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din comuna Ozun, județul Covasna

Munca de partid - 
muncă vie, cu oamenii

..Este necesar să acordăm mai multă atenție îmbunătățirii stilului și 
metodelor noastre de muncă, să lichidăm cu mai multă hotărire fenomenele 
de birocratism care se manifestă în activitatea unor cadre din aparatul de 
partid și de stat. Doresc să subliniez necesitatea de a conduce nu din bi
rou, nu prin intermediul hîrtiilor, ci prin contactul nemijlocit, viu, cu oamenii, 
rezolvînd în mod operativ și direct problemele ce se ridică în munca unități
lor economice și social-culturale ; nu de hîrtii este nevoie, ci de o activitate 
concretă, pentru soluționarea problemelor practice".

NICOLAE CEAUȘESCU

Tn cuvântarea rostită la Consfă
tuirea cu primii secretari si secre
tarii pentru problemele organiza
torice ai comitetelor județene de 
partid și ai municipiului Bucu
rești, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ocupindu-sc pe larg de problemele 
perfecționării stilului si metodelor 
de muncă ale organizațiilor de 
partid, a stăruit în mod deosebit a- 
supra necesității contactului viu. 
direct al organizațiilor de partid cu 
oamenii, cu masa largă a celor ce 
muncesc.

Această cerință decurge nemijlo
cit din rolul pe care-1 îndeplineș
te partidul ca forță politică condu
cătoare in societatea noastră, din 
necesitatea dezvoltării continue 
a acestui rol. ca legitate a 
construcției socialiste. Așa cum 
se știe, partidul iși exercită rolul 
conducător atit prin politica sa, 
expresie a cerințelor mersului 
înainte al tăriL cit și prin activita
tea practică. politico-organizato- 
rică. in rindul maselor celor mai 
largi pentru înfăptuirea acestei po
litici ; așa cum nu o dată a subli
niat tovarășul Ceaușescu, creșterea 
rolului conducător al partidului se 
realizează in esență prin intecrarea 
sa toi mai organică in activitatea 
si viata întregii societăți, prin im
plantarea organică, intimă, a acti
vității comuniștilor in viata fiecă
rei celule, fiecărui colectiv de oa
meni ai muncii.

întreaga muncă de partid, tot 
ceea ce întreprinde partidul nu se 
adresează altcuiva decit oamenilor, 
conștiinței lor. au menirea să-i 
facă pe oameni să înțeleagă juste
țea politicii sale, caracterul necesar 
al obiectivelor preconizate, interesul 
propriu în îndeplinirea acestora — 
6Dre a mobiliza toate energiile po
porului. ale națiunii spre acele te
luri care se pun in fiecare etapă 
a luptei pentru socialism. La dreot 
vorbind, ar fi impropriu să se spu
nă că munca cu oamenii ocună ..un 
loc important" sau „central" în 
activitatea de partid ; munca de<------ - -------

partid este In mod integral, prin 
însăși conținutul și substanța ci, 
numai și numai muncă cu oamenii.

Acest fel de a munci caracteri
zează majoritatea covârșitoare a 
organizațiilor de partid. Dacă la 
chemări ale partidului, cum ar fi 
îndeplinirea înainte de termen a 
cincinalului, lupta pentru economii, 
gospodărirea rațională a combusti
bililor — ca să alegem, absolut li
mitativ, doar citeva exemple —se 
înregistrează imediat răspunsuri cu 
caracter de masă, buchete bogate 
de inițiative valoroase, o imensă 
abundentă de fapte remarcabile — 
aceasta se datorește in covirsitoare 
măsură activității a sute și sute de 
mii de comuniști care. asemeni 
unor fermenți vii. au știut să ex
plice oamenilor, colectivelor în 
mijlocul cărora trăiesc și muncesc, 
importanța acestor chemări, rațiu
nile lor. au știut să însuflețească, 
să dinamizeze și să orienteze voin
ța și acțiunea oamenilor.

...Așa este necesar, așa este bine 
— dar există loc si pentru mal 
bine. în cuvântarea tovarășului 
Ceaușescu se relevă incă o dată un 
fapt care a mai fost supus criticii, 
dar nu a fost încă eradicat : este 
vorba de persistența unor practici 
birocratice, unor tendințe de a punt 
principalul accent pe hîrtii — ra
poarte, informări, hotăriri, statis
tici, in detrimentul contactului viu 
cu oamenii. Desigur, rapoartele și 
informările judicioase reprezintă in
strumente necesare de lucru, dar 
ele se pot transforma intr-o frină 
a activității atunci cind devin pre
cumpănitoare, cind se uită că orice 
hotărire sau plan de măsuri nu pot 
fi aduse la îndeplinire decit prin 
munca vie a oamenilor, prin expli
carea și popularizarea hotăririlor, 
pentru ca ele să fie bine cunoscute 
și însușite de toți, prin organizarea 
muncii vii, pentru transpunerea lor 
in viață.

Sint unele comitete de partid, bi
rouri de organizații care manifestă 
in activitatea lor o predilecție a-

proape exclusivă pentru cifre și 
statistici. în adunările de dări de 
seamă desfășurate in ultimul timp, 
asemenea cifre si statistici cu pri
vire la îndeplinirea diferiților indi
catori de plan au ocupat, nu de 
puține ori. cea mai mare parte a 
materialului prezentat membrilor 
de partid. Din păcate, cu mult 
mai puțin, uneori chiar foarte pa
lid s-a vorbit despre felul cum au 
fost obținute aceste rezultate, des
pre experiența muncii cu oamenii, 
a organizațiilor respective, despre 
ce a fost bun si ce deficiente s-au 
manifestat in activitatea desfășura
tă in mijlocul oamenilor muncii. 
Nu sint oare acestea expresii sau 
reflectări ale unei optici eronate, 
ale unor practici birocratice ? Nu 
in felul cum se muncește cu oa
menii rezidă pirghia depășirii „ci
frelor slabe" și îmbunătățirii și mai 
mult a cifrelor bune ?

Conducerea partidului nostru a 
lansat, mai demult, o lozincă de 
excepțională valoare — combate
rea birocratismului este o sarcină 
de partid. Or, dacă acest adevăr 
este valabil pentru oricare sector 
de activitate — al aparatului admi
nistrativ. al vieții economice — 
nu este el cu atit mai mult .și in 
primul rind valabil pentru însăși 
munca de partid ? S-ar putea for
mula, ca o axiomă, că între munca 
de partid și birocratism există o 
opoziție ireconciliabilă, o contradic
ție antagonistă în care nu oot co
exista. nu pot ..supraviețui" ambii 
termeni.

Necesitatea contactului viu cu 
oamenii se impune nu numai 
pentru cunoașterea directă a 
problemelor concrete, a preo
cupărilor, dezideratelor, cerințe
lor ce apar. O organizație de 
partid își poate exercita satisfăcă
tor rolul numai dacă cunoaște 
aceste probleme, dacă simte perma
nent „pulsul maselor", stările de 
spirit și problemele ce frămintă
(Continuare în pag. a Il-a)

Cu planul pe primii

trei ani ai cincinalului

îndeplinit

11 UNITĂȚI ECONOMICE 
DIN IUBEȚUL ARAD

ARAD (Corespondentul „Scân
teii". C. Simion). — Entuziasta 
întrecere socialistă pe care oa
menii muncii din județul Arad 
o desfășoară pentru îndeplini
rea înainte de termen a actua
lului cincinal dă roade deosebi
te. Pină in prezent. 11 unități 
economice din iudet au realizat 
planul la principalii Indicatori 
pe primii trei ani al cincinalu
lui. Printre aceste unităti se nu
mără : combinatul de prelucrare 
a lemnului și întreprinderea fo
restieră de exploatare si trans
port. fabrica de spirt si droj
die. întreprinderea de strun
guri. întreprinderea mecanică 
pentru agricultură si industrie 
alimentară. întreprinderea de 
vagoane, unitățile întreprinderii 
Județene de industrie locală și 
altele. Pină la sfirșitul anului 
aceste întreprinderi vor realiza 
o producție suplimentară sub
stanțială. materializată in pro
duse ca mobilă in valoare de 70 
milioane lei. 100 vagoane marfă. 
400 strunguri și alte produse.

argeș S-AU TERMINAT
ARĂTURILE DE TOAMNĂ

PITEȘTI (Coresponden- 
t u 1 „Scinteti", Gh. Cir stea). — 
Ieri, pe ogoarele cooperativelor 
agricole de producție din jude
țul Argeș s-au Încheiat arătu
rile de toamnă pe suprafața de 
43 626 ha. Totodată, au fost în
corporate în sol 15 000 tone de 
amendamente calcaroase. Mun
citorii din agricultură continuă 
din plin lucrările de fertilizare 
a terenurilor cu îngrășăminte 
organice și chimice, stropitul și 
săditul pomilor, îngropatul viței 
de vie.

Dragi tovarăși șl prieteni.
Doresc, înainte de toate, să vă 

mulțumesc pentru scrisoarea pe 
care mi-ațl trlmls-o și pentru in
vitația de a participa la sărbăto
rirea împlinirii a 325 de ani de la 
înființarea școlii generale din Ozun. 
Regretînd sincer că nu am posibi
litatea să dau curs acestei invitații, 
doresc să vâ adresez pe această 
cale cele mai calde felicitări cu 
prilejul aniversării școlii dumnea
voastră.

Apreciez în mod deosebit contri
buția pe care școala generală din 
Ozun — asemenea multor unități 
dc învățămint cu vechi tradiții 
din țara noastră — a adus-o pe 
parcursul îndelungatei sale exis
tențe la pregătirea și instruirea 
unui mare număr de tineri din rin- 
dul oamenilor muncii români șl 
maghiari, care trăiesc și muncesc 
înfrățiți în această frumoasă regiu
ne a patriei, la cultivarea nobilelor 
sentimente ale prieteniei și frăției 
tuturor celor ce muncesc, fără deo
sebire de naționalitate. Mă bucură, 
de asemenea, dezvoltarea pe care 
școala dumneavoastră — ca de alt
fel întregul nostru învățămint — a 
cunoscut-o în anii socialismului. 
Faptul că astăzi în comuna Ozun 
funcționează 7 școli generale, in 
care învață peste 580 de copii ro
mâni și maghiari, că, față de doi 
învățători cit avea în 1948, școala 
dumneavoastră are astăzi 16, iar in 
întreaga comună lucrează astăzi 52 
de cadre didactice, constituie o vie 
ilustrare a politicii partidului nos
tru de înflorire multilaterală a tu
turor localităților patriei, de dez
voltare a învățămîntulul în limba 
maternă, de ridicare generală a ni

velului de cultură și civilizație al 
întregului popor.

Astăzi, prin grija partidului șl 
statului, soclotatea noastră asigură 
tuturor copiilor patriei, fără deose
bire de naționalitate, depline posi
bilități de a Învăța, de a-și însuși 
minunatele comori ale științei și 
culturii, a se pregăti cu temeinicie 
pentru a-și putea sluji cît mal 
bine patria socialistă.

După cum cunoașteți. Congresul 
al X-lea și Conferința Națională ale 
partidului au pus in fața școlii 
sarcini deosebit de mari, exigențe 
sporite izvorite din necesitatea de 
a lega tot mal strins invățâmlntul 
de viață, de cerințele practice con
crete ale dezvoltării actuale Și in 
perspectivă a societății noastre, de 
a crește un tineret multilateral 
pregătit.

Am convingerea că această ani
versare va însemna pentru cadrele 
didactice ale școlii un nou și pu
ternic imbold de a acționa și mal 
hotărît pentru a răspunde prin în
treaga lor activitate înaltelor ce
rințe pe care societatea noastră Ie 
pune în fața lnvățămîntului — iar 
pentru elevi, un îndemn de a în
văța cu sirguință, de a-și însuși 
cele mai noi cunoștințe și de a se 
pregăti exemplar pentru a deveni 
buni cetățeni, buni constructori ai 
socialismului și comunismului in 
patria noastră.

Cu această oonvlngere, vă doresc 
tuturor, cadre didactice și elevi, 
realizări și satisfacții tot mai mari 
în activitatea viitoare.

Doresc, de asemenea, să folosesc 
acest prilej pentru a adresa comu
niștilor și tuturor locuitorilor din 
comuna Ozun călduroase urări de 
noi succese în muncă, multă sănă
tate și fericire.

0 delegație a Partidului 
Comunist Israelian a sosit în Capitală

Duminică după-amiază a sosit la 
București o delegație a Partidului 
Comunist israelian, formată din to
varășii Samuel Mikunis, secretar ge
neral al C.C. al P.C.I., și Eliahu 
Druckman, președintele Comitetului 
Executiv al C.C. al p.C.-I.
' La sosire, pe aeroportul Otopeni,

delegația a fost întlmpinată de to
varășii Gheorghe pană, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Stefan Andrei, secretar al 
C.C. al.p.CLR., de activiști de partid.

'' (Agerpres)

La întreprinderea de mașini 
grele din București se verifica 
paletele rotorului pentru turbi
nele cu o putere de 330 MW

Foto : S. Cristian

Fabrica de produse refractare 
din Alba lulia

Acum dteva zile, Indrep- 
tindu-ne spre Năsăud, ne-am 
abătut și prin satul îmbră
țișat cu dealuri, și cu finul 
strins in stoguri, și cu toam
na arâmind frunzele pădu
rilor in care s-a legănat co
pilăria lui George Coșbuc. 
La casa memorială a poetu
lui am observat doi bărbați 
cc-rcetind cu deosebită gri
jă, cu emoție aș zice, fie
care obiect, fotografie din 
acest cuib de aur al spiri
tualității noastre românești. 
Ci nd să plece, i-am între
bat :

— Sinteți din comuna 
asta ?

— Nu. Sintem mineri de 
la Rod na.

A doua zi dimineața am 
plecat intr-acolo. In carne
tul de Însemnări am reținut, 
de La tovarășul Vasile Ilo- 
van, secretar al Comitetului 
județean Bistrița—Năsăud al 
P.C.R.. citeva informații 
despre minerii și mineritul 
de pe aceste meleaguri. 
Există date care atestă mi
neritul. in masivul Curățel, 
aici sub poalele vlrfului 
Inău. de pe Valea Vinului, 
Încă de prin anul 1241. Nu
mele localității apare, in 
scurgerea timpului, fie sub 
forma Rodna. 6au Rocna, 
ori Rogna. Greva generală 
din România anului 1920 
paralizează pentru un timp 
și activitatea de la mina de 
aici. In 1929 are loc o noua 
grevă. Intre anii 1940—1945 
activitatea minei Încetează, 
oamenii ei sint siliți să ple

ce aiurea, pentru a-și câști
ga traiul...

...Peisajul tn care sintem 
este zugrăvit cu toate culo
rile toamnei. De o parte și 
de alta a Văii Vinului, țiș- 
nind și crescind parcă din 
răsuflarea Someșului Mare, 
urcă vălurindu-se păduri de

mai moderne, s-a dat în 
producție la începutul tri
mestrului trei a.c. Tot din 
acest an mai funcționează 
și prima din cele două mori 
de la noua flotație, in cu- 
rind urmind să producă și 
moara a doua, de mare ca
pacitate.

Azi începe în Capitală a doua Conferință a miniștrilor educației

din țările europene membre ale UNESCO

Universitatea și cooperarea europeană
între 26 noiembrie și 4 decembrie 

UNESCO organizează in capitala 
patriei noastre cea de-a doua Con
ferință a miniștrilor educației din ță
rile europene membre ale Organiza
ției Națiunilor Unite pentru educa
ție. știință și cultură. Prima confe
rință a miniștrilor europeni din a- 
cest important domeniu social s-a 
ținut la Viena, acum șase ani, cind 
discuțiile s-au concentrat in jurul 
problemei accesului spre învâțămin- 
tul superior. Rezultatele deosebit de 
satisfăcătoare la care a dus această 
conferință au stimulat interesul pen
tru organizarea altor manifestări si
milare la nivel guvernamental.

La conferința de la București, gu
vernele statelor europene membre 
ale UNESCO sînt reprezentate în 
marea lor majoritate de titularii mi
nisterelor care au ca domeniu de ac
tivitate invățămintul superior, înso
țiți de consilieri și experți in pro
blemele de politică școlară universi
tară. Pe lingă acești delegați sint 
prezenți la conferință observatori, 
reprezentind fie state membre ale 
UNESCO de pe alte continente, fie

— o relatare de 
prof. univ. Jean LIVESCU, 

președintele Comisiei 
Republicii Socialiste România 

pentru UNESCO

acum locomotivele electrice 
și Diesel, fabricate la între
prinderea ,,Unio“ Satu-Ma- 
re, iar truda minerilor, care 
lncărcau cu trocul vagoneții, 
a fost în întregime preluată 
de mașinile pneumatice de 
încărcat.

— Dacă veți scrie despre

De două veacuri 
sprijină munții 
pe umerii lor...

brazi, molizi și fagL Apa, 
deși e de la munte, peste 
bolovani curge ruginie.

Exploatarea minieră Rod
na, ne-a explicat directorul 
ei, ing. Igor Bădașcu, are 
in prezent două sectoare de 
exploatare proprlu-zise, pre
cum și unul de flotare a 
minereurilor complexe nefe
roase. Sectorul doi. adică 
mina de pe Valea Blaznei, 
înzestrată cu mijloace teh
nice de lucru dintre cele

Pecetea înnoirii condiții
lor de muncă, cu utilaje 
de randament sporit la toa
te punctele de lucru, cu 
mecanizarea transportului 
minereului extras o regă
sim și la vechea mină de 
pe Valea Vinului. Si aici, 
procesul de producție a fost 
pe deplin mecanizat în anii 
din urmă. De exemplu, lo
cul cailor care înainte 
trăgeau vagoneții pe gale
riile din subteran l-au luat

oamenii noștri, ne cerea in- 
ginerul-șef Leontin Tăpăla- 
gă, să scrieți chiar așa : in 
4 ani și 4 luni vom înfăptui 
cincinalul ! Am calculat, 
pină la ultima tonă de mi
nereu, totul. Și, poate că 
nu-i lipsit de Interes să mai 
arătați că. animate de acest 
gind frumos, echipele de 
mineri de la noi au reușit 
să mărească productivitatea 
muncii in trei trimestre a.c. 
cu 4 la sută peste sarcina

prevăzută, să diminueze 
cheltuielile la prețul de cost 
admis pe tona de minereu 
extras.

— Ce vă dă garanția că 
veți izbuti ?

— Oamenii cu care ne-am 
propus să realizăm aceste 
planuri. Ii cunosc bine pe 
minerii Rodnei. și eu am fost 
miner, maistru miner...

Am intrat în casa mine
rului pensionar Ștefan Ter- 
șanschi. tntr-o curte mare, 
sub geana codrului, față-n 
față se găsesc două case 
mari, noi. Majoritatea lo
cuințelor din așezarea mine
rească de pe Valea Vinului 
sint aproape la fel. Octoge
narul miner ne primește și 
spune singur :

— întotdeauna sînt bucu
ros de oaspeți.

— Ciți ani ați muncit în 
mină ?

— Peste patruzeci.
— Tatăl dv. ce-a fost ?
— Ce altceva decit miner. 

Și bunicul și tatăl bunicu
lui — la fel.

— Cu cine mai locuiți 
aici ?

— în casa asta, cu fiul 
meu Iosif, șef de echipă de 
electricieni mineri. Iar in 
casa cealaltă stă fiul meu 
Ștefan. Tot la mină lucrea
ză.

Sever UTAN

organizații internaționale, unele din 
ele specializate din cadrul Organi
zației Națiunilor Unite, altele cu ca
racter neguvernamental, avînd sta
tut UNESCO. Și-au anunțat, de ase
menea, participarea unele fundații 
europene cu caracter privat, care au 
preocupări in probleme de educație 
la nivel universitar.

Conferința de la București a mi
niștrilor educației iși capătă întrea
ga semnificație cînd este privită sub 
cele două aspecte, de specialitate și 
politic, care se împletesc inextricabil 
in concepția și desfășurarea ei. Con- 
tinuind, după Viena, să se preocupe 
de problemele mereu actuale ale in- 
vățămintului superior, programul 
conferinței accentuează nu numai 
legătura strînsă între evoluția aces
tuia și realitățile sociâl-politice din 
fiecare țară, dar și implicațiile lui 
internaționale. Discuțiile de speciali
tate ce se vor desfășura in cadrul 
conferinței, confruntarea in spirit 
larg, comprehensiv, a experienței 
statelor participante, a teoriilor și 
orientărilor în ce privește rolul și 
funcțiile învățămîntului superior își 
propun să contribuie la sporirea efi
cienței lui in țările europene. în 
strînsă legătură cu asemenea preocu
pări, care pot apărea la prima apro
piere drept profesionale, stau aspec
tele de colaborare europeană în do
meniul vieții universitare. între uni
versitățile din țările europene există 
vechi șl valoroase tradiții de colabo
rare. care au constituit dintotdea- 
una condiționări pentru o dezvoltare 
favorabilă. Cu atit mai evidente sint 
implicațiile internaționale în activi
tatea universitară a zilelor noastre. 
Pe lingă faptul ca orice experiență 
este profitabilă, ori de unde ar veni, 
sprijinind într-un fel oarecare acti

vitatea sistemelor naționale, există 
în cercetarea științifică, în structura 
și conținutul învățămintului supe
rior, în metodele folosite elemente 
de intercondiționare și de simulta
neitate datorită contemporaneității 
problemelor pe care societatea le 
pune școlii într-un moment dat al 
istoriei. Sistemele de învățămint, care 
exprimă orientarea politicilor școlare 
specifice fiecărei țări, în conformita
te cu necesități sociale definite, se 
întîlnesc în punerea unor probleme 
similare și se îmbogățesc reciproc 
prin schimbul de idei, de Informație 
și documentare ca necesități obiecti
ve. Se realizează prin aceasta un alt 
mare obiectiv al epocii noastre, spri
jinirea eforturilor pentru micșorarea 
decalajului de dezvoltare economică 
și științifică dintre țări, într-o lume 
care nu mai poate fi concepută frag
mentar, în care progresul și pacea 
sint indivizibile. Clarificarea căilor 
pentru o mai bună conlucrare în do
meniul educației, științei șl culturii 
semnifică astfel o participare esen
țială pe care conferința o aduce la 
crearea atmosferei de destindere, de 
încredere reciprocă Intre state șl oa
meni.

Considerații ca cele menționate 
mai sus se reflectă în ordinea de zi 
a conferinței de la București, care, 
continuind dialogul instaurat la Vie
na, va releva in ședințele sale ple
nare mișcarea produsă în învățămin- 
tul superior de la 1967 încoace, ac- 
centuînd progresele realizate și pro
blematica actuală. Această imagine 
multilaterală asupra mersului invă- 
țămîntului în ultimii ani va amorsa 
activitatea din cele două comisii, 
care-și propun să continue $1 să a- 
profundeze discuțiile prin definirea 
unor soluții de perspectivă și a unor 
căi și mijloace mai eficiente pentru 
perfecționarea învățămîntului și pen
tru colaborarea inter-universitară. 
Universitatea contemporană se află, 
în primul rind, sub impactul a două 
imperative care-i determină un nou 
profil. Solicitarea socială față de 
instituția universitară a crescut in 
mod considerabil, atît in ce privește
(Continuare în pag. a III-a)

(Continuare 
în pag. a Il-a)

SPORT
• Succesul tinerilor 

noștri sportivi Ia 
Balcaniada de 
scrimă

• Actualitatea la 
handbal, ciclism, 
ruqbl

• FOTBAL. Rezulta
tele șl situația la 
zl in clasamentele 
diviziilor A și B

• Alte știri din tară 
șl de peste ho
tare — In pag. a 
111-a.
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actualitatea culturală nfruntare:

FESTIVITATEA DIN COMUNA OZUN.
cu prilejul implinirii a 325 de ani de existență 

a școlii generale
SF. GHEORGHE (Corespondentul 

• Scinteii**. Tomfiri G^tm). — Dumini
că. locuitorii comunei Orun au săr
bătorit, lntr-un cadru festiv. împli
nirea a 325 de ani de Ia înființarea 
școlii generale. La festivitatea care 
a avut loc cu «cest prilej au partici
pat tovarftFul Ferdinand Nagy, prim- 
secretar al Comitetului județean Co- 
vasna al P.C.R., președintele comi
tetului executiv al consiliului popu
lar Județean, alțl reprezentant) ai 
organelor locale de partid și de stat, 
al Ministerului Educației ?i Tnvftță- 
mînfului. numeroși Invitați din loea- 
1 tățde Învecinate, un număr mare 
dc absolvenți ai școlii, cadre didac
tice și elevi.

Intr-o atmosferă de puternică 
însuflețire, s-a dat citire mesa
jului adresai de tovarășul Nirolae 
Ceaușescu cu ocazia aniversării 
acestui vechi lăcaș de cultură. Me
sajul a fost primit cu puternice 
aplauze de întreaga asistență.

Despre istoricul școlii și realitățile 
e; de azi. cind cunoaște o dezvoltare 
rară precedent, a vorbit directorul 
școlii. Iuliu X’eress.

în încheierea adunării festive, par- 
ticipanții au adresat Comitetului 
Central al partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o telegramă in 
care, printre altele, se spune : Vă 
asigurăm, mult stimate tovarășe se
cretar general, că noi. cadrele didae- 
f:ce, \x»m munci așa cum ne indicați 
în mesajul dumneavoastră, pentru a

da aocietiții un tineret cu o pregătire 
temeinică, educat In spiritul dragos
tei față de patrie și partid, al înfră
țirii între toți fiii țării, fără deose
bire de naționalitate, domni do tre
cutul glorios al poporului nostru șl 
de realizările de astăzi. Elevii se an
gajează solemn să răspundă cu cin
ste la chemarea de a învăța cu sir- 
guință pentru a-și însuși colo mai 
noi cunoștințe. devwind astfel con
structori de nădejde ai socialismului 
și comunismului in patria noastră.

★

ANIVERSAREA 
BICENTENARULUI 
ȘCOLII GENERALE 

DIN COMUNA ȘIMAND
ARAD (Corespondentul „Scinteii**, 

Constantin Simion). — încă din pri
mele ore ale dimineții de duminică, 
locuitorii comunei Șimand din jude
țul Arad au ținut să fie prezenți la 
un deosebit eveniment in viața co
munei — împlinirea a 200 de ani de 
la inființarea școlii generale, cu limba 
de predare română. Adunarea fes
tivă desfășurată in prezența repre
zentanților organelor locale de par
tid și de stat, a numeroși invitați 
și localnici a fost urmată de vizitarea 
școlii, precum și de un bogat program 
artistic susținut de foștii absolvenți ai 
școlii și de actualii săi elevi.

Manifestări culturale județene
ALBA TULIA (Corespondentul 

„Scinteii", Ștefan Dini ci). — în mu
nicipiul Alba Iulia s-a desfășurat pri
ma ediție a festivalului „SÂPTA- 
MINA CULTURII ALBAIULIENE". 
Manifestările au avut loc sub generi
cul „Prin cultură, la cunoaștere și 
educație comunistă", peprezentind o 
înmănunchere a preocupărilor și rea
lizărilor obținute in activitatea cul- 
tural-eduvativă de masă în lumina 
obiectivelor trasate de Plenara C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 1971. între ac
țiuni. notăm expunerile, simpozioa
nele pe teme ca : ..Municipiul Alba 
Iulia in plină ascensiune", „Alba lu- 
‘ a. oraș bimilenar". „Alba Iulia, isto
rie și contemporaneitate".

Cu acest prilej, la Muzeul de Isto
rie al municipiului s-a deschis expo
ziția arheologică „Cetatea dacică de 
la Piatra Craiului", unde sint expuse 
pentru prima oară publicului larg di
verse obiecte, rodul a zece ani de 
cerce târî efectuate de specialiști la 
această cetate dacică. singura 
descoperită pină în prezent in 
Munții Apuseni. Programul ..Săp- 
tâminii culturale" a mai cuprins 
concursuri profesionale. întilniri cu 
scriitori și cu oameni de cul
tură. • VASLUI (Corespondentul 
..Scinteii", Vasile lancu). — La Vaslui, 
în zilele de 24 și 25 XI. a avut loc, 
din inițiativa comitetului județean 
pentru cultură și educație socialistă, 
o sesiune de comunicări și referate 
pe tema „Rolul bibliotecii in ansam
blul muncii politico-educative". în 
cadrul acestei manifestări au fost 
prezentate comunicări și referate pri
vind locul bibliotecii în viața spiri
tuală a satului, in funcție de diver
sele categorii de cititori, importanta 
publicațiilor și a materialelor biblio
grafice in informarea maselor, ca
racterul si specificul unor acțiuni 
de masă cu cartea, lectura navetiști
lor etc. Au participat activiști cultu
rali de la bibliotecile orășenești din 
județele Vaslui, Buzău. Satu-Mare. 
Iași. Tulcea si altele. • CLUJ (Co

respondentul „Scinteii". Al. Murc- 
șan). — Timp de 5 zile, municipiul 
Turda a fost gazda unor manifestări 
eultural-artistice prilejuite de îm
plinirea a 25 de ani de la înființarea 
teatrului de stat din localitate, des
fășurate sub genericul „Zilele tea
trului turdean". Manifestările au 
debutat cu un simpozion pe tema 
..Relația public-teatru in societatea 
contemporană". Au fost prezentate 
apoi succesiv spectacole de către co
lectivul teatrului din localitate, cu 
piesa ..Casa care a fugit prin ușă" 
de Petru Vintilă și „Pădurea" de 
A. N. Ostrovski. Teatrul național 
din Cluj s-a deplasat cu spectacolul 
..Subiectul erau trandafirii" de 
Frank Gilroy, iar Teatrul maghiar 
de stat din Cluj a prezentat „Nota
rul din Pelesce" de Meheș Gyorgy.

Duminică dupâ-amiază, în cadrul 
unei adunări omagiale, colectivul 
teatrului din Turda a fost salutat și 
felicitat de către reprezentanți ai or
ganelor județene și municipale de 
partid și de stat, de colegi de la alte 
frrstitutti teatrale, de 'spt'OTăft>ri. în 
încheiere. participantii au adresat, 
intr-o atmosferă entuziastă, o tele
gramă QC. al P.C.R.’, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. în care se spune, 
printre altele : „Acum, cind pășim 
in ai 26-lea an de activitate, colecti
vul Teatrului de stat din Turda se 
angajează să desfășoare și in viitor 
o activitate susținută de promovare 
a valorilor dramaturgiei naționale 
si universale, să-si ridice neconte
nit măiestria artistică, să facă din 
scenă o adevărată tribună de educa
ție cetățenească, patriotică a mase
lor. Vom face totul, stimate tovarășe 
secretar general, să fim la înălțimea 
sarcinilor pe care conducerea parti
dului si statului le pune in fata oa
menilor de artă din patria noastră".

Manifestările s-au încheiat cu un 
spectacol cu __ ..Z ____
pierdută" de I. L. Caragiaie — spec
tacol inaugural al primei stagiuni a 
teatrului.

piesa ..O scrisoare

PREMIERE TEATRALE
• La TEATRUL „LUCIA STURD- 

ZA BULANDRA" a avut loc recent 
premiera 
rulul „W 
Ulrich Plenzdorf 
premiul pentru 
rich Mann" al Academiei din R. D. 
Germană. Regia : Olimpia Arghir. 
Scenografia : Dan Jitianu. Interpreti: 
Virgil Ogășanu (in rolul principal). 
Victor Rebengiuc. Valeria Seciu. Ma
ria Gligor. Radu Vaida. Gh. Ghițu- 
lescu. Cornel Coman. Dorin Dron si 
Z « TEATRUL RADIOFONIC pre
zintă : „Dan" — dramatizare după 
romanul cu același nume de Al. Vla- 
hută (autor : Zamfir Vâsîlki). Regla: 
C. Moruztn. Cu : N. Nearnțu-Otto
nei. Marcel Anehelescu. Mariana Mi- 
huț. Victor Rebengiuc. Nineta Guști. 
Aure! Rogalski (azi. 26 noiembrie, 
ora 20.30. programul I).

• TEATRUL TV vă invita să ur
măriți o premieră de teatru scurt : 
..Noapte fierbinte" de Liyia Ardelea- 
nu — lucrare ce a primit o mențiu
ne la concursul de scenarii TV — 
1972. Regia : Niroieta Toia. Cu : So
rin Gheorghiu. Vistrian Roman. Al. 
Drăean. C. Dinulescu. Mugur Arvu- 
nesru. Nicolae Toma.

« TEATRUL NATIONAL DIN TI
MIȘOARA prezintă in ziua de marii. 
27 noiembrip. premiera „Suflete tari" 
de Camil Petrescu. Regia : loan

-Nolle suferințe ale tină- 
•. piesă pentru care autorul 

a primit in 1973 
literatură „Hein-

Taub. Scenografia : Emilia Jivanov. 
Interpret : Lucia Doroftei. Viorica 
Cernucan. Irene Flamann Catalina. 
Stefan Iordanescu. artist emerit. Ion 
Cocleru, Radu Avram. Miron Ne- 
tea s.a.

• Deschiderea stagiunii 1973—1974 a 
TEATRULUI DRAMATIC DIN BAIA 
MARE s-a făcut cu piesa „Steaua 
zimbrului" de Valeriu Anania — pre
zentată In premieră absolută. Rezia : 
Marius Popescu. Scenografia : Mir
cea Matcaboji. Costumele : Edith 
Kunovits Schranz. Interpret : Virgil 
Fătu. Vasile Constantinescu. Cazimir 
Tănase. Olga Sirbul. Julieta Szony. 
Ruxandra Petru. Eugen Ungureanu. 
Cornel Mitltelu. Ion Săsăran. Teofil 
Turturică. Vasile Prisăcaru. Ben Du
mitrescu. Dan Antoci. Mircea Graur. 
Ion Uță. Jeny Petrescu. Tzenka Vel- 
ceva Binder. Ecaterina Sandu. Radu 
Dimitriu și multi alții. Muzica șî 
ilustrația muzicală : Liviu Borlan : 
dansurile Gavril Ghiur.

• TEATRUL ..MIHAIL EMINES- 
CU" DIN BOTOȘANI prezintă pre
miera „A doua față a medaliei" de 
I. D. Sirbu. Regia : Eugen Traian 
Bordușanu. Scenografia : Elena Buz
dugan. în distribuție — Nicolae Că
lugărita. Eugen Traian Bordușanu. 
D"spina Marcu. Lucretia Mândrie. 
Silvia Brâdescu. Luminița Eleonora 
Gheorghiu. Radu Panamarenco. Viki 
Andronescu. Dana Maria Lăzărescu. 
Gheorghe Doroftei. Elena Ligi. Ște
fan Pană.

Artiști români peste hotare

Afișul din R. P. Ungară
Afișul a devenit In 

epoca noastră unul 
dintre genurile cele 
mai populare ale gra
ficii. datorită posibili
tăților sole de multi
plicare pe calea tipa
rului.

Avind o finalitate 
directă, afișul anunță 
un eveniment politic, 
cultural, sportiv, atra
ge afenfia asupra unei 
probleme sociale sau 
a unui produs, cheamă 
la o acțiune colectivă, 
comemorează o perso
nalitate, informează de 
ceva sau demască un 
rău al vremii respec
tive.

Oricare i-ar fi Insă 
menirea, el trebuie să 
aibă o calitate 
(ială. 
nu-și 
scopul, și anume să se 
impună, să rețină a- 
tenfia ; dacă rămtne 
neobservat, atunci de
vine inutil, chiar de-ar 
avea alte calități.

Iar pentru a fi luat 
fn seamă, pentru a 
retine privirile trecă
torului oricit de gră
bit. obligindu-l astfel 
să ia cunoștință de 
mesajul ce vrea să i-l 
comunice, afișul tre
buie să fie cit mai a- 
trăgător, cit mai ușor

fără de 
poate

esen- 
care 

atinge

de receptat, cu cît mal 
puțin text sau chiar 
deloc. Mereu in criză 
de timp, omul modern 
n-are răgaz să savu
reze pe îndelete pa
nourile străzii. Afișul 
trebuie deci să se 
deosebească de tablou. 
N-au ce căuta aici 
nuanțele subtile, rafi
namentele. I se cere în 
schimb sonoritate cro
matică, exprimare 
concisă, fantezie boga
tă, claritate a imaginii, 
o expresivitate ma
ximă.

Trăsături ce reies 
din însuși rostul aces
tui gen al graficii și 
pe care le întilnim fn 
selecția celor peste 40 
de afișe din R.P. Un
gară expuse la gale
riile „Orizont", în ca
drul colaborării stabi
lite între uniunile de 
artiști din cele două 
țări. Creafii recente a 
27 de artiști, ele defi
nesc preocupările și 
direcțiile de dezvolta
re ale afișului maghiar 
contemporan, vădind 
o bună cunoaștere a 
varietății tehnicilor 
(cu folosirea colajului 
și a fotografiei, ca e- 
lement component al 
imaginii), ca și respec-

tarea cerințelor genu
lui, in ceea ce privește 
concizia, vioiciunea cu
lorilor șocante, insoli
tul soluțiilor compozi
ționale, iar uneori și 
dimensiunile ample.

A? cita printre cele 
mai reușite afișul po
litic „1919", semnat de 
Balogh Istvan, pentru 
vigoarea și monumen
talitatea sa, apoi afi
șele cu teme folclori
ce de Helnzelmann 
Emma, foarte colora
te, afișele sportive ale 
lui Kulinyl Istvăn 
(mișcare, ritm), cel cu 
mască evocind obice
iurile populare, de 
Kovdcs Vilmos, afișul 
de film al lui Darvas 
Arpâd, ca și afișul îm
potriva fumatului (o 
inimă in formă de 
scrumieră) de Tamâssl 
Zoltân șl cel cu in
fluente de op-art, fn 
imitație de metal (Vi- 
deoton-Stereo), reali- 

Kolozsvârizat de 
Gydrgy.

Acestea 
Ilustrează 
succesele afișului din 
Republica Populară 
Ungară.

și altele 
convingător

Marin 
MIHALACHE

EXPOZIȚII ECRAN

Cind un cronicar și o personalitate 
din viața muzicală internațională de 
talia lui FRANZ WALTER, profesor 
la Conservatorul din Geneva — care 
ne-a vizitat in dteva rinduri, în ca- 
lUate de oaspete al festivalului 
..George Enescu" — apreciază un in
terpret, aceasta constituie o valoroasă 
carte de vizită. Iată ce spune Franz 
Walter despre violoncelistul CATA
LIN ILEA in JOURNAL DE GE
NEVE" : ..-Cătălin Ilea culttvft o so
noritate fină fi deiieată. El este o na
tură poetică ce caută in permanență 
să-și interiorizeze, să-și adinceasci 
Interpretările, folosind tempi dră- 
muițl cu înțelepciune, astfel cîntul 
său dobindind un relief deoaebit".

întilnim un ton elogios și la croni
carul ziarului „LA SUISSE", pe mar- 
g nea aceluiași recital recent susținut 
de artistul român la Geneva : „.„Că
tălin Ilea ne-a oferit o Interpretare 
plină de poezie fi xnăreli* in același

timp, a Sonatei nr. 38 pentru violon
cel și pian dc Brahms. Frazarea sa 
este superbă, plină de inteligență și 
sensibilitate".

..Minune violonistică din România". 
Așa este denumită Cornelia Vasile 
in cronica apărută in ziarul „THUR- 
GAUER VOLKSZEITUNG" din R. F. 
Germania, pe marginea concertului 
ei la Frauenfeld. „Artista — se spune 
in text — a vădit suveranitate, de
zinvoltură, o digitație uluitoare, un 
arcuș plin de temperament, pe scurt, 
eele mai extraordinare calități teh
nice pentru a străluci in Interpreta
rea concertului de Ceaikovski... iar 
eantilena părții a doua a scos in evi
dentă minunatul ei simț al sonorită
ților, ca și noblețea tonului instrumen
tului său...". „Vioara care cintă" este 
un alt titlu de cronică la adresa tine
rei studente a conservatorului „Cl- 
prian Porumbescu". publicată in 
„SCHWARZWĂLDER BOTE".

GALERIILE „ORIZONT" din bd. 
N. Bălcescu nr. 23 : „Afișul din 
Ungară".

GALERIILE „APOLLO" — 
Victoriei nr. 56 : Maria Ciupe, 
LSwith. Milan Alex. Florian.

ATENEUL ROMAN - „Aria afri
cană" — expoziție deschisă sub aus
piciile UNESCO.

GALERIILE „AMFORA" — str. Mi
hai Vodă nr. 2 : Expoziția Virginia 
Baz Baroiu.

La BIBLIOTECA PUBLICA „TU- 
DOR VLADIM1RESCU" (fostă Biblio
teca de artă) din bd. Republicii nr. 
43 : Expoziția „Carica franceză de 
arfă".

In holul TEATRULUI DE COME
DIE : Expoziția de pictură pe sticlă 
Gabriela Banu — Ion Copilaș.

• Duminică (25 XI 1973) in sala dc 
marmură a Casei dc cultură a sindi
catelor a avut loc vernisajul celui 
de-al IX-lea Salon international de 
artă fotografică al României, organi
zat sub egida Asociației artiștilor fo
tografi din România și a fotoclubului 
„Orizont" din Sibiu.

R. P.
Cal. 

Egon

FILME IN PREMIERA
• Nicovala sau ciocanul — copro

ducție a studiourilor din R.P. Bul
garia. DEFA-Berlin și Mosfilm, in 
regia lui Hristo Hristov. Film dedi
cat eroului procesului de la Leipzig. 
Gheorghi Dimitrov. Distins cu Ma
rele premiu „Trandafirul de aur" la 
Festivalul filmului bulgar — Varna 
1972. filmul este interpretat de Ste
fan Ghețov (premiul de interpre
tare masculină la amintitul festival). 
Wolfgang Ebeling. William Polony, 
Frank Obermann ș.a.

• In munți crește un brad verde 
— producție a studiourilor iugoslave, 
în regia lui Antun Vrdoljak. Evo
care. inspirată de evenimente reale, 
a războiului de partizani din Iugo
slavia. filmul este dedicat aniver
sării a 30 de ani de la revoluția po
porului croat. Cu : Boris Dvornik, 
Ivica Vidoviâ. Veljko Milojevid, 
Mato Ergovic.
• Ancheta poștașilor — producție 

a studiourilor cehoslovace, in regia 
lui Vâclav Vorlicek. Film de factură 
polițistă, cu Vâclav Postrânecky, Ja
na Sulkova etc.

ÎN SĂLILE DE CONCERT
„Universi- 

această seară, 
camerale de

• Cvartetul de coarde 
tas" interpretează, in 
la Sala mică, lucrări 
Schubert.

• Opera Română 
spectacolul „Pelleas și 
Debussy : în aceeași seară violonista 
Silvia Marcovici — în compania diri
jorului Iosif Conta aflat la pupitrul 
Orchestrei simfonice a Radîoteievi- 
ziunii române — va interpreta Con
certul nr. 2 de Bela Bartok.

• Oaspeții de peste hotare ai aces
tei săptămini muzicale sînt Orchestra

prezintă joi
Melisande" de

filarmonică de stat a R- P. Ungare, 
condusă de dirijorul Janos Ferencsik 
— vineri și sîmbătă, la Ateneul Ro
mân și celebra muziciană cîntăreață 
Elisabeth Schwartzkopf — duminică 
seara, tot la Ateneul Român.

• Compozitorul Ștefan Niculescu, 
in calitate de conferențiar, și orches
tra simfonică a conservatorului 
bucureștean, condusă de dirijorul Gri- 
gore Iosub, vor prezenta — duminică 
dimineața, in studioul din strada Nu
ferilor — un concert Johann Sebas
tian Bach.

t
PROGRAMUL I

17.30 Curs de limba franceză. Lec
ția 70.

10.00 Telex.
18,05 Avanpremiera săptămlnală.
18.15 La ordinea zilei. Azi, Județul 

Arad.
18.30 Căminul. „Bunicii, acești oa

meni minunați...".
18.50 Pagini din opere interpretate 

de soprana Maria Goia șJ 
tenorul Nicolae Zaharia.

19.15 Publicitate.
19.20 1001 de seri : Lambsy șl lupul 

(II).
19.30 Telejurnal » Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an 
hotărîtor.

20.00 Cintecul sfiptămînil : ..Din 
Carpați la marea albastră". 
Muzica — Petre Firulescu. 
Text — George Mlhalache. 
Interpretează Marleta Bătrinu.

20.05 Ancheta TV — .... 51%...“.

20.50 Interpretul preferat : Filof- 
teia Lăcătușu — o mesageră 
a cîntecelor oltenești.

21.00 Revista Uterar-artistică TV.
21.50 Roman foileton : Goya. Ecra

nizare după romanul Iul 
Lion Feuchtwanger. Premiu) 
special al Juriului la Festiva
lul de la Moscova, 1971. Re
gia : Konrad Wolf. Scena
riul : Angel Wangenstein. In 
distribuție : Donatas ”—*~ 
nis, Olivera Katarina.
DUren, Tatiana Lolova. Rolf 
Hoppe. Nunuța Hodoș. Epi
sodul I.

22.20 24 de ore.

Benio- 
Fred

PROGRAMUL II
20.00 Avanpremieră.
20,05 Film serial : „Schulmeister".
21.00 Teleenciclopedia.
21.40 Telex.
21,45 Drumuri în istorie : Cetatea 

Tirgoviștel. Emisiune de 
Toma Popescu.

22.00 Recital Anca Agemolu.
22.15 Cărți șl Idei. Vlcu Mîndra - 

„Clasicism șl romantism în 
dramaturgia românească" 
(1816—1918).

(Urmare din pag. I)
pe oameni. Munca de partid 
presupune dialogul permanent, con
sultarea oamenilor asupra tu
turor problemelor care privesc 
viața și activitatea lor. în cursul 
acestui dialog se produce un 
flux continuu de idei și expe
riență. atit de la partid la mase, 
cit și de la mase spre partid — 
ceea ce reprezintă chezășia atit a 
justeții hotăririlor și măsurilor a- 
doptate. cit si a insu9irii si aplică
rii lor de către masele celor ce 
muncesc. Acel activist care consi
deră că nu are dc ce să asculte 
părerile ..oamenilor simpli". că 
rostul său este doar să dea 
indicații, să se erijeze intr-un 
fel de ..inspector" ar face numai 
bine dacă ar elibera munca de 
partid de ..participarea" sa. Acti
vistul cel mai învățat este acela 
care înțelege că trebuie să învețe 
de la mase, activistul cel mai în
țelept este cel ce înțelege că tre
buie să soarbă mereu din înțelep
ciunea si experiența maselor.

Este bine cunoscut cu cită stă
ruință promovează In ultimii ani 
partidul această formă de dialog, 
este bine cunoscut ce inalt și con
secvent exemolu constituie in a- 
cest sens insăsi activitatea secre
tarului general al partidului, acti
vitate în care locul principal il 
dețin contactul nemijlocit cu oa
menii. cu terenul, vizitele sistema
tice de lucru, intîlnirile si discuțiile 
concrete si deschise cu muncitorii, 
țăranii. Intelectualii, analiza amă
nunțită a realităților din fabrici si 
uzine, de oe șantiere, din unități 
agricole sau instituții culturale. 
Activiștii care invocă dreot moti-

vare pentru contactul rar cu tere
nul „lipsa de timp", aglomerarea 
de sarcini merită să reflecteze 
asupra întrebării — cum reușește 
să-și creeze timpul necesar secre
tarul general al partidului, pre
ședintele Consiliului de Stat ? Și 
vor descoperi „secretul" — voința 
de a pune pe prim plan contactul 
cu oamenii. înțelegerea faptului că 
acest contact nu este timp sustras 
de la îndeplinirea sarcinilor, ci. 
dimpotrivă, cheia soluționării lor.

Prilej de verificare a nivelului pro
fesional și artistic al filmelor docu
mentare și de știință popularizată — 
producții ale studioului „Alexandru 
Sahia" — a forței lor de influențare 
a conștiinței spectatorilor, la Galați și 
la Brăila se desfășoară „Săptămina 
filmului documentar românesc'* (25 
noiembrie—1 decembrie). Inițiativa 
aparține studioului cinematografic 
„Alexandru Sahia“, care a organizat 
această manifestare cu sprijinul co
mitetelor de cultură și educație so
cialistă și al întreprinderilor cine
matografice din cele două județe.

Au fost selecționate peste 40 de 
filme din producția acestui an, pe 
care studioul le consideră reprezenta
tive pentru angajarea documentarului 
românesc in dezbaterea unor feno
mene de major interes social și poli
tic, filme ce vor fi supuse judecății 
de valoare a publicului gălățean și 
brăilean, vor susține un examen exi
gent, finalizat printr-o competiție a 
scurt-metrajului. în fiecare seară 
spectatorii vor viziona cîte un ciclu 
de filme înrudite tematic, dar pur- 
tind fiecare amprenta stilului, fante
ziei, talentului, a forței de transfigu
rare artistică a realității, specifice 
realizatorului său. Publicul va acor
da note fiecărui film, competiția ur- 
mind a se încheia în seara de 1 de
cembrie, prin decernarea premiilor 
corespunzătoare adeziunii publicului 
din cele două mari centre muncito
rești.

Concursul va începe la Galați cu ci
clul intitulat Aspecte din marile rea
lizări ale economiei României socia
liste, iar la Brăila — cu ciclul Contri
buții românești la dezvoltarea științei 
și tehnicii, urmate în celelalte zile de 
ciclurile Documentarul în sprijinul 
educației cetățenești, Arta și cultura 
socialistă, Promovarea concepției ma- 
teri alist-științlf ice despre lume șl 
popularizarea unor cunoștințe știin
țifice. Spectatorii fiecărei zile sint 
tineri și vîrstnici legați prin preocu
pările lor de domeniul investigat de 
filmele respective.

Săptămina filmului documentar ro
mânesc la Galați și Brăila este un 
examen la care vor participa direct 
regizori, operatori și redactori ai stu
dioului „Sahia". Este o confruntare a 
valorilor informative și emoționale 
ale filmelor, a puterii lor de convin
gere, cu cerințele și receptivitatea 
marelui public, continuarea unei tra
diții, stimulatorie pentru devenirea 
documentarului românesc, pentru le
garea mai strînsă a acestui impor
tant domeniu al creației cinemato
grafice de solicitările actualității.

„CRIZANTEMA DE AUR"
TÎRGOVISTE (Corespondentul 

„Scinteii", Constantin Soci). — Sim- 
bătă seara, la Tirgovlște, concertul 
laureaților a încheiat cea de-a Vl-a 
ediție a popularului festival național 
de romanțe „Crizantema de aur". In 

X-fele patru .Zîte'-ale concursului, pr£<£ 
ftgioasa manifestare a reunit 37 Șe 
concurențî- din.. 23. județe ale țărikșț 
municipiu! București, un mare număr 
de compozitori, interpreți, laureați ai 
precedentelor ediții. Actuala ediție a 
„Crizantemei de aur" s-a bucurat de 
prezența in concursul de creație a 
unui număr de 30 de compozitori care 
au dedicat concursului 40 de romanțe,

Juriul, alcătuit din reprezentanți de 
frunte ai vieții noastre muzicale, a 
decernat 14 premii și mențiuni. „Cri
zantema de aur" și premiul I au fost 
obținute de Mariana Crăiescu, repre
zentantă a județului Neamț. Premiul 
I pentru creație a fost decernat com
pozitorului Nelu Mărgineanu pentru 
melodia „Romanța țării mele".

Intransigentă 
față de abaterile 
de la disciplina 

muncii
Tntr-o scrisoare a- 

dresată recent redac
ției, Petre Constantin, 
din orașul Alexandria, 
județul Teleorman, 
semnala că este per
secutat de conducerea 
întreprinderii de legu
me și fructe din lo
calitate. care. fără 
motive temeinice, i-a 
desfăcut contractul de 
muncă.

Comitetul Județean 
Teleorman ai P.C.R., 
cărUia i s-a trimis p- 
ceastă sesizare, ne-a 
adus zilele trecute la 
cunoștință : în activi
tatea sa. Petre Con
stantin a săvirșit în 
repetate rinduri grave 
abateri de la discipli
na muncii : folosea 
băuturi alcoolice la 

de muncă etc. 
dorința de

ajuta, comitetul 
menilor muncii, per
soane din conducerea 
întreprinderii au dis
cutat cu el. cerîndu-1 
să-sl corijeze atitudi
nea. să lichideze lip
surile din activitatea 
sa. Tntrucît asemenea 
încercări, precum și 
unele sancțiuni ce 
î-au fost aplicate in 
conformitate cu dis
pozițiile Codului mun
cii n-au dat rezulta
tele scontate — P. C. 
continuind sâ încalce 
normele de disciplină 
a muncii — condu
cerea întreprinderii a 
fost nevoită să re
curgă la măsura des
facerii contractului de 
muncă. în conformi
tate cu art. 100. lit. f 
din Codul muncii. O 
dovadă în plus că 
hotărîrea unității a 
fost justă o constituie 
faptul că Judecătoria 
Alexandria a resDins 
contestația introdusă 
de P. C.. împotriva 
deciziei de desfacere 
a contractului de 
muncă.

„Pentru a veni, 
în continuare. In spri
jinul lui P. C. — se 
menționează în fina
lul răspunsului — a- 
cesta a fost invitat la 
Coiftitetfir ' ’ orășenesc 
Alexandria al P.C.R. 
si' Ffc-â pCopus să fie 
încadrat intr-un alt 
ioc de muncă, dar a 
refuzat".

Demersuri 
fără rezultat

„în luna martie a.c.. 
împreună cu unul 
dintre tovarășii mei 
de muncă — ne-a 
scris Augustin Bîrsan.

De două veacuri
(Urmare din pag. I)

Insistăm puțin asupra 
acestei vrednice șl stima
te familii, care — la un 
loc — numără poate mai 
mult de două veacuri 
minerit. Mai mult 
două veacuri, așadar, 
cind Inăul se sprijină 
umerii acestei dinastii 
mineri. Iar pentru me
rite prețuite în muncă, 
așa cum numai orîndui- 
rea socialistă știe să a- 
precieze munca omului 
creator și vrednic, Iosif 
Tersanschi a fost distins 
de șapte ori pînă acum 
cu medalii, cu „Ordinul 
Muncii" clasa a III-a. Co-

de 
de 
de 
pe 
de

munistul Ștefan Ter- 
șanschi a preluat de la 
tatăl său o meserie grea, 
în treizeci de ani de 
muncă a dat acestei me
serii noi valențe și, ca pe 
un bun de foarte mare 
preț. a transmis-o mai 
departe fiului său. lui 
Anton, culegător de pro
be în mină.

Asemenea arborilor se
culari, care se înalță în 
munții de sub Inău. con- 
tinuîndu-se în timp prin 
noi vlăstare, tot asa sînt 
și numele multor familii 
frumoase de mineri de la 
Rodna. care transmit a- 
ceastă meserie de la o ge-

concrete, a unul model practic, pu- 
nind in evidență necesitatea impe
rioasă ca in stilul de lucru al or
ganelor și organizațiilor de partid 
să-și găsească înrădăcinare traini
că metoda organizării de consfătuiri 
și întilniri cu oamenii muncii, a 
consultării lor sistematice și per
manente — nu sporadice, ocazio
nale — asupra tuturor problemelor 
de bază ale sectorului lor.

In ultimul timp s-a subliniat, și 
pe bună dreptate, necesitatea ca

salariat la întreprin
derea ..Independent'’- 
Sibiu — am predat 
cabinetului tehnic din 
unitatea in care lu
crez o Inovație ce a 
fost acceptată. intru- 
cit contribuie la eco
nomisirea unui otel 
special, necesar la fa
bricarea sculelor. In 
funcție de valoarea e- 
conomiilor realizate 
in urma aplicării in 
producție a inovației, 
trebuia să mi se plă
tească. potrivit preve
derilor legale, o sumă 
de bani drept recom
pensă. Dar nici pînă 
în prezent nu ml s-au 
acordat aceste drep
turi".

Din răspunsul pri
mit la redacție de la 
Consiliul județean al 
sindicatelor Sibiu, re
zultă că cele semna
late corespund reali
tății. „Inovația, denu
mită „matrițare nouă 
a șaibei de strîngere 
la electrofiltru". con
cepută de Augustin 
Birsan și Traian Be
ra c. se aplică cu bune 
rezultate in producție, 
avind o eficientă eco
nomică în valoare de 
50 000 lei. Recompen
sa la oare au dreptul 
cei doi autori. în 
sumă de 3 000 lei. cal
culată in raport cu e- 
ficiența economică a 
inovației, nu poate fi 
onorată din vina Cen
tralei industriale pen
tru utilaj metalurgic, 
energetic, minier și 
rafinării, care nu a 
pus la dispoziția cabi
netului tehnic al în
treprinderii sibiene 
banii necesari. Cum 
toate demersurile con
ducerii întreprinderii 
au rămas fără rezul
tat — se spune in fi
nalul răspunsului — 
rugăm redacția ziaru
lui să intervină la 
centrala industrială 
respectivă, pentru re
zolvarea problemei".

Dacă salariatii în 
cauză sînt legal în
dreptățiți să primeas
că niște drepturi, de 
ce oare să mai fie ne
cesară intervenția al
tor foruri pentru a le 
fi acordate ?

soare se confirmă. In
tr-adevăr. președin
tele C.A.P.-Ceauru, 
Gheorghe Armegloiu, 
a încasat de la două 
persoane, 
cumpărat cărămidă de 
la secția anexă a 
cooperativei, suma de 
3 600 lei. fără să le 
dea chitanța : de la o 
altă persoană a pri
mit 4 500 lei pentru 
a-i permite nășunatul 
oilor pe terenurile 
C.A.P. ; fără a avea a- 
probarea consiliului 
de conducere, a vin- 
dut din avutul coope
rativei 3 cai și a per
mis unor ciobani par
ticulari. în schimbul 
unor avantaje, să pă- 
șuneze turmele pe te
renurile cooperativei ; 
în mod abuziv a dat 
bonuri de mină unor 
cunoscut! ai săi pen
tru a ridica de la gră
dina de zarzavat im
portante cantități de 
produse, fără plată. 
Abuzurile și ilegalită
țile. faptele de încăl
care a democratici 
cooperatiste comise de 

au fost pre- 
șl analizate în 

activului de r 
din comuna 
iar biroul Co-

care

Gh. A. 
zentate 
plenara 
partid 
Bălești.
mitetulul județean 
Gorj al P.C.R. a 
hotărît înlocuirea a- 
cestuia din funcția de 
președinte al cooriera- 
tivei agricole, fiind 
cercetat în continuare 
de organele de stat 
competente**.

Concis, la obiect

panificație 
„S-a dat 
conducerii 
furnizoare 

1 si „Pa- 
aorovizio-

Abuzul n-are 
via|â lungă

• întreprinderea de 
morarii și 
București : 
dispoziție 
fabricilor 
„Dîmbovița* 
jura" ca
narea unității nr. 345 
din strada Glinka nr. 
7 să se facă prin spa
tele magazinului, pe 
calea de acces special 
amenajată. Astfel, au
tovehiculele nu vor 
mai urca pe trotuar, 
evitîndu-se degrada
rea acestuia**.

Cu privire la scri
soarea .primită la re
dacție din comuna 
Bălești. județul Gorj. 
despre abuzurile și 
ilegalitățile comise de 
președintele coopera
tivei agricole de pro
ducție Ceauru, colegiul 
de partid al Comite
tului județean Gorj al 
P.C.R. ne-a comuni
cat următoarele :

..Majoritatea fapte
lor semnalate în scri-

• Consiliul munici
pal al sindicatelor Si
biu : „în vederea 

‘’■ creăbii. unor ‘ condiții 
corespunzătoare de 
cazare ’ pentru Munci
torii depozitului de 
lemne aparținînd de 
I.C.S. — mărfuri in
dustriale, încăperea 
repartizată acestora a 
fost dotată corespun
zător. executîndu-se. 
totodată, si zugrăve
lile interioare".

Gheorqhe 
PÎRVAN

• •spri|ină munții
curînd al școlii profesio
nale de mineri :

— Ce puteau să fie pă
rinții noștri, decit tot mi
neri la Rodna...

Prezentul zilelor 
tre este confirmat 
această pitorească 
muntoasă, cu generozita
te. de realitățile și con
dițiile noi în care trăiesc 
și muncesc minerii. Iar 
blocurile construite în 
vremea din urmă, altele 
care sint în curs de con
strucție la Rodna. prefi
gurează pe harta tării — 
de ce nu ? — un viitor 
oraș în care oamenii își 
transmit de veacuri me
seria dragă de miner.

nerație la alta. E. bună
oară, familia Filipșan, 
sau Șteț. sau cite nu sînt 
încă. La stația de culbu- 
tare din galeria orizontu
lui unu. de la mina 
veche. în schimbul doi 
erau de serviciu trei flă
căi. Ni-i prezintă tînărul 
subinginer Vasile Mater- 
nic care, înainte de a în
văța la institutul din 
Baia Mare, a fost miner 
la Baia Sprie. Am adre
sat aceeași întrebare ce
lor trei de la secția de 
culbutare : ce meserie a 
avut tatăl ? Și pentru toți 
trei, ne-a răspuns Iosif 
Debreczeni. absolvent de

si rea excelentă a statisticii mate
matice pot furniza un material in
formativ excelent, dar nu pot în
locui, nu se pot substitui muncii 
politice cu oamenii.

In legătură cu aceeași problemă 
a perfecționării stilului de muncă, 
in cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu s-a atras atenția asupra 
faptului că in unele organizații de 
partid, unități economice, instituții 
se țin prea multe, și prea lungi, 
ședințe. Desigur, ședințele își au

MUNCA DE PARTID
Experiența dovedește că atunci 

cind sint puse in dezbaterea ma
selor problemele majore ale activi
tății. cind se face apel la izvorul 
nesecat al experienței și înțelep
ciunii lor se găsesc soluții optime 
chiar și pentru chestiunile aparent 
mai dificile. Edificator in acest 
sens este modul in care au fost so
luționate unele probleme privind 
organizarea lucrului in Valea Jiu
lui. situație de care s-a ocupat pe 
larg in cuvintarea sa secretarul ge
neral al partidului ; cind — din pă
cate. după o regretabilă Intirziere 
— aceste probleme au fost puse in 
dezbaterea largă a oamenilor, s-au 
cristalizat măsuri al căror efect 
imediat a fost obținerea unor Im
portante sporuri de producție. E- 
xemplul are valoarea unei lecții

in munca de partid să se foloseas
că metode si tehnici moderne de 
conducere. Intr-adevăr, în prezent, 
cind știința conducerii activității 
economice și sociale a progresat 
atit de mult, organizațiile de par
tid nu se mai pot limita la meto
dele folosite acum o jumătate de 
veac ; este firesc și necesar ca ele 
să-și includă in arsenalul lor me
tode științifice moderne, cum ar fi 
anchetele sociologice, sondajele de 
opinie. Dar ar fi greșit ca utilizarea 
acestor instrumente de lucru să ca
pete precumpănite asupra muncii 
vii, cu oamenii : organizațiile 
de partid sint și vor fi în
totdeauna organizații politice care 
lucrează cu oamenii, acționea
ză asupra conștiinței lor. Cea mai 
perfectă anchetă sociologică, folo-

utilitatea și rostul lor, dar excesul a 
ceea ce se numește „ședlnțomanie" 
ii sustrage pe oameni de la munca 
concretă de pe teren, acolo unde se 
hotărăște pînă la urmă soarta ori
cărei decizii. Pe bună dreptate 
sublinia secretarul general al par
tidului că „oricite ședințe vom face, 
ele vor rămlne fără efect dacă cea 
mal mare parte din timpul organe
lor de partid, al activiștilor de par
tid și de stat nu va fi consacrat 
activității concrete de rezolvare a 
problemelor, muncii vii cu oamenii. 
Jos, în întreprinderi, in instituții, 
in cooperative, sprijinirii soluțio
nării problemelor noi care se Ivesc 
in dezvoltarea impetuoasă a socie
tății noastre".

Satisfăcut de munca sa poate fi 
nu acel activist de. partid care vine

• • •

noas- 
și în 
zonă

seara tirziu și obosit acasă spu- 
nind „ah. ce ședință bună am avut 
azi. a durat toată ziua", ci acela care 
vine, poate la fel de tirziu și obosit 
— dar de mersul in fabrici și uzine 
sau in cooperative agricole, de 
convorbirile cu oamenii, de ajuto
rul efectiv acordat in rezolvarea 
unor probleme de la locul lor de 
muncă. Locul de muncă, „biroul" 
sau „laboratorul de creație" al ac
tivistului de partid este nu
mai și numai terenul ; acolo, 
pe teren, unde trăiesc și mun- 

el dator să-și 
mare

cesc oamenii, este 
petreacă cea mal 
a timpului.

Firește, pentru ca 
6ări să se soldeze 
tate efective, să ' .
eficiente, trebuie lichidate și în a- 
cest domeniu practicile formalismu
lui — acele „vizite-fulger" prin 
numeroase fabrici și uzine, șantiere 
sau cooperative agricole, contactul 
fugitiv numai cu virfurile adminis
trative ; esențial in munca activis
tului este nu de a raporta câ in 
deplasarea pe teren a „cuprins" un 
mare număr de unități sau organi
zații, ci că acolo unde a fost, a in
vestigat profund opiniile oamenilor 
muncii, că deplasarea a lăsat urme, 
a făcut ca unele probleme să fie 
clarificate, a ajutat la luarea de 
măsuri pentru îndepărtarea neajun
surilor.

Desfășurînd permanent o muncă 
vie. concretă cu oamenii, organele 
și organizațiile de partid, activiștii, 
toți membrii partidului vor aduce 
o contribuție mereu sporită la 
accelerarea ritmului de inaintare a 
României pe calea socialismului șl 
comunismului.

aceste < 
cu 

fie cît

parte

depla- 
rezul- 

maî
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^ndbal „Trofeul Carpați" 
avanpremieră a campionatelor 

mondiale

FOTBAL: Etapa a XV-a

FRUNTAȘELE ÎNVINSE DIN NOU

Sosirea la București a directorului 
general al UNESCO

La ora cind închidem prima ediție 
• ziarului nostru- meciul decisiv pen
tru cucerirea ..Trofeului Carpați" se 
afla in plină desfășurare. în tribunele 
suprapopulate ale sălii sporturilor din 
Cluj animația și interesul suscitate 
de adevărata finală a marii compe
tiții ies ckn cadrul obișnuitului. Ex
plicația există. fără Îndoială ; in are
nă îsi măsoară forțele — și, inrfr-o 
anumită măsură, anticipează șansele 
combatantelor pentru apropiatul 
campionat mondial — deținătoarea 
t’Uului «suprem (România) și cam
pioana olimpică (Iugoslavia). Că a- 
ceastă dispută dintre reprezentantele 
a două școli handbalistice de mare 
reputație s-a ridicat la nivelul valo
ric așteptat, n-ar trebui pus sub 
semnul nefirescului ; cititorii (spec
tatori sau telespectatori, aseară) au 
apreciat totul așa cum se cuvine.

Deasupra rezultatului in sine — 
r cunoscut, desigur, la această oră — 

ee cuvine subliniată comportarea in 
ansamblu a echipei noastre repre
zentative. Chiar dacă nu in toate 
meciurile și nu pe toată durata lor. 
„tricolorii" s-au impus prin stil si 
tactică, printr-o apărare fermă (cam 
multe eliminări insă '.). printr-o par
ticipare colectivă la înscrierea golu- 
r.lor. Golgeterii echipei : Birtalan. 
Voina, Kicsid. Numele lui Voina pe 
lista celor mai ..productivi" jucători 

\ x într-un asemenea turneu este un 
/ notabil- îmbucurător și. sperăm,

de bun augur pentru ..mondiale". 
Răminind in labăra handbalistelor 
români, vom observa că selecționata 
secundă s-a remarcat cu adevărat 
doar in prima zi, ci nd i-au avut ca

adversari pe colegii lor din lotul re
prezentativ. Ceea ce. sâ recunoaștem, 
este cam puțin...

Surprizele marelui turneu handba
listic de la Cluj sint binecunoscute. 
Au fost două, realizate de una și a- 
oeeași echipă — Danemarca. Tinerii 
handbalist! danezi i-au invins pe 
vicecampionii mondiali (sportivii din 
R.D.G.) și nu terminat la cgalitale cu 
campionii olimpici.

Specialiștii prezenți la Cluj înclină 
să considere — pe bună dreptate, 
după părerea noastră — că. deși nu 
au atins forma ce le-a consacrat pe 
plan international și au manifestat 
o serie de lacune, toate cele cinci 
reprezentative naționale (România, 
Iugoslavia, U.R.S.S., R. D. Germană. 
Danefriarca) t$i anunță candidatura la 
medaliile campionatului mondial.

Astăseară, în sala Floreasca 
ROMANIA—BULGARIA 

(ECHIPE FEMININE)
în preajma plecării în Iugoslavia, 

pentru a lua parte la campionatul 
mondial (8—15 decembrie.), echipa 
feminină de handbal a tării noastre 
va susține astă seară, de la ora 18. in 
sala Floreasca. meciul revanșă cu 
selecționata Bulgariei. Cele două for
mații s-au intilnit simbătă seara la 
Ploiești, victoria revenind, după cum 
se știe, handbalistelor noastre.

Ocazia ce 11 se oferă — de a arăta 
cit mai mult din posibilitățile ce le 
au la „ora mondialelor" — va fi, spe
răm. fructificată din plin de către 
handbalistele noastre.

♦

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
F.C. Argeș—Universitatea Craiova 2—1 (1—1). Au marcat : Dobrin — din 
11 m (min. 7) și Radu (min. 54) pentru argeșeni : Bălăci (min. 1) pentru 
craioveni. Craiovcanul Țarălungă a fost eliminat din ioc.

F.C. Constanța—A.S.A. Tg. Mureș 1—2 (1—0). Au marcat : Nagy (min. 71) 
si Pislaru (min. 01) pentru mureșeni ; Caraman (min. 8) pentru constăn- 
teni.

Steagul roșu—Universitatea Cluj 3—0 (3—0). Au marcat : Gyorfl (min, 23). 
Anghel (min. 24) și Șerbănoiu (min. 41).

Jiul—Steaua 1—1 (1—1). Au marcat : 
Dumitriu IV (min. 32) pentru oaspeți.

C.F.R. Cluj—Dinamo 1—1 (0—1). Au 
gazde. : Dumitrache (min. 20) pentru 
Luccscu a ratat un 11 m.

Rosznal (min. 14) pentru gazde ;

marcat- : Adam (min. 69) pentru 
oaspeți. în min. 75. dinamovistul

Univ. Craiova 15 10 3 2 32—16 23
F.C. Constanta 15 8 2 5 25—16 18
Steaua 15 7 3 5 20—15 17
Dinamo 15 7 3 5 21—18 17
F.C. Argeș 15 7 3 5 23—21 17
C.S.M. Reșița 15 5 6 4 23-19 16
A.S.A. Tg. Mureș 15 7 2 6 20—26 16
Jiul 15 6 3 6 19—15 15
Steagul roșu 15 6 3 6 15—12 15
Poll. Tim. 15 5 5 5 12—13 15
Univ. Cluj 15 6 2 7 13—14 14
U.T.A. 15 6 2 7 16—20 14
Sportul stud. 15 6 1 8 21—19 13
Poli. Iași 15 6 1 8 13—20 13
C.F.R. Ciul 15 5 3 7 18—28 13
Rapid 15 4 4 7 14—18 12
F.C. Petrolul 15 5 2 8 15—21 12
S.C. Bacău 15 4 2 9 17—26 10

Rene
Duminică după-amiază a sosit la 

București directorul general al 
UNESCO. Ren6 Mnheu. pentru a 
participa la lucrările celei dc-a II-a 
Conferințe a miniștrilor educației 
din țările europene membre ale 
UNESCO, de la București.

La aeroportul Otopeni. oaspetele a 
fost intimpinal de Paul Niculescu- 
Mizil, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul educației și

Maheu
invfițămintUlui. Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne. Pompiliu Macovei, ambasador, 
delegat permanent al României pe 
lingă UNESCO. Jean Livescu, 
președintele Comisiei naționale ro
mâne pentru UNESCO, de alte 
persoane oficiale române, precum și 
de funcționari superiori ai institu
țiilor specializate ale O.N.U., aflați 
la București.

(Agerpres)

întoarcerea delegației economice guvernamentale române 
care a vizitat R. P. Chineză și R. P. D. Coreeană

ETAPA VIITOARE
U.T.A.—Politehnica lași 3—1 (3—1). Au marcat : Domide (min. 7 și 32).
Kukla (min. 25) pentru arădani : Inczc IV (min. 31) pentru ieșeni.

Sportul studențesc—F.C. Petrolul 1—2 (0—0). Au marcat : Crîngașu (min. 
63). Eparu (min. 73) pentru ploieșteni ; Ion Constantin — din 11 m (min. 
87) pentru bucurcșteni. Leșcanu (Sportul studențesc) a fost eliminat de 
pe teren.

S.C. Bacău—Politehnica Timișoara 0—0.

Rapid—C.S.M. Reșița 0—0. Meci disputat simbătă.

DIVIZIA B

(2 decembrie)
F.C. Petrolul—Universitatea Cluj. 

F.C. Constanta—Rapid, Politehnica 
Timișoara—F.C. Argeș. Dinamo— 
Jiul. Steagul roșu—S.C. Bacău. 
Steaua—Universitatea Craiova. C.F.R. 
Cluj—U.T.A.. C.S.M. Reșița—Sportul 
studențesc. Politehnica Iași—A.S.A. 
Tg. Mureș.

Campioni la ciclocros

Duminică după-amiază s-a Înapoiat 
in Capitală, venind din R. P. Chine
ză și R.P.D. Coreeană, delegația eco
nomică guvernamentală română con
dusă dc tovarășul Ion Pâțan, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior.

Pe aeroportul Otopeni, delegația a 
fost salutată de tovarășii Janos Fa- 
zekas, vicepreședinte al Consiliului

de Miniștri. Nicolae M. Nicolae, mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior. Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, alte persoane oficiale.

Au fost de față Li Tin Ciuan, am
basadorul R. P. Chineze la Bucu
rești, și Li Min Su, ambasadorul 
R.P.D. Coreene in țara noastră.

(Agerpres)

Ministrul afacerilor externe al României 
face o vizită in R.S.F. Iugoslavia

La rugbi, 
după 6 etape

In campionatul de rugbi. ieri 
a avut loc o etapă completă. La 
București și in celelalte centre 
rugbistice din tară, meciurile 
divizionarelor i-au atras pe nu 
prea numeroșii, dar foarte sta
tornicii lor suporteri, tribunele 
— cum a fost, spre exemplu, 
in Parcul Copilului — fiind re
lativ aglomerate. Răminind pe 
stadionul bucureștean al asocia
ției sportive „Grivița roșie", se 
cuvine arătat că formațiile an
gajate in cuplajul etapei s-au 
străduit in egală măsură să-și 
apere șansele. Experiența și 
ceva mai buna pregătire fizică 
aveau să decidă pină la urmă 
victoria echipelor bucureștene. 
Sportul studențesc, formație ro
bustă și destul de omogenă, a 
Învins pe C.S.M. Sibiu cu un 
scor categoric : 21—9. Pe teren 
insă superioritatea învingători
lor nu a apărut atit de neta.; 
de altfel, la pau2ă cei ce con
duceau erau rugbiștii sibieni 
(9—6).

In partida vedetă s-au intilnit 
Grivița roșie și Rulmentul 
Biriad. Pe mai mult de jumăta
te din timpul de joc a fost greu 
celor prezenți să anticipeze 
rezultatul, de partea cui va fi 
victoria. Rugbiștii birlădeni au 
deschis scorul și au dominat in 
prima repriză, care însă s-a În
cheiat la egalitate (3—3). Gri- 
vițenii au înscris, tot dintr-o 
lovitură de pedeapsă, prin „ve
teranul" Țibuleac. Acest scor s-a 
menținut neschimbat pe tabela 
de marcaj pină către încheierea 
jocului. Grivițenii au ciștigat cu 
12—3.

In celelalte partide de ieri : 
Vulcan București — Farul Con
stanța 3—7, Universitatea Timi
șoara — Dinamo București 10—3. 
Chimia Năvodari — Știința Pe
troșani 10—0, Agronomia Cluj — 
Gloria București 9—3. Politeh
nica lași — Steaua 9—9.

După 6 etape, în fruntea cla
samentului se află trei echipe, 
cu același număr de puncte (15): 
Steaua. Sportul studențesc și 
Grivița roșie.

Tinerii noștri scrimeri autorii
unor frumoase succese

la balcaniada de la București

Seria I. Ca rai mânui Bușteni — Del
ta Tulcea 2—0. C.F.R. Pașcani — 
Gloria Buzău 1—0. Celuloza Călă
rași — Oțelul Galați 2—1, C.S.U. 
Galati — Ceahlăul Piatra Neamț 1—0, 
Știința Bacău — Metalul Mija 1—0. 
Metalul Plopeni — Viitorul Vaslui 
3—0. C.S.M. Suceava — Petrolul Moi- 
nești 2—0. Victoria Roman — F. C. 
Galați 1—3, Constructorul Galați — 
Progresul Brăila 1—0.

După 15 etape, in clasament con
duce Gloria Buzău (22 puncte), urma
tă de C.S.M. Suceava (21 p.).

Navale Oltenița 0—0, Dinamo Slati
na — Dunărea Giurgiu 1—0, Metrom 
Brașov — Minerul Motru 4—0.

în clasament, după 15 etape, ace
lași lider: Chimia Rm. Vilcea (22 
puncte). Pe locul doi — Tractorul 
Brașov (20 puncte).

(Urmare din pag. I)

numărul de specialiști, cit și nivelul 
și calitatea exigențelor față de pre
gătirea acestora. Cel de-al doilea im
perativ rezultă din avansul impetuos, 
cu aspecte revoluționare, al științei 
și tehnicii contemporane, care influ
ențează asupra valabilității in timp 
a cunoștințelor acumulate in faculta
te, impunînd necesitatea unei îm
prospătări a lor. Pentru a se adapta 
acestor noi situații, universitatea con
temporană trece prin transformări 
profunde, care-i afectează atit orga
nizarea și structura, cit și conținutul 
și metodele.

Vechiul ideal humboldtian care 
proclama un scop „in sine" al stu
diului și o cercetare „pentru sine" 
e demult depășit, deși mai găsește 
ici-colo cite un apărător: universita
tea se „profesionalizează", societatea 
cere astăzi absolvenți cu temeinică 
pregătire și cu largă formație, capa
bili să stăpinească tehnici complica
te, să le dezvolte, să inventeze, pe 
larg fond științific, noi căi de domi
nare a naturii. Implicații puternice 
au asupra procesului de învățămint 
noile mijloace dezvoltate de tehnica 
electronică : tradiționalul curs ma
gistral e astăzi depășit, noile tehnici 
favorizează trecerea spre un învăță 7 
mlnt diferențiat după capacitatea și 
posibilitățile individuale ale studen
tului. ceea ce schimbă in teorie si 
practică sistemele de verificarea cu
noștințelor.

Iată numai unele probleme din lar
gul complex pe care și-l propune 

1 să-1 discute comisia intii a confe
rinței ; similar, in comisia a doua se 
vor analiza mijloacele practice pen
tru întărirea cooperării. — bi si multi
laterale Intre statele și instituțiile de 
învățămînt european. Și aici, pe lin
gă realizări pozitive, inventarul de 
probleme este bogat, el rezultind 
din necesitatea de a lărgi și ampli
fica schimbul de informații și docu
mentare in probleme ca cele arătate 
mai sus. Nu trebuie, inainte de toate, 
uitate aspectele educative ale invă- 
țămintului. in așa fel incit tinăra ge
nerație să fie formată in spiritul 
idealurilor de pace. dfi respect reci-

Cea de-a Vl-a ediție a balcaniadei 
a reunit pe planșele din sala Flo
reasca sportivi aip Bulgaria. Grecia. 
Iugoslavia. Turcia și România, care, 
prin dirzenia cu care și-au apărat 
șansele, prin acuratețea tehnică de
monstrată in asalturi, și mai ales 
prin tinerețea marii majorități, au 
făcut ca întrecerile să se situeze la 
cote superioare.

Ca și in edițiile precedente, anima
torii întrecerilor au fost scrimerii 
români, ciștigători a 7 medalii de aur. 
din 8 posibile : patru in probele in
dividuale și trei pe echipe (floretă 
masculin, spadă și floretă feminin). 
Proba de sabie pe echipe a revenit 
formației Bulgariei.

Deși așteptate întrucâtva. victoriile 
■scrimerilor noștri in probele ^indivi
duale au surprins prin autorii. lor. 
Și poate tocmai, pentru acest consi
derent credem că meritele învingă
torilor sint mai mari. Marcela Mol
dovan (antrenor Alex. Csipler) — 
floretă feminin. Ionică Pop (antrenor 
Ladislau Rohony) — sabie. Tudor 
Petruș (antrenor Sorin Poenaru) — 
floretă masculin și Liviu Angelescu 
(antrenor Marin Ghimpușean) — 
spadă s-au arătat a fi nu numai cei 
mai tehnici, dar și cei mai comba
tivi și mai bine orientați tactic.

Succesul repurtat de scrima noas
tră in această competiție capătă va
lori deosebite, in condițiile in care 
constatăm că a fost obținut de o gar
nitură de tineri aflați de-abia la în
ceputul drumului către afirmare. 
Sperăm că timpul rămas pînâ la J.O. 
de la Montreal va însemna o perioa
dă de noi acumulări cantitative și 
calitative, in vederea adevăratei 
consacrări.

Balcaniada Încheiată ieri pune 
punct sezonului internațional din 
acest an al scrimerilor noștri, care au 
demonstrat prin succesele obținute 
(..Cupa Europei", Universiada, cam
pionatele mondiale) că primul pas in 
noul ciclu olimpic a fost făcut cu 
„dreptul".

Scria a Il-a. Metalul București — 
Nitramonia Făgăraș 2—1, Gaz metan 
Mediaș — Autobuzul 3—0. Metalul 
Drobeta Turnu Severin — Carpați 
Brașov 2—0, Șoimii Sibiu — Electro- 
putere Craiova 3—0, Chimia Rm. 
Vilcea — Tractorul Brașov 1—0. Pro
gresul București — Flacăra Moreni 
1—1. C. S. Tirgoviște — Șantierele

Seria a IlI-a. Minerul Anina — 
Corvinul Hunedoara 2—1, F. C. Bi
hor — Minerul Cavnic 2—0, Unirea 
Arad — Industria Sîrmei Cimpia 
Turzii 0—0. Textila Odorhei — Arie- 
șul 4—1, Vulturii Textila Lugoj — 
Mureșul Deva 4—1, Victoria Cărei — 
Olimpia Satu-Mare 0—0. C.F.R. Ti
mișoara — Olimpia Oradea 0—0, 
Gloria Bistrița — Metalul Cugir 3—1, 
Minerul Baia Mare — U.M. Timișoa
ra 1—0.

în clasament, după 15 etape, con
duce Olimpia Satu-Mare (21 puncte). 
Pe locul doi : F. C. Bihor (19 puncte).

POIANA BRAȘOV (Prin telefon, 
de la M. Bărbulescu). Etapa finală a 
campionatului national de ciclocros 
— disputată ieri dimineață la Poiana 
Brașov, intr-o porțiune de teren a- 
decvală acestei probe — a reunit 
peste 100 de cicliști din București, 
Ploiești. Brăila, Constanța. Brașov, 
Tg. Mureș. Cluj. La categoria juniori 
mici am înregistrat victoria și. in 
același timp, ciștigarea titlului de 
campion național a lui Valentin Ma
rin (S.S.2). El a fost urmat de C. 
Toader (CIBO Brașov) și de D. Bol- 
ciu (S.S.l). La categoria juniori mari, 
primii doi : Gh. Căpraru (C.S.M. 
Cluj) și Th. Ciumeti (S.S.l). Cea mai 
interesantă dispută ne-au oferit-o 
seniorii. In lipsa campionului de anul 
trecut — C. Grigore (Dinamo) — 
specialiștii probei s-au dovedit : G. 
Negoescu (Steaua), N. Voican (Dina
mo) și P. Drăgan (Voința București), 
care au ocupat in ordine
primele trei locuri.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. George 
Macovescu. face o vizită de prie
tenie in Republica Socialistă Fe
derativă Iugoslavia, in zilele de 26 și 
27 noiembrie 1973, la invitația lui

Miloș Minici, vicepreședinte al Consi
liului Executiv Federal, secretarul 
federal pentru afacerile externe al 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia.

(Agerpres)

Plecarea reprezentantului P.C.R. și al guvernului român 
la festivitățile din Burundi

Duminică a plecat spre Bujumbu
ra tovarășul Gheorghe Dobra, prim- 
adjunet al ministrului minelor, pe
trolului și geologiei, care va partici
pa ca reprezentant al P.C.R. și al 
guvernului român la festivitățile pri

lejuite de cea de-a 7-a aniversare a 
înlăturării monarhiei și a proclamă
rii Republicii Burundi.

La plecare, a fost de față Gheor
ghe Pacoste, adjunct al ministrului, 
minelor, petrolului și geologiei.

Vizita delegației parlamentarilor britanici

Octavian V1NT1LA

Delegația parlamentară din Marea 
Britanie, condusă de sir Fitzroy 
Maclean, membru al Camerei Comu
nelor. membru al Partidului conser
vator. care se află in țara noastră la 
invitația Marii Adunări Naționale, 
și-a continuat duminică vizita in 
municipiul Cluj. Oaspeții au asistat 
la un concert religios in catedrala 
ortodoxă, au vizitat expoziția de

bază a muzeului etnografic al Tran
silvaniei. noul complex studențesc 
din cartierul Observatorului astro
nomic. Grădina botanică a Universi
tății „Babeș Bolyai", dealul Cetâ- 
tuia. de unde se deschide o frumoa
să perspectivă a orașului de pe So
meș. Oaspeții au asistat, de aseme
nea. la competiții sportive și la un 
spectacol la Opera română.

proc și de înțelegere între popoare. 
Pot fi gindite noi mijloace care să 
dea dimensiuni noi cooperării euro
pene, fie in cadrul acordurilor bila
terale, fie multilateral, utîlizind or
ganizațiile internaționale guverna
mentale și neguvemamentale, in pri
mul rind insâși UNESCO. Conferința 
va analiza intre altele, credem, u- 
nele aspecte de invățămint care pot 
avea o influență favorabilă asupra 
unei mai bune, mai aprofundate cu
noașteri reciproce între popoarele 
europene ; ne gindim. de exemplu, la

• Reprezentativa de rugbi a Ar
gentinei și-a încheiat turneul în Ma
rea Britanie jucind pe stadionul 
„Murrayfield" din Edinburgh cu se
lecționata Scoției. Victoria a revenit 
gazdelor cu scorul de 12—11, după ce 
la pauză conduceau oaspeții cu 11—6.
• Finala turneului internațional de 

tenis de la Adelaida (Australia) se 
va disputa între australianul Bob 
Giltinan și cehoslovacul Jiri Hrebec. 
în semifinale, Giltinan a furnizat o 
mare surpriză, reușind să-1 învingă 
in cinci seturi (4—6, 6—0, 4—6, 6—3, 
7—5) pe campionul cehoslovac Jan 
Kodes, principalul favorit al con
cursului. Hrebec l-a întrecut cu 6—1,

6—1, 6—4 pe australianul Cliff Let
cher.
• Peste 70 000 de spectatori au ur

mărit la Stuttgart intilnirea interna
țională amicală de fotbal R.F.G.—Spa
nia. Scor 2—1.
• Suedezul Bjorn Borg și argen- 

tineanul Guillermo Vilas vor disputa 
finala probei de simplu bărbați din 
cadrul campionatelor internaționale 
de tenis ale Argentinei, care se des
fășoară la Buenos Aires. în semi
finale. Borg l-a învins cu 6—2. 6—3, 
6—2 pe columbianul Ivan Molina, în 
timp ce Vilas l-a eliminat cu 6—4, 
6—1, 7—6 pe Eddie Dibbs.

FOTOCRONICÂ LA DUMINI
CA SPORTIVĂ : Balcaniada de 
scrima — pe planșa, Pongratz 
(România) și Vatev (Bulgaria). 
„Crosul tipografilor" — start 

în proba juniorilor

Căpitanul de marină Gustavo Jar- 
rin Ampudia. ministrul resurselor 
naturale și energetice din Republica 
Ecuador, care. însoțit, de Enrique 
Sanchez Barona, ambasador al Re
publicii Ecuador, și de specialiști, a 
făcut o vizită in țara noastră, a pă
răsit duminică dimineața Capitala.

La plecare pe aeroportul Otopeni 
erau prezenți Bujor Almășan, minis
trul minelor, petrolului și geologiei, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe și Ministerului Comer
țului Exterior.

★
O delegație a Comitetului foștilor 

luptători antifasciști din România, 
condusă de Nicolae Guină, președin
tele comitetului, a plecat duminică

dimineața la Paris pentru a participa 
la lucrările celui de-al 7-lea Con
gres al Federației Internaționale a 
Rezistenților (F.I.R.).

★
Duminică dimineața a plecat la 

Paris o delegație a Comitetului or
ganizatoric al veteranilor din războiul 
antifascist, condusă de generalul de 
armată Iacob Teclu, președintele co
mitetului, care va participa la lucră
rile celei de-a 14-a Adunări genera
le a Federației mondiale a foștilor 
combatanți.

★
Duminică s-au încheiat lucrările 

celei de-a XlI-a Conferințe națio
nale a cercurilor științifice studen
țești. (Agerpres)

R. P. MONGOLĂ

Ogoare in Gobi
și culturii naționale, se cuvine ac
centuat caracterul modern al invăță- 
mintului nostru superior din punct 
de vedere al structurii sale, al conți
nutului și metodelor. Anii de după 
conferința de la Viena sint caracteri
zați printr-o bogată activitate de exi
gentă analiză a forțelor, posibilități
lor și perspectivelor învățămîntului 
superior românesc, chemat să ridice 
nivelul de pregătire a tinerelor ca
dre și să-și sporească efortul de a 
îmbogăți știința in serviciul progre
sului economic și social. Directivele

Universitatea și cooperarea
europeană

promovarea studiului limbilor națio
nale din Europa, nu numai ca instru
ment indispensabil pentru ținerea la 
curent cu avansul științific tehnic, 
cultural și artistic, dar și ca element 
formativ de înaltă prestanță umanis
tă, deschizind calea spre cunoașterea, 
aprecierea și respectarea valorilor de 
cultură și civilizație create de uma
nitate.

Multe din problemele arătate mai 
sus, care frămintă lumea universi
tară contemporană, s-au pus și școlii 
noastre superioare, dind loc la dis
cuții și ducind la rezolvări care au 
contribuit la progresul invățămîntu- 
lui. Sîntem de aceea îndreptățiți să 
vedem in alegerea Capitalei țării 
noastre ca sediu al actualei confe
rințe o recunoaștere a însemnatelor 
progrese pe care le-a realizat invâ- 
țămintul nostru in anii socialismului. 
Pe lingă ampla dezvoltare cantitati
va. corelată armonios cu necesitățile 
în specialiști ale economiei, științei

de politică școlară ale Congresului al 
X-lca al partidului și ale Conferin
ței Naționale au concretizat căile de 
perfecționare a invâțămintului supe
rior și a întregului sistem de invață- 
mint Sub îndrumarea personală a 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-au 
realizat ca act fundamental de orien
tare directivele C.C. din aprilie 1968. 
Au urmat in anij următori noi regle
mentări și indicații politice, încoro
nate de documentele plenarei C.C. din 
iunie 1973, care, analizlnd critic re
zultatele obținute, trasează liniile de 
dezvoltare de perspectivă a invățâ- 
mintului nostru in condițiile con
strucției multilaterale a socialismu
lui. O însemnătate principală in rea
lizarea acestui program o are princi
piul integrării invâțămintului in ac
tivitatea de cercetare și de producție; 
prin elaborarea acestui principiu, țara 
noastră aduce o contribuție originală 
la rezolvarea dificilei probleme a

coeziunii dintre învățămînt și prac
tica socială, care preocupă întreaga 
lume contemporană. Prevederile de o 
deosebită însemnătate teoretică și 
practică privind dezvoltarea și mo
dernizarea învățămîntului, adoptate 
la plenara C.C. al P.C.R. din iunie 
1973, constituie linia directoare pen
tru participarea delegației țârii 
noastre la lucrările conferinței.

Perioada la care ne referim, de 
după conferința de la Viena. a fost, 
de asemenea, bogată în evenimente 
educative, culturale și științifice care 
exprimă politica de largă colaborare, 
in toate domeniile, promovată de 
conducerea partidului și statului 
nostru. Pentru a rămîne in domeniul 
UNESCO, să amintim că sub auspi
ciile acestei organizații s-a ținut la 
București, in 1970, Reuniunea recto
rilor universităților europene, ale că
rei documente finale reprezintă un 
complex de sugestii valabile și azi 
privind cooperarea europeană. în a- 
ceeași ordine de idei se înscrie și 
conferința comisiilor pentru UNESCO 
din țările europene, ținută la Bucu
rești in anul precedent. Și, in sfirșit, 
remarcăm că una din principalele 
acțiuni inițiate de UNESCO după 
conferința de la Viena in domeniul 
universitar a fost crearea Centrului 
european de la București pentru în
văț ămîntul superior, a cărui vocație 
semnifică promovarea cooperării 
europene și susținerea, prin infor
mații, documentare și studii, ca și 
prin contacte personale, a tuturor e- 
forturilor care se depun in țările 
continentului nostru pentru perfec
ționarea școlii superioare. Prin acti
vitatea pe care a inițiat-o in scurtul 
timp de la înființare, centrul și-a a- 
firmat prezența activă in analiza 
multilaterală a problematicii de in- 
vățămint superior.

Cea de-a doua conferință a mi
niștrilor educației din țările europene 
va reprezenta, fără îndoia’ă. o con
tribuție de seamă la perfecționarea 
învățămîntului. in același timp un 
nou și important moment pe drumul 
promovării cooperării europene și. 
prin aceasta, pe drumul progresului, 
securității internaționale și păciL

MUNCA DE PARTID
noiembrie 1973

Recentul număr al revistei pu
blică. in deschidere, cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
Consfătuirea de la C.C. al P.C.R. 
cu primii secretari și secretarii 
pentru problc-mele organizatori
ce ai comitetelor județene de 
partid și ai municipiului Bucu
rești din 14 noiembrie 1973.

în continuare, revista înles
nește un veritabil schimb de ex
periență in problemele stilului 
de muncă al organelor și orga
nizațiilor de partid, inserind u- 
nele din informările prezentate 

. in această consfătuire : Gheorghe 
Cioară — Mobilizarea comuniș; 
Iilor și a celorlalți oameni ai 
muncii in vederea realizării pla
nului pe anul 1973 și înfăptuirii 
cincinalului inainte de termen ; 
Vasile Vîlcu — Perfecționarea 
stilului și metodelor de muncă 
ale comitetelor comunale de 
partid ; Constantin Dăscălescu 
— înfăptuirea politicii de cadre 
a partidului : Constantin Dumi
trescu — Organizarea aplicării 
și controlului îndeplinirii hotă- 
rirllor ; Liviu Derban — îmbu
nătățirea conținutului adunărilor 
generale, conducerea muncii de 
primire in partid.

Un capitol aparte este dedicat 
adunărilor pentru dări de s a- 
mă. iar grupajele ..Comu
niștii in fruntea mișcării na
ționale pentru îndeplinirea cin
cinalului inainte de termen" și 
„Programul de educație comu
niștii a maselor prinde viață" 
p-ezintă. intre altele, sub sem
nătura unor secretari de partid, 
experiența mai multor colective 
de muncă in economisirea 
bustibililor și a energiei- 
trice.

Revista se încheie cu 
nuitele rubrici de note critice și 
răspunsuri la întrebările citi
torilor.

com- 
elec-

obiș-

Gobi.... Podiș de- 
șertic și semideșertic, 
cu masive ce ating 
2 500 metri, cu dune 
de nisip pe sute de 
kilometri și mari oaze 
de vegetație, cu zone 
împădurite si cursuri 
de apă. Dacă solul a- 
cumulează umiditate 
in cantități suficien
te. stepa renaște, se a- 
coperă de culori, iar 
pe întinderile ei mi
șună numeroase turme 
de oi. herghelii de cai 
si cămile.

întinzindu-se din 
sud-vestul pină in 
sud-estul R. P. Mon
gole. Gobi a fost timp 
de secole un ținut 
neexplorat, insuficient 
cunoscut.

Astăzi, cînd se îm
plinesc 49 de ani de la 
proclamarea Republi
cii populare Mongole, 
oamenii muncii din 
țara prietenă iși trec 
cu bucurie in revistă 
realizările dobindite 
sub conducerea Parti
dului Popular Revo
luționar. realizări in 
contextul cărora în
noirile din Gobi ocu
pă un loc de seamă.

...Pentru a trezi la 
viață acest teritoriu și 
a pune in valoare re
sursele sale este ne
voie de apă. Fără ea 
nu pot supraviețui 
omul, animalele, plan
tele. Din vremuri in- 
deoărtate. fintinile să
pate in sleoâ erau în
grădite cu ghizdurl 
de piatră, pe care 
se grava data șl nu
mele celui ce a adus 
izvorul la suprafață. 
Aceste vechi fintini. 
amenajate rudimen
tar. nu sint lăsate

nici astăzi să sece, 
ci sint curățate și În
treținute cu deosebită 
grijă. Dar ele sint de
parte de a corespun
de actualelor necesi
tăți de dezvoltară a ți
nutului. De aceea se 
întreprind vaste ac
țiuni de amenajare a 
noi și noi puțuri, lu
crări la care sint a- 
trași mii de tineri, e- 
levi și studenți. Cele 
mai sigure resurse de 
apă sint. insă, finti- 
nile-sonde. pe care le 
construiesc hidrologii 
de meserie. Echipele 
lor cutreieră iarna și 
vara regiunile res
pective. cercetind al
biile secate ale nuri
lor. fficind forări, u- 
neori la adincimi de 
mii de metri pentru a 
depista pinza freati
că. Apoi apar sondo
rii și motopompele 
puternice, excavatoa
rele și alte mașini cu 
care izvoarele sint 
captate și dirijate 
prin sisteme de iriga
ție pină la pajiști sau 
la punctele stabile dc 
creștere a vitelor. Astr 
fel au fost smulse pus- 
tiurilorsute de mii de 
hectare de teren pe 
care se cultivă valoroa
se plante de nutreț. în 
fiecare toamnă. Gobi 
asigură importante 
cantități de ovăz șl 
ierburi nutritive — 
rezervă prețioasă pen
tru hrana animalelor 
in săptămînile și u- 
neori lunile- in care 
turmele nu pot fi 
scoase la pășune.

în cele patru aima- 
ce din Gobi au fost 
create zeci de uniuni 
agricole, dotate cu

tehnică agricolă și 
specialiști, fiecare a- 
vind centrul său ad
ministrativ — somo
nul. precum și sedii 
ale brigăzilor de mun
citori agricoli. Un so
mon este îndeobște 
un orășel — cu toate 
așezămintele social- 
culturale necesare — 
școală, grădiniță, club, 
bibliotecă, magazine, 
spital și policlinică, cu 
clădiri de locuit do
tate cu lumină electri
că și apă curentă etc.

Gobi are ogoare, 
are drumuri străbătu
te de caravane de ma
șini. orașe si sate, 
laboratoare pentru 
selecția și. adaptarea 
plantelor, pentru ame
liorarea raselor de a- 
nimale, are un deta
șament muncitoresc 
tot mai puternic. Căci 
in anii puterii popu
lare, in pustiu au a- 
părut și embrioni ai 
industriei. Uriașele 
zăcăminte de combus
tibili energetici, de 
sare și minereu de 
fier descoperite aci 
au îmbogățit conside
rabil rezervele de ma
terii prime de care 
dispune Mongolia. Pe 
baza lor au fost crea
te primele exploatări 
miniere din Gobi și 
cele dinții întreprin
deri producătoare.

în zilele noastre 
Gobi a pășit pe fă
gașul unor mari pre
faceri și al unor ui
mitoare realizări — 
fenomene caracteris
tice dezvoltării în
tregii Mongolii pe ca
lea socialismului.

G. BONDOC



viața internațională
„Dezvoltarea comerțului și cooperării 

economice contribuie la întărirea păcii 
și securității"

ORIENTUL APROPIAT

Aprecierile unui studiu elaborat de secretariatul Comisiei 
economice a O.N.U. pentru Europa

GENEVA 25. — Corespondentul
Agerpres, C. Vlad. transmite : Intr-un 
studiu elaborat de secretariatul Co
misiei economice a O.N.U. pentru 
Europa asupra dezvoltării comerțu
lui $i cooperării industriale între 
țările europene se apreciază că. In 
ultimii ani. au fost înregistrate pro
grese sensibile pe plan bilateral, cit 
și multilateral, îndeosebi in ce pri
vește înlăturarea discriminărilor și 
restricțiilor aplicate in domeniul 
schimburilor comerciale. în același 
timp, constată studiul, cooperarea 
industrială a progresat mult, acor
durile in acest domeniu fiind acum 
parte Integrantă a acordurilor de 
comerț și plăți.

Documentul apreciază că ..in ca
drul consultărilor de la Helsinki asu

pra securității și cooperării in Eu
ropa a fost inaugurată o nouă etapă 
pe calea stabilirii de condiții menite 
sâ favorizeze stabilitatea internațio
nală și încrederea reciprocă in Eu
ropa : este de așteptat ca dezvol
tarea comerțului și a cooperării eco
nomice sâ contribuie la întărirea 
păcii și securității".

Progresele înfăptuite in domeniu] 
angajamentelor comerciale Est-Vcst, 
care vor facilita adoptarea de reguli 
de comerț general acceptabile, se 
arată in studiul menționat, vor des
chide, in același timp, calea instau
rării unei ' cooperări comerciale și 
economice multilaterale între statele 
europene cu sisteme economice și 
sociale diferite.

Gumeea-Bissau se bucură 
de o largă recunoaștere internațională 

Declarațiile președintelui Luis Cabrai
ALGER 25 (Agerpres). — ..Pro

clamarea statului nostru este re
percusiunea pe plan internațional a 
situației deja create in interiorul 
țării noastre, unde noi avem con
trolul efectiv a peste două treimi 
din teritoriu" — a declarat presei 
Luis Cabrai, președintele Republicii 
Guineea-Bissau, care, venind de la 
Moscova și indreptindu-se spre Co
nakry. a tăcut, simbătă, o escală 
tehnică la Alger.

Agenția France Presse relevă că, 
după ce a afirmat că lupta împo
triva forțelor portugheze continuă, 
Luis Cabrai a adăugat ; „Guvernul 
portughez este din ce in ce mai izo
lat. Dar noi considerăm că sfidarea 
lansată statului nostru este o sfida
re la adresa Africii, dat fiind că 
țara noastră este recunoscută de 
cea mai mare parte a țărilor afri
cane și este membră a Organizației 
Unității Africane".

■ no
In capitala Tanzaniei 

j-au încheiat lucrările conferinței 
ministeriale a statelor din Africa 
centrală și de est, consacrată pregă
tirii reuniunii la nivel înalt a state
lor respective, care urmează să aibă 
loc in luna iulie a anului viitor. în 
comunicatul dat publicității se sub
liniază importanta luptei împotriva 
regimurilor rasiste minoritare din 
sudul Africii, preconizind. totodată, 
creșterea sprijinului financiar, moral 
si militar acordat mișcărilor de eli
berare din teritoriile africane aflate 
încă sub dominație străină. Se cere, 
in același timp, retragerea trupelor 
israeliene din toate teritoriile arabe 
ocupate. precum și satisfacerea 
deeoturilor nat-ioaale -legitime al*, 
poporului pales ti nean.

0 reuniune secretă. Mi- 
nlștril de finanțe al S.U.A., Angliei, 
Franței. R.F.G. și Japoniei s-au re
unit, simbătă, in Franța, pentru ceea 
ce un comunicat publicat de Minis
terul francez al Finanțelor numea 
..un schimb de opinii privind proble
mele de perspectivă ale sistemului 
monetar internațional", transmit a- 
gențiile Associated Press și Reuter. 
Comunicatul este prima mențiune 
oficială despre aceste convorbiri. 
Agențiile citate adaugă că locul 
unde au loc convorbirile este ținut 
«ecret.

Delegația agricolă din 
SpCUlia, con^usa de Tomas Allen
de y Garcia-Baxter, ministrul agri
culturii, și-a încheiat vizita in Un
garia. în timpul vizitei, relatează 
agenția M.T.I.. ministrul spaniol a 
avut cu ministrul ungar al agricul
turii și industriei alimentare, Imre 
Dimeny, convorbiri asupra posibili
tăților de extindere a colaborării 
ungaro-spaniole in sfera industriei 
alimentare.

La Leipziga in«pul ■>«-» 
XVT-a Săptămină internațională a 
filmului documentar și de scurt me-

Reprezentantul președintelui Consiliului de Stat al României 
primit de președintele Consiliului prezidențial 

al R. D. P. a Yemenului
ADEN 25 (Agerpres). - La 25 no

iembrie. Mircea Malița, reprezen
tant al președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu. a fost pri
mit. la Aden, de președintele Consi
liului prezidențial al Republicii De
mocratice Populare a Yemenului, 
Salam Robcya Aii.

Președintele Consiliului preziden
țial al R. D. P. a Yemenului a adre
sat mulțumiri pentru mesajul per
sonal trimis de șeful statului român 
și a exprimat interesul pentru 
schimbul de vederi cu România.

în aceeași zi. Mircea Malița a fost 
primit de Aii Nasser Mohamed Has- 
sanlya, prim-mlnistru al R. D. P. a 
Yemenului, cu care a discutat pro
bleme legate de situația din Orien
tul Apropiat și acțiunile politice in 
cura de desfășurare pentru soluțio
narea el. Primul ministru, Aii Nasser 
Mohamed Hassaniya, a exprimat, cu 
acest prilej, dorința dezvoltării re
lațiilor cu Republica Socialistă 
România pe multiple planuri. în spi
ritul prieteniei șl solidarității din
tre cele doua țări si popoare.

REUNIUNI Șl CONTACTE 
DIPLOMATICE

CAIRO 25 (Agerpres). — Președin
tele Siriei. Hafez El Assad, a sosit 
la Cairo pentru o scurtă vizită și 
convorbiri cu președintele Egiptului, 
Anwar Sadat. Șeful statului sirian 
urmează să plece la Alger pentru a 
lua parte la conferința arabă la ni
vel înalt

★
TEL AVIV 25 (Agerpres). — Gu

vernul israelian s-a întrunit dumini
că pentru a examina o serie de pro
bleme referitoare la evoluția situa
ției din Orientul Apropiat, precum 
și la alegerile programate pentru 
luna decembrie. Cu acest prilej, re
latează agenția Reuter, generalul 
Aharon Yariv — reprezentantul is
raelian la intilnirile avute cu partea

egipteană la kilometrul 101. pe șo
seaua Cairo-Suez, pentru examina
rea unor aspecte ale realizării acor
dului de consolidare a încetării fo
cului — a prezentat cabinetului un 
raport privind rezultatele acestor 
convorbiri.

★
AMMAN 25 (Agerpres). — Bahjat 

Talhouni, șeful cabinetului regal al 
Iordaniei, va conduce delegația a- 
cestei țări la conferința arabă la ni
vel înalt, la care regele Hussein nu 
va participa — se spune într-o de
clarație guvernamentală publicată, 
simbătă. la Amman. Talhouni va fi 
purtătorul unui mesaj al regelui 
Hussein către șefii de state arabe 
participanti la conferință.

D BHOQSaCQIHOaO

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMITi

traj. Cu acest prilej, vor fi prezen
tate 169 de filme din 40 de țări, 
printre care și România, precum 
și filme realizate de O.N.U. și 
UNESCO. Din tara noastră parti
cipă o delegație de cineaști condusă 
de Dumitru Ghișe, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste.

0 violentă furtunăs a abă- 
tut asupra nordului Marii Brita- 

jrui, provocind două victime irrjrin- 
dul populației. La Edinburgh, un 
pieton a fost împins sub un autobuz, 
de vintul ce 6ufla cu putere.- iar un

alt trecător a fost zdrobit de un gri
laj care s-a prăbușit. Furtuna a pro
vocat importante pagube materiale. 
Numeroase acoperișuri au fost smul
se complet. Pe autostrada din apro
piere de Durham, după o suită de 
accidente, circulația a fost întrerup
tă, iar cursele spre Newcastle au fost 
anulate.

Banca Națională a R. P. 
Un^ai6 a °^nut- dln partea a 13 
bănci japoneze, un’ cre'dît financiar 
in sumă de 50 milioane de dolari, 
amortizabil in 12 ani. •' 7.

Manifestație la Paris împotriva scumpirii vieții

Ld PariS s"au ^ncheia^ lucră
rile Congresului Partidului Radical. 
Jean Jacques Servan-Schreiber a 
fost reales președinte al partidului. 
Referindu-se la rezultatele congresu
lui de la Paris, agenția France 
Presse menționează că lucrările au 
permis realizarea unității partidului, 
in cadrul căruia s-au manifestat, în 
mod tradițional, mai multe tendințe. 
Se apreciază însă că președintele 
reales va avea de înfruntat o „opo
ziție internă" care, deși învinsă, nu 
va dezarma.

Două violente explozii 
s-au produs la Larnaca (Cipru), în 
fața localurilor sediilor unor organi
zații sindicale. O altă explozie de a- 
ceeași natură a avut loc în fața loca
lului Partidului Progresist al Oame
nilor Muncii (A.K.E.L.) din localita
tea Ăradlpou (regiunea Larnaca). A- 
ceste atentate, apreciază cercuri ale 
observatorilor politici, citate de agen
ția France Presse, par a marca debu
tul unei campanii de violență împo
triva partidului A.K.E.L., care a de
nunțat activitățile desfășurate de a- 
depții generalului Grivas.

Sonda spațială „Pio- 
11661-10° lansată la 2 martie 1972, 
urmează să transmită, începînd de 
luni, primele imagini în culori ale 
planetei Jupiter, de la o depărtare de 
aproximativ 4,5 milioane km. După 
o săptămină însă, distanța va fi de 
numai 130 000 km, existind astfel 
condiții deosebit de favorabile pen
tru transmiterea pe Pămint a unor 
informații de natură să rezolve une
le din enigmele planetei-gigant (cea 
mai mare din sistemul solar). Pină 
în prezent, telescoapele terestre nu 
au fost capabile să străpungă stratul 
de nori care învăluie planeta. -

Concursul anual din ca
pitala britanică pentru 
celei mai frumoase femei din lume 
s-a încheiat prin desemnarea, din- 
tr-un număr de 53 finaliste, a tine
rei americane Marjorie Wallace, in 
virstă de 19 ani.

GRECIA

Forțele armate au preluat puterea
— anunță un comunicat al

ATENA 25 (Agerpres). — „Forțele 
armate au preluat puterea, ca ur
mare a gravelor pericole care ame
nințau națiunea'', a anunțat, dumi
nică dimineață, postul de radio 
Atena, citat de agențiile Franco 
Presse șl Reuter,

Postul de radio a precizat că ge
neralul Fedon Ghizikls. comandan
tul armatei I, a depus, duminică dl-

postului de radio Atena

mineață, Jurămintul ca președinte al 
republicii.

Agenția France Presse informea
ză, de asemenea, că centrul Atenei 
a fost ocupat. încă din primele ore 
ale dimineții, de tancuri, care au 
blocat străzile, lnterzicind orice cir
culație. Toate legăturile telefonice 
sint întrerupte. Aceeași situație este 
șl la Salonic.

MODIFICĂRI ÎN COMPONENȚA 

CABINETULUI JAPONEZ
TOKIO 25 — (Corespondență de 

la P. Diaconu) ; Premierul Kakuei 
Tanaka a procedat, duminică, la o 
remaniere de amploare, pentru so
luționarea a ceea ce a calificat, in 
cursul unei conferințe de presă, 
drept „cea mai dificilă perioadă de 
după război" în politica economică.

Au fost schimbați 11 din cei 19 
membri al cabinetului ; Takeo Fu
kuda (unul din liderii P.L.D.) a 
primit portofoliul finanțelor (deve
nit disponibil prin decesul iui 
Kiichi Aichi).

Colaboratorii apropiați ai premie
rului, Masayoshi Ohira, Yasuhiro 
Nakasone și Takeo Miki, au fost 
menținuți tn posturile cheie ale gu
vernului — la Externe, Ia Ministe

rul Comerțului Internațional și In
dustriei și, respectiv, în postul de 
vicepremier și director general al 
Agenției pentru mediul înconjură
tor. Susumu Nikaido a rămas, de 
asemenea, in funcția Importantă de 
șef al secretariatului cabinetului.

Postul de ministru al agriculturii 
șl silviculturii a fost ocupat de Ta- 
dashi Kuraishi, care a fost elibe
rat din funcția de președinte al Co
mitetului politic al P.L.D., ocupată 
acum de Mikio Mizuta.

Aceasta este cea de-a doua rema
niere importantă efectuată de la 
instaurarea guvernului Tanaka, In 
iulie 1972, după cea din 22 decem
brie anul trecut.

După remanierea 
guvernamentală din Suedia

Recent a avut loc în 
Suedia o remaniere 
guvernamentală pe 
care ziarul britanic 
..Times" a calificat-o 
drept „cea mai drama
tică de la sfirsitul ce
lui de-al doilea război 
mondial". Au fost 
create trei ministere 
noi : al locuințelor, al 
muncii și al afaceri
lor comunale. Cinci 
miniștri din vechiul 
cabinet au fost înlo
cuit!.

Remanierea are loc 
In contextul intrării 
in vigoare a unor 
dispoziții de limita
re a prerogativelor 
regale, care au fost a- 
doptate odată cu în
coronarea regelui Cari 
al XVI-lea. Gustav. 
Se prevede, între al
tele. ca monarhul să 
nu mai fie șeful su
prem al armatei și să 
nu mai prezideze de- 
cit o dată pe trimes
tru ședințele Consi
liului de Miniștri ; el 
pierde, totodată, drep
tul de a propune un 
nou prim-ministru in 
caz de criză guverna
mentală — prerogati
vă ce trece in com
petenta președintelui 
parlamentului.

Remanierea este 
strîns legată de fap
tul că la recentele a- 
legeri Partidul So
cial-Democrat. aflat 
la conducerea tării de 
41 de ani fără între
rupere. a pierdut un 
număr de șapte man
date. în prezent, cele 
două partide muncito
rești pe care se spri
jină cabinetul — Par
tidul Social-Democrat

și Partidul de stingă 
— comuniștii, care in 
urma succesului înre
gistrat la ultimele a- 
legeri a mai adăugat 
două mandate la cele 
17 deținute anterior — 
dețin în Rikstag 175 
de locuri, tot atîtea 
cit și coaliția partide
lor burgheze.

Schimbările din rln- 
durile cabinetului și 
îndeosebi cele trei noi 
ministere create de
notă intenția conduce
rii social-democrate 
de a concentra aten
ția jâsupra. unor pro
bleme care preocupă 
opinii publică suede
ză/'‘lie la-si .. șpori 
popularitatea si a a- 
trage astfel de partea 
coaliției guvernamen
tale deputati ai opo
ziției. evitînd astfel 
organizarea de noi a- 
legeri. După cum o 
arată chiar denumirea1 
ministerelor nou crea
te. între problemele la 
ordinea zilei se deta
șează fenomenele de 
slăbire a conjuncturii 
economice. scăderea 
indicelui de folosire a 
miinii de lucru și 
creșterea prețurilor, 
ca urmare a cursului 
inflaționist. Totodată, 
se urmărește stăvili
rea nemulțumirilor 
fată de o fiscalitate 
considerată de ex- 
perți ca excesivă.

Pentru a face fată 
unora dintre proble
mele acute ale socie
tății suedeze, social- 
democratii și-au pro
pus — după cum a- 
rată ziarul ameri
can „International He

rald Tribune" — un 
amplu program eco
nomic, care ar preve
dea, intre altele : 
crearea de noi locuri 
de muncă (după unele 
estimări pină la circa 
20 000 de noi posturi), 
ameliorarea alocațiilor 
familiale, reducerea 
șomajului de la 3 la 2 
la sută și creșterea in
demnizației de șomaj, 
reducerea impozitelor, 
dezvoltarea construc
ției de locuințe. îm
bunătățirea condițiilor 
de muncă, o mai 
mare participare a 
Salariaților la luarea 
deciziilqr în între
prinderi. Acest pro
gram. care presupune 
cheltuieli de circa 600 
milioane dolari, se va 
încadra în politica 
guvernamentală de in
vestiții care inclu
de și preocupările 
pentru lichidarea de
ficitului bugetar, a 
sechelelor recesiunii 
economice de acum 
doi ani. precum și so
luționarea unor pro
bleme ca dezvoltarea 
zonelor îndepărtate 
de „centrele de gravi
tație" industrială, pla
nificarea urbanistică, 
protecția mediului în
conjurător împotriva 
poluării etc.

Rămine de văzut în 
săptăminile următoa
re care vor fi prime
le rezultate ale noi
lor măsuri preconiza
te de guvern si în ce 
măsură vor duce ele 
la clarificarea situa
ției politice interne.

T. PRELIPCEANU

INDIENII SUDAMERICAN1 
AU AJUNS ÎN AUSTRALIA? 
în luna mai, anul acesta, o 
expediție formată din trei plu
te, avi nd la bord 12 persoane, 
majoritatea cercetători științi
fici, a părăsit țărmurile Ecua
dorului cu destinația Australia. 
Expediția a fost organizată pen
tru a se demonstra că indienii 
din America de Sud ar fi pu
tut ajunge In insulele Poline- 
ziei și chiar pe coasta Austra
liei. De altfel, plutele Întrebu
ințate au fost construite din 
același material și în același 
mod cum ar fi procedat acum 
trei secole indienii ecuadorieni 
huancavilca. Recent, temerarii 
navigatori și-au realizat țelul, 
străbâtind cel circa 16 300 de 
kilometri ce-1 despărțeau de 
țărmul Australiei.

UNIC PE TERRA. în sta
tul indian Maharastra se gă
sește un crater meteotffC 
unic pe pămint. El oferă posi
bilitatea de a verifica, aici, pe 
Terra, ipoteza cu privire la 
originea craterelor de pe Lu
nă. Probele de rocă luate cu 
prilejul forărilor în craterul te
restru au dat la iveală exis
tența în roca de bazalt a unor 
sfere mici de sticlă, topită — 
după cum apreciază oamenii de 
știință — in timpul impactului. 
Aceste sfere, comparate cu 
cele aduse de pe Lună, par să 
ateste originea comună a Pă- 
mintulul și a satelitului său 
natural. De altfel, și - analiza 
de laborator a sferelor de ma
terie sticloasă selenară terestră 
a demonstrat asemănarea in ce 
privește compoziția lor chimi
că. Craterul din India are dia
metrul de 2 km și adîncimea 
de 150 m și datează cam de 
acum 50 mii de ani.

STADIONUL DE GHEAȚA.
Acest patinoar alpin, con

struit la o altitudine de 1691 
metri, în munții Alatau, este 
unul din cele mai indrăgite 
locuri de antrenament ale ama
torilor de sporturi de iarnă din 
U.R.S.S. și de destindere pen
tru locuitorii Alma-Atei. Ame
najat in urmă cu două decenii, 
distrus de o avalanșă in 1965, 
complexul MEDEO a fost re

PENURIA DE ENERGIE: PREOCUPĂRI ÎN ÎNTREAGA LUME
în 7 țări vest-europene — duminică fără automobile

Șapte țări vest-europene au decis pină acum să interzică circulația 
rutieră in zilele de duminică. După Olanda și Belgia, care au adop
tat această măsură mai înainte, duminică 25 noiembrie, a venit rindul 
Germaniei federale, Italiei, Danemarcei, Luxemburgului și Suediei.

STATELE UNITE intenționează, de asemenea, sâ interzică circu
lația automobilelor in zilele de duminică ; intre timp, numeroase cen
tre de aprovizionare cu benzină sint nevoite să-și sisteze livrările din 
lipsă de carburanți.

GUVERNUL NORVEGIAN a dispus ca centrele de benzină să 
fie închise in zilele de sfirșit de săptămină.

CHIAR ȘI VATICANUL a hotărit interzicerea funcționării celor 
patru pompe de benzină de care dispune, simbătă după-amiază și du
minica.

Continuo creșterea prețurilor
Săptămină trecută LIBIA a mărit din nou prețul de referință^ la . 

petrolul său, ridicindu-1 la 9 dolari barilul, deși cu 15 zile in urmă îl 
sporise de la 4 la circa 8 dolari. De curind. petrolul brut tunisian a fost 
vindut la 12 dolari barilul. în ci te va luni, prețurile la petrol au crescut 
de aproape patru ori și acest proces continuă.

(Ziarul „Le Monde")

R.F.G. Prețul benzinei și al produselor petroliere de toate genurile 
își menține tendința de creștere. Litrul de combustibil pentru mo
toare Diesel (folosit adesea și pentru încălzirea clădirilor) a ajuns 
la 1.20 mărci.

FRANȚA. Surse din industrie afirmă ca sporirea fara precedent a 
prețurilor, alături de raționalizarea unor livrări. începe să afecteze fir
mele care folosesc petrolul pentru obținerea unor produse secundare. 
Aceasta se referă, in special, la consumatorii de PVC monomeri. stiren, 
polietilen — toate folosite in industria produselor din mase plastice și 
a cauciucului sintetic. (Agenția Reuter)

Noi tarife la I.A.T.A.
Companiile aeriene membre ale Asociației de transporturi aeriene 

Internationale (I.A.T.A.) au hotărit să sporească tarifele pentru a putea 
face față creșterii prețurilor la carburanți. Hotărirea respectivă prevede 
un spor de 6 la sută la tarifele transporturilor de pasageri pe 
toate rutele.

S.U.A.: Experiențe în folosirea petrolului sintetic
Statele Unite au procedat săptămină trecută la utilizarea, pentru pri

ma oară, a petrolului sintetic derivat din cărbune. Un distrugător a 
navigat timp de 24 ore in largul zonei Philadelphia, funcționînd pe bază 
de petrol sintetic. Costul afcestui gen de carburant este evaluat la 
4.50 dolari barilul. Un program de cercetări în acest domeniu a fost 
lansat încă in 1962, dar rentabilitatea sa nu s-a vădit decit acum, în con
dițiile creșterii pe plan mondial a costului petrolului.

(Agenția France presse)

FRANȚA : Un vast proiect pentru obținerea 
de combustibili nucleari

Franța va construi, începînd de la 1 ianuarie 1974, o uzină de di
fuziune gazoasă producind Uraniu-235, in vederea producției de ener
gie electro-nucleară. Această hotărire reiese dintr-un discurs al lui 
Jean Charbonnel, ministrul dezvoltării industriale și științifice, ros
tit vineri in Adunarea Națională franceză.

Această uzină, a cărei construcție eșalonată va permite darea el 
in funcțiune, intr-o primă fază, în 1979, ar urma sâ aibă in final 
(prevăzut pentru anul 1985), o capacitate de producție suficientă pen
tru a asigura alimentarea cu combustibil nuclear a 80 centrale de 
1 000 megawați, ceea ce ar Îngădui o economie anuală de 120 de mi
lioane tone de petrol.

Politica energetică a Franței, a declarat J. Charbonnel, „vrea să 
fie o politică independentă și de continuitate".

(Agenția France Presse)

JAPONIA : Prioritate dezvoltării energiei atomice
Pentru a depăși actuala criză a petrolului, guvernul japonez a 

hotărit să dea prioritate dezvoltării energiei atomice. Japonia urmea
ză a fi dotată in măsură suficientă, pină in 1985, cu echipamente 
menite să furnizeze un asemenea tip de energie.

Totodată, guvernul japonez Intenționează 6â accelereze dezvolta
rea programului „Sunshine*1 — de utilizare a căldurii solare, precum 
și a acelei subterane — ca resurse de energie — pină la sfirșitul a- 
cestui secoL

(Agenția Kyodo)

R.F.G.: Studii pentru producția de petrol din cărbune

Prof. Horst Ehmke, ministrul vest-german al cercetărilor în do
meniile științei și tehnicii, a anunțat vineri că au fost reluate stu
diile in vederea producției de benzină pe bază de cărbune. El a ară
tat că intr-un termen scurt R.F.G. trebuie să utilizeze cit mai bine 
propriile sale resurse in acest sens. Un alt proiect, preconizat cu 
acest prilej, se referă la exploatarea prin mijloace automatizate a 
minelor carbonifere. Totodată, vorbitorul a precizat că guvernul 
vest-german va adopta in acest an cel de-al patrulea program de dez
voltare a energiei nucleare, prevăzind, in acest sens, alocații buge
tare de 6 miliarde mărci.

Turnâtoria din orașul japonez Kawaguchi este în plină activitate. Aici
se produc sobe încălzite cu cărbune, mult solicitate în prezent de 

populația Japoniei

construit, modernizat șl redat 
publicului. „Nucleul" patinoa
rului il constituie arena de 
gheață cu trei piste, insum|n& 
o suprafață de 12 500 mp. Ghea
ța este produsă de patru mari 
instalații frigorifice care asi
gură funcționarea patinoarului 
timp de 7 luni de zile pe an. 
Pe coama muntelui, ceva mai 
sus de „stadionul de gheață" se 
construiește în prezent o bază 
sportivă pentru iubitorii schiu
lui alpin.

ȘI PITICI, ȘI URIAȘI. După 
15 ani de neobosite eforturi, 
Giulio Farabella (din Ar
gentina) a izbutit, prin în
crucișări succesive să obțină o 
rasă miniaturală de cai. Exem
plarele sale sint mai mici de- 
cit... un cîine voinic. Cel mai 
mărunt căluț cântărește 12,5 kg 
și are înălțimea de 38 cm. Noua 
rasă cabalină este foarte rezis
tentă la îmbolnăviri și, spre 
deosebire de animalele obișnui
te care pot transporta poveri 
cintărind de 5 ori propria greu
tate, liliputanii duc încărcături 
de 20 de ori mai grele dcit ei 
înșiși.

Experiențele lui Farabella 
s-au desfășurat și în sens in
vers. Performanța realizată 
pină în prezent în domeniul 
cailor uriași — un patruped in 
greutate de 1 307 kg, înalt de 
2,30 m. Acest uriaș cabalin, con
sumă zilnic 25 kg de ovăz, față 
de numai 250 gr, necesare seme
nilor săi piiticL

UN ENGLEZ DIN PATRU 
SUFERĂ DE REUMATISM. A- 
fecțiunile reumatice constituie 
boala cea mal răspîndită în 
Marea Britanie — un englez 
din patru fiind atins de ea — 
iar artrita este cauza cea mal 
frecventă a incapacității fizice 
— se arată intr-un raport pu
blicat la Londra de către Mi
nisterul englez al Sănătății 
Publice. în 1970, ca urmare a 
acestei boli, economia britanică 
a pierdut 37 milioane de zile 
muncă. In raport se arată, de 
asemenea, că cei ce exercită a- 
numite profesiuni, ca, de pildă, 
minerii, docherii, conducătorii 
.de autobuze, sint mal expuși la 
Îmbolnăviri reumatice decît 
alte categorii de lucrători.
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