a 
fi luate în discuție, un număr 
de propuneri și declarații.

în numele guvernului finlan
dez, Karjalainen a exprimat 
mulțumiri tuturor delegațiilor 
participante pentru eforturile 
depuse în timpul lucrărilor și 
pentru pozițiile lor constructi
ve, care au permis să se ajun
gă la rezultatele pozitive ale 
acestui prim stadiu, ce deschide 
perspective promițătoare întări
rii securității și extinderii co
operării în Europa.

La încheierea dezbaterilor de 
la Helsinki, a fost dat publici
tății un Comunicat asupra pri
mei faze a Conferinței privind 
securitatea și cooperarea în Eu
ropa.

NICAT
figurîndsubiecte

cut cunoscut că 
puneri în cursul 
rinței.

7. Miniștrii au

WZ/ZZ/ZZ//Z/4

«zzzzzzzzzzzzA

pe ordinea de zi. Alții au fă- 
au intenția să prezinte pro- 
celei de-a doua faze a confe-

dispoziție, să mă îndemne a 
prefera, cum fac cei mai mulți 
dintre 
locuri, ruta 
confortabil.
distanța dintre cele două mari 
orașe în mai puțin de 50 de mi
nute, incluzînd in răstimpul a- 
cesta și cele două escale obli
gatorii, la Jacob și Dolisie, pre
văzute în graficul de parcurs. Pe 
cînd trenul... Trenul e cu totul 
altceva pe orice meridian, îi 
trebuie nu mai puțin decît 
douăsprezece ore pentru aceeași 
distanță, și unde mai pui, aici, 
în inima Africii, căldura înăbu
șitoare, care 
ridica mult 
grade.

Ce ginduri 
rirea nu mai . 
că la capătul călătoriei, la sfîr- 
șitul celor douăsprezece ceasuri 
petrecute sub dogoarea soarelui 
în al treilea vagon al unui auto
motor, primul gînd a fost să-mi 
spun și să mă felicit că făcu
sem o alegere inspirată. Aș re
peta-o, de-acum, ori de cite ori 
s-ar ivi prilejul. Fiindcă, oare 
cum și prin ce alte mijloace aș 
fi putut dobîndi, tot atît de les
ne și intr-un timp tot atît de 
scurt, un tablou mai amplu și 
mai cuprinzător al peisajului 
congolez, decît pe drumul aces
ta de fier ; decît pe drumul a- 
cesta socotit axa vitală a trans
porturilor 
și a cărui 
fiind de 
măsurat-o 
diversitate . _
mi Ie-a dăruit și pe care le dă
ruie oricui, atît de generos.

vagoane sînt descărcate sau în
cărcate zilnic la danele unde 
acostează nave cu un deplasa
ment de pînă Ia 65 000 de tone. 
Lemn și cherestea, minereuri di
verse între care potasiu în 
mul rînd, produse agricole 
sosesc sau pornesc de aici, 
sau din interiorul țării, pe 
mul de fier, implicat astfel 
mult decit martor în procesul 
de dezvoltare dinamică a econo
miei congoleze cît și a relațiilor 
sale cu alte state.

Din Pointe Noire, unde ală
turi de marile agregate portua
re șl de instalațiile pompind din 
adincuri rezervele de țiței, re-

-A,/

călătorii prin 
aeriană, 
avionul

aceste 
Simplu, 
străbate

în zilele acelea se 
peste treizeci de

îmi dictaseră hotă- 
țin minte, știu însă

și a economiei țării 
lungime — știută ca 
515 kilometri, n-am 

decît prin extrema 
a imaginilor pe care

pri- 
etc„ 
spre 
dru-
mai

A '

V
]

unul din cele mal bogate rezer
voare ale țării, a cărui supra
față e acoperită în proporție de 
65 la sută de păduri. Lemnul 
ocupă aproximativ 60 la sută

argumente

De la Pointe Noire
ia Braizaviiie

însemnări din R. P. Congo de NICOLAE ARSENIE
7. Miniștrii au examinat modul în care con

ferința va lua cunoștință de vederile exprimate 
de statele neparticipante, in legătură cu dife
ritele puncte la ordinea de zi. Această proble
mă a fost examinată, în special, în legătură cu 
cererea formulată de Malta și Spania pentru 
participarea Algeriei și Tunisiei. Aceeași pro
blemă a fost examinată de conferință și în 
legătură cu alte state riverane la Marea Medi- 
terană, neparticipante. Pînă acum nu s-a ajuns 
la nici un consens.

8. Miniștrii au hotărît ca cea de-a doua fază 
a conferinței să se reunească Ia Geneva, la 18 
septembrie 1973, pentru a continua examinarea 
problemelor înscrise pe ordinea de zi și a pre
găti proiecte de declarații, recomandări, rezo
luții și toate celelalte documente finale, pe 
baza propunerilor prezentate în prima fază și 
a celor care vor fi prezentate ulterior.

9. Comitetul de Coordonare, din care 
parte reprezentanții statelor participante, 
va reuni, în prima sa ședință, la Geneva, la 28 
august 1973, pentru a pregăti organizarea celei 
de-a doua faze.

10. Miniștrii au exprimat hotărirea guverne
lor lor de a contribui la succesul lucrărilor ul
terioare ale conferinței.

11. Participanții la conferință au exprimat 
profunda lor gratitudine guvernului finlandez, 
pentru modul în care a găzduit Conferința 
pentru securitate și cooperare în Europa și 
pentru importanta contribuție pe care a adus-o 
la pregătirea, cît și la desfășurarea primei sale 
faze.

p
entru pasageri 
ția de început 
Pointe

sta- 
este 
Lo- 
cu-

Noire.
cal, o gară de

construită,rînd
dar „Congo-Ocean“, 

cum e numită linia aceasta fe
rată dat fiindcă leagă partea 
navigabilă a fluviului Congo di
rect de ocean, începe la cîțiva 
kilometri mai spre sud-vest, în 
port. Cel mai mare port mari
tim al Republicii Populare Con
go și unul din cele mai mari pe 
coasta atlantică a continentului. 
Traficul feroviar este aici deo
sebit de intens. Zeci, sute de

cent puse In valoare șl estimate 
a fi printre cele mal importan
te din zonă, ți se dezvăluie ple
nar imaginea a nenumărate șan
tiere chemate să edifice noi o- 
biective industriale sau sociale, 
drumul se-afundă, șerpuind în 
curbe adesea cu o rază de nu
mai 100 de metri, în cea mai 
densă pădure ecuatorială, în 
Mayombe. Esențe dintre cele 
mai prețioase, okoumă și limbă 
predomină, masivul acesta este

din volumul global al exportu
lui tinerei republici, dar există 
în prezent susținute preocupări 
pentru dezvoltarea unei indus
trii proprii de prelucrare a 
acestei mari bogății naționale.

Stațiile se succed, la intervale 
destul de scurte, pasagerii nu 
sînt numeroși, dar, forfota pe
roanelor, febrila activitate de 
pe rampele de încărcare a uria
șelor trunchiuri de copaci aduși 
de autocamioane tot atît de

Impunătoare, 
indubitabile că 
nepătrunselor 
viața — am în vedere 
conomică, modernă — 
tot mai puternic.

La St. Paul, ca și 
oprirea durează ceva mai mult. 
Compartimentele devin și ele 
neîncăpătoare. Se urcă minerii, 
se urcă lucrătorii societății con
goleze de potasiu, una din cele 
peste 40 de industrii noi care 
ilustrează cu pregnanță aici, în 
Kouilou, dezvoltarea pe care o 
cunoaște economia Republicii 
Populare Congo. Lăsăm în urmă 
alte și alte localități miniere. 
Unele cu oarecare tradiție, dar 
cele mai multe cu o biografie 
abia începută. în zona aceasta, 
ca urmare a preocupărilor pen
tru valorificarea bogățiilor sub
solului, devenite proprietate a 
poporului, se dezvoltă rapid 
extracția nu numai a potasiulul 
ci și a cuprului, zincului, eta
nului ; se fac, de asemenea, 
ample eforturi pentru exploata
rea unor noi zăcăminte eviden
țiate de programul vast al cer
cetărilor geologice realizat în 
anii ce-au trecut de la procla
marea Independenței.

De la Dolisie, al treilea oraș 
ca mărime al țării, numărînd în 
prezent peste 50 000 de locuitori, 
stațiile incep să 
rare. Pătrundem In 
viului Niari și începe 
agricultura, ramură 
tradițională, nelipsită 
ea de semnele unor 
înnoiri. Semnul acesta este in 
primul 
marele complex 
de la Jacob ; plantații de trestie 
și de 
crare, 
peste 
25 000 
adaugă uleiul de arahide. Este 
nu numai una din cele dinții 
întreprinderi naționalizate dar, 
cu toate că în anii din urmă 
industria s-a îmbogățit cu nu
meroase noi unități, printre care 
trei fabrici de prelucrare a u- 
leiului de palmier, fabrica de 
țigări „Siat“, întreprinderea de 
conservare a peștelui „Socpa" și 
complexul piscicol de la Mossa- 
ka, cu toate că noi obiective 
precum un complex de valorifi
care a ananasului se află in 
construcție, „SIA — CONGO" 
continuă să rămînă principalul 
grup industrial din sectorul a-

sînt
și aici, în inima 
păduri tropicale, 

viața e- 
pulsează

Ia Hollo

devină mai 
valea flu- 
să domine 
economică 
însă nici 
profunde

rînd SIA — CONGO, 
agroindustrial

arahide, fabrici de prelu- 
avînd o producție de 

75 000 tone de zahăr șl 
de făină, la care se mal

fac
se Noul guvern italian

DINEU OFERIT DE MINISTRULDE EXTERNE AL ROMÂNIEI
HELSINKI 7 — Trimisul spe

cial Agerpres, Aurel Dumitres
cu, transmite : Cu prilejul par
ticipării la prima fază a Confe
rinței pentru securitate și coope
rare în Europa, ministrul aface
rilor externe al României, Geor
ge Macovescu. a oferit, sîmbătă 
seara, un dineu în onoarea mi
niștrilor afacerilor externe al 
Danemarcei — Knud Boerge

Andersen, Republicii Federale 
Germania — Walter Scheel, San 
Marino — Gian Luigi Berti, 
Turciei — Haluk Bayulken, și 
Ungariei — Janos Peter. De a- 
semenea, la dineu au participat : 
O. Fischer — ministru adjunct 
al afacerilor externe al Repu
blicii Democrate Germane, M. 
Tuovinen — director în M.A.E.

al finlandei, J. Iloniemi — am
basador în M.A.E. al Finlandei, 
si L. Ferraris — ministru consi
lier în M.A.E. al Italiei.

în aceeași zi, George Maco
vescu a avut convorbiri cu Re- 
naat van Elslande — ministrul 
afacerilor externe al Belgiei, și 
Mitchell Sharp — ministrul afa
cerilor externe al Canadei.

• Constituirea guvernului pune capăt crizei 
declanșate la 12 iunie • Din noul guvern de 
centru-stînga fac parte partidele : democrat- 
creștin, socialist, socialist-democrat și repu
blican.
Premierul- desemnat al Italiei,

Mariano 
simbătă 
Giovanni Leone, 
guvern de centru-stînga, 
tuit în urma intenselor consul
tări din ultimele două săptă- 
mîni. Se pune, astfel, capăt cri
zei declanșate la 12 
demisia cabinetului 
Andreotti.

Guvernul cuprinde 
tri democrat-creștini, 6 socia
liști, 4 socialiști democratici și 
doi republicani. Se remarcă re
venirea la Ministerul Afaceri
lor Externe a lui Aldo Moro 
(democrat-creștin), precum și 
numirea la trezorerie a lideru
lui partidului republican — Ugo 
la Malfa, fost viceguvernator al

Rumor, a prezentat, 
seara, președintelui 

lista noului 
alcă-

iunie prin 
condus de

16 miniș-

Două localități 
abandonate

CRIZA MONETARA 
REUNIUNEA DE LA 

BASEL
într-un climat caracterizat 

prin agravarea crizei mone
tare interoccidentale, s-au 
deschis, duminică, la Basel, 
lucrările tradiționalei reu
niuni lunare a guvernatori
lor principalelor bănci cen- 

vest-euro- 
agenția 
Partici- 
mijloa- 
asigura 
situajie

trale din țările 
pene — informează 
FRANCE PRESSE. 
panții vor examina 
cele care ar putea 
ieșirea din actuala 
în care, în opinia specialiș
tilor, doar o intervenție a 
Statelor Unite pentru sus
ținerea dolarului ar putea 
opri „căderea liberă" a de
vizei americane. Or, guver
natorii reuniți la Basel con
sideră că autoritățile de la 
Washington nu sînt decise 
să intervină, acum sau în- 
tr-un viitor prea apropiat, in 
vederea susținerii dolarului.

Fondului Monetar Internațional. 
Ministru al finanțelor a fost 
numit Emilio Colombo (demo- 
crat-creștin), iar ministru al 
bugetului, Antonio Giiitti (so
cialist). Ministerul Muncii a re
venit socialiștilor, titular fiind 
Luigi Bertoldi, care ocupă, pen
tru prima dată, un portofoliu 
ministerial. Au fost create două 
posturi de ministru fără porto
foliu — unul pentru probleme
le mediului înconjurător și al
tul pentru patrimoniul cultural. 
Sînt, de asemenea, de mențio
nat numirea la interne a lui 
Paolo Emilio Tavianl (democrat 
creștin), la apărare — Marfo 
Tanassi (socialist democratic), 
la justiție — Mario Zagari și 
la educație — Franco Maria 
Malfatti.

Duminică, noul guvern, care 
beneficiază de o majoritate par
lamentară solidă, a depus ju- 
rămîntul.

Printre sarcinile prioritare ale 
cabinetului, enumerate de pre
mierul Mariano Rumor în de
clarațiile sale anterioare, fi
gurează adoptarea de măsuri 
urgente In domeniile economic 
și social.

de lonnoliștl
Sub presiunea forțelor pa

triotice, unitățile lonnoliste 
au abandonat, sîmbătă, două 
localități pe care le ocupau in 
zona Pnom Penhului. Cu o zi 
înainte, două batalioane ale 
regimului de la Pnom Penh 
au fost alungate din orașul 
Phom Del, situat pe cen
tura exterioară de apărare a 
capitalei cambodgiene. In a- 
cest timp, au continuat cu 
intensitate bombardamentele 
aviației S.U.A. în sprijinul 
armatei lonnoliste.

VIETNAMUL DE SUD : Locuitori din satul Cua Tung, provincia Quang Tri, în timpul lucrărilor de cură
țire și refacere a terenului distrus în timpul bombardamentelor.
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• Șahinșahul Iranului 
va face o vizită în 
S.U.A.

florini și față de moneda aus
triacă cu 18,35 florini.

PREȘEDINTELE 
R. P. CONGO 

LA BUDAPESTA
Duminică a sosit la Budapesta 

într-o vizită oficială, Marien 
N’Gouabi, președintele Repu
blicii Populare Congo, președin
tele C.C. al Partidului 
al Muncii.

La sosire, oaspetele 
a fost întîmpinat de 
sonezi, președintele Consiliului 
Prezidențial al R.P. Ungare și 
de alte persoane oficiale. în 
aceeași zi, au început convorbi
rile ungaro-congoleze.

Președintele Republicii Popu
lare Congo va face, de aseme
nea, vizite oficiale în România 
și Bulgaria.

Congolez

congolez 
Pal Lo-

Șahinșahul Iranului, Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr, 
va face, împreună cu împără
teasa Farah, o vizită în Statele 
Unite ale Americii, între 24 și 
27 iulie — informează Agenția 
iraniană de știri P.A.R.S.

• MINISTRUL DE EXTERNE 
AL ARGENTINEI, Juan Carlos 
Puig, a anunțat, sîmbătă, în 
mod oficial, că țara sa va adera 
Ia grupul țărilor nealiniate și 
va trimite o delegație la confe
rința acestora ce urmează să 
aibă loc la Alger, în luna sep
tembrie a.c.

bombă a explodat în centrul 
Belfastului, fără insă să producă 
victime. în același oraș, două 
persoane au fost rănite cu focuri 
de armă.

• IN CURSUL LUNII TRE
CUTE, rata inflației în Elveția 
a fost de 8,4 la sută — au anun
țat oficialitățile guvernului fe
deral, precizînd că au fost înre
gistrate creșteri importante ale 
prețurilor la produsele alimen
tare, la îmbrăcăminte și la car
buranți.

• ZIARUL „FINANCIAL TI
MES" publică un tabel care de
monstrează puternica devalori
zare a lirei sterline în compa
rație cu celelalte devize vest- 
europene. Spre deosebire de iu
lie 1971 — arată 
prezent, 
scăzută 
francul 
față de 
Față de 
a scăzut cu 2,92 franci elvețieni, 
față de florinul olandez cu 2,13

• Noi explozii de 
bombe în Irlanda de 
Nord

ziarul — în 
o liră sterlină este mai 
cu 3,29 franci față de 
francez, cu 2,51 mărci 

moneda vest-germană. 
moneda elvețiană, lira

Sîmbătă, transmite agenția 
REUTER din Irlanda de Nord, 
trei persoane au fost internate 
în spital după explozia unei 
bombe în vecinătatea unui 
restaurant din Belfast. O altă

• PAVILIONUL ROMÂ
NIEI LA TÎRGUL INTER
NAȚIONAL DIN MALTA a 
fost vizitat de ministrul co
merțului, industriei, agricul
turii și turismului al țării 
gazdă, Paul Xuereb. Oaspe
tele s-a întreținut cu direc
torul pavilionului român și 
s-a interesat de posibilitățile 
de extindere a relațiilor co
merciale dintre țara noastră 
și Malta.

• Populația Japoniei
Populația Japoniei a crescut 

cu doi la sută în perioada 31 
martie 1972-31 martie 1973, se 
precizează într-un raport oficial 
dat publicității la Tokio. La 31 
martie a.c., Japonia avea o 
populație de 108 202 038 locuitori. 
Raportul menționează între al
tele, că familia medie ja
poneză . este compusă din 3,39 
persoane și 
soanelor de 
pășește cu 1 430 000 
masculină.

că numărul per- 
sex feminin de- 

populația

• O echipă de 
descoperit în cursul

arheologi a 
unor săpă-

turi efectuate pe malurile la
cului Neuchatel o ambarcațiune 
datînd din anul 70 î.e.n. Ambar
cațiunea, de construcție celtică, 
măsoară 19.40 metri în lungime, 
carcasa fiind construită din 
planșeuri de stejar de 7 centi
metri, legate printr-un sistem 
special de seînduri de salcie. 
Vasul — apreciază specialiștii 
— se află într-o foarte bună 
stare de conservare.

• după o saptămîna de 
DEZBATERI, la Bari s-au în
cheiat lucrările celui de-al 8-lea 
Congres al Confederației Gene
rale Italiene a Muncii (C.G.I.L.). 
Congresul a ales noul Consiliu 
General al C.G.I.L. în funcția 
de secretar general a fost rea
les Luciano Lama.

La Congres a participat și o 
delegație a Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, con
dusă de tovarășul Gheorghe Pe
trescu, vicepreședinte al Consi
liului Central al U.G.S.R.
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groalimentar care deține tnofi 
locul primordial în eoonomla 
congoleză.

Douăsprezece ore durează cum 
v-am prevenit drumul acesta șl 
oricît de interesant ar fi să-L 
retrăiești, nu-mi pot îngădui să 
vă însoțeso în fiecare stație. 
Sînt 40 la număr. Și sînt, in 
porțiunea care ne-a mai rămas 
pînă în capitală, Mindouli și 
Marchand, un fel de stațiuni 
montane unde calea ferată, li
niștită în cîmpiile Niariuluî, 
urcă pieptiș pînă la o altitudine 
de 470 metri, Loutete, orașul 
cunoscut datorită fabricii de ci
ment cu o producție anuală de 
circa 90 000 tone, și alte cîteva 
importante localități, în care 
frumusețea peisajului se Înfră
țește armonios cu însemnele 
activității creatoare a 
devenit stăpîn pe țară, 
priul destin.

omulul 
pe pro-

sfntem

D
ar lată-ne, 
la Brazzaville. La 
porțile sale, brîul 
industrial se contu
rează cu tot mai 
multă putere. Fa

brica de discuri „Socodi", mai 
departe, dominant deocamdată, ț 
combinatul textil de la Kiso-, 
nudi. Ample proiecte sint și 
aici, ca și la Pointe Noire în 
curs de realizare. Printre ele 
prima uzină de producere a țe
săturilor sintetice — a cărui 
piatră de temelie a fost pusă cu 
cîteva luni in urmă în prezența 
președintelui Marien N’Gouabi j 
și care reprezintă unul din o- ’ 
blectiveie cooperării economice, 
și tehnico-științifice convenite f 
în timpul vizitei efectuate anul" 
trecut în 
Congo de 
Ceaușescu.

Coborîm, __ ____ ___
cincisprezece kilometri, la Braz- 
za Local, „Congo-ocean" și tre
nurile care-i străbat cel trei mii 
de metri de tunele și 4 500 ki
lometri de viaducte își continuă 
încă, pentru puțină distanță, $ 
traseul pînă Ia Brazza-FIuvial. . 
De-aici începe fluviul, o altă 
axă a transporturilor congoleze, 
vitală și acum, dar a cărei im
portanță crește tot mal mult 
prin dezvoltarea economică sus
ținută și a regiunilor din nor- 
dul-estul țării. M-am oprit aici 
totuși. Pentru fluviu nu sînt su
ficiente doar douăsprezece ore...

Republica Populară 
tovarășul Nlcolae

după cinci sute

Hotărires Curții Supreme

PROBLEMA RECUNOAȘTERII REPUBLICII 
BANGLADESH VA Fl DEZBĂTUTĂ ÎN

ADUNAREA NAȚIONALĂ
Curtea Supremă a Pakistanu

lui și-a dat asentimentul ca pre
ședintele Zulfikar All Bhutto să 
ceară Adunării Naționale apro
barea pentru recunoașterea Re
publicii Bangladesh — anunță 
agenția Associated Press. După 
adoptarea acestei hotărîrl, mi-

nistrul pakistanez al justiției și 
afacerilor parlamentare, Hafeez 
Pirzada, a anunțat imediat că 
Adunarea Națională a țării se 
va Întruni, luni, intr-o sesiune 
specială, pentru a lua in dez
batere problema amintită.

trei ore
dramatice...
Un nou guvern s-a constituit 

la Santiago de Chile, un guvern 
care reflectă fizionomia politică 
a „Unității Populare". Orașul 
și-a redobindit înfățișarea obiș
nuită după încercările prin care 
a trecut. Confruntarea scurtă dar 
dramatică a permis să se verifi
ce lealitatea armatei și atașa
mentul maselor muncitoare față 
de guvernul popular, stabilitatea 
acestui guvern.

Evoluția evenimentelor de la 
Santiago de Chile n-a avut sem
nalmentele neprevăzutului. Ac
țiunile subversive regizate de 
forțele dreptei — de cei pe care 
locuitorii cartierelor populare îi 
denumesc cu necruțătoare ironie 
„momios" (mumii) pentru că re
prezintă ziua de ieri — n-au fost 
surprinzătoare. Autoritățile de
nunțaseră complotul pregătit în 
culise dar democrația-creștină 
clasa fiecare dezvăluire a guver
nului considerînd-o drept un 
fruct al imaginației. Abia cînd 
blindatele regimentului nr. 2 au 
asediat palatul La Moneda, cînd 
s-a produs tentativa de lovitură 
de stat, s-a vădit pe 
temeinicia semnalelor 
larmă pe care guvernul le-a a- 
clresat opiniei publice. Diminea
ța în care gloanțele rebelilor au 
mușcat din zidurile masive ale 
palatului prezidențial s-a trans
format într-o viguroasă demon
strație a sprijinului popular pen
tru guvernul „Unității Popu- 
lare". Reacția imediată a celor 
ce muncesc (o promptitudine 
care a spulberat orice iluzii ale 
adversarilor stingii) a dovedit 
hotărirea mase’ r populare de a 
asigura continuitatea procesului 
Înnoitor - e care îl cunoaște Chi
le, de a-1 duce pînă la capăt — 
oricare ar fi dificultățile. Mulți
mile care au invadat centrul o- 
rașului, care s-au revărsat spre 
piețele de lingă La Moneda, care

deplin 
de a-

SANTIAGO DE CHILE : Miting in sprijinul guvernului Unității 
Populare.

au ocupat fabricile și Instituțiile 
și au creat comitetele de apăra
re, au vădit un inalt grad de 
combativitate revoluționară și 
conștiință patriotică. Alături de 
masele muncitoare s-au aflat, 
fără ezitări, forțele armate al 
căror respect față de legalitate 
și-a găsit o strălucită ilustrare. 
Cîțiva ofițeri reacționari, lansați 
într-o aventură, s-au lovit de re
fuzul armatei de a se angaja pe 
un drum contrar tradițiilor și 
spiritului ce o animă. în momen
tele complicate ale înfruntării 
s-a dovedit că ordinea constitu
țională și instituțiile democrati
ce sînt apărate de guvernul 
popular, de forțele stingii împo
triva dreptei ultrareacționare, 
care erijîndu-se în exponentă al 
„ordinei" a încălcat brutal nor
mele legale. Președintele Allen
de a exprimat convingerea că 
procesul revoluționar din Chile 
va continua să se desfășoare în 
condițiile democrației, pluralis
mului și libertății dar aceasta 
nu va însemna nicidecum tole
ranță față de manevrele conspi
rative ale reacțiunii. „Unitatea 
Populară" s-a conformat legisla
ției pe care a moștenit-o, stră- 
duindu-se să realizeze transfor
mări de esență în pofida cadru
lui limitat impus de această le
gislație. FRANCE PRESSE con
stata într-un comentariu că, de 
cînd este instalat la putere, gu
vernul stingii „nu a atins nici
odată nici libertatea de expre
sie, nici libertățile individuale, 
nici drepturile parlamentului sau 
ale puterii judiciare, nici drep
turile sindicale". Forțele popu
lare s-au arătat răbdătoare, au 
abordat cu calm complexele pro
bleme ale țării, nu s-au lăsat 
antrenate pe calea provocărilor 
și au rezistat presiunilor inter
ne și externe. Obstrucționismul

parlamentar al opoziției, dublat 
de o gravă acțiune de submina
re economică și de terorism po
litic, nu a putut împiedica îna
intarea în direcția unor prefa
ceri de substanță. Este semnifi
cativă informația sosită în săp
tămina trecută potrivit căreia în 
iunie anul acesta, șomajul Ia 
Santiago de Chile a atins punc
tul cel mai scăzut din ultimii 18 
ani. Nivelul șomajului este în 
Chile,~ totdeauna, un indicator al 
realității economice.

Lovitura de stat eșuată în nu
mai trei ore nu este produsul 
întîmplării. Actul antipatriotic al 
unor ofițeri se află în strînsă 
legătură cu conspirația pregătită 
de dreapta reacționară. în fond, 
recurgerea la blindatele care au 
atacat La Moneda reprezintă un 
episod într-o lungă listă de ac
țiuni definite prin disprețul față 
de legalitate și constituție. Rapi
da înfrîngere a rebeliunii va 
servi, oare, drept lecție pentru 
promotorii subversiunii ?

Președintele Allende a consti
tuit un nou guvern pe aceeași 
bază politică, menit să realizeze 
programul de prefaceri inițiat de 
„Unitatea Populară". Șeful sta
tului chilian a propus și unui 
exponent ai stingii democrat- 
creștine (rectorul Universității 
catolice) să intre în echipa mi
nisterială dar acesta a declinat 
oferta. „Unitatea Populară" ră- 
raîne dispusă să poarte un dia
log cu acele sectoare ale opozi
ției care nu sint compromise in 
tentative sedițioase. Este o dova
dă de forță și realism. De altfel, 
observatorii politici sînt, în ge
neral, de acord în a aprecia că 
ultimele evenimente — mai ales 
reacția populară și loialitatea ar
matei — au întărit considerabil 
pozițiile președintelui Allende.

EUGENIU OBREA
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