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Repede și bine,
iată deviza tinerilor

mecanizatori in aceste zile
• ’rologon șt sCi -nourilor prelungite și ai lu- 
crui_ de noopte sint tineri ® La Garvăn supra- 
fcto semânoîă cu porumb și tioarea-soarelui va
• --artă cu peste 700 hectare • In fiecare zi
• :ezo de _cru realizată este superioară celei

planificate.
front de lucru suficient. Secre
tul nostru a constat in pregăti
rea terenului. La această lu
crare am acționat, încă de la 
incepcr.ul campaniei, in schim
buri prelungite iar in momentul 
cind am trecut la insămințatul 
inului și al florii-soarelui 
schimbul a durat toată noap
tea. Zece tractoriști au lucrat 
tnop de 5 nopți și au pregătit 
terenul. Astfel. în loc de 10-11 
hectare pe disc «-au realizat 
15-18 hectare.

Jumătate din mecanizatorii a- 
cestei secții sint tir.eri și dintre 
ei s-au oferit cei 10 care au fă
cut și din noapte zi de lucru. 
Radu Tacea. Vasile Berechet, 
Gheorghe Grecu. Trandafir Ni- 
culiță ne-au fost recomandați ca 
fiind cei mai pricepuți și mai 
plini de elan in accelerarea ac
tualei campanii de semănat.

UN ANGRENAJ CARE 
FUNCȚIONEAZĂ PERFECT

*

PENTRU RECUPERAREA RĂMINERILOR IN URMĂ
Intre furnizor și beneficiar, cooperare ELENA BUBEIJ

Șl RĂSPUNDERE SOLIDARE
>B ptg. • ZC«>

epocă *
— Peotru că noi am insămin- 

țat tatreaga suprafață planifi
cată. de 250 hectare in pentru 
ulei f 38* hectare Boarea-soa- 
relui — ne-a lămurit mecanicul 
secției, tovarășul Iorga Ștefan. 
Terenul pe care ii mai avem de 
pregătit. situat in baltă, nu ne- 
cesită mai multe tractoare de
cit cele 22 repartizate acolo. Am 
profitat de pauza care a inter
venit pină cind vom 
mâna porumbul și 
combinele.

— Cum ati reușit, totuși, ca 
intr-un interval scurt să insă- 
mmțal o suprafață destul de 
mare ?

— Semănătorile au mers toa
te din phn pentru că a existat

putea se- 
reparăm

Faptul care ne-a reținut aten
ția La cooperativă agricolă de 
producție din Garvăn a fost a- 
cela că in această primăvară 
se vor semăna în plus peste 700 
hectare cu porumb și floarea- 
soarelui. Explicația ? Unitatea 
dispune de ■ această suprafață 
intr-o zonă inundabilă și cum 
în acest an Dunărea nu s-a mai 
revărsat, pămîntul poate fi cul
tivat. De aceea, in punctul 
Grindu. la vreo 40 de km dis
tanță de comună, s-au deplasat 
12 băieți cu tot atitea tractoare 
și utilaje necesare.

— Acum, aici in baltă rezerva 
de apă în sol este bogată și a- 
vem posibilitatea să obținem 
producții mari. De aceea, tova
rășul Ion Suciu, inginer șef al 
cooperativei, acordă o atenție

deosebită lucrărilor — ne spune 
șeful secției de mecanizare.

Ce înseamnă de fapt a lucra 
pămintul acesta de luncă ? în
seamnă, în primul rind, să fie 
arat, apoi, să fie foarte repede 
discuit și pregătit fiindcă altfel 
arătura se face „curele", cum 
ne explica un tînăr mecanizator 
inimos, Ilie Berechet, se usucă 
repede și pe urmă nu mai poți 
să spargi bulgării nici cu baro
sul. Si, in sfirșit. trebuie insă- 
mințat operativ. Așadar, opera
tivitate pe toate fronturile. Ce
rință integral realizată de cei 12 
mecanizatori. Din cele 700 hec
tare ce vor produce în plus e- 
rau arate 630 hectare. Campionii 
la arături : Mitu Tacea, Ilie Be-

OCTAVIAN MICEA

(Continuare în pag. a IH-a)

UN TOVARĂȘ, 

UN PRIETEN
SECRETARUL

U.T.C.

Bărbatul scoase din mapă 
cîteva desene:

— Priviți ce culori extra
ordinare, îmi spune, cu o ad
mirație nereținută în glas. 
Sînt teribili copiii I Veniți la 
vernisaj, da ?

Nu era primul dialog de a- 
cest fel pe care-l purtam cu 
profesorul Petre Bardașu, se
cretarul Comitetului orășe
nesc Horezu al U.T.C. Tînă- 
rul acesta pasionat și modest 
— veșnic preocupat să pună 
în valoare talentele tinere —

CULORILE

DORU MOȚOC

DRUMUL

UN APEL CARE NU TREBUIE
SĂ RĂMÎNĂ NEAUZIT

Luînd drept măsură a efor
tului- valoarea producției reali
zate pină în prezent la Fabrica 

jde mașini electromecanice de 
calcul din Tg. Mureș, am avea 
motive de satisfacție. Se înre
gistrează depășiri față de plan. 
Numai că nimeni nu se mulțu
mește doar eu atit. Ne-ar bu
cura să constatăm depășirea 
numărului de mașini- livrate 
către beneficiari, care sint atit 
de numeroși. Dar. o hală în
treagă este ocupată cu produc
ție neterminată.

— Situația este mai mult de
cit neplăcută, imi declara ing. 
Ladislau Lucacs, șeful fabricii. 
La aceasta a condus lipsa de 
respect față de colaborare din 
partea întreprinderii de auto
turisme din Pitești, care trebuie 
să ne asigure carcasele, și în
treprinderii de motoare electri
ce, tot din Pitești, care ar tre
bui să ne asigure motoarele. 
Vă dați seama cite proble
me ne creează pentru a asi
gura de lucru
pentru a respecta angajamen
tele față de beneficiari. Chiar 
în aceste zile am primit cu în-

tirziere un lot de carcase. Am 
discmat impreurâ co secreoz- 
rul comitetului V.TjC. ș 
constituit eehxpe de 
care vor lucra peste 
gram. ț: 
tru a putea îodepbot 
cinile «w—x-r-u » ța (

muncitorilor,

IN NUMĂRUL 
DE AZI ■
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SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE. EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
— De ce taeani Ia

Banat sau. arieuai. pe Imgâ Ba
nat nu mai erau partan* l-a* 
întrebat pe daetaral Mircea La
zar eseu. cg așa se aaseșxe dae- 
torul din Vlădeni.

— Ba mai erau. Dar mi-aim 
dorit Vlădeni i iacă de <tad 
eram in anul IV. Trecase* 
atunci prin sat ea a anștat. 
era vară, am stat vrea daeă are 
aici și... mi-au plăcut rimr~" 
Mi-am zis că n-ar fi ră« fta 
medicul lor.

Am reprodus, dintr-un repor
taj publicat in ..Sci-tesa ti
neretului" in urmă cu trei am. 
un fragment din discuția ca 
un proaspăt absolvent (pe 
atunci) al Facultății de medi
cină generală din Timișoara, de 
felul lui din Lugoj, repartizat 
Ia cerere in comuna Vlădeni 
din județul Botoșani. De atunci, 
cum spuneam, au trecut trei 
ani, perioada de stagiaturâ a 
doctorului Lăzărescu in cir
cumscripție rurală s-a terminat, 
s-au scurs, așadar, primii ani 
ai ..probei de foc*, etan merge 
vorba printre 
Cîndva. la începutul său 
drum în meserie, notasem 
carnetul de reporter o serie 
visuri, planurile îndrăznețe 
care și le propunea medicul 
cela slăbuț și blond, care voia 
cu tot dinadinsul să aibă parte

tinerii medici.
de 
ta 
de
pe

ce • xf-

„NIMIC
NEOBIȘNUIT,

TOTUL
E NORMAL...u

rA ocresr 
județului, 
medie in- 
mamei și

DRSGOMIK HOBOMNEA

(Continuare in pag. a ll-a)

C'eoep'î. s-ji sau altul din secretarii 
c-~gc- zsr 'or U.T.C cu cere stăteam de 
vo-pc. răspundea întrebărilor meie :
- Lcm cheoct. tovarășe I l-am chemat 

- - l-om pus să dea socoteală !
’“tSBeo —-ea vota să afie cum anume 

se -serv -e '- cărui u->or tineri cere mai 
©- =oc*e* de Io disciplină seu nu-și reaii- 
zeczâ -c-—e-e oe producție. Răspunsul dat 
»oc s ei se-—. prez nte procedeu! la care 
se coeecză n cse-e-ec Împrejurări. Ier 
procedeu după cum cm văzut, cel mai 
odese-o foics-t, ere cce'o de „c-i 
o» •ne' inc.m*ec organului 
conducător cec—_• O-I trece
sever o ’ăs©.* oe-e. Se ob-

«să. ■ feiul ©ceste, nu o 
:sc.-e. o s»e exind. o se- 
di-xc. o see "ă in *lni- 
c~.că doc*». dar pe parcursul căreia codrul 
crco s- nsinrsente e ce lucru rămîn la 
er-e-: .- e «or -or—>ale. Se acționează, 
V'~ ore, ce c.*- ‘n csemer.ea impre- 

como-cat ți mai greoi de
ci’ o cer sstoc* e -șes- N-am cuzit, ce 
p oc -cocc-ă ca secretarul U.T.C să în
cerc» s o o*o seodoktate, -mai aparent 
-•e-să de cea folosită ccum. Să se 
d.că, cu o -e cv-—e. el la Fnărul cu care 
'■•ț să stea de vorbo ți sâ-l i-hebe acolo- 
c oc-' . de — unea, cum ț; ce ce ți pină 

cind. M se sere că s-ar realiza astfel, în 
oci sed ”e sinonime cu sopunecia, o 

discut e - —.c adevărată, mai deschisă,
■tai apropiata, dialogul acela mai necesar 
pentru cm tui interlocutori

Tot csc mă gindesc că unul sau altul din 
factorii de conducere ai vreunei intreprin- 
cer care se ocupă ce mijloacele de trans
port in comun ar putea răspunde criticilor 
ț: observa? ior și nemulțumirilor justificate

chema'

D. MATALĂ

face parte din acea categorie 
de oameni capabili să se en
tuziasmeze, nu atit pentru 
realizările proprii, cit pentru 
lucrurile frumoase înfăptuite 
de alții. Și, desigur, în pri
mul rînd de elevii lui.

Cind. cu cinci ani în urmă, 
după absolvirea Facultății de 
arte plastice din Timișoara, 
începea să lucreze ca profe
sor la Horezu, în „vatra 
smalțurilor de taină", nimeni 
nu bănuia că tînărul acesta 
sfios și tăcut va reuși să deș
tepte atitea vocații, să iște

(Continuare in pag. a H-a)

FIRESC
/

nu prin reacții violente de respingere și 
nici prin organizarea unei consfătuiri de 
producție urgente. Ar putea, dimpotrivă, să 
acționeze tot mai simplu și mai eficient : 
renunțind, măcar din cînd în cînd, la ma- 
șina corespunzătoare funcției și folosind el 
isusi mijloacele de transport pe care le 

are in grijă. S-ar convinge atunci, direct de 
la sursă, dacă nemulțumirile sînt îndreptă
ți. iar prezența sa ar fi. cu siguranță, un 
argument pentru îndreptarea lucrurilor. Iar 
d rectorul altei mari întreprinderi ar putea 
ș el, eventual, să ia masa de prînz nu în- 

tr-o încăpere discret rezerva
tă. nu servind un meniu spe
cial pregătit, ci chiar în can
tina întreprinderii, 
cu toți muncitorii, 
ceea ce mănîncă 

s-ar îmbunătăți în felul acesta 
hranei și modul de servire, mult mai prompt 
și mei vizibil decit o fac criticile adeseori 
trecute cu vederea rostite în diverse șe
dințe de analiză ? Eu unul cred că da.

Situațiile de mai sus, sînt, desigur, cu to
te intimplătoare și n-au fost aduse în dis
ci/e decit cu titlul de exemple. Intenția 
lor este însă aceea de a demonstra cît de 
ut le sînt prezențele cît mai frecvente ale 
unor conducători în mijlocul celor pe care 
îi îndrumă, cît de necesare sînt contactele 
directe, in împrejurări din cele mai obișnuite 
ca și în cele ieșite din comun. Locul solu
țiilor date de la distanță, fără cunoașterea 
exactă a realităților, i-ar lua tot mai mult

împreună 
mîncînd 

și ei. Nu 
calitatea

exactă a realităților, i-ar lua _ _____...
cpropierea reciprocă, discuția deschisă, de'-«H1 , uu ltț,IUiUl.Uz Vllăk-UJIU UU51.

Io om la om. Drumul ocesta, care numai 
aparent și numai în anumite cazuri poate 
trece drept o idee excentrică, s-ar instaura 
drept procedeu de lucru curent. Ar deveni, 
cu alte cuvinte, drumul firesc.
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CEL MAI BUN AJUTOR
CAREESTE CEL PE

Țl-L DAI TU ÎNSUTI

Puterea imaginii

„Nu ne putem desfășura acti
vitatea pentru că nu sintem 
ajutați și sprijiniți" — îmi spu
nea, odată, secretarul unei or
ganizații U.T.C., convins fiind 
că vina amînării pentru a nu 
știu cita oară a unei activități la 
care dorisem să particip era a 
organizației de partid, a șefului 
de secție etc., care „nu l-au 
sprijinit" Am încercat atunci 
să-1 conving că vina aparține în 
primul rind biroului și tinerilor, 
care prin statutul lor de mem
bri ai unei organizații revolu
ționare trebuiau ei înșiși să în
drepte lucrurile și să-și orga 
nizeze activitatea, impunîndu-și 
punctul de vedere, propunin- 
du-și și realizînd acțiuni care să 
răspundă în mod real dorințelor 
și preocupărilor lor.

Mi-am reamintit, printr-o in
voluntară antiteză, această sec
vență de curind cînd, aflat la 
Tirgoviște, am purtat o discu
ție cu mai mulți secretari de or
ganizații U.T.C. tocmai asupra 
acestei condiții a participării și 
angajării fără de care nu se 
poate concepe o adevărată viață 
de organizație. „Bineînțeles că 
se cer și unele eforturi — îmi 
spunea Alexandru Stan, secretar 
al comitetului U.T.C. al Fabricii 
de produse alimentare, 
nai. sint pus în situația 
ce fată atit solicitărilor 
(iei cit și activității ne linie de 
organizație, ca secretar și ca 
membru al biroului comitetului 
municipal al U.T.C. In plus, sint 
și navetist, și elev la liceul se
ral. Dacă as fi singur, nu aș 
putea face nimic, dar beneficiind 
de sprijinul tuturor membrilor 
organizației, avem destule 
zultate frumoase...".

Si, intr-adevăr, sint. Noua și 
moderna fabrică de pîine, dată 
in funcțiune anul trecut, a be
neficiat din plin de aportul adus 
de tineri, prin muncă patriotică, 
pentru infrumusețarea și curăți
rea ei de resturile inerente ale 
șantierului. Ședințele de produc
ție, la care participă conducăto
rii tuturor unităților de produc
ție din județ subordonate fabri
cii. se țin întotdeauna in pre
zența brigăzii artistice de agita
ție, formată tot din tineri, pro
gramul acesteia potențind nu 
arareori o direcție critică salu
tară. De notat că secretarul 
U.T.C. este membru activ și al 
brigăzii. Aceasta, în ceea 
privește prezența tinerilor 
viața uzinei, dincolo de simpla 
lor obligație profesională.

Dar viața unei organizații 
U.T.C. implică și alte activități, 
acelea care, adesea, în unele 
locuri scapă din atenție. Nu însă 
și aici. Excursiile sint curente și 
nu numai în cuprinsul județului, 
ele fiind și un prilej de cunoaș
tere a tinerilor din alte organi
zații, cu care comitetul U.T.C. 
al întreprinderii întreține relații 
de colaborare strînsă. La fel se
rile distractive, de la casa de 
cultură, la care se participă in 
grup, ca între prieteni ce se simt 
bine împreună. Cu toată lipsa 
de spațiu, s-a amenajat și un 
club în incinta întreprinderii, 
unde se țin adunările organiza

Perso- 
de a fa- 
produc-

re-

ce 
în

ției, se desfășoară seri literare 
etc. L-am întrebat pe Alexan
dru Stan dacă toate problemele 
s-au rezolvat așa de simplu, a- 
dică doar „zicind și răcind". Nu, 
nu toate. Au fost unele cazuri 
cind a trebuit să insiste mai 
mult, să impună punctul de 
vedere al organizației, să convin
gă. Nu pentru că ar fi intim- 
pinat rezistență fățișă, 
toare, ci pentru simplul 
că, uneori, lucrurile păreau 
normale „altfel". E cazul, 
exemplu, al fruntașilor in 
ducție din rîndul tinerilor, 
rea firesc să fie puțini, sau de
loc, in competiție cu experien
ța „vîrstnicilor". Acum, în fața 
argumentelor faptelor, comite
tul sindical a decis ca în proce
sele verbale ale ședințelor în 
care erau declarați fruntașii să 
fie trecuți și tinerii, pe baza re
zultatelor obținute de aceștia 
întrecerea utecistă. Iată deci 
și în acest domeniu, în care 
desea organizația de tineret se 
mulțumește cu ceea ce fac alții 
s-a putut ajunge la o colabo
rare reală, prin forța convingă
toare a rezultatelor obținute și 
urmărite de tineri tn cadrul pro
priei lor întreceri. Același lu
cru s-a petrecut șl în privința 
examenelor de ridicare a cali
ficării, secretarul U.T.C. făcind 
acum parte cu puteri depline din 
comisia de încadrare a întreprin
derii.

Intr-o altă întreprindere, afa
ră de oraș, la Baza de ateliere 
și transport Viforepi, l-am 
tilnit pe Veron Păunescu, 
cretarul comitetului U.T.C. 
aici s-a amenajat un club prin 
forțe proprii, în incinta între
prinderii, cu televizor, mese de 
tenis, șahuri et<S Și aici se fac 
excursii, și aici se organizează 
grupuri ce merg la serile dis
tractive („la noi la club nu le 
putem face, fiipd izolați de oraș 
și, din această' cauză, neavînd 
posibilitatea să aducem fete la 
dans" — imi explică), și aici se 
caută o rezolvare promptă a 
problemei tinealot. Exemple ? 
întreprinderea nu are un că
min pentru tineret, nici nu sint 
prea mulți solicitanți. dar pentru 
cei ce erau s-a găsit Înțelegere 
pentru obținerea a 27 de locuri 
la căminul Schelei petroliere 
Tirgoviște. S-a găsit și un te
ren pe care tinerii au trecut la 
amenajarea unei piste de popi
ce și a unor terenuri de tenis și 
volei. Există o preocupare sus
ținută și pentru rezolvarea ce
rerilor de ridicare a categoriei, 
cu toate că. aici, se mai intîm- 
pinâ unele greutăți legate de po
sibilitățile întreprinderii. Am 
întîlnit însă și un fapt inedit : 
in luna ianuarie, adunarea ge
nerală a organizației a analizat 
situația școlară a seralițtilor. O 
problemă care ar părea „a fie
căruia" sau In cel mai bun caz 
a scolii, s-a dovedit a fi aici o 
problemă colectivă. S-au anali
zat condițiile de locuit, de învă
țătură. s-a „cerut socoteala" ce
lor care, fără motive serioase, 
rămăseseră în urmă. Acolo, la 
școală, ei continuau să facă

râuvoi- 
motiv 

mai 
spre 
pro- 
Pă-

in 
că 
a-

in-
se-
Și

CULORILE PASIUNII
(Urmare din pag. I)

o
pentru

în sufletele elevilor lui 
pasiune atit de vie 
culori și forme, pentru miș
carea plină de grație a pensu
lei. Azi — la mai puțin de 
cinci ani de la debut — cer
cul de desen al liceului din 
Horezu reunește 90 de elevi 
din clasele I—VIII. Iar bi
lanțul acestui prim „cinci
nal" al micilor pictori hore- 
zeni este edificator: in anul 
școlar 1969—1970. 7 membri 
ai cercului sint prezenți cu 
lucrări în expoziția republi
cană a copiilor. în anul ur
mător numărul finaliștilor se 
dublează. în plus, elevii ho- 
rezeni obțin primul succes in
ternațional : 9 laureați ai „Ex
poziției muzeu" de la Avi
gnon (Franța) I Anul școlar 
1971—1972 marchează noi 
succese, dintre care atrage a- 
tenția participarea la expozi
ția internațională „Bucuriile 
primăverii", organizată de
UNICEF la Paris. în sfîrșit, 
în anul școlar trecut, după 
două apreciate expoziții la 
Palatul pionierilor și în Tabă
ra internațională de la Năvo
dari, au avut bucuria de a 
obține două noi premii la 
Varna.

în toate acestea, firește, se 
află încorporată și o parte din 
strădania, din munca și pa-- 
siunea neobosită a profesoru
lui lor.

Dar nu numai performante
le artistice ale profesorului 
Bardașu i-au adus stima și a- 
precierea unanimă. Bogata 
activitate obștească i-a spo
rit prestigiul. Pentru că tine
rii horezeni au în. fruntea or
ganizației lor orășenești, in
tr-adevăr. pe cel mai energic 
și mai destoinic dintre ei. 
Pretutindeni — în orice sec
tor. oriunde e nevoie de pus 
umărul la treabă — profeso
rul Bardașu este prezent. Iar 
acțiunile de muncă patrioti-

că, inițiate de comitetul o- 
rășenesc U.T.C., s-au soldat 
cu rezultate dintre cele mai 
bune, concretizate între alte
le in premiul III pe țară ob
ținut în acest an de orașul 
Horezu în întrecerea pentru 
gospodărirea și înfrumuseța
rea localităților.

Recent, la Sala artelor din 
Rrn Vîlcea a avut loc verni
sajul expoziției județene or
ganizate în cinstea aniversă
rii a 25 de ani de la crea
rea primelor organizații ale 
pionierilor. Micif ucenici ai 
lui Bardașu, despre care Ve
ronica Porumbacu afirma că 
„plimbă prin lume leagănul 
de culori al Horezului" au 
fost reprezentați iarăși cu 
strălucire. La cîteva zile după 
vernisaj, Bardașu participa la 
o ședință a biroului comite
tului județean U.T.C., al că
rui membru este. în pauză, 
l-am văzut coborînd grăbit 
scările. Peste cîteva minute 
l-am descoperit... la Sala ar
telor. Privea extaziat lucrări
le elevilor lui, Culorile lor 
erau, intr-adevăr, extraordi
nare. Dar mie, personal, și 
mai extraordinară mi s-a pă
rut lumina din privirea pro
fesorului Bardașu. în care li
cărea flacăra inconfundahilă 
a dragostei, a dăruirii și a 
pasiunii.

parte din colectiv, reprezentau 
colectivul...

Sint fapte care demonstrează 
elocvent, că nu „ajutorul", venit 
din afară, contează in primul 
rind pentru activitatea organi
zației, ci angajarea, convingerea 
că trebuie să luptăm fiecare pen
tru problemele colectivului, ale 
organizației, ca pentru ale noas
tre proprii. Asemenea argumen
te cred că vor servi mai bine 
demonstrației pe care, cindva, 
am încercat să o fac unui se
cretar. care mi se jeluia, cu ton 
revendicativ totuși, de lipsa de 
sprijin...

MARIAN GRIGORE

Oră de practică în Cabinetul de rezistența materialelor fi organe 
de mașini al Liceului industrial de construcții de mașini — 

Satu Mare.
Foto: ȘT. WEISS

CHIOREANU EUGEN, Cluj : 
Vă exprimați In scrisoarea dv. 
nedumerirea că după absolvi
rea cursurilor Grupului Școlar 
Energetic din Cluj, diplomele 
dv. nu sint de tehnicieni ci 
diplome de specializare post- 
liceală. Am înaintat scrisoarea 
dv. Ministerului Educației și 
Invățămintului care ne-a răs
puns că incepînd cu anul 1969, 
școlile tehnice au fost transfor
mate în școli de specializare 
postliceală. Pe diplomele aces
tor școli nu se mai trece titlul 
obținut ci numai specialitatea 
respectivă. încadrarea In pro
ducție se face conform art. 22 
din Legea nr. 12 din 197L

MARCEL CHITA, Crăciunei, 
Olt : Aspectele sesizate de dv. 
corespund realității. Intr-adevăr 
în anul 1969, C.A.P. Crăciunei a 
dezafectat baza sportivă exis
tentă pentru că prin reorgani
zarea teritorială din anul 1968, 
satul Crăciunei a fost repartizat 
comunei Radomirești. Practica 
a dovedit că este foarte greu 
ca tinerii din Crăciunei să se 
deplaseze in comuna Radomi- 
rești pentru desfășurarea unor 
activități cultural-sportive. De 
aceea. în plenara comitetului 
comuna! de partid Radosnifes’: 
s-a r.abilit terenul din satul 
Crăciunei pe care să Ge ame
najată o nouă bază sportivă in 
primăvara acestui an.

Cr>-ALEXANDRU IOAN. 
iova : Prin scrisoarea dv. 
licitați unele relații privind In
corporarea tinerilor care au 
reușit la examenul de admi
tere la institutele 
de invătămir.t fără ______
în conformitate cu prevederile 
art. 51 din Legea 
absolvenții de liceu 
reușiți la examenele de adr 
tere în instituțiile 
mint superior (curs 
frecventă și seral), 
serviciul militar cu 
dus. durata 9 luni, 
începerea cursurilor _____  _
Cei care beneficiază de preve
derile legii pentru a fi scutiți 
de serviciul militar ori ani
nați de la incorporare, vor în
deplini serviciul militar cu ter
men redus potrivit prevederi
lor art 95 din Legea nr. 141972. 
după terminarea studiilor, la 
Încetarea cauzei de scutire sau 
«minare de Ia încorporare. Prin 
decretul nr. 522 din 26 sept 
1973 s-a aprobat ca absolvenții 
de liceu admiși la speciali
tățile instrumente și canto, să 
îndeplinească serviciul militar 
cu termen redus după absolvi
rea facultăților.

ruperi oare 
frecventă.

nr 141972. 
declarați 

1- 
de tnvătă- 
de zi. fără 
îndeplinesc 
termen re- 
Inainte de 

anului L

RA DUCÂND NICOLAE, Dro- 
beta-Turnu Severin : Am îna
intat scrisoarea dv. Consiliu
lui județean a! sindicatelor 
Mehedinți Acesta ne-a răspuns 
că 
in 
în 
la
puteți 
Șantierului naval Drobeta-Tur- 
nu Severin și serviciului de 
protecția muncii, iar aceștia să 
ceară Inspectoratului sanitar de 
stat 
și in 
nele

locul de muncă și meseria 
care lucrați sint cuprinse 
H.C.M. și că nu aveți dreptul 
sporul de toxicitate. Vă 

adresa însă conducerii

să efectueze determinări 
cazul în care din buleti- 
de analiză vor rezulta

(Urmare din pag. I)

Floarea Zureschi și Mariana 
Suciu aflau pentru prima dală 
că există un cabinet de orien
tare școlară și profesională. I.a 
ora de dirigenție au fost desi
gur întrebate dacă s-au hotărit 
să urmeze liceul sau o altă 
școală. Dar în afara întrebării 
„Ce vei urma și de ce ?“ ches
tionarul distribuit cu acest pri
lej nu manifesta un interes mai 
profund față de opțiunile ele
vilor (surse de informare, mo
tivații, 
cauzele 
ficarea 
tații).

„Fiecare cadru didactic 
sărcinat cu orientarea școlară și 
profesională — ne-a spus tova
rășa profesoară Elena Ciobanu 
de la Liceul nr. 32 — și Școala 
generală nr. 172 care funcțio
nează in același sediu, are o 
normă de 5 ore - predare psi
hologie, iar restul de 20 sint de
dicate activității orientative 
Cabinetul școlii a luat ființă pe 
data de 1 noiembrie și am ln-

evoluția opțiunilor și 
ce au determinat modi- 
lor în timpul școlari-

tn-

noxe peste limitele maxime 
admise, se va acorda spor pen
tru condiții de lucru deosebite.

MIHAESCU GEORGETA. 
București : Ne scrieți că ri-ie;: 
posesoarea 
proprietate 
camei e și că locuiți in prezent 
singură. Ne întrebați dacă con
form Legii nr. 51973 posedați 
spațiu excedentar supus închi
rierii. Iată răspunsul nostru : 
Potrivit art. 60 din Legea nr 
5T973 proprietarul și familia 
sa au dreptul la o supra fa :i 
corespunzătoare nevoilor de lo
cuit. adică fiecărui membru al 
familiei i se asigură cite o ca
meră și. In afară de aceana. 
incă cel mult două camere. Pro
prietarul poate ir.china o parte 
din această suprafață. tnciusx 
sub formă de cameră moMatl 
în cazul dv_ a paria men rr! pe 
care îl aveți se Încadrează in 
prevederile art. 5J dm Legea 
nr. 5 din 1973. litera a. Avea 
o suprafață corespunzătoare ne
voilor dv. de locui: pe care

unui apartante.-.t 
personală cu trei

o puteți Închiria. Potrivit ari. 
60 lit. b. din Legea amintită, 
camerele separate ce depășesc 

le de locuit ale proprie
tarului și familiei sale, vor fi
închiriate de proprietar, iar in 
căzni dnd acesta nu le Închi
riază. Comitetul executiv al 
Consiliului popular le va putea 
ir.china persoanelor Îndreptă
țite. in condițiile prevăzute de 
ar- " cin H C M. nr. 860 1973.

GH. GRIGORE. Covasna : 
Potrivit reglementărilor în vi- 
poare. tioeru care iși efectuea
ză stagiul militar și urmează 
că te trecuti in rezervă la ln- 
cetxjtul anului școlar, pot fi 
Înscris) la invățămintul seral, 
dacă la cata incorporării frec
ventau această formă de Jnvă- 
ță.m -t înscrierile se fac pini 
la 15 noiembrie In limita locu
rilor stabilite orin planul de 
școlarizare ș: cu 
corxhtiei de a fi
mtmei

Nu cred că este jignitor 
pentru Rene Huyghe faptul 
că am împrumutat titlul ce
lebrei sale lucrări de estetică 
pentru o cronică T.V. Prim- 
planul și racoursiul, atit de 
vechi în artele plastice au 
dat certificat de artă cinema
tografului și sint armele forte 
ale televiziunii. Desigur, la 
început a fost cuvîntul — și 
forța cuvînului nimic și ni
meni nu o poate detrona. 
Nici la TV., nici măcar la ci
nematograf. Dar uneori ima
ginea pură, imaginea însăși, 
elocventă ca un discurs — 
poate fi mai relevantă decît 
un discurs. Vă amintiți poate 
o secvență din filmul „Singu
rătatea alergătorului de cursă 
lungă", în care doi tineri în
chid sonorul și privesc chipul 
celor care vorbesc la televi
zor. Chipul însuși, luat în 
prim-plan poate spune uneori 
despre cel care este filmat 
foarte multe lucruri, oricum, 
esențiale. Priviți chipurile 
„de concurs" atunci cînd în
cepe să bată metronomul, fie 
la „Concursul emblemelor" de 
la Seara pentru tineret, fie 
la „Cel mai bun continuă", fie 
la „Steaua fără nume". în a- 
cele momente ale metrono
mului sau ale așteptării deci
ziei juriilor fdar chiar juriile 
înseși, chiar pe-ronalităti’e 
din jurii. atit de diferite, atit 
de particulare.') ci nd singu
rul self-control al concurenți
lor este încordarea asupra su
biectului spectacolul unei 
foarte cariate psihologii u- 
mane ar fi oricum suficient, 
în sine. Mai ales la tineri. 
Tinerilor, cărora le este atit 
de proprie ideea de concurs 
sint cei mai apți pentru sta
rea de tensiune declanșată de 
acesta. Și cei mai puțini di
simulați, cei mai ,.descope
riri", cei mai nestăpîniți în li
bertatea reacțiilor lor sponta
ne. Am văzut concurenți care 
în clipele dificile au un calm 
imperial sau o încordare lim
pede, ceea ce ar fi cam ace
lași lucru. Simți la ei plăcerea 
aproape estetică a încordării 
intelectuale, plăcerea sigur

estetică a cunoașterii. Acea 
categorie de tineri concu
renți, care atunci cînd nu cu
nosc răspunsul la o întrebare 
— și pieid— așteaptă să afle 
adevăratul răspuns cu o vie 
și detașată curiozitate, uitînd 
cel puțin in acele clipe, con
venția regretabilă prin care ei 
pierd, deși cîștigă un adevăr. 
Și nu pot „juca" starea, pen- 

- tru că așa cum îmi spunea 
odată actrița de cinema Ioana 
Bulcă, ..aparatul de filmat nu 
te iartă. Ai mințit în fața lui, 
n-ai nimic de spus, nu-ți vor
besc ochii, nu merge ca pe 
scenă, nu trece neobservat —

cronica tv.
daci ai noroc". Am văzut 
concurenți pur și simplu a- 
muzați că participă la un 
c-oncuis De obicei fac parte 
din categoria celor care știu 
în general toarte multe lu
cruri, cu fisuri, uneori esen
țiale, dar au în ei un relati
vism fundamenal al cărui 
semn grafic ar fi o ridicare 
din umeri. N-aș pleca 
drum cu ei. la nici un fel de 
drum, nici măcar în excursie 
— cum era o probă dintr-un 
test ușor stupid, „cu cine ați 
pleca în excursie dintre cole
gii dumneavoastră Apoi 
vin ambițioșii, sufletiștii, oa
menii de echipă, generoșii și 
meschinii adunători de punc
te — cu toții defilează în 
fața noastră în momentele 
metronomului, lată, bunăoară 
un moment de la ultima 
„Stea fără nume" moment 
care, mărturisesc, mi-a stârnit 
de altfel toate aceste reflexii. 
Sînziana Pop, prozatoare tot 
timpul, excelent reporter de 
psihologii în acțiune, întreba 
o domnișoară care aspira la 
gloria muzicii „lejere" de ce 
și-a ales o poezie dintr-un 
tânăr poet contemporan la 
proba de recitare, și dacă, în 
general, citește poezie con
temporană. O întreba cu un

la

zîmbet cald, de colegă mai 
mare, posedînd perfect arta 
de a „deconecta" ooncuren- 
tul, de a-l aduce în starea li
beră a lipsei de trac, o între
ba așa cum ar fi făcut-o la 
o ceașcă de cafea. Aparatul 
a luat un prim plan al con
curentei frumos coafată și fo
togenică și a surprins o pri
vire dură, speriată, rea, bu
zele proaspete s-au strîns 
într-un rictus care spunea 
prea multe lucruri pe care în 
general preferi să nu le afli. 
Concurenta a trăit un verita
bil moment de ură — ura 
provocată de o întrebare „în 
afară de concurs" fiind cate
goric infirmă de starea de 
grație a discuției intelectuale. 
A pierdut concursul, ca do
vadă că nimic nu este întîm- 
plător, arta, chiar arta de a 
cânta cîntece ușoare, nu se a- 
șează în oricine și mărturisesc 
că m-am bucurat, deși nti-i 
frumos, nu-mi plăcuse deloo 
ce-mi mărturisise prim-planul 
acela.

Marți seara, am privit o 
piesă de teatru premiată la 
ultimul concurs de teatru al 
televiziunii care se chema 
chiar „Personalitate pentru 
concurs" — o piesă de actori 
și caractere, și am admirat 
intuiția juriului, pentru că 
textul, scris frumos și simplu, 
posedînd o idee generoasă și 
amplă, nu putea să trăiască 
în absența imaginii, în absen
ța personalităților care să știe 
să spună acel text simplu și 
care să știe cum să tacă, 
cum să se povestească din 
ochi în pauza dintre replici. 
Actorii au făcut-o admirabil, 
et au relevat exact personali
tățile distincte ale unui grup 
uman omogen — și iată de 
ce iubesc foarte mult actorii, 
și iată de ce-i iubesc și mai 
mult atunci cînd apar pe 
ecran sau la T.V. Prim-planu- 
rile lor de expresie ne dau 
senzația aceea aproape du
reros de caldă, de emoție fără 
nume, ne dau conștiința fru
museții vieții și a oamenilor

SMARANDA JELESCU

DOMNIȚA

NIMIC

respectarea 
încadrați în

VADWA

NEOBIȘNUIT
( Urmare dm peg I)

condiției fizice a copiilor si așa 
mai departe Indicatorul, toarte 
greu de realizat, reflectă o sus
ținută muncă de asistență me- 
dico-santtară a cadrelor cir
cumscripției sanitare Vlădeni. 
in frunte ea doctori: Mircea Lă- 
zărescu. șeful de circă, si Mate 
Attiia. medie pediatru, absol
vent dtntr-o promoție mai re
centă a Institutului de medi
cină din Tirgu Mureș. Un co
lectiv tiriăr. bine sudat, care 
și-a ciștigat un mare prestigiu 
printre oamenii din cele cinci 
sate ale comunei. Cel 
aceasta este concluzia 
a celor de la județ.

Dar care este opinia la fața 
locului ? Am notat, la ~ ‘ 
cuvinte calde de recunoștință, 
cuvinte in care pulsează dra
gostea pentru acești tineri In 
alb. încrederea în ei. în cunoș
tințele lor. in priceperea cu care 
știu să se apropie de cei aflați 
în suferință. Deseori — spunea 
unul dintre interlocutorii mei 
— îi vezi cînd într-un sat. cînd 
în altul, bătind 
unde 
unde 
mult 
cum.
noapte, de te întrebi cind mai 
au vreme să și doarmă. Iar to
varășul Costinel Budeanu. vice
președinte al consiliului popu
lar comunal, declara : „Medicii 
și toate cadrele sanitare de la 
noi se poate 
de zi un înalt 
profesională.
n-am avut la 
atit de bun".

Discut cu medicii Mircea Lă
zărescu și Mate Attila, doi buni 
prieteni, veniți din două centre 
universitare diferite, doi ti
neri care s-au cunoscut aici, 
dind piept, umăr la umăr, cu

puțin. 
noastră.

Vlădeni.

chiar și la ușile 
bolnavi. dar 

cindva. mai de- 
oricînd și ori-

nu există 
fuseseră 
îi vezi 
fie că e ploaie, fie că e

spune că dau zi 
exemplu de etică 
De multă vreme 
circă un colectiv

ceput 
du-mi
VIII-a

S-a discutat ____  ____ ...
legătură cu modul cum trebuie 
organizate cabinetele însistîn- 
du-se mai ales asupra sprijinu
lui de care au nevoie la în
ceput — oferte de ajutor au venit 
atunci din partea Ministerului

activitatea concentrîn- 
atenția asupra claselor a 
și a Xll-a).

foarte mult în

„Turneul emblemelor
în a doua etapă

//

greutățile. Căci au fos 
tățL Axa e ta medrri:

— Faptul că am obt 
talitatea 
in el nimic neobișnuit 
de părere doctoral 
Totul e normai, așa trebuia să 
se intimple după 
noastre, ale celor de la circă. 
Cind ții să-ți tari meseria așa 
cum se cere, vine si succesul 
ăsta. Bineînțeles, poate există 
și un procent de noroc, doar 
putea să i se intimpie smeunui 
copil cine știe ce accident toc
mai cind tu. medic sau asistent 
sanitar erai in alt capăt al co
munei. dar principala explica
ție a succesului rămine tot 
munca noastră. E firesc, ne 
mindrim cu rezultatele obținute. 
Dar dacă tot ați notat aco'o nu
mele noastre mai acâugaii 
citeva. ale colegilor noștri de la 
circă, din colectivul de ocro
tire a mamei și a copi'ulu: : 
Natalia Zâganu. Mate Er.iko, 
Viorica Siminceanu. Lucia Un- 
gureanu. Silvia Moraru, deși, fi
rește. ar trebui să-i notați și pe 
alții.

Vizitez. împreună eu cei doi 
medici, o clădire aproape ter
minată : viitorul local a! dis
pensarului și al micro-materr.:- 
tătii. cu 21 de încăperi care Iși 
așteaptă 
Din nou 
auzite de la oamenii 
„L-am ridicat din 
noastră, dar 
doctorul Lăzărescu 
să-i convingă 1 
nuiesc banii că 
buie și așa ceva, 
construcția, pe 
i-am văzut și aici, 
ciment și cherestea, 
rost de cărămizi.
ba alta, 
dotările 
da, iese 
care va

st greu- 
iă.
nut mor- 

infantilă zero nu are 
este 

Lăzărescu.

eforturile

finisările și dotarea, 
rememorez cuvinte 

comunei : 
contribuția 

numai după ce 
a izbutit 

pe cei ce mi
ne mai tre- 

Cît a ținut 
doctorii 

ba 
ba 

ba

noștri 
cărind 
făcind 

una. 
laolaltă cu noi. Dacă și 
vor fi pe măsură, apoi 
o treabă foarte bună, 
rămine".

Tuturor cadrelor din învăță- 
mint le-a fost adresată o scri
soare intitulată „Principalele 
metode de cunoaștere a perso
nalității elevului", un îndrumar 
de investigație psiho-sociologică 
cu o bibliografie restrinsă ori cu 
indicații in anexe pentru fie
care metodă în parte. De ase
menea. se experimentează, doar

La Baia Mare, ia moderna 
sala de cultură a sindicate
lor. s-a scris, eu citeva zile 
In urma, ultima filă a primei 
etape a concursului „Tur
neul emblemelor*. Cu jude
țele Mures și Cluj s-a com
pletai astfel lista celor 20 de 
echipe învingătoare care se 
pregătesc acum pentru etapa 
a doua. Dar înainte de a 
face unele precizări in legă
tură ea participarea și mo
dul de desfășurare a acestei 
etape, credem că ar fi inte
resant de realizat o trecere 
in revistă a ceea ce a fost 
pini acum. Telerecepția ri
dicată. interesul deosebit al 
concurenților și suporterilor, 
sălile arhipline, nu o dată cu 
-—3 9M de tineri, sint dovezi 
certe că această pasionantă 
competiție inebinată celei 
de-a XXX-a aniversări a E- 
liberirii patriei de sub jugul 
fascist și celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comu
nist Român se bucură de o 
foarte bună primire. întru
nind calitățile unei presti
gioase întreceri a tinereții. 
Dealtfel, organizatorii aces
tui concurs : C.C. al U.T.C, 
și redacția emisiunilor pen
tru tineret au avut in ve-

con-

O altă suită de Întrebări a 
fost formulată din domeniul 
economic. Fără a se apela 
numai la cifre și date, de 
natură a solicita doar memo
ria, concurenților li s-a ce
rut să precizeze trăsăturile 
specifice industriei sau agri
culturii unui județ, să re
constituie drumul parcurs de 
un produs de mare impor
tanță economică, să i ’ 
lească relațiile cele mai 
nificative de cooperare 
unități industriale sau, 
s-a intimplat la ultima 
siune, să numească posibili
tățile de valorificare superi
oară a unora din marile bo
gății ale țării.

Nu au lipsit desigur nici 
testele cu privire la cunoaș- 

tradițiilor cultural-ar- 
ale poporului nostru, 
întrebărilor cuprin- 

referiri la unele obi- 
folclorice, precum și la

stabi- 
i sem- 

intre 
cum 

, emi-

dere realizarea unor 
fruntiri atractive intre echi
pe reprezentative din toate 
județele țării, in scopul edu
cării patriotice, comuniste a 
tinerei generații.

întrebările s-au referit. în 
mare parte, la prezența ma
sivă a tinerilor in luptele 
pentru eliberarea patriei de 
sub jugul fascist, la partici
parea entuziastă a generației 
anilor 1944 pe frontul recon
strucției. la contribuția tine
rilor zilelor noastre pe șan
tierele naționale — conti
nuare peste ani a minunate
lor tradiții de muncă patri
otică. Așadar, întrecerea ti
nerilor din concurs s-a des
fășurat pe terenul generos al 
cunoașterii faptelor de arme 
și de muncă ale colegilor lor 
tineri din generația de Ieri 
și de astăzi.

terea 
tistice 
paleta 
zînd 
ceiuri ________
creațiile unor personalități 
ilustre ale culturii și artei 
românești.

S-au pus, de asemenea, în
trebări despre marile con
strucții edilitare din zilele 
noastre, privind procesul de 
urbanizare și sistematizare a 
localităților, soluțiile optime 
de amplasare a unui obiectiv 
sau cartier de locuințe etc.

Ilustrația pe film sau ilus
trația scenică a fost adesea 
sugestivă, fiind o invitație în 
plus adresată miilor și sute
lor de mii de concurenți „din 
afara concursului" propriu- 
zis. aflați în sală sau în fața 
televizoarelor, de a participa 
la o confruntare a propriilor 
lor cunoștințe, la un exercițiu 
util al gindirii.

O noutate adusă de această 
competiție de amploare a fost 
introducerea probelor de 
perspicacitate. cultural-ar- 
tistiee, numeroase fiind 
mentele de virtuozitate, 
o cuprindere mai largă 
chipei in realizarea 
montaje literare, in interpre
tarea unor cîntece, scenete, 
ar mări gradul de varietate, 
(inlăturind o anumită mono-

mo- 
deși, 
a e- 
unor

ionie), a probelor tehnice 
(incepînd cu schimbarea unei 
roți de mașină, cu montarea 
unei biciclete sau a unui te
lefon și pinâ la realizarea u- 
nor mici subansamble) și 
probelor sportive (baschet, 
handbal, înot, popice, câță- 
rarea pe fringhie, tenis de 
masă, săritura în înălțime, 
alergare).

Unele situații și înfîmpl&ri 
din concurs au cunoscut o 
mare circulație, cum ar fi 
succesul nescontat al echipei 
Sucevei la trasul fringhiei în 
fața unei echipe cu un ma
estru al sportului, cursa dra
matică Ia fringhie a con
curentului maramureșean 
sau desfășurarea probei de 
înot de la București ; răs
turnările spectaculoase de 
scor, singurul baraj realizat 
Ia Constanța etc.

Trei din cele 40 de echipe 
concurente : Suceava, Con
stanța și Bihor au realizat 
punctajul maxim : 8 din 8, 
celelalte echipe ciștigătoare 
în prima etapă a „Turneului 
emblemelor" fiind : Bistrița- 
Năsăud, Maramureș, Iași, 
Vrancea, Bacău, Galați. Tul- 
cea. Ilfov, București, Olt, 
Mehedinți, Argeș, Arad, Ti
miș. Sibiu. Mureș și Cluj.

Cele 20 de echipe câștigă
toare au fost împărțite în 10 
grupe. Ia fiecare emisiune 
participind cite două județe, 
ceea ce va asigura întrecerii 
un plus de dinamism, concu- 
renții avînd posibilități mai 
largi de a-și dezvălui perso
nalitatea, după cum mai 
largi vor fi și modalitățile 
de desfășurare a competiției 
in general.

Prima emisiune a celei 
de-a doua etape a concursu
lui va avea loc la Suceava, 
în 11 aprilie, în prezența e- 
chipelor Bistrița-Năsăud și 
Bacău, care au concurat în 
grupe diferite in etapa pre
cedentă. Așadar, peste cîteva 
zile. „Turneul emblemelor" 
începe un nou ocol al țării. 

Să-i urâm drum bun !

tanții institutelor de psihologie 
și pedagogie au promis tot con
cursul lor în acțiunea de mo
dernizare a lecțiilor de psiholo
gie și tot Ia o consfătuire cu 
cadrele didactice (15 ianuarie) 
aceleași institute și-au reînnoit 
promisiunile de data aceasta in 
legătură cu întocmirea materia
lului informativ-profesional. Lu

nale pot fi numărate pe de
gete, iar fișa psihopedagogică 
așteaptă încă proba decisivă a 
confirmării, profesorii de OSP 
iși organizează munca fiecare 
cum crede de cuviință, bine in
tenționați este foarte adevărat, 
numai că bunele intenții nu pot 
suplini organizarea științifică a 
unei activități. Iată, de exemplu,

DEBUT PRELUNGIT
Educațiej și Invățămintului, 
Institutului de psihologie, a celui 
de pedagogie. Cind spun atunci 
mă refer La perioada anterioară 
înființării cabinetelor pentru că 
de cînd ele există promisiunile 
au rămas neonorate..."

Intr-adevăr, ce au întreprins 
aceste institute de la 
ființării cabinetelor de 
școlară și
ca acești 
țioși să se

profesională 
germeni atit 
dezvolte ?

data în- 
orientare 

pentru 
de pre-

în citeva școli, o fișă psihope
dagogică iar in curind va fi or- 

. ganizat un ciclu de expuneri cu 
tema orientării școlare și profe
sionale pentru profesorii 
ginți și demonstrații în cadrul 
laboratorului de OSP al Liceu
lui „Ion Creangă" în ceea ce 
privește aplicarea testelor. în
tocmirea chestionarului, siste
matizarea datelor etc.

în cadrul unor întilniri
lucru (14 septembrie) reprezen-

di ri

de

nile însă trec și odată cu ele 
termenele angajamentelor, iar 
Inspectoratul școlar continuă să 
supună studiului posibilitățile 
de introducere in lecție a unor 
elemente de orientare profesio
nală și să treacă invariabil 
rubrica realizărilor vizitele 
întreprinderi și colțurile 
OSP ‘ 
unde 
rele 
rele.

la 
în 
de 

din școli. Iar în cabinete, 
n-au ajuns incă formula- 

pentru teste și chestiona- 
monografiile profesio-

școlile generale nr. 56, 114.86 și 
172. în fiecare există cite un 
cabinet de orientare nu însă 
identice ca dotare și funcționa
litate și totuși metoda de lucru 
este aceeași : sint alese două, 
maximum trei clase și doar 
acest lot de subiecți este supus 
orientării. Restul ? Pentru ele
vii din celelalte clase nu mai 
rămine timp Dar este firesc să 
se întîmple așa atita timp cit

profesorul de OSP continuă să 
lucreze de unul singur, fără 
concursul celorlalte cadre di
dactice, în special al diriginți- 
lor. Și nu poate fi explicabilă 
atitudinea celorlalte cadre di
dactice care consideră orienta
rea profesională un fel de dis
ciplină școlară ce este predată 
de colegul lor, profesorul de 
OSP. încercările sporadice de 
a-i atrage și pe ceilalți profe
sori în această muncă plină de 
răspundere și de greutate care 
este orientarea tînărului către o 
școală și o profesiune conforme 
cu aptitudinile și capacitățile 
sale n-au dat rezultate poate 
pentru că în acest caz nu se 
cunosc sarcinile concrete ale 
fiecăruia. Cu teme generale 
despre muncă, despre profe
siune (,.Muncă-idee-vocație“, 
„Tainele meseriei", „Ce să fac", 
„Profesiunile viitorului"), cu re
zumarea strictă la popularizarea 
școlilor și cu inventarierea op
țiunilor nu pot fi obținute re
zultatele scontate din partea 
unui cabinet de orientare.
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Mesaje de felicitare 

adresate președintelui României
Cinstire 
muncii

NICOLAE CEAUȘESCU
• Combinatul siderurgic Hunedoara

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU.
Președintele Republicii Socialiste România

Am plăcerea de a vă exprima felicitările mele cele mai căl
duroase și frățești cu prilejul alegerii dumneavoastră in func
ția de Președinte al Republicii Socialiste Romania

Vă doresc, in numele poporului și al guvernului Cubei, in 
numele partidului nostru, cele mai mari succese in indeplmirea 
înaltei misiuni.

Reinnoind urările de dezvoltare a relațiilor r.aastre, vă adre
sez un salut prietenesc.

Doctor
OSVALDO DORTICOS TORRKDO

Președintele Republicii Cuba

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU.

Președintele Republicii Socialiste Romania
BUCUREȘTI

Cu ocazia alegerii dumneavoastră in fur.-’„a ruprema a Re
publicii Socialiste România îmi este deosebit de piăeat st adre
sez Excelenței Voastre, in numele popoculni Voitei Superioare, 
și in numele meu personal, cele mai vii felicitări gi cMdueeaae 
urări de succes in inalta dumneavoastră misiune

Vă adresez sincere urări pentru dezvoltarea *1 talMrea reu- 
tinuă a bunelor relații prietenești Ș de cooperare roerăno- 
volteză. pentru fericirea și prosperitatea popoareâor aoastre.

Cn cea mai înaltă r■■■deriție.
ELHADJ ABOUBAKAR S.ANGOULE LAMIZAN A.

general de carp de armată 
Președintele Republicii Aetu Saperioară

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. 
Secretar general al

' Partidului Comunist Român
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Cea-rșescu.
Cu ocazia ategeri: Dumneavoasria in funcția supremă ș: de 

înaltă răspundere a Președmteiui Republicii Socialiste Romania, 
pemutețî-ne să vă adresăm eeie mat cordiale și sincere felicitări.

Ategerea Dumneavoastră ca primit președinte al Republicii 
Socialiste Boenăeua. eave aaterotee ta cel de-al XXX-lea an al 
eliberăm Remiz ei de sub jugul imperialist șt fascist, cocstituie 
o întruchipare ne a dragosne: temmu cu care vă înconjoară 
poporul rorran a excelemeLor cai rit: dovedite de Dumneavoas
tră ca conducător natmuaL marxist i t.*—uyor-iir in jn- 
dei-acgateJe lupce ate poțnrwta. mua- a frunte cu Partidul Co- 
mțrust Rorrăz pentru trttastfui somai: >mulm pe pămintul ro- 
tr unesc. pentru mrsnt’darea sarveramtăti: st : ^dependenței na- 
W». pentru «atorsactrea ara eterat de destindere, pace și 
coiaborare in relatate între toate țările, pentru întărirea rin- 
dur-ter forfetar proerexxse. tenotrrx» x a=ttt=tpestaiitte dm 
hsse șt a wnăăp; șt cner—r.-; g^căm. ame-uorești x comu- 
£35» rtteraanarate

Vă forat fo: toană tr.una dragă msarășe Ceaosesca. Mi X 
ra~ succese, saltă sâmătatr x putere de sxmcă spre be

rete. prosperitatea șt fericirea popecn3 roman prieten x frate.
biroul roxTmtiii central 
AL P«UDULUI COMUNIST DIN

GRECLA iINTERIORj

O veste a străbătut cu iuțeala fulgerului secțiile și atelierele 
Combinatului siderurgic din Hunedoara. Pentru rezultatele re
marcabile obținute in întrecerea pe 1973 această importantă ci
tadelă a industriei noastre metalurgice a fost distinsă din nou. 
pentru a patra oară, cu Ordinul Muncii clasa I, distincție ce 
reflectă prețuirea de care se bucură in patria noastră, grija cu 
care este stimulată inițiativa făuritorilor de bunuri materiale, 
atenția care se acordă perfecționării continue a vieții economice 
și sociale. Siderurgiștii aveau să retrăiască sentimentul marilor 
satisfacții și împliniri din nou, joi. cind. intr-o atmosferă sărbă
torească la casa de cultură le-a fost decernat, de către Gheor- 
ghe Stuparu. vicepreședinte al Consiliului Central al U.G.S.R., 
Steagul Roșu și Diploma de întreprindere fruntașă pe țară.

La festivitate au fost prezențe de asemenea, tovarășul Ioa- 
chim Moga. membru al C.C. al P.C.R.. prim secretar al comite
tului județean de partid. Ion Niță. adjunct al ministrului indus
triei metalurgice. Nicolae Mocani, președintele comitetului sin
dicatului din ramura metalurgică și a industriei constructoare 
de mașini.

Succesele care i-au propulsat pe cea m.a: înaltă treaptă a 
podiumului au fost prezentate pe larg de către mgmerui Cosia- 
che Trotuș. directorul generai al cocnbinatulux.

— Bilanțul activiiâ’,.: pe 1973. a arătat vorbitorul, s-a concre
tizat in depășirea cu 147 milioane le> a vniumuliu pianif’rxt la 
producția globală cu 1*2 milioane tei a voiiznalct proaucțtet 
marfă vindută ș. încasată, cu 74 m.itoane tei a planului de beoe- 
fidL Prin unlizarea mai judicioasă a capacrtătuor <fe producție 
și a forței de muncă, prun intănrea crisopimei letnoiagxte x 
creșterea nivelului de pregătire >1 cadrelor »-a reuși: să se rea
lizeze peste saranite de plac 27 3M tooe cocs tsecalurgic. T2 QCC 
tooe aglomerat. 24 $M tooe fontă. 41 te» țpoe oțel Mărim ș 
electric. 33 tooe laminate funie, te paratei cu 
a peste 14 OS» tooe că» bune. 1 S» tooe 
tooe metal aproape 2M» toce carâcxxââ 
combusulxl cocveeraocai x altele. S-a 
tauv ș; structura prodat 
carbon de calctate seperm 
cm profocria tctală. «• 
narace.

R-a . zări 1 eisac catete as

Joi. a avut loc in Capitală șe
dința Consiliului pentru Coordo
narea și îndrumarea activității 
de Aprovizionare și Prestare de 
Servicii către Populație.

în acest, cadru au luat cuvin- 
tul tovarășul Janos Fazekas, 
vicepreședinte al Consiliului, de 
Miniștri, ministru al comerțului 
interior, președintele Consiliului 
pentru Coordonarea și îndruma
rea Activității de Aprovizionare 
și Prestare de Servicii către 
Populație, precum și vicepre
ședinți ai consiliilor populare 
județene, reprezentanți ai unor 
organe centrale de stat și or
ganizații obștești, activiști, gos
podine, care au examinat mo
dul cum s-a desfășurat aprovi
zionarea cu mărfuri a popu
lației in trimestrul L în urma 
analizei s-au stabilit măsuri de 
îmbunătățire in continuare a a- 
provizio.aăni populației in luna 
aprilie și in trimestrul II al a- 
nului.

Ministrul afacerilor externe 
al Republici: Socialiste Roma
nia. George Macovescu. care. Ia 
invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
Cehoslovace. Bohuslav Chnou- 
pek. a făcu: o vizită oficiali in 
această lari, s-a înapoiat joi la 
an jră in Capitală.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU.
Președintele Republicii Socialiste Remiaia

BUCUREȘTI
Cu ocazia intrării in vigoare a noilor dtspoațn coattztagâaMle 

ale țării dumneavoastră, vă adresez feiicăărite nete eeie nai 
călduroase, precum și cele mai bune urări de feririre »> prospe
ritate pentru poporul român pe care te exprim :~ :t—_-.i r. 
poporul luxemburghez.

JEAN.
Marele duce de Lnxemberg

Președintelui Republicii Socialiste Raminia. 
NICOLAE CEAUȘESCU

Vă rugăm să primiți felicitările noastre corteate cu peBejrt 
alegerii Dumneavoastră in inalta funcție de pregedfane ai Re
publicii Socialiste Romania. Vă cor..— succese cor.Lzue m aru- 
vitatea Dumneavoastră.

Presedit-.ese
KNUD JESrURSEN

UN 
APEL

(Urmare din pag. I)

riale pentru fiecare lună urmă
toare. Se vede. insă, că nici aici 
adresele n-au depășit valoarea 
unor hirtii indosariate. îmi spu
nea un interlocutor, ing. loan 
Gherghel că situația s-ar fi pu
tut normaliza dacă centrala ar fi 
pus piciorul in prag. C.I.M.M.E. 
se vede că nu se prea grăbește 
să facă acest lucru. Și astfel, 
colaborarea intreprinderilor pi- 
teștene cu cea din Tg. Mureș 
rămine la bunul plac al celor 
dinții. Implicațiile slabei cola
borări sint mai multe. Ele reies 
și dintr-o scrisoare pe care co
mitetul U.T.C. de la Electromu- 
reș ne roagă să o adresăm co
mitetelor U.T.C. de la între
prinderea de autoturisme Pi
tești și întreprinderea de mo
toare electrice Pitești. „Știți 
bine, stimați colegi că și noi. ca 
toți tinerii din patria noastră, 
^intern angajați în întrecerea 
ce se desfășoară sub deviza 
„Tineretul -» factor activ in în
deplinirea cincinalului înainte 
de termen". Scopul angajării 
noastre este, deci, clar și nu 
poate fi atins altfel decit prin- 
tr-o muncă susținută in scopul 
respectării graficelor de pro
ducție, prin depășirea sarcinilor 
planificate. Pentru a putea a- 
vea satisfacțiile reușitei noi am 
organizat duminici în haine de 
lucru, tinerii rămin, atunci cind 
ne trimiteți cu întîrziere sub- 
ansamblele, în orele de după 
program incercind totuși să li
vrăm beneficiarilor produsele 
noastre. Cu toate acestea nu ne 
putem onora integral contrac
tele din cauza pieselor de bază, 
motorașe și carcase, pe ca
re Ie produceți dumneavoas
tră și pe care nu ni le livrați 

" la timp. Astfel, la ora actuală 
stau neterminate peste 12 000 de 
mașini electromecanice de eal- 
cul așteptate în diferite alte u- 
nități economice, in instituții. 
Fe deasupra ele ne încurcă 
foarte mult ocupind o hală care 
în trimestrul II ar trebui să 
producă. Apelăm la cele două 
comitete U.T.C. cu convingerea 
că tinerii din organizațiile sub
ordonate vor înțelege urmările 
acestei defectuoase colaborări 
și vor găsi resurse pentru a re
cupera restanțele".

Nu știm în ce măsură situa
ția semnalată’ este cunoscută de 
C.I.M.M.E. Știm doar că proble
ma colaborării la întreprinderi
le amintite este tratată cu su
perficialitate. Răspunsul pe care 
îl așteptăm nu poate fi altui 
decit măsurile ce se vor între
prinde pentru aducerea în li
mitele graficelor a producției 
pe sortimente atît în întreprin
derile piteștene cit și la fabrica 
din Tg. Mureș.

R E PE
(Urmare din pag. D

recheL Vasile Gavrilâ. M:ha. 
Șerban.

Cooperativa agricolă a asigu
rat mecanizatorilor încăperi x 
paturi pentru dormit, le-a tri
mis pe cheltuială proprie o bu
cătăreasă care te prepară în 
permanență mtncare caldă. S 
alimentele sint asigurate, con
tra cost, tot de cooperativă. A- 
par fires’.;, desigur, atașamentul 
mecanizatorilor față de unitate, 
conștiinciozitatea ca care lu
crează.

„TRACTOARELE STAU DOAR 
CÎND MINCAM-

La ferma ar. 6 a LAS. Maci, 
situată chiar lingă Dunăre, toa
te forțele mecanice sint in ctmp. 
la pregătirea terenului pentru 
porumb ș: soia. Semănatul Corii- 
soarelui se încheiase de două 
zile. Șeful fermei, tehnicianul 
Otiliu Lombardi, era insă pre
ocupat de o altă problemă :

DE Șl

meargă x de arm ricouo — ae 
lăuda, au tară temei. accrae 
torai Pivei Dă. Lă Le-am repa
rat txne te mr.ețlaeni eu gr.iă 
Ș:. apei- la aot este a vorbă : 
„Tractorul trebne » noearțâ 

end tmescrismi r’ifctăaeă sas 
bea apa*.

Dex nu au o asemenea verbâ. 
la tei lucrează x mecanizatori: 
de la Ba-a. La data raiduu- 
nostru cei ÎS —ere-, ra-o— fo 
aici ioebeiau an: semănatU ce-

BINE

PEJL

La Aeadenua RepubLoi So- 
riabste Romarua. a fost oma
giat. juL in cadruJ unei adu- 
aâ- cuBoseard istoric r. om 
pc-ir-.ir Eudox.j HuriBuzaki. eu 
pntejai taapi-imi a # 199 de ani 
fo Ia moartea «a.

Ia cadru; nx«::fesiăr.ior 
culturale recomandate de 
U N ESC O la Ctaj a avut loc. 
Jk seara. • adunare consacrată 
a-..uersăr..: a 25» de ar_ de la 
crearea Araitesniri de științe a 
U RSS Ca teest prilej, a luat 
cuv3«l preț dr. docent Ion 
Baers, metr.be-; ai Aeademtei de 
X —te medicale prorector al 
fcirt.’trtti-u: de aseditiBă si far- 
atace dta localitate. Au fost 
prezentate «pot filmele docu- 
xerrar» .1 —nașT; ta: Lomono-

te te

*
preș«Lme.e științei

Coao
r ea

<a
vă

AL BALGRADEAN

• iatre^aderea Dîoib«^ița -Bucnrești

la techtesBB teaforisMB. cei preaenti au adootat textul unei 
irtcga—e * CC. al TTE tovarășului NICOLAE
CEAUSESCU, m cane se spune, intre altele:

JteanaM foaneMM ctarte camutute pentru muncitorii, tehni- 
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La ambasada Republicii Popu
lare Democrate Coreene din 
București a avut loc, joi la a- 
miază, o conferință de presă, 
în cadrul căreia ambasadorul Li 
Min Su a făcut o expunere a- 
supra problemelor înscrise pe 
agenda sesiunii a 3-a a celei 
de-a 5-a legislaturi a Adunării 
Populare Supreme a R.P.D. Co
reene, ale cărei lucrări s-au 
desfășurat intre 20 și 25 martie 
a.c.

Cu prilejul celei de-a 29-a a- 
niversări a eliberării Ungariei 
de sub jugul fascist, ambasado
rul acestei țări la București, Fe
renc Martin, a vorbit, joi seara, 
la posturile noastre de radio și 
televiziune.

Miercuri și joi s-au desfășu
rat la Brăila lucrările Consfă
tuirii de lucru cu cadrele de 
bază din alimentația publică din 
sistemul Ministerului Comerțu
lui Interior. In cadrul consfă
tuirii a fost analizată activitatea 
desfășurată anul trecut in do
meniul alimentației publice de 
unitățile Ministerului Comerțu
lui interior, stabilirea căilor 
care să ducă la îndeplinirea 
programului de măsuri prevă
zut pentru anul 1974.

Joi au Început la Cluj lucră
ri'» simpozionului național 
. Populația — resursele naturale 
f. mediul înconjurător'', organi
za: cu prilejul Anului mondial 
al populației.

La Catedrala romano-catolieă 
, Sfiptnl Iosif" dm București, a 
avut loc joL la ora 18,00, un 
serviciu religios in memoria lui 
Georges Pompidou, fost pre
ședinte al Republicii Franceze.

La ceremonie au asistat Va- 
siie G.iga. adjunct al ministru
lui afacerilor externe, funcțio
nari superiori din M.A.E.

Au fost prezenți Torben 
Busk Nielsen, decanul corpului 
diplomatic, șefi de miaiuni di
plomatice acreditați la Bucu
rești. precum si Francis Le
vasseur, ambasadorul Franței la 
București, și membri ai amba
sadei franceze.

(Agerpres)

D n aeth-rtatea asociațiilor studenților comuniști

Ce se vede și ce ar fi trebuit 
să se vadă intr-o expoziție națională

de invenții și inovații
Institutul politehnic din Bucu

rești găzduiește in aceste zile 
Expoziția națională — Invenții 
și inovații studențești. Reunind 
o serie de lucrări realizate, in 
special, in institutele tehnice, 
expoziția permite o trecere în 
revistă a preocupărilor studen
țești legate de finalizarea unor 
idei originale în lucrări de cerc 
științific. lucrări de diplomă 
etc. Relevantă este prezența lui 
Emil Gherman (de la Institutul 
politehnic ,,Traian Vuia" din Ti
mișoara) al cărui nume l-am 
intilnit ca titular pe trei certi
ficate de inovație: Stand de 
probă de înaltă tensiune (în co
laborare cu Vasile Farcaș), Tru
să electrică universală și Insta
lație optică și acustică a opri
rii accidentale a pompelor de 
la generatorul de apă supraîn
călzită (în colaborare cu V. 
Farcaș și C. Luncean). Toate 
cele trei inovații au fost bre
vetate de Ministerul Economiei 
Forestiere și Materialelor de 
Construcții, beneficiar fiind 
Combinatul de prelucrare a 
lemnului Blaj. Și alte lucrări 
prezente în expoziție reprezintă 
de asemenea, inovații : Multi
plicatorul de frecvență realizat 
de studentul Constantin Radu 
de la Institutul politehnic din 
Cluj, realizat în scopul dotării 
laboratorului. Bazele electroteh
nicii, Generatorul de curent

mare cu durata scurtă și impe- 
danță joasă, autor : Benedict 
Popescu de la Facultatea de fi
zică, Universitatea București, 
lucrare premiată și la cea de a 
XlI-a Conferință națională a 
cercurilor științifice studențești, 
ce reprezintă un prototip care 
va fi introdus în fabricație de 
serie la Institutul de fizică a- 
tomică.

Totuși, este, trebuie s-o re
cunoaștem. prea puțin pentru o 
confruntare națională. Lipsesc 
lucrări studențești reprezentati
ve din centrele universitare 
Iași și Craiova, din centrele 
subinginerilor și chiar institutul 
gazdă se prezintă cu o partici
pare modestă, puțin semnifica
tivă. Eforturile organizatorilor 
nu au fost răsplătite de colegii 
lor din provincie ale căror lu
crări ilustrează mai degrabă 
tipul de aparat clasic, didactic, 
neîncorporînd decit foarte pu
țin sau deloc zona efervescentă 
a ideii originale, a unei auten
tice contribuții studențești. O- 
glindă destul de infideiă a po
tențialului științific studențesc, 
recenta Expoziție națională ar 
fi trebuit să demonstreze cu 
mai multe argumente, cu mai 
multă forță de convingere rea
lele aptitudini ale gîndirii crea
toare formate în amfiteatrele și 
laboratoarele facultăților.

C. STANCULESCU

ÎNTREPRINDEREA 

FRIGOTEHNICA- 
BUCUREȘTI

str. Ion Maiorescu nr. 45, sectorul 3, telefon
35 00 90 - 35 43 55, angajeazâ în condițiile le

gii nr. 12/1971 :
• Muncitori necalificați în vîrstă de 16—18 

ani sau de 21—40 de ani absolvenți ai școlii ge
nerale 8 (7) sau 10 clase, pentru calificare.

Se primesc candidați din toate județele țării. 
De asemenea, mai angajează :

® Inginer T.C.N.
• Desenator tehnic instalații
® incărcători-descărcâtori
® Achizitori piese auto
• Achizitori piese utilaje frig
® Tinichigii
® Vopsitori
® Tîmplari

Condiții conform Legii 12/1971.
Orice informații se primesc zilnic la sediul întreprin

derii între orele 7—15.

La filiala de turism
I. T. H. R. B.
din Bd. Republicii nr. 4

continuă înscrierile pentru rezervarea locurilor 
la odihnă în stațiunea Mamaia pentru peri
oada 28 aprilie 2 mai a.c., in serii de la 2-5 

zile.
De asemenea, pentru vacanța studenților s-au 
pus în vînzare locuri la odihnă în serii de 6 zile 
în perioada 21—26 aprilie a.c., pentru stați

unile : Sinaia, Bușteni, Predeal.

S-a deschis
■
■
■
■
■

: TÎRGUL
î DE PRIMĂVARĂ
■
■

j deschis pînă la 15 mai in toate unitățile comer-
■ ciale, cind se pot procura diverse articole

specifice sezonului:
• confecții femei, bărbați, copii (pardesie,

■ sacouri, scurte, raglane etc.)
• ciorapi sintetici femei

■ • tricotaje,
■ _
■ • ștergare coir, precum și
■ • aspiratoare
■ • motorete

• mașini de cusut tip masă și tip mobilă
■ • frigidere cu compresor.
■

Multe mărfuri de sezon se desfac și cu pre-
■ țuri reduse.p
.■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

ȘTIRI 
SPORTIVE

In zilele de 1 și 2 aprilie, Ia 
Varșovia a avut loc prima șe
dință a .Comisiei mixte perma
nente a conducerilor mișcărilor 
sportive din România și Po
lonia.

Delegația română a fost con
dusă de Emil Ghibu, secretar al 
Consiliului național pentru e- 
ducație fizică și sport, iar cea 
polonă — de B. Ryba, vicepre
ședinte al Comitetului general 
pentru cultură fizică și turism.

In cadrul ședinței s-a efec
tuat un schimb de informații cu 
privire 1« situația organizatorică 
a educației fizice din cele două 
țări și a perspectivelor de dez
voltare în domeniul sportului.

La încheierea lucrărilor, a 
fost semnat un protocol privind 
colaborarea bilaterală pe anul 
1975 în domeniul sportului.
• Selecționata masculină de 

baschet a României a obținut 
a doua victorie în cadrul tur
neului internațional care are 
loc la Kosice. După ce au în
trecut în ziua a doua cu 80—72 
echipa R.S.S. Lituaniene, 
basehetbaliștiii români au în
vins joi cu 71—60 (39—29) echi
pa de juniori a Cehoslovaciei.

Astăzi, echipa României întîl- 
nește formația de seniori a 
Cehoslovaciei, iar sîmbătă joacă 
în compania reprezentativei 
Bulgariei.

• Joi la Bratislava, în ziua a 
doua a turneului internațional 
masculin de volei, echipa 
Cehoslovaciei a învins cu 3—2 
formația României. în prima zi, 
echipa României reușise să în
vingă cu 3—0 formația R. D. 
Germane, campioană a lumii. 
Astăzi, voleibaliștii români în- 
tîlnesc echipa Bulgariei, vice- 
eampioană mondială.
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Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

Adoptarea unor idei cuprinse

in propunerile românești
Lucrările de elaborare a documentelor finale de Coefe- 

rinței pentru securitate și cooperare in Europa in ceec ce 
privește adoptarea de măsuri privind aplicarea pnadpâor 
relațiilor dintre state au înregistrat, în această etapă, ee im
portant progres. In acest sens, documentul de lucre romăaesc 
privind măsuri care să facă efectivă nerpeurgereo Io forty ți 
amenințarea cu forța a făcut obiectul unei analize _aprofun
date în organul special de lucru al Conferinței însărcinat 

■ * •------- -—•-» poidiJitulde de
• de bază ale re- 

miirtor, economic

cu aplicarea principiilor. Au fost examinate 
formulare a unor măsuri în foate sectoarele 
lațiilor dintre ttale: politic, juridic, i_. 
cultural.

PR AG A

încheierea vizitei oficiale
de prietenie

de externe
a ministrului
al României

DAMASC 4 (Agerpres). — La 
linia de Încetare a focului de 
pe înălțimile Golan s-au înre
gistrat, joi, noi dueluri de ar- 
tilerie și de tancuri între for
țele siriene și israeliene — a a- 
nunțat un purtător de cuvînt 
militar de la Damasc, reluat de 
agențiile internaționale de pre
să. .„Artileria noastră — a de
clarat purtătorul de cuvint — 
a dat lovituri directe surselor 
de foc ale inamicului, posturi
lor sale de observație și de co
mandă". Au fost distruse trei 
baterii de artilerie israeliene și 
alte instalații militare, iar cinci

baterii de tunuri și de mortiere 
au fost reduse la tăcere.

TEL AVIV 4 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvint militar 
de Ia Tel Aviv, reluat de agen
ția Reuter, a declarat că tru
pele siriene au deschis, joi. ti- 
ruri de artilerie și de tancuri 
împotriva pozițiilor israeliene 
din sectorul central al înălțimi
lor Golan. Purtătorul de cuvînt 
a menționat că forțele israelie
ne au ripostat, duelurile dintre 
cele două părți continuînd, cu 
intermitențe, mai multe ore.

Cuiintarea președintelui Sadat

Prezentînd propunerile româ
nești și argumentînd necesita
tea elaborării unor formulări 
complete, clare și precise, am
basadorul Valentin Lipatti, șe
ful delegației române, a rele
vat faptul că partea intîi a pre
vederilor din proiectul de do
cument prezintă o mare impor
tanță politică, prin perspectiva 
pe care o deschid procesului de 
elaborare. în continuare, de noi 
măsuri, în cadru și forme po
trivite. Proiectul românesc mar
chează un început care trebuie 
dezvoltat pe viitor, atit prin căi 
bilaterale, cît și multilaterale.

în discuțiile de redactare pe 
text, participanții au recunoscut 
semnificația deosebită a măsuri
lor propuse de România, ca o 
contribuție importantă la edi
ficarea unei securități reale pe 
continent, ca un corolar al an
gajamentelor ce se elaborează 
cu privire la principiile rela
țiilor dintre statele participan
te. Astfel, au fost adoptate ide
ile cuprinse în propunerile ro
mânești privind măsuri cu ca
racter politico-juridic, destina
te să facă efectivă nerecurgerea 
Ia forță sau la amenințarea cu 
forța. Pornind de la propunerea 
română privind reafirmarea, în 
instrumente juridice corespun-

•--------------------------------

zâtoare. a oougaue» de * au 
recurge la folosirea forța sa- 
la amenințarea cu foria. dele
gațiile au conveni: asupra for
mulării recomandării ca ștafete 
participante să facă efectivă *- 
ceastă obligație si să-i dea ex
presie. in relațiile dintre ete 
pe toate căile și prin toate lar
mele pe care le consideră adec
vate.

De asemenea, a fost mirară 
ideea conform careta «aiete 
participante trebuie sâ dl puni 
toate eforturile pentru a regle
menta, exclusiv prin attrtce 
pașnice, orice diferende iaare 
ele, avind in vedere, ia special 
diferendele a căror prelungire 
ar fi de natură să pună in pe
ricol menținerea păcii, și secu
rității in Europa.

S-a prevăzut, in arelagî tiap. 
ca statele participante sâ aa 
recurgă la nici o acțiune case 
ar putea împiedica reglemen
tarea pașnică a diferendelor 
dintre ele.

în perioada următoare, se va 
trece la redactarea celorlalte 
propuneri românești de măsuri 
in domeniul militar, economic 
și cultural, destinate sâ facă 
efectivă nerecurgerea •- * 
sau la amenințarea cu 
relațiile dintre statele 
pante.

Funeraliile lui
Georges Pompidou

reciproc in legătură cu poziția și 
activitatea țârilor lor. Au cons
tatat cu satisfacție tendințele po
zitive ce se afirmă in atmosfera 
politică internațională și au 
subliniat contnbutia Uniunii So
vietice și a celorlalte țări socia
liste frățești la afirmarea prin
cipiilor unor noi relații intre 
state, la destinderea încordării 
și întărirea securității.

Ei au exprimat convingerea că 
negocierile de la Geneva pri
vind securitatea și cooperarea in 
Europa se vor încheia cu succes 
intr-un timp apropiat. Organiza
rea celei de-a treia etape a con
ferinței. la cel mai înalt nivel, și 
adoptarea unor hotăriri angajan- 
te vor constitui o importantă 
contribuție la întărirea securi
tății. la dezvoltarea cooperării 
pașnice între statele continentu
lui european. Părțile consideră 
necesară crearea unui organism 
permanent care să asigure dez
voltarea in continuare a contac
telor multilaterale. în vederea 
consolidării securității și colabo
rării in Europa.

Miniștrii afacerilor externe ai 
Republicii Socialiste România și 
Republicii Socialiste Ceho
slovace au subliniat că este ne
cesar să se depună in continua
re eforturi, din partea tuturor 
țărilor, pentru destinderea în
cordării internaționale și să se 
acționeze activ pentru lichida
rea tuturor surselor de conflict, 
pentru soluționarea problemelor 
litigioase dintre state pe cale 
pașnică.

Miniștrii și-au exprimat satis
facția deplină pentru schimbul 
util de păreri și in dorința de a 
adinei colaborarea reciprocă, au 
convenit să continue întilnirile 
periodice și consultările dintre 
cele două ministere ale aface
rilor externe.

Ministrul a facerilor externe al 
Republicii Socialiste România. 
George Macovescu. a invitat pe 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste Ceho
slovace. Bohuslav Chnoupek. să 
facă o vizită oficială de priete
nie in România. Invitația a fost 
acceptată cu satisfacție.

Joi la amiază, au avut loc în 
Franța funeraliile fostului pre
ședinte al Republicii, Georges 
Pompidou. Conform dzri-.țri 
defunctului, ceremonia religioa
să s-a desfășurat într-o mică 
bazilică din Paris, Saint-Louis 
en Vile. în prezența familiei, a 
membrilor guvernului și a cî- 
torva colaboratori și prieteni 
apropiați. Cortegiul funebru s-a 
îndreptat apoi spre mica locali
tate Orvilliers din apropierea 
capitalei, unde trupul neînsufle
țit a fost înhumat. Pe mormint 
a fost așezată o lespede de 
piatră cu inscripția : „Georges 
Pompidou, președinte al Repu
blicii, 5 iulie 1911—2 aprilie 
1974".

dorinței

Cu prilejul ședinței omagiale 
a Adunării Naționale franceze, 
organizată joi după-amiază în 
memoria fostului președinte al 
Republicii Franceze, Georges 
Pompidou, primul ministru, 
Pierre Messmer, a rostit un dis
curs.

Invocînd figura fostului pre
ședinte, Pierre Messmer a spus: 
„Georges Pompidou a condus 
destinele Franței cinci ani, timp 
în care i-a menținut și sporit 
prestigiul în lume, iar poporu
lui francez a încercat să-i asi
gure mai multă bunăstare în 
condiții de libertate și pace. în 
pofida maladiei de care suferea, 
el și-a asumat pînă la moarte, 
cu o perfectă luciditate, înda
toririle de șef al statului. La 15 
iunie 1969, poporul 
alesese succesor al 
Charles de Gaulle, 
constituit o mare și 
ponsabilitate. Pompidou a fost 
demn de ea“.

★

Jacques Chaban Delmas, fost 
prim-ministru. a anunțat ofi
cial, joi, că își depune candida
tura la președinția Franței. El 
a explicat hotărirea sa prin ur
mătoarea declarație : „Avînd în 
vedere faptul că am deținut trei 
ani funcția de prim-ministru 
sub înalta autoritate a președin
telui Pompidou și pe linia tra
sată de generalul de Gaulle, am 
hotărît să-mi depun candidatura 
la președinția republicii. Conțez 
pe sprijinul formațiunilor poli
tice ale majorității preziden
țiale. începînd cu Comitetul Cen
trat al U.D.R.".

francez îl 
generalului 
Aceasta a 
dificilă res-

României în străinătate
Săptămina cărții românești

la Milano
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submarine, 
sint extrem

în aceeași zi. Edgar Faure, 
președintele Adunării Naționale 
a Franței, și-a anunțat. Ia no
dul său. depunerea candidaturii 
la funcția de președinte al Re
publicii Franceze. Alegerile pre
zidențiale. care, conform pre
vederilor Constituției, se desfă
șoară in două tururi de scrutin 
urmează să aibă loc Ia 22 apri
lie și 5 mai.

Joi, a avut loc la Paris o șe
dință plenară a Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Francez, la sfirșitul căreia a fost 
adoptată o rezoluție in care se 
arată că a fost dat mandat Bi
roului Politic pentru a continua 
demersurile întreprinse pe lingă 
Partidul Socialist și Mișcarea 
Radicalilor de Stingă pentru ca 
la alegerile prezidențiale candi
datul comun al stîngii să repre
zinte cele trei formațiuni.

Candidaturile trebuie să fie 
depuse cel mai tîrziu la 10 a- 
prilie.

• TOVARĂȘUL EMIL DRA- 
GANESCU, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, a avut, joi. o 
întilnire de lucru cu N. Baiba
kov, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri. președintele 
Comitetului de Stat al Planifi
cării al U.R.S.S. Au fost discu
tate probleme privind schimbu
rile economice reciproce.

Acțiuni ale patrioților 
cambodgieni

• FORȚELE DE ELIBERARE 
CAMBODGIENE au desfășurat, 
in cursul zilei de joi, o serie de 
atacuri de mare amploare asu
pra unor poziții deosebit de im
portante ale trupelor lonnoliste. 
O serie de puncte întărite din 
capitala Pnom Penh au fost din 
nou supuse unui puternic tir de 
artilerie, care a provocat pier
deri în rindul trupelor adverse.

T
„Zilele culturii românești

la Vie na

a JtXV-a
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..Veritabilii eroi ai bă
ii ie pentru scoaterea 
o lumină a bogățiilor 
petroliere din adîncurile 
Morii Nordului sint sca- 
fondriî care plonjează 
in more profunzime'.

Reoorterul agenției 
-RASCE PRESSE, Geor
ges Herbouze, a făcut a- 
ceostă observație pe 
baza unei investigații de 
citevo zile „la fața lo
cului'.

VINERI, S APRILIE 1974

PORȚILE ALBASTRE ALE O- 
RAȘULUI: Central (orele 9,15;
11.30; 13.43: 16: 18.15; 20.30): Volga 
(orele 9: 11.15: 13.30: 15,45: 13:
20.1-5).

UN COMISAR ACUZĂ: Patria 
(orele 9: 12. 15; 18: 21): Gloria 
(orele 8.45; 11,15; 13,30; 15.45; 18.15; 
20.30); București (orele 8.30: 11:
13 15; 16; 13,30; 21); Casa Filmu
lui (orele 15; 17,30: 20).

LE MANS : Gri vița (orele 9; 
1115: 13,30: 16: 13,15; 20.30): Mo
dern (orele 9: 11.15: 13 30: 16;
18.15: 20.30).

ȚARUL IVAN IȘI SCHIMBA 
PROFESIUNEA: Victoria (orele 9: 
11,15; 13.30; 16; 18.15: 20,30)

BĂRBAȚI FĂRĂ OCUPAȚIE : 
Lumina (orele 9: 11.15: 13,30: 16; 
18.15: 20.30).

CtDVL: Scala (orele 9: 12.45;
16 30: 20.15): Melodia (orele s:
12 30: 1«: 1»SȘ|: Excelsior (orele 
8; 12.30; 16; 19.30).

PĂCALĂ: Sala Palatului (orele 
17; 20,15); Capitol (orele 9.3»; 
12,30: 17 : 20): Aurora (orele
9; 1130; 14; 16.45; 19.45); Bazeșu 
(orele 9; 12.30: 15; 19.30).

RIO LOBO: Luceafărul (orele 
8 30; 11: 13.30: 16: 18.30; 21); Fes
tival (orele 8.30; 11; 13.30: 1S; is.F»; 
21); Favorit (orele 9: 11.15; 13.30; 
15.45; 18.15; 20.45).

AL ȘAPTELEA CARTUȘ; Vtrt- 
rea (orele 15.45: 18; 20.15): M. s - 
lor (orele 9; 11.15: 13.30; 16: 16.15; 
20.30).

CEA MAI FRUMOASA SEARĂ 
DIN VIAȚA MEA: Flamura (orele 
9; 11 15; 13,30: 16: 18.15; 20.30).

tNTOARCEREA LUI MAGEL
LAN: Drumul Sării (orele 16; 11; 
20)

CHEMAREA STRĂBUNILOR : 
Doina (orele 12.45; 15; 17.30; 19.45); 
Lira (orele 15 30; 18: 20.15).

PROGRAM DE DESENE ANI
MATE: Doina (orele 0.45: U.15).

PROPRIETARII: Munca (orele
16: 18: 20).

MOARA CU NOROC: Viitorul 
(orele 15.30: 18; 20.15).

CÎNTECUL NORVEGIEI: Bueegl 
(orele 16: 19.15).

NU TRIȘA. DRAGA: Cringasl 
(orele 16: 18 15)

AURUL NEGRU DIN OKLA

trar.sm 
France

Lovii 
fost date ? 
militarii looooLțt 
tale! provincial Ka—-az- 
sudul țârii. Comanda •nraraf 
pelor inamice a »uxa că St
eep iad de joi sr-aac»
a devenit foarte cntacâ. Mprti 
de sub comanda F.U.NjC. ret» -i 
sâ ajungă pisă aproape de cen
trul orașuluu in timp zt pe ae
roportul din Kampc-, se duc 1 -d’ « 
Înverșunate.

Negocierile de Io Vieno

ti»
K «Se

——

ll > :*-
cei al
■ M.7

■ genere. lucrările 
de foraj din Marea 
Nordului sint cotate 
printre 
dure și 
forări

Condițiile naturale 
de vitrege. Furtunile aproape că 
■o tantenele și eurenții marini 
tac ravagii. Valori inalte de 
donăzeci de metri, a căror 
forță atinge deseori $• de tone 
pe irrl pătrat. asaltează cu 
tărie „insulele plutitoare" de 
foraj. Na o dată stilpii gigantici 
ai arertoi -insule*, infipți Ia o 
ndtaeiae de 2M metri in soclul 
submarin, sint pur și simplu 
ssnnlsă de furia apelor. E ușor 
de înțeles ee grea este activita
tea scafandrilor care descind la 
adtneinri de ît» de metri pentru 
a îndeplini diferite misiuni le
gate de operațiunile de forare, 

îmbrăca ti intr-un costam spe
cial de scufundare, foarte ușor, 
in interiorul căruia țesătura spe
riau de tipul „cuverturii calde*

HOMA: Daca erele •: HJS; 
J3J0: »: MOȘ: 393R.

PRINȚUL. BOB: Poocjr 
15 90: tfc 20 ÎS».

FANTASTICA AlUIlU A 
LUI .NTPTUN-; Cu -K locele 
13»; 11: zajS): F-aeăra r-e£e 9: 
ÎL 75: 13»: 15.45. tt: MĂTU

CĂLĂREȚUL FĂRĂ CAP: Arta 
(orele 15.»: NIS

MARELE VALS: Ferentari fe
rele 16: *9.15).

DINCOLO DE NISIPURI: V ian 
(orele 15.»: U: a I5L

TOBA. TOBA. TORA: Co'.roce—: 
(orele 14: 19).

MISTERIOASA PRĂBUȘIRE : 
Cosmos (orele 15.»: 3415):
Progresul (orele 15J0: »: ZO.lSt.

INSULA MISTERIOASĂ- Flo- 
teasea (orele 15.»: 16: 29 15)

O FLOARE SI DOI GRĂDI
NARI: Pacea (orele II: 15.»: 19).

FLUTURn SÎNT LIBERI: RadO- 
va (orele ÎSJ»; 13: 30.15).

CEAȚA: Indrinrea (orele li»; 
30: m.i »

DBAGOSTTA (ora H»; DE- 
XL-NȚĂTORUL iota 14 M) : PATI
MILE IO ANEI D'ARC (ora 10.45); 
AL U-LLA SUFLU tara 26.45). ru- 
Sea» ă Cmerra-.eca „Unioo-.

adio

Al*. R*±: I — proces de eo- 
zxd wooed te cerere; NUM —•

ra: ULM — Meftotea iNefz NUM — 
In <£reet de la lase Fes-_ raid sa-

pkogk wri t m
Ineotntto — 

ce rar.ecât: ;
K» —- Meiofla iDei: TARA LUI 
FAT FRUMOS - ee An:c3 I>c- 
eirj; lt.tt — C!:U>cl c-r.o«C<»r; 
11.SB . Protn pe portativ: Aeftim
Mica: 1L» — MedaJcn de opere* 
tâ; 12.H — Știri; 12j» — Invitare 
In fcr.oteeâ: ’2.55 - Meiocka zT.e:; 
13.*» — Inciriderea err..
— Știrile dapâ^antiezii; 17.85 —

— Casa Ce Ctesesrt Fl-eetrecorti ;
M.M ftertif, fdspoaderi 
e-nazmti rpre coca defecte*:
M-te Amroct muricai; a.M — 
Topul netatei jStpttutfMr; ttjM
— Ra±erxmaL Butetis meteoeo-

Sport: 22te — Meicxta n- 
Sei: a.55 — VeOete ale sozScti •- 
Scare: 315 — Poezea. Tari de 
dor: Site — IModN te ritm de
dans: TSJ5&—2<.M — Uit*mele Stn.

Opera Roaoln*: MADAME BUT
TERFLY — ora 15: Teatrul de O-

pere*-»: OKLAHOMA — ora îf.te; 
Teatrul NațiaBal (Sala Mare): 
COANA CBDOTA — Ota ».M;
SUa Co=ecta>: CUT I-E FRICA 

DE KTRCDCA WOLF? — ora 20; 
Teatr-1 . L^ria Sr-rdza Ba Tandra** 
CScMtn WgiHf—»>: INTRE NOI 
DOI N-A FOST DECTT TĂCERE
— on Mr (Sala Stixfio): VALEN
TIN ȘI VALENTINA . ora 20; 
Teaf.-.: _C. L Norton* (Sala Ma- 
rr.er--* AICI A DORMIT GEORGE 
WASHINGTON - ora 19.30: (Sala 
S-.cd:o>: HOTELUL ASTENICILOR
— on N: Teatrul de Comedie Ga
Casa de Cultură a Studenților): 
FATA MORGANA — ora 20: Tea- 
tT31 Mic: SUBIECTUL ERA
TRANDAFIRII — ora 19.30: Tea-

ilești: CASA CARE A FU
GIT PE UȘA _ ora 19.»: Teatral 
„Ion VaCescu*: FU STNT TATAL 
COPIILOR — ora 10.» Ca Sala 
PaUîuhr): CADOURI MUZICALE
— ora 19.»: Teatrul ..C. Tănase** 
(Sate Savoy): PARDON.^ SCU

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA î București. Piața ..Sclnteii*. Tel : 17 60 1# 17 M 29. Abonamentele se (ac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi si instituții 
Cititorii din străinătate pot face abonamente prin „ROMPRESFILATELLA4* — Serviciul Import Export Presă — București — Calea Griviței nr. 61-66 P.O.B. —. 2001.

Luind cuvintul la Congresul 
al X-lea al Uniunii studenților 
egipteni. desfășurat in orașul 
Alexandria, președintele Anwar 
Sadat a expus conținutul unui 
document de lucru care va fi 
supus Comitetului Central al 
Uniunii Socialiste Arabe și A- 
dunării Poporului. Acest docu
ment se bazează pe două prin
cipii. ..în primul rînd. revoluția 
din 23 iulie 1952, 
Gamal
Sadat, continuă și nu este 
nici un fel pusă sub semnul în
trebării". în al doilea rind. el 
a subliniat necesitatea adaptă
rii acestei experiențe la realită
țile noi create cu incepere de la 
6 octombrie anul trecut, atît pe 
plan intern, cit și internațional, 
„în prezent, ne aflăm la o în
crucișare de drumuri și sintem 
confruntați cu două sarcini : 
sarcina eliberării și sarcina re
construcției". a spus el. Pre
ședintele Satat a evidențiat că 
..rolul sectorului public în etapa 
următoare este foarte irfiportant 
— sectorul public răminind me-

condusă de
Abdel Nasser, a spus 

în

Congresul 
studenților 

egipteni
Miercuri seara, la Univer

sitatea din Alexandria, au 
incepul lucrările celui de-al 
X-lea Congres al Uniunii 
Generale a Studenților din 
Egipt. La ședința inaugurală 
au luat parte 
Anwar Sadat, 
Sudanului, Gaffar 
aflat într-o vizită oficială la 
Cairo, membri ai conducerii 
Uniunii Socialiste Arabe, 
personalități marcante ale 
vieții politice și sociale din 
Republica Arabă Egipt, 
congres participă, de 
menea, delegații ale 
organizații naționale 
dențești dintr-o serie de țări, 
printre care și o delegație 
a Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din Ro
mânia.

președintele 
președintele 

Numeiri,

La 
ase- 
unor 
stu-

canismul principal pentru înde
plinirea oricărui plan de dezvol
tare. El rămîne de asemenea, 
principalul mecanism pentru ex
primarea voinței naționale pe 
planul economiei noastre în vii
toarea etapă". Cit despre coope
rarea economică cu străinătatea 
și investițiile străine, el a ținut 
să sublinieze ’ că „suveranitatea 
poporului asupra pămîntului e- 
giptean va da posibilitatea po
porului să stabilească limite de 
funcționare pentru capitalul 
străin". El a reamintit că aju
toare și împrumuturi necondi
ționate din străinătate, ca de 
altfel și investiții directe vor 
putea fi acceptate în acele sfere 
care necesită experiențe de inai- 
tă calificare.

Abordînd probleme în legă
tură cu politica externă a Egip
tului, președintele Sadat a ară
tat că hotărirea privind pozi
ția țării sale de a acționa in 
timpul conflictului din octom
brie anul trecut a fost „sută la 
sută egipteană". Explicînd a- 
ceasta, șeful statului egiptean a 
spus „Poporul nostru, cu ocazia 
Revoluției din iulie 1952, a rea
lizat eliberarea națională nu 
numai prin expulzarea ocupan- 
ților britanici, dar și prin con
sacrarea voinței naționale. Am 
ajuns să ne bucurăm de liber
tatea de a hotărî politica noas
tră externă numai in lumina in
tereselor noastre naționale și de 
a adopta decizii în legătură cu 
tot ce afectează interesele noas
tre". Unul din fructele indepen
denței, a relevat președintele, a 
fost ciștigarea unor prietenii de 
mare greutate, printre care a- 
celea ale țărilor 
țărilor Africii și 
iiiate.

socialiste, ale . 
statelor neali- “

BRITANIC al 
Antho- 
anunțat

• MINISTRUL 
mediului înconjurător, 
ny Crosland, a 
miercuri, în Camera Comunelor, 
că „faza a doua" a proiectului 
de construire a tunelului pa 
sub Canalul Mînecii va conti
nua conform programului sta
bilit. dar că guvernul are in
tenția de a proceda la o „re
examinare completă și aprofun
dată a proiectului înainte de a 
adopta o decizie privind lucră
rile principale".

Eroii forărilor submarine
fandrii petrec, in medie, o oră 
in apă. Ei revin apoi in așa 
numita „turelă de plonjare", o 
cabină presurizată de care sint 
in permanență legați — in 
timpul scufundării — printr-un 
cordon care le permite să res
pire și să comunice cu colegii 
lor aflați in 
„Credeți-mâ — spunea 
ierului Bernard

aparatul plutitor, 
repor- 

Ruiller, care

Cabină de scufundare folosită 
la plonjările din Marea Nor
dului : „O manevră greșită, o 
decompresiune brutală și ți-ai 

pierdut viața"...

deține actualmente recordul 
plonjărilor submarine, cu o scu
fundare de 600 metri in capsulă 
presurizată — este dificil să lu
crezi in frigul din adincuri, Ia 

• temperatura de 3—1 grade din 
interiorul costumului nostru. 
Dar lucrul cel mai important 
este precizia cu care trebuie să 
acționezi in fiecare clipă. Peri
colul este imens. O manevră 
greșită, o decompresiune bru
tală și ți-ai pierdut viața".

Toți acești oameni curajoși

cunosc bine riscurile uriașe ale 
super-presiunii și dccompresi- 
unii. Cei mai mulți dintre ei au 
suferit accidente de „dccompre- 
siune" în cursul carierei lor. Ei 
au fost salvați datorită consti
tuției robuste și a rapidității 
cu care au fost introduși in așa 
numita „casetă de decompresi
une" unde sint dizolvate minus
culele bule de gaz pe care 
presiunea le lichefiază în singe.

Cind sint chemați de „mașter 
drill", șeful lucrărilor de forări, 
scafandrii se „îmbarcă" în „tu
rela de plonjare", cabina sfe
rică unde au loc trei oameni în 
picioare. Acest aparat de scu
fundare și plutire, in formă de 
bulb, legat direct de ,;insula- 
platformă de forare" dispune 
de mecanisme perfecționate ca- 
re-i permit să se mențină la a- 
dincimea dorită. Plonjorii ies 
din capsula menținută in equi- 
presjune și se înapoiază acolo 
după ce și-au terminat misi
unea.

Desigur, lucrul cel mai im
portant in scufundările acestea 
de mare adîncime este asigura
rea amestecului de gaze cel mai 
optim pentru menținerea respi
rației in condiții de supra-pre- 
siune (se folosește un amestec 
în care predomină heliul). De o 
însemnătate decisivă pentru asi
gurarea unei marje de relativă 
securitate sînt așa-nu mitele 
„tabele de decompresiune" care 
condiționează supraviețuirea 
scafandrilor, tabele care au fost 
stabilite cu prețul unor expe
riențe și talonări ce au costat 
uneori vieți. Ele, aceste tabele, 
indică timpul cit pot rămine 
plonjorii la diferite paliere, de 
adincime in condițiile de presu
rizare date.

„E o meserie cu riscuri, dar 
o meserie minunată" spunea 
reporterului Bernard Ruiller. Iar 
reporterul avea toate motivele 
să ateste că Bernard și colegii 
fui sînt adevărați eroi ai bătă
liei pentru valorificarea bogă
țiilor petroliere din străfundu
rile Mării Nordului.

E. R.

i

ZAȚI— BONSOAR — ora 19,30 ; 
(Sala Victoria): VINO SĂ NE 
VEZI DISEARĂ — ora 19.30; Stu
dioul de Teatru al I.A.T.C.: LAB- 
DACIZH — ora 20; Teatrul Țăn
dărică (Sala Victoria): NOCTURN 
— ora 21.30; Ansamblul Raosodia 
Română: MUGUREL DE ClNTEC 
ROMANESC (ediția a 18-a) — ora 
19.30: Circul Globus: ÎNTÎLNIRE 
LA CIRC — ora 19.30; (în cartie
rul Drumul Taberei): ATRACȚII 
’74 — spectacol internațional — 
ora 19.30.

19.20 — 1001 de seri: Bugs Bunny 
și prietenii săi; 19.30 Telejur
nal; 20,00 — România — anul 
XXX. Revistă social-politlcă TV ;
20.40 — Film artistic: ..Destinul 
Katarinei" O producție a studiou
rilor cinematografice din R. S. 
Cehoslovacă: 22,00 — O tinără ve
detă a muzicii ușoare bulgare : 
Bisser Kirov; 22,15 — 24 de ore.

PROGRAMUL 1

16.00—17.00 — Teleșcoală: 16,00- 
Matematică (Consultații pentru e- 
levii clasei a Vin-a). Ecuația de 
gradul n (II); 16.15 — Biologie 
(anul IU). Fiziologia sîngelui (Te
leviziune școlară dirijată); 16,35 — 
Literatură română — Junimea ; 
17.30 — Emisiune în limba ger
mană; 19.10 — Tragerea loto ;

PROGRAMUL 2

17.30 — Telex; 17.35 — Film pen
tru tineret: ..Legenda** — copro
ducție a studiourilor cinemato
grafice din R.P. Polonă și U.R.S.S ; 
19.00 — Publicitate; 19.05 — Mu
zică distractivă; 19.20 — 1001 de 
seri; 19,30 — Telejurnal; 20,00 — 
O viață pentru o idee; Johannes 
Kepler; 20.30 — Pagini muzicale 
de mare popularitate din litera
tura pianistică; 21.00 — Bucureș- 
tiul azi; 21.15 _ Portativ ’74: 21.40 
— Teatru scurt: ..Povești despre 
unii bărbați** de Alecu Popovici. 
Lucrare distinsă cu mențiune la 
concursul de scenarii TV — edi
ția 1972.

— Tiparul : Combinatul poligrafic uCasa Scinteii**. 40.362 £

r


