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Convorbiri între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

si tovarășul Aristides Pereira 9 9

„TINERETUL-factor activ în îndeplinirea cincinalului înainte de termen!“

MUNCA POLITICĂ 
sprijinul tel mai 

prețios al producției
Filatura din Oltenița a trecut în al patrulea 

on de producție. O unitate noua, fâcind parte 
din numeroasele siluete zvelte care se profilează 
în noul peisaj industrial al țârii, unde una din 
unitățile de măsură este... tinerețea. La ,,por
nire" media de vîrstâ era de 19 ani. Acum a

mal .imbâtnnt' : 21 da aai. Sc c-ct a - eva 
aproape 2 000 de -tec st, s-c- co-sxt-t ce-a 
lungul puținului timp «ntr-e Der
oa-e sees: coectrir unit ccecri —a*» e
a existat de la înceaut *

Pe un teren, obișnuit de cînd 
• lujpea ca primăvara și toam
na^® fie „scărmănat* de lama 
plugului pentru ca vara să se 
odihnească la umbra lanurilor 
de grîu și porumb, s-a născut 
acum trei ani filatura de bum
bac și fire sintetice. Marea ma
joritate a tinerelor fete de prin 
împrejurimi și-au părăsit preo
cupările tradiționale, îmbrăți- 
șind meseria de filatoare. Ceva 
cu totul nou și neobișnuit. Ne
obișnuită era mai ales integra
rea într-o disciplină de produc
ție. Tovarășul Ilarion Cozea, 
directorul filaturii, își aminteș
te : „Treaba n-a fost deloc u- 
șoară. Toți cel angajați — pro- 
veniți în majoritate din mediul 
rural — își păstrau obiceiurile, 
concepțiile, comportările. Dar 
Intr-un timp relativ scurt am 
reușit să plămădim un colectiv 
închegat și matur*.

Bineînțeles, ca să se ajungă 
aici s-au depus eforturi deo
sebite, folosindu-se forme de 
lucru adecvate realităților exis
tente. Dintre toate cele care 
«-au folosit, și se folosesc și în 
continuare, sînt frecvent amin
tite formele și modalitățile 
muncii politice. „E foarte sim
plu — am reținut din discuția 
cu directorul întreprinderii — 
să-i bagi omului mîna în plic 
și să-1 „arzi*. Dar îl poți aduce 
pe drumul cel bun și cu alte 
mijloace. Nu numai prin meto
de administrative îl poți în
drepta. Umblăm >1 la sufletul 
lui*.

COLECTIVUL ESTE PREZENT 
PRETUTINDENI

Cu o dezinvoltură demnă de 
remarcat,
«ecretara comitetului , U.T.C., 
prinse de organizațiile U.T.C. 
Aveam să aflu, astfel, despre 
un ciclu de acțiuni cuprinse ln- 
tr-un program săptăminal cu
noscut sub denumirea de „Joile 
filatoarelor". Pe lingă întilnirile 
organizate cu diferiți conducă
tori ai locurilor de muncă, cu 
activiști de partid, de stat șl 
U.T.C., aici își găsesc locul și 
condusurile profesionale, spec- 
tacJKle în cinstea fruntașilor Si 
altele. Complexitatea și varie
tatea modalităților de acțiune 
politică este exprimată și de 
gama largă a expunerilor pe di
ferite teme, prelucrarea docu
mentelor de partid, discuțiile 
cu tinerii pe marginea proble
melor de producție, diferite vi
zite la muzeul de istorie al ora
șului, precum și la alte obiec
tive din țară. Mesele rotunde 
din care amintim pe cea cu 
tema : „Munca și rolul ei în 
formarea personalității umane*, 
concursurile pe teme de polite
țe, de comportare în societate, 
6erile de poezie și cele de dans 
întregesc preocupările organi-
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rației U.T.C. Preocupări care 
vizează educarea tineretului sub 
toate aspectele, atit profesional 
cit și al ridicării continue a

Joi dimineața au continuat 
convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, și tovarășul Aris
tides Pereira. secretar ge
neral al Partidului African al 
Independenței din Guineea- 
Bissau și Insulele Capului Ver
de. care împreună cu o dele
gație a P.A.I.G.C. face o vizită 
de prietenie în țara noastră la 
invitația C.C. al P.C.R.

Din delegația P.A.I.G.p. fac 
parte tovarășii : Jose de Figuei
redo Araujo, membru al Comi
tetului Executiv al P.A.I.G.C., 
ministru de stat însărcinat cu 
problemele Secretariatului Ge
neral al Guvernului, și dr. Fi
delis Almada, membru al Con
siliului Superior al P.A.I.G.C., 
ministru al justiției și al popu
lației.

La convorbiri au participat 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
Cornel Burtică, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ște
fan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., general-colonel Ion 
Coman, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., și Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la*C.C. 
al P.C.R.

în cadrul ; convorbirilor, a 
continuat schimbul de informa
ții între cele două delegații, 
s-au identificat noi posibilități 
de dezvoltare și adîncire a re
lațiilor de prietenie și colabo
rare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul African al 
Independenței din Guineea-Bis- 
sau și Insulele Capului Verde 
și s-a efectuat un amplu schimb 
de păreri cu privire la lupta de 
eliberare a popoarelor din A- 
frica și la unele aspecte ale si
tuației internaționale.

Cu acest prilej a fost subli
niată necesitatea promovării în 
viața internațională a unor re
lații noi bazate pe egalitate și 
respect reciproc, pe renunțarea 
la forță, pe eliminarea forței și

dictatului din relațiile interna
ționale.

în legătură cu înțelegerile la 
care s-a ajuns, cele două de
legații au convenit să adopte o 
declarație comună.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

a reținut apoi pe membrii de
legației P.A.I.G.C. la dejun.

Din partea română au parti
cipat tovarășii Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Cornel 
Burtică, Miron Constantinescu, 
Mihai Gere, Ștefan Andrei, ge
neral-colonel Ion Coman, mem
bru al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R., și Con
stantin Vasiliu, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

în timpul dejunului, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Aristides 
Pereira au rostit scurte toasturi.

în toastul său, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, exprimind 
satifacția conducerii partidului 
și statului nostru pentru bune
le relații pe care le are cu 
Partidul African al Indepen
denței din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde și cu 
Republica Guineea-Bissau a 
spus :

„Dat fiind faptul că este pri
ma vizită a unei delegații după 
proclamarea ca stat a Republi
cii Guineea-Bissau, aș dori să 
apreciez această vizită ca un 
moment deosebit de important 
în dezvoltarea relațiilor viitoa
re dintre statele noastre.

Noi sîntem bucuroși că între 
partidele și țările noastre există 
relații de bună colaborare de 
vreme îndelungată, că acestea 
s-au manifestat activ, pornind 
de la lupta pe care o duce po
porul dv., împotriva colonia
liștilor, pentru eliberarea sa și 
pentru afirmarea independenței 
și suveranității.

Aș dori să afirm cu acest 
prilej solidaritatea deplină și 
sprijinul activ în lupta pe care 
o duceți împotriva dominației 
colonialiste portugheze și să vă 
asigurăm că și în continuare 
vom face tot ceea ce putem 
pentru a vă acorda întregul 
sprijin în vederea obținerii vic
toriei depline. Sper că înțele
gerile la care am ajuns cu pri

vire la relațiile dintre țările 
noastre, la colaborarea pe plan 
economic, politic și diplomatic 
vor constitui factori importanți 
pentru activitatea viitoare. Con
sider că colaborarea in condi
țiile luptei pe care o duceți se 
înscrie în contextul luptei ge
nerale a popoarelor împotriva 
colonialismului, neocolonialis- 
mului, a imperialismului, pen
tru dreptul de a fi pe deplin 
stăpîne pe destinele lor.

Doresc să toastez pentru vic
toria deplină a poporului din 
Guineea-Bissau sub conducerea 
P.A.I.G.C., pentru a obține 
succese pe calea dezvoltării in
dependente, a ridicării bună
stării și fericirii poporului său, 
pentru o bună colaborare între 
Partidul Comunist Român și 
Partidul African al Indepen
denței din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde, între 
țările noastre.

în sănătatea tovarășului Pe
reira și a celorlalți tovarăși !“.

Răspunzînd, tovarășul Aristi
des Pereira a spus în toastul 
său :

„Nu avem multe cuvinte de 
adăugat după convorbirile pe 
care le-am avut și după ospi
talitatea atit de frățească de 
care ne-am bucurat pe pămîn- 
tul românesc, conform tradiții
lor sale. Nu avem de exprimat 
aici decît întreaga noastră sa
tisfacție pentru modul cum s-a 
desfășurat vizita noastră în cele 
cîteva zile petrecute în Româ
nia.

După cum bine știm, există 
multe puncte comune în lupta 
pe care o ducem cu toții, atit 
noi care ducem încă lupta cu 
armele în mînă, cit și poporul 
român pentru asigurarea pro
gresului său și fericirii sale 
sub conducerea înțeleaptă a 
partidului său și a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Dorim acum să toastăm în 
sănătatea tovarășului Ceaușescu, 
să-i urăm viață îndelungată, să 
toastăm pentru prietenia și so
lidaritatea între popoarele noa
stre*.

Convorbirile și dejunul s-au 
desfășurat, intr-o atmosferă de 
caldă prietenie și de înțele
gere reciprocă.

Vtrdtia l*cr.s Sziai ce !« Fsbrica dt eeau plastice „Victoria" 
cei Oradea este cmxatd oeatra realatnls pe care le obține in 

tadrpâwcs p deoist^a abaci c plaaului da producție.
Fcto: ȘT WE7SS

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

• Ambasadorul R. P. Polone
Hotărîrea Comitetului Executiv al C. C. al P. C. R. in legătură 

cu dezvoltarea energeticii și măsurile de economisire a 
combustibililor șl energiei electrice

MOBILIZATOR PROGRAM
DE ACȚIUNE

1 PATRIOTIC
14 NOIEMBRIE ÎN PAGINA a 2-a

700000 kW
mai puf in!
Promptitudinea cu care întregul popor răspunde recentei 

hotăriri a Comitetului Executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român privind reducerea consumului de 
combustibili și energie electrică a si fost înregistrată la apa
ratele de mâsurâ ale sistemului energetic național. Astfel, 
fațâ de puterea electricâ programată pentru a acoperi con
sumul de vîrf al zilei de 14 noiembrie, necesar pe intreaga 
țara, s-a consemnat o scădere a acesteia cu circa 
100 000 k.W.

Continuarea ÎN PAGINA A 2-A:
anchetei 
noastre
privind 

manualul 
școlar și 

contribuția 
sa la educarea 

moral* 
cetățeneasca 

a elevului

ADEVĂRURILE
NU SE DESCOPERĂ
DOAR CU DEFINIȚII
• OPINII DESPRE MANUALELE DE ȘTIINȚE SOCIALE.
• MANUALUL DE PSIHOLOGIE ARE IN VEDERE... PSIHOLO

GIA? • AU CUVÎNTUL ELEVII.

• SPIRITUL GOSPODĂRESC 
ÎȘI ARATĂ ROADELE j

- inițiative și realizări în unități )
ale industriei siderurgice, chimice,

ușoare etc
V

• ÎNTĂRIREA DISCIPLINEI
o importantă cale pentru stăvilirea risipei de combustibil

în ziua de 15 noiembrie a.c., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
a primit pe Wladyslaw Wojta- 
sik care și-a prezentat scrisorile 
prin care este acreditat în calita
te de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Populare Polone în țara noastră.

In cadrul solemnității au luat 
cuvîntul, ambasadorul Wladys
law Wojtasik și tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consi
liului de Stat al Republicii So
cialisto România.

După prezentarea scrisorilor, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
avut o convorbire cordială, to

vărășească cu ambasadorul po
lonez, Wladislaw Wojtasik.

La ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare și la con
vorbire, au participat Constan
tin Stătescu, secretarul Consi
liului de Stat, și Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe. Au fost, de asemenea, 
prezenți membri ai ambasadei 
R. P. Polone Ia București.

• Directorul Agenției Ateniene de Știri
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a primit, 
joi dimineața, pe Chris tophor

Bitsides, director general al A- 
genției Ateniene de Știri.

La întrevedere a participat 
tovarășul Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat 
oaspetelui un interviu pentru 
Agenția Ateniană de Știri și Te
leviziunea greacă.

• Directorul ziarului „Acropolis*
Joi după-amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge* 
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste

România, a primit pe Christos 
Philippidis, editor și director al 
ziarului „Acropolis".

La întrevedere a participat to
varășul Cornel Burtică, membru

supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Președintele Consiliului de 
Stat a acordat, cu acest prilej, 
un interviu pentru ziarul „Acro
polis".

• Președintele și director general al Uzinelor 
„Renault*

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a primit 
la 15 noiembrie pe Pierre Drey
fus. președinte și director general 
al Regiei Naționale a Uzinelor 
„Renault", care face o vizită în 
țara noastră.

La întrevedere au participat 
tovarășii Manea Mânescu. vice

președinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, loan 
Avram, ministrul industriei cons
trucțiilor de mașini grele.

Cu acest prilej, a avut Ioc o 
convorbire cordială în cadrul 
căreia au fost abordate proble
me privind cooperarea dintre 
întreprinderile specializate româ
nești și Uzinele „Renault", pre
cum și alte aspecte ale colabo

rării dintre industria noastră cons
tructoare de mașini și cunoscuta 
firmă franceză. Schimbul de ve
deri a relevat buna conlucrare 
de pînă acum și a pus în evi
dență interesul comun pentru 
impulsionarea și extinderea ari
ei de cooperare în domeniul 
construcțiilor de mașini, pe baze 
reciproc avantajoase, pentru 
valorificarea largilor posibilități 
existente în acest sens.

SATUL SI OAMENII LUI
Străbat zona de sud a Ar

geșului. Afrimețti, Zucelzați, 
Urluieni, Brabeti, Mala, Min
ăm, Ciocețti, Șetâreosoz. Biria, 
Podițor, Moziceni Voie, Bă- 
dești — douăsprezece sate apar- 
țintnd unei singure comune, 
Biria. II000 de oameni, are lo
calitatea ți aici, la Biria, mai 
mult ca oriunde — sau, poate, 
la fel ca oriunde — se poate 
corbi despre efectul generos al 
infuziei de tinerețe. Multe sini 
argumentele care pledează pen
tru acest „specific locaT. Aș 
opta pentru unul — ți nu la tn- 
fimplare — pe care mi-l propu
ne unul din frații Dacid — Ion 
David, țeful secției de mecani
zare. ,,Se zice — îmi spune Ion 
Dacid —* că tineretul este re
ceptiv la nou, că aceasta consti
tuie una din trăsăturile lui esen
țiale. Ei bine, la noi în sat acest 
lucru se traduce pe deplin 
ceea ce privește pasiunea pen
tru tractor. Noi, tinerii, cm fost 
cei ca-e ne-am înrolat m pri
mele rinduri ale acestui nou 
eșalon calificat al muncii. As
tăzi, peste 50 de tractoare, mi- 
nuite de oameni tineri, daxonea- 
ză pe ulițele unui singur sat — 
Mozăceni Vale".

Vorbeam de frații Dacid ți 
pot susține că această famdie a 
fost între primele receptive la

pulsul nou el vieții, al muncii. 
Ei sini primii care au urcat pe 
tractor ți tot primii care i-att 
ajutat pe ceilalți consăteni si 
facă păsul. Unul din frați. Con
stantin Decid, la 35 de ani, este 
astăzi directorul S-M-A-ului. 
Prislea. Dumitru. are ți el 9 ani 
de meser-.g ți este acum țelul 
unei secții de mecanizare. Lsm 
întrebat dacă nu s-ar fi „des- 
curcaC msi bine prin alte părți.

Este, aceasta, ideea pe cere, cu 
sn curist sau azzd. țms s-o ar- 
gzmersteze prin faptele lor ți 
:--~eru cooperatori Cheorghe Ne
gru, Gcbneia Necțesvu, Floarea 
E't zzu, F rușina Crietont, tneca- 
-zzotorii Marin Enechț, Radu 
Ricgenu. Lie Esercu, despre 
cere ingmend, țef al CJLP. Ja- 
^âtireu". Petre Diaeseu, îmi 
corbeu cu cucirOe de •erețimti 
îaudi. ^Acem peste de bre-

cretarul comitetului comunal
U.T.C. Este in firea noastră, a 
celor tineri, râmați acasă, să 
muncim, ințelegind că prin a- 
ceasta nu ne facem decît dato
ria. N-azem timp de cuvinte 
mari, dar r^eme de muncit se 
găsețte totdeauna. Asta am în
țeles noi să punem la baza vie
ții noastre de organizație. Cei 
•v» mtdți eu intens; au fast.

TRANDAFIRII
PRIMARULUI

„Poate — mi-a răspuns — p 
chiar gm fost prin alte locuri. 
Dar eu zic că rătăcit". Ve
deți dc., mama mea are 62 de 
ani ți continuă să lucreze la 
C^A-P. Amu acesta a muncit in 
acord global două hectare yi ju
mătate de porumb. Unde putea 
să fie, atunci, locul meu

La fel zic clți numeroși tineri. 
Respectul față de satul care te-a 
crescut ți te iubește nu-l poți 
arăta decît atațindu-te de el, 
muncind pentru înălțarea lui.

*,e octree de mumă. Intre aces
tea, circa 200 sznt tinere. Fie
care tiaăr muncește H acord 
șic bal o suprafață egală o» cea 
s cirstmdloT. Aceasta inseaasnâ 
ci fiecare ftnâr răspunde de 
r-oducția a 1,5 ha porumb, 05 
ha floarea-soarelui, 10 ari tutun, 
10 ari fasole, pe Ungă munca în 
cadrul echipelor mixte la grădi
nă. vie y» pomi".

^ioi nu prea ne facem din 
muncă prilej de laudă — îmi 
spunea Lucian Dumitrescu, se

Secretarul n-a continuat eu 
ezempzricsrea acestor „unii"; 
i-am erzz noi de la sfatul bă- 
uir.■'zt. Dzr mai intri cîteva 
csscwte despre acest sfat Este o 
instituțze cu statut special ce 
fuațeeză pe Ungi Consiliul 
popular. Fac parte din sfat virrt- 
•âa gospodari ci satului, bătrini 
cu experiență și ințdepciune 
între ove proaopâ*. promovatul 

iecdțător Constantin Popescu, 
•gțit recent la pensie, după 40 
de am de dăscălie) care, la anu
mite date, se află in dialog cu 
oamenii, mai des tinerii ; dau 
sugestii, fee observații. Doi ti- 
^e-i reținut in mod deosebit 
atenția sfatului: Bebe Sabac . ți 
Florea Breazu. Se zice că-ți 
pierdeau mai mult timpul fre-

ION ANDREIȚA

(Continuare in pag. a Ul-a)

I
A avea, 
nu înseamnă 
a risipi!

]! de MIHAI STOIAN

Recenta Hotârire a Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. ' 
se referă, anume, la dezvoltarea energeticii și la măsurile ce ' 
trebuie lucte in vederea economisirii combustibililor și a * 

c energiei electrice. De fapt, Hotărîrea se înscrie în șirul ac- i 
c țiunilor ferme, științifice - așadar cu „bătaie lungă" în 1 
c perspectiva anilor — vizind desâvîrșirea tuturor verigilor in- 1 
k austriei românești. Pornind de la importanța pe care o are < 
C tocmai asigurarea cu resurse energetice a programelor de < 
< cezvoitare — în ritmuri înalte - a vieții economice și sociale < 
C a tării, pe harta Patriei a apărut păienjenișul de căi elec- < 
C trice aeriene, s-au răspîndit nenumăratele termo și hidro- < 
C centrale. <
\ Dar, a avea nu înseamnă a risipi I 1
J Poate c-ar fi potrivit să reamintim, cu acest prilej, că ]

spre deosebire de alte trăsături - omul nu dobîndește, pur și ! 
simplu, la naștere, „spiritul de economie" : spiritul de eco- ! 

J ncmie se învață, pretinde a fi deprins de copil, de tinăr, cit J 
mai devreme, fiindcă numai astfel individul, indiferent de ! 

A drumul profesional pe care-l urmează, izbutește să reaiizeze ! 
ceva : chibzuirea propriului timp și, implicit, a timpului ! 
celorlalți, grijă față de bunurile pe care le ai în grijă, per- J

I (Continuare în pag. a ll-a)
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în întreaga țară: ACȚIUNE ENERGICĂ PENTRU 

ECONOMISIREA RESURSEL OR DE ENERGIE!
N oile sarcini izvorîie din Hotărîrea recentei ședințe a Comitetului 

Executiv al C.C. al P.C.R., privitoare la reducerea consumurilor 

de energie electrică și carburanți, constituie un mobilizator pro
gram pentru colectivele de oameni ai muncii din economie, pentru întregul

nostru popor. Peste tot, în industrie, pe șantierele de construcții, în agricul

tură, în întreprinderile de gospodărire a localităților, în locuințele cetățeni
lor — pornindu-se de la deplina înțelegere a importanței deosebite pe

care o are economisirea acestor resurse pentru progresul patriei noastre 

— se acționează hotărît în vederea reducerii consumurilor de energie
electrică, produse petroliere, gaz metan și evitarea oricăror posibilități 
de risipă.

• INTRODUCEREAUNOR 
TEHNOLOGII CU CON8Î> 
MURI REDUSE ți alte mă- 
suri gospodărești au per
mis unităților Ministeru
lui Industriei Ușoare ca 
în primele trei trimes
tre ale acestui an să în
scrie la capitolul economii 
6 000 tone de combustibili 
convenționali, 29,5 milioane 
kilowațî-ore, iar la consumul 
de benzină auto o diminuare 
cu 11,7 la sută, Cu energie e- 
leetricu economisită, o între
prindere ca fabrica „Adcsgo" 
din Capitală ar putea func
ționa timp de patru ani.

La întreprinderea de con
fecții și iricotaje-Bucureștî, 
de pildă, prin îmbunătățirea 
randamentului de ardere a 
agregatelor termoenergeticc, 
recuperarea căldurii din con
densarea aburului și rațio
nalizarea programului de 
încălzire și iluminat s-a e- 
cnnomisii pînă acum o can
titate de combustibil care ar 
putea asigura funcționarea 
unității pe timp de 15 zile. 
Acest ansamblu de măsuri, 
extins la nivelul Centralei 
confecțiilor și tricotajelor a 
dus Ia reducerea consumu
rilor de combustibili pe 10 
luni cu 1 600 tone.

♦ ÎN INDUSTRIA SIDE
RURGICĂ se desfășoară o 
largă acțiune în vederea re
ducerii consumurilor speci
fice. La Uzina de laminate

Oare manualul nu 
trebuie să mai cul
tive „de ce"-ul ?

Ultimele ediții ale ma- 
i mialelor de științe sociale 

au făcui însemnate pro
grese — atît pe calea o- 
glindiirii realizărilor so
cietății noastre, cit și prin 
abordarea problemelor in 
lumina direcțiilor de dez
voltare ale României. în 
contextul dinamicii mon
diale.

„Cu toate acestea — re
marcă profe&orul de filo
zofie Ion Vînătoru, ins
pector de specialitate în 
cadrul inspectoratului 
școlar Ilfov — mai e- 

! xistă lecții în care 
priza eu realul este încă 
anemică, ori se face doar 
prin Intermediul unor 
principii și teze în Ioc să 
se procedeze la o expli
care, argumentare și ilus
trare di mai convingă
toare. De pildă, manualul 
de socialism științific — 
edili* 1972 —, tema „De
mocrația socialistă", în a- 
fară de problemele și as
pectele esențiale ce o ca
racterizează, nu cuprinde 
deeit puține referiri la 
mecanismele și funcționa
litatea oomplexă și varia
tă ce o concretizează la 
diferite nivele ale activi
tății și vieții națiunii 
noastre. Măsurile extrem 
de importante adoptate în 
ultimii ani eu privire la 
intensificarea democrației 
în întreprinderi, instituții, 
C.A.P.-uri, referitoare la 
antrenarea maselor largi 
populare în conducerea 
vieții sociale, deci și a 
tineretului, nu și-au găsit 
locul în manual.

' La tema „Statul socia
list", paragraful „Viitorul 
statului", este extrem de 
simplist tratat, expediat 
în cîteva fraze oare nici 
măcar nu cuprind esența 
concepției partidului nos- 

i tru. In general, manualul 
de socialism științific care 
se adresează elevilor din 
anii II, III și IV suferă 
din cauza insuficientei 
concreteți, a referirii la 
viața de azi și mai ales 
la viitor.

Limbajul pe care-1 fo
losește este liniar, mono
ton. puțin sugestiv, invită 
la memorizare și nu soli
cită. așa cum ar trebui, 
afectivitatea, sentimentele 
elevilor, motivația intrin
secă, care au un conside
rabil rol în cristalizarea 
convingerilor comuniste, 
a concepției marxiste 
despre lume și viață.

Dacă unul din obiecti
vele educării moral-civice 
este formarea gîndirii 
productive. divergente, 
critice, creatoare, într un 
cuvînt a gîndirii dialec
tice a elevilor, atunci ma
nualul Ia care ne referim 
își aduce o contribuție 
nesatisfăcătoare. El cu- 

1 prinde mai ales raționa
mentele specifice logicii 
formale și mai puțin, 
chiar foarte puțin, ceea 
ce caracterizează ipoteza, 

V z_________  

plate de Ia Combinatul si
derurgic din Galați, de pildă, 
s-a obținut pe tona de lami
nate finite o economie de 
1 kg de bandă, față de re
alizările anului 1972. Prin 
evitarea funcționării in gol 
a utilajelor, s-au înregistrat 
economii, care numai la ni
velul unei luni însumează 
circa 280 000 kWh energie 
electrică.

La Combinatul siderurgic 
din Reșița sau economisit in 
acest an peste 750 tone cocs 
metalurgic, 13 000 tone com
bustibil convențional și peste 
20 milioane kWh energie e- 
lectrică. La rindul lor furna- 
liștii de ia Hunedoara și 
Călan au redus consumul 
specific pe fiecare tonă de 
fontă elaborată cu mai mult 
de 6 kg cocs metalurgic.

In unitățile siderurgice 
continuă acțiunea pentru i- 
dentificarea de noi căi de e- 
conomisire a energiei și com
bustibilului. între altele, este 
vorba de folosirea integrală 
a gazului de furnal și a ga
zului de cocs, introducerea 
unor cazane recuperatoare de 
căldură, renunțarea la unele 
cuptoare tehnologice mai 
vechi, cu consum mare de 
energie. Toate acestea vor 
permite obținerea la nivelul 
ramurii a unor economii de 
peste 90 000 tone combustibil 
convențional șl 190 0OT Mwh 
energie electrică.

• COLECTIVELE UNITĂ
ȚILOR CENTRALEI PEN
TRU MECANIZAREA CON
STRUCȚIILOR INDUSTRI
ALE au inițiat mai multe 
acțiuni care vor permite ea 
in anul viitor eonsmnul de 
benzină pentru mașinile și 
utilajele in funcțiune pe 
șantiere, să fie redus cu cel 
puțin 30—35 la sută. Econo
mii asemănătoare se prevăd 
și la consumurile de energie 
electrică și termici.

în scopul înfăptuirii aces
tor obiective în unitățile de 
construcții industriale au 
fost luate măsuri pentru rea
lizarea unui consum rațional 
de benzină și motorină : e- 
fectuarea zilnică a controlu
lui stării tehnice a fiecă
rui autovehicul, eliminarea 
curselor neeconomice, folosi
rea mijloacelor de transport 
auto în formula „plin-plin“, 
buna Întreținere a drumuri
lor de acces pe șantiere etc. 
în același timp sînt in curs 
lucrări pentru stabilirea u- 
nui sistem unitar de alimen
tare și pornire a utilajelor 
de șantier. în scopul evitării 
risipei de energie termică in 
timpul iernii, se fac verifi
cări ale conductelor de abur, 
pentru a se realiza izolarea

experimentul mintal, pro
blematizarea, contradic
ția. prospectarea. adică 
dialectica.

Semnificative din acest 
punct de vedere sînt și 
întrebările recapitulative 
din manualul de econo
mie politică pentru anul 
II. Ele vizează aproape 
în exclusivitate reprodu
cerea, descrierea, defini
rea — rareori explicarea. 
Din întrebările cuprinse 
in manual. 90 la sută sint 
cam in felul următor : 
„Care este... ?. ..Prin ce 
se caracterizează „A- 
rătați..." și foarte rare 
ori, „De ce Ca și lec

ADEVĂRURILE

NU SE

DESCOPERĂ

DOAR CU

DEFINIȚII
țiile din manual, întrebă
rile nu stimulează evalua
rea, explicarea, predilec
ția, controversele, analo
giile. Este interesant că, 
în legătură cu cele de 
mai sus. toate manualele 
de științe sociale cuprind 
enunțuri deterministe, 
succesive, suficiente, ne
cesare, ireversibile, dar 
aproape deloc enunțurile 
stocastice, determinate, 
substituibile. covariațiile 
și corelațiile funcționale, 
integrările în ansamblu, 
care sînt proprii gîndirii 
dialectice.

In genere — și aceasta 
este o lipsă gravă — ma
nualele de științe sociale 
nu corelează temele ce le 
sînt specifice cu calită
țile comunistului de ome
nie și cu Proiectul de nor
me ale vieții și muncii co
muniștilor, ale eticii și e- 
chitățîi socialiste. Normele 
pot fi organic, firesc im
plicate în oricare temă din 
științele sociale, fiindcă 
menirea predării acesto
ra nu este numai acumu
larea de către elevi a ti- 
nor cunoștințe, ci forma- 

rea lor ea agenți al pro
gresului. ea luptători 
pentru comunism".

„Manualul m-a cîș- 
tigat pentru profe
sie"

Declarația aparține conf. 
univ. dr. Ana Tuciov Bog
dan și reprezintă „intro
ducerea" ia răspunsul pe 
care a avut amabilitatea 
să ni-1 ofere in ancheta 
de față.

„Vechiul manual de psi
hologie (autori I. Petro- 
vici și N. Bagdazar) a fost

acele elemente modifică 
care obligă la acțiune 
practică, deci inclusiv 
mintală. Cit îndeamnă 
la acțiune practică ma
nualul de psihologie, 
pe care il cunosc mai 
bine, destinat elevilor ul
timului an de liceu ? De
finește. descrie, dar nu 
cere nici un fel de atitu
dine intelectuală, nu pro
blematizează, îneît elevul 
să fie obligat să facă uz 
de gindirea psihologică. 
De altfel termenul de gin- 
dire psihologică nu exis
tă in manual, autorii nu-și 
propun să dezvăluie exis
tența ei.

prima carte de școală pe 
care am dorit s-o citesc 
pină la capăt. N-aș spu
ne că toate manualele 
pot determina opțiunile 
viitoare ale elevilor. Iată 
însă că profesorul londo
nez H.J. Eysenck de pil
dă, deține o statistică lar
gă de opțiuni luate pe 
baza cărților sale. Exis
tă manuale a căror va
loare formativă, educa
tivă este atît de preg
nantă îneît influențează a- 
supra viitorului elevilor 
cărora li se adresează. 
Problema e însă alta : la 
eît să te aștepți să se rea
lizeze pe plan educativ 
prin intermediul manua
lelor ? Și în ce mod ? 
Chiar și o statistică fe
ricită a exemplelor nu 
poate spune prea mult. 
La urma urmelor și prin
cipiile enunțate se pot 
memora, fără a exprima 
efectele produse în struc
tura psihică a Individului.

Personal socotesc valo
ros acel manual care e- 
xe.rcită o influență activă 
sub aspectul atitudinii mo
rale, care dispune de 
valențe capabile să mo
difice ceva în individ. Și

Manualul de psihologie 
ar trebui să fie in esen
ță un instrument forma
tiv, o invitație la autocu- 
noașiere, la cunoașterea 
semenilor. Există intere
sul real al elevilor, ei au 
și disponibilități, chiar 
clin anul I de liceu. Ma
nualul a rămas în urmă 
întrucît nu se încheie cu 
problematizarea faptelor 
și evenimentelor psihice. 
Elevul este îndemnat să 
studieze voința, imagina
ția dar manualul nu-1 a- 
jută să-și exerseze el 
însuși aceste capacități ; 
după parcurgerea fiecă
rui capitol el ar trebui sa 
ajungă să conștientizeze 
ceea ce a învățat, să po
sede discernămint, să în
trevadă consecințele fe
nomenelor psihice, posi
bilitățile de ameliorare. 
Nu numai de concepte, 
teorii și definiții are ne
voie manualul, ei de pro
bleme deschise, actuale, 
reale ale tinerei generații, 
urmate jJăs'cu pas de ele
mente și căi de rezolvare. 
Manualul modern, și nu 
numai cel de psihologic, 
trebuie să apeleze la e- 
lev să-și continue singur

lor perfectă, iar locomobîlele 
și cazanele sint selecționate, 
eliminîndu-se utilajele nee
conomice.

O LA COMBINATUL CHI- 
MIC DIN TIRNĂVENI — u- 
nul din cei mai mari consu
matori de energie din județul 
Mureș — s-au întreprins re
vizii tehnice amănunțite la 
arzătoarele instalațiilor teh
nologice. Instalațiile de la 
fabrica de carbid, de sulfură 
de sodiu și oxid de zinc, cup
toarele rotative funcționează 
în prezent cu un consum de 
gaze cu 20 Ia sută mai scă
zut. Un calcul arată că nu
mai aceste măsuri Imediate 
duo la economisirea anuală 
a unei cantități de combus
tibil suficient pentru funcțio
narea instalației de bicromat 
de sodiu — una din cele mal 
mari din combinat — timp 
de peste două săptămini.

„STOP RISIPEI ! LA FIE
CARE 100 LITRI DE BEN
ZINA, CEL PUȚIN UN LI- 
TRU ECONOMISIT*, iată o 
inițiativă îmbrățișată pînă 
acum de peste 400 de șoferi 
din județul Sălaj. La auto
bazele Zalău, Șimleul Silva- 
niei și Jibou s-au centralizat 
pină acum economii de ben
zină, față de normativele de 
consum, care se ridică la 
250 000 litri. Numai în luna 
octombrie la autobaza Zalău 
au fost economisiți peste 
62 000 litri de benzină, ini
țiativa șoferilor din Sălaj se 
extinde și in județele Cluj 
și Bistrița-Năsăud.

9 PRIN UTILIZAREA CU 
RANDAMENT SPORIT__ ȘI
ELIMINAREA FUNCȚIO
NAM IN GOL A INSTA
LAȚIILOR și mașinilor de 
extragere și prepararea mi
nereurilor și reducerea 
pierderilor de energie, în
treprinderile și combinatele 
miniere Barza. Bălan, Mol
dova Nouă și Rușchița au 
redus cu 1,5 pînă la 3 la su

Investigațiile, să fie un 
îndemn la căutare, cerce
tare".

Ce spun elevii?
Mu va surprinde pe ni

meni, desigur, că judecata 
elevilor este chiar mai 
severă, mergînd pină la 
abandonarea manualelor 
care le displac, care nu le 
comunică ceea ce așteap
tă, care nu-i îndeamnă la 
acțiune. Acest mod tran
șant de a pune probleme 
exprimă impetuozitatea 
vîrstei și trebuie înțeles. 
Alexandru Dumitrescu, 

de pildă, elev în anul III 
al unei clase speciale de 
fizică, și-a formulat foar
te de timpuriu un reper 
fără greș din punctul lui 
de vedere în aprecierea 
manualelor : „Mă folosesc 
de manualul care mă în
deamnă să muncesc, ca
re-mi trezește pasiuni și 
e alcătuit cursiv ; dacă a- 
rată altfel, îl las deopar
te". Ce elev nu deschide 
manualul de istorie „pen
tru că mă pasionează is
toria. Dar mă nemul
țumește cum ne este pre
zentată — motivează el. 
învățăm istoria contempo
rană, manualul e alcă
tuit îneît fiecare țară este 
prezentată separat, fără 
comparații, totul plin de 
date și evenimente pe 
care le uiți imediat. Eu 
vreau să învăț o istorie 
vie, să înțeleg evoluția 
țării noastre, influențele 
pe care le-a suferit, con
tribuția sa la istoria uni
versală. De aceea mă ser
vesc de alte lucrări".

Pe Ban Mircca, elev în 
ultimul an la Liceul nr. 
43, l-au decepționat acele 
manuale în care a remar
cat „neconcordanța între 

tă consumul de curent elec
tric față de normele tehnice 
stabilite.

Pe ansamblu centralei mi
nereurilor Deva s-au eco
nomisit de la începutul a- 
nului 18 800 000 kWh ener
gie electrică și mai mult de 
24 vagoane combustibil con
vențional.
• IN CONDIȚIILE DEPĂ

ȘIRII SARCINILOR DE 
PLAN cu 15 Ia sută, perso
nalul flotei comerciale mari
time și fluviale, precum și 
acela din porturile țării au 
reușit, ca de la începutul anu
lui și pînă în prezent să În
registreze Ia contul economii 
de păcură, motorină, ener
gie electrică și termică o su
mă de circa 1 milion de lei.

Pînă la sfîrșltul anului se 
apreciază că se vor obține, 
la aceste produse, economii 
de incă o jumătate milion 
lei.

<1 MECANICII ȘI FOCHIȘ- 
TII DEPOULUI C.F.R. TE- 
IUȘ, județul Alba, care in 
prima parte a anului au în
registrat o depășire a nor
melor de consum de peste 
12 000 tone combustibil, au 
dovedit că atunci cînd exis
tă preocupare și spirit gos
podăresc din partea între
gului colectiv se pot obține 
și economii.

Prin verificarea stării teh
nice la sosirea în depou a 
fiecărei locomotive și remor- 
carea trenurilor Ia un tonaj 
eît mai corespunzător în ul
timul timp, consumul speci
fic a fost redus cu 4,85 la 
sută față de normele sta
bilite. In acest fel, colecti
vul depoului a recuperat 
pierderile înregistrate și a 
obținut o economie de com
bustibil cu care poate fi 
remorcată, pe o distanță de 
2 680 km, o garnitură de 
tren de marfă cu o încărcă
tură de 1100 tone.

(Agerpres)

conținutul lor și realita
tea pe care o cunoșteam 
nemijlocit". După cum au 
fost și manuale care i-au 
creat confuzii, ori care 
l-au prezentat niște ade
văruri teoretice fără legă
tură cu practica și pe care 
„erai obligat să ți le a- 
propii ca pe niște dogme". 
Dacă le recunoaște in
fluența eductivă ? „Da, 
desigur, dar numai prin 
intermediul acelor profe
sori care au descifrat 
pentru noi sensurile filo
zofice, umane ale unor 
legi și reguli".

Ducînd mai departe a- 
cest raționament, ar re
zulta că. lăsat față in față 
cu manualul, elevul sin
gur sesizează mai greu 
acele valori care concură 
la pregătirea sa pentru 
viața socială care il aș
teaptă.

In sfîrșit, Violeta Căru- 
țașu, tot elevă în ultimul 
an de liceu reproșează 
manualelor că sint prea... 
didactice. Poate că nu e 
un punct de vedere lipsit 
de interes pentru autorii 
manualelor. în definitiv, 
un elev în ultimul an de 
liceu, deci de 18—19 ani. 
are formația intelectuală 
și afectivă necesară să re
cepteze o carte mai com
plex alcătuită care, chiar 
dacă nu ignoră total ce
rințele îngust didactice, 
se ridică la valoarea unei 
lucrări în care argumen
tația științifică îmbracă 
forme de prezentare și 
stilistice alese, trezind și 
prin ele însele intere
sul cititorului. Aprecierea 
Violetei Căruțașu nu 
se depărtează insă de 
subiectul luat în discuție. 
„Să luăm, de pildă, ma
nualul de geografie — 
propune ea. El trebuie 
să-mi ofere toate datele 
despre țara mea, dar tot
odată să mă impresioneze 
astfel, îneît să-mi tre
zească sentimentul de 
mindrie națională, dorința 
de a-mi aduce contribuția 
la dezvoltarea țării și, în 
primul rind, de a o cu
noaște. Manualul după 
care învăț anul acesta 
este sec, tern, nu mă 
mișcă în nici un fel. La 
fel istoria. Textul e foarte 
larg. Ar trebui condensat 
în favoarea reproducerii 
unor documente — sint 
cronicari străini care s-au 
entuziasmat de faptele 
noastre de istorie, a le 
cunoaște aprecierile este 
un mod de a te apropia 
cu dragoste de trecut".

★
La capătul acestor, de

sigur, sumare și parțiale 
observații apare totuși 
clar că aspectul educativ 
al manualelor școlare 
poate fi îmbunătățit. Con
tinuarea schimbului de o- 
pinii poate furniza acto
rilor și Editurii didactice 
căile, mijloacele, repe
rele de continuă îmbună
tățire a conținutului ma
nualelor școlare, mărind 
astfel eficiența lor pe pla
nul formării moral-cetă- 
țenești a elevilor.

Anchetă de 
MARIETA VIDRAȘCU

ÎNTĂRIREA DISCIPLINEI 
o cale importantă 
pentru stăvilirea 

risipei de combustibil
Analiza activității de pînă 

acum din întreprinderile de 
transport este urmată, așa cum 
este fi firesc, de stabilirea unor 
noi măsuri pentru un mai rațio
nal consum al combustibilului. 
Se caută soluții tehnice și orga
nizatorice ingenioase, se mate
rializează propuneri judicioase 
ale oamenilor muncii, ale tineri
lor, se pornesc acțiuni de durată 
pentru sporirea eficienței. Așa s-a 
procedat și la întreprinderea de 
transporturi auto Galați unde iși 
desfășoară activitatea pe cuprin
sul a patru județe (Vrancea, 
Brăila, Buzău și Galați) nu mai 
puțin de 6 500 conducători auto. 
Ultima cifră arată, desigur, ce 
important consumator de com
bustibil este această unitate. în 
primele 10 luni ale anului s-au 
economisit, într-adevăr, la I.T.A. 
Galați, 550 tone benzină. însă 
asupra acestei cifre vom mai 
reveni.

— Acum am luat măsuri, ne 
spunea tovarășul director Du
mitru Matric, pentru sporirea 
preocupărilor de respectare a 
normelor de consum la autoba
zele din Galați, Tg, Bujor și 
Focșani. La Buzău am trimis un 
colectiv de specialiști pentru a 
studia posibilitățile de reducere 
a consumului de benzină. Exa
minând traseele de transport 
pentru călători am ajuns la con
cluzia că putem renunța la 12 
curse care în general sînt dublate 
de cursele C.F.R. Numai în acest 
fel economisim patru tone ben
zină pe zi. Am început, de ase
menea, acțiunea de casare a auto
vehiculelor care și-au îndeplinit 
de mult norma de rulaj. Este 
vorba de 350 autovehicule. A- 
cordăm, de asemenea, atenția ne
cesară înlăturării curselor în gol 
și am stabilit în acest sens să 
raportăm consumul nu la kilo
metri parcurși, ci la tonajul tran
sportat pe numărul de kilometri.

Toate aceste măsuri vor avea 
fără îndoială o influență pozitivă, 
întrebarea este de ce nu au fost 
luate mai din vreme și de ce 
încă nu se acționează cu destulă 
fermitate pentru curmarea aba
terilor de la disciplină care, după 
cum bine se știe, se soldează și cu 
un consum exagerat de combus
tibil. M se spune: „Mulți șoferi 
pleacă în cursă fără bușoane la 
rezervor, ceea ce favorizează vo
latilizarea sau pierderea pe drum 
a. "Wo^nte cantități de ben
zină . Dar de ce erau lăsați să 
plece așa în cursă ? Ni se spune : 
„OrjaneZe noasfre de control au 
verificat zilele trecute mai multe 
trasee și au descoperit 10 condu
cători autor de la autobazele din 
Galați care au garat peste noap
te mașinile la locuințele lor. Dar 
fată de „înainte, cînd erau cu 
sutele... Da. înainte erau cu 
sutele și șoferii garau pentru 
noapte mașinile nu numai în oraș 
ci și în satele de pe unde sînt 
de loc și totuși s-au economisit 
550 tone de benzină. Dar cîte 
tone s-au risipit ? Cîte curse 
clandestine s-au efectuat ? Greu 
de aflat. Iată însă cîteva cazuri 
recente : în ziua de 10 noiembrie 
a.c. șoferul Nicolae Păduroru de 
la I.T.A. a plecat din Galați la 
Cuca (43 km) pentru a participa 
la o... nuntă. Pe 11 noiembrie 
Anton Pralea a parcurs distanța 

La barajul Poiana Uzului — Bacău.

Crătești—Tg. Bujor eu auto
camionul dus-întors, pentru a-l 
aduce pe contabilul șef de pe 
un șantier. Ștefan Fulger, tot de

DIN MĂSURILE
PRECONIZATE

LA I.T.A. GALAȚI
• Suspendarea curse

lor care dublează 
linii C.F.R.

• Scoaterea din uz a 
autovehiculelor a 
căror stare tehnică 
determină consumuri 
ridicate

• Normare după to' 
naj, nu după kilo
metraj

la Autobaza din Tg. Bujor, a 
plecat cu mașina la Foltești pen
tru a duce un maistru de la 
l.C'F. Și tot așa de parcă auto

A avea,
nu mseamna

a risipi!
(Urmare din pag. I)

sonale sau ale colectivității, în sfîrșit, sâ al mâsurâ pe toate 
planurile activității.... Și, evident, atunci cînd este vorba de 
interese generale, de imperative majore — cum este cazul 
actualmente — individul, luat ca individ, nu trebuie sâ uite, 
nici o clipa, câ — fie și atunci cînd se afla între cei patru 
pereți de-acasâ — nu-i în afara celorlalți, ca interesele lui 
coincid cu ale colectivității (și, indiscutabil, interesele colec
tivității sînt aceleași cu ale lui). De ce repet un adevâr bine 
știut ? Pentru câ mi s-a întîmpat sâ vad, de pildâ, tineri 
care și-au asimilat anumite deprinderi de economie, acolo 
ur.de sînt vâzuți, supravegheați (în atelier de exemplu), însă 
la căminul în care locuiau, vechile proaste apucături, ind» 
ferența, risipa, ieșeau brusc la iveala, de parcă omul W 
cauză ar fi fost alcătuit din două părți absolut distincte... 
Cîte unul mai zice poate (în sinea lui : „Ei, mâ duc pînă-n 
bucătărie, mâ întorc în cameră peste 5—10 minute, ce să 
mai sting becul". Și-l lasă aprins... deși proverbul, care-i în
țelept ca orice proverb, zice limpede că „picătură cu picătură 
se face balta". Balta risipei (socotesc expresia deosebit de 
potrivită pentru tema în discuție, căci „baltă" sugerează și 
„stagnat", „părăsit", (lucru) „neisprăvit") se... alimentează 
din absența ordinei, din indisciplină, din slaba calificare, 
din nepunctualitate, din lipsa simțului gospodăresc și a ata
șamentului față de propria muncă (și, la urma urmei, față 
de propria persoană). Folosirea nai rațională a „zestrei" 
fiecăruia și a „zestrei colective" este o problemă care nu 
privește, permanent, pe toți laolaltă, fie câ este vorba — 
ca acum — de combustibili și energie electrică, fie că este 
vorba despre multiplele zone care alcătuiesc intensa noastră 
existență. Spiritul de economie trebuie sâ devină reflex ! (ca 
și „măruntul" gest de a stinge lumina cînd ieșim din came
ră). In spațioasa și trainica încăpere în care trăim, glasul 
înțelept al Partidului cere, încă o dată, ca fiecare lucru sâ 
se afle la locul său. Iar economiei sâ i se acorde, în gene
ral, locul de frunte ce i se cuvinte.

camioanele ar fi mașini de plim
bat în interes personal. Să mai 
adăugăm la aceasta fi rezultatul 
unor controale ale organelor de 
miliție in trei nopți consecutive 
pe străzile din Galați: 110 mașini 
ale întreprinderilor, garate la 
locuințele șoferilor din care 19 
de la I.T.A. Galați. Și încă o 
cifră elocventă: în ultima lună 
controlul circulației din Galați a 
sancționat 214 conducători onto 
pentru nerespectarea vitezei, deci 
pentru un alt factor care er- 
mină un consum exagerat* de 
benzină.

Dacă ne referim acum din nou 
la cele 550 tone benzina econo
misite trebuie să remarcăm că 
ele au fost obținute în condițiile 
perpetuării multor abateri de la 
disciplină, abateri care determină 
consumuri nejustificate. Ideea 
existenței unei norme de consum 
prea mare (în condițiile arătate, 
nu se explică, și așa economiile 
obținute ?) se aliniează necesității 
instaurării unei discipline ferme, 
pentru înlăturarea oricărei curse 
clandestine sau nejustificate te
meinic, a transporturilor în gol, 
pentru respectarea riguroasă a 
tuturor prevederilor normative. 
Și în această privință, organiza
țiile U.T.C. de la I.T.A. Galați 
au un cîmp vast de acțiune.

ION CHIRIAC

ur.de
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Primire la C.C. al P.C.R. Un nou succes al constructorilor
hidrocentralei de la Zigoneni.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al 
Republici,! Socialiste România, a primit din partea președintelui 
Republicii Guineea, AHMED SEKOU TOURE, următoarea te
legramă :

Am apreciat in modul cel mai înalt căldurosul mesaj de fe
licitare pe care Excelenta Voastră a binevoit să ni-1 adreseze 
cu ocazia celei de-a XV-a aniversări a proclamării Republicii 
Guineea.

Poporul guineez, partidul său democratic, guvernul său și noi 
personal, rugăm Excelența Voastră și, prin dumneavoastră, 
harnicul popor român, partidul său și guvernul său, să gă
sească aici expresia sinceră a mulțumirilor noastre militante.

Sîntem, de asemenea, convinși că raporturile de prietenie și 
cooperare existente între popoarele și țările noastre vor cu
noaște o dezvoltare impetuoasă pentru triumful nobilelor idei 
antiimperialiste. anticolonialiste și antineocolonialiste.

La rîndul nostru, vă transmitem urări de sănătate și fericire 
pentru Excelenta Voastră și prosperitate continuă pentru po
porul român prieten.

Joi dimineața, tovarășul 
Cornel Burtică, membru su
pleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
a primit delegația Uniunii Ti
neretului din Iugoslavia 
(.U.T.I.), condusă de Vladimir 
Maksimovici, președintele 
Conferinței U.T.I., care, la 
invitația C.C. al U.T.C., efec
tuează o vizită în țara noa
stră.

La primire, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cal
dă, prietenească, a participat 
tovarășul Ion Traian Ștefă
nescu, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului.

A fost de față Iso Njegovan, 
ambasadorul R.S.F. Iugosla
via la București.

începerea probelor

cu apă la cele

două turbine
loc de afirmare a tinerilor

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România. NICOLAE CEAUȘESCU. a primit din partea președin
telui Republicii Botswana, SIR SERETSE KHAMA, următoare* 
telegramă :

Acceptați vă rog mulțumirile mele, precum și pe cele ale gu
vernului- și poporului din Botswana pentru mesajul Dumnea
voastră amabil transmis cu ocazia zilei naționale.

Primiri la Consiliul de Miniștri

★

în cursul zilei de miercuri 
delegația Uniunii Tineretului 
din Iugoslavia (U.T.I.), con
dusă de Vladimir Maksimo
vici, președintele Conferinței 
U.T.I., a vizitat uzinele „Trac
torul" și I.A.S. Hărman din 
județul Brașov, unde a purtat 
discuții cu reprezentanți ai 
conducerilor unităților respec
tive, cu membrii comitetelor 
U.T.C. și tineri.

Joi au continuat convorbi
rile la C.C. al U.T.C. în ca
drul cărora au fost abordata

★ ★

probleme ale dezvoltării le
găturilor de prietenie și cola
borare între U.T.C. și U.T.I., 
precum și ale mișcării inter
naționale de tineret.

Cu prilejul vizitei delegației 
U.T.I., ambasadorul R..S.F. 
Iugoslavia la București, Iso 
Njegovan, a oferit un dejun 
Ia care au luat parte tovară
șul Ion Traian Ștefănescu, 
prin secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele 
tineretului, secretari și acti
viști ai C.C. al U.T.C., repre
zentanți ai U.A.S.C.R.

Constructorii 
la Zigoneni, a 
16 asemenea 
alcătui sistemul hidroenergetic 
de pe rîul Argeș, au consemnat 
un nou succes : 
belor cu apă la 
bine.

Noul obiectiv 
centrală ou lac 
propriu, ale cărui ape vor pune 
în mișcare și turbinele hidro
centralelor de la Băiculești și 
Mînicești, aflate intr-un stadiu 
avansat de execuție va fi ra
cordat la sistemul 
un avans de circa 
față de termen.

hidrocentralei
12-a din seria 
obiective, ce vor

de 
de

începerea pro- 
cele două tur-

conceput ca o 
de acumulare

energetic cu 
o săptămină

Tovarășul Manea Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, a primit, joi la amiază, 
pe președintele „Regiei Rena
ult", Pierre Dreyfus, oare «e 
află într-o vizită în țara noas
tră.

In timpul convorbirii, desfășu
rată într-o atmosferă cordială, 
au fost abordate probleme ale 
colaborării și cooperării indus
triale între „Regia Renault" 
întreprinderi constructoare 
mașini din țara noastră.

La primire a luat parte loan 
Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini grele.

A fost de față Francis Levas- 
i»eur, ambasadorul Franței la 
București.

și 
de

în aceeași zi, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, Manea 
Mănescu, a primit pe Arthur 
G. Gilkes, director al Companiei 
Standard Oii (Indiana), și pe 
Constantin Moldaw, director al 
Companiei Americane Oii, care 
se află în țara noastră cu pri
lejul expoziției „Dezvoltarea 
tehnologiei și perfecționarea e- 
chipamentului pentru industrie 
petrochimică din S.U.A.", des
chisă în Capitală.

în timpul întrevederii, desfă
șurată într-o atmosferă cordi
ală, au fost discutate unele pro
bleme privind posibilitățile de 
colaborare și cooperare indus
trială.

CRONICA
U.T.C.

Tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul 
educației și învățămîntului, a 
primit, joi dimineața, delegația 
oficialităților universitare din 
Statele Unite ale Americii, care 
se află într-o 
ni a, în cadrul 
de schimburi 
cele două țări.

în cursul Întrevederii, desfă
șurată într-o atmosferă cordia
lă. au fost abordate probleme 
ale dezvoltării învățămîntului 
superior și ale colaborării reci
proce în aceste domenii.

Au participat Alexe Popescu, 
adjunct al ministrului educației 
și învățămîntului, cadre didac
tice universitare. Au fost de 
față membri ai Ambasadei 
S.U.A. la București.

vizită în Româ- 
Aranjamentului 

culturale dintre

Joi la amiază a sosit în Ca
pitală o delegație de activiști ai 
P. C. din Cehoslovacia, condusă 
de Vladimir Macha, șef de sec
tor la C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, care, la invitația C.C. 
al P.C.R., va face o vizită în 
schimb de experiență în țara 
noastră.

O delegație a Comitetului 
orășenesc Budapesta al P.M.S.U. 
condusă de Pe jale Emil, șef de 
secție la Comitetul orășenesc 
Budapesta al P.M.S.U., a sosit, 
joi, la amiază, în Capitală, pen
tru o vizită în țara noastră.

• IERI * părăsit Capitala 
o delegație a Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști 
din România, condusă de to
varășul Gheorghe Văduva, 
vicepreședinte al Consiliului 
U.A.S.C.R., care va partici
pa la Congresul Uniunii 
Studenților Social-Democrați 
din Republica Federală Ger
mania.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, delegați* a fost sa
lutată de tovarășul Nicu 
Ceaușescu, vicepreședinte al 
Consiliului U.A.S.C.R., de 
activiști ai Comitetului Exe
cutiv al U.A.S.C.R.

între 3—16 noiembrie a.c., 
ne-a vizitat țara, la invitația 
Ministerului Educației și Invăță- 
mîntului, o delegație universi
tară din Statele Unite ale Ame
ricii, alcătuită din dr. Charles 
Odegaard, președintele Univer
sității djn Washington-Seattle, 
dr. W. Donald Cooke, vicepre
ședinte pentru cercetare și de
can al Facultății pentru studii 
postuniversitare a Universității 
Cornell, Ithaca, New York, dr. 
Eugene Hammel, prodecan al 
Facultății de studii postuniver
sitare a Universității Berkeley, 
California, dr. Stephen Wiber- 
ley, decanul Facultății de stu
dii postuniversitare a Institutu
lui politehnic Rensselaer. Troy, 
New York, dr. Reith Hitchins, 
profesor Ia Universitatea Urba
na. Illinois.

Universitarii americani au 
fost, oaspeții unor instituții de 
învățămînt superior din Bucu
rești, Cluj. Iași. Sibiu, unde au 
expus 
pat la

Pentru contribuția prețioasă 
la cercetarea și răspîndirea cul
turii, artei și literaturii turcești, 
acad. Emil Condurachi și prof. 
Mihail Guboglu, de la Faculta
tea de istorie a Universității 
București, au fost distinși cu 
diplome de onoare de către gu
vernul turc, cu prilejul împli
nirii unei jumătăți de secol de 
la proclamarea Republicii Tur
cia.

Diplomele au fost înmînate 
celor doi oameni de știință ro
mâni de către ambasadorul 
Turciei la București, Osman 
Derinsu, în cadrul unei festivi
tăți care a avut Ioc joi la a- 
miază, la sediul ambasadei.

★
• IERI s-* Întors în Capi

tală o delegație a U.A.S.C.R., 
condusă de tovarășul Ion 
Bari, secretar al Consiliului 
U.A.S.C.R., care * făcut o vi
zită în Finlanda, Norvegia. 
Suedia și Danemarca la in
vitația Uniunilor naționale 
ale studenților din aceste 
țări.

La sosire, pe aeroportul 
Otopeni, au fost prezenți to
varășul Stelian Moțiu, secre
tar al Consiliului U.A.S.C.R., 
activiști aî Comitetului Exe
cutiv al U.A.S.C.R.

Noi criterii

conferințe și au partici- 
mese rotunde.

în cadrul vizitei, pe care o în
treprinde în țara noastră, la in
vitația Consiliului Național al 
Femeilor, delegația Comitetului 
Femeilor sovietice, condusă de 
Valentina Nikolaeva Tereșkova, 
președinta Comitetului Femei
lor sovietice, membru al C.C. 
al P.C.U.S., deputat în Sovietul 
Suprem, erou al Uniunii Sovie
tice a făcut, joi, o călătorie în 
județul Argeș.

De la Comisia Electorală Centrală
pentru alegerea unor deputați

în Marea Adunare Națională
în vederea alegerii unor de

putați în Marca Adunare Națio
nală. ce va avea loc la 2 de
cembrie 1973, în locurile răma
se vacante, au fost depuse, din 
.partea Frontului Unității Socia
liste, candidaturile tovarășilor : 
prof. dr. docent Octavian Fodor, 
rectorul Institutului de medici
nă și farmacie din Cluj, în cir
cumscripția electorală nr. 5 ..In
stitutul Agronomic", județul 
Cluj ; contraamiral Sebastian

Ulmeanu, în circumscripția 
lectoralâ nr. 5 „Mangalia", 
dețul Constanța, și Gheorghe 
Stoica, prim-secretar al Comite
tului municipal Rîmnicu Vîlcea 
al P.C.R., președintele comite
tului executiv al consiliului 
popular municipal, în circum
scripția electorală nr. 5 „Gră
diștea", județul Vilcea.

Aceste candidaturi, nefiind 
contestate, au rămas definitive.

e- 
ju-

(Agerpres)

De curînd, Consiliul tineretu
lui Muncitoresc din cadrul C.C. 
al U.T.C. și Consiliul județean 
al tineretului muncitoresc Bra
șov au organizat un colocviu a- 
vînd. ca temă „Rolul organizației 
U.T.C. în educarea tineretului în 
spiritul promovării tehnicii noi și 
al creativității1. Avînd un pro
nunțat caracter de lucru, cons
fătuirea a reunit reprezentanți ai 
comitetelor județene U.T.C. Ar
geș, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, 
Galați, lași, Bihor, Prahova, Sibiu 
și municipiului București. Acti
viști care se ocupă de propagan
da și creația tehnică în rîndul 
tineretului, tineri muncitori și 
specialiști, elevi și studenți, au 
trecut în revistă experiența do- 
bîndită pe calea educării tinere
tului pentru știință și tehnică.

Ideea dominantă a consfătui
rii a fost găsirea unei concepții 
unitare privind desfășurarea ac
țiunilor de creativitate și pro
pagandă tehnică. Aceasta de
oarece, așa cum de altfel s-a 
subliniat și în cadrul discuțiilor, 
asemenea acțiuni se fac astăzi, de 
la județ la județ, de la întreprin
dere la întreprindere, ceea ce 
conduce de nenumărate ori la 
abordarea unilaterală a proble
melor. Uneori se face suficientă 
propagandă tehnică dar se uită 
de necesitatea stimulării creati
vității, alteori invers.

Experiența a dovedit că abor
darea cu atenție și consecvență 
a acțiunilor de educare a tine
rilor în spiritul științei și tehnicii 
se soldează cu rezultate pozitive. 
Astfel, cercurile tehnico-aplica- 
tive din școli, întreprinderi și ca
se ale tineretului își pot aduce o 
contribuție substanțială la reali
zarea de produse destinate atît 
autodotării cercurilor cît și reali
zării unor repere solicitate de 
unitățile economice. Sînt școli 
unde elevii lucrează repere și 
subansamble pentru produse des
tinate exportului, întreprinderi 
în care cele mai interesante ino
vații și invenții s-au născut în 
cadrul cercurilor de creație teh- 
nioo-științifică. Lipsește însă un 
sistem adecvat de informare și

popularizare a unor asemenea 
activități, de generalizare a ac
țiunilor pozitive. Președintele 
Consiliului tineretului muncito
resc din județul Timiș, Ilie Co- 
dreariu, a arătat necesitatea cre
ării posibilităților ca un tînă’ 
să-și continue preocupările ele 
ordin tehnic de la vîrsta pionie- 
riei și pină la anii de facultate. 
„In acest mod — sublinia vorbi
torul — se ajunge la o perma
nentizare a pasiunii pentru teh
nică, cu finalizare rapidă în anii 
de activitate profesională, la lo
curile de muncă".

Reținem ca demne de studiat 
și propunerile vizînd o mai ac
centuată colaborare între cercu
rile științifice studențești și cele 
tehnico-științifice ale tinerilor 
muncitori și tehnicieni din între
prinderi ceea ce ar facilita și cu
noașterea de către viitorii spe
cialiști a specificului locurilor 
de muncă în care-și vor desfășu
ra activitatea. S-ar ajunge astfel 
la o simțitoare reducere a ceea 
ce numim „perioadă de acomo
dare". „O asemenea problemă — 
spunea elevul Ltviti Cirligeanu, 
vicepreședinte al Consiliului ti
neret muncitoresc al C.C. al 
U.T.C. — trebuie avută în ve
dere și în cazul elevilor. Manua
lele editate în urmă cu 6—7 ani, 
descriu utilaje învechite. Con
tactul membrilor cercurilor teh
nice din școli cu tinerii tehni
cieni din industrie ar conduce la 
o mai bună pregătire teoretică 
și practică a elevilor".

L-am solicitat pe tovarășul 
Balint Dionisie, secretar al C.C. 
al U.T.C., să ne prezinte citeva 
din concluziile simpozionului de 
la Brașov.

— Acțiunile de creație tehnico- 
științifică a mii de tineri din 
întreaga țară — acțiuni ce au 
căpătat o mare amploare după 
Congresul al IX-lea al U.T.C. — 
impun prin realizările obținute, 
prin gradul de diversificare atins, 
crearea unui sistem unitar de 
organizare și coordonare a lor, 
de urmărire și valorificare a 
rezultatelor. Astăzi organizațiile 
de pionieri, sindicat, U.T.C., ini-

țiază asemenea acțiuni după idei 
și moduri proprii, de la județ 
la județ, de la oraș la oraș etc. 
Consfătuirea a demonstrat ne
cesitatea creării unui organism 
cu largă reprezentare a cărui 
principală sarcină să fie coor
donarea întregii activități de 
propagandă și creație tehnică 
începînd de la vîrsta de pionie
rat, și continuînd pînă în produc
ție. Aceasta va permite trecerea 
la acțiuni eficiente nu numai pe 
calea informării și documentării 
ci și în domeniul activității pro- 
priu-zise de creație și cercetare. 
Dată fiind diversitatea de vîrste 
și preocupări ale tinerilor pasio
nați de tehnică, la nivel de oraș 
se simte nevoia constituirii unui 
consiliu de conducere cu repre
zentanți ai pionierilor, U.T.C.-u- 
lui și sindicatelor. S-ar elimina 
astfel o serie de paralelisme e- 
xistente.

Sau desprins și o serie de 
aspecte în ceea ce privește tema
tica propagandei tehnice, dome
niile în care activitatea de 
creație se cere a fi accentuată, 
diversificarea formelor și căilor 
de a răspunde pasiunii pentru 
tehnică a tinerilor. Au fost for
mulate propuneri pe care vom 
încerca să le traducem în viață 
privind asigurarea bazei tehni- 
co-materiale a cercurilor tehnice, 
autodotarea și autofinanțarea, co
laborarea cu întreprinderi și 
instituții care să susțină și chiar 
să sprijine asemenea preocupări 
ale tinerilor elevi, muncitori, in
gineri, studenți, tehnicieni etc.

Avem convingerea că pe baza 
unui plan de acțiuni concrete, 
în colaborare cu ceilalți factori 
interesați în pregătirea cadrelor 
tehnice capabile să facă față
exigențelor actualei etape de
dezvoltare a țării, transpunerii în 
practică a celor mai noi cuce
riri ale științei și tehnicii, vom 
reuși să dăm activității de pro
pagandă și 
un spor de 
eficiență.

creativitate tehnică, 
atractivitate și de

ADINA VELEA 
IOAN VOICU

Moderna policlinică din car
tierul Titan, din Capitală.

de apreciere
a profesorilor de educație 

fizică și sport
Ministerul Educației și Învă

țămîntului a aprobat recent noi
le criterii de apreciere a profe
sorilor de educație fizică și sport. 
Aceste măsuri se înscriu în con
textul acțiunilor de sporire a efi
cienței orelor de specialitate și a 
responsabilității profesorilor, ur
mărind, în principal, îmbunătăți-

rea pregătirii fizice a tineretului 
școlar și universitar.

Noile criterii de apreciere a 
profesorilor de educație fizică și 
sport care se aplică — experi
mental — cu începere din ac
tualul an de studii, se adaugă 
îndatoririlor prevăzute în Statu
tul personalului didactic.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT •

în ziua de 14 noiembrie au 
luat sfîrșit cursurile de perfec
ționare in domeniul industriei 
chimice și petrochimice, orga
nizate în cadrul programului 
Centrului Organizației Națiuni
lor Unite de Dezvoltare indus
trială — România, de cooperare 
internațională în industria chi
mică pentru țările în curs de 
dezvoltare.

Timp de zece săptămîni, in
gineri din Bolivia. Irak, Iran, 
India. Iugoslavia. Kuweit, Me
xic. Pakistan. Peru, Trinidad- 
Tobago și Turcia au audiat ex
puneri teoretice, au purtat dez
bateri pe teme de specialitate, 
au efectuat vizite de documen
tare în uzine petrochimice și 
constructoare de utilaj chimic 
din țara noastră.

O bogată colecție de bijuterii 
moderne din R. S. Cehoslovacă 
este expusă. începînd de joi. în 
sala Ateneului Român. Cele 
peste 200 de piese de podoabă 
•din metale si pietre prețioase 
sînt alese dintre creațiile uni
cat. cele mai recente, realizate 
de 30 de arjtiști bijutieri. în ma
joritate tineri, cărora le este 
comună fantezia creatoare, ori
ginalitatea.

• în cea de-a treia zi a tur
neului internațional de tenis 
„Cupa Dewar", care se desfă
șoară la Nottingham (Anglia), 
jucătorul român Ion Tiriac a 
furnizat o surpriză, reușind să-1 
învingă în trei seturi : 3—6, 6—2, 
6—3 pe americanul Arthur Ashe, 
într-o altă partidă contînd pen
tru turul doi, Ilie N ăst ase 
întrecut cu 6—1, 6—1 pe __
Kreiss (S.U.A.). Olandezul Tom 
Okker l-a eliminat cu 6—3. 6—4 
pe englezul Reid, iar Mark Cox 
(Anglia) a cîștigat cu 6—3, 6—1 
partida cu suedezul Bjorn Borg.

în sferturile de finală ale tur
neului internațional de tenis 
pentru „Cupa Dewar", care se 
desfășoară la Nottingham, ju
cătorul român Ilie Năstase l-a 
învins cu 6—3, 6—4 pe R. Moore 
(R.S.A.).

Tragerea la sorti în
„Cupa României" la fotbal

l-a
Bob

In sala I.P.G.G. din Capitală 
a început ieri cea de-a 37-a 
ediție a finalei campionatului 
masculin național de șah.

în partida centrală a rundei 
inaugurale, marele maestru in
ternațional Florin Gheorghiu 
l-a învins în 30 de mutări pe 
Carol Partoș, deținătorul titlu
lui.

Ieri, la sediul Federației de 
fotbal, a avut loc tragerea ’ 
sorți a jocurilor 
16-imilor „Cupei 
ediția 1973—1974, __ ____
cele 12 formații de categoriile 
B, C și două de județ (Parti
zanul Bacău și'Stăruința Aleșd— 
Bihor) rămase în 
evolua și echipele 
divizie. Federația a stabilit ea 
începînd cu această etapă, toate 
meciurile să se dispute pe te
renuri neutre.

Iată programul jocurilor : 
U.T. A.—Universitatea Craiova, 
Politehnica Timișoara •— F.C. 
Constanța, C.S.M. Reșița—Poli
tehnica Iași, C.F.R. Cluj—F.C, 
Argeș, Steagul Roșu—S.C. Ba
cău, C.F.R. Pașcani—Petrolul 
Ploiești, Poiana Cimpina — 
Steaua, „U“ Cluj—Stăruința

la 
din cadrul 

României-4, 
Alături de

cursă, vor 
din prima

Buzău—A.S.A.Aleșd, Gloria _ .... __
Tîrgu Mureș, Electroputere Cra
iova—Delta Tulcea, Partizanul 
Bacău—Jiul Petroșani, Dacia Q- 
răștie—Sportul studențesc, Ol
tul Sf. Gheorghe—Știința Pe
troșani, Minerul Baia-Mare— 
Gloria Bistrița, Dinamo Bucu
rești—Ș.N. Oltenița și Rapid— 
Chimia Rimnicu-Vilcea.

Așadar, o confruntare între 
câștigătoarele ultimelor două 
ediții ale „Cupei României".

Meciurile se dispută miercuri 
21 noiembrie, de la ora 13,30. 
In caz de egalitate după con
sumarea celor 90 de minute de 
joc partida se prelungește cu 
două reprize a cite 15 minute, 
după care se vor executa cite 
cinci lovituri de la 11 m. Urmă
toarea etapă, optimile „Cupei 
României44, se dispută miercuri 
28 noiembrie. (M.L.).

A apărut revista 
„Probleme 
economice" 

nr. 11—1973

TRANDAFIRII PRIMARULUI
(Urmare din pag. I)

cind pămîntul uliței în picioare, 
iar m dinți nu frămînțau decît 
săintnță de vorbă stearpă. Au 
fost invitați la sfat o dată, de 
două oh... Sigur este că astăzi 
amîndoi și-au aflat rostul: sint 
conducători de atelaje în cadrul 
cooperativei agricole.

Dar tinerii din Bîrla știu să 
se și bucure, să se veselească. 
Tot ei sint cei oare participă 
activ la viața spirituală a satu
lui, activând în formațiile artis
tice ale celor patru cămine cul
turale: la teatru, dansuri, brigăzi 
de agitație. Echipa de dansuri 
a comunei a cîștigat o mențiune 
pe țară, cea a mecanizatorilor a 
ocupat locul I pe județ. Aici se 
cuvin aminiți și tinerii intelec
tuali. Din cele 70 de cadre di
dactice, 65 sînt din comună, iar 
între acestea, foarte multe ti
nere. De la conștiinciozitatea 
față de meserie, la activitatea 
spirituală și pină la munca vo- 
luntar-patriotică pentru înălțarea 
unei noi școli, moderne — iată 
un drum parcurs zilnic cu rezul
tate meritorii de intelectualii din 
Bîrla.

Pe Ion Nasta, primarul comu
nei, l-am întîlnit seara tîrziu.

Tocmai se terminaseră lucrările 
unei sesiuni a Comitetului Exe
cutiv al Consiliului popular, în 
cadrul căreia se discutase, între 
altele, despre mai buna gospo
dărire a comunei, înfrumuseța
rea ei. Cu ajutorul dînsului am 
reconstituit imaginea mai con
cretă a comunei, a bunăstării 
oamenilor. O rezum aici, în lim
bajul lapidar și expresiv al ci
frelor. Cele două cooperative 
agricole au un teren de 8 200 
ha., pe care se străduiesc să-l 
facă de la an la an mai roditor. 
12 magazine mixte desfăc o 
gamă variată de mărfuri, de la 
covrigi la televizoare și mașini 
de spălat. Exista și un magazin 
de mobilă și materiale de con
strucții. Anul trecut, țăranii au 
cumpărat produse în valoare de • 
peste 13 milioane lei. Zece la 
sută din familii își păstrează 
economiile la agenția C.E.C. din 
comună. Peste 1500 de elevi 
învață în 11 școli. Se află în 
curs de amenajare cea de-a ze
cea grădiniță pentru copii. Peste 
1000 de 
dernizate. 
pregătire

. veghează 
menilor. , .
unde au fost descoperite ape ter-

case sînt noi sau mo- 
12 cadre sanitare, cu 

medie și superioară, 
la starea sănătății oa- 
ln satul Bădești —

male — este pe cale să prindă 
viață proiectul pentru o. stațiune 
balneară. Numai pe baza ame
najărilor simple existente comu
na s-a îmbogățit anul acesta cu 
peste 150 000 lei.

...Dar parcă pe primar îl mai 
întîlnisem undeva, oricum, îi 
șțiam numele — $i nu mi-am 
putut reține întrebarea. „Da — 
se mărturisește cu modestie — 
sînt fostul miner din Valea Jiu
lui, mai recent de la Motru, și 
ați auzit probabil despre mine 
din ziare".

Ion Nasta, deci, omul cu 20 
de ani de mină, șeful de echipă 
cu rezultate record, distins cu 
Ordinul munci cl. I, a revenit 
în satul natal. Se împlinește un 
an de etnd consătenii l-au soli
citat la cîrma satului. „Am re
venit ou dragă inimă și sînt 
hotărît ca împreună cu consăte
nii mei să muncim pentru înflo
rirea comunei".

La plecare, primarul, uș&f 
emoționat, m-a tras de o parte 
să-mi arate ceva într-o magazie. 
„Am reușit să găsesc 900 de 
butași, dar vom mai face rost 
de alții. Cineva mi-a promis 
niște sămînță de flori. La primă
vară sădim, șt-o să fie frumos la 
noi"....

..Am reușit să găsesc

MUNCA POLITICĂ
( Urmare din pag. I)

care trebuie să treacă pe la se
cretarul de partid, de U.T.C. și 
organizatorul grupei sindicale 
din secția unde lucrează. Și ast
fel după o „întîlnire" cu acești 
conducători ai organizațiilor 
respective, care certifică talonul 
cu semnăturile lor. se poate 
prezenta la conducătorul locu
lui de muncă pentru a-și reîn
cepe activitatea.

Așadar, multitudinea forme
lor muncii politice folosite și-a 
făcut din plin simțită prezența, 
îmbunătățirea lor în conținut 
de la etapă la etapă. în funcție 
și de evoluția colectivului, a fă
cut ca ea să fie unanim recu
noscută ca una din cele mai si
gure metode de educare în 
spiritul responsabilităților ceru
te de societatea socialistă.

„FRUNTAȘII NOȘTRI, MINDRIA 
NOASTRA"

La granița întreprinderii cu 
orașul, poarta, te întîmpină trei 
gazete de perete. Una care 
popularizează fruntașii, alta 
care satirizează, cu ajuto
rul fotografiilor instantaneu, pe 
cei care nu folosesc corespun
zător timpul de lucru, iar cea 
de a treia este o gazetă infor
mativă. Aici își găsesc numele 
toți cei care au întîrziat în ziua 
respectivă sau au lipsit nemo
tivat cu o zi înainte. Merită 
consemnat faptul că în ziua vi
zitei la această gazetă trona un 
afiș care anunța lapidar dar 
semnificativ : „$tiați că în săp- 
tămîna trecută nu ne-am înre
gistrat cu nici o absență nemo
tivată

„Filatura C", prima intrată în 
folosință, ne întîmpină cu zgo
motul caracteristic. Din primul 
moment atenția îți este atrasă

Angajamentele înre- 
deja primele rezultate, 
panou, de astă dată la 

B‘‘, adresa tineri-

pină la sfîrșitul anului 
reducă la maximum ab- 
nemotivate și întirzie- 

la program". O chemare 
găsit ecou.

HOK'.s;

• Peste 2 000 de spectatori 
au urmărit ieri seară în Sala de 
sport „Olimpia44 din Timișoara 
întîlnirea internațională de 
handbal dintre reprezentativele 
masculine ale României și Ce
hoslovaciei. Handbaliștii români 
au obținut Victoria cu scorul de 
17—11 (9—8).

• în turneul internațional de 
fotbal (echipe de juniori) de la 
Monte Carlo, selecționata Sue
diei a întrecut cu. scorul de 2—1 
formația României, in timp ce 
echipa R.F. Germania a învins 
cu 3—1 reprezentativa Italiei.

• Disputat pe stadionul Wem
bley din Londra, în prezenta a 
83 000 de spectatori, meciul a- 
mical de fotbal dintre selecțio
natele Italiei și Angliei s-a ter
minat cu scorul de 1—0 (0—0) 
în favoarea „Squadrei azzurra", 
care ciștiga pentru prima oară 

;în deplasare (din 9 partide), in 
fața echipei britanice.
• Selecționatele de fotbal ale 

R.F. Germania și Scoției au ter
minat la egalitate : 1—1. (după

• ce gazdele au condus pină in 
i minutul 81). meciul amical des

fășurat la Hampden Parc din 
Glasgow, în fața a circa 80 000 
de spectatorii

• La Lisabona, în prelimina
riile campionatului mondial de 
fotbal (grupa a 6-a europeană), 
echipele Irlandei de Nord $i 
Portugaliei au făcut joc egal 
1—1 (0—1). Au marcat Jordan 
(min. 32) respectiv Lawton 
(min. 67). Pentru turneul final 
al Cupei mondiale s-a calificat 
echipa Bulgariei, care se află pe 
primul loc cu 8 puncte și mai 
are de susținut un meci cu for
mația CipruJui.

Transmisii
pe micul ecran

de un panou care' ilustrează 
eforturile organizației U.T.C. : 
angajamentul tinerilor în ca
drul întrecerii „Tineretul — 
factor activ în îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen". 
Și-au propus să realizeze 
64 000 000 lei peste plan la pro
ducția globală. 8 tone fire tip 
bumbac, 12 inovații, creșterea 
productivității muncii cu 450 lei 
pe salariat, depășirea planului 
la export cu 80 000 lei valută și 
200 000 ore muncă voluntar-pa- 
triotică.
gistrează

Un alt 
„Filatura
lor comuniști o chemare : „co
lectivul schimbului B s-a anga
jat ca 
1973 să 
sențele 
rile de 
care a

în toate cele trei filaturi : A, 
B și C cît și la finisaj prezenta 
gazetelor de perete se face din 
plin simțită. Exemplul pozitiv, 
fie că este prezentat sub forma 
„Portretul unui muncitor frun
taș", „Cinste evidențiaților", 
„Urmați exemplul lor" sau 
„Fruntașii noștri, mîndria noas
tră" aduce în prim plan pe cei 
care se străduiesc și reușesc 
cel mai bine să se achite de 
sarcinile profesionale. în capă
tul opus, rubrica „Minutul acu
ză" scoate în evidență spiritul 
critic existent aici, satirizind și 
supunînd opiniei colective pe 
tinerii care mai fac abateri. 
„Vitrinele calității" sînt cele 
rare pun față-n față produse 
executate ireproșabil cu cele 
care prezintă fisuri de execuție.

Oricum i-ar zice rubricii, „Te 
văd, te văd", sau „în vîrful pe-

niței" sau „Nu le urmați exem
plul" ea urmărește același scop: 
îndreptarea celor în cauză și 
readucerea lor în marea fami
lie. De fapt „familia" îi ține la 
curent printr-o rubrică specială 
a gazetelor cu tot ce se întîm- 
plă în viața ei internă. Astfel 
la „Finisaj" am putut afla cind 
a avut loc adunarea de alegeri, 
ce probleme s-au discutat, pro
punerile făcute, ca și compo
nența noului organ ales. „Do
rim mult succes noului birou" 
este urarea 
activitatea 
tură".

Tovarășa Elena 
tar* comitetului 
pină mai acum un an „liderul" 
tineretului — îmi reamintea în 
final „stilul" folosit, stil pe care 
a ținut neapărat să ni-1 pro
beze cu fapte și anume : acțio
narea tuturor factorilor în di
recția realizării scopului major

— educarea oamenilor. „Pentru 
aceasta folosim toate 
de care dispunem și 
adecvează mai bine 
lui".

metodele 
care se 

colectivu-

care-i 
în

călăuzește
noua „legisla-

Tifrea, secre- 
de partid —

★

Am încercat să dezvălui „se
cretul" care stă la baza frumoa
selor rezultate obținute de co
lectivul Filaturii din Oltenița. 
A fost și este o treabă destul 
de grea care necesită pasiune 
și consecvență. Dar ea nu ar fi 
realizabilă dacă — așa cum 
spunea și secretara comitetului 
U.T.C. — n-ar fi fost angrenat 
largul activ obștesc. îmbinarea 
armonioasă a sarcinilor profe
sionale cu cele de organizație 
a făcut dovada în timp că se 
poate închega un adevărat co
lectiv. capabil să rezolve situa
țiile existente apelînd cu încre
dere la instrumentele muncii 
politice.

Foto: GH. TOCA

SÎMBATA, 17 NOIEMBRIE

14.00 : Fotbal : Universitatea 
Clu.î — Jiul Petroșani (div. A) 
Transmisiune-, directă de 
Cluj: 23,35 : Campionatele
Mondiale de gimnastică mo
dernă — ziua l-a. Transmisi
une de la Rotterdam.

DUMINICA, 18 NOIEMBRBE

17,00 : Campionatele Mon
diali de gimnastică modernă 

ziua a Il-a. Transmisiune 
de la Rotterdam: 18,15: Marele 
Premiu de Steeple-chase (cursă 
de galop cu obstacole fixe).

de la Pardubice.

CARPATI'4 LA 
MASCULIN :

înregistrare

,.TROFEUL 
HANDBAL

MIERCURI. 21 NOIEMBRIE

30.10: România — Danemar
ca (repriza a IT-a). Transmi
siune directă de la Cluj.

JOI, 22

20.10: 
(repriza 
directă.

NOIEMBRIE

România — R.D.G. 
a Il-a). Transmisiune

SÎMBÂTA, 24 NOIEMBRIE

20.05: România — U.R.S.S.
(repriza a Il-a). Transmisiune 
directă.

DUMINICA, 25 NOIEMBRIE

20,10: România — Iugoslavia 
(repriza a Il-a). Transmisiune 
directă.



de peste hotare
ORIENTUL APROPIAT

Reprezentantul președintelui
Consiliului de Stat al României
a fost primit de președintele

R. A Siriene
DAMASC 15 (Agerpres). — 

Mircea Malița, reprezentant 
al președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, a fost primit de 
președintele Republicii Arabe 
Siriene, general Hafez Assad. 
Cu acest prilej, el a remis șe
fului statului sirian un mesaj 
din partea președintelui Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu.

Președintele Hafez Assad a

adresat mulțumiri călduroase 
pentru mesaj, a transmis cal
de salutări președintelui 
Nicolae Ceaușescu și urările 
sale de sănătate împreună cu 
cele mai bune sentimente pen
tru poporul român. Șeful sta
tului sirian a evocat coopera
rea fructuoasă cu România în 
diferite domenii, exprimînd 
dorința dezvoltării multilate
rale a relațiilor bilaterale, pre
cum și a continuării dialogului, 
ce își dovedește utilitatea.

Demonstrație a muncitorilor metalurgiști la Londra împotriva legislației antisindicaie a 
guvernului.

economica
«a

începerea
română la Pekin

Pentru reunificarea 
pașnică a Coreei

schimbului
de prizionieri Intre 

Egipt și Israel
CAIRO 15 (Agerpres). — Un 

prim grup de prizonieri de 
război israelieni a fost îmbar
cat joi la bordul unui avion al 
Crucii Roșii Internaționale, cu 
destinația Tel Aviv, 
începerea schimbului 
nieri intre Republica 
gint și Israel.

Acest schimb este 
în cadrul acordului de consoli
dare a încetării focului, inter
venit între cele două părți, iar 
detaliile în legătură cu punerea 
sa în practică au fost stabilite 
in cadrul intilnirii de miercuri 
dintre reDrezentanții Egiptului 
și Israelului.

Ulterior, la Cairo au sosit mai 
multe serii de prizonieri egip
teni repatriați de către Israel.

Egipt, în cadrul schimbului de 
prizonieri prevăzut în acordul 
pentru consolidarea încetării 
focului.

marcind 
de prizo- 
Arabă E-
prevăzut

TEL AVIV 15 (Agerpres). — 
Primele grupuri de prizonieri 
egipteni, îmbarcate la l 
unor avioane ale Crucii 
Internaționale, au părăsit 
portul internațional Led, 
dreptindu-se spre Egipt.

La același aeroport a sosit, pe 
de altă parte primul lot de pri
zonieri israelieni repatriați de

bordul
Roșii 

; aero- 
, in-

CAIRO 15 (Agerpres). — în 
conformitate cu acordul pen
tru consolidarea încetării focu
lui și cu înțelegerea survenită 
miercuri, între reprezentanții 
militari ai Egiptului și Israelului, 
punctele d-e control israeliene 
de pe șoseaua Cairo-Suez au 
fost înlocuite, joi, cu cele ale 
O.N.U. — a anunțat, la Cairo, 
un purtător de cuvint al Națiu
nilor Unite, reluat de agențiile 
Reuter, France Presse și United 
Press International. El a mențio
nat că au fost instalate două 
puncte de control ale O.N.U. pe 
această șosea — la kilometrul 
101 și la kilometrul 119.

Totodată, purtătorul de
vînt a anunțat că, în conformi
tate cu înțelegerea dintre repre
zentanții celor două părți, 24 
de camioane transportând ali
mente, apă și medicamente au 
trecut, joi, pe la kilometrul 101, 
îndreptindu-se spre Suez.

Delegația economică gu
vernamentală română, con
dusă de Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțu
lui exterior, a avut joi. la 
Pekin, convorbiri cu o dele
gație chineză, condusă de Li 
Cian, ministrul 
exterior.

La convorbiri, 
desfășurat într-o 
prietenească, au . . .
de asemenea, Nicolae Gavri- 
lescu, ambasadorul Româ
niei la Pekin, și membri ai 
Agenției economice române.

comerțului

care s-au 
atmosferă 
participat,

NEGOCIERILE
DE LA VIENA

a

cu-

în ședința plenară de joi 
negocierilor privind reducerea 
trupelor și armamentelor și 
măsuri adiacente în Europa 
Centrală, negocieri ce se desfă
șoară la Viena, au luat cuvîn
tul reprezentanții Canadei, Bel
giei și Cehoslovaciei, care au 
continuat prezentarea puncte
lor de vedere ale guvernelor 
lor în legătură cu ordinea de 
zi a reuniunii. în aceeași zi a 
luat, de asemenea, cuvîntul șe
ful delegației României, amba
sadorul Dumitru Aninoiu, care 
a reafirmat poziția țării noastre.

Cuvîntarea reprezentantului R.P.D. Coreene în 
Comitetul pentru problemele politice și de 

securitate al Adunării Generale a O.N.U.
Comitetul pentru problemele 

politice și de securitate al A- 
dunării Generale a trecut la 
dezbaterea „Problemei coreene", 
punct la care au fost deja pre
zentate două proiecte de rezo
luție. Primul document, elabo
rat de 35 de state. între care și 
România, cere dizolvarea Comi
siei O.N.U. pentru Unificarea 
și Refacerea Coreei, anularea 
dreptului de folosire a steagului 
Națiunilor Unite de către tru
pele străine staționate în Co
reea de sud, dizolvarea așa-nu- 
mitului comandament al O.N.U. 
din această parte a Coreei și 
recunoașterea necesității retra
gerii tuturor trupelor străine 
din sudul Coreei, pentru a se 
putea întreprinde noi pași în 
vederea accelerării reunificării 
pașnice a țării.

Al doilea document, elaborat 
de un grup de 18 state occiden
tale. recomandă doar dizolvarea 
Comisiei Națiunilor Unite pen
tru Unificarea și Refacerea Co
reei și intrarea R.P.D. Coreene 
și a Coreei de sud în O.N.U.

Luînd cuvîntul la dezbateri, 
Li Jong Mok, adjunct a minis
trului afacerilor externe, șeful 
delegației de observatori ai 
R.P.D. Coreene la Națiunile 
Unite, a declarat că pe harta 
lumii există și a existat 
o singură Coree, care acum este 
divizată în mod artificial. Nu
mai datorită amestecului străin

San Remo a găzduit în această toamnă 
lucrările seminarului pe tema „Tineretul 
și drepturile omului", organizat de Se
cretariatul O.N.U. în colaborare cu gu
vernul italian. Pentru a afla amănunte 
despre problematica dezbătută în cadrul 
seminarului, ne-am adresat tovarășului 
ANDREI POPESCU.

W O. IV. t J.

O dezbatere Ia
• Ați participat la seminarul 

privind „Tineretul și drepturile 
omului" de la San Remo. Vă 
rugăm 
despre 
nar.

San Remo pe tema

să ne vorbiți mai întîi 
importanța acestui semi- 99

Tineretul și
înscrie pe linia preocu-— Seminarul se 

parilor permanente ale O.N.U. de promo
vare a drepturilor omului. Mai concret, la 
San Remo s-a avut în vedere definirea 
căilor de acțiune proprii tineretului pen
tru promovarea păcii și securității în 
lume. Prin aceasta, seminarul constituie 
și o expresie a atenției acordate de orga
nizația mondială problemelor tineretului, 
o continuare a preocupărilor sale în acest 
domeniu. Seminarul de la San Remo 
oare a reunit delegații din 30 de 
țări, precum și numeroși observatori ai 
unor organizații internaționale guverna
mentale șî neguvernamentale, a prilejuit 
un amplu șî valoros schimb de opinii șî 
experiență asupra mijloacelor prin care 
tinerii pot contribui, la nivel național sau 
internațional, Ia aplicarea principiilor și 
normelor enunțate în Declarația univer
sală a drepturilor omului și in alte instru
mente ale O.N.U.

drepturile omului

• Care au fost principalele 
concluzii ale discuțiilor privind 
contribuția tineretului la apli
carea acestor principii și norme?

manenta corelație dintre drepturile și da
toriile omului și, în această ordine de idei, 
că tineretul trebuie să-și aducă o contri
buție efectivă și nu numai să reclame ceea 
ce i se cuvine în cadrul societății. S-a a- 
rătat, totodată, că nu este posibil să se re
comande mijloace uniforme pentru apli
carea regulilor umanitare. Mijloacele prin 
care tineretul poate contribui, la nivel na
țional sau internațional, la promovarea 
Declarației sînt diverse, variabile de la 
caz la caz, în funcție de condițiile concre
te din fiecare țară. Drept o condiție pri
mordială pentru angajarea tineretului în 
aplicarea Declarației a fost menționată 
realizarea principiului egalității, enunțat 
de aceasta, cu precizarea că egalitatea in 
drepturi nu este posibilă fără participarea 
tinerilor la viața politică și fără asigu
rarea dreptului la educație gratuită și la 
pregătire profesională.

în mobilizarea pentru realizarea princiy 
piului nediscriminării și al realizării unei 
pregătiri care să permită tineretului o a- 
daptare rapidă în societatea contemporană 
aflată în plină transformare. SXi relevat 
că educația familială și preșcolară trebuie 
orientată spre consolidarea ideilor de 
fraternitate, egalitate și respect pentru 
drepturile omului. De asemenea, sistemul 
de învățămînt va trebui să depășească con
diția de simplă transmitere de principii 
abstracte, să țină cont de personalitatea 
celor care studiază, participarea tineretului 
la planificarea și gestionarea învățămintu- 
lui fiind absolut indispensabilă. Seminarul 
a subliniat contribuția pe care o poate a- 
duce tineretul la lichidarea analfabetismu
lui, la democratizarea și generalizarea în- 
vățămîntului ca forme de promovare a 
drepturilor omului. Seminarul a dezbătut, 
de asemenea, măsurile pe care trebuie să 
le întreprindă guvernele și organizațiile 
internaționale în vederea sporirii partici
pării la programele și activitățile vizînd 
promovarea drepturilor omului, a păcii, 
respectului și înțelegerii între popoare, 
pentru lichidarea discriminării rasiale, eli
minarea analfabetismului, pentru progre
sul economic și social al popoarelor.

• Ce sugestii și propuneri mai 
importante 
participanții

au fost făcute de 
la seminar ?

- Seminarul a apreciat că tineretul lu
mii este unit, Ia ora actuală, prin aspira
țiile spre pace, prin lupta împotriva impe
rialismului și colonialismului, pentru inde
pendență națională și nrogres social. S-a 
relevat faptul că principiile și normele 
enunțate în Declarația universală a drep
turilor omului și în alte instrumente ale 
O.N.U. constituie un ansamblu de reguli 
și de valori larg. acceptate în lumea în
treagă, Declarația verifieîndu-și, în de
cursul tâmpului, deplina valabilitate și ac
tualitate. La seminar a fost subliniată per-

• Ce opinii s-au desprins asu
pra educației tineretului în ve
derea dezvoltării respectului 
față de drepturile și libertățile 
fundamentale ale omului ?

— Această problemă a ocupat un Ioc 
central în cadrul discuțiilor seminarului. 
S-a subliniat, între altele, că este impo
sibil să vorbim despre drepturile omului 
fără a discuta despre învățămînt. Vocația 
principală a educației constă în for
marea complexă a fiecăruia dintre noi,

— Trecînd în revistă 
ale inițiativelor O.N.U. 
retului, participanții au apreciat că orga
nizația mondială este chemată în conti
nuare să faciliteze comunicarea între ti
neri și organizațiile de tineret, să promo
veze întâlnirile și contactele între tineri, 
reuniunile internaționale de tineret.

Seminarul a apreciat că este momentul 
să se treacă la elaborarea unei carte a ti
neretului, care să sintetizeze drepturile și 
obligațiile tinerei generații în epoca con
temporană. Mai mult decit atât, crearea 
unui organism O.N.U. pentru tineret ar fi 
de natură să contribuie la creșterea rolu
lui tineretului în viața internațională.

rezultatele pozitive 
în domeniul tâne-

B. ȘT,

ÎN ÎNTREAGA LUME

MĂSURI RESTRICTIVE 
ÎN VEDEREA ECONOMISIRII 
RESURSaOR ENERGETICE

Economisirea resurselor energetice domină 
preocupările oficialităților din diferite țări ale 
lumii. Noi măsuri au devenit cunoscute în ulti
mele zile, concomitent cu elaborarea unor pla
nuri menite să evite consecințele pe termen 
lung ale crizei petrolului. Unele din aceste pro
iecte urmează a fi realizate imediat, în timp 
ce altele continuă a fi evaluate sub aspectul 
rentabilității și al eficacității.

Q'nema
MONOLOG : Victoria (orele 9 ; 

11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).
FIUL MECANICULUI DE LO

COMOTIVA : Lumina (orele 9; 
12; 15; 17.30; 20,30).

OMUL DIN LA MANCHA : 
Scala (orele 9,30; 12,15; 15,30;
18,15; 21); Capitol (orele 8,30; 11; 
13,30: 16; 18,30; 21).

100 'DE LEI: Aurora (orele 9; 
11,15: 13,30; 15,45; 18; 20,15); Cen
tral (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15 20,30).

ULTIMELE ȘASE MINUTE: Pa
tria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 
21,15); București (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21); Modem (orele 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

BUNA SEARA, DOAMNA 
CAMPBELL: Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45); Fes
tival (orele 8,45; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21); Excelsior (orele 9,15; 
11,15: 13.30: 16; 18,15: 20,30): Favo
rit (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30).

poporul coreean a fost împie
dicat să-și unifice patria. Vor
bitorul 
larg, 
care 
după 
nord 
dată, . . . . .
cute de guvernul R.P.D. Coreene 
pentru unificarea pașnică a sta
tului.

Referindu-se la contactele 
dintre nordul și sudul Coreei, 
Li Jong Mok a apreciat pozitiv 
dialogul dintre organizațiile de 
Cruce Roșie din cele două părți 
ale țării și a relevat că Decla
rația comună semnată la 4 iulie 
1972 între nord și sud conține, 
în esență, trei principii, cele ale 
independenței, 
cale pașnică a 
naționale, fapt 
fie istorică in 
coreean pentru 
triei sale. Urmare a acestui do
cument, guvernul R.P.D. Core
ene a avansat propuneri con
crete, menite să adîncească în
țelegerea reciprocă, să înlăture 
barierele diviziunii și să facili
teze edificarea bazelor unității 
naționale.

în legătură cu „Declarația 
specială de politică externă a- 
supra păcii și reunificării", pu
blicată de autoritățile sudului 
Coreei, vorbitorul a apreciat că 
aceasta reprezintă un plan me
nit să scindeze Coreea în două 
state separate, prin violarea 
prevederilor Declarației comune 
din iulie 1972. în context, vor
bitorul s-a referit la mașinațiu- 
nile politice, militare și diplo
matice întreprinse de unele 
state occidentale, în scopul per
manentizării divizării poporului 
coreean și a țării sale.

Pronunțîndu-se pentru dizol
varea imediată a așa-zisei Co
misii a O.N.U. pentru Refacerea 
și Unificarea Coreei, pentru re
tragerea tuturor trupelor străine 
din sudul Coreei și în favoarea 
rezolvării problemei coreene de 
către poporul coreean însuși, 
fără nici un amestec din afară, 
reprezentantul R.P.D. Coreene a 
spus : „Cînd trupele străine vor 
părăsi sudul Coreei, pacea și 
liniștea țării vor fi asigurate 
prin respectarea prevederilor 
Declarației comune, prin care 
Nordul și Sudul s-au angajat să 
nu provoace conflicte militare 
și să prevină astfel de acte". 
Reprezentantul R.P.D. Coreene 
a amintit propunerea guvernu
lui său de a se încheia un 
acord de pace între cele două 
părți ale Coreei, care să înlo
cuiască acordul de armistițiu, 
arătînd totodată că R.P.D. Core
eană este gata să semneze un 
astfel de document.

în încheiere, vorbitorul

a prezentat apoi, pe 
prefacerile social-politice 

au avut loc în anii de 
eliberare în partea de 

a țării, evidențiind, toto- 
repetatele propuneri fă-

reunificării pe 
țării și unității 
de o semnifica- 
lupta poporului 
reunificarea pa-

a 
respins, ca inacceptabilă, pro
punerea inclusă în proiectul de 
rezoluție occidental ca Nordul 
și Sudul să intre în O.N.U. ca 
state separate, declarînd că un 
popor care de mii de ani a trăit 
împreună, nu poate admite o 
asemenea propunere, care vi
zează, în fapt, legiferarea scin
dării țării sale.

500 de polițiști sud-coreeni 
au intervenit, joi, în mod 
brutal, pentru a reprima de
monstrația a peste 2 000 de 
studenți ai universității din 
Seul, care cereau înfăptuirea 
de reforme democratice și 
eliberarea colegilor lor, a- 
restați în cursul manifesta
țiilor studențești împotriva 
regimului sud-coreean din 
ultimele zile. Poliția a atacat 
pe demonstranți cu gaze la
crimogene și a efectuat noi 
arestări.

ESOP: Doina (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,15).

OPERAȚIUNEA „ATOMUL
MARCAT": Floreasca (orele 15,30; 
18; 20,15).

DOI PE UN BALANSOAR’: 
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20,30).

LUMEA SE DISTREAZĂ: Tim
puri Noi (9—20,15 în continuare).

MAFIA ALBA: Gloria (orele 
11.15: 13,30; 16; 18.15; 20.30); To
mis (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18,15; 20,30); Flamura (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

DESPRE O ANUME FERICIRE: 
Ciulești (orele 15,30; 18; 20.15);
Flacăra (orele 15,30; 17.45: 20).

PARADISUL: Bucegl (orele
15,30; 18; 20,15): Volga (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15).

ȘAPTE ZILE: Unirea (orele 16; 
18; 20).

EFECTUL RAZELOR GAMMA 
ASUPRA CRĂIȚELOR: Drumul 
Sării (orele 15,30; 18; 20,15); Mio
rița (orele 9; 11,15; 13.30; 15,45;
10; 20.15).

NUNTA: Cotrocenl (orele 15,30; 
18; 20,15).

PE ARIPILE VÎNTULUI: Gri- 
vița (orele 10; 14,30; 19).

PROGRAMUL III

9,00 — știri; 9,05 — Incognito — 
program de varietăți muzicale ; 
9,55 — Melodia zilei. „Pe lume 
nu-s mai multe Românii" de Ser
giu Sarchizov ; 10,00 — Clubul
curioșilor; 11,00 — știință și teh

nică; 11,10 — Profil pe portativ. 
Maria Lătărețu; 11,30 — Antract 
muzical; 12,00 — Transmisiuni
directe din țară; 12,10 — Invitație 
în fonotecă; 12,55 — Melodia zi
lei; 13,00 — închiderea emisiunii 
de dimineață ; 17,00 — Știrile după- 
amiezii; 17,05 — Alo, Radio ! — 
muzică ușoară la cererea ascul
tătorilor; 18,00 — Șapte zile, șapte 
arte. Arhitectura; 18,10 — Opera 
„Filosoful de la țară" de Balda- 
ssare Galuppi (fragmente): 18.55 
— Melodia zilei; 19,00 — Tn di
rect... de la Satu Mare. Finala pe 
țară a concursului profesional 
„Mîini măiestre"; 19,30 — Știri; 
19,35 — Casa de discuri Electre
cord; 20,00 — Educație, răspun
deri. Fața nevăzută a neglijen
ței ; 20,30 — Piesa simfonică ,,Ri- 
tornelă" de Ingvar Lidholin; 
21,00 — Radio-super-top — Top-ul

revistei „Săptămîna"; 22,00 —
Radiojurnal. Buletin meteorologic. 
Sport; 22,30 — Melodia zilei; 22,35 
— Vedete ale muzicii ușoare; 
23,15 — Poetica. Tineri poeți ; 
23,20 — Jazz variete; 23,55—24,00 — 
Ultiinele știri.

PROGRAMUL I

9,00 — Curs de limba franceză. 
Lecția 68; 9,30 — Curs de limba 
rusă. Lecția 66; 10,00 — Telex; 
10,05 — Avanpremieră; 10,10 —
Album coral. Aspecte de la con
certul coral susținut in cadrul

în AUSTRIA s-a hotărit marți 
o importantă sporire a prețului 
la carburanți. Noile prețuri au 
intrat în vigoare miercuri la o- 
rele 0. Karlheinz Haager, secre
tarul general al Asociației cen
tralelor de electricitate din R.F. 
GERMANIA, a indicat într-o 
declarație relatată de agenția 
FRANCE PRESSE că deficitul 
de energie rezultând de pe ur
ma unor eventuale reduceri ale 
livrărilor dc petrol ar putea im
pune programarea de întreru
peri de curent. Aceeași agenție 
informează că industria petro
lieră vest-germană a lansat o 
campanie publicitară în cadrul 
căreia 60 de ziare și reviste dau 
cititorilor lor sfaturi de econo
misire a carburantului și păcu- 
rei. Această campanie — care 
nu este finanțată de serviciile 
publice — își propune să ducă 
la reducerea pe bază benevolă 
cu 10—15 la sută a consumului 
de benzină și păcură destinat 
necesităților menajere. Surse o- 
ficiale vest-germane estimează 
că livrările de petrol și produse 
petroliere se vor reduce cu a- 
proximativ 15—20 Ia sută înce- 
pînd din luna decembrie.

Decretarea stării de urgență 
în MAREA BRITANIE conferă 
guvernului puteri care se extind 
asupra reglementării livrărilor 
de gaze, electricitate, cărbune, 
hidrocarburi etc. „Este un în
treg arsenal de măsuri prin care 
guvernul își poate impune vo
ința potrivit împrejurărilor — 
scrie FRANCE PRESSE. Atitu
dinea guvernului va depinde 
probabil de evoluția crizei pe
trolului, care constituie fundalul 
deciziei adoptate". Relatările din 
Londra arată că reclamele lu
minoase și nocturne vor fi com
plet suspendate. Ministerele și

industriile naționalizate au pri
mit ordin de a reduce cu 10 la 
sută consumul de electricitate 
și hidrocarburi. Comercianții 
vor trebui că micșoreze consu
mul de carburanți destinat în
călzirii. Populația este chemată 
să economisească cărbunele și 
gazul care sînt utilizate în în-

Rezervele de gaze natu
rale existente în țările eu
ropene vor fi epuizate în 
următorii doisprezece ani, 
dacă consumul va continua 
să crească în același ritm 
ca în anii din urmă — a 
declarat secretarul execu
tiv al Comisiei Economice 
a O.N.U. pentru Europa, 
Janez Stanovnik, deschi- 
zind lucrările celei de-a 
21-a sesiuni a Comitetului 
pentru gazele naturale al 
Comisiei. El a reamintit că 
gazele naturale reprezintă 
aproximativ 25 la sută din 
energia utilizată de țările 
europene.

călzirea locuințelor. în infor
mațiile din Londra se semnalea
ză că numeroase cinematografe 
și teatre din West End (cartie
rul sălilor de spectacole londo
neze) au devansat apelul oficial 
și au abandonat încă de marți, 
firmele luminoase pe care Ie u- 
tilizau în mod tradițional.

Preocupări pentru economisi
rea resurselor energetice sînt 
înregistrate și în CEHOSLOVA
CIA. După cum arată ziarul LI- 
DOVA DEMOKRACIE pentru a 
face față cantităților de energie 
necesară au fost luate o serie de 
măsuri speciale atât în ceea ce

privește producția, cît și consu
mul. Marii consumatori — in 
speță industria — au fost che
mați să reducă consumul de gaz 
și energie electrică. „Pentru ca 
dificultățile energetice ale iernii 
din acest an să fie, pe cit posi
bil, reduse, trebuie să-și aducă 
contribuția, prin micșorarea 
consumului de energie, toți ce
tățenii noștri" — subliniază zia
rul.

într-o știre din Paris se a- 
nunță că Asociația profesională 
pentru circulația aeriană a ce
rut controlorilor de trafic ae
rian să stabilească pentru avi
oanele de transport pe distanțe 
scurte, care fac legătura între 
marile orașe europene, trasee 
directe în scopul de a reduce 
consumul de carburanți.

ÎN BELGIA economia de ben
zină scontată pentru o lună, da
torită interdicțiilor de circulație 
duminicală, este apreciată de o- 
ficialitățile de la Bruxelles la 10 
milioane de litri. Spre a evita 
îngreunarea deplasării locuitori
lor, societățile de transport îd 
comun au luat o serie de mă
suri pentru înmulțirea tramva
ielor și autobuzelor în circulație, 
mai ales duminica, ca și pentru 
prelungirea orarelor lor de func
ționare. Pentru sfîrșitul de săp- 
tămină, se prevede mărirea nu
mărului de trenuri pe căile fe
rate. Reducerea circulației auto
mobilistice a dus la o spectacu
loasă micșorare a numărului ac
cidentelor de circulație, implicit 
a numărului morților și răniților 
de pe urma acestor accidente. 
S-a constatat, de asemenea, o 
mare afluență la magazinele de 
biciclete care — transmite 
FRANCE PRESSE — „au fost 
literalmente luate cu asalt".

Măsuri limitative au fost a- 
nunțate și la PRETORIA. Pen
tru a reduce consumul de carbu
ranți autoritățile sud-afrîcane 
au decis să închidă stațiile de 
benzină de sîmbătă pînă luni. 
Viteza vehiculelor a fost limi
tată Ia 80 kilometri pe oră pe 
ansamblul rețelei rutiere. Par
ticularilor nu Ii se permite să 
stocheze mai mult de 10 litri do 
carburanți de familie. Printre 
măsurile luate se amintește in
terzicerea folosirii avioanelor de 
turism și a navelor cu motor* 
precum și suspendarea tuturor 
curselor de automobile.

Sesiunea G. A. T. T.
Intervenția conducătorului delegației române
• LA GENEVA a avut loc 

sesiunea a 29-a a părților con
tractante la Acordul General 
pentru Tarife și Comerț 
(G.A.T.T.), care coincide cu cea 
de-a 25-a aniversare a intrării 
în vigoare a acestui acord mul
tilateral.

Luînd cuvîntul în cadrul dez
baterilor, șeful delegației ro
mâne. Mircea Petrescu, ministru 
consilier, a subliniat importan
ța pe care România o acordă 
noilor negocieri comerciale 
multilaterale, deschise prin re
centa conferință ministerială de 
la Tokio. Aceste negocieri — a 
declarat vorbitorul — trebuie să 
conducă la o liberalizare cît mai 
largă a comerțului internațio
nal, la realizarea unei diviziuni 
internaționale a muncii mai 
echitabile, la punerea în apli
care a unor măsuri concrete, 
imediate și eficace, în vederea

sprijinirii eforturilor țărilor în 
curs de dezvoltare în direcția 
reducerii și a eliminării decala
jelor care le separă de țările 
dezvoltate. In acest context, 
noile negocieri constituie un 
test de primă importanță al 
voinței reale a comunității in
ternaționale de a așeza relații
le economice internaționale pe 
baze stabile și echitabile. Re
prezentantul român a subliniat 
necesitatea de a se ține seama 
de poziția și interesele tuturor 
celor peste 80 de țări partici
pante, de a se respecta princi
piul egalității statelor. O apli
care corectă a acestui principiu 
înseamnă printre altele, și acor
darea unui tratament egal tu
turor țărilor situate la același 
nivel de dezvoltare, fără nici o 
discriminare, indiferent de siste
mul lor social, economic sau 
poziția lor geografică.

Ministrul 
de externe 

al României 
în R.D.G.

Ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, 
care se află într-o vizită o- 
ficială în Republica Demo
crată Germană, a fost, joi, 
oaspetele regiunii Erfurt. 
El a fost însoțit de adjunctul 
ministrului afacerilor exter
ne al R.D.G., Herbert Kro- 
likowski, de ambasadorul 
R.D.G. la București, Hans 
Voss, și de ambasadorul ro
mân la Berlin, Vasile Vlad.
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Convorbiri economice 
româno-iugoslave

• tovarășul emil dra- 
GANESCU, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, preșe
dintele părții române în Comi
sia mixtă româno-iugoslavă de 
colaborare economică, a fost 
primit joi de Gemal Biedici, pre
ședintele Consiliului Executiv 
Federal. Convorbirea care a a- 
vut loc cu acest prilej s-a re
ferit la dezvoltarea în continua
re a relațiilor economice româ
no-iugoslave.

• ZIARUL „TRYBUNA LU- 
DU“ scrie, referindu-se la vizita 
făcută la Vatican de ministrul 
de externe al Poloniei, Ștefan 
Olszowski, și la convorbirile 
purtate de el cu Papa Paul al 
VI-lea, că ele au reprezentat un 
eveniment politic important în 
relațiile dintre Polonia și Vati
can. Vizita a confirmat că cele 
două părți sînt interesate în 
extinderea și consolidarea mu
tațiilor pozitive din viața inter
națională.

Festivalului „Sarmis ’73“; 10,20 — 
Reflector; 10,40 — Vîrstele pelicu
lei. Magazin bilunar de cultură 
cinematografică: 12,00 — Telejur
nal; 16,00—17,00 — Teleșcoală;
17,30 — Curs de limba engleză. 
Lecția 66; 18,00 — Telex; 18,15 — 
La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto; 18,30 — Stadion; 
18,50 — Revista economică TV; 
19.20 — 1001 de seri : „Alo aici 
Mihaela"; 19,30 — Telejurnal • 
Cincinalul înainte de termen. 1973
— an hotăritor; 20,00 — Cîntecul 
săptămînii : „Tot cîntînd ca cio- 
cîrlia". Interpretează George Haz- 
gan; 20,05 — ,,Baladă pentru a- 
cest pămînt" — Cheile Turzii; 
20,25 — Panoramic științific; 20,50
— Film artistic.

PROGRAMUL II

20,00 — Pagini muzicale de mare 
popularitate; 20,35 — Selecțiuni 
din „Gala lunilor" (gala lunii oc
tombrie) ; 21,00 — Telex; 21,05 — 
Reportaj T.V. : „Destinul unei 
idei". Emisiune de Emanuel Va- 
leriu ; 21,25 — Portativ ’73 ; 21,45
— Mai aveți o întrebare ? „Cît de 
probabil este... timpul proba
bil 7“ (II).

• ÎN SPANIA au avut loc a- 
legeri municipale, electoratul 
spaniol chemat în fața urnelor 
de vot insumînd 9 milioane de 
alegători. Cu acest prilej, au 
fost reînnoite mandatele unui 
număr de 9.000 de consilieri 
municipali.

♦
Ambasadorul României 

primit de Regina 
Juliana a Olandei

• REGINA JULIANA A O- 
LANDEI l-a primit, la 14 noiem
brie, pe Mihail Bujor Sion, care 
și-a prezentat scrisorile de a- 
creditare în calitate de amba
sador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste 
România în Regatul Țărilor de 
Jos.

Cu acest prilej, ambasadorul 
român a transmis din partea 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, un me
saj cordial de salut, urări de 
sănătate și fericire personală și 
de prosperitate pentru poporul 
olandez prieten.

La rindul său, regina Juliana 
a transmis președintelui Con
siliului de Stat, . Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășei Elena 
Ceaușescu cele mai bune urări 
de sănătate, fericire personală, 
de prosperitate și succese pen
tru poporul român.

• CEL DE-AL 20-LEA SA-» 
LON AL AUTOMOBILULUI 
de la Tokio și-a închis porțile. 
Timp de două săptămîni, salo
nul a fost vizitat de 1 223 000 
persoane, cifră apropiată de o- 
biectivul organizatorilor. Fir
mele participante, japoneze și 
străine, au expus 690 automo
bile, o parte dintre ele în pre
mieră, ca și diverse sisteme de 
asigurare a securității traficu
lui. Au reținut îndeosebi atenția 
mașinile electrice și cele cu 
motor rotativ.

e LA INVITAȚIA FUNDA
ȚIEI „PRO HELVETIA", o de
legație culturală din România, 
condusă de Andrei Vela, vice
președinte al Institutului Român 
pentru relații culturale cu 
străinătatea, efectuează o vizi
tă în Elveția. Din delegație fac 
parte Ion Dodu Bălan, vice
președinte al Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste, și 
Dan Hăulică, redactor-șef al 
revistei „Secolul XX“.

Prof. dr. Hans Peter Tschudi, 
consilier federal, șeful depar
tamentului culturii, educației și 
asigurărilor sociale al guvernu
lui elvețian, a primit delegația 
română, cu care s-a întreținut 
într-o atmosferă cordială asu
pra evoluției și perspectivelor 
schimburilor culturale dintre 
România și Elveția.

Programul misiunii „SkyIab-3“
La Houston au fost date publicității principalele puncte ale 

programului eelui de-al treilea echipaj al laboratorului spațial 
„Skylab", oare va fi lansat astăzi la ora 14,01 G.M.T. de la Cape 
Canaveral.

Prima ieșire în spațiu, în afara laboratorului, este prevăzută 
pentru joi, 22 noiembrie. O altă ieșire în spațiu este fixată pen
tru 25 decembrie, cu care prilej astronauții vor face observații 
directe asupra cometei Kohoutek. La 4 ianuarie — adică in cea 
de-a 50-a zi de zbor — astronauții vor părăsi din nou cabina 
spațială, cu misiunea de a înlocui casetele de film ale telesco
pului solar instalat la bordul laboratorului „Skylab". In sfîrșit, 
o ultimă ieșire in spațiu a astronauților a fost stabilită pentru 
5 februarie.

Intre timp, conducătorii N.A.S.A. vor lua o hotărire în legă
tură cu durata misiunii, care va fi de cel mult 85 de zile. 
Hotărârea în acest sens va fi transmisă astronauților în primele 
60 de zile de zbor.
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