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CONSUMURILOR DE COMBUSTIBIL Șl ENERGIE ?

în după-amiaza zilei de 20 noiembrie a.c. 
a avut loc — sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — ședința Biroului Per
manent al Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale a României. Au 
luat parte, ca invitați, secretari ai C.C. al 
P.C.R., membri ai guvernului, șefi ai unor 
instituții centrale, activiști de partid și de 
stat.

Au fost supuse examinării Proiectul 
Planului național unic de dezvoltare eco
nomică și socială și Proiectul Bugetului de 
Stat al Republicii Socialiste România pe 
anul 1974.

Pe marginea problemelor înscrise la or
dinea de zi au luat cuvîntul membri ai 
Biroului Permanent, precum și membri 
ai guvernului.

Biroul Permanent a apreciat că preve
derile acestor documente sînt în concor
danță cu orientările și sarcinile stabilite 
de Conferința Națională a Partidului Co
munist Român din iulie 1972t corespund 
nivelelor stabilite de Comitetul Executiv 
al C.C. al P.C.R. și de Consiliul Suprem al

Eoonomice și Sociale In lunaDezvoltării
iunie a.c„ indicațiilor date de către con
ducerea de partid și de stat. Prevederile 
proiectului Planului pe 1974 au o bază 
materială certă pentru a fi realizat în bune 
condițiiuni.

în încheierea discuțiilor a luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, președinte al 
Consiliului Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale a României. Biroul Per
manent și-a însușit întru totul concluziile, 
orientările și sarcinile cuprinse în expu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, sta
bilind ca acestea să-și găsească aplicarea 
în îmbunătățirile ce vor fi aduse Proiec
tului Planului și Proiectului Bugetului, 
cît și în activitatea economico-socială a 
Consiliului de Miniștri, a ministerelor, a 
întreprinderilor și centralelor industriale.

Proiectele Planului și Bugetului urmea
ză să fie discutate în comisiile și în plenul 
Consiliului Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale a României și să fie su
puse Plenarei C.C. al P.C.R.

La Călan — 
prima centrală 

electrică 
de termoficare 

cu gaze de cocs
• Prima centrală electri

că de termoficare din țara 
noastră, care va funcționa 
cu gaze captate de la bate
riile de cocsificare, se află 
in fază înaintată de con
strucție, în cadrul Uzinei Vic
toria" de la Călan. Potrivit 
aprecierilor făcute de spe
cialiști, gazele rezultate în 
procesul cocsificării consti
tuie cel mai ieftin combus
tibil utilizat pină acum în 
producția de energie elec
trică.

Prin puterea totală insta
lată, centrala va acoperi con
sumul de energie 
necesar alimentării 
metalurgice și a 
Călan, livrînd totodată și un 
surplus sistemului energe
tic național. Originala cen
trală asigură economisirea 
unor importante cantități de 
combustibili și va crea con
dițiile recuperării a aproxi
mativ 50 de lei din cheltuie
lile de producție pe fiecare 
tonă de semicocs. în același 
timp, ea va contribui la dimi
nuarea considerabilă a po
luării atmosferei în această 
zonă industrială.

în prezent se execută ul
timele lucrări pregătitoare 
pentru intrarea în probe teh
nologice a primului cazan al 
noii unități energetice.

electrică 
uzinei 

orașului

Lucrătorii 
din transporturi 

și telecomunicații 
descoperă 

importante rezerve
Imperativul „Să acționăm 

cu fermitate și spirit gos
podăresc pentru folosirea cu 
maximum de eficiență a fie
cărui gram de combustibil, 
a fiecărui kWh energie e- 
lectrică !“ a căpătat o rezo
nanță deosebită în rîndul 
lucrătorilor din transporturi 
și telecomunicații. Inițiati
vele asumate de mai bine de 
o jumătate de milion de 
ceferiști, șoferi și mecanici
(Continuare în pag. a V-a)

Organizația județeană
Bihor a U.T.C. 
și-a

angajamentul anual 
la acțiunile de 
muncă patriotică

Mobilizați de marea între
cere socialistă jpentru înde
plinirea cincinalului înain
te termen, cei peste 70 000 
de uteciști din județul Bi
hor, organizați în brigăzi de 
muncă vohmtar-patriotică, 
acționind, Ia chemarea Bi
roului C.C. al U.T.C., sub

IOAN VULTURAR 
prim secretar al Comitetului 

județean Bihor al U.T.C. 
(Continuare in pag. a V-a)

PROCESE LA 
CARE VREM 

SÂ FIM
MARTORI

Spre primăvara lui 1971, în a- 
dunarea generală, satul întreg 
l-a susținut pe Gheorghe Ma
xim, investindu-1 cu înalta 
răspundere de președinte al 
Cooperativei agricole din Făr- 
cașa, județul Maramureș. Iar 
aprecierile — rezultă din pro
cesul verbal — au fost numai 
la superlativ. Unsprezece luări 
de cuvint și nimeni nu se ară
tase zgircit cu ' ’ ’ ”
evidențiate 
gospodar", „de 
banii obștești", 
strîngător", „de vxu vu iuct 
etc., etc.". în ziua aceea, chiar 
și criticile anterioare deve
niseră aprecieri de necontestat: 
„e încăpățînat, dar așa e bine", 
„pentru a nu greși, nu se pri
pește, așteaptă să vadă cum e 
vremea la amiază și apoi ia 
hotărîri...", „are simț comercial, 
sub mîna lui totul are preț du
blu", „iubește cooperatorii, pen-

laudele. Erau 
calitățile lui „de 

om zgircit cu 
„de bărbat 

om cu idei"

Au cuvîntul proiectanții: PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
TEHNOLOGII

NOI, MODERNE
Este foarte greu de precizat o ordine a importanței masurilor 

care se pot lua în vederea economisirilor de combustibili și ener
gie electrica. Adevărul este câ pentru fiecare cetâțean al țârii, 
măsura cea mai importantă este cea pe care o poate lua și pe 
care trebuie să o ia el însuși, indiferent dacă aceasta se reduce 
la stingerea unui bec, uitat pînâ acum aprins, sau, în cazul unui 
conducător auto, la alegerea unui traseu cît mai scurt, Insă, nu 
este mai puțin adevărat, există o categorie de oameni, în mîi- 
nile cărora se concentrează multiple posibilități de a economi?*,  
nu cîieva kilograme, ci sute de tone combustibil, nu cîțiva 
kilowați oră ci zeci de megawați oră. Acești oameni sînt pro- 
iectanții.

Prin adoptarea unor soluții 
constructive și tehnologice ori
ginale, ei pot să asigure — 
pentru perioade de zeci de ani 
— în uzinele și instalațiile 
proiectate, realizarea producției 
cu consumuri apreciabil reduse 
de energie electrică si termică, 
sau de combustibil. Ne vom

opri la un singur exemplu — 
mulți ani, In țară producerea 
oțelului s-a bazat pe sistemul 
clasic, Siemens—Martin, 
consumator

mare 
de combustibil.

MONICA
(Continuare

ZVIRJINSCHI
în pag. a V-a)

Suprafețele de producție
J

mai bine utilizate
NICOLAE CEAUȘESCU

9 Secretarul general al Internaționalei Socialiste

Practica demonstrează că 
energia poate fi risipită printr-o 
multitudine de forme. De unde 
și aspectul celălalt, că fiecare 
kilowat, fiecare gram de com
bustibil poate fi economisit prin 
foarte multe posibilități. Unele 
dintre acestea pot fi considerate 
ca modalități de economisire in
directă a energiei, ele deținînd. 
însă un rol de bază în amplul 
și foarte judiciosul program de 
acțiune inițat de partid pentru 
optimizarea consumului de 
energie.

Conceperea, realizarea și chiar 
utilizarea unei hale de produc
ție, de exemplu, reprezintă un 
factor hotărîtor pentru economi
sirea combustibilului și a ener
giei electrice. Utilizarea rațio-

(EQ9 un an al producțiilor' agricole

record. în toate domeniile

nală a spațiilor de producție im
plică și atingerea unui adevărat 
deziderat pentru o economie 
modernă: orice produs, fie el un 
lingou de oțel, o piesă strunjită, 
o coală de hîrtie, etc. să încor
poreze cît mai puțină energie 
consumată indirect pentru obți
nerea lui. Există numeroase po
sibilități încă nevalorificate de a 
mări productivitatea suprafețe
lor de producție. Recenta Hotă- 
rîre a Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. pune în fața pro- 
iectanților sarcini concrete și de 
însemnătate majoră în acest 
sens. „Prin reconsiderarea am
plasării utilajelor și extinderea 
colaborării cu întreprinderi spe
cializate, încă din faza de pro
iectare, se pot economisi supra
fețe importante de producție — 
ne spunea ing. Aristică Popescu, 
specialist în probleme de pro
iectare a utilajelor de la In
stitutul de cercetări și proiectări 
tehnologice pentru industria con
strucțiilor de mașini. Pe acest 
considerent ne propunem să a-

PETRE JUNIE 
IOAN VOICU

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a 
primit marți pe Hans Janit- 
schek, secretar general al In
ternaționalei Socialiste, care 
se află în vizită în țara noas
tră.

La întrevedere au participat 
tovarășii Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliu

lui Culturii și Educației So
cialiste, și Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, a avut loc 
o convorbire, purtată într-o 
atmosferă de cordialitate, în 
cursul căreia au fost abordate 
probleme actuale ale vieții po
litice internaționale și ale miș
cării muncitorești și democra
tice.

în cursul întrevederii, a fost 
subliniată Importanța efortu
rilor partidelor comuniste, 
partidelor socialiste, social-de-

moorate, ale tuturor forțelor 
muncitorești, democratice și 
progresiste consacrate tran
sformării înnoitoare a lumii 
contemporane, înfăptuirii as
pirațiilor popoarelor de dez
voltare liberă, într-o societate 
bazată pe echitate și dreptate 
socială, consolidării cursului 
spre destindere în relațiile 
internaționale, promovării în
țelegerii și colaborării între 
națiuni, a securității în Euro
pa și pe pian mondial, cauzei 
păcii și prieteniei între 
poare.

po-

• Tovarășul Matyas Timar, vicepreședinte

Consiliului de Miniștri al R. P. Ungare

al

miATims uwișnLon
DIN JUDEȚUL BOTOȘANI
• Cu 53 de zile mai devreme a fost îndepli

nit planul anual al stațiunilor pentru mecani’ 
zarea agriculturii • Noiembrie și decembrie 
— sînt decretate ca luni ale fertilității • Între
ținerea pajiștilor — lucrare patronata de către 
tineri ® 200 de tineri vor învăța conducerea 
tractorului • Aproape 300 de tineri zootehniști 
cuprinși în acțiunea „Cel puțin 4 000 litri lapte 
de la fiecare animal" • Șase sute de hectare 
terenuri mlăștinoase vor fi șantiere uteciste.

cu
au

Mărfi, 20 noiembrie, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a 
primit pe tovarășul Matyas 
Timar, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. 
Ungare, președintele părții 
ungare în Comisia mixtă gu
vernamentală ungaro-română 
de colaborare economică.

Inițiativa tinerilor ialomi- 
țeni: „1974 — un an al produc
țiilor agricole record în toate 
domeniile", după cum ne 
transmite tovarășul Vasile 
Munteanu, președinte al Con
siliului tineret sătesc, a găsit 
detașamentul celor 18 000 ti
neri din satele județului Bo
toșani angajat cu toată hotă
rîrea și elanul său în procesul 
înfăptuirii obiectivelor stabili
te in cadrul întrecerii „Tinere
tul — factor activ în îndepli
nirea cincinalului înainte de 
termen". Peste o mie de ti-

neri mecanizatori au contri
buit la realizarea planului de 
venituri pe ansamblul stațiu
nilor de mecanizarea agricul
turii cu 53 de zile înainte de 
sfîrșitul anului. Intensificînd 
ritmul arăturilor, principala 
lucrare agricolă ce se execută 
acum, pînâ la finele anului, 
sînt create toate condițiile 
pentru obținerea unor veni
turi suplimentare de peste 
7 milioane lei. Secția de me
canizare din Mileanca (S.M.A. 
Dorohoi) de pildă și-a depășit 
planul anual de venituri cu

peste 600 000 lei. Iar ca ur
mare a aplicării inițiativei 
„Să lucrăm o zi pe lună 
carburanți economisiți" 
fost înregistrate economii de
motorină suficientă pentru a 
executa peste 4 500 hectare, o 
dată și jumătate suprafața 
cooperativei agricole deservite. 
Se evidențiază în acest sens 
mecanizatorii Mihai Cantea, 
Constantin Ștefănucă, Petru 
Apetra care numai în luna 
octombrie au economisit fie
care între 300—600 litri moto
rină- Meritul este cu atît mai 
mare cu cît arăturile de toam
nă, pe toate suprafețele plani-

GH. BRAD
(Continuare în pag. a ll-a)

(Continuare fn pag. a U-a)
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a 3-a și a. 4-a

A „gospodării cooperativa
agricolă și a
tru nevoile noastre lasă totul 
baltă și ne ajută cu uri autoca
mion, cu un atelaj, cu ce este 
nevoie"... Pe data de 3 septem
brie anul acesta insă obștea a 
retras mandatul de președinte 
aceluia care cu numai 18 luni în 
urmă fusese atit de mult poleit 
cu vorbe frumoase și, în plus, a 
cerut organelor în drept să ex
tindă cercetările.

Hotărîrea a fost pusă în legă
tură cu „scăderea pînă la atro
fiere a simțului de răspundere 
față de propria-i muncă și față 
de bunul mers al treburilor în 
cooperativa agricolă". Două mii 
de kilograme de in s-au stricat 
în cîmp, pentru că, recoltat fi
ind, timp de două luni de zile 
nu s-au găsit cîteva ceasuri li
bere în 
sau al 
tuarea 
circa o 
grame,

programul mașinilor 
atelajelor pentru efec- 
transportului ; iar la 
mie cinci sute de kilo- 
președintele a dat dis-

Absolvenții 
din

Urcînd...

prosperat ograda lui
poziție să li se dea foc. Și ro
dul muncii de un an, în care se 
investise nu numai muncă fi
zică dar și importante sume 
bănești, produsul unei aprecia
bile suprafețe s-a făcut scrum. 
De... foc și de inimă rea, în 
ziua aceea Gheorghe Maxim a 
tras un chef pe cinste. De unde 
palincă ? O, dar asta nu era o 
problemă pentru întreprinzăto
rul președinte care cu coada o- 
chiului privea mereu averea ob
ștească și cu fața toată propri
ile lui interese. Aproape cinci
zeci de cetățeni au fost „împro
prietăriți" cu loturi date pe 
țuică. Dumitru Crainic, Ion Pi- 
lanci. Constantin Păvălariu, Ște
fan Pop, Vasile Fînățan au lu
crat pămînt ce nu li se cuvenea 
aflat în cea mai fertilă supra
față a cooperativei, excepția fi
ind, se înțelege, pe măsură, ju
decată la fixarea prețului. (A- 
preciaseră bine ei, oamenii, cînd

• ••
spuseseră : „în mina lui totul 
are preț dublu"). în același timp, 
uteciștilor Gheorghe și Ileana 
Brindușe, Aurelia Cadăr și încă 
altora nu li s-au atribuit supra
fețele la care aveau dreptul că lot 
ajutător pe motiv că „pămîntul 
nu e de gumă ca să se întindă". 
La cîteva zeci de mii de lei se 
apreciază pagubele aduse coo
perativei agricole numai anul a- 
cesta ca urmare a nerespectării 
prevederilor statutului în ce pri
vește atribuirea loturilor în fo
losință. Și, cifrele cresc dacă 
luăm în calcul celelalte efecte 
ale „atitudinii de indiferență 
față de averea obștească a. pre
ședintelui cooperativei agricole". 
Fînurile de pe cele 171 de hec
tare ale unității au ajuns mai 
mult prin curțile neamurilor

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a U-a)
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Prezenți 
prima zi — la 

catedră

din

Dialoguri la Galați
Dorim 

dar se 
totul

mai mult, 
poate oare 
deodată ?
s-au întorsBăieții

la Combinat

La întrevedere a participat 
tovarășul Virgil Trofin, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele părții 
române în Comisia mixtă gu
vernamentală român o-ungară 
de colaborare economică.

A luat parte, de asemenea, 
Ferenc Martin, ambasadorul 
R. P. Ungare la București.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a avut un schimb de vederi cu 
vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Ungare în 
probleme referitoare la pro
movarea relațiilor de colabo
rare economică și tehnico- 
științifică și la schimbările 
calitative intervenite în evo
luția lor.

In cursul convorbirii, s-a 
relevat cu satisfacție faptul că 
— în spiritul celor convenite 
de tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Janos Kadar — conlucrarea 
în sectoare prioritare ale eco
nomiei, în domeniul tehnico- 
științific a cunoscut o extin
dere și diversificare continuă. 
Totodată, s-a subliniat că dez
voltarea susținută, pe multiple 
planuri, a relațiilor româno- 
ungare, precum și progresul

țărieconomic al celor două 
deschid perspectiva unei co
laborări și cooperări economi
ce tot mai largi și mai fruc
tuoase, evidențiindu-se hotă
rîrea comună de a pune în 
valoare marile posibilități e- 
xistente în acest sens.

în timpul discuției, a fost e- 
vocat rolul activ ce revine și 
în viitor Comisiei mixte gu
vernamentale româno-ungare 
de colaborare economică în 
amplificarea și ridicarea pe o 
treaptă superioară a conlucră
rii economice și tehnico-știin- 
țifice, în interesul construcți
ei socialiste în România și 
Ungaria, spre binele ambelor 
popoare.

Adresînd vii mulțumiri to
varășului Nicolae Ceaușescu 
pentru primirea acordată, to
varășul Matyas Timar și_a ex
primat deplina satisfacție față 
de rezultatele actualelor con
vorbiri de la București, pen
tru cursul ascendent al rapor
turilor economice bilaterale.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovă
rășească, de înțelegere reci
procă. ,1

In Editura politică a apărut

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare la consfătuirea He la C. C. al 

P.C.R. cu primii secretari și secretarii pentru 
problemele organizatorice ai comitetelor ju
dețene de partid și ai municipiului București

...DECI, TE LUPTĂ!
Intrase, mai ieri, la mine în birou un tînăr 

care - aflat într-o perioadă de ucenicie a 
muncii și de cunoaștere a vieții — venise cam 
speriat „din teren". Speriat de ce ? De mul
titudinea problemelor pe care le ridică viața. 
„Credeam că e mai ușor", ofta el. „Credeam 
că e mai simplu...". După cele cîte-mi po
vestea trebuie să fi avut capul asemeni unui 
stup în care a fost închis un roi rebel de al
bine. Nici o mică idee zburătoare nu ajun
gea să se așeze la un loc, dar tînârul meu 
prieten părea dezorientat nu 
reușea să găsească o linie 
proprie de conduită între se
riile de impulsuri care-l so
licitau, cît, mai ales, deter
minat de deosebirea din
tre imaginea edulcorată cu 
în viață" și crîngul de fapte și situații prin 
care se vedea nevoit să-și taie cărarea. „Zău, 
tovarășe, nu e deloc simplu...", încerca să mă 
tot convingă și, privindu-l, mi-l imaginam în 
ziua absolvirii - optimist și surîzător ca un 
Făt-Frumos, ieșit cu diploma-n mină să-și 
aștepte calul înaripat care, își închipuia el, 
avea să-l ducă fără nici o bătaie de cap spre 
castelele cele mai minunate. Și iată, cînd 
colo, că viața - ah, încăpățînata asta de 
viață I — nici cal nu-i trimisese la scară (mer
sese cu autobuzul de la gară pînă într-o 
comună I), nici drum prea defrișat nu-i așe
zase înainte (seara se culca frînt de cite avea 
de făcut !), și cum mergea el cam cu ochii

atît fiindcă nu

EUGEN FLORESCU

spre zările celeste mai izbea cu piciorul în 
cîte-un bolovan-problemă... Și-l durea, zău îl 
durea I

— Nu te supăra, i-am spus, dumneata fiind 
profesor trebuie să cunoști versurile acelea 
ale lui Coșbuc...

S-a uitat la mine nedumerit :
- „O luptă-i viața, deci te luptă I" ? Nu 

vă supărați, dar eu credeam... Le-am învățat 
la istoria literaturii. Astăzi...

Astăzi, i-am răspuns, da, astăzi s-au schim
bat multe. Ne-o spun bătrînii, plini de admi- 

Se vede la tot pa- 
pecetea zilei de as

tăzi. Simțim cu toții progre
sul. Dar lupta, a încetat 
oare lupta ? Avînd visuri foarte 

și probleme mari de rezolvat ?care „pășise marî, n-avem
— Știți, noi în școală...
— Profesore, știu ce vrei să spui. Tocmai 

de aceea concluzia dumitale primă trebuie 
să fie, cred eu, una pedagogică. Să pregă
tești oameni pentru visuri, dar oameni zdra
veni ; cu capetele pline de dorinți, dar și de 
realități. Oameni așezați vîrtos la muncă. 
Oameni care să învețe mereu și să se lupte 
mereu. Oameni care să știe cu claritate unde 
vrem să ajungem pînâ la anul, pînâ peste 
cinci ani, pînâ în 1980, sau 2 000. Și să 
lupte. Indiferent în ce profesie, indiferent 
ce colț al țării...

Mi-a mulțumit și a ieșit. M-o fi înțeles 
adevărat ?

se 
în

cu

A

J
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ABSOLVENȚII DIN PROMOȚIA ’73

DEBUT IN PROFESIE
Prezenfi — din prima zi 

— la catedră
îa 
li- 
d&

Noul an școlar a Început 
jcolile de cultură generală și 
cee cu un număr sporit 
profesori, absolvenți în această 
vară ai universităților si insti
tutelor pedagogice din întreaga, 
țară. Iată cîteva exemple : în 
nouă județe — Suceava. Boto
șani, Neamț, Bacău, Galați. Vil- 
cea. Caraș-Severin, Maramureș 
și Satu Mare au fost repartizați. 
2 162 absolvenți dintre care s-au 
prezentat 1871, diferența repre
zentând numărul celor care au 
primit negații pentru a se pu
tea încadra pe alte posturi,, 
precum și al celor care încă nu 
se află la catedre. Despre cei 
mai tineri profesori aflăți in 
școlile acestor județe primele 
aprecieri sînt favorabile. Astfel. 
Inspectoratul județean Suceava 
își exprimă satisfacția pentru 
modul în care cei 192 de ab
solvenți înțeleg să-și îndepli
nească obligațiile de început la 
catedră. Prin prezentarea lor, 
zona de munte a județului a re
cuperat lipsa de cadre ; prin
cipalele discipline sînt acum 
predate în exclusivitate de cadre 
calificate, ceea ce creează pre
mise pentru trecerea la treapta 
întîia liceală. în județul Mara
mureș — unde s-au prezentat 
412 absolvenți, conducerile șco
lilor și liceelor atestă buna în
cadrare în viata școlară a noilor 
profesori ; „nu există neconcor- 
danțe între ceea ce pretinde 
școala și ceea ce oferă ei44, ni 
se spune. în programul de lucru 
al directorilor și inspectorilor 
școlari. îndrumarea profesorilor 
din promoția ’73 este înscrisă 
printre obiectivele principale. 
I-a Saty Mare, corpul noilor e- 
ducatori și profesori a sporit cu 
386 de absolvenți din care 243 
ai învățămintului superior. Ne 
interesăm de greutățile ce le 
întimpină ei și din răspunsuri 
înțelegem de ce problema lo
cuinței va mai rămîne un timp 
„în curs de rezolvare". Surplu
sul de cadre pentru anumite 
discipline — Română. Biologie, 
insuficiența pentru altele — 
Muzică. Educație fizică. (Vilcea) 
ssu nentru limbi străine. Fizi
că. Chimie (Botoșani ș.a.) sînt 
cauzele unor neconcordanț.e a- 
pănite Ia încadrarea după spe
cialitate. Dar. ni se spune, a- 
ceste nepotriviri sînt vremel
nice.

Tn august s-au prezentat inginerii; în septembrie — nor
mal *-  profesorii ; în octombrie și noiembrie - medicii, farma
ciștii, agronomii și o parte din economiști. Sîntem înștiințați câ 
deși tuturor li s-a repartizat un loc de munca potrivit profilu
lui general al pregătirii lor mai sînt încâ absolvenți din pro
moția ’73, mai ales din învațamintul universitar, care nu s-au 
prezervat la posturi și încearcă sâ obțină schimbări de repar
tiții. Oricum, pentru diferite categorii de absolvenți, perioada 
ce s-a scurs dupâ ce momentul repartizării și al prezentării 
s-au consumat, ca și aceea în care ne aflam, ridica o serie de 
probleme a căror soluționare este în funcție de factori mul
tipli, dupâ cum vom vedea și în ancheta de fața.

care într-o anume perspectivă, 
cu sprijinul conducerii politice 
și administrative a întreprinde
rilor, se pot soluționa. Fără să 
descurajeze însă tinerii specia
liști trebuie să pună umărul, să 
contribuie cu priceperea, cu pu
terea lor de muncă la eforturile 
noului colectiv din care 
parte.

fac

Io

Dialoguri la Galați
La Liceul de cultură gene

rală din Pechea. comună în plin 
proces de urbanizare, s-au îp- 
tîlnit în această toamnă absol
venți din trei mari centre uni- 
vmitare : Ion Gherman de Ia 
Fizică. Bu<nAresti. Walter En- 
g^rmarm de la Fizică. Timi
șoara ri Gheorghe Felea de la 

Filozofie, Tasi. Toți 
o bună impreaie 

la început, ne in- 
prompt prof. Ionel 

directorul liceului.

Istorie — 
au făcut 
chiar de 
formează 
Mehedinți.

Sperăm să rămînă la noi cel 
puțin trei ani. Mai tîrziu, la 
alte scoli, aceeași speranță ex
primată și de alți directori, cu 
un ton care trădează și * 
și împăcare, contura o 
ență neplăcută cu care 
școlile din mediul rural 
fruntă. Cum vă simțiți 
fesori ?

Am făcut un test la anii III, 
IV, spune prof. Ion Gherman. 
Citește la întîmplare cîteva răs
punsuri primite de la elevi pri
vind modul de predare. Acum, 
examenul îl dă profesorul : „mă 
bucur că facem ore speciale de 
probleme ; sînt mulțumit cum 
predati și verificați, înțeleg to
tul : la ora de fizică nu există 
tensiune* 4. Proiecte ? Pregătim 
împreună cu colegii mai vechi și 
cu elevii un simpozion „Dimi- 
trie Cantemir44. Felea dorește să 
urmeze Dreptul, la fără frec
vență — desigur : Engelmann 
— să se întoarcă cîndva în 
muna natală — Variaș, din 
dețul Timiș.

La Școala generală din 
muna „Costaehe Neșjri**  își 
debutul în profesiune în 
an patru profesori și o învăță
toare. Profesoara Elena Ionașcu 
nu vine însă pentru prima oară 
în școală. Fosta absolventă a 
Liceului de educație fizică a o- 
cupat timp de patru ani catedra 
aceasta. Apoi a plecat la Galați 
și după trei ani șefa promoției 
de la Facultatea de educație fi
zică din Institutul pedagogic s-a 
întors în comună. ..Treptat vom 
rezolva cîte ceva, pentru copiii 
noștri. Vom organiza asociația 
sportivă a elevilor, vom anei*  
si la unitatea tutelară — C.A.P. 
din comună44. își propune noua 
profesoară de sport.

în comuna Schela, secretarul 
comitetului comunal U.T.C.. 
Sandu Neacșu. i-a remarcat pe 
noii veniți în felul său : la 
munca patriotică a elevilor în 
această toamnă, la învățămîntul 
politie unde au debutat eu o 
interesantă pârtiei na re la dezba
teri. Si tot în felul său. vorbind 
despre nevoia ea noii veniți să 
se statornicească în comună, a- 
minteste despre oferta de locu
ință ce li s-a făcut în blocul de 
curind construit, despre per
spectivele de dezvoltare a aces
tei localități cu oameni harnici, 
care doresc să-și instruiască bi
ne copiii.

îndoială 
experi- 
deseori 
se con- 
ca pro-

co-
jti-

co- 
fac 

acest

Incepind

din acest an

COMITETELE

PE ORDINEA DE ZI
A ADUNĂRILOR GENERALE

învățămîntul politic
U. T.G

Dorim mai mult, dar 
poate oare totul 

deodată ?

se

La întreprinderea de vagoane 
Arad au fost repartizați șapte 
ingineri, trei subingineri, trei 
economiști, j fiziciană. Despre 
ei, Lazăr PădUreanu, șeful ser- 

Au 
-a ----  — ---- , „r. vor

rigla cînd intră în fabrică. Uzi
na trebuie cunoscută, dar n-au 
răbdare. Ne preocupă diferite 
probleme de autoutilare, de 
creștere a productivității muncii 
și a calității producției. Vom 
forma o comisie pentru a le 
studia. Posibilități de afirmare 
există. Există și deficiențe de 
repartizare : ne-au fost trimiși 
specialiști de care nu avem ne
apărat nevoie : comerț exterior, 
marketing etc. Ce spun însă 
absolvenții ? Nu avem planșeta 
noastră la care să ne putem aș
terne ideile pe care le sinteti
zăm în procesul de producție 
(Gheorghe Lazslo — specialita
tea „ergonomie și marketing44, 
inginer în atelierul de sculărie). 
Avem trei ședințe pe zi. Sîntem 
solicitați pentru soluții curente. 
Nu lucrăm în specialitate. Pe 
rigla de calcul punem foarte rar 
mina și numai pentru calcule 
contabile (Iosif Straub și Gheor
ghe Morgovan, absolvenți ai 
Facultății de mecanică, specia
litatea Locomotive Diesel elec
trice) Pînă acum am avut de 
rezolvat numai probleme mino
re. Este foarte mare diferența 
între practica studențească și 
producție. (Ing. Paul Anghel). 
Specializarea nu-și dovedește a- 
cum rostul (Adela Weisz, spe
cialitatea „complecși4*, chimist*  
în laboratorul C.T.C.). Nu mi 
s-au dat sarcini de nivel ingi
neresc' (Mihai Hiliger). Deducem 
că la interlocutorii noștri nu 
este vorba de o insatisfacție cu 
privire la repartizare, ci în le
gătură cu faptul că nu lucrează 
într-un domeniu corespunzător 
secțiilor de specialitate frecven
tate în facultate. Există un 
consens în aprecierile cu pri
vire la atenția și ajutorul mo
ral al tovarășilor lor de muncă. 
De asemenea, ei sînt gata să 
subscrie la inițiativa — în stu
diu — a comitetului U.T.C.. de 
a organiza în uzină „Clubul tî- 
nărului specialist44. Fără îndoia
lă, există și alte probleme de 
Început de muncă și de viață

viciului personal, spune : 
mintea plină de idei, toți

Băieții s-au întors 
Combinat

— M-am întors exact de___
am plecat tn urmă cu 5 ani : la 
Uzina de piese de schimb și re
parații siderurgice a Combina
tului din Galați. Eram pe atunci 
lăcătuș, ajunsesem să fiu pro
movat șef de echipă deși abia 
absolvisem școala profesională, 
dar urmam liceul seral. (Inter
locutorul nostru este inginerul 
Costică Miță, absolvent al Fa
cultății de mecanică din Institu
tul politehnic Galați). Cînd m-am 
prezentat cu repartiția de ingi
ner, șeful secției prelucrări me
canice m-a întrebat : știi unde 
e atelierul mașini mici ? Acolo 
am lucrat. Vei ține locul șefu
lui de atelier, plecat în conce
diu. M-am dus. Știam ce aveam 
de făcut. Acum am sarcini de 
producție precise, acord asisten
ță tehnică, pregătesc documen
tația, supraveghez tehnologia, 
în aceeași secție îl întîlnim pe 
Vasile Drăguț : Timp de 6 ani, 
înainte de a merge la institut, 
am lucrat ca ajustor. Este un 
motiv pentru care, încă din pri
ma zi, șeful secției mi-a dat sar
cini de șef de atelier. Se pare 
că această primă încercare am 
trecut-o bine, întrucît de curind 
mă aflu într-un alt comparti
ment, unde mă pregătesc ca teh
nolog de sector. Cei care au 
fost înainte muncitori, aprecia
ză ing. Pompiliu Severineanu, 
șeful secției prelucrări mecani
ce, au dovedit de Ia început, în 
noua lor atribuție, inițiativă, o- 
perativitate in decizie, compe
tență in acordarea asistentei 
tehnice. Sînt convins că în cu
rind ei vor deveni cadre de 
nădejde ale Combinatului side
rurgic. Cei care nu au expe
riența producției, deși cu o pre
gătire teoretică valoroasă, cum 
este Marcela Sîrbu vor trebui 
mai mult îndrumați, le vom da 
sarcini tot mai complicate, pen
tru a ajunge să decidă 
mers, să conducă cu 
procesele de producție 
nii cu care lucrează.

unde

din 
pricepere 
și oame-

RUȚA
ION DANCEA

ION CHIRIC

GEORGETA

DUPĂ
REGULAMENT
Ministerul Educației și In- 

vățămintului a elaborat pri
mul Regulament de organi
zare și funcționare a comi
tetelor de părinți de pe lingă 
grădinițe, școli generale, pro
fesionale și licee. Consem- 
nind, in principal, lărgirea 
atribuțiilor ce revin comi
tetelor de părinți, in sensul 
perfecționării activității de 
educare a elevilor, Regula
mentul aduce o serie de nou
tăți. Semnalăm, între altele, 
consultarea părinților la în
tocmirea planului general de 
muncă al unităților din în- 
vățămînt, a programului de 
activitate al copiilor, a acțiu
nilor de sprijinire a unor 
elevi prin meditații și con
sultații.

Se precizează, totodată, 
componența comitetelor de 
părinți din care fac parte 
persoane cu prestigiu în 
munca profesională, obșteas
că și în viața de familie, ai 
căror copii se disting prin 
rezultate bune Ia învățătură 
si o comportare exemplară, 
în vederea consultării pă
rinților asupra unor pro
bleme referitoare la activi
tatea de educare a tineretu
lui școlar se va institui — 
pe plan județean și central 
— un sistem de legătură în
tre organele de invățămint 
și părinți. Astfel, din Consi
liul de conducere al inspec
toratelor școlare vor face 
parte reprezentanți ai părin
ților, de obicei președinți de 
comitete. în același scop, în 
Consiliul de conducere al 
Ministerului Educației și în
vățăm în tului vor fi cooptați 
și părinți.

Primul regulament de or
ganizare și funcționare a co
mitetelor de părinți va fi 
aplicat — experimentai — 
timp de un an.

Ne aflăm în perioada când or
ganizațiile U.T.C. se pregătesc 
să deschidă, sau au deschis deja, 
învățămîntul politic U.T.C., 

yfomiă complexă de educare 
politică a tinerilor. Conceput a 
se desfășura într-o^'nouă manieră 
această formă de realizare a 
educației politico-ideologice a 
tineretului capătă dimensiuni noi. 
Desfășurarea lui pe întreg par
cursul anului, o data la două luni 
în cadrul adunărilor generale, 
fără întreruperi, indicarea teme
lor obligatorii și orientative, 
precum și accentul deosebit pus 
pe sistemul dezbaterilor sînt 
tot atîtea atribute care vin să 
demonstreze saltul calitativ făcut 
în acest domeniu. De asemenea 
atragerea la aceste cursuri a tu
turor tinerilor între 14 și 30 de 
ani creează condițiile unei bune 
pregătiri politice atît a uteciști- 
lor, cît și a neuteciștilor care se 
încadrează în limitele acesteiîncadrează 
vîrste.

Pînă la 
organizații 
deja învățămîntul politic. în ziua 
cînd am poposit la întreprinde
rea de mecanică fină Sinaia în- 
tr-un număr de patru organizații 
prima temă — „Făurirea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate — obiectiv fundamental 
al politicii Partidului Comunist 
Român**  — era predată. Propa
gandiștii Ion Sandu și Traian 
Bunea au fost cei care mi-au pus 
la dispoziție date și fapte în le
gătură cu această acțiune. Nu le 
venea greu pentru că își con
sultau „caietele propagandistului1* 
unde erau înscrise pe lîngă nu
mele cursanților, cu rubrici spe
ciale pentru prezența și plani
ficarea temelor, conspectele lec
țiilor ce se vor preda cît și ob
servații asupra desfășurării dez
baterii. Mai pe scurt, plecînd de

aeeastă oră în unele
U.T.C. s-a deschis

Suprafețele de producție
(Urmare din pag. I)

IMJ1ARW UmiOR
(Urmare clin pag. a 1)

fieate. tint aproape încheiate, 
îmbucurător este, de aseme

nea. și faptul că numărul ti
nerilor îngrijitori de animale 
cuprinși în mișcarea 4 000 
(ceea ce înseamnă obținerea a 
4 000 de litri lapte de la fie
care vacă furajată) a crescut 
numărul la peste 120; iar de 
la numai cele șapte unități a- 
flate anul trecut în competiție 
s-a ajuns acum la peste cinci
zeci. De exemplu, la C.A.P. 
Roma, in fruntea competiției 
dună rezultatele obținute pe 
primele 10 luni se află Ion 
Voicu, care a obținut în me
die 3 350 1. lapte de la fiecare 
vacă din lotul pe care îl are 
în îngrijire. Folosind prilejul 
ce ni-1 oferă perioada de iar
nă se vor intensifica eforturile 
pentru a asigura un plus de 
pregătire tineretului care lu
crează în unitățile agricole 
prin antrenarea și la acțiunile 
organizate în cadrul învăță- 
mîntului agricol, cit și prin 
inițierea unor dezbateri pe 
bază de calcul, consfătuiri, 
schimburi de experiență., vi
zite și demonstrații practice 
care să determine participarea 
tot mai conștientă și hotărîtă 
a întregului tineret la trans
formarea anului 1974, așa cum 
ne-a cerut secretarul general 
al partidului, în an al produc
țiilor record.

în acest spirit au fost adă
ugate obiectivelor întrecerii u- 
teciste altele noi. Contribuția 
tineretului din județul Boto
șani se va concretiza în : pu
nerea în valoare a cel puțin 
70 hectare teren prin defri
șare, reducerea de drumuri, 
intensificarea suprafețelor ne
cultivate etc, executarea lucră
rilor de combaterea eroziu
nii solului pe o suprafa
ță de 600 hectare mai ales în 
zona Dorohoi și Coșula, par
ticiparea la lucrările de ame
najare pentru irigații a 300 
hectare, suprafața de pășune 
agricolă de peste 18 000 hec
tare va fi preluată în patro
nare pentru efectuarea lucră
rilor de întreținere de către 
organizațiile U.T.C., transpor-

tul și împrăștierea a cel puțin 
150 000 tone gunoi de grajd. în 
acest sens, lunile noiembrie 
și decembrie sînt declarate ca 
luni ale fertilității (avînd în 
vedere și cerințele impuse de 
faptul că județul Botoșani 
este stabilit ca județ etalon 
pentru cultura griului), cu
prinderea a încă o sută de ti
neri în mișcarea 4 000. recru
tarea și recomandarea unui 
număr de circa 500 de tineri 
care să lucreze în zootehnie, 
pomicultură și legumicultura, 
iar peste 200 tineri vor fi în
drumați spre cursurile de cali-

ficare în meseriile cerute la 
sate. De asemenea, se află în 
curs de creare cercurile de 
învățarea conducerii tractoru
lui și mînuirea mașinilor a- 
gricole cu participarea a cel 
puțin două sute de tineri. Ini
țiativele „Să lucrăm o zi pe 
lună cu combustibil economi
sit**  și „Mecanizator de onoa- 
r€“ vor fi extinse în toate sec
țiile de mecanizare. iar la con
cursurile profesionale „Olim
piada mecanizatorului", „Cine 
cunoaște agricultură, cîștigă4* 
vor fi cuprinși toți tinerii care 
lucrează în unitățile agricole.

nalizăm posibilitatea reducerii 
suprafețelor prevăzute inițial a fi 
construite la I.M.U. Medgidia, 
astfel înpît să nu mai fie ne
cesară construirea unei hale noi. 
Un exemplu asemănător se poa
te da și pentru întreprinderea 
de mașini grele din Capitală. 
Printr-o analiză destinată utili
zării mai intensive a suprafețe
lor construite la una din secții, 
considerăm că vom putea mări 
coeficientul de utilizare a supra
feței construite cu circa 15 pro
cente".

O altă cale de utilizare rațio
nală a energiei o constituie mo
dernizarea și optimizarea trans
portului interfazic ca și reduce*  
rea suprafețelor de depozitare, 
în acest scop, la institutul amin
tit s-a constituit un colectiv 
profilat pe proiectarea de meca
nizări specifice unor tehnologii 
modeme de depozitare și trans
port interfazic. „Mecanizînd 
transportul interfazic, preciza 
ing. Aurel Hoch — specialist în 
proiectarea tehnologiilor, rezultă

la prezența bună oare s-a înre
gistrat și pînă la lămurirea unor 
chestiuni de conținut asupra te
mei respective, totul trăda aici 
buna pregătire care a precedat 
această acțiune. Tinerii cu care 
am stat de vorbă îmi puteau re
lata cu ușurință problemele care 
au făcut obiectul temei predate. 
„De data aceasta — îmi declara 
Constantin Jijie, de la organiza
ția sculărie — nu am mai audiat 
un material întocmit dinainte și 
prezentat ca o lecție. Sînt în 
măsură acum să spun și eu mai 
bine ce este societatea socialistă

viață de

multilateral dezvoltată și care 
sînt căile ei de făurire**.  „La 
sfîrșit — intervine Constantin 
Staicu — am avut o discuție și 
pe marginea pregătirii următoa
rei ședințe. Am căzut de acord 
ca tema viitoare să fie pregătită 
de un grup de tineri iar propa
gandistul să conducă numai dis
cuțiile. Celelalte teme vor fi 
pregătite, prin rotație, de alți co
legi. în acest fel se creează res
ponsabilități fiecăruia**.  „Desigur, 
ar fi fost și mai bine — ține să 
precizeze secretarul organizației, 
Nicolae Vișan — dacă toți tine
rii ar fi studiat dinainte biblio
grafia pentru ca apoi să discute**.

Intensa preocupare pentru 
deschiderea în bune condițiuni a 
acestui an de pregătire politică 
ideologică a fost punctată în pri
mul rînd de cîteva chestiuni or
ganizatorice și anume: recruta
rea propagandiștilor și instruirea 
lor, constituirea cercurilor de

studii, întocmirea graficului de 
desfășurare și repartizarea con
cretă a membrilor biroului și ai 
comitetului pe organizații și în 
sfîrșit mobilizarea tinerilor. A- 
ceastă ultimă măsură a început 
cu o lună înainte în cadrul adu
nărilor de alegeri, cu care prilej 
s-a făcut cunoscut tinerilor modul 
în care se va desfășura învăță
mîntul politic U.T.C., iar în zi
lele oare au precedat deschide
rea, pentru mobilizare s-a apelat 
la formele „clasice": prin afișare 
la panoul informativ și prin mem
brii biroului. Rezultatele au fost 
acelea care au venit să demon
streze viabilitatea acestor pro
cedee.

Despre o bună parte din aceste 
măsuri organizatorice ni s-a vor
bit și Ia întreprinderea de hîrtie 
Bușteni. Secretarul comitetului 
U.T.C., ca și cîțiva propagandiști, 
ne-au informat pe larg despre 
modul cum s-au preocupat do 
apropiata deschidere a învăță- 
mîntului U.T.C. Și pentru că la 
organizațiile U.T.C. „Fabricație 
I“, „Fabricație 11“ și „Energe
tic**  urma ca peste două zile să 
se predea prima temă, am socotit 
că o discuție cu birourile U.T.C. 
cît și cu tinerii este binevenită. 
Dar din păcate nu am putut 
consemna nimic care să plede./ 
în favoarea unei bune pregătiri a 
acestei acțiuni. Toți cei cu oara 
am vorbit — printre care Con
stantin Pantazoiu, Maria Tried, 
Ion Bucur, Gheorghe Radu de 
la „Fabricație I“, Dan Miniu-și, 
Florin Buzas, „Energetic" ne-au 
dat, într-o formă sau alta, un 
singur răspuns : „nu știm nimic 
despre învățămîntul politic 
U.T.C**.  Aceasta în condițiile 
cînd peste două zile trebuia să 
aibă loc deschiderea. Am con
sultat avizierele despre care ni se 
spunea că sînt folosite pentru 
popularizare, dar nu am desco
perit nimic care să anunțe acest 
eveniment. La „Fabricație II**  nu 
a mai fost nevoie să mai stăm 
de vorbă cu tinerii pentru că 
însuși secretarul organizației, 
Ștefan Oneață, no-a lămurit pe 
deplin: „O să facem, bineînțeles, 
învățămînt politic dar nu l-am 
stabilit încă. Urmează să discu
tăm săptămîna aceasta**.

Ultima parte a discuțiilor de 
mai sus am fi dorit să o purtăm, 
de fapt, pe marginea problemelor 
de conținut ale noului an de în
vățămînt politic U.T.C. 
cum este lesne do 
Ies, așa ceva nu a 
posibil. „Nu știți cum 
tinerii, nu sînt receptivi*

Biblioteca municipală Oradea.

un depozit mobil de piese pe 
traseul fluxului tehnologic. Se 
elimină astfel imobilizarea unor 
suprafețe pentru depozitare în 
beneficiul producței. Proiectele 
noastre vor prevedea și cotitai- 
nerizarea și stivuirea pe înălți
me, reducînd prin aceasta su
prafețele de depozitare la sol".

Printre preocupările pe care 
proiectanții institutului vor pune 
un mai mare accent în viitor se 
numără ți eliminarea din proce
sele tehnologice, a unor opera
ții intermediare. Pentru aceasta, 
pe baza unei colaborări cu fur
nizorii de materii prime, între
prinderile producătoare din ra
mura construcțiilor de mașini vor 
primi o serie de semifabricate 
la un asemenea stadiu de fini
sare incit să nu mai fie nevoie 
de operații intermediare pentru 
introducerea în fluxul de fabri
cație. Să ne explicăm. Sv întîm- 
plă uneori ca o întreprindere 
beneficiară de piese semifinite, 
necesare introducerii în tehnolo
gia respectivă, să fie obligată să 
consume energie și manoperă 
pentru a definitiva prelucrarea 
și finisarea pieselor livrate de 
furnizor. Aceasta, cu toate că 
furnizorul are prevăzute aseme
nea operații în tehnologia pro
prie ae execuție, fapt care se 
regăsește în prețul de vînzare. 
Se va ajunge astfel la utilizarea 
mai economică a suprafețelor de 
lucru, la diminuarea consumului 
de energie și manoperă, precum 
și la funcționarea judicioasă a 
instalațiilor.

Dai 
înțe- 
fost 
sînt 

tinerii, nu sînt receptivi" ni g-*  
replicat. La ce să fie însă recep
tivi ? La totala inactivitate a 
celor care erau însărcinați cu 
pregătirea acestor acțiuni ? Nu
mai cu simple grafice și repar
tizări nu se realizează pregătirea 
politică. Intenții bune există la 
nivelul comitetului dar ele se 
împotmolesc în risipa de vorbe 
Și promisiuni.

Cele două situații prezentate 
pun față-n față preocupări dife
rite. Acolo unde s-au luat toate 
măsurile pentru organizarea cît 
mai bună a deschiderii învăță- 
mîntului U.T.C., rezultatele s-au 
aratat. în cel de-al doilea caz 
lipsa de. nepregătire, acoperirea 
activității concrete doar cu hîrtii 
a făcut ca nimic din cele discu
tate în sediul comitetului U.T.C. 
să nu se adeverească pe teren. 
Mai mult decît atît, în organiza
ția U.T.C. „Fabricație II**  pro
pagandist este însuși secretarul 
comitetului. însă aici, unde 
exemplul personal trebuia să-$i 
spună cuvîntul, am întîlnit situa
ții din cele mai confuze. Situația 
existentă poate fi îndreptată. 
Cel mai bun exemplu în acest 
sens l-am și prezentat în prima 
parte a acestor rînduri.

accentul

Brevetul hărniciei
„In județul Ialomița se in

stituie „Decada finalizării lu
crărilor agricole** ; primelor 
trei cooperative agricole și 
unei fruntașe în clasamentul 
destoiniciei li se vor atribui 
„Brevetul hărniciei**.

Am reprodus chemarea la 
întrecerea patriotică pentru 
terminarea la timp a lucrări
lor de toamnă. Iar obiecti
vele ei le-am ales ca repere 
pentru raidul-anchetă între
prins în cîteva din unitățile 
județului pentru a cunoaște 
situația la zi.

Un prim popas la I.A.S. 
Ciocănești. Aici toate cele 
2 800 hectare cu porumb au 
fost recoltate încă de săptă- 
mîna trecută „fără nici un 
fel de pierderi**  —, cum pre
cizează inginerul Igor Necra- 
sov, directorul unității, trans
portul și depozitatul desfășu- 
rîndu-se cu întreaga capaci
tate a autovehiculelor din do
tare. S-a recoltat si soia — 
1800 hectare, obținîndu-se 
o producție cu peste 400 kg 
mai mult la hectar fată de 
cea prevăzută, aproape întrea
ga suprafață eliberată — 4 500 
hectare — fiind arată pentru 
primăvară ; au fost însilozate 

", 9500 tone furaje, 5000 tone 
grosiere — hrană asigurată 
pentru animalele unității. Re
zultate bune, la care au con
tribuit din plin și mecaniza
torii Constantin Stan, Ion 
Chiran, mecanicii de fermă 
Iulian Obretin, Nicolae Alian
țe, Gheorghe Paraschiv.

La nivelul T rustului

I.A.S. Ialomița, din 48198 
hectare de porumb au fost 
eliberate pînă acum 44 285, 
existînd toate condițiile ca 
sfîrșitul decadei să însemne 
și. sfîrșitul recoltatului; a fost, 
de asemenea, recoltată soia 
și sfecla de zahăr de pe su
prafețele cultivate, 
punîndu-se în mod deosebit 
pe ogoarele de toamnă: 
65000 hectare realizate din 
100 560.

Nu s-au lăsat mai prejos 
nici cooperatorii. Au răspuns 
chemării 65 de cooperative 
agricole care au terminat 
recoltatul porumbului — 
din cele o sută din județ. 
Printre fruntașe: C.A.P.
„Gheorghe Doja“. Indepen
dența, Pietrosu, Grivifa, Smir
na. A fost recoltată în între- 
pime și sfecla de zahăr.

In ce privește arăturile, re
zultatele nu sînt pe măsura 
așteptărilor și nici a obliga
țiilor pe care cooperativele și 
le-au asumat. Din 180 240 
hectare au fost arate pînă joi 
126 845. Deși unitățile S.M.A. 
și-au concentrat marea majo
ritate a utilajelor pentru a- 
ceastă lucrare, procentul rea
lizat este încă scăzut. 
Motive obiective există: se
cetă prelungită care a întă- 

. rit pămîntul nemaiputînd fi 
realizată media planificată 
pe tractor, volumul mare de 
lucrări din această campanie, 
fapt ca>e a dus la folosirea 
unui mare număr de tractoa
re. La Trustul S.M.A. a fost 
elaborat un minuțios și te-

meinic plan de măsuri pri
vind. modul cum trebuie ac
ționat în această direcție, sta- 
bilindu-se ca peste 70 la sută 
din numărul total de tractoa
re să lucreze la arat. In cîmp 
se află circa 2 000 de trac
toare, arăturile urmînd să fie 
gata — pe întreaga suprafață 
— în jurul datei de 25 no
iembrie.

Dacă există un pluton ma
siv aspirînd la primele locuri, 
un număr destul de mare de 
cooperative fac tot posibilul 
să încheie anul agricole tre
cut măcar în următoarea de
cadă. Suprafețele eliberate, 
pe fiecaie cooperativă din al 
doilea „pluton*,  sînt mult 
prea dispersate, ceea ce creea
ză serioase dificultăți meca
nizatorilor. Folosirea integra
lă a timpului de lucru presu
pune, în primul rind, asigu
rarea unui front larg de ac
țiune.

„Brevetul hărniciei**  — ac
țiune cu profund caracter 
mobilizator și stimulativ, evi
dențiază capacitatea de mun
că și organizare a majorității 
agricultorilor talomițeni, se
riozitatea cu care înțeleg să 
se achite de obligațiile lor 
profesionale, dar și deficien
țele, rămînerile în urmă ca^e 
trebuie lichidate în cel mai 
scurt timp. „Brevetul hărni
ciei**  în ultimă instanță, este 
obligatoriu pentru toți lucră
torii din agricultura județu
lui.

NICOLAE ADAM

Foto: ȘT. WEISS
ION TOMESCU

A „gospodărit" cooperativa agricolă
(Urmare din pag. I)

'S

președintelui, ale brigadierilor 
și șefilor de echipă, iar sfecla 
furajeră de pe cele nouă hec
tare cultivate și luate în acord 
global de președinte, sora și 
cumnata acestuia a îngrășat 
mai mult animalele lor pentru 
că in august, cînd rădăcinile 
cintăreau și cite două kilograme 
— una, prin ordin de lucru s-a 
indicat de către Gheorghe Ma
xim. ..prășitUl și răritul“. Iar 
cooperatorii, adică membrii fa
miliei sale. s-au așezat pe 
treabă : de trei ori pe zi căru
țele abia de rezistau sub po
vara sfeclei transportată în o- 
grăzile lor. „Cincizeci la sută 
din recoltă a fost luată de oa
meni44 — aprecia secretarul co
mitetului de partid. Pentru a 
aduce acasă lemne din pădurea 
Hune, președintele a dat în 
schimb prune din livada coo
perativei. iar două mii de kilo
grame de borhot depozitat în 
nivnița cooperativei au ajuns 
oînă la urmă... apă si motorină. 
Pentru că cineva a făcut să dis
pară conținutul vaselor înlocu- 
indu-1 cu ceea.ce nu mai putea 
fi nici măcar analizat intr-un 
laborator. Valeria Ghiman, Teo
dor Crainic și Teodor Onț au 
plătit președintelui c’te 300 de 
lei pe cîte o căruță de fin luată 
din furajeri*  cooperativei agri-

cole, dar omul ales în fruntea 
obșteî „a uitat44 să-i mai de
pună la casierie, de bani folo- 
sindu-se în constanta lui pre
ocupare de geambaș. Anual 
cumpăra cîte două-trei vaci pe 
care le revindea după ce încasa 
stimulatoare*  primă pentru vi
țeii obținuți prin fătare ; a în
grășat cîte doi-trei porci și cam 
tot atîția tăurași, fapt ce i-a 
permis comercializarea și a u- 
nor mari cantități de porumb 
primite de la stat ca furaj (3 
kg pentru 1 kg de carne în ca
zul porcilor și 1,25 kg pentru 
unul de carne în cel al tăura- 
șilor). Șî astfel, în timp ce la 
cooperativa agricolă totul mer
gea pe dos, ograda președintelui 
Gheorghe Maxim prospera.

Și, tot în legătură cu numele 
aceluia ce ar fi trebuit să fie 
exemplu de cinste, corectitu
dine, hărnicie sînt puse alte și 
alte mai mici sau mai mari 
găinării petrecute în gestiunea 
economică și financiară a coo
perativei. Porumbul de să- 
mință pentru 12 hectare nu se 
știe unde a ajuns, pentru că 
dacă *r  fi fost semănat, măcar 
un fir două tot ar fi răsărit 
chiar dacă „au fost deosebit de 
vitrege condițiile primăverii 
trecute44. Apoi, dacă s-ar fi do
vedit mai ’Tr’bă evig-mță, poate 
că nu s-ar fi distrus atit de re
pede — nici după un an de

funcționare — instalația de ali
mentare cu apă a zootehniei ; 
dacă cele 18 hectare din „Dea
lul Cosmanului1*. ar fi fost 
bine lucrate de către mecaniza
tori- nu s-ar fi pierdut recolta 
pe un an : dacă recoltatul griu
lui s-ar fi încheiat la timp și 
pe cele 52 de hectare de la bri
gada lui Aurel Chioreanu. re
colta n-ar fi fost înjumătățită 
din cauza scuturării provocate 
de depășirea cu aproape o lună 
a epocii optime de secerat ; dacă 
gunoiul de grajd ar fi fost folo
sit la fertilizarea suprafeței coo
perativei și n-ar fi fost lă
sat să se risipească în f<el și 
chip ; porumbul, griul și cele 
lalte produse, n-au fost înregis 
trate pină la ultimul kilogram 
oină la ultimul produs din zoo 
tehnie ; s-au însușit sume d' 
bani proveniți din vînzarea că 
rămizii de la C.A.P., însoțite d' 
dispariția unor apreciabile c.an 
t.ități de lemne de construcție 
de vinderea unor loturi de casă 
etc., etc.

Aflînd toate acestea îți pui, fi
rește. întrebarea : Oare aici, la 
Fărcasa maramureșană, Gheor 
ghe Maxim era singur ? Cei 
din jur de ce n-au intervenit și. 
luindu-j de guler, să-1 facă să 
înțeleagă că el. ca președinte, 
are ca supremă datorie respec
tarea legilor și nu încălcarea

lor ? ..Era foarte mult susținut 
de neamuri și a știut să-și facă 
relații, ceea ce a făcut imposi
bilă efectuarea unor analize a- 
tente, comuniste asupra faptelor 
lui — ne spuneau tovarășii 
loan Duță, primarul comunei, și 
Vasile Nicoară, secretarul comi
tetului comunal de partid. Orice 
încercare de a-1 ajuta se izbea 
de întrebări — amenințare de 
felul : „Ce aveți cu . Cumnatul, 
sau cu nașu sau cu fi nu, că 
dacă nu-1 lăsați în pace, nici 
noi nu mai venim la muncă". 
Pentru ei, președintele era ,.un 
om de aur" ; atitudinea lui in
diferentă față de averea ob
ștească înlesnindu-le rotunjirea 
pronriilor cîștiguri prin sustra
geri. Afirmația este deosebit 
de gravă pentru că. dacă este 
reală (și dovez’le șînt clare) 
edă falsitatea și reaua intenție 

ale unul om investit cti răspun
deri politice, economice și so
ciale. De aceea se și afirmă că 
este timpul ca activitatea fostu
lui președinte de cooperativă 
agricolă să fie judecată si sanc
ționată pe măsura faptelor. In
teresele majore ale unei colec
tivități. munca sa nu pot fi mi
nate de tendințele vădite de că
pătuială ale unui om ca’-e n-a 
reușit să îmbrace haina de con
ducător. acea haină a cinstei, 
corectitudinii și intransigenței.



„PENTRU CEA MAI BUNĂ CEASÂ 
A ANULUI ȘCOLAR 1973 -1974“
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Pe adresa „Paginii elevului" continuă să sosească noi și 
noi solicitări de înscriere la concursul inaugurat de ziar 
„Pentru cea mai bună clasă a anului școlar". Sînt conside
rate participante la concurs clasele care și-au anunțat în
scrierea pînă pe data de 20 noiembrie.

înțelegem însă din corespondența primită, că există unele 
nedumeriri privind condițiile de participare la concurs, cri
teriile acestuia. Intrucit anunțul inaugural a fost publicat 
cu mai bine de o lună în urmă, reamintim precizările făcute 
atunci.

Pot participa la concurs clasele a Vil-a — a X-a ale școlilor 
generale, colectivele claselor din liceele de cultură generală 
și de specialitate, din școlile profesionale și școlile de spe
cializare postliceală care și-au propus să muncească astfel 
pe tot parcursul anului școlar îneît să obțină cele mai bune 
rezultate la învățătură și în activitatea practică, media ge
nerală a clasei constituind criteriul valoric pentru clasificare. 
Specificăm, însă, că acele clase care obțin medie generală 
mare, dar au elevi corigenți și repetenți, se descalifică, întru- 
cît scopul concursului este de a stimula pe toți elevii să 
obțină rezultate bune și foarte bune la învățătură, trofeul 
de cea mai bună clasă neputînd fi cîștigat doar pe seama 
unor elevi care se detașează prin note bune și foarte bune, 
ridicând media generală a clasei. Concursul pune și o altă 
condiție : colectivele claselor participante trebuie să se 
detașeze de celelalte și prin activități politico-educative deo
sebite, prin inițiative valoroase, prin antrenarea tuturor ute- 
ciștilor la viața de organizație a clasei. Comitetele U.T.C. 
din școlile care au clase înscrise la concurs vor urmări per
manent activitatea acestora, le vor îndruma, păstrînd o 
evidență clară a tuturor acțiunilor desfășurate incit, în 
final, să le poată acorda acestora, pe baza rezultatelor ob
ținute, calificativul meritat. Acest calificativ va fi adăugat 
la media obținută de clasă pentru învățătură, împreună 
totalizînd rezultatul pe baza căruia se va face clasificarea.

După această repunere in temă, anunțăm alte colective de 
clase incluse în concurs pînă la data de 19 noiembrie :

„Ne însușim condițiile prevă
zute în regulamentul concursu
lui și comunicăm hotărîrea or
ganizației U.T.C. a anului I A, 
Liceul de specialitate din cadrul 
Grupului școlar energetic-Plo- 
iești, de a ne număra printre 
participanți“. • Din Galați, pri
mim cinci scrisori ; ele aparțin 
celor cinci clase ale Liceului 
„Al. I. Cuza“ de a participa la 
concurs : anii III D, II C, II B, 
1 C, IV D. • Credem că partici
parea noastră la concurs va im
pulsiona colectivul anului 1 A și 
vom obține rezultate și mai 
frumoase la învățătură și în ce
lelalte activități — ni se comu
nică din Sfîntu Gheorghe, de 
la Liceul nr. 2. • Se înscriu la 
concurs și colectivele anilor 
III B, III C ale Școlii militare 
de muzică. • Organizația U.T.C. 
a anului IV-A al Liceului nr. 30 
din Capitală țintește spre titlul 

de colectiv fruntaș. • „Cu entu
ziasmul caracteristic vîrstei. 
noastre, acționînd în spiritul in
dicațiilor date de Plenara din 
18—19 iunie a.c., ne propunem 
să ne clasăm pe unul din locu
rile fruntașe ale concursului" — 
declară colectivul anului III-S, 
Liceul „George Bacovia", Bacău. 
• „Odată cu înscrierea noastră, 
ne vom strădui să asigurăm 
concursului nota maximei res
ponsabilități. Vom transforma 
concursul într-o acțiune educati
vă pentru întreg liceul — se an
gajează colectivul anului IV-A, 
Liceul pedagogic din Suceava • 
Confirmăm primirea scrisorii de 
înscriere la concurs a clasei 201, 
electricieni constructori de ma
șini electrice — Grupul școlar 
Elcctroputere — Craiova. Cu 
specificarea că și elevii școlilor 
profesionale sînt cuprinși în 
concurs. • Am mai primit soli

citări de participare din partea 
următoarelor colective : • anul 
II B, real, Liceul „I.L. Cara- 
giale“, Ploiești • anul III D, 
Liceul pedagogic, Galați • anul 
V B, Liceul pedagogic. Cîmpu- 
lung-Argeș • Clasa a VIIL-a A, 
Școala generală Hănești, jud. 
Botoșani. • anul IV A Liceul 
;,Emanuil Gojdu", Oradea • 
clasa a VIII-B, Liceul Al. I. 
Cuza, Focșani • anii I A și B 
și II B, Liceul C.F. Roșiorii de 
Vede • anul III C, clasă de fi- 
zică-chimie. Liceul „Dinicu Go- 
lescu, Cimpulung Muscel • anul 
II, asistente medicale obstretică- 
genicologie, Grupul școlar sa
nitar—Galați • anul IV—S.M., 
Liceul „Mihai Viteazul". Bucu
rești • Anul II B, Liceul nr. 1 
Pașcani • anul III A, Liceul 
„Mihai Eminescu", Botoșani • 
anul III B, Liceul de cultură ge
nerală Strehaia • anul II C, 
specială de chimie, Liceul nr. 2, 
Rădăuți • anul I A, Liceul „Al. 
Sahia". Oltenița • anul II A, 
Liceul economic, Craiova • 
anul III B, Liceul pedagogic 
Brașov • Din patru școli ale 
municipiului „Turnu Măgurele", 
se înscriu la concurs următoare
le clase : Liceul „Unirea" : anul
II E, anul III D-Fizică, anul
III G, Biochimie ; Centrul școlar 
Chimie : anul III B. Școala 
profesională ; Liceul agricol — 
anul II A contabilitate î Liceu] 
pedagogic : IA — învățători, 
I A educatori, anul II A-învă- 
țători, II A educatori, II învă
țătoare maistre, III A-învăță- 

tori, III A educatori, IV A edu
catori, IV A învățători, IV B 
învățători, IV A educatoare,
V A învățători, V B învățători,
V A educatori, V B educatori
• anul IA — farmacie, Gru
pul școlar sanitar — București.
• „în decursul celor trei ani, 
catalogul n-a înregistrat nici un 
corigent, nici o medie scăzută 
la purtare, iar sfîrșitul anului 
școlar trecut, ne-a adus pe locul 
I pe școală cu premiul I 9,62 și 
cu nici un elev sub media 7,50., 
rezultate care ne dau dreptul să 
ne considerăm concurenți. Sîn- 
tem bucuroși că avem prilejul 
să concurăm cu cele mai bune 
clase din țară — semnează co
lectivul anului III A, Liceul pe
dagogic, Zalău e Anul III A 
reală, Liceul „Roman Vodă", 
Roman, se înscrie la concurs 
propunînd ca probă și pentatlo
nul artistic, participarea cit mai 
largă a elevilor în domeniul

Facem următoarea precizare, pentru a spulbera o 
confuzie. Punctajul publicat în „Pagina elevului" din. 7 
noiembrie a.c. este stabilit de către organizația U.T.C. a 
Liceului din Găiești, care a inițiat în șocxală o întrecere 
proprie, la inițiativa anului III B, înscriindu-se la concurs 
cu această lăudabilă inițiativă, și este valabil pentru con
cursul dintre clasele liceului amintit.

Așteptați-ne, începi nd din această săptămână, în vizită la 
colectivele participante la concurs. Primim si invitații spe
ciale, sugeiîndu-vă și vouă, cei care sînteți concurenți, să ne 
trimiteți corespondențe care să vă reflecte în calitate de 
colective aflate într-o asemenea întrecere tinerească.

Trofeul pus în concurs reprezintă o surpriză. Succes !
P.S. „Pagina elevului4* apare miercuri, 28 noiembrie.

• Cred că nu există nimic pe 
lume să-mi dea o mai mate
rială senzație de încredere în 
mine, în viață, în oameni, în 
ziua care abia începe ca prima 
rază de soare a dimineții. Soa
rele acesta în fapt de zi îmi 
aduce credința că totul depin
de de mine, de puterea mea de 
a voi să reușesc.

18 ani, dimineața mea adică, 
are drept rază de soare ideea că 
viața mea va fi o realizare, că 
drumul care începe acum va fi 
încununat de succes. Că fiecare 
„mîine" îmi va aduce, trebuie 
să-mi aducă realizarea ca om, 
ca femeie, ca element social. 
Succesul nu înseamnă din pers
pectiva de acum, că am să vin
dec 100 000 de oameni, că 
am să găsesc eu leacurile bo
lilor pe care medicina nu a 
reușit încă să le găsească.

Succesul nu înseamnă nici că 
peste 7 sau 10 ani voi găsi ma
rea dragoste, că o voi trăi cu 
tot sufletul, că — așa cum nu 
se întîmplă de obicei in viață — 
dragostea aceasta va fi bună, 
caldă și durabila.

Succesul trebuie să fie și 
una și alta. Succesul înseamnă 
pentru mine o scară inversă, o 
scară dinafară spre înăuntrul 
meu. Fiecare treaptă a ei este 
încă o cucerire în cunoașterea 
și realizarea personalității unui 
om.

Am 18 ani, un tumult de idei, 
o serie de idealuri, o răscruce 
de drumuri în față, dar nu am 
încă încredere în ceea ce știu 
despre mine însămi. 18 ani este 
pragul cristalizării noastre.

creației literar-artistice, precum 
și acordarea unui punctaj pen
tru participarea la sesiunile ști
ințifice școlare. (Evident că și 
asemenea activități vor fi luate 
în seamă atunci cînd comitetul 
U.T.C. respectiv va acorda cla
sei calificativul pentru activită
țile desfășurate). • „Am dori să 
ne calificăm pe un loc fruntaș 
spun, în scrisoarea trimi
să, elevii anului III A, Liceul 
de cultură generală din Pu
cioasa — dar sîntem con-
știenți că, indiferent de re
zultatele ce vor fi obținute, 
din simpla întrecere între clase 
diferite ale școlilor din întreaga 
țară, vom avea cu toții de cîști
gat. De aceea, noi sperăm că 
acest concurs va fi o întrecere 
loială strădaniei la învățătură a 
originalității, a energiei creatoa
re, a inițiativelor și ideilor fru
moase, o întrecere cu adevărat 
utecistă".

• Ce înțelegeți prin expresia „a avea succes in viață" ?
• Care este prețul pe care nu l-ați plăti, in nici un caz,

chiar cu riscul de a nu avea succes in viață ?
Vrem, bineînțeles, să știm cîte 
carate are cristalul, ce vom fi. 
Vrem, bineînțeles, să știm cîte 
din fețele cristalului acestuia 
vor sta mai tîrziu cu fața spre 
soare, cîte vor străluci și cîte 
vor rămîne în umbră. Prima 
treaptă a scării noastre înseam
nă cunoaștere. Să știm precis 
cum s-a format structura noas
tră interioară.

Vine apoi o treaptă pe care 
trebuie să învățăm că personali
tatea unui om se realizează 
numai atunci cînd este în acord 
cu cerințele timpului lui.

Succesul este pentru mine rea
lizarea personalității ce mi se 
cristalizează azi. Sigur că rea
lizarea aceasta impune selec
tarea unor laturi ale ei care să 
fie alo zilei și ale societății mele.

• Voi selecta dar nu voi re
nunța. Riscînd chiar să nu am 
niciodată succes, nu voi renun
ța la partea structural defini
torie a personalității mele.

PETRUȚ VIORELA,
anul IV-A, Liceul „Gh. Lazar"*,  

București
• încă de mici visăm să 

ajungem „ceva", să ajungem în 
lumea concretă a idealurilor pe 
care ni le propunem. Ne-am 
angajat în examene grele, dar 
am învins. Nu știu nici acum 
cine a învins : eu, sau voința 
de a ajunge mai repede din lu
mea visurilor mele în cea a 
realității. Și atunci s-a spus 
despre mine că am avut succes, 
că e primul obstacol spre pra
gul maturității trecut cu brio. 
Vor mai urma însă și altele — 

și atunci se va spune din nou 
că am avut succes ? După pă
rerea mea, pentru a avea suc
ces trebuie mai întîi să fii un 
om cinstit, cu o moralitate e- 
xemplară, un bun comunist. 
Auzi de multe ori expresia 
„mult succes în viață", dar foar
te puțini sînt aceia care se 
gîndesc să dezbrace această ex
presie de învelișurile ei exteri
oare, să pătrundă adînc în în
țelesul ei, să vadă ce se ascunde 
sub această formulă generală, 
înseamnă, de fapt, împlinirea 
totală. Eu sînt o fată, care, 
luîndu-te după aspectul fizic, 
nu-ți spune nimic. Deci nu pot 
avea succes prin farmec perso
nal 1 Totuși, cred eu că există 
și alte criterii după care se mă
soară succesul. Și un criteriu 
principal este rezultatul muncii 
mele. Carnetul de elev îmi ara
tă că de fapt acest capitol l-am 
inaugurat cu succes. Și așa voi 
merge mai departe. Pe căi cins
tite, cu încredere în mine și îa 
colegii mei.
• Prețul pe care nu l-aș plă

ti, în nici un caz, chiar cu ris
cul de a nu avea succes, este 
cinstea și demnitatea mea, o- 
oarea mea de elev, de tînăr 
comunist. Sînt gata să-mi dau 
și viața, dacă asta ar folosi cu 
ceva semenilor mei. Singurul 
preț care poate fi plătit este, 
acum, învățătura și mai tîrziu, 
realizarea tuturor sarcinilor pe 
care viața ți le pune în față.

IONICA IANI,
anul II B, îmbunătățiri funciar#, 

Liceul agricol, Tulcea
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• Gînduri despre poe
zie ; poeți și poezie ; is-

■>rie ; Crisalida ; Floa
rea vrăjită; Oraș; Vis 
de vară; Poem de li
toral.

• CE SÎNT, CE POT FI 
REVISTELE ȘCOLARE ?

Ne răspund: Adrian 
Păunescu, Lorin Vasilo- 
vici, Vasile Vacaru și 
Nicolae Stoian
• OPINII ALE ELEVI
LOR

• CONCURSUL NOS
TRU : „Pentru cea mai 
bună clasă a anului șco
lar 1973—1974"

ocupă continuu de lărgirea ori-

„A fi comunist presupune a fi un om cu 
multiple cunoștințe științifice și culturale, 
care se 
zontului său spiritual, de însușirea a tot ce 

este mai înaintat in epoca sa"
NICOLAE CEAUȘESCU

PARTIDULUI
M-ai învățat să merg în pas cu pacea, 
Să rid odată cu teii înfloriți.

Tu vii cu mine-n timp
Iar eu.

Simt mîinile în mîinile tale 
Ca lutul pe roata olarului.

DANA BÂRZEA
Calați
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S-au împlinit doi ani de la istorica 

J Plenară a C.C. al P.C.R., în care s-a 
I dezbătut programul Partidului Comu- 
J nist Român pentru îmbunătățirea acti- 
I vității ideologice, ridicarea nivelului 
J general al cunoașterii și educației so- 
I cialiste a maselor, pentru așezarea re- 
J lațiilor din societatea noastră pe baza 
I principiilor eticii și echității socialiste 
J și comuniste.
' Pentru noi, elevii, hotărîrile Plenarei 
J din 3—5 noiembrie 1971 au o imensă 
| valoare educativ-formativă. Aspectele 
« fundamentale privind conștiința omu- 
| lui, noua dimensiune a vieții lui spiri- 
» tuale ne privesc în cel mai înalt grad 
| Avem datoria ca sub îndrumarea edu- 
> catorilor noștri și prin efortul continuu 
| de autoperfecționare să ne identificăm 
| cu acel tip uman specific socialismului, 
» dăruit trup și suflet cauzei poporului 
| său, țării sale, cauzei partidului, multi- 
• lateral pregătit, cinstit, sincer și drept, 
| capabil să se depășească permanent pe 
» sine, refractar prejudecăților, refuzînd 
| neîncetat spiritul comod, rutinier și bi- 
« rocratic, pasionat de tot ce este nou, 
| interesat de toate problemele socie- 
. tații în care trăiește și angajat în gran- 
I dioasa operă de edificare a unei vieți 
' libere, demne și pașnice.
I Pregătindu-ne să devenim utili pa- 
J triei, din al cărei pămînt și glorioase 
| tradiții ne tragem anteic sevele și tă- 
| ria, pregătindu-ne să devenim folositori 
. poporului care își pune atîta încredere 
I în tînăra generație, pregătindu-ne să 
' cinstim calitatea de viitor comunist, do- 
I rim să ne afirmăm ca oameni profilați 
’ la o dimensiune etică superioară, să 
| realizăm acel ideal al „comunistului de 
; omenie", dușman declarat al pasivită- 
| ții, mărginirii, nepăsării, egoismului, 
J carierismului.
; Cei dintre noi, care de pe acum își 
J înmoaie pana în vise și gînduri, au da- 
Itoria să înțeleagă și să aplice înțelep

tele cuvinte ale tovarășului NICOLAE 
| CEAUȘESCU: „Nu avem nevoie de o 
J artă care să poleiască cu aur realitățile, 
Idar nu avem nevoie nici de o artă care 

să acopere cu noroi sau smoală aceste 
Irealități ; avem nevoie de o artă care să 

fie suflet din sufletul poporului, să re- 
I' dea greul și bucuria și visurile spre 

viitor ale oamenilor muncii, o artă iz- 
I" vorîtă din realitățile națiunii noastre, 

profund umanistă*'.
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Suprema 
dedicație

Lumina vine de sus
Și primăverile din omături greu trudite... 
Ne crește-n suflet iarba nouă a timpului. 
A fi liber și stăpîn al rodului din glie, 
A fi iubit și iubind
Pădure mîndră-ntre păduri...

Răsună aici un falnic nume de stejar 
Ecourile răsunînd cu buciume pe creste — 

CEAUȘESCU — poem
Și vis pentru toți cei trecu ți dincolo de acum 
Și adevăr pentru toți ©ei de lingă mine.

DORINA POPA
Huși

DACĂ
Dacă sub soare n-ar mai fi 

nici o zbatere albă de aripă, 
cerul acesta s-ar deszidi. S-ar 
usca pomii, cernoziomul s-ar 
scurge, noi înșine am deveni 
pietre pe un tărîm fără gra
niță.

Dacă sub cer omul-construc- 
tor n-ar pune cărămida, in
scripție in memoria timpului, 
dacă urma călcâielor noastre 
n-ar rămine în nisip, dacă 
puiul de om n-ar alerga cu 
dimineața în obraji, dacă nu 
ne-am apăra pădurile, Carpa- 
ții, fluviul tutelar, dacă n-am 
iubi tricolorul și memoria lui 
Bălcescu, pasărea n-ar mai 
zbura. ANCA DIGA

Craiova



MIHAI DRAGOMAN 
Alba Iulia

înseamnă poezie, 
Lucian Blaga : 
e sudoarea privigKe-

ADRIANA RUȚĂ
București

Qînduri despre poezie
Poezia exprimă totdeauna gradul de 

subiectivizare al lumii de pe o anumită 
poziție. A totalității lumii.

Poezia nu este niciodată demonstrație, 
ca articolul de ziar, ci experiență. Ea nu 
propune ; în măsura în care transmiterea 
mesajului afectiv — intelectual este asi
gurat, ea impune.

Poezia nu este insă amorală; valoarea ei 
estetică este valoarea ei morală. Trebuie 
adăugat că nici chiar valoarea estetică 
nu este un. atribut intrinsec, constituit, 
adică, din rațiuni doar interior necesare.

Travaliul poetic constă în a umaniza 
natura.

Metafora a fost la început o modalitate 
a gîndirii discursive. De aceea a recepta 
poezia înseamnă ca în vechile mituri a 
structura realitatea, a accepta convențio
nal o istorie subiectivă și semnificativă a 
tuturor obiectelor materiale.

Poezia creează lumea. Dar nu prin in
termediul cuvintelor cum susțin unii 
poeți saiu filologi. Ca și în viață, limbajul 
nu se exprimă pe sine ; el traduce enti
tăți independente, exterioare lui : sensu
rile și semnificațiile. El este un mijloc.

Poezia este însă conștientă de transfor-

mările istorice aăe limbii. Poezia găsește în 
limbă un fenomen tot mai autonom, cu 
tot mai îmbogățite implicații, tocmai da
torită relativei sale libertăți.

Poezia nu este esențială ca exprimare 
a unei subiectivități, ci ca ceea ce impu
ne lumii drept esență obiectivă. Ce tre
buie relevat aici ? Faptul că funcțiunea 
poetică generează o structură materială 
fundamentală, în jurul căreia gravitează 
structuri armonice, care nu sânt decît tra
duceri virtuale ale primei în funcție de 
noile realități 
poetic este de 
nile inimii, pe 
mai puțin, ne 
structurii operei, spre amplificarea ei în 
spațiul de rezonanță a 
noastre.

„A fi om pentru a defini 
Pierre Emmanuel. Acesta 
dori ca rîndurile de mai sus să fie con
siderate ca o provocare (în cel mai bun 
înțeles al cuvîntului). Dacă vreți, ca în
ceputul unei polemici. Ca începutul unei 
prietenii.

social-istorice. Contactul 
natură emoțională : rațiu- 
care rațiunea, le cunoaște 
îndeamnă spre intuirea

personalității

omul", spune 
e poetul. Aș

POEȚI ȘI POEZIE
S-a spus, rut de puține oii, 

că poezia s-ar putea lipsi de 
poeți. Oamenii de știință au 
afirmat cu tărie că se poate 
face poezie și altfel: este 
vorba de arta permutațională 
a computerelor. Eu consider 
că așa ceva nu s-ar numi 
poezie. Căci aceste producții 
ale computerului, oricit de 
bine realizate in sine, sint 
lipsite de frumusețea actului 
uman, de vibrarea caldă a 
sufletului. Căci înainte de a 
scrie poezie, poetul OM tre-

buie să se numească. Gestul 
acesta mi se pare, de o fru
musețe în fa(a căreia orice 
rostire se dă la o parte.

Dar cel ce scrie doar pen
tru a scrie, scrie degeaba. Să 
nădăjduim că vor dispare pe 
viitor dintre noi aceia goliți 
sufletește, ce se lasă furați de 
cele vremelnice și neroditoa
re, al căror vers e o cocă a- 
morfă și ale căror cuvinte 
sint uși după care nu se as
cunde nimeni.

A simți, a lăsa sudoarea pe

fiece Ut eră pogorită pe pagi
na, înseamnă poezie, cum 
rostește

Rouă 
torilor

Ce s-au ostenit toată 
noaptea ântînd.

Cel ce nu crede în eterni
tatea zicerii sale, cel ce poa
te prin poezia sa să nemu
rească neamul și Patria și 

n-o face, nu e poet.

ISTORIE
A mai trecut un somn peste ape 
încă o liniște peste cimpii 
De cînd timpul a tresărit Fn ere 
Și-a se duce născu pe-a veni...

N-a fost cerut înapoi niciodată 
AtSta stage risipit ta fii.
Undeva, cândva însă valul 
Ne va găsi trupul, ne va găsi.

Lung și trudit e drumul acesta 
Dar intr-un cîntec tot s-o sfirși. 
Taică pământ, păstrează-ne umbra 
începută noaptea pentru clopot de zi.

Crisalida
Și azi și mîine-nchise intr-un pumn 
Zvicnesc a soare și a pîine nouă 
Dm olipa-n care, fruct născut rotund 
S-a împărțit pămintul pe din două.

Nu căuta minunile vibrînd 
In spații siderale ți abstracte ! 
Rostiri gigante se ivesc plăpînd 
In frunzele și carnea zilei coapte.

GABRIELA BOGZA
Tg. fia
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Floarea
vrăjită

lui N icolae Labiț

Vino cu mine 
în templul tăinuit, 
la răsăritul viselor 
vreau să-mi dăruiesc 

sufletul, 
acestui pămtat

Soliile morțikir tineri 
îmi vor desprinde 
de la piept iubirea

Iar dnd floarea vrăjită 
va înflori lingă tine, 
pămintul sterp, 
se va preface-n stea.

DAN ROMULUS LAL
Bucorefti
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Desenele suplimentului ou fost realizate de :

LUMINIȚA VIZITIU - Rădăuți, CRISTINA NESTO- 
RESCU - București, FLORIN TARU - București, ADU- 
MITROAIE FANEL - Suceava.
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Locuim intr-un oraș 

submarin 
ta 

fructe
cu arbori despletiți

amare ți verzui. 
Străzile pleacă din 
ți se continuă ta pești.
Noi înșine statesn 
pe jumătate pestă 
în algele ochilor noștri 
ți printre ierburile acestea 

taaite 
cu locuri de păsări ți 

crabi. 
Ardeau eu lianele nopții 
ascunse ta porturi.
Din palmele noastre 
cresc palmieri îndoiți după 
sevă. Cite odată ne trans

formăm

noi

VIS M VARA
M-am trezit 
la ora târzie din noapte 
când gîndurile noastre 
eu reflexe metalice 
ne înconjoară 
nesupuse, nebănuite, trans

parente.
„Nisipul era cald" — 
spuse umbra a doua 
ți păsările adormite 
acopereau cerul 
eu visul tar ancestral. 
„Nisipul era fierbinte1 
spuse umbra a doua 
ți pleoapele copiilor 
decolorate de alb 
vibrau de incandescente 
pulberi stelare.
„Nisipul era încins", 
spuse umbra a doua 
p corăbii ardeau 
spirale de ceață... 
Creștea nemurirea 
ta părui fecioarei 

fructul rotund...
Pe drumul spre tacă 
am pornit surfzînd 
ți caut iubirea...
MARIANA ANDREICVT

ți-n

I
I

I
s

VIVI ANGHEL
Gdeșli

WHIUflH/H/fflftfl/fUmti

Poem
de litoral

Voi, grădini dobrogene, 
Din sinul vostru sterp 
De calcar
Mtagîtat de sărate brize, 
Țîșnesc euforice brațe de nalbă, 
Petunii eu șal de eirchize.

Cîntecul vostru, al vîntului, 
Al mării
Cresc împletite spre cer. 
Pe valuri, zvon de corăbii 
Și-n tufele voastre
— Pestriț lăicer — 
Aprinse Bîleeve de vrăbii.

Ascult, adormit la călciiele 
Voastre,
Teluricul zbucium de pompe 
Ce smulg cîte-un strop 
Din licorile — albastre
Attt de adinei
Și-atît de lipite de lut, 
Să urce spre lume
Un lujer durut.

Pricep la călcâiele voastre 
In ceasul de jar
Mirarea
Că marea
Nu poartă ta trupu-i o floare măcar, 
în timp ce buzele arse
De rădăcini năpustite ți-ntoa-ree 
Ttajesc
In nopți aurite de luna nouă
După o ftaîmă de rouă...

MIHAELA OPRIȘ
Bwvrețtii



Ce sint, ce pot fi
revistele școlare?

ADRIAN PĂUNESCU
redactor șef al revistei „Flacăra*

REP. Cu ce ochi priciți revistele școlare ?
A. P. Indiscutabil, revistele școlare sînt expresia participării 

active a tineretului la cultură. Din redactorii și colaboratorii 
lor se vor recruta fruntașii presei și literaturii de niîine, așa 
după cum vechile și prestigioasele reviste școlare dintre 1880— 
1940 au fost punctul de propulsie a celor mai multe persona
lități ale culturii noastre. Eminescu, Coșbuc, Iosif, Victor Ion 
Popa, Sadoveanu. Eugen Ionescu, ca să nu citez decît la în- 
tîmplare câteva nume, și-au făcut debutul în astfel de pu
blicații.

REP. Cunoscindu-vă spiritul combativ, vă rugăm să ne 
spuneți sincer care este punctul cel mai vulnerabil al actua 
lelor reviste școlare ?

A. P. Categoric, festivismul. In actuala etapă de dezvoltare 
a țării noastre avem nevoie de oameni care să gîn.dească crea
tor și să simtă autentic și nu de emițători de lozinci și fabri
canți de petarde.

REP. N-aveți senzația că proza e slab reprezentată in re
vistele școlare P Care ar fi motivul ?

A. P. Fenomenul este real, însă scuzabil. Proza este o în
treprindere a vîrstei cînd ai prins un cheag de expriență, când 
ochiul nu mai cîntă ci scrutează. La 17 ani, proza, la fel ca 
un bumerang, se întoarce tot la poezie, chiar dacă o arun
căm cu toată forța spre viață.

REP. Inflația de poezie are și efecte nocive ?
A. P. Că se scrie multă poezie e foarte bine. Explozia poe

tică a unui popor înseamnă tinerețe biologică, optimism, ca
pacitate de înnobilare a existenței concrete, rezistența opusă 
blazării, secătuirii, automatizării interioare. Primejdia e pro
dusă de uniformizare, mimare ca fenomen colectiv, psihoza 
gloriei facile, de cenușa lăsată în urma prea multor jocuri de 
artificii.

REP. sSi totuși se citește mai multă proza de cit poezie. Cum 
explicați această preferință P

A. P. Asaltat de valuri de poezie, cititorul nu mai face 
distincție între poezia bună (nu totdeauna accesibilă) și poe
zia proastă (care se chinuie să fie inaccesibilă pentru a-și as
cunde vidul) și ca să nu se păcălească, preferă proza, dar nu 
oricare, ci pe aceea în care se descoperă pe el, în acțiune, 
în ecuații de viață.

REP. Considerați că școala sprijină literatura modernă ?
A. P. Cred că cititorul de azi nu gustă fenomenul modern 

pentru că școala refuză să-1 oficializeze. Dacă s-ar introduce 
poezia modernă încă din clasele primare nimeni n-ar rămîne 
perplex și indignat în fața versurilor de azi. E și firesc ca un 
om al cărui gust și a cărei evoluție estetică s-au oprit h 
Rembrandt și Rubens să-l conteste violent pe Picasso sau Klee.

REP. Considerați ci talentele trebuie „dăscălite" pas cu 
pas ?

A. P. Nu ! Talentul trebuie lăsat să se dezvolte liber. Au
toexigență este cel mai prețios prieten al unui tînăr scriitor.

REP. Care e cel mai bun exercițiu pentru viitorul senilor P 
A. P. Gazetăria. Deci scrieți cu pasiune, cu sîrg, cu furie 

dacă vreți la revistele voastre școlare. Sînt excelente școli ale 
talentului.

LORIN VASILOVICI
activist al C.C. al U.T.C.

REP. Actuala formă sub care se prezintă 
revistele școlare găsește adeziunea forurilor 
pe care le reprezentați ?

L. V. In general considerăm că actualele 
reviste școlare sînt prea pretențioase și costi
sitoare, ele rididnd probleme grele de redac
tare și mai ales de tipărire. Credem că ar fi 
recomandabil să se renunțe la actualul for
mat, să se- meargă la simplificarea coperților, 
la șapirografierea paginilor, să se adopte ge
nul de foi volante sau de ziare uzinale.

REP. Și care ar fi avantajul acestor tipuri 
de reviste ?

L. V. Se scriu foarte ușor, se tehnoredac
tează rapid, se imprimă fără prea mari com
plicații și în tiraje sporite, costă puțin și-și 
pot asigura o apariție lunară, regulată, ceea 
ce le accentuează eficiența educativă.

VASILE VACARU
adjunct de șef de secție la C.C. al U.T.C.

REP. Care este rolul revistelor școlare ?
V. V. Revistele școlare sint organe de pre

să ale organizațiilor de tineret din școli, deci 
menite să răspundă problemelor specifice ale 
vieții de organizație și în același timp să re
flecte cit mai complex preocupările multila
terale ale tinerei generații. Cu concursul or
ganizației de partid, conducerii școlii și ca
drelor didactice revistele trebuie să devină 
un factor activ in înfăptuirea politicii parti
dului nostru în domeniul învăță mint ului.

REP. Cum ar putea da revistele școlare un 
orizont nou preocupărilor față de problemele 
de stringentă actualitate ?

V. V. Se impune cu necesitate colaborarea 
revistelor școlare cu ziarele județene și de 
uzină, cu organele locale de presă. Pentru in
tensificarea legăturilor dintre școală și uzină 
unde se desfășoară procesul de instruire prac
tică și de educație muncitorească, se recoman
da editarea unor reviste sau foi volante co
mune.

NICOLAE STOIAN
redactor șef al revistei „Viața studențească'

REP. Ce părere aveți tov. N. Stoian despre 
revistele școlare ?

N. S. Multe reviste școlare rivalizează cu 
revistele studențești și nu sînt cu nimic mai 
prejos prin conținut și prezentare grafică de 
unele reviste culturale de notorietate. Am re
marcat numeroși elevi al căror condei proas
păt și îndemânatic ar face cinste oricărei pu
blicații mature.

REP. Ce formă ideală de revistă școlară 
preconizați P

N. S. Personal, optez pentru formula re- 
vistei-magazin care să cuprindă întreaga com
plexitate a vieții școlare, prezentînd-o intr-o 
formă alertă, ziaristică. Sînt împotriva revis
telor reduse la rolul de album de versuri și 
proză, redactate țeapăn și sărbătoresc.

REP. Cure ar fi sarcina majoră a unei ast
fel de reviste ?

N. S. Propagarea idealurilor omului de azi 
și de mîine.

REP. Ce calități credeți că sînt necesare 
redactorului șef al unei astfel de reviste P

N. S. Iutii, o cultură multilaterală. Apoi un 
bun nivel ideologic ; să cunoască evenimen
tele politice la zi. în aJ treilea rînd, să păs
treze o legătură activă cu direcția, cu organi
zația de tineret, sa știe ceva din domeniul 
tipografic, să antreneze pe toți colegii de 
redacție.

Interviuri consemnate de :
LUMINIȚA DOSPA — Tg. Ocna 

SILVIA PETREANU — Bacău 
RADU COCEA — Câmpulung Muscel

Opinii despre revistele școlare
Răspund elevii : Ștefani» Constan

tin (București), Dan Șandru (Tcpk- 
ța), Tatiana Vișeseu (Pitești), Viorica 
Ghiran (Cluj), Emil Mușat (Vălenii 
de Munte), Domnița Petri (Bistrița).

• PUNCTE NEVRALGICE
— Intervenirea nemotivată în une

le cazuri a cadrelor didactice și a 
conducerii școlilor în munca redac
țională a elevilor-, ceea ce distruge 
spontaneitatea și prospețimea ado
lescentă a unor- reviste. Tonul so
lemn, bătrânesc, conformist distonea
ză cu timbrul afectiv caracteristic 
viratei (T. V.).

— Colegiile redacționale nu au 
practică tipografică. Munca lor se 
oprește pînă în pragul tipografiei, 
ceea ce pentru orizontul gazetăresc 
cele prea puțin (D. S.).

— Nu se asigură totdeauna conti
nuitatea în munca redacțională.

în multe cazuri redactorii cu expe
riența de 2—3 ani nu-și pregătesc în
locuitorii și, absolvind școala, revista 
are de suferit. Așa se explică une
ori decalajele calitative dintre nu
mere, „pauzele1* neîngăduit de lungi 
dintre apariții (D.P.).

— Colegiul redacțional nu păstrea
ză totdeauna un contact strins și pro
ductiv cu marea masă de elevi, fie 
piin corespondenți ai claselor pen
tru revistă, fie prin reprezentanți ai 
cercurilor de specialitate în cadrul 
colegiului redacțional lărgit. De aici 
dificultatea colectării materialelor și 
câteodată a neregularităților de apa
riție (V. G.).

— Revistele școlare — unele din 
ele excelente — nu sînt popularizate 
nici de presa județeană, nici de cea 
centrală. Foarte multe skit pierdute, 

deoarece earn 40 la sută din revistele 
școlare tipărite după 1947 nu se mai 
găsesc nici în biblioteca școlilor, nici 
măcar în fondul bibliotecii Acade
miei. Și credem că aceste reviste sint 
documente extrem de prețioase ale 
profilului spiritual, în plină ascen
siune, al tineretuâfui nostru după Eli
berare. (E. M.).

• PERSPECTIVE ȘI PROPUNERI
— Colegiile de redacție să răspun

dă direct în fața comitetelor U.T.C. 
din școli sau secretarul respectiv de 
orientarea și calitatea conținutului 
articolelor pe care le-au aprobat 
planul colegiul redacțional. (T.V.).

— Ar fi potrivit ca toate colegiile 
redacționale să facă practica în pro
ducție într-o tipografie locală sau să 
se organizeze ateliere cu profil poligra
fic măcar pe lingă una din marile 
școli din localitate, eu frumoasă tra
diție publicistică (D. S.).

— în colegiile de redacție să fie 
cooptați nu numai elevi din ultimul 
an, dar și „boboci- talentați și să 
se lărgească la 10—15 persoane co
lectivul redacțional. în felul acesta 
se va evita „hiatusul**  în activitatea 
revistei după plecarea „senatorilor de 
drept*  (D.P.).

— E bine ca redacția să aibă „an
tene*  în toate cercurile școlii și câte
va echipe de reporteri în permanen
tă detectare a unor pretexte de re
portaj. Cînd revista e vie. e pe 
„fază*,  surprinde viața autentică a 
școlii, laudă dar și urzică, este foarte 
gustată și devine înfar-adevăr o ex
presie a opiniei publice. (V.G.).

DAN VASILIU
București
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TELEGRAMĂ Comisia mixtă guvernamentală

Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintei» Conttthî- 
lui de Miniștri al Republicii Socialiste România, * primii din 
parte» primului ministru al Guyanei, LINDEN FORBES S. 
BURNHAM, următoarea telegramă :

Doresc să vă transmit sincerele mele aprecieri pentru me
sajul de felicitare adresat cu prilejul realegerii partidului meu, 
Congresul Național al Poporului, la recentele alegeri generale.

Legăturile cordiale existente între cele două țări ale noastre 
au contribuit la sprijinirea partidului meu și a mea în sarcinile 
trasate în vederea realizării păcii, stabilității și independenței 
economice în Guyana.

Privesc cu încredere adîncirea prieteniei și cooperării Intre 
Guyana și marea dv. țară.

Marți a părăsit Capitala, ple- 
cind spre Conakry, o delegație 
guvernamentală română condu
să de Octavian Groza, minis
tru secretar de stat, prim-vice- 
președinte al Consiliului 
țional pentru 
logie. care va 
tivitățile ce 
în Republica 
zia celei de-a „ _ 
victoriei poporului guineez îm
potriva agresiunii portugheze.

Na- 
Știință și Tehno- 
participa la fes- 
vor fi organizate 
Guineea cu oca- 

treia aniversări a

La invitația Ministerului Agri
culturii, Industriei Alimentare 
și Apelor a sosit într-o vizită 
în țara noastră generalul En
rique Valdez Angulo, ministrul 
agriculturii din Republica Peru.

La sosire, oaspetele a fost sa
lutat de Angelo Mioulescu. mi
nistrul agriculturii, industriei a- 
limentare și apelor, de alte per
soane oficiale, precum și de 
Enrique E. Laroza, 
dorul Republicii Peru 
rești.
■KOBSp

Marți, după amiază.
Capitală Gaston Vivas Berthier, 
ministrul agriculturii și zooteh
niei, președintele Băncii pentru 
agricultură și zootehnie din Ve
nezuela.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
pen! aspetele a fost salutat de 
Barbu Popescu, șeful Deoar- 
tamentului Agriculturii de Stat, 
de alte persoane oficiale.

șl
amhasa- 

la Bucu-

a sosit tn

Marti dimineața, a sosit în 
Capitală o delegație de specia
liști sovietici, condusă de I. V. 
Kranivin. adjunct al ministru
lui industriei celulozei si hîrtiei.

în cursul aceleiași zile, dele
gația a fost primită de Vasile 
Patilineț, ministrul economiei 
forestiere și materialelor de 
construcție. Au fost discutate 
probleme privind extinderea co
laborării și cooperării dintre

(Urinate din pag. I) 
deviza „Tineretul, factor ac
tiv în îndeplinirea cincina
lului înainte ne termen", ra
portează cu satisfacție înde
plinirea angajamentului de 
muncă patriotică pe anul 
1973. Efortul depus de orga
nele și organizațiile U.T.C. 
se materializează în partici
parea entuziastă a între
gului tineret din județ, la 
efectuarea unor lucrări pen
tru combaterea eroziunii so
lului, irigații, desecări, 
gularizări și taluzați 
riuri, de fertilizare a 
șunilor și finețelor natura
le, la plantarea de pomi 
fructiferi și acțiuni social- 
gospodărești. Valoarea ne
finanțată a tuturor acestor 
lucrări se ridică la cifra de

re
de 

pă-

româno-ungară de colaborare economică

ÎNTÎLNIRE DE LUCRU

cele două 
dezvoltării 
duetiei de

ministere în vederea 
și diversificării pro- 
celuloză și hîrtie.

Marți dimineața a părăsit Ca
pitala, îndreptindu-se spre Mos
cova, o delegație de activiști ai 
P.C.R., condusă de tovarășul 
Ion Sirbu, membru al C.C. ’al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului județean Buzău. al 
P.C.R.. care, la invitația C.C. 
al P.C.U.S. va face o vizită în 
schimb d& experiență în Uniu
nea Sovietică.

La plecare, pe 
Otopeni, delegația 
dusă de tovarășul 
rinescu, membru 
P.C.R., de activiști

Au fost prezenți N. V. Maslen
nikov, ministru-consilier al 
Ambasadei U.R.S.S. la Bucu
rești, membri ai ambasadei.

După cum s-a mai anunțat, 
în zilale de 19 și 20 noiembrie 
1973. a avut loc o întîlnire de 
lucru a președinților celor 
două părți în Comisia mixtă 
guvernamentală româno-un
gară de colaborare economică.

Delegația română a fosl 
condusă de tovarășul Virgil 
Trofin, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președin
tele părții române în comisie, 
iar delegația ungară — de to
varășul Matyas Timar, vice
președinte aJ Consiliului de 
Miniștri, președintele părții 
ungare în comisie.

în timpul întîlnirii de lu
cru s-a examinat stadiul în
deplinirii prevederilor Proto
colului sesiunii a X-a a co
misiei și au fost convenite 
măsuri pentru dezvoltarea în

continuare a relațiilor econo
mice dintre cele două țări.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie, 
cordialitate și înțelegere re
ciprocă.

Marți. la amiază, tovarășul 
Virgil Trofin a oferit o masă 
tn onoarea delegației R.P. Un
gare.

★
Marți, după-amiază, tova

rășul Matyas Timar a părăsit 
Capitala La aeroportul Oto- 
peni, oaspetele a fost condus 
de tovarășul Virgil Trofin, 
Cornel Pacoste, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
alte persoane oficiale.

A fost, prezent Ferenc Mar
tin, ambasadorul R.P. Ungare 
la București.

aeroportuî 
a fost con- 
Teodor Ma- 
al C.C. al 
de partid.

CRONICA
U.T.C

Ieri s-a întors in Capitală, 
venind de la Torino, dele
gația Uniunii Tineretului Co
munist și Uniunii Asociații
lor Studenților Comuniști 
din România, condusă de 
tovarășul Constantin Boști- 
nă. membru al Biroului Co
mitetului Central al U.T.C., 
președinte al Consiliului 
U.A.S.C.R., care a participat 
la întâlnirea tineretului eu
ropean de solidaritate eu 
lupta tineretului și poporu
lui din Chile. La întoarcere, 
pe aeroportul internațional 
Otopeni, membrii delegației 
au fost salutați de tovarășul 
Dionisie Balint, secretar al 
C.C. al U.T.C., Nicu 
Ceaușescu, vicepreședinte al 
Consiliului U.A.8.C.R., de 
activiști ai C.C. al U.T.C. și 
ai Consiliului U.A.S.C.R.

Tet- 
p»- 

pes- 
me-

peste 70 milioane lei. 
odăii, spre oțelăriile 
triei au fost expediate 
te 7 500 tone deșeuri 
talice, au fost colectate și 
valorificate peste 110 000 bu
căți ambalaje de sticlă și 
130 tone deșeuri hîrtie. Prin 
contribuția tinerilor, patri
moniul forestier s-a extins 
cu 185 hectare, lucrări 
ror valoare finanțată 
estimată la cifra de 
1 100 000 lei. Comitetul 
țean Bihor al U.T.C.,

a că- 
este 

peste 
jude- 

T__ ______ „ . acțio-
nind cu aceeași hotărîre pî
nă la finele anului 1973, va 
mobiliza pe toți membrii or
ganizației pentru a efectua 
lucrări suplimentare în va
loare de 3 milioane lei la 
acțiunile nefinanțate ți pes
te 150 000 lei la lucrările fi
nanțate.

Vizita delegației Federației generale
a sindicatelor din Coreea

La invitația Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, o de
legație a Federației generale a 
sindicatelor din Coreea — 
F.G.S.C. — condusă de tovarășa 
Kim Jong Suk, membră a C.C. 
al Partidului Muncii din Co
reea, vicepreședintă a Comite
tului Central al F.G.S.C.. a fă
cut o vizită de prietenie și 
schimb de experiență în Repu
blica Socialistă România, în pe
rioada 10—20 noiembrie 1973.

în timpul șederii în România, 
delegația F.G.S.C. a fost prima
tă de tovarășul Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român.

Delegația a purtat discuții cu 
tovarășul Mihai Dalea, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. președin
tele Consiliului Central al

U.G.S.R., cu alți membri ai Bi
roului și Comitetului Executiv 
al Consiliului Central al U.G.S.R. 
și a vizitat întreprinderi indus
triale. unități agricole și dife
rite obiective social-culturale și 
turistice din România.

S-a subliniat că vizita în 
R.P.D. Coreeană a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, convorbirile rodnice cu 
tovarășul Kim Ir Sen, secretar 
general al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, 
au adus o contribuție importan
tă la aprofundarea și dezvolta
rea, în continuare, a colaborării 
pe multiple planuri între cele 
două țări.

♦

Marți dimineața, delegația Fe
derației generale a sindicatelor 
din Coreea a părăsit Capitala 
tndreptîndu-se spre patrie.

Cel mai bun tîmplar e... o
La numai citeva săptămîni 

de ia sărbătoarea aniversării 
a 100 de ani de industrie fo
restieră în orașul viorilor. Re
ghinul. mai precis întreprin
derea de prelucrare a lemnu
lui din localitate, a trăit un 
nou eveniment. A fost gazda 
„Olimpiadei tâmplarului" afla
tă tn județul Mureș Ia prima 
ediție. Cei 17 reprezentanți ai 
tinerilor modelatori ai lemnu
lui din Sighișoara, Reghin, Lu
duș, Sovata, Tg. Mureș, par
ticipant la faza de masă a în
trecerii profesionale, și-au a-

les în cadrul competiției, cam
pionii măiestriei. Steagul de 
cel mai bun tîmplar tînăr din 
județ l-a primit o fată de 20

de ani. Este vorba de lutiera 
Alvina Ormenișan, muncitoare 
la secția de instrumente muzi
cale a întreprinderii gazdă. A 
fost urmată de Al. Kali de la 
ILEFOR Tg. Mureș, pe locul 
II, și Augustin Prunaș de Ia

• Colectivul întreprin
derii de construcții indus
triale și montaje din Bra
șov a îndeplinit — odată 
cu lucrările 
primele ore 
de marți — 
mulate ale 
primii trei ani ai cincina
lului. Din calculele econo
mice făcute cu acest prilej 
s-a ajuns la constatarea că, 
pînă la sfîrșitul anului, vor 
fi executate lucrări supli
mentare în valoare de a- 
proximativ 44 milioane lei.

(Agerpres)

executate în 
ale dimineții 
sarcinile cu- 
planuluî pe

Tehnologii moderne
(Umor» din nag. I)

Pentru Combinatul siderurgic 
Galați, proiectanții au op
tat însă pentru o soluție mo
dernă — procedeul 7-"
vertizor. Avantajele față de

. vechiul sistem sint : /
productivitatea este dc zece ori 
mai marc, economiile de com
bustibili sînt radicale (între al
tele, procedeu] elimină folosirea 
gazului metan in procesul de e- 
laborare a oțelului). Anual, la 
Galați se adună cifre cu multe 
zerouri, reprezentând economii
le reușite într-un • • 
proiectare. Autorii 
lui respectiv fac 
marele colectiv al 
lui de proiectare 
că de uzine și instalații me
talurgice — instituție în care 
economiile de materiale, ener
gie electrică și combustibili con
stituie o adevărată tradiție și 
ale cărei rezultate, dată fiind 
valoarea investițiilor în dome
niul metalurgiei, sînt cu totul 
deosebite. Cum a primit, cu ce 
gînduri și planuri de lucru, co
lectivul acestui institut Hotărî- 
rea Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. din 14 noiembrie 
1.973 ? Ne răspunde secretarul 
de partid al institutului, ing. 
Mihai Nieulescu :

— Alegerea soluțiilor celor 
mai economicoase în proiectare 
are o mare importanță, deoare
ce de opțiunea noastră depinde 
eficiența economică a lucrării, 
nu numai în faza de realizare a 
investițiilor, cit mai ales în ex
ploatare. Sîntem constienți de 
acest lucru și de aceea efortu
rile noastre se vor concentra cu 
și mai mare atenție înspre 
adoptarea unor soluții tehnolo
gice și constructive care, pe 
de o parte să conducă Ia folosi
rea unor cantități cît mai redu
se de energie și combustibil, iar 
pe de altă parte, să permită re
cuperarea în cît mai mare mă
sură a energiei introdusă In 
procesul de fabricație. Conform 
acestui principiu, s-a început 
proiectarea bateriei de mare ca
pacitate nr. 6 și a instalației de

cu con-

evidente :

birou de 
proiectu- 

parte din 
Institutu- 
tehnologi-

stingere uscată a cocsului, de la 
Uzina cocso-chimică, blocul II 
al oțelăriei cu convertizor și 
secția de turnare continuă_ _ ...... __ ...., _ . a 
oțelului, toate viitoare obiective 
în cadrul Combinatului siderur
gic Galați

Amănunte asupra economii
lor care se vor înregistra odată 
cu începerea construcției și asu
pra modului în care aceste e- 
cnnomii se vor obține, ne. furni
zează cei mai îndreptățiți să o 
facă, specialiștii care elaborează 
proiectele :

— Instalația de atingere us
cată a cocsului, precizează îng. 
Mircea Encioiu, șef proiect 
complex, prin care urmărim sa 
recuperăm căldura, care pînă 
acum se pierdea Ia stingerea 
umedă, va duce la economii 
anuale pe întreaga cocserie de 
1 200 000 t aburi, adică echiva
lentul consumului a 103 000 t pă
cură. De asemenea instalația 
permite îmbunătățirea cocsului, 
ceea ce înseamnă un consum 
specific mai mic de cocs pen
tru obținerea tonei de fontă și 
înlătură aproape total poluarea 
aerului.

Aceleași preocupări pentru a- 
doptarea unor soluții tehnologi
ce eficiente le întâlnim și în a- 
telierele „oțelarilor" :

— Procedeul preparării 
lului în convertizor, elaborat la 
noi, s-a dovedit o soluție exce
lentă, ne spune ing. Constantin 
Dobrescu, șef secție tehnologie, 
dar el nu poate înlocui prepa
rarea în cuptoare electrice pen
tru simplul motiv că ne trebuie 
și oțeluri aliate și înalt aliate. 
Cuptoarele electrice consumă 
însă multă energie și aici este 
rolul nostru să acționăm. Meto
dele adoptate sînt: insuflare 
de oxigen, folosirea unul trans
formator de mare putere, dato
rită căruia topirea se concen
trează pe o durată foarte 
scurtă : pe ansamblu consumul 
se reduce cu circa 25 kWh/tonă.

In atelierul T-2 a început 
proiectarea secției turnare-con- 
tinuă. Relații asupra eficienței 
acestui procedeu ne oferă tână
rul inginer Adrian Ivănescu :

—• Se va turna direct, elimi-

oțe-

nînd cuptoarele adinei de încăl
zire a lingourilor și laminarea 
în sleburi. Procedeul va genera 
mari reduceri de combustibil — 
30 m.c. gaz metan la tona de 
otel, o scădere sensibilă de e- 
nergie electrică și o reducere a 
prețului de cost cu 115 lei/tonă 
— și va fi aplicat și la Oțelul 
roșu, pentru producerea de 
țagle.

Soluțiile tehnologice moder
ne, descrise, desigur în linii 
mari, constituie doar o mică 
parte dintre preocupările la zi 
ale institutului. în fiecare ate
lier, colective alcătuite din spe
cialiști cu experiență și ingineri 
și proiectanți tineri care-și 
aduc o contribuție majoră la 
realizarea proiectelor, încear
că să găsească noi metode 
de a contribui la realizarea 
economiilor cerute de eco
nomia națională. Vom cita 
citeva nume de tineri ingineri 
proiectanți, (desigur, un număr 
foarte mie, față de cel real) : 
Ion Moldovan, Cornel Sultan, 
Viorel Coposescu. Alexandru 
Goga. Petre Baravache, Ilie 
Vraniță, Mircea Cristea, Mihai 
Simionescu. Acești tineri și co
legii lor și-au însușit în bună 
măsură de la oțelarii, cocsarii 
și constructorii cu experiență ai 
institutului obișnuința de a cîn- 
tări bine soluțiile pe care le vor 
adopta, pentru a evita supradi
mensionările, procedeele tehno
logice neeconomicoase, risipa 
de orice fel. In urma Hotărîrii 
C.C. al P.C.R., din 14 noiembrie 
1973, Comitetul de partid și cel 
de U.T.C. din institut au lansat o 
acțiune amplă, de concentrare 
a eforturilor proiectanților spre 
adoptarea unor soluții construc
tive și tehnologice deosebit de 
economicoase, dublată de o ac
țiune educativă care urmărește, 
la specialiștii tineri în special, 
formarea deprinderilor de buni 
gospodari. Pentru că, așa cum 
în mîna unui proiectant se con
centrează posibilități vaste de 
economisire a energiei și com
bustibililor tot așa, o cît de 
mică neatenție poate provoca^ 
pierderi de aceeași amploare.

Lucratorii 
din transporturi 

și telecomunicații 
descoperă 

importante rezerve
(Urmare din pag, I)

din autobaze, marinari și 
docheri din porturile patriei 
noastre se va concretiza în 
economisirea, în cursul anu
lui viitor, a 30 000 tone de 
benzină, 24 000 tone de mo
torină, 62 000 tone de păcură 
și 25 milioane kWh energie 
electrică.

în baza măsurilor stabili
te de Ministerul Transpor
turilor și Telecomunicațiilor 
pentru aplicarea sarcinilor 
recentei hotărîri a Comite
tului Executiv al C.C. al 
P.C.R. și a prevederilor De
cretului Consiliului de Stat, 
în cadrul unităților ferovia
re se va acționa în direcția 
utilizării raționale a locomo
tivelor și vagoanelor, redu
cerii procentului de servicii 
auxiliare și a parcursurilor 
izolate și îmbunătățirea ca
lității reparațiilor periodice 
și capitale. în transportul 
auto este necesar să se trea
că grabnic la înlocuirea auto
vehiculelor cu norma de ca
sare îndeplinită și cu uzuri 
avansate, generatoare de su- 
praconsumuri. Rezerve în
semnate de economisire a 
combustibilului rezidă și în 
îmbunătățirea activității de 
exploatare a autovehiculelor 
prin intensificarea folosirii 
remorcilor la toate transpor
turile interurbane, a capa
cității de transport în am
bele sensuri prin colectarea 
prealabilă și pregătirea par- 
tizilor corespunzătoare 
mărfuri. De asemenea,
are în vedere reducerea du
ratei de imobilizare in cazul 
operațiilor de întreținere și 
reparații, prin extinderea 
lucrului în schimburile doi 
și trei, desființarea unor 
curse de călători nerentabi
le. care circulă în paralel cu 
alte mijloace de transport. 
Referitor Ia transporturile 
navale, s-a prevăzut organi
zarea, într-o proporție mai 
mare, a marșurilor cu nave 
„plin-plin", întărirea con
trolului asupra respectării 
normelor de consum și eli
minarea risipei de energie.

în sectorul poștei și tele
comunicațiilor se impun e- 
forturi în vederea 
echipamentelor de 
mare de energie
(cu tuburi electronice) 
echipamente caracterizate 
printr-un consum redus de 
energie electrică (cele tran
zistorizate).

de
se

casării 
consum 

electrică 
cu

Mesaji adresat 
președintelui O.N.U.
într-un mesaj adresat se

cretarului general al Organi
zației Națiunilor Unite, Kurt 
Waldheim, cu prilejul dezbate
rilor care au loc în adunarea 
generală asupra problemei Co
reene, Liga română de prietenie 
cu popoarele din Asia și Africa 
își reafirmă sprijinul său ac
tiv față de cauza reunificării 
pașnice și independente a Co
reei.

Liga română de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa, 
se spune în mesaj, a salutat cu 
căldură inițiativele politice ale 
R.P.D. Coreene îndreptate spre 
împlinirea aspirațiilor legitime 
ale poporului coreean de a trăi 
într-un stat unitar, făurit prin 
eforturile proprii ale întregii na
țiuni coreene, pe cale pașnică, 
fără nici un amestec din afară, 
care au deschis calea spre nor
malizarea relațiilor dintre 
nordul și sudul Coreei.

Subliniind că, în îndeplinirea 
sarcinii sale de înaltă răspunde
re politică, a examinării pro
blemei coreene, Organizația Na
țiunilor Unite are datoria ca 
prin activitatea sa să contri
buie Ia crearea premiselor 
pentru accelerarea reunificării 
pașnice și independente a Co
reei, mesajul arată în încheiere: 

în acest spirit. Liga română 
de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa reafirmă spri
jinul său ferm față de poziția 
principială a R.P.D. Coreene vi- 
zînd crearea condițiilor favo
rabile pentru accelerarea reu- 
nif’Cftrii pe cale pașnică și in
dependentă a Coreei, se pronun
ță cu hotărîre pentru desfiin
țarea comisiei O.N.U. privind 
reunificarea și refacerea Coreei, 
desființarea comandamentului 
O.N.U., sub steagul căruia func
ționează trupele americane afla
te în Coreea de sud, retragerea 
trupelor străine din Coreea de 
sud, pentru adoptarea și trans
punerea în viață a măsurilor 
prevăzute în proiectul de rezo
luție prezentat de un număr în
semnat de state. între care Ro
mânia. în efortul lor de a spri
jini cauza dreaptă a poporului 
coreean privind reunificarea 
pașnică și independentă a țării.

Același mesaj a fost transmis 
președintelui sesiuniii a 
XXVIII-» a Adunării Generale 
a O.N.U., Leopold© Benites.

tîmplârifâ
TMATEX Tg. Mureș pe locul 
III.
' Dincolo de {aptul că pe par
cursul desfășurării ei. olim
piada a evidențiat interesul 
participanților la descifra
rea într-un grad înalt a tai
nelor profesiei, confruntarea 
de la Reghin a relevat șl un 
alt aspect : meseriile crezute 
pînă nu demult în exclusivi
tate pentru bărbați sînt prac
ticate cu aceleași rezultate sau 
chiar mai bune și de către 
femei.

M. BORDA

A XII a Conferință Națională a 
cercurilor științifice studențești

[învățămintul universitar]
Clujul universitar a găzduit cu tradiționa

la sa ospitalitate lucrările secției a V-a a 
Conferinței Naționale a cercurilor științifice 
studențești. Participarea largă — 600 de 
studenți din 20 de institute prezenți cu aproa
pe 500 de comunicări îndrumate de peste 300 
de cadre didactice — reprezintă un bilanț 
deosebit de îmbucurător, care semnifică o vie 
activitate susținută în domeniul cercetării 
științifice în centrele universitare ale țării.

Față de edițiile precedente, sesiunea de la 
Cluj a subliniat orientarea din ce în ce mai 
accentuată a cercetării universitare către 
probleme inspirate din necesitățile produc
ției, ale vieții economice și sociale.

Astfel, s-au făcut remarcate o serie de lu
crări prezentate în cadrul subsecțiilor chimie, 
biologie» fizică, informatică, sociologie, pe
dagogie. De asemenea, o contribuție deose
bită au avut-o în succesul lucrărilor sesiunii 
participanții studenți sau absolvenți ai dife
ritelor institute pedagogice din țară ale că
ror lucrări au fost, nu rareori, superioare ce
lor prezentate de studenți din universități. O 
serie de comunicări valoroase încununate de 
premii $i mențiuni au fost prezentate și de 
reprezentanții institutelor politehnice din 
București. Galați $i ai facultăților tehnice de 
la Universitatea Brașov. Un alt element po
zitiv a fost înregistrat prin faptul că o serie 
de lucrări meritorii au fost realizate de\stu
denții anilor II și III precum și prin numă
rul sporit de cadre didactice cu multă ex

periență (conferențiari, profesori, academici
eni) care au îndrumat lucrări științifice stu
dențești.

Sesiunea de la Cluj a mai scos în evidență 
necesitatea unei mai mari exigențe din par
tea institutelor participante, care au comu
nicat în ultimul moment trimiterea unor lu
crări, sau au trimis lucrări nediscutate în 
prealabil în cercurile științifice, purtând doar 
girul unui cadru didactic. în acest sens se 
impune pentru viitor o mai mare rigurozita
te în aplicarea prevederilor regulamentare 
ale activității cercurilor științifice.

Așa cum sublinia și prof. dr. doc. Ștefan 
Pascu. rectorul Universității Babeș-Bolyai : 
„Căutările îndrăznețe și îndrăzneala în cău
tare, confruntările de opinii și păreri, care 
au caracterizat această sesiune sînt menite 
să confirme valorosul potențial studențesc în 
cercetarea științif’că. Foarte multe lucrări au 
abordat cercetarea aplicativă, o estimare su
mară arătând o cifră impresionantă — circa 
4 milioane de lei prin aplicarea rezultatelor 
cuprinse în comunicări. Atheneum, volumul 
care va reuni lucrările premiate va constitui 
o densă carte de știință studențească din 
punct de vedere al obiectivelor, informați®! 
și concluziilor".

Iată acum primele distincții acordate în ca
drul fiecărei subsecții :

Subsecția matematică : Pre
miul II — Dan Butnarii, Uni
versitatea Iași — „Ecuații într-o 
categorie"

Subsecția informatică : Pre
miul I — loan Rașa, Universi
tatea Cluj — „Asupra unor ope
ratori lineari și pozitivi".

Subsecția fizică atomică elec
tronică : Premiul I —■ Gabrie
la Gozner, Universitatea Bucu
rești — „Influența cîmoului 
electric constant și variabil și 
a cimpului magnetic constant 
asupra potențialului de diviziu
ne a celulei vii",

Subsecția corp solid-magne- 
tism : Premiul I — Jean Mau
rer, Popa Drago?, — Universi
tatea București, „Probleme noi 
tn prelucrarea optică a infor
mației".

Subsecția chimie organică și 
fizică : Premiul I — Mihaela 
Năstase, Universitatea Bucu
rești, — „Substituirea meta- 
nitroanilinei în stări excitate".

Subsecția chimie organică, a- 
nalitică și tehnologică : Pre
miul T — Zoltan Gal, Universi
tatea Cluj — „Esteri ai cloram- 
fenicGlului".

Subsecția biologie vegetală : 
Premjul JI — Maria Roman, 
Universitatea Cluj — „Efectele 
morfofiziologice ale retardantu- 
lui alar la tomate".

Subsecția biologie animală : 
Premiul II — Zoe Bucșe, Uni

versitatea Cluj — „Contribuții 
la cunoașterea efemeropterelor 
din zona viitorului lac de acu
mulare de la Fîntînele".

Subsecția geografie : Premiul 
II — Floarea Florescu, Uni
versitatea București — „Ten
dințe de evoluție a vetrelor de 
sat in sectorul S.E. al Cimpiei 
Boianului" : Makkai Grigore, 
Universitatea Cluj — ..Fluxul de 
radiație in sistemul climatologic 
urbari".

Subsecția istorie : Premiul II 
— Tudorică Răehitan, Univer
sitatea București. ..Alexandru 
Ioan Cuza și emigrația maghia
ră" ; Adrian Rusu, Universita
tea Cluj — „Problema castelor 
regale din Transilvania".

Subsecția filosofie și sociolo
gie : Premiul I — Gheorghe Po- 
ede, Dan Goglează. Universita
tea Iași, — „Aspecte ale urba
nizării într-un sat supus dez
afectării".

Subsecția psihologie-pedașo- 
gie : Premiul I — Lavinia Tă
tara, Universitatea Cluj, — 
„Date asupra unei probe com
plexe de selecție a personalului 
feroviar".

Premiul special al Asociației 
psihologilor din România — 
Alexandru Szentgybrgyi, Uni
versitatea Cluj — „Influența 
vîrstei asupra unor funcții psi
hice la personalul din transpor
turi".

Subsecția drept : Premiul Iî 
— Iancu Vucea, Universitatea 
Cluj — „Probleme controversa
te în materia cauzei contracte
lor în practica judiciară" ; Dan 
Bortea, Universitatea Bucu
rești — „Funcțiile și natura ju
ridică a contractului încheiat în 
cadrul sistemului de contractări 
de organizațiile cooperatiste a- 
gricole".

Subsecția lingvistică : Premiul 
I — Roxana Munteanu, Uni
versitatea București, ..Verbe 
care admit pasivizarea în en
gleză" ; Ioan Pinzaru, Univer
sitatea București — „Un expe
riment în problema coerenței 
textului".

Subsecția literatură română : 
Premiul II — Virgiliu Corneliu 
Suciu, Universitatea Cluj — 
„Istorismul romantic la Nicolae 
Bălcesru".

Subsecția literatură maghiară 
și străină : Premiul III — Mar
gareta Vegh. Universitatea 
București — „Un clasic german 
contestat H. Heine" : Mihai Vir
gil, Universitatea Cluj — ..Fas
cinația stilului în „Marele Gats
by" de Scott Fitzgerald".

Subsecția folclor și critică de 
artă : Premiul III — loan Cu- 
ciurcă. Institutul de arte plas
tice Cluj — „Brâncuși-fotograf".

C. STANCULESCU

• SPORT • SPORT • SPORT •
• „Cupa României" pro

gramează azi, în 13 orașe, e- 
tapa „16"-milor de finală. 
Iată care esie tabloul com
plet al jocurilor, locul lor de 
desfășurare și arbitrii :

București, în cuplaj pe 
stadionul „23 August" de 1» 
ora 13,30 : C.S.M. Reșița — 
Politehnica Iași (Aurel Ben- 
tu) și, în continuare, U.T.A.
— Univ. Craiova (Constantin 
Pirvu), Stadionul Metalul : 
Gloria Buzău — A.S.A. Tg. 
Mureș (Constantin Petrea), 
Stadion Politehnica : Delta 
Tulcea — Electroputere Cra
iova (Maximilian Popescu), 
Craiova : Rapid — Chimia 
Rm. Vilcea (Gabriel Blau), 
Ploiești : Petrolul — C.F.R. 
Pașcani (Victor Pădureanu), 
Tîrgoviște : Poiana Cîmpina
— Steaua (Tudorel Leca), 
Pitești : F.C. Argeș — C.F.R. 
Cluj (loan Rus), Giurgiu : 
Dinamo — S. N. Oltenița 
(Gheorghe Manole), Cîmpia 
Turzii : Minerul Baia Mare
— Gloria Bistrița (Vasile To- 
pan), Piatra Neamț : Stea
gul roșu — S.C. Bacău (E- 
mil Păunescu), Sighișoara : 
Oltul Sf. Gheorghe — Știința 
Petroșani (Gheorghe Racz), 
Mediaș : Dacia Orăștie — 
Sportul Studențesc (Sever 
Drăgulici), Sibiu : Jiul — 
Partizanul Bacău (Tudor An
drei), Rm. Vîlcea : Politeh
nica Timișoara — F.C. Con
stanța (Otto Anderco), Ora
dea : „U" Cluj — Stăruința 
Aieșd (Vladimir Trifu).

Toate meciurile încep la 
ora 13,30. Dacă după 90 de 
minute scorul va fi egal, 
partidele se vor prelungi cu 
două reprize a 15 minute. 
Dacă egalitatea persistă se 
va recurge, pentru departa
jare. la executarea a cîte 
cinci lovituri de la 11 metri.

• Meciurile etapei a XV-a 
a diviziei A programate în 
Capitală se vor disputa ast
fel : sîmbătă, pe stadionul 
Ciulești, de la ora 14,00 Ra
pid va juca cu C.S.M. Reșița 
(întâlnirea va fi transmisă în 
direct pe micul ecran), iar 
duminică, de la ora 14,00 
Sportul studențesc va primi 
replica Petrolului pe stadio
nul Republicii.

De ieri, Ia Cluj, un mini-cam- 
pionat mondial de handbal mas

culin

„TROFEUL 
CARPAȚI"

Fără discuție, prin prezența 
cttorva dintre cele mai bune e- 
chipe de handbal masculin de 
pe continent (Iugoslavia •— cam
pioană olimpică, R.D. Ger
mană, vicecampioană mondia
lă. U.R.S.S., Danemarca, Ro
mânia A, campioană a lumii, și 
România B) la cea de-a XlV-a 
ediție a tradiționalei și prestigi
oasei competiții dotată cu „Tro
feul Carpați" se poate conside
ra că întrecerea din Sala Spor
turilor din Cluj se constituie 
într-un veritabil mini-campio- 
nat mondial. în același timp, 
turneul de Ia Cluj va fi o „re
petiție generală" înaintea C.M. 
ce va avea loc în R.D. Germană 
(februarie-martie 1974). Deci, se 
va vedea stadiul de pregătire al 
echipelor care vizează titlul su
prem. ce a intervenit nou și in
teresant în tehnica, tactica și 
stilul lor de joc, ce talente noi 
au fost promovate și, de aici, 
bineînțeles, antrenorii vor trage 
unele concluzii utile. Organiza
torii — în primul rind F.R.H. — 
au alcătuit de așa manieră pro
gramul îneît spectatorii să be
neficieze, în fiecare zi, de cite 
un derby de mare atracție.

în jocul inaugural, selecțio
nata României a obținut o di
ficilă victorie cu 20-19 (12-12) 
în fața formației secunde a ță
rii noastre; echipa Danemar
cei a repurtat o surprinzătoare 
victorie cu scorul de 24-18 
(11-8). în fața echipei R.D. Ger
mane. In cel de-al treilea joc, 
s-au întâlnit reprezentativele 
U.R.S.S. și Iugoslaviei. Hand- 
baliștii iugoslavi, campioni o~ 
limpici, au terminat învingă
tori cu scorul de 25-20 (10-11).

Excursii de revelion I

BVNĂ DISPOnjlE! ANTREN! 
AMBIANTĂ PITOREASCĂ!

■Jf

Toote acestea vă așteaptă in eicursiile organizate de către 
întreprinderea de Turism, Hoteluri și Restaurante București, cu 

ocazia revelionului pe :
• VALEA OLTULUI (Călimănesti, Govora, Cozia)
• LA CABANELE OE PE V. PRAHOVEI si V. lALOMITEf.
• IN ORAȘELE : IASI. P. NEAMȚ. TG NEAMȚ, AGAPIA, CLUJ.
• PE LITORAL : NEPTUN, MANGALIA. MAMAIA. EFORIE NORD.
• IN STAȚIUNILE : TUȘNAD, SOVATA. BORSEC, SLANIC MOL

DOVA, PUCIOASA si HERCULANE.
Informații șl înscrieri Io Filialele de turism din Calea Victoriei 

nr. 100 $1 Bd Republicii nr. «8. - tel, 14 08 00 sl 15 74 11.
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PROGRAMUL III

9,00 — Știri ; 9,05 — Incognito
— program de varietăți muzicale :
9.55 — Melodia zilei : „Marșul
muncitorilor" de Filaret Barbu ; 
10.00 — Meridian-club ; 11,00 —
știință și tehnică ; 11,10 — Profil 
pe portativ — soprana Elisabeth 
Schwarzkopf ; 11,30 — Geografie 
folclorică — Suceava ; 12,00 —
Transmisiuni directe din țară ; 
12 10 — Invitație In fonotecă ; 12,55
— Melodia zilei ; 13,00 — închide
rea emisiunii de dimineață : 17 00
— Știrile după-amiezii ; 17.05 —
Alo, Radio ! — muzică ușoară la 
cererea ascultătorilor ; 18,00 —
șapte zile, șapte arte. Arte plas
tice ; 18,10 — Dublu recital :
Anca Agemolti și Joe Dassin ;
18.55 — Melodia zilei ; 19,00 — în
direct... de la Muzeul de știinte 
naturale „Grigore Antipa" ; 19.30
— Știri ; 19.35 — Casa de discuri 
„Eterna" : 20,00 — Figuri de seamă 
din istoria culturii universale. Ca
ravaggio — scenariu radiofonic rle 
Constantin Sutter ; 21,00 — Ra
dio-super-top. Muzică ușoară de 
peste hotare : 22.00 — Radiojurnal. 
Buletin meteorologic. Sport : 22,30
— Melodia zilei ; 22,35 — Vedete 
ale muzicii ușoare ; 23.15 — Poe
tica. Veronica Galiș ; 23..20 — Stu
dioul muzicii contemporane ; 23,55 
—24,00 - Ultimele știri.

Opera Română : LACUL LEBE
DELOR — ora 19.30 ; Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale" (Sala Co
media) : TREI FRAȚI GEMENI 
Venețieni — ora 20 ; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : INTRE NOI DOI
N-A FOST DECÎT TĂCERE — ora 
20 ; Teatrul „C. I. Nottara" (Sala 
Magheru) : ADIO. CHARLIE — 
ora 19 30 ; (Sala Studio) : BĂR
BAȚI FARA NEVESTE - ora 
20 ; Teatrul „Ion Creangă" — PI
NOCCHIO — ora 16; Teatrul Mic: 
STTLPH SOCIETĂȚII - ora 19.30: 
Teatrul Giulești: COMEDIE CU

OLTENI — ora 19,30; Teatrul ,.C. 
Tănase" (Sala Savoy): LA SAVOY 
BOEMA! — ora 19.30; (la Sala 
Palatului) : DE LA TĂNASE
ADUNATE - ora 19,30 ; Teatrul 
„Ion Vasilescu" : MITICA PO
PESCU — ora 19,30 ; Teatrul „Ion 
Creangă" : IANCU JIANU — ora 
9 ; Ansamblul Rapsodia Română : 
CONCERT DE MUZICĂ POPU
LARA ROMANEASCA — ora 
19,30 ; Circul „Globus" : GALA
ACROBAȚILOR (spectacol inter
național) — ort 19,30.

PROGRAMUL I

9.00 — Telețcoală. Album ; Bog
dan Petriceicu Hașdeu. Tizică 
(consultații anul IV liceu) : Lefii» 
dinamicii. Literatură română : So
cietățile culturale — tribune ale 
patriotismului ; 10,00 — Telex î 
10,05 — Municipalitatea răspunde 
bucureșteanulut ; 10,25 — Teleei- 
nemateca pentru tineret î „îngerii 
negri" ; 12,15 — Telejurnal ; 17,30
— Curs de limbă rusă ; 18,00 — 
Telex ; 18,15 — Steaua polară. Zoo- 
tehnicienii ; 18,35 — Festivalul
toamnei, Buzău ’73 ; 18,50 — Do
cumentar științific TV. : „Bioni
ca" ; 19,30 — Telejurnal. Cincinalul 
Înainte de termen. 1973 — an ho- 
tărîtor ; 20,00 — Avanpremieră ; 
20,05 — Cîntecul săptămînii : „Știu 
un nume minunat" ; 20,10 — Tro
feul Carpați la handbal masculin: 
România — Danemarca (repriza a 
Il-a) ; 20.45 — Telecinemateca.
Ciclul „Regizori contemporani" — 
George Cuker. ..Sălbatic e vîntul" j 
22.35 — 24 de ore.

PROGRAMUL n

20,00 — Avanpremieră : 20.05 — 
O viață pentru o idee : Dimitrie 
Leonida : 20.40 - Ritm și melodie : 
21.10 — Omul de lingă tine. Ale
xandrina Șerb, mecanic de loco
motivă ; 21,30 — Telex ; 21.35 —
Pagini din „Albumul duminical" ; 
21,50 — Din lirica universală : 
Ovidiu : 22,15 — Armonii intime.

REVELION 74
364 DE NOPfl ÎNTR-UNA SINGURĂ!
NOAPTEA BUNEI DISPOZIȚII. A ANTRENULUI, A 

UNEI AMBIANȚE PLĂCUTE Șl BINEÎNȚELES A... SUR
PRIZELOR, POATE FI PETRECUTA IN UNA DIN UNITĂ
ȚILE ÎNTREPRINDERII DE TURISM. HOTELURI ȘI 
RESTAURANTE BUCUREȘTI :

Afheneă Palace. Ambasador, București, Nord, Lido, Bucur. 
Union. Victoria Cina. Turn. Debarrader. Pădurea Băneasa. 
Parcul privighetorilor la barurile Continental si Melndv 
sau la Complexul Snagov-sat.

Informații și înscrieri la Direcția restaurantelor de mai i 
sus.



a patriei

Sprijin deplin înfăptuirii 
aspirațiilor poporului 
coreean de unificare

de peste hotare
Sesiunea Adunării Generale a O.N.U

I

în aadrul lucrărilor sesiunii Adunării Generale a O.N.U. 
a începui dezbaterea punctului privind „Crearea condițiilor 
favorabile penfcru accelerarea reunificării independente și 

* pașnice a Coreei", punct dominat de prezentarea unui pro
iect de rezoluție elaborat de 35 de state, între care și Româ
nia. Documentul cere dizolvarea Comisiei O.N.U. pentru uni
ficarea și refacerea Catreei, anularea dreptului de folosire a 
steagului Națiunilor Unite de către trupele străine staționate 
in Coreea de Sud, dizolvarea așa-numitului comandament al 
O.N.U. din această parte a Coreei și recunoașterea necesității 
retragerii tuturor trupelor străine din sudul Coreei, pentru a 
se putea întreprinde noi pași în vederea accelerării reunifi
cării pașnice a țării.

Aoest proiect de rezoluție se înscrie în cerințele exprimate 
die cele mai largi cerauri ale opiniei publice internaționale 

, de a se pune capăt unor stări de lucruri care coMtravin 
năzuințelor juste ale poporului coreean de a realiza reunifi- 
carea pașnică, independentă a patriei sale.

Lupta întregului popor coreean, de 40 de milioane, pentni 
înfăptuirea idealului său național de a trăi într-o țară unită, 
liberă și pe deplin suverană se bucură de sprijinul și solida- 

; ritatea activă a forțelor păcii și progresului din întreaga 
‘ lume. Sînt unanim cunoscute și apreciate pretutindeni acțiu- 
> nile neobosite întreprinse de guvernul R.P.D. Coreene, nu

meroasele sale inițiative menite să înlesnească realizarea 
I aspirațiilor tuturor coreenilor din Nord și din Sud spre uni- 

floarea pașnică și democratică a patriei. Opinia publică in
ternațională a luat act cu satisfacție de contactele și convor- 

I birile care au avut loc între reprezentanți ai Nordului și 
Sudului, Declarația Comună semnată la 4 iulie 1972 (care 

’ conține în esență cele trei principii : independența, reunifi- 
carea pașnică și unitatea națională) oonsemnînd un moment 

1 de semnificație istorică pentru destinele poporului coreean. 
De un larg sprijin internațional s-au bucurat și se bucură 

i programul în cinci puncte înfățișat în iunie a.c. în numele 
partidului și guvernului R.P.D. Coreene de către tovarășul 

i Kim Ir Sen, celelalte propuneri concrete avansate de R.P.D. 
Coreeană, menite să adîncească înțelegerea reciprocă dintre 

i Nord și Sud, să înlăture barierele diviziunii artificiale și să 
faciliteze edificarea bazelor unității naționale.

Poziția aceasta consecventă, principială, constructivă, pro
movată de Partidul Muncii din Coreea, de guvernul R.P.D. 
Coreene pentru realizarea năzuinței legitime a poporului co
reean, a fost reafirmată de șeful delegației de observatori ai 
R.P.D. Coreene la dezbaterea din Comitetul pentru proble
mele politice și de securitate al Adunării Generale a O.N.U. 
Punctul de vedere al R.P.D. Coreene cu privire la crearea 
condițiilor favorabile pentru accelerarea reunificării țării este 
larg sprijinit și în cadrul O.N.U. O dovadă elocventă a aces
tui fapt, o ilustrare a însemnătății ce este acordată proble
mei reunificării Coreei, și, totodată, o expresie a prestigiului 
R.P.D. Coreene, o constituie și faptul că, pentru prima oară 
după 26 de ani, Ia dezbaterile asupra problemei coreene Ia 
Națiunile Unite participă o delegație a Republicii Populare 
Democrate Coreene.

în spiritul atașamentului ferm față de idealurile libertății 
și independenței popoarelor, poporul, tineretul României s-a 
situat întotdeauna, ou consecvență și căldură, alături de cau
za dreaptă a poporului coreean sprijinind cu fermitate aspi
rațiile sale legitime de reunificare pașnică a patriei. D_e-a 
lungul anilor, România a susținut și susține activ — pe arena 
mondială, la O.N.U. și în alte organisme internaționale — 
dezideratele legitime ale poporului coreean, de a trăi într-un 
stat unificat, făurit prin eforturile proprii ale întregii na
țiuni coreene, pe cale pașnică și independentă, fără amestec 
din afară. Partidul și guvernul nostru se pronunță ferm 
pentru retragerea trupelor străine din Coireea de Sud, spri
jină pe deplin năzuința coreenilor de a trăi ca națiune li
beră și independentă, într-o patrie unită, democratică și 
prosperă.

Această poziție consecventă, internaționalistă a țării noastre 
se refieotă și în proiectul de rezoluție elaborat de țara noas
tră împreună cu alte 34 de state prezentat actualei sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U. Sensul profund al aoestui do- ' 
cument este de a sublinia necesitatea ca O.N.U. să sprijine 
activ ideea unității naționale a Coreei și să determine înlă
turarea acelor instituții anacronice care împiedică poporul 
coreean să-și hotărască singur soarta. Relevînd faptul că 
România s-a pronunțat constant pentru crearea condițiilor ca 
poporul coreean să-și rezolve singur problemele sale, repre
zentantul României la Națiunile Unite sublinia în dezbaterile 
din Comitetul pentru problemele politice și de securitate că 
restabilirea unității naționale a Coreei pe baze democratice 
și pașnice este o problemă internă oare trebuie reglementată 
exclusiv de poporul coreean, fără ingerințe din exterior. Re
stabilirea legalității, a arătat reprezentantul țării noastre, re
clamă, așa cum se cere în proiectul de rezoluție la care 
România este coautoare, abolirea dreptului trupelor străine 
staționate în Coreea de Sud de a folosi drapelul O.N.U. și 
desființarea Comandamentului O.N.U. precum și retragerea 
tuturor trupelor străine din această parte a țării, pentru 
crearea condițiilor necesare realizării procesului de reunifi
care pașnică a Coreei.

Alături de opinia publică progresistă de pretutindeni, po
porul român, tineretul României socialiste își exprimă cerin
ța ca discutarea problemei creării condițiilor favorabile pen
tru accelerarea reunificării Coreei, la sesiunea actuală a Adu
nării Generale a O.N.U., să contribuie efectiv la înfăptuirea 
unor pași concreți oare să conducă la accelerarea reunificării 
pașnice si independente a Coreei, proces ce corespunde ații 
năzuințelor celor mai fierbinți ale poporului coreean, cît și 
intereselor păcii și securității

„Aplicarea Declarației cu privire la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale'*  — punct aflat în prezent în dez
baterile Adunării Generale — a constituit obiectul intervenției 
rostite în plenară de ambasadorul României la Națiunile Unite, 
Ion Datcu.

• MINISTRUL VEST-GER- 
MAN al cooperării economice, 
Gerhard Eppler, a soșit luni sea
ra la Cairo, într-o vizită ofi
cială de 48 de ore, venind de 
la Delhi. Ministrul vest-german 
va examina, cu o serie de ex- 
perți în probleme economice și 
cu membri ai guvernului egip
tean, relațiile dintre R. F. Ger
mania și R. A. Egipt, precum 
și problema participării vest- 
germane la mai multe proiecte 
industriale din Egipt.

P. nicoara
internaționale.

România — a subliniat vorbi
torul — consideră că O.N.U., 
care a condamnat repetat poli
tica și practicile colonialiste și 
neocolonialiste și a recunoscut 
ligitimitatea luptei de eliberare, 
trebuie să-și intensifice acțiu
nile pentru eliminarea neîntâr
ziată a reziduurilor coloniale, 
trebuie să joace un rol princi
pal în conjugarea eforturilor și 
acțiunilor statelor membre în 
scopul transpunerii integrale în 
viață a prevederilor Declarației 
decolonizării. Trăsătura funda
mentală a evoluției din ultimul 
timp a situației din colonii o 
constituie recrudescența și înăs
prirea măsurilor de represiune 
și violență împotriva luptei de 
eliberare a popoarelor subjuga
te. In context, reprezentantul 
român a condamnat atrocitățile 
comise de forțele colonialiste 
portugheze în Angola și Mo- 
zambic, aotele de agresiune și 
bombardamentele efectuate de 
Portugalia în noul stat indepen
dent Republica Guineea-Bissau, 
menținerea sub ocupație a Na
mibiei de către regimul de la 
Pretoria, fragmentarea terito
rială a Rhodesiei de către regi
mul său rasist și politica inu
mană de apartheid dusă de gu
vernanții Republicii Sud-Afri- 
cane.

România, a arătat în conti
nuare ambasadorul țării noas
tre, susține cu fermitate că fie
care popor subjugat are drep
tul să lupte pentru eliberarea 
sa, folosind toate mijloacele de 
care dispune, inclusiv lupta ar
mată, drept ce trebuie să-și gă
sească reflectarea în sprijinirea 
pe plan internațional a mișcări
lor de eliberare care poartă bă
tălia legitimă pentru libertate și 
neatârnare. Trebuie deci inten
sificat — a spus el — ajutorul 
politic, moral și material pe 
care Națiunile Unite, statele 
membre, îl acordă acestei lupte 
de eliberare.

Subliniind faptul că se impun 
noi măsuri pe linia lărgirii re
cunoașterii mișcărilor de elibe
rare pe plan internațional, a 
extinderii și adîncirii calității 
lor de observatori, inclusiv a- 
cordarea unui statut permanent 
corespunzător în cadrul O.N.U., 
reprezentantul român a decla

rat că un asemenea act de re
cunoaștere derivă din obligația 
statelor de a nu admite situații 
ilegale create sau menținute 
prin folosirea forței, contrare 
principiilor și scopurilor Cartei, 
cum este cazul pentru domina
ția portugheză în Angola și Mo- 
zambic, pentru ocuparea ilega
lă a Namibiei și prezența regi
mului rasist minoritar în Zim
babwe.

„Țara noastră — se sublinia 
în mesajul adresat de președin
tele Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu, 
Organizației Unității Africane 
cu prilejul celei de-a X-a ani-

versări — militează cu hotă- 
rire pentru aplicarea neîntârzia
tă a prevederilor Declarației 
O.N.U. cu privire la acordarea 
independenței țărilor și po
poarelor coloniale, a tuturor re
zoluțiilor referitoare la decolo
nizare și apartheid". ?

• TRATATUL DE PRIETE
NIE ȘI COOPERARE dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Costa Rica, semnat 
la San Jose la 4 septembrie 
1973, cu prilejul vizitei în aceas
tă țară a președintelui Consi
liului de Stat al României, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a 
fost difuzat la Națiunile Unite 
ca document oficial al Adunării 
Generale a O.N.U., la punctul 
agendei actualei sesiuni privind 
întărirea securității internațio
nale.

• PREȘEDINTELE RI
CHARD NIXON a semnat 
luni legea cu privire la fi
nanțarea furniturilor mili
tare, care conține un amen
dament ce prevede reducerea 
unilaterală a trupelor ame
ricane staționate în Europa 
occidentală, dacă aliații vest- 
epropeni nu compensează 
deficitul balanței de plăți a 
S.U.A. creat ca urmare a 
cheltuielilor făcute cu între
ținerea acestor trupe. Teo
retic, nivelul trupelor ame
ricane trebuie redus în pro
porția în care cheltuielile a- 
mintite nu sînt compensate. 
Astfel, dacă aceste compen
sații — efectuate prin cum
părări de material din S.U.A. 
sau prin alte măsuri finan
ciare — nu se vor ridica de- 
cît la 75 la sută din deficit, 
nivelul trupelor americane 
din Europa occidentală poa
te fi redus cu 25 la sută.

Conferința pentru securitate
și cooperare in Europa

Participanții la lucrările celei 
de-a doua faze a Conferinței 
pentru securitate și cooperare in 
Europa continuă să acorde o 
deosebită atenție cooperării eco
nomice, tehnico-șitiințifice și in 
domeniul mediului înconjurător 
ca o componentă esențială a 
securității pe continent. Parti- 
cipanții la Conferință au subli
niat că este necesar ca această 
cooperare să se bazeze pe prin
cipiile respectului și ale avan
tajului reciproc, avîndu-se în 
vedere, în acest cadru, necesi
tatea sprijinirii eforturilor țări
lor în curs de dezvoltare de pe

PHENIAN

Delegația română 
primită

de Kim Ir Sen
Kim Ir Sen, secretar general 

al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele R.P.D. Co
reene, a primit delegația econo
mică guvernamentală română, 
condusă de tovarășul Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, care se află la Phenian 
pentru a participa la sesiunea a 
IV-a a comisiei interguverna- 
mentale consultative în proble
mele relațiilor economice și teh- 
nico-științifice dintre Republica 
Socialistă România și R.P.D. Co
reeană.

Tovarășul Kim Ir Sen a 
adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cordial salut, mul
tă sănătate și urări de succese 
depline în nobila sa activitate.

Tovarășul Kim Ir Sen a ofe
rit un dineu în cinstea delega
ției române.

O preocupare mondială

„Strategia
■■

economisim
hidrocarburilor"

„Strategia economisirii hidrocarburilor 
energiei electrice a devenit o componentă ac
tuală a politicii economice în cele mai multe 
țări ale lumii" — constată într-un editorial din 
ultimul său număr revista vest-germană DER 
SPIEGEL. Este o observație judicioasă confir
mată de informațiile ce ne parvin din cele mai 
diferite capitale.
Senatul american a hotărît să 

acorde președintelui Richard 
Nixon depline puteri în privin
ța măsurilor ce trebuie adopta
te pentru a face față actualei 
crize de energie. Textul docu
mentului adoptat autorizează 
Casa Albă să procedeze la ra
ționalizarea produselor petro
liere și să impună aplicarea 
unui program în acest sens, lă- 
sînd președintelui libertatea de

a decide asupra datei aplicării 
acestuia.

Din Copenhaga se anunță că 
parlamentul danez a aprobat 
măsurile elaborate de guvern 
pentru economisirea benzinei, 
electricității, păcurei, măsuri ce 
urmează să intre imediat în vi
goare. Conform noilor reglemen
tări, danezii nu vor mai putea 
circula cu automobilul personal 
duminica. Este, de asemenea,

interzisă folosirea _ _
luminoase și iluminarea interi
oară a magazinelor după ora de 
închidere. Vor fi micșorate, tot
odată, cu 25 la sută, cantitățile 
de păcură furnizate pentru în
călzii.

„Caii și-au luat revanșa asu
pra automobilului în Belgia — 
notează corespondentul agenției 
FRANCE PRESSE la Bruxelles. 
Belgienii au cunoscut prima 
duminică fără autoturisme. în 
Belgia bicicleta este mai puțin 
populară decît în Olanda. Au 
triumfat în schimb proprietarii 
de trăsuri cu cai... Cîțiva rari 
automobiliști dispunînd de auto
rizații speciale, taxiuri și auto
buze, ca și motocicliști, întreru- 
peau tăcerea străzilor".

Un peisaj duminical similar a 
fost semnalat și în Olanda. „Pe 
șoselele și autostrăzile din Olan-

reclamelor

Peisaj duminical fârâ autoturisme la Amsterdam...

da, de Ia Brabant la Groningue, 
de la Limbourg la Zeelande, în 
cea de a treia duminică fără 
autoturisme, purtătorii de cu- 
vînt ai jandarmeriei naționale 
nu semnalează nici un incident 
Și se pare că, chiar o bună par
te a deținătorilor de permise 
speciale au hotărît să rămînă a- 
casă — transmitea din Haga co
respondentul agenției FRANCE 
PRESSE. S-a remarcat aceeași 
intensă folosire a vechilor bici
clete, care au fost scoase din 
pivnițe și poduri".

în Guatemala și Republica 
Dominicană au intrat în vigoa
re, după cum ne informează 
agenția REUTER, restricții de 
circulație și programe de eco
nomisire a curentului electric.

Problemele folosirii hidrocar
burilor și într-un sens mai larg 
ale resurselor de energie, se 
află în centrul atenției unor 
reuniuni internaționale.

La Paris s-a anunțat ieri că 
problemele penuriei de energie 
constituie unul din punctele 
principale ale lucrărilor Adună
rii Uniunii Europei Occidentale 
— organism vest-europcan care 
grupează membri ai parlamente
lor din Anglia, Franța, Italia, 
R. F. Germania, Belgia, Olanda 
și Luxemburg (lucrări ce se 
desfășoară in capitala franceză).

O reuniune a reprezentan
ților celor 24 de state mem
bre ale Organizației pentru 
cooperare economică și dez
voltare (O.E.C.D.) a fost convo
cată în mod special pentru dis
cutarea actualei penurii de pe
trol ; principalul obiectiv al re
uniunii este efectuarea unei 
analize a posibilităților statelor 
industrializate membre ale or
ganizației în materie de resurse 
petroliere și alte surse energe
tice.

In capitala olandeză s-au des
chis lucrările unui colocviu con
sacrat analizării actualei penurii 
de petrol. Participanții la coloc
viu vor analiza situația rezerve
lor de petrol ale țărilor membre 
ale C.E.E. șl evoluția pieței pe
trolului pe plan mondial.

continent, astfel îneît să se asi
gure o dezvoltare omogenă a 
Europei.

O atenție deosebită este acor
dată, în cadrul discuțiilor pri
vind dezvoltarea schimburilor 
comerciale, măsurilor menite să 
generalizeze și să facă efectivă 
aplicarea clauzei națiunii celei 
mai favorizate în relațiile eco
nomice și comerciale între toate 
statele europene. S-a reliefat 
ideea că eliminarea oricăror 
restricții și bariere artificiale și, 
în general, liberalizarea schim
burilor comerciale între țările 
europene depind de voința tutu
ror statelor, de dorința lor de a 
dezvolta și consolida raporturi 
economice reciproc avantajoase.

Un loc important în cadrul 
discuțiilor a fost acordat forme
lor și modalităților de coopera*  
re industrială, precum și coope
rării în vederea realizării de 
mari proiecte economice pe con
tinentul european.

în luările sale de poziție în 
organele de lucru economice, 
delegația României a subliniat 
necesitatea asigurării unei largi 
cooperări între toate țările euro
pene, indiferent de sistemul lor 
social și potențialul lor econo
mic, pentru eliminarea tuturor 
barierelor și discriminărilor ri
dicate artificial în calea acestei 
colaborări. Delegația română a 
accentuat asupra necesității de 
a se avea în vedere interesele 
și preocupările țărilor în curs de 
dezvoltare din Europa.

în legătură cu elaborarea și 
realizarea proiectelor de interes 
comun, delegația țării noue^e^a 
subliniat că este necesar s< »e 
evite situațiile de monopol și 
lezarea intereselor țărilor terțe 
și a accentuat asupra importan
ței pe care o are asigurarea u- 
nui caracter deschis al unor ase
menea proiecte. în favoarea a- 
cestui punct de vedere exprimat 
de delegația țării noastre s-au 
pronunțat, în cadrul discuțiilor, 
delegațiile Austriei, Belgiei, El
veției, Iugoslaviei și ale altor 
țări.

Agenția A.N.A. informează, 
citind comunicatele Comanda
mentului forțelor terestre, că, în 
ultimele 24 de ore, situația a 
fost în general calmă pe întreg 
teritoriul Greciei. Interdicțiile 
de circulație au fost ridicate 
complet în prefecturile Patras 
și Salonic și limitate la orele 
22,00—05,00 la Atena. Comuni
catele militare menționează, to
tuși că unele tentative de tul
burare a liniștii au fost înre
gistrate și luni seara în capi
tală, unde au fost operate noi 
arestări.

Pe de altă parte, tribunalele 
excepționale instituite în con
formitate cu prevederile legii 
marțiale au dat primele sentin
țe. Agenția citată precizează că 
patru persoane au fost condam
nate la închisoare pe termene 
între patru și cinci' ani.

LONDRA

Dezbateri agitate in
Camera Comunelor
Dezbateri deosebit de agitate 

au avut loc, luni după-amiază, 
în Camera Comunelor, unde 
membrii guvernului conserva
tor ai premierului Edward Heath 
au fost ținta criticilor prezentate 
de opoziția laburistă, ca urmare 
a situației economice și sociale 
în care se află Marea Britanie. 
Deschizînd dezbaterile, liderul 
Partidului laburist, fostul pre
mier Harold Wilson, a cerut 
guvernului să treacă la renego- 
■cierea condițiilor de aderare a 
Marii Britanii la Piața comună 
și să renunțe, de asemenea, la 
o serie de proiecte economice 
cu caracter intern sau interna
țional. Wilson a imputat cabi
netului conservator nivelul des
curajator al balanței comerciale 
a țării, care a înregistrat, în 
luna octombrie, un deficit re
cord de 298 milioane lire ster
line, precum și măsurile care 
au însoțit proclamarea stării de 
urgență.

în cursul dezbaterilor, care 
au durat șase ore, au luat, de 
asemenea, cuvîntul premierul 
Edward Heath și ministrul de 
finanțe, Anthony Barber.

Opoziția laburistă a prezen
tat Camerei o moțiune de ne
încredere în guvern, care, su
pusă la vot, a fost respinsă cu 
304 voturi, față de 286 voturi 
favorabile.

Bombe au căzut din 
nou peste palatul lui 
Lon Noi. Bombe arun
cate dintr-un avion 
purtînd însemnele ar
matei lonnoliste. Atacul 
s-a produs fulgerător, 
iar artileria antiaeria
nă a rămas mută.

E
xploziile care au 
răscolit Pnom Pen- 
hul au redeschis 
dosare mai vechi 
și au amplificat ne
liniștea din antura
jul „mareșalului". 

Bombardamentul asupra reșe
dinței prezidențiale a purtat 
amprenta surprizei. Dar vîrfu- 
rile militare de la Pnom Penh 
nu pot să ignore faptul că acest 
bombardament este al doilea. 
Cu opt luni în urmă, în martie, 
s-a petrecut în circumstanțe 
asemănătoare un atac asupra 
aceluiași, obiectiv. în martie 
șî în noiembrie avioanele apar
țineau aviației lonnoliste, iar 
piloții erau ofițeri ai acestei 
aviații. Ei au acționat nestin
gheriți și doar mici erori de 
calcul au împiedicat atingerea 
cu precizie a țintei : palatul in 
care Lon Noi își convocase co
laboratorii. Bombele au fost 
lansate la ora cînd personalități 
importante ale administrației de 
la Pnom Penh se reuniseră în 
luxosul edificiu.

La bordul avionului „T 28" 
se afla locotenentul Lim Kuon. 
Acesta a fost trimis să execute, 
împreună cu alte apărate, o 
misiune de bombardament la 
20 km de Pnom Penh. Locote

Bombardamentul 
de la Pnom Penh

nentul a pornit în zbor, dar 
apoi a pretextat că are „difi
cultăți mecanice" și că trebuie 
să se reîntoarcă la bază. Dea
supra aeroportului Pochentong 
a semnalat că nu poate ateriza 
din cauza defecțiunilor și s-a 
îndreptat în viteză asupra pa
latului Chamcar Mon, azvîrlind 
încărcătura sa : patru bombe 
de 500 livre fiecare după care 
s-a îndepărtat spre est. 
FRANCE PRESSE apreciază 
citind păreri care circulă la 
Pnom Penh, că Lim Kuon a a- 
terizat în zona plantațiilor a- 
flate la 100 km nord-est de ca
pitală, zonă controlată de for
țele patriotice. Apărarea an
tiaeriană plasată în jurul pa
latului n-a schițat nici un 
gest de împotrivire. Arti- 
leriștii au rămas spectatori 
uimiți ai întâmplării.

Autoritățile de la Pnom Penh, 
după ce și-au revenit din spai
ma pe care au cunoscut-o, au 
anunțat pierderi reduse : trei 
morți și nouă răniți. Mai tîrziu, 
știrea citită la postul de radio 
al lonnoliștilor s-a văzut dez
mințită. FRANCE PRESSE sub
linia că numărul victimelor 
„este probabil mai ridicat decit 
vor să admită oficialitățile". Mai 
multe „surse serioase", citate 
de agenția pariziană, mențio
nează 70 de morți și răniți. 
Printre aceștia s-ar afla per
sonalități prezente în palat în 
momentul atacului și care ar fi 
suferit șocuri ce necesită tra
tament medical.

Problema esențială nu este, 
însă, cea a numărului victime
lor sau a efectelor sale ime
diate. Bombardamentul de luni 
relevă un fenomen de profun
zime : eroziunea pe care o cu
noaște armata lonnolistă, ne
mulțumirea din rîndurile unora 
din cei puși să lupte împotriva 
intereselor propriului lor popor. 
Gestul locotenentului semnifică 

refuzul de a continua să ser
vească o politică antinațională, 
înmulțirea manifestărilor de a- 
cest gen nu poate fi evitată prin 
„reorganizările" decise de Lon 
Noi. Chiar dacă falimentarul 
„mareșal" a decis să înlăture 
pe comandanții aviației și alte 
vîrfuri militare, chiar daca cul
tivă teroarea căutând complici, 
el nu va izbuti să transforme 
armata sa într-un instrument 
eficace. O dovedesc repetatele 
înfringeri pe care le^a suferit 
pe cîmpul de luptă, incapacita
tea de a rezista acțiunilor în
treprinse de unitățile F.U.N.C.

O anchetă a fost deschisă la 
Pnom Penh. Toți ofițerii sta
tului major al aviației s-au vă
zut consemnați în cazărmi și 
se pare că sancțiunile nu vor 
ocoli nici pe comandantul for
țelor aeriene, un general care 
a preluat această funcție după 
primul bombardament asupra 
palatului din Pnom Penh.

„Reorganizările" pot însemna 
niște schimbări de generali, dar 
fondul problemei nu este afectat. 
Defecțiunile din armata mer
cenarii nu sînt remediabile prin 
simple modificări în ierarhia 
militară sau prin sporirea cre
ditelor venite de peste hotare. 
Eroziunea acestei armate are 
cauze profund politice. în con
dițiile în care marea majoritate 
a cambodgienilor sprijină Gu
vernul Regal de Uniune Na
țională — singurul guvern le
gal al țării — și cînd forțele 
patriotice obțin strălucite victo
rii, se multiplică în rîndurile 
armatei lonnoliste semnele care 
atestă nemulțumirea și dezilu
zia. Bombele care au mușcat 
din zidurile palatului lui Lon 
Noi dezvăluie procesul dc con
știință al unor ofițeri care poar
tă uniforma armatei de Ia Pnom 
Penh.

EUGENIU OBREA

• IN CADRUL NEGOCIE
RILOR DE LA VIENA pri
vind reducerea trupelor și 
armamentului și măsuri a- 
rliacente în Europa Centrală, 
marți a avut loc Ia Con- 
gresshaus, o nouă ședință 
plenară.

Au luat cuvîntul reprezen
tanți ai R.D. Germane, Marii 
Britanii și Uniunii Sovieti
ce, care și-au prezentat po
zițiile în problemele aflate 
în discuție. Următoarea șe
dință plenară va avea loc 
joi, 22 noiembrie.

Criza de guvern 
din Turcia

în încercarea de a soluționa 
actuala criză guvernamentală, 
președintele Turciei, Fahri Ko- 
riiturk, a avut luni seara între
vederi cu liderii celor două 
mari partide politice din țară : 
Bulent Ecevit (Partidul Repu
blican al Poporului) și Suley
man Demirel (Partidul Drep
tății). Fără să furnizeze detalii 
suplimentare, fostul premier 
Suleyman Demirel a declarat 
că, în cadrul consultărilor cu 
președintele, au fost analizate 
propuneri privind alcătuirea u- 
nui guvern de coaliție. Reamin
tim că, pînă în prezent, liderul 
Partidului Dreptății a exclus 
posibilitatea participării la un 
guvern „al marii coaliții", ală
turi de Partidul Republican al 
Poporului.

Liderii celor două partide se 
vor consulta cu comitetele exe
cutive ale grupărilor politice 
cărora aparțin, urmînd să ra
porteze apoi președintelui Ko- 
rUtiirk asupra rezultatelor a- 
cestor consultări.

Alegerile de luna trecută din 
Turcia s-au soldat cu un cîștig 
pentru Partidul Republican al 
Poporului. Numărul de voturi 
obținute în Parlament nu este 
însă suficient pentru ca acest 
partid să formeze un guvern 
„monocolor".
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Ambasadorul român 
la Moscova primit de 
A. P. Șitikov
• LA 20 NOIEMBRIE, am- 

basadorul României în Uniunea 
Sovietică, Gheorghe Badrus, a 
fost primit de A. P. Sitikov, 
președintele Sovietului Uniu
nii al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. Cu acest prilej, a avut 
loc o convorbire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă prie
tenească.

• IN CONTINUAREA LU
CRĂRILOR reuniunii Consiliu
lui Ministerial 'al Organizației 
Unității Africane, marți dimi
neața, secretarul general al 
O.U.A., Nzo Ekangaki, prezen
tând miniștrilor de externe ra
portul său politic, a făcut apel 
la țările arabe producătoare de 
petrol să declare un embargo 
total asupra exporturilor de 
petrol către Republica Sud-Afri- 
cană, Rhodesia și Portugalia ale 
căror guverne practică o politică 
rasistă și colonialistă.

Congresul P. C. 
din Japonia
• MARȚI, în cadrul celui 

de-al XII-lea Congres al Parti
dului Comunist din Japonia au 
fost prezentate mesajele de sa
lut din partea partidelor comu
niste și muncitorești frățești. 
Salutul adresat Congresului de 
către Comitetul Central al Par
tidului Comunist Român a fost 
citit de către Shyoichi Ichikawa, 
membru al Prezidiului și vice
președinte al Secretariatului 
C.C. al P.C.J. și primit cu 
puternice aplauze.

• COMITETUL ECONOMIC al 
Adunării Generale a Organi
zației Națiunilor Unite a reco
mandat creșterea pentru anii 
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1975—1976 a contribuției volun
tare a statelor lumii, pînă la 
suma de 440 milioane de dolari, 
în cadrul Programului Alimen
tar Mondial. Acest program are 
în vedere în special, acordarea 
de ajutor, acelor zone geogra
fice care au fost afectate de 
dezastre naturale, foamete, se
cetă etc.

Convorbirile belgo- 
polone
• LA BRUXELLES a Început 

prima fază a convorbirilor po- 
lono-belgiene, desfășurate între 
delegațiile conduse de Edward 
Gierek, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., și Edmond Le- 
burton, primul ministru al Bel
giei. Cu acest prilej — rela
tează agenția P.A.P. — au fost 
abordate probleme privind re
lațiile dintre Belgia și Polonia, 
posibilitățile de dezvoltare a 
acestor relații.

• LI JONG MOK, ministru 
adjunct al afacerilor externe, 
conducătorul delegației de ob
servatori ai R.P.D. Coreene la 
Națiunile Unite, a fost primit 
de Leopoldo Benites, președin
tele celei de-a 28-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U., cu 
care a avut o convorbire — 
transmite agenția A.C.T.C.
• IN UNIUNEA SOVIETICA 

a fost lansat, marți, satelitul ar

Succes al stîngii în alegerile din Italia
e Duminică și luni au avut 

loc, în Italia, alegeri adminis
trative parțiale, la care au luat 
parte aproximativ 4,5 la sută 
din membrii corpului electoral 
italian, în vederea reînnoirii 
Consiliilor regionale din Tren- 
tino, Alto Adige, a Consiliului 
provincial din Ravenna, precum 
și în 217 consilii municipale, în

tificial al Pămîntului „Cosmos- 
608", destinat cercetării spațiu
lui cosmic — anunță agenția 
T.A.S.S.

Intîlnire Mao Tzedun 
— Nguyen Huu Tho

• AGENȚIA CHINA NOUA 
informează că Mao Tzedun, pre
ședintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, 
s-a întâlnit cu Nguyen Huu Tho, 
președintele Prezidiului C.C. al 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud, președin
tele Consiliului Consultativ al 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud, conducătorul dele
gației G.R.P. al R.V.S., care se 
află într-o vizită oficială de 
prietenie în R. P. Chineză.

întâlnirea s-a desfășurat în 
atmosfera prieteniei frățești 
dintre popoarele Chinei și Viet
namului, menționează China 
Nouă.

E. Heath va vizita 
R. P. Chineză
• AGENȚIA CHINA NOUA 

informează că, Ia invitația gu
vernului R. P. Chineze, primul 
ministru al Marii Britanii, Ed
ward Heath, va face o vizită o- 
ficială în China, în intervalul 
4—12 ianuarie 1974.

tre care cele din Ancona, Bel- 
luno, Ravenna și Sienna.

în legătură cu rezultatele ale
gerilor, este de remarcat succe
sul obținut de Partidul Comu
nist Italian, care și-a întărit 
pozițiile îp. Comparație cu ale
gerile administrative precedente, 
în special în capitalele de pro
vincie și în localitățile cu peste 
5 000 de locuitori.
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