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Proiectele 
îndrăznețe 

se dovedesc realizabile

La întreprinderea
metalurgic^laș^^J

Realitatea, atît de evidentă, 
că energia rămîne într-o uzină 
mețaWrgîcă principalul aliat al 
omljci, a făurit, ne spune ingi
nerul Gheorghe Bariz, responsa
bilul cu probleme profesionale 
în comitetul U.T.C. de la între
prinderea metalurgică Iași, un 
adevărat respect al celor ce 
muncesc aici pentru tot ceea ce 
într-un cuvînt se numește ener
gie. Și, completează tot dînsul, 
nu-i vorba doar de niște atitu
dini pur gospodărești, ci și de 
un întreg proces de creație și 
perfecționare tehnologică menite 
să cruțe energia așa cum a- 
ceasta la rîndul ei îl cruță pe 
om în confruntarea lui cu fie
rul. Sînt afirmații cu o bogată 
acoperire în realitate. Bilanțul 
ultimului trimestru înscrie nu
mai la secția de țevi sudate 
economii de energie electrică de 
242 MW/oră obținuți prin mic
șorarea consumului cu 6 kilo- 
wați/oră pe tona de metal pre
lucrat. Este secția care deține 
primul loc șî nu cu mult prea

mult deasupra mediei pe între
prindere, medie care înseamnă 
reducerea consumului de elec
tricitate cu 5 kilowați/oră la mia 
de lei producție. Adică în total 
economii de 1526 MW/oră pe 
ansamblul producției globale. 
Economiile pe primele 11 luni 
ale acestui an sînt fără îndo
ială mult mai mari, respectiv 
1950 000 de kilowați pe oră și 
1.265 tone combustibil conven
țional. Calculele făcute în teme
iuri reale, căci fiecare om a me
ditat în aceste nopți și’ zile la 
felul cum este utilizată energia 
Ia locul său de muncă sînt susți
nute de propuneri-și proiecte a- 
desea îndrăznețe. între acestea 
înlocuirea preîncălzitoarelor la 5 
dintre zonele cuptorului tunel, 
automatizarea procesului de ar
dere la cuptorul băilor de zin- 
care nr. 1 și 2, reducerea con
sumului de gaz metan la cup
toarele tehnologice prin limi
tarea focului la mersul în gol, 
utilizarea apei supraîncălzite 
care vine de la centfala elec

ÎN DOI ANI 
PRODUCȚIILE 

S-AU DUBLAT
ne spune experiența cooperatorilor 

din Smeeni-Buzău despre avantajele 
aplicării acordului global în zootehnie

Au trecut mai bine de doi ani 
de la introducerea în cooperati
vele agricole a sistemului de 
organizare și retribuire a mun
cii pe bază de acord global. Sînt 
multe unități care, prin rezul
tatele bune pe care le-au obți
nut. prin clarificarea amănun
țită a tuturor problemelor pe 
care le ridică aplicarea acestei 
forme de retribuire, au dobîndit 
o experiență bună ce a avut ca 
rezultat creșterea producției de 
lapte și a sporului în greutate. 
Edificatoare în această privință 
este experiența cooperatorilor 
din Smeeni, județul Buzău, uni
tate care în ultimii doi ani a 
fost distinsă cu Ordinul Mun
cii clasa I pentru rezultatele 
obținute in producția de lapte 
și sfeclă de zahăr. Sint rezulta
te cu care cooperatorii din 
Smeeni se mîndresc si, spre 
bucuria tuturor, din rîndul a- 
cestora fac parte peste o sută 
de uteciști.

Sectorul zootehnic al coopera
tivei agricole din Smeeni cu
prinde 1 500 taurine, din care 
vaci și juninci 900 capete, 3 000 
ovine și 11 000 păsări. Acordul 
global s-a aplicat la toate cate
goriile de animale. Vacile cu 
lapte au fost repartizate în opt 
grajduri, în funcție de poten
țialul lor biologic, vîrstă și sco
pul urmărit. La începutul anu
lui fiecărui îngrijitor i s-a re
partizat un lot de 18 vaci, de 
care răspunde pînă la scoaterea 
lor din- producție. Astfel s-a asi
gurat permanentizarea îngrijito
rilor la același lot de animale, 
ceea ce întărește răspunderea în 
muncă, grija pentru aplicarea 
corectă a tuturor regulilor de 
hrănire și îngrijire. în angaja
mentul încheiat cu îngrijitorii 
s-a stabilit cu exactitate pro
ducția de lapte planificată pen- | 
tru fiecare animal, defalcată a- I 
poi pe luni și pe decade, pre- 9 
cum și numărul de vitei ce tre- . 
buie să se obțină de la lotul res- g 
pectiv. întrucît potențialul pro- | 
ductiv al vacilor diferă .de la o 
categorie de îngrijitori la alta, 8 
la stabilirea sarcinilor de pro- | 
ducție s-a avut în vedere ca a- , 
ceasta să se facă diferențiat. I 
Așa, de exemplu, la același nu- I 
măr de animale, îngrijitorului a 
Ion Popa i s-a planificat o pro- I 
ducție totală de 37 000 litri lapte, 1

in timp ce cooperatorului Ion 
Minea — 35 000 litri. în aceste 
condiții și tariful de plată pe 
hectolitrul de lapte e diferențiat, 
ceea ce asigură o retribuire e- 
chitabilă a tuturor cooperatori
lor, în funcție de volumul mun
cii depuse.

în acest an adunarea genera
lă a cooperatorilor din Smeeni 
a stabilit ca plata îngrijitorilor

OVIDIU MARIAN

(Continuare în pag. a lll-a)

ANCHETA 
NOASTRĂ

De data aceasta, în cursul 
raidului-anchetă întreprins în 
județul Vrancea — care își pro
pune să afle un răspuns cit mai 
aproape de adevăr la întrebări 
în legătură cu activitatea spor
tivă de masă a tinerilor de la 
sate, cu preocupările concrete 
ale organizațiilor U.T.C. de a re
zolva eficient problemele ce se 
ivesc în legătură cu aceasta —, 
n-am urmărit in mod special 
acțiunile mari din calendarul 
central. Era și de așteptat ca 
etapele unor astfel de întreceri 
să se afle la zi. în satul Obre- 
jița, comuna Tîmboiești, cum 
treci apa Slimnicului în drum 
spre. Focșani, o convorbire pur
tată cu tineri din partea locului 
ne-a ajutat să ne edificăm. 
Secția de vinificație a C.A.P. 
obișnuiește uneori să depoziteze 
boască (reziduuri provenind de 
la teascul de struguri) în gră
mezi pe terenul de sport !? Lă- 
sînd la o parte faptul că o 
asemenea situație neplăcută ar 
putea fi ușor evitată prin sim
pla depunere a acestor rezidu
uri cu numai 200 de metri mai

trotermica, folosirea aburului de 
la cazanul recupertator al uzi
nei ca agent primar, raționali
zarea iluminatului electric în 
halele de lucru, limitarea func
ționării în gol a liniilor de pro
file îndoite și țevi sudate, pre
cum și înlocuirea generatorului 
de curent continuu de 110 kilo
wați de la buclatorul de bandă 
a liniilor de 350/3 mm și 
250/3 mm Cu o instalație de 
redresare statică, sînt socotite 
principalele surse de economi
sire a energiei evaluate la 3.985 
tone combustibil convențional. 
Este vorba de lucrări, în parte 
deja începute, care antrenează 
intens gîndirea tehnică a uzinei, 
eforturile celor de la serviciul 
mecano-energetic precum și al 
celor de la secțiile de produc
ție. Acestor preocupări de bază 
li se adaugă, după cum ne spu
nea energeticianul Mihai Un- 
gureanu, locțiitorul secretarului 
comitetului U.T.C. , pe uzină, 
numeroase inițiative uteciste care 
ilustrează bogat atenția pe care 
organizația U.T.C. a acordat-o 
economiilor de energie. Nu poa
te fi trecută cu vederea reduce
rea timpilor de reglaj după 
schimbările de calibrate, înlă
turarea pierderilor de aer com
primat și,- în general, mărirea 
indicilor intensivi de lucru la a- 
gregate, soldate cu importante 
economii de energie. Contribuții 
importante și-au adus tinerii în 
acțiunea de automatizare a func
ționării motoarelor cu sarcini de 
producție de la căile cu role și a 
polizoarelor. Aceeași importanță 
au acordat tinerii reglării auto
mate a temperaturilor de lucru, 
contorizării apei și aburilor la 
intrare, lucrările încredințate a- 
telierului electric, atelierului de 
bobinaj, sau serviciului de în
treținere. Și cine nu cunoaște 
azi pe Petru Grandarea și Ion 
Anton, Ion Chervase și Ion Ban- 
dac, cărora nu pe degeaba li se 
spune la locul lor de muncă si
guranță. Sînt patru siguranțe 
într-adevăr care întrerup de 
cîte ori este cazul circuitul ener
giei spre risipă. Și nu sînt sin
gurii. Echipele uteciste de con
trol conduse de Valeriu Ionescu 
și Ștefan Dumbravă își întoc
mesc raportul din ce în ce mai 
lapidar și de obicei utilizînd cu- 
vîntul se respectă, ceea ce în
seamnă, sigur și respect pentru 
tot ceea ce au hotărît în între
prindere sau în organizația de 
tineret dar și o creștere sub
stanțială a respectului față de 
energie,

ION CHIRIAC
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universitare
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participă cu capaci
tatea lor inventivă la 
economisirea resur
selor energetice și 
combustibilului. Ast
fel, la Institutul poli
tehnic a fost termi
nată și experimentată 
cu succes o instalație 
originală care permite 
automatizarea 
mului de 
utilizați în 
termice de cartier în 
funcție de ____ __
tura realizată de ra
diatoare în apartamen
te. Printr-un traduc- 
tor de temperatură, 
montat într-o locu
ință, se comandă un 
ventil electromagnetic 
care reglează admi- 
sia Ia arză* ’’•e. Este 
suficient t w singur 
traductor ca să se ob
țină aceeași tempera
tură în toate aparta
mentele pe baza unui 
control permanent al 
consumului de com
bustibil. în prezent se

consu- 
carburanți 
centralele
tempera-

pregătește Introduce
rea instalației în 
centrala de termofica- 
re a cartierului Gheor- 
ghieni. Instalația res
pectivă poate fi folo
sită și la semnalizarea 
optică și sonoră a sur
selor de incendii 
chiar Ia stingerea 
dispozitivele sale 
ționînd automat 
rile de apă.

în principal creșterea 
randamentului ter
mic al agregatelor de 
producție din sectoa
rele de prelucrare ’a
cald, îmbunătățirea 
factorului de putere 
și de exploatare a uti
lajelor energetice, re
cuperarea aburului 
industrial uzat, rațio
nalizarea sistemului 
de iluminat. Calculele 
arată că. pe această
cale, întreprinderea 
arădană va putea eco
nomisi pînă în 1975 
peste 10 000 tone com
bustibili convenționali 
și o importantă can
titate de energie elec
trică.

La întreprinderea 
constructoare de va
goane din Arad, unde 
în acest an s-au eco
nomisit aproape 2 mi
lioane kWh și peste 
2 400 tone combustibil 
convențional, au fost 
inițiate noi acțiuni 
menite să asigure re
ducerea consumurilor 
și eliminarea pierde
rilor de energie. Ast
fel, a fost elaborat un 
program care vizează

Economisirea gazelor 
naturale constituie o 
preocupare perma
nentă pentru consu
matorii din județul 
Prahova. Prin apli
carea unui complex de 
măsuri, în perioada 
care s-a scurs din a- 
cest an, a fost ob
ținută o economie de

gaze naturale sufi
cientă pentru consu
mul orașului Ploiești, 
în timpul lunilor de 
iarnă din acest an. 
Pentru anul viitor, au 
fost stabilite de pe 
acum o serie de mă
suri vizînd gospodă
rirea judicioasă a fie
cărui metru cub de 
gaz metan, între care 
modernizarea și re
glarea corespunzătoare 
a arzătoarelor, efec
tuarea unor lucrări 
de revizii și verifi
cări ale instalațiilor 
de branșament și in
terioare, reglarea tem
peraturii în încăperi 
prin reducerea pre
siunii de gaze, evita
rea întreruperilor de 
exploatare 
supraveghere 
a instalațiilor 
tre brigăzile ... 
stala-tori organizate în 
acest scop etc. Res
pectarea integrală a 
acestor măsuri ar per
mite economisirea în
tr-un an, la nivelul 
județului, a circa 300 
milioane mc gaze na
turale.

printr-o 
atentă 

de ca
de in-

(Agerpres)

Despre tinerii oțelarl din 
Oțelul roșu am mai scris că, 
numai ei, cei de la cuptorul 
IV, după primele 9 luni ale 
anului, au dat peste plan 
aproape două treimi din an
gajamentul anual al uzinei. 
Acum, deși ne-am propus să 
vorbim despre secretarul lor 
U.T.C., mărturisim că el 
există în măsura în care 
există acei tineri minunați. 
Spus altfel, drumul tinerilor 
c&re fac și modelează oțelul, 
consemnează cu sfințenie un 
adevăr: „organizația noas
tră". Omul ales să împli-

Organizația județeană Bacău a U.T.C. 
raportează îndeplinirea angajamentului 

anual la acțiunile de munca patriotică
Uteciștii din județul Ba

cău, continuînd valoroasele 
tradiții ce au existat pe a- 
ceste meleaguri și traducînd 
în practică inițiativa Biroului 
C.C. al U.T.C. lansată sub 
deviza „Tineretul — factor 
activ în îndeplinirea cincina
lului înainte de termen“ au 
realizat planul anual al ac
țiunilor patriotice, onorîn- 
du-și pe deplin angajamente
le suplimentare luate cu o- 
cazia aniversării, unui sfert 
de veac de la crearea pri
melor șantiere ale tineretu
lui. Cei peste 70 000 de ute
ciști au realizat pînă acum 
lucrări în valoare de 62 mi
lioane lei, din care acțiuni 
finanțate în valoare de 
1 062 000 lei. Din acțiunile 
mai importante trebuiesc a- 
mintite : colectarea a 7 400 
tone fier vechi, împădurirea 
a 610 ha teren, 31 000 plantări 
de pomi în aliniament, a- 
menajarea pentru irigații a 
400 ha teren, pe șantierele 
tineretului de la Letea Ve
che, Tg. Trotuș, Hemeiuș și 
în alte puncte de lucru. S-au 
plantat, de asemenea, 110 600 
bucăți pomi fructiferi și or
namentali. în campania de 
recoltare, organizațiile U.T.C.

au antrenat peste 75 000 de 
tineri al căror efort se ma
terializează în 5 milioane lei 
economii. S-a acționat în 
același timp la obiective de 
investiții ca : extinderea U- 
zinei de cauciuc la Combi
natul petrochimic Borzești, 
la Fabrica de postav din 
Buhuși, fabrica „Proletarul", 
întreprinderea de mașini u- 
nelte și alte unități, ceea 
ce a dus la urgentarea pu
nerii în funcțiune a aces
tor importante obiective in
dustriale. Importante contri
buții au adus uteciștii la în
frumusețarea și gospodărirea 
localităților urbane și rura
le prin construirea a 48 o- 
biective social-culturale, a- 
menajarea a 93 baze sporti
ve, efectuarea unor lucrări 
de întreținere pe 45 ha spa
ții verzi. în prezent, la ni
velul fiecărei organizații 
U.T.C., în cinstea aniversării 
Republicii există preocupări 
importante pentru depășirea 
substanțială a planului a- 
nual de muncă patriotică.

STELIAN 
GHERGHELESCU 

prim-secretar al Comitetului 
județean Bacău al U.T.C.

Cum îsi procură asociațiile sportive sătești mijloacele materiale?

COSTURILE si DECONTURILE 
SPIRITULUI GOSPODĂRESC

departe, chiar și în aceste con
diții tinerii din sat, între care 
circa 150 sînt uteciști, nu renun
ță la întrecerile lor. Și-au 
cumpărat singuri o mirige de 
fotbal. Teren, vasăzică, există ; 
tineri inimoși și dornici să facă 
sport, nu numai duminica și în 
zilele festive, deasemeni ; fap
tul că terenul devine uneori 
impropriu, denotă o preocupare 
scăzută a organizațiilor U.T.C. 
de la brigăzile de vinificație 
față de activitatea sportivă. De
ficiență de organizare, adică, 
lucru ce poate fi corectat. Cum 
de lipsește, însă, materialul 
sportiv elementar ? Care sînt 
sursele de venituri ale unei a- 
sociații sportive sătești ? Nu 
este vorba, desigur, de sume 
spectaculoase. Dar atît cit este 
prevăzut, dacă se reușește re
almente să se strîngă pe car
netul C.E.C. al asociației, poate 
asigura acoperirea necesarului.

— Asociațiile noastre sporti
ve sătești dispun, conform re
glementărilor, de cel puțin pa
tru surse principale de venituri 
— ne relata Vasile Ștefan, se

cretar al Consiliului județean 
Vrancea pentru educație fizică 
și sport. Acestea sînt : un anu
me procent din cota pe care 
C.A.P. o prevede, din beneficii, 
pentru activitățile social-cultu
rale, contribuția cooperației de 
consum, a sindicatului, alocări 
din partea U.T.C., cotizații. Să 
avem în vedere și acțiunile pro
prii care pot aduce venituri.

Din capul locului trebuie 
arătat că acolo unde Co
mitetul comunal U.T.C. a avut 
în vedere acest capitol impor
tant al veniturilor, contribuțiile 
au fost adunate și folosite chib
zuit în interesul sportivilor lo
calnici. Așa se face că asocia
țiile sportive „Vîntul" Jariștea 
și „Voința" Păunești și-au în
casat contribuțiile alocate de 
cooperativa de consum : 590 și, 
respectiv, 300 de lei. Mai mult, 
cei din Jariștea au primit și 
cota din partea sindicatului, în
că 500 de lei. La capitolul co
tizații, asociațiile „Putna" Ba- 
lotești, „Voința" Păunești și 
A. S. Fitionești — am numit 
doar trei colective de sportivi

săteni din județ — stau des
tul de bine. Ultimii au în sold 
și o alocație din partea U.T.C., 
urmînd să li se vireze și con
tribuția C.A.P. Este, deci, pe 
deplin posibil ca fiecare aso
ciație să-și strîngă fondurile. 
Sume, cum spuneam nu formi
dabile, dar deosebit de utile. Să 
specificăm însă : fiecare aso
ciație de care răspund tineri 
inimoși iubitori ai sportului și 
nu dintre acelea „conduse" de 
persoane care fac simplă figu
rație. La Nănești, de pildă, Li
na Stoica — președintele aso
ciației sportive — are un carnet 
C.E.C. cu... 25 de lei depuși doar 
așa. ca să aibă ce arăta la un 
eventual control. Alte asociații, 
cum sînt cele din comunele Ră- 
coasa, Tănăsoaia, Movilița nu au 
absolut nimic în conturi. De 
ce, cum este posibilă o astfel 
de stare de lucruri ? Ne-am în
vățat, de o bună bucată de vre-

Anchetă realizată de
VIOREL RARA

(Continuare In pag. a lll-a)
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nească un asemenea act este 
Smadu Gheorghe.

Secretarului U.T.C. al Uzi
nei „Oțelul roșu" nu i-am 
pus întrebări. Portretul său 
s-a conturat asistîndu-l, as- 
cultîndu-i mărturisirile pe 
marginea problemelor rezol
vate ori pentru cele la care i 
s-a . solicitat participarea în 
definirea soluțiilor.

La ora 7, cînd ne-am dat 
întâlnire în sediul comitetului 
U.T.C., odată cu noi a intrat 
și prim-topitorul Jansa Petru, 
secretarul organizației de 
partid de la schimbul III — 
oțelărie. Ne retragem și as
cultăm.

— Tovarășe secretar, ca să 
facem o treabă bună, analiza 
muncii organizației U.T.C. 
din schimbul meu are ne
voie de un material solid, 
documentat. Nu vreau să 
pornim rău de la început, să 
ne facem de rîs. Să amînăm 
adunarea pentru sîmbătă de 
dimineață, a mai adăugat bă- 
trînul topitor.

Propunerea sa este întoar
să pe toate fețele. Secretarul 
U.T.C, pune mina pe telefon 
și-l întreabă pe șeful oțelă- 
riei dacă la data 
poate participa și el
nare. Poate. Doi oameni, 
două generații lucrează pe 
albia aceleiași responsabili
tăți. Ramînem singuri. Nu 
pentru multă vreme. Intră un 
tânăr și întreabă:

— Smadule, ai rezolvat cu 
mașina pentru excursia la 
Craiova ?

— Cînd, dacă abia ieri 
v-ați gîndit să o faceți ? Stai 
doar o clipă. Iarăși telefon.

— Alo, cu șeful coloanei, 
vă rog... Vrem și noi un au
tobuz pentru o excursie la 
Craiova...

— începeți și adunați ba
nii. Dar să fie 40 că altfel 
tot plătim și locurile neocu
pate.

y
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Fotografie de VASILE RANGA

CE SPUN
Se simte — și mă întreb cine nu face o 

asemenea constatare cu satisfacție ? - mult 
mai multă mină de gospodar în treburile Ca
pitalei noastre. Mult mai multă decizie și 
promptitudine în rezolvarea unor probleme 
despre care, să nu zic vorbă cu păcat, se 
discuta mult și cu ani în urmă numai că de 
făcut, cu toate criticile, cu tot ajutorul și 
„de sus" și „de jos", lucrurile se urneau, dacă 
se întîmpla asta, cam cu încetinitorul.

Se simt mai prezente mina și spiritul gos
podarului în treburile orașului, și cînd spun 
asta mă gîndesc, de pildă, la faptul că în 
ultima vreme n-am mai prea văzut blocuri 
noi să ruginească înainte de-a 
cuială. O susținută acțiune a 
municipalității avea să reali
zeze, într-un termen scurt, chiar 
finisarea tuturor blocurilor ră
mase de ani și ani ne- 
tencuite, ca dovezi, numeroase și pal
pabile, că pentru niște foști edili neispră- 
virea lucrului devenise stil de lucru. N-am 
mai prea auzit și nici n-am mai prea văzut, 
de asemenea, la intrările noilor construcții — 
vă amintiți subiectul frecvent al „Reflectoru
lui" televiziunii ? - oameni făcînd echilibris
tică printre gropi și moloz pentru a ajunge 
acasă. Gospodarii de azi ai orașului înțeleg 
că un bloc dat în folosință înseamnă să 
aibă și drum de acces și spații de parcare, 
ba chiar și terenurile de joacă pentru copii 
amenajate.

In sfîrșit, atitudinea mult mai gospodăreas
că se simte în ceea ce numim sistematizarea 
orașului. Stopați din cursa centrifugă, și eco
nomic discutabilă, ce-i împingea spre locu
rile de agrement ale Domneștiului, Olteniței 
etc, constructorii s-au întors în oraș, și-au su
flecat serios mînecile ca să-i dea acestuia 
fața pe care o merită. S-a demolat masiv.

ION DANCEA

(Continuare în pag. a Il-a)

EDILII ?1
se construiește masiv, orașul restructurindu-și 
artere fundamentale, artere care-i transcriu 
vîrsta seculară și care sînt demne, prin aceas
tă de anvergură să-isă-itâ operație edilitara de 
transcrie și profilul de viitor.

Gospodarul cel bun cînd se apuca de-o 
treabă, nu ciupește, o duce ca lumea pînă 
la capăt.

Ce ne facem însă cu „insulele" ? Cu acele 
mici, uneori chiar foarte mici zone, care ră- 
mîn ca o mărturie a unor condiții trecute în 
perimetrul marilor ansambluri arhitecturale ? 
Jci-colo, cîte o căsuță, cîte o magazie im
provizată, rareori se alătură mai multe, scapg 
de lama purificatoare a buldozerului, dâi- 

nuind ca o notă distonan
tă în perimetrele înnoite și în- 

NICOLAE ARSENIE noitoare. Pentru comparație - 
— iată ce era aici înainte I - 

pot fi, nu zic, utile astfel de 
„insule", dar scopul acesta poate fi slu
jit, cred, mai lesne de memoria fotogra
fiei. Și-apoi, gîndindu-mă la cîteva exem
ple pe care le poate oferi cartierul Ti
tan, socot că sînt motive mult mai importante 
decît cele estetice, care trebuie avute în ve
dere. Sînt considerente de salubritate, de 
igienă, sînt considerente ce privesc educația 
și chiar securitatea civică. Situată în preaj
ma unei instituții de invățămînt, o asemenea 
rămășiță din cartierul pomenit creează zilnic 
probleme nu doar prin mirosurile pe care le 
emană și prin dulăii umblînd dezlegați ziua 
și noaptea, ci și prin atitudinile huliganice 
pe care sînt nevoite să le înfrunte adesea 
elevele al căror drum spre școală trece prin 
preajmă. Fiindcă „insula" conservă, de cele 
mai multe ori, nu doar arhitectura veche, ci 
și mentalități învechite.

Soluția e una singură : asanarea.

vedea ten-

y
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Consultații pentru invâțâmintul de partid
ăurirea societății 
socialiste multilate
ral dezvoltate se 
încadrează intr-un 
proces integral. în 
sensul că angajea
ză perfecționarea 

întregului organism social al so
cietății noastțe. a tuturor dome
niilor și relațiilor sociale, inclu
siv dezvoltarea conștiinței so
cialiste și a întregii activități 
ideologice. In ansamblul acestui 
proces, progresul moral se 
înscrie ca o consecință și. tot
odată, ca o condiție fundamen
tală a progresului social.

Morala se leagă de ideea de 
bine. însumînd totalitatea prin
cipiilor. criteriilor sau valorilor 
după care apreciem faptele, ati
tudinile, comportarea oamenilor. 
Avînd drept temei idealurile 
spre care tinde omenirea in mod 
legic, normele morale promo
vate în societatea noastră socia
listă exprimă o tendință obiec
tivă către forme superioare de 
viață. Generalizarea acestor 
norme, precum și deplina lor 
respectare conduc la determina
rea unor legături esențiale între 
schimbările petrecute în socie
tate și schimbările produse pe 
plan individual. In acest fel, 
progresul moral, rod al transfor
mărilor revoluționare care au 
loc in societatea noastră, contri
buie în modul cel mai eficient 
la dezvoltarea climatului nece
sar pentru afirmarea multilate
rală a personalității umane, 
pentru deplina integrare a fie
cărui cetățean în viata econo
mică. socială și politică a țării.

în expunerea rostită la Ple
nara C.C. al P.C.R. din 3—5 no
iembrie 1971. secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu sublinia că „proble
ma poziției morale a comunistu
lui. a fiecărui om al muncii este 
o nroblemă esențială pentru dez
voltarea societății noastre". Por
nind de la acest adevăr, parti
dul desfășoară o activitate con
cretă și eficientă pentru dezvol
tarea — la scara întregii socie
tăți — a unei morale revoluțio
nare. elaborind norme care nu 
numai că se perfecționează oda
tă cu dezvoltarea societății, dar 
care tind către reglementarea 
conduitelor potrivit unor prin
cipii ce depășesc condițiile exis
tente. manifestîndu-se si ca o 
aspirație către permanente creș
teri și perfecționări ale relațiilor 
interumane.

tant de subliniat faptul că pri
mele simțăminte morale au a- 
părut și s-au dezvoltat în pro
cesul muncii, pe baza legături
lor de întrajutorare în vederea 
producerii bunurilor necesare 
traiului.

Evoluția ideilor despre morală 
nu a ținut insă. întotdeauna, 
seama de rolul determinant al 
existenței sociale. Numeroase 
teorii — și nu numai cele teo
logice — au acreditat ideea po
trivii căreia normele morale ar fi

tentă despre pericolul poluării 
morale. Ei prezintă acest „pe
ricol» ca fiind condiționat de 
natura umană, evitind să arate 
insă că numai odată cu schim
barea bazei societății se pro
duce și o schimbare a normelor 
morale și că de fapt a realiza o 
morală superioară presupune a 
crea condiții social-economice 
favorabile. De altfel, experiența 
istorică a dovedit plenar că so
cietatea socialistă, asigurind cele 
mai optime condiții pentru dez-

movind ideea că studierea legi
lor sociale obiective nu are drept 
scop adoptarea unei poziții fa
taliste față de ele, ci fundamen
tarea acțiunii în interesul pro
gresului social. în acest cadru 
social-politic se înscriu eforturi
le partidului pentru clarificarea 
gindirii etice, prin elaborarea 
unor concepții riguroase de na
tură să determine o atitudine 
morală înaintată atît a societății 
în general, cit și a fiecărui ce
tățean în parte. Concepțiile mo
rale pe care le promovează par
tidul nostru sint rezultatul unei 
bogate experiențe, al cunoașterii 
științifice a cerințelor economice 
fundamentale ale epocii, a inte
reselor materiale ale întregii na
țiuni, a valorilor culturale și 
tradițiilor poporului. Factorul 
esențial de care ține seamă par
tidul este că avem nevoie de o 
morală înaintată, care să răs
pundă exigențelor etapei fău
ririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate, cînd oamenii 
ajung în proporție de masă în 
situația de a-și afirma deplin 
personalitatea, de a contribui 
activ la conducerea societății.

VALORILE MORALE
ALE SOCIALISMULUI

M
orala este cea mai 
veche formă a con
științei sociale. Ea 
s-a născut din ne
voia omului de a-și 
modela 
mentul în 
și de

comporta- 
raport 

intereselede purtarea _______
celorlalți oameni. Și este impor-

impuse omului din afara lui, de 
către forțe supranaturale. în fe
lul acesta li se atribuia un ca
racter veșnic. Alte teorii sus
țineau că, dimpotrivă, ideile mo
rale se formează în conștiința 
fiecărui om in parte și că deci 
sînt schimbătoare ca și firea 
omului. Viața a infirmat însă 
astfel de concepții, dovedind 
neadevărul lor. Cercetînd reali
tatea cu mijloace științifice și de 
pe poziții înaintate, fondatorii 
materialismului dialectic și is
toric au arătat că determinarea 
material-economică se exercită 
asupra întregului sistem al con
științei sociale, deci și asupra 
formelor ei. între care se nu
mără morala. Concepțiile mo
rale ale oamenilor, scria Engels, 
„izvorăsc din relațiile economice 
în cadrul cărora ei produc și fac 
schimb".

Răspindirea ideilor marxiste 
în lumea contemporană a con
tribuit la acreditarea tezei care 
susține că la nivelul conștiinței 
sociale apar și se dezvoltă nor
mele morale, ca valori sociale 
fundamentale. E drept că unii 
teoreticieni din occident neagă, 
îh lucrările lor. posibilitatea 
progresului moral în societatea 
contemporană, vorbind cu insis-

voltarea forțelor de producție și 
pentru perfectionarea relațiilor 
de producție, creează baza nece
sară pentru realizarea progre
sului moral, care a devenit o 
realitate evidentă.

n concepția parti- 
Idului nostru, mora

la se dezvoltă ca 
rezultat al determi
nărilor obiective, 
dar și ca rod al 
unor direcționări 

conștiente. Ceea ce înseamnă că 
realizarea progresului moral 
este determinată de dezvoltarea 
conștiinței socialiste, proces care 
necesită o muncă îndelungată și 
permanentă.

Se întimplă deseori ca anu
mite fenomene negative care se 
manifestă în viața socială. în 
comportamentul unor oameni, 
menținerea unor obiceiuri și 
moravuri care poartă amprenta 
unui mod de viață străin socie
tății noastre, să fie justificate 
prin apelul la teza despre rămi- 
nerea in urmă a conștiinței so
ciale față de dezvoltarea vieții 
materiale. Partidul nostru 
pinge asemenea practică.

F
ormarea personali
tății omului nou 
este integrată di
rect în procesul de 
așezare a tuturor 
relațiilor din socie
tatea noastră pe 

baza principiilor eticii și echi
tății socialiste.

Este o realitate că superiori
tatea orînduirii socialiste asi
gură în mod firesc toate posibi
litățile pentru o angajare ple
nară a omului în problemele 
cele mai importante ale socie
tății și, totodată, pentru depline 
satisfacții personale, pentru îm
plinirea aptitudinilor și realiza
rea aspirațiilor tuturor. în acest 
context se conturează și se afir
mă — ca un sistem de norme și 
principii care influențează po
zitiv judecata și acțiunea oame
nilor, comportamentul lor în 
conformitate cu cerințele pro
gresului material și spiritual al 
patriei — o morală adecvată so
cietății noastre și timpului nos
tru. O morală care generează 
valori specifice, între care se dez
voltă, ca o trăsătură dominantă, 
conștiința unității moral-poli- 
tice a întregului popor în jurul 
partidului, conștiința că am por-

nit împreună, toți cetățenii pa
triei, pe calea făuririi unei so
cietăți drepte și bune și că fie
care trebuie să ne aducem con
tribuția la marile înfăptuiri 
preconizate de partid. în acest 
efort general crește pregnant, 
tot ca o valoare morală speci
fică societății socialiste, senti
mentul interdependenței desti
nului individual cu cel colectiv. 
Vechile modele de comporta
ment, egoismul și individualis
mul, disprețul față de om, dis
par treptat, in timp ce noi va
lori se înrădăcinează în conștiin
ța și atitudinea oamenilor. Desi
gur că în aceste condiții crește 
rolul educației morale, ca mo; 
dalitate de adaptare a omului 
la cerințele dezvoltării societă
ții, dar și ca un mijloc de dez
voltare multilaterală a persona
lității sale, de formare a unor 
atitudini înaintate față de socie
tatea pe care o făurim și de 
eooca în care trăim, precum și 
față de sine însuși. O educație 
menită să dezvolte spiritul pa
triotismului și al internaționa
lismului socialist, să contribuie 
la formarea de noi relații reci
proce între oameni, a atitudinii 
socialiste a omului față de om, 
la efortul organizatoric pentru 
crearea unor forme de ; colabo
rare care să poată asigura o 
funcționare perfectă a întregu
lui sistem social. Intre rosturile 
acestei educații, o însemnătate 
deosebită o are formarea atitu
dinii înaintate față de muncă, 
în spiritul voinței fiecăruia de 
a participa cu toate forțele sale, 
cu toată capacitatea sa la efor
tul de ridicare a patriei în rîn- 
dul țărilor dezvoltate din punct 
de vedere economic, la asigura
rea condițiilor materiale și spi
rituale de viață pentru toți oa
menii.

proiectul de norme ale muncii 
și vieții comuniștilor, ale eticii 
și echității socialiste reprezintă 
sinteza tuturor acestor viziuni 
moral-formative afirmate cu 
consecvență în practica relații
lor sociale. Acest important do
cument de partid ni se înfăți
șează astfel ca un model poten
țial al dezvoltării spirituale ca
re se poate realiza plenar toc
mai într-un sistem de relații ba
zate pe etică și echitate ; ca un 
cadru conceptual la care trebuie 
să medităm cu atenție și să fa
cem totul pentru a răspunde ce
rințelor sale, pentru că oferă 
instrumente utile eforturilor 
menite să așeze pe o bază cit 
mai riguros științifică opera de 
educare a membrilor de partid, 
a tinerilor comuniști, a tuturor 
cetățenilor patriei potrivit exi
gențelor pe care le impune fău
rirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate în România.

In laboratorul de testări psiho tehnice pentru viitorii strungari de la Grupul școlar Oradea 
Foto: ȘT. WEISS

De ce material informativ
dispuneți în munca de orientare

școlară și profesională ?
Bibliotecara Liceului de cul

tură generală „Unirea" din Bra
șov ne încredințează că putem 
găsi material informativ pe te
ma orientării școlare și profe
sionale. într-adevăr, titluri pre
cum „A fi elev", „Amintiri din 
școală", „Ce profesie să-mi 
aleg", „Educația prin muncă și 
pentru muncă" ar putea fi in
cluse într-o bibliografie — e 
drept nu foarte exigentă — insă 
posibilă.

Și totuși, în registrul de evi
dență al împrumuturilor, titlu
rile de mai sus apar menționate 
doar de citeva ori. Ne întrebăm 
dacă acesta a fost motivul pen
tru care în biblioteca liceului 
n-au fost înscrise titluri de dată 
recentă din literatura orientării 
profesionale — multe dintre căr
țile existente aici au ca dată de 
apariție anul 1962 și chiar 1936 
— sau dacă pur și simplu n-a 
fost o cțnisiune din partea achi
zitorilor de cărți.

în cadrul Liceului „Unirea" 
funcționează un cabinet pentru 
orientarea școlară și profesională

decit anumite institute de în- 
vățămint postliceal. în fiecare 
an am sondat opțiunile profesio
nale și ele aveau aproximativ 
aceeași arie : medic, profesor, 
asistent medical, biolog. Chiar 
și in cadrul acestora nu am pu
tut cuprinde cu date informa
tive întreaga arie a prefer ița- 
lor. N-am găsit materială t. > 
cesar pentru a continua și a 
extinde discuțiile pe tema pro
fesiei. Știu în mare date despre 
fiecare din opțiunile elevilor 
mei, însă nu cred că acest lu
cru îi poate ajuta atîta timp cit 
nu le putem oferi o imagine cit 
mai amplă asupra viitorului pro
fesiunii. Informațiile bogate sint 
de multe ori surse ale interesu
lui, ale pasiunii pentru o pro
fesiune. în situația cind elevii 
nu dispun de date suficiente își 
schimbă, cu multă ușurință op
țiunea pentru o profesie sau alta 
despre care cred că nu au aflat 
mai mult.

Un motiv pe care l-a invo
cat nu numai tovarășa Centea 
Iulia, diriginta anului IV, dar și 
Szvcsay Eugen, dirigintele anu
lui II F.

Pentru a afla care sînt sur
sele de informare a cadrelor di
dactice, ce eforturi s-au între
prins in domeniul orientării șco
lare și profesionale in județul 
Brașov ne-am adresat tovarășei 
Totoc Elena, inspector in cadrul 
Inspectoratului județean, /care 
ne-a spus că la nivelul jude
țului există din anul 1970 o co
misie de orientare școlară și 
profesională. Ea este alcătuită 
din directori de școli, reprezen
tanți ai întreprinderilor și ai O- 
ficiului forțelor de muncă. Ro
lul comisiei este de a coordona 
permanent activitatea cadrelor 
didactice pe linia orientării pro
fesionale. Se au în vedere : cu
noașterea sub aspect psihologic 
a elevilor, informarea școlară 
și profesională, propaganda pe
dagogică in cadrul familiilor, 
perfecționarea permanentă a 
cadrelor didactice.

Pentru informare s-au folosit 
micromonografiile elaborate de 
întreprinderi din județ sau 
monografiile pe sorturi de pro- 

de Minis- 
învățămîn- 
Muncii etc. 

’ i li-

și prima întrebare pe care o 
adresăm tovarășului Panțuru 
Stan, consilier în acest domeniu 
se referă tocmai la cele pe care 
le-am constatat în bibliotecă.

Pentru activitatea cabinetului 
faptul că biblioteca nu este 
dotată cu material recent de 
specialitate cred că este nesem
nificativ. In schimb, el indică un 
alt aspect și anume interesul 
celorlalte cadre didactice pentru 
orientarea profesională. Nu nu
mai cărțile pe această temă din 
biblioteca școlii sînt ignorate, 
dar și cele de actualitate ce pot 
fi găsite aici, în cabinet, 
consultate rareori cu toate 
stau la indemîna oricui, 
mult decit atît, faptul 
(iunile organizate de 
de orientare școlară și 
nală au fost antrenate 
mărate ori și cadrele _____
ar fi putut trezi interesul aces
tora pentru o problematică de 
actualitate.

Cu privire la activitatea cabi
netului am aflat cîteva lipsuri 
suplinite prin eforturile consi
lierului atît în ceea ce privește 
materialul informativ cit și cel 
din dotarea tehnică. Astfel, apa
ratul de disociere manuală sosit 
pe adresa liceului de la ICPPD 
(valoarea sa se cifrează la 60 ooo 
lei și in cabinet există b sau 9 
aparate de acest gen) este im
propriu elevilor de liceu fiind 
mult mai util unei școli gene
rale pentru clasele V, VI. In 
schimb lipseau micromonografii
le profesionale, fapt ce explică 
aria restrinsâ a •> —
(15—20 nume de 
12—13 școli postliceale 
atîtea institute de 
superior). Din constatările

sînt 
că

Mai 
că la ac- 
cabinctul 
profesio- 
de nenu- 
d id ac lice

nu li se 
motiv că 

și să-l 
vîrstă, să

tineretului, analiza 
activității tinerei 
la necesitățile vi- 

Pentru că, din

ADRIAN VASILESCU
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VINERI, 23 NOIEMBRIE 1373

Un tovarăș, un prieten
secreltru! V. I. C.

(Urmare din pag. I)

tocmai

— Vedeți, îmi spune după 
ce am rămas singuri și după 
ce am socotit că putem să 
vorbim despre tineri și fap
tele lor, despre viața de or
ganizație, există încă multe 
necazuri cărora noi nu le 
dăm de capăt. De multe ori 
trebuie să te lupți cu unul și 
cu altul că la căminul pentru 
nefamiliști apa nu urcă de- 
cît. pînă la etajul II, că in
stalația electrică este necores
punzătoare, pricină pentru 
care luminările au ajuns la 
mare preț, l-am scos pe bă
ieți și am făcut noi ceea ce 
trebuia să facă constructorul. 
Sînt unele probleme cărora 
nu le fixăm o dată precisa 
pentru rezolvare
fiindcă mă încăpățînez să le 
rezolv, știind că nu totul de
pinde de mine. Vreau să mă 
țin de cuvînt și promițînd că 
„rnîine se rezolvă1* risc să 
devin mincinos. Eu șînt 
membru în comitetul uzinal 
de partid, aș putea să apelez 
la această calitate dar, cind 
pornesc să rezolv ceva, vreau 
sd fac totul pe bază de înțe
legere și omenie.

La secția bare trase, ingi
nerul tehnolog Aurel Manea 
ne informează că față de un 
timp nu prea îndepărtat aba
terile de la disciplină au de- 
devenit o raritate. Drept ur
mare planul de producție 
este depășit cu o ritmicitate 
de ceasornic. Cînd în birou 
intră și adjunctul șefului de 
secție, ing. Ion Szabo, secre
tarul U.T.C. se interesează 
de cei cîțiva tineri care au 
venit la el și s-au plîns că 
au fost penalizați pe nedrept 
cu 75% din salariu. Fiindcă 
trei duminici la rînd n-au 
primit cuvenitele recuperări, 
într-a patra n-au mai venit. 
Sancționarea de două ori a 
încălcat legea, tovarășe ingi
ner. O dată Codul muncii, a 
doua oară, că pentru o ab
sență nemotivată penalizarea 
maxim admisă este de piuă 
la 10", 0.

„Pentru situații asemănă
toare, ne nuii povestește se
cretarul V-T.C.i adesea sînt 
nevoit să intervin. Sa Știți 
insă că eu caut să le pun in 
primul rînd nu
acele: evidențe ci pe seama 
convingerii că noi toți lao
laltă ne străduim ca totul să 
meargă bine. Și este aproape 
inevitabil ca în munca fiecă-

pe seama

CONDIȚIA MUNCII )
ruia la un moment dat să nu 
apară omisiuni. Să vă mai 
dau cîteva exemple. Au venit 

de la profesio- 
spus că ei nu 
orele din pro
bata de la la-

la mine elevii 
nală și mi-au 
pot respecta 
gram fiindcă 
niinoare se deschide doar cu 5 
minute înainte de a termina 
practica. Am găsit înțelegerea 
cuvenită și acum băieții sînt 
mulțumiți. Fiindcă tinerilor de 
la atelierul electric 
dădea de lucru pe 
e mai bine să stea 
ajute pe cei mai în 
învețe de la ei, am fost de 
asemenea nevoit să-i ajut. 
După două săptămâni, șeful 
secției mi-a mulțumit**.

Modestia este un atribut al 
oamenilor conștienți că fap
tele lor, chiar dacă depășesc 
cu mult media firescului, se 
înscriu în responsabilitatea 
socială pe care se străduiesc, 
să o satisfacă pe deplin. Ea 
nu numai că se alătură, ci 
este inclusă în fiecare din 
aceste fapte.

Istoria contradicției dintre 
munca fizică și munca inte
lectuală și analiza aspectelor 
apropierii lor treptate au 
constituit subiectul unei în
tregi literaturi științifice. 
Ceea ce ne oferă Editura 
..Dacia" prin lucrarea lui 
Laurențiu Pop are totuși 
meritul de a redeschide o 
dezbatere pornind de la ar
gumentul evoluției vieții 
noastre sociale. Sînt anali
zate astfel în mod critic pă
rerile mai vechi si mai noi 
ale exponenților diferitelor 
școli și curente filozofice și so
ciologice, autorul angajîndu- 
se cu curaj într-o dezbatere 
in care participanții sînt de
parte de a fi ajuns la un 
consens.

Ideea centrală a cărții este 
aceea că diviziunea în mun
că fizică și intelectuală are 
un caracter istoric — apă- 
rînd în condițiile statornicirii 
orînduirii sclavagiste și că 
ea va dispare în cadrul unui 
proces de apropiere recipro- 

restructurare 
pe temeiul

cii, cit și implicațiile revo
luției țehnico-științifice nu 
numai că nu reușesc să so
luționeze o contradicție năs
cută din proprietatea priva
tă, dar o accentuează. Com- 
bătînd părerile unor filozofi 
și sociologi contemporani 
care consideră această con-

.Ușoare urme** de iarnă ...pe
Valea Prahovei

Foto: PAVEL TIN JALA

că, printr-o 
profesională 
funcțiilor intelectuale in ori
ce muncă. Analiza apariției 
și adîncirii contradicțiilor 
dintre cele două tipuri de 
muncă în condițiile capitalis
mului contemporan și ale 
societății românești antebe
lice prilejuiește autorului 
constatarea că atît schimbă
rile petrecute în sfera mun-

tradicție un fenomen etern, 
căruia omul trebuie să i se 
supună in mod implacabil, și 
evidențiind esența ei de cla
să și cauza care a generat-o 
— proprietatea privată, au
torul subliniază că prin 
transformarea revoluționară 
a relațiilor de proprietate se 
creează condiții pentru sta
bilirea unui raport de omo
genizare treptată. O mare 
parte a volumului este de 
altfel consacrată studierii 
procesului de apropiere din
tre munca fizică și munca 
intelectuală in etapa făuririi 
societății socialiste multila
teral dezvoltate în România.

Analizînd realitățile vieții 
noastre sociale, Laurențiu 
Pop evidențiază îndeosebi 
premisele de la care se por
nește : creșterea intensivă a 
forțelor de producție,

voltarea susținută a științei, 
învățămintului și culturii, ri
dicarea nivelului de viață, 
perfecționarea continuă a re
lațiilor de producție, a orga
nizării societății, crearea ca
drului organizatoric care să 
permită manifestarea fiecă
rui cetățean în sfera vieții 
sociale. Studierea acestui 
proces în condițiile revolu
ției tehnico-științifice ale 
ridicării nivelului cultural al 
întregului popor și participă
rii maselor la activitățile de 
conducere, reprezintă, fără 
îndoială, o contribuție de va
loare în dezbaterea de idei 
referitoare la problemele ac
tuale ale dezvoltării noastre 
sociale.

La sfîrșitul acestui intere
sant. Și documentat volum 
stăruie totuși o întrebare : 
de ce lipsesc oare din foca
rul investigației problema as
pirațiilor 
adaptării 
generații 
itorului ?
păcate, autorul nu se oprește 
decit în treacăt asupra aces
tor chestiuni, tratîndu-le 
simplist, în fraze generale.

CRISTIAN IONESCU
*) Laurențiu Pop — ..Mun

ca fizică și munca intelec- 
tuală“, Editura ..Dacia"

varietă ; 23,55 — 24,00 — Ultimele 
știri.

opțiunilor 
profesiuni, 

și tot 
învățămînt 

____ _________ 1 ’î an
chetei noastre reiese că singurul 
informat asupra acestei situații 
rămine consilierul liceului. Am 
aflat însă că in curînd tovarășul 
Panțuru se va transfera la o 
altă școală, iar activitatea cabi
netului de orientare școlară și 
profesională va fi continuată de 
către tovarășii profesori. 
perspective se conturează 
acest caz ? Mi-am putut da seat 
ma destul de ușor că afirmațiile 
referitoare la interesul fală de 
munca, de orientare profesională 
din Liceul „Unirea" sînt înte
meiate. Și poate mult mai co
rect ar fi să vorbim nu de inte
res ci de responsabilități, de în- 
datoi iri îndeplinite superficial. 
Este foarte comod — și cazul 
'cadrelor didactice din acest li
ceu nu face excepție — să in
voci existența unui cadru spe
cializat ori de cite ori o parte 
din atribuțiile lui iți revin ca 
sarcină permanentă. A invoca 
însă competența acestuia în
seamnă de multe ori, ca și în 
cazul de față, un subterfugiu. 
Oricit de pregătit ar fi consilie
rul pentru orientarea școlară și 
profesională, oricit de bine ar fi 
dotat cabinetul de profil, fără 
concursul întregului colectiv di
dactic munca sa nu poate avea 
rezultate depline.

Despre ce profesii ați vorbit 
elevilor dv. ? Ce material infor
mativ ați folosit ? Cit cunosc în 
acest moment elevii dv. despre 
profesiile alese ?

„Sînt de patru ani diriginta 
unei clase de uman. Posibilită
țile absolvenților sint foarte re- 
strînse în sensul că nu pot urma

Ce 
in

fesii elaborate 
terul Educației și 
tului, Ministerul ._
Cadrele didactice și elevii 
ceelor nu dispun de informații 
în stare să Ie ofere o imagine 
reală asupra profesiilor exis
tente. Din numărul vast de prr - 
fesii existente în județ și ii^z 
țară sint cunoscute, mult prea 
puține, opțiunile vizînd cel mult 
12—15 profesii.

Pentru cînd este planificată 
difuzarea unui material infor
mativ suficient, din cîmpul pro
fesiunilor, să ofere un instrument 
de lucru fiecărui cadru didactic 
în orientarea profesională a ele
vilor ? Și care sînt atribuțiile 
fiecărui profesor ? Cum poale 
contribui la orientarea școlară 
și profesională ? Ne-am adresat 
cu aceste întrebări și cu altele 
care au decurs din concluziile 
anchetei întreprinse la Brașov 
cîtorva factori de " răspundere 
ale căror răspunsuri Ie vom pu
blica într-un număr viitor.

concluziile

ELENA REBELI

ULTIMELE ȘASE MINUTE : Ex
celsior (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30) ; Melodia (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 : 16 ; 18,30 ; 20.45) ; 
Flamura (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30).

VIFORNIȚA ; Patria (orele 9 ;
11.30 ; 14 : 16,30 ; 19 ; 21,15).

OMUL DE DINCOLO ; Central 
(orele 10 ; 12.30 ; 15 : 17,30 ; 20).

PAMINTUL PĂRINȚILOR NOȘ
TRI : Festival (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 : 16 ; 18,30 : 21).

GENERALUL DOARME IN PI
CIOARE : București (orele 8.30 : 
11 : 13.30 : 16 , 18.30 ; 21) : Favo
rit (orele 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30).

BUNA SEARA. DOAMNA CAM
PBEL : Luceafărul (orele 9 ; 11,15 ; 
13.30 : 16 ; 18.30 ; 20.45) : Buzești 
(orele 9 ; 11.15 , 13.30 . 16 i 18.15 ; 
20,30) ; Gloria (orele 9 ; 
13.30 : 15.45 : 18.15 ; 20.30)

11.15 ;
 ....... . ____  . Mo

dern ' (orele 9 : 11.15 ; 13.30 ; 16 : 
18.15 : 20.3U).

OMUL DIN LA MANCHA : Sca
la (orele 9.30 ; 12,15 ; 15.30 ; 18.15 ; 
21) ; Capitol (orele 8.30 ; 11 : 13.30 ; 
16 • 18.50 : 21).

CIPRIAN PORUMBESCU : Lu
mina (orele 9 ; 12.30 : 16 ;

100 DE LEI ; înfrățirea
15,30 . 18 : 20,15) : Miorița 
9; 11.15; 13.30; 15.45: 18;

FLUTURII SÎNT LIBERI :
toria (orele 9 ■ 11.15 : 13.30 ; 16 .
18 15 20.30).

DESPRE O ANUME FERICIRE : 
Bucegi (orele 15.30 : 18 : 20 15) : 
Drumul Sării (orele 16 : 18 ; 20).

CROMWELL Doina (orele 8.30 ; 
13.45 . 19) . program de desene 
animate orele 11,45 ; 17,15.

12.30 : 19.30).
(orele 
(orele 
20.15).

Vie-

Excursii de revelion I
LO-

Ferentari (orele 
20).
Șl VAGABONDUL J 
(orele 9.30 — 20,15 în

Popular (orele

FIUL MECANICULUI DE 
COMOTIVA ; 
15.30 : 17.45 ;

DOAMNA
Timpuri Noi 
continuare).

MONOLOG î
15.30 ; 18 t 20.15).

CENUȘA : Viitorul (orele 
19).

MAFIA ALBA : <
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
Aurora (orele 9 ; 11.15 ; 
15.45; 18 : 20.15).

LEGENDA NEGRULUI
LEY : Dacia (orele 9 ;
13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20.30).

DRAGOSTEA ÎNCEPE 
Moșilor (orele 15,30 ; 18 : 20,15).

NUNTA : Rahova (orele 15.30 ; 
18 : 20.15).

DOI PE UN BALANSOAR : Fla
căra (orele 9.15 : 11,30 ; 13,45 : 16 ; 
18.15 : 20.30).

ȘAPTE ZILE * Crîngașl (orele 
16 18 : 20).

CU CARIILE PE FAȚA : 
iești (orele 15,30 ; 18 : 20.15) 
(orele 15.30 : 18 : 20.15).

NICI UN MOMENT DE 
TiSEALA : Unirea (orele 
18 : 20.15).

Y-17 ACȚIONEAZĂ :
(orele 16 : 18 : 20).

paradisul » Lira (orele 15 30 • 
18 : 20 15)

EFECTUL RAZELOR 
ASUPRA CRĂIȚELOR 
ceni (orele 15,30

OPERAȚIUNEA 
MARCAT» ■ Vitan 
17.45 . 20)

ALBA CA ZAPADA Șl 
ȘAPTE PITICI : Floreasca 
16 ; 18 , 20).

16 ;

(oreleGrlvița .
; 18.15 ; 20,30)

13.30 ;

CHAR-
11.15 ;

VINERI :

Giu- 
: Arta

PLIC*
15.30 :

Munca

GAMMA
Cot.ro- 

20.15).
..ATOMUL 

(orele

18 ;

15.30 .

CEI
(orele

LOVE STORY : Volga (orele 9; 
11,15 : 13.30 ; 15.45 : 18 ; 20,15).

FANTOMA LUI BARBA NEA
GRA r Pacea (orele 15,30 : 17.45 ;

ACEA PISICA BLESTEMATA : 
Progresul (orele 15.30 ; 18 ; 20,15). 
20).
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PROGRAMUL III
9,00 — Știri ; 9,05 — incognito

— program de varietăți muzicale ;
9.55 — Melodia zilei. Din inimă-ți 
cîntăm. partid iubit de C. Romaș- 
canu ; 10,00 — Clubul curioșilor. 
11,00 — Știință și tehnică ; 11,10
— Profil pe portativ — Benone 
Sinulescu ; 11,30 — Cvartetul nr. 
5 op. 42 în Fa major de Con
stantin Dimitrescu ; 12,00 — Trans
misiuni directe din țară : 12.10
— Invitație în fonotecă ; 12,55 —
Melodia zilei ; 13,00 — închiderea 
emisiunii de dimineață ; 17 00 
Știrile după-amiezii ; 17,05
Alo, Radio ! — muzică ușoară 
cererea ascultătorilor ; 18,00
Șapte zile, șapte arte. Arhitec
tură : 18,10 — Festivalul muzicai 
internațional Schwetzingen-1973 :
18.55 - Melodia zilei ; 19,06 —
In direct... de la Sighișoara : 
19.30 - Știri 19.35 — Casa de 
discuri Electrecord ; 20,00 — Edu
cație, _ răspunderi. Priorități mas
culine' sau... prejudecăți ? ; 20.35
— Seară de muzică veche : 21,00
— Radio-super-top-Topul revistei 
..Săptămîna» : 22,00 — Radiojurnal. 
Buletin meteorologic. Sport ; 22.30
— Melodia zilei : 22,35 - Vedete 
ale muzicii ușoare ; 23.15 — Poe
tica. Monica Piliat ; 23,20 — Jazz-

ia

Opera Română : MADAME BU
TTERFLY — ora 19,30 ; Teatru) 
de Operetă : VOIEVODUL ȚIGA
NILOR — ora 19,30 ; Teatrul Na
țional „I. L. Caraglale» (Sala Co
media) : TREI FRAȚI GEMENI 
VENEȚIENI — ora 20 ; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra» (Schitu 
Măgureanu) : CASA DE MODE - 
ora 20 ; Teatrul „C. I. Nottara” 
(Sala Magheru) : BUNA SEARA. 
DOMNULE WILDE — ora 19.30 , 
Teatrul de Comedie : NICNIC — 
ora 20 : Teatrul Mic : DRAGOS
TEA NOASTRĂ — ora 19.30 ; Tea
trul GiUlești : RĂZBUNAREA SU- 
FLEURULUI — ora 19,30 ; Teatrul 
„C. Tănase» (Sala Savoy) : 
SAVOY. BOEMA - ora 
Teatrul 
MINTE ____  . .
Teatrul „Ion Creangă’ 
NICUL-------------------
Ansamblul 
PE PLAIURILE MIORIȚEI 
19.30 ; Circul „Globus” : 
ACROBAȚILOR (spectacol 
național) — ora 19,30.

LA 
BOEMA — ora 19.30 , 

„ion Vasilescu» : FII CU* 
CRISTOFOR - ora 19.30 ;

HARAP- 
ora 16 ; 
Română ;

— ora 
GALA 
inter-

bă rusă. Lecția 67 : 10,00 — Telex ; 
10,05 — Teleobiectiv ; 10,20 — A- 
vanpremieră ; 10,25 •— Istoria fil
mului sonor. „Cele 400 de lovi
turi» ale noului val francez ; 
12,00 — Telejurnal ; 16.00—17,00 — 
Teleșcoală ; 17,30 — Curs de lim
bă engleză. Lecția 67 ; 18,00 —
Telex ; 18,05 — Tragerea Loto ; 
18,15 — Cunoașteți legile ? 18,30 — 
Atenție la... neatenție ! Jurnal de 
protecția muncii ; 18,50 — Revista 
economică TV. ; 19,20 — 1001 de 
seri : Moby Dick (VI) ; 19,30 —
Telejurnal : 20,00 — Cîntecul săp- 
tămînii : „Știu un nume minunat». 
20,05 — Prim plan : Ion Coman 
— Erou al Muncii Socialiste, pre
ședintele C.A.P. Ciorâști, județul 
Vrancea ; 20,30 — Intermezzo co
regrafic cu Magdalena Popa, 
Amato Checiulescu și Marinei 
Ștefănescu ; 20,50 — Film artistic : 
„Războiul minelor» — producție a 
studiourilor din R. P. Chineză.
Premieră TV. 22.05 — Recital An
ca Agemolu ; 22,20 — 24 de ore.

P.

Toate acestea vă așteaptă in excursiile organizate de către 
întreprinderea de Turism, Hoteluri și Restaurante București, cu 

ocazia revelionului pe :
VALEA OLTULUI (Căiimănești, Govora, Cozia)
LA CABANELE DE PE V. PRAHOVEI și V. IALOMITEI.
IN ORAȘELE : IAȘI, P. NEAMȚ, TG. NEAMȚ, AGAPIA, CLUJ. 
PE LITORAL : NEPTUN, MANGALIA, MAMAIA, EFORIE NORD. 
IN STAȚIUNILE : TUȘNAD, SOVATA. BORSEC, SLANIC MOL
DOVA, PUCIOASA și HERCULANE.

Informații și înscrieri la Filialele de turism din Calea Victoriei 
nr. 100 și Sd. Republicii nr. 68, - tel. 14 08 00 și 15 74 11.

FERMECAT -
Rapsodia

PROGRAMUL II

PROGRAMUL

9.00 — Curs de limbă franceză. 
Lecția 69 ; 9,30 Curs de lim-

20.00 — Avanpremieră ; 20.05 —
Pagini muzicale de mare popu
laritate interpretate de pianistul 
Corneliu Gheorghiu ; 20,35 — Re
portaj TV. : „La mijlocul Văii 
Cata-Su» de Dionisie Sincan șl 
Mircea Lerian ; 20.55 — „Mi-am 

busuioc în păr». Cîntece de 
Vasilescu ; 21,35 — Telex ;

— Biblioteca pentru toți : 
Piliat : 22,20 — Gala maeștri- 
Nicolae Secăreanu.

REVELION 74
364 DE NOPȚI ÎNȚR-UNA SINGURĂ!
NOAPTEA BUNEI DISPOZIȚII. A ANTRENULUI. A 

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

Athenee Palace, Ambasador, București. Nord, Lido, Bucur. 
Union, Victoria. Cina, Turn. Debarcader, Pădurea Bănoasa, 
Parcul privighetorilor, la barurile Continental și Melody, 
sau la Complexul Snagov-sat

Informații si înscrieri la Direcția restaurantelor dd mai 
sus
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Pe adresa
C. F. R.-ului

O VALOROASĂ 
PROPUNERE

TELEGRAMĂ
Președintele Republicii Turcia, FAURI S. KORUTURK, a 

trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consi
liului de Stal al Republicii Socialiste itomânia, următoarea tele
gramă :

Profund mișcat de mesajul de condoleanțe pe care Exce
lență Voastră a binevoit să mi-1 trimită în urma decesului dragei 
mele mame, mă grăbesc să exprim mulțumirile mele cele mai 
sincere.

vizi nd reducerea consumului de energie electrica

și combustibili in transporturile feroviare
Cea mai recentă statistică ne 

arată ca 91 la sută din volumul 
total de prestații la C.F.R. a fost 
preluat de locomotivele moderne 
electrice și diesel construite la 
nivelul tehnicii mondiale. Aceste 
locomotive au un randament e- 
nergetic incomparabil mai hun 
decît locomotivele cu abur, fiind 
însă mult mai pretențioase în ex
ploatare. Avem în vedere, cînd 
ne referim la acest din urmă as
pect, necesitatea menținerii para
metrilor constructivi la valorile 
optime, dat fiind că o mare 
parte din totalul de combustibil 
se consumă pentru transportul 
propriu-zis al mijloacelor de re
morcate.

Luînd în considerare aceste 
lucruri, doctorul ing. Theodor 
Baltac, de la Institutul de studii 
și cercetări transporturi din Ca
pitală, a ajuns la concluzia că se 
pot economisi anual, la nivelul 
economiei naționale, circa 10 mi
lioane kWh energie electrică și 
mai mult de 12 500 tone de mo
torină.

— Pentru aceasta trebuie să 
acordăm o atenție deosebită 
stării tehnice a părții de rulare. 
Cu alte cuvinte, este necesar să 
ne ocupăm cu maximă responsa
bilitate de reglarea părților de 
rulare și, în special, timoneriei 
locomotivei, adică a ansamblului 
frînă-dispozitive mecanice de 
acționare a frînei, și cuplajului 
elastic între boghiuri.

— Neglijarea reglării judicioa
se a acestor elemente are reper
cusiuni directe asupra consu
mului de energie sau de cn n- 
bustibil a vehiculelor feroviare?

— Are, și încă o influență 
mare. Neglijarea acestui dezide-r 
rat a condus la creșterea rezis
tențelor la înaintare a locomoti
velor electrice și diesel exploa
tate la C.F.R. de 1,5 pînă la de 
două ori față de rezistențele la îna
intare specifice locomotivelor a- 
flate în exploatare la alte admi
nistrații de cale ferată din lume. 
Aceasta a generat un supracon- 
sum de energie estimat la nive
lul anului 1973 la peste 10 mi
lioane kWh și 12 500 tone moto
rină. X

— Și ce propuneți, practic, 
pentru eliminarea acestui ne
ajuns ?

— Un lucru pretențios la. pri
ma vedere, dar realizabil, dată 
fiind calificarea cadrelor ce lu
crează la C.F.R., ca și experiența 
acumulată în mai bine de un de
ceniu de cînd se exploatează 
noile și modernele tipuri de 
tracțiune la noi. Acest consum 
suplimentar se poate elimina 
printr-o simplă reglare a părți
lor de rulare ale locomotivei. 
Vreau să precizez că operația se 
poate executa în cadrul reviziilor 
și reparațiilor planificate în de- 
pouri și întreprinderi mecanice 
de reparat material rulant, ca și 
în uzinele constructoare pentru 
locomotivele ce se vor realiza în 
viitor.

— Presupune acest lucru e- 
forturi și investiții deosebite ?

— Nu. Este necesar numai ca 
Institutul de studii și cercetări 
transporturi să facă măsurătorile 
necesare elaborării unei metodo
logii republicane, unice, de veri
ficare a stării tehnice la ieșirea 
din reparații a locomotivelor, 
stabilind limitele optime ale to
leranțelor de reglare. De aseme
nea, trebuie corectată formula 
rezistenței la înaintare a locomo
tivelor din îndrumătorul de 
calcule de tracțiune editat de 
I.S.C.T. în anul 1971. Vă rog să 
rețineți și un alt aspect, deose
bit de important: se poate a- 
junge la aceste rezultate fără 
investiții importante. Asistenta 
tehnică necesară realizării aces
tor operații poate fi asigurată de 
cadrele ce lucrează acum în de- 
pouri și întreprinderile de repa
rații, iar construirea unor even
tuale standuri de probă se poate 
face de către C.F.R. în colabo
rare cu MICMG și MICMUE.

Propunerea merită toată aten
ția, iar organele de resort, spe
răm că i-o vor acorda. Este vor
ba, în fond, de o„însemnată e- 
conomie de energie și combusti
bili, economie la care se poate 
ajunge printr-un efort minim.

IOAN VOICU

în condiții medii de. circulație, la viteza 
de 100 km/oră, o LOCOMOTIVĂ ELECTRICĂ 
consumă anual pentru deplasare proprie : 

•ÎNMOD NORMAL 265.000 KWh
• PRIN REDUCEREA COEFICIENTULUI

fl'lVliBUKWh

I

PRODUCȚIILE S-AU DUBLAT
(Urmare din pag. I)

din acest sector să se facă în 
funcție de producția de lapte 
care o obțin, numărul de viței 
și pentru îngrijire ; un coefi
cient stimulatoriu fiind acordat 
si pentru vacile și junincile 
gestante. Iată de altfel cum s-a 
procedat la calcularea tarifelor 
de plată. Pe baza devizelor de 
lucrări s-a stabilit un fond to
tal de retribuire de 1 244 300 lei. 
Țtnînd ^seamer d'd văîoarea fon
dului de retribuire, de produc
ția ce urmează să se obțină s-au 
calculat apoi tarifele de plată. 
Astfel, pentru fiecare hectolitru 
de lapte tariful este de 40 lei, 
cite o sută de lei pentru un vi

țel obținut, 150 lei pentru o vacă 
gestantă și 18 lei pe lună pen
tru îngrijirea unui animal. Toa
te aceste elemente au fost sta
bilite și lămurite pentru fiecare 
îngrijitor în parte încă de la în
ceputul anului. în angajamentul 
încheiat cu membrii cooperatori 
sînt stabilite graficele de pre
dare a laptelui, precum și tari
ful pe care îl primește pentru 
fiecare litru de lapte obținut. 
Un asemenea mod de organizare 
a/wcmcii. de repartizare, a "sar
cinilor pe fiecare om. asigură o 
răsplată dreaptă a muncii de
puse potrivit aportului la creș
terea producției, la rentabiliza
rea acestei ramuri de activitate. 
Iată de altfel cum au evoluat

• JOI DIMINEAȚA, a părăsit 
Capitala Hans Janitschek, secre
tarul general al Internaționalei 
Socialiste, care a întreprins o 
vizită în țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, oaspe
tele a fost salutat de tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al 
Coimitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste.

• CU PRILEJUL apropiatei 
Zile naționale a Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia,

Simpozion cu tema „Locul șl rolul tineretului In făurirea 
societății socialiste multilateral dezvoltate"

•Sub egida Centrului de cerce
tări pentru problemele tineretu
lui, ieri în Capitală au început 
lucrările simpozionului „Locul și 
rolul tineretului în făurirea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate", la care participă 
cercetători științifici, cadre din 
domeniul educației și învăță- 
mîntului, activiști ai Uniunii Ti
neretului Comunist. In ședința 
plenară au fost prezentate co
municările : „Statutul social al 
tineretului. Locul și rolul tine
retului în procesul făuririi socie
tății socialiste multilateral dez
voltate" ; „Dezvoltarea conștiin
ței socialiste a tinerei generații, 
formarea tineretului în spiritul 
eticii și echității socialiste" ; 
„Tineretul și revoluția științifi- 
co-tehnică contemporană : for
marea și pregătirea noilor gene
rații în raport cu sarcinile ac
tuale și de perspectivă ale dez
voltării societății românești" ; 
„Perfecționarea activității Uniu
nii Tineretului Comunist în con
cordanță cu cerințele programu
lui partidului de construire a 
societății socialiste multilateral 

cîștigurile în cazul a doi tineri, 
membri ai organizației U.T.C. 
Dumitru Andreescu trebuia să 
obțină, în primele zece luni ale 
anului o producție totală de 
lapte de la lotul avut în îngri
jire de 28 000 litri, pentru care i 
se cuvenea un cîștig de peste 
11 000 lei. El a depășit producția 
planificată cu 2 000 litri, pentru 
care a mai încasat suplimentar 
800 lei. La aceste sume se mai 
.adaugă., și veniturile obținute 

"TPerrtru-’^vitei, gestațiile diagnosti
cate și îngrijirea animalelor. 
Astfel că pe total el a realizat 
un venit de peste 17 000 lei. Tî- 
nărului Grigore Matei, care are 
în îngrijire un lot de animale cu 
un potențial productiv mai re

la Casa armatei din Brașov a 
avut loc, joi o adunare festivă.

Au luat parte reprezentanți 
ai organelor locale de partid și 
de stat, oameni ai muncii din 
întreprinderile și instituțiile 
brașovene;

Au participat, de asemenea, 
membri ai Ambasadei R.S.F. 
Iugoslavia la București.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Constantin Cîrțînă, 
prim-secretar al Comitetului 
municfral Brașov al P.C.R., pre
ședintele Consiliului popular 
municipal.

dezvoltate" ; „Participarea tine
retului la înfăptuirea programu
lui de dezvoltare social-econo- 
mică elaborat de cel de-al X-lea 
Congres al P.C.R.".

Discuțiile au continuat în sec
ții pe următoarele teme : „U- 
niunea Tineretului Comunist în 
sistemul vieții social-politice" ; 
„Educarea tineretului în spiritul 
normelor eticii și echității so
cialiste" ; „Integrarea socio-pro- 
fesională a tineretului. Educația 
prin muncă și pentru muncă".

Pe baza studiilor efectuate și 
a experienței practice din mun
ca politică cu tineretul, partici- 
panții la sesiune au subliniat 
posibilitățile oferite tinerei ge
nerații de a se manifesta plenar 
în opera de făurirea societății 
socialiste multilateral' dezvoltate, 
rolul Uniunii Tineretului Comu
nist în formarea unui tineret ac
tiv, multilateral pregătit, cu o 
înaltă conștiință politică.

Lucrările simpozionului con
tinuă.

CRISTIAN IONESCU 

dus, i s-a planificat o producție 
totală de 22 000 litri lapte. Ta
riful de plată fiind mai mare, i 
s-a asigurat și acestui tînăr 
cooperator ca în condițiile în 
care își va realiza sau depăși 
producția planificată să obțină 
venituri egale cu ceilalți coope
ratori, care dispun de efective 
de animale mai productive. Așa 
se explică faptul că la sfirșitul 
primelor zece luni, el a reali
zat un venit total de 16 200 lei, 
apropiat de colegii săi.

Rezultatele obținute de coope
ratorii din Smeeni, faptul că în 
această unitate, în ultimii trei 
ani sectorul zootehnic îsi încheie 
activitatea cu rezultate foarte 
bune, evidențiate și prin cei 
2500 litri de lapte ce se obțin pe 
cap de vacă furajată, reprezin
tă o dovadă convingătoare a 
posibilităților de sporire a pro
ducției și,/implicit, a veniturilor 
membrilor cooperatori pe care 
le oferă munca în acord global.

VIZITA DELEGAȚIEI 
PARLAMENTARE BRITANICE
Miercuri seara, a sosit în 

Capitală o delegație parlamen
tară^ din Marea Britanie, con
dusă de Sir Fitzroy Maclean, 
membru al Camerei Comunelor, 
membru al Partidului conserva
tor, care, la invitația Marii A- 
dunări Naționale, întreprinde o 
vizită în România.

Din delegație fac parte lord 
Strathspey, membru al Camerei 
Lorzilor, membru al Partidului 
conservator, lord Willis, mem-

CRONICA
U.T.C.

Ieri a părăsit Capitala o 
delegație a Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști 
din România, condusă de 
tovarășul Kalman Pusz- 
tai, secretar al Consiliului 
U.A.S.C.R., care va participa 
la Congresul Uniunii Națio
nale a Studenților din 
Franța.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni. delegația a fost sa
lutată de tovarășul Stelian 
Moțiu, secretar al Consiliului 
U.A.S.C.R., de activiiiști ai 
Comitetului Executiv al 
U.A.S.C.R.

★
Ieri a părăsit Capitala, în- 

dreptîndu-se spre Paris, to
varășa Lucia Mihăilescu, 
membră a Birouluj C.C. al 
U.T.C., adjunct de șef de 
secția la C.C. al U.T.C., care 
va participa la Congresul 
Național al Mișcării Tinere
tului Socialist Francez

★
La invitația Uniunii Tine

retului Comunist a sosit în 
țara noastră o delegație a 
Mișcării de Tineret „Con
nolly" din Irlanda formată 
din : Brian Flynn, Brian 
Gormally, membri ai Comi
tetului Executiv Național al 
Mișcării de Tineret „Con
nolly". 

î ANUNȚ î
I întreprinderea de turism, HOTELURI Șl ■

RESTAURANTE BUCUREȘTI

■ Angajează lucrători calificați cofetari, pati- ■
■ seri, plâcintari pentru laboratoarele din Ca- ■

pitală. ■
■ . ■■ Cererile de angajare se primesc la sediul J
■ întreprinderii din str. 13 Decembrie Nr. 4, ser- h
■ viciul producție. *

Tel. 13 69 02 |
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bru al Camerei Lorzilor, mem
bru al Partidului laburist, doam
na Doris Fisher, membru al Ca
merei Comunelor, membru al 
Partidului laburist, JSir Charles 
Taylor, membru al Camerei Co
munelor, membru al Partidului 
conservator, N. G. Carmichael, 
membru al Camerei. Comunelor, 
membru al Partidului laburist, 
Richard Crawshaw. membru al 
Camerei Comunelor, membru al 
Partidului laburist. W.G.O. Mor
gan, membru al Camerei Comu
nelor, membru al Partidului 
conservator.

★
Președintele Marii Adunări 

Naționale a Republicii Socialiste 
România, Ștefan Voitec, a pri
mit. joi dimineața, delegația 
parlamentară britanică, condusă 
de Sir Fitzrby Maclean, mem
bru al Camerei Comunelor, 
membru al Partidului conser
vator.

în timpul convorbirii!, desfă
șurată într-o atmosferă cordia
lă, oaspeții au fost informați 
despre organizarea și activitatea 
Marii Adunări Naționale, au 
luat cunoștință de unele aspecte 
ale vieții economice și social- 
culturale din, România.

★
în aceeași zi, parlamentarii 

britanici au făcut o vizită la Mi
nisterul Afacerilor Externe, 
unde au avut o întrevedere cu 
Vasile Gliga, adjunct al minis
trului afacerilor externe.

★
în onoarea delegației parla

mentare britanice, Comitetul de 
conducere al Grupului parla
mentar pentru relațiile de prie
tenie România—Marea Britanie 
a oferit, joi. un (dejun.

★
Joi după-amiază, delegația 

parlamentarilor britanici a sosit 
la Oradea.

Oaspeții au fost primiți de 
președintele Consiliului popular 
al județului Bihor, Petre Blajo- 
vici.

Stoianovici Lenuța, Brăila, Is- 
trate Rodîca, Hunedoara : Ne 
solicitați detalii în legătură cu 
școala militară de ofițeri femei. 
Pentru că am mai primit scri
sori conținînd întrebări cu pri
vire la aceeași problemă și clin 
partea altor tinere, folosim a- 
cest prilej pentru a răspunde tu
turor celor interesați : centrele 
militare județene au primit din 
partea Ministerului Apărării Na
ționale toate datele, astfel că 
singura soluție, deocamdată, ră- 
mine aceea de a vă adresa ne
mijlocit acestora, unde veți pri
mi toate lămuririle.

Tirlă Georgeta, Galați : Odată 
cu viitoarea extensie a centralei 
telefonice PC. cererea dv. va fi 
rezolvată cu prioritate.

Mihai Elena, Ploiești : Pentru 
a vi se elibera actul solicitat, 
trebuia să depuneți la secreta
riatul ‘ școlii respective o cerere. 
Dv. nu ați avut o cerere înre
gistrată și de aceea nu v-a fost 
eliberat actul.

Cîucă Alexandru, Vîlcea : Dacă 
cunoșteați regulamentul de trans- 
ferări-numiri aprobat prin ordi
nul Ministerului Educației și în- 
vățămîntului, nr. 12316/1969. nu 
v-ați fj socotit nedreptățit. Acest 
regulament stabilește ca motiv 

prioritar, „apropiere de soț (so
ție)". Din această pricină nu vi 
s-a aprobat numirea pe catedra 
solicitată.

Cheoseaua Georgeta, Giurgiu : 
Stațiile de radioficare nu acordă 
salarii crainicilor. Colaborarea 
acestora este răsplătită, acor- 
dîndu-li-se premii în obiecte se
mestrial. Dv. nu vi s-au putut 
acorda nici astfel de premii de
oarece nu ați participat decît la 
trei emisiuni ale stației, fiind 
apoi înlocuită din pricina dic- 
ției necorespunzătoare.

Un grup de tinere de la I.T.B., 
București j Ați fost repartizate 
acolo unde necesitățile întreprin
derii solicitau prezența dv. Cind 
se vor ivi alte posibilități, veți 
fi repartizate în funcțiile cerute. 
Cererea dv. rămine in atenția 
conducerii întreprinderii.

Vasioiu Gheorghe, Cîmpina : 
întrucît aveți domiciliul stabil 
in Cîmpina nu puteți fi încadrat 
pe un post tehnico-administra- 
tiv in București.

Iordache Mihai, Galați : în 
conformitate cu ordinul nr. 
30/128 al Direcției generale linii 
și instalații București, absolven
ții cursului de calificare post li
ceală sint repartizați în funcția 
de montatori II conform legii 
nri 12/1972. După efectuarea u- 
nui stagiu în această funcție veți 
putea fi promovat în funcția de 
montator I.S.C.B., pe baza exa
minării cunoștințelor teoretice și 

practice. Colegii dv. care au fost 
promovați in funcția pe care o 
solicitați, înainte de a urma 
școala, postliceală de electrome
canici I.S.C.B. au lucrat în me
seria respectivă, fiind absolvenți 
ai școlii profesionale și îndepli
nind condițiile de stagiatură.

Frenlescu Cornel, Galați: Con
ducerea Șantierului electromon- 
taj Galați nu are obligația să vă 
asigure, la absolvirea școlii pro
fesionale, un loc de muncă a că
rui natură să vă permită frec
ventarea cursurilor serale la un 
liceu, paralel cu activitatea dv. 
în producție. Cu toate acestea, 
v-a fost asigurat un astfel de 
loc la depozitul de materiale» a- 
vindu-se în vedere dorința dv. 
de a vă continua studiile. Ne- 
respectarea clauzelor contractu
lui de școlarizare, ce l-ați în
cheiat cu Șantierul energomon- 
taj Galați, precum și existența 
acelui angajament semnat de dv. 
prin care vă obligați să plătiți 
cheltuielile de școlarizare in ca
zul aprobării transferului cerut, 
vă obligă să plătiți sumele ce 
v-au fost imputate in mod legal.

Pîrvulescu Gheorghe. Mizil : 
Deoarece ați refuzat posturile pe 
care forțele de muncă din loca
litate vi le-au oferit, cererea dv.

urmează să fie soluționată în 
viitor, in limita posibilităților. 
Dacă bineînțeles nu veți conti
nua să refuzați.

Eliade Bînculescu, Baloteșii, 
jud. Ilfov : Consiliul de condu
cere al B.T.T. a analizat sesi
zarea dv. și a constatat veridi
citatea celor afirmate. în conse
cință, tov. An cu Ion a fost ex
clus din corpul de ghizi al A- 
genției B.T.T. Ilfov, urmînd să 
fie pus și in discuția corpului 
profesoral din cadrul școlii ge
nerale din Tincăbești. Tovarășul 
Goian Viorel, care in calitate de 
organizator de excursii a mani
festat o slabă preocupare pen
tru îndeplinirea acestei îndato
riri, a fost înlocuit.

Butiurcă loan, Reghin : Comi
tetul orășenesc Reghin al U.T.C. 
a cercetat cele sesizate de dv. 
într-adevăr, spațiul de joacă 
destinat copiilor din acel cartier 
nu a fost terminat. Aceasta din 
lipsă de fonduri, materiale și 
mijloace de transport. în măsu
ra posibilităților. Consiliul popu
lar al orașului Reghin va da u- 
nele ajutoare în vederea dării 
în folosință a spațiului respec
tiv. urmind ca direcția școlii și 
organizația U.T.C. din școală să 
organizeze o acțiune mai inten
să pentru a contribui efectiv la 
terminarea lucrării.

Redactorul rubricii 
DOMNIȚA VĂDUVA

• SPORT « SPORT • SPORT
• TENISMENII ROMANI 

Ion Tiriac și Toma Ovici 
s-au calificat în sferturile 
de finală ale probej de sim
plu bărbați din cadrul cam
pionatelor internaționale ale 
Argentinei, competiție care 
se desfășoară în aceste zile 
pe terenurile „Tenis Clubu
lui" din Buenos Aires. în 
„optimi". Ion Tiriac l-a 
învins cu 6—1, 6—4 pe chi
lianul Patricio Cornejo, iar 
Ovici a ciștigat cu 6—1, 0—6, 
6—0 partida susținută cu 
francezul Chanfreau,

• ÎN TIMPUL PREGĂTI
RILOR pe care le face în 
vederea meciului cu Joe 
Frazier, fostul campion mon
dial de box ja categoria grea, 
Cassius Clay, a fost expe
diat Ia i>odea și numărat.

Autorul acestei isprăvi este 
un alt pugilist de talent. 
Ernie Shavers, care, la 14 
decembrie, va lupta într-una 
din semifinalele neoficiale 
ale categoriei cu Jerrry Qu
arry. întrebat de ziariști 
despre acest „Knock down", 
Clay a încercat să minima
lizeze „incidentul", declarînd 
că în sala unde se antrenea
ză el nu este... loc pentru 
două vedete.

• ECHIPA DE FOTBAL 
INDEPENDIENTE Buenos 
Aires va pleca duminică 
spre Roma, unde va întîlni 
în ziua de 28 noiembrie for
mația Juventus Torino în 
finala „Cupei intercontinen
tale". După cum s-a mai a- 
nunțat, echipa Juventus To
rino înlocuiește formația 
Ajax Amsterdam (cîștigătoa- 
rea „C.C.E"), care a refuzat 
să dispute acest joc.

• CELEBRUL FOTBALIST 
BRAZILIAN PELE a semnat 
un contract prin care se an
gajează să comenteze me
ciurile turneului final al 
Campionatului mondial, pro
gramat anul viitor in R. F. 
Germania. Pele își va îm
părtăși impresiile prin in
termediul companiei de te
leviziune „Rekord" și al 
postului de radio „Bandei- 
rante", ambele din Sao 
Paulo.

Se crede că Pele, care nu 
mai joacă de doi ani in echi
pa reprezentativă a Brazi
liei, va abandona definitiv 
activitatea sportivă competi- 
țională, după campionatul 
din R. F. Germania. {

„Trofeul Carpați“ HANDBALUL — 
LUPTĂ STRÎNSĂ PE SEMICERC

CLUJ — prin telefon :
Cea de a treia zi a turneului a 

oferit din nou partide atractive, 
de mari lupte.

IUGOSLAVIA — ROMÂNIA 
11: 22—18 (12—11). Formația 
noastră secundă se părea că va 
avea o. misiune dificilă în fața 
campionilor olimpici. Dar repre
zentanții noștri s-au comportai 
destul de bine. Ei au luptat 
uneori de la egal la egal cu pu
ternicii lor adversari. Au greșii 
însă mult în fazele finale, cînd, 
datorită lipsei de concentrare și 
de precizie au ratat ocazii favo
rabile. Totuși, la un moment 
dat, au reușit să egaleze (12—12) 
în minutul 31, însă n-au putui 
ține ritmul experimentatei echi
pe iugoslave, cedînd în final la 
o diferență pe care o conside
răm onorabilă: 4 puncte. E
drept, nici oaspeții n-au forțat 
nota prea mult.

U.R.S.S, — DANEMARCA : 
23—19 (10—8). Meciul debu* 
tează cu o sărbătorire: 125 de 
selecționări în națională a dane
zului Arne Andersen. Întrecerea 
e foarte aprigă. Danezii nu mai 
sînt în verva pe care au avut-o 
în meciul cu echipa R.D.G. So
vieticii sînt foarte siguri și ho
ta rîți în apărare, iar în atac au 
pătrunderi rapide în fată și 
punctează — chior și cînd au 2 

CONCURSUL CU PREMII

..RECUNOAȘTEȚI 
INTERPRETUL ?"

organizat pentru popularizarea actorilor și a dramaturgiei 
originale românești, se încheie pe data de 31 decembrie 
1973.

Pînă Ia această dată se mai pot trimite buletinele de 
concurs decupate din pliantul ce formează tema con
cursului, pe adresa : A.T.M. str. Filimon Sîrbu nr. 16, 
Oficiul Poștal nr. 22, București 1. cu indicația pe plic : 
pentru concursul „Recunoașteți interpretul ?".

Tragerea la sorți a premiilor va avea loc la București, 
la 31 ianuarie 1974.

Pliantul Ia prețul de 4 lei se găsește de vînzare la toate 
casele de cultură, agenții teatrale, chioșcuri de ziare și 
tutungerii din întreaga țară.

eliminați — reușind să termine 
repriza cu 2 puncte avantaj. 
După pauză, danezii par mai 
deciși în acțiune. Ei combină 
mai sigur și reușesc să egaleze 
la 10-10 dar nu pot ține pasul și 
înregistrează a doua înfrîngere 

ROMÂNIA I — R.D.G. : 
21—20 (11—9). Partida vedetă 
oferă spectatorilor mai mult 
handbal. A fost o încleștare 
foarte dinamică și spectaculoasa. 
Pe măsura reputației campioni
lor și vicecampionilor lumii. 
Cele două echipe și-au măsurat 
forțele cu ambiție. Primul gol îl 
înscriem noi prin Birtalan care 
intră în echipă mai mult pentru 
atac. Și punctează mereu. Dar și 
adversarii, se țin strîns : după 
1—1 ne detașăm la 3—1, apoi 
din nou egalitate 6—6. Se in-, 
staurează un anume echilibru : 
7—7. Prima repriză se încheie 
cu un avantaj doar de 2 puncte 
pentru tricolori: 11—9.

In repriza secundă echipa 
noastră joacă mai bine o peri
oadă atît în apărare cît și în 
atac. Dar, după ce s-a văzut 
conducînd — la un moment dat 
cu 5 puncte — a început, potri
vit unei mai vechi metehne, să 
se joace cu situațiile. Și adver
sarii au recuperat pînă la un 
punct diferență.

VASILE CĂBULEA

Oile pasc alene pe un fost teren de fotbal. „N-avem fonduri..." spune președintele asociației 
sportive. In realitate, nu de fonduri se duce lipsă...

(Urmare din pag. I)

me, să ne tot plîngem că anu- 
miți factori nu sprijină din 
punct de vedere material acti
vitatea ' sportivă din comună. 
Fără a afirma că nu există și 
asemenea situații criticabile, de 
neonorarea unor obligații re
glementate prin hotăriri ferme, 
trebuie să arătăm că mai îna
inte de toate însăși asociația, 
președintele ei, secretarul U.T.C. 
din comună sînt cei care nu-și 
cer drepturile și așteaptă pasivi 
să primească ceea ce li se cuvi
ne. Dacă li se virează ceva, 
cu atît mai bine ; dacă nu, ei 
justifică prin felurite argumen
te inactivitatea asociației : fluc
tuația tinerilor (comunele Mil- 
cov și MoVilița), apa Milcovului 
inundă terenul de fotbal (comu
na Andreiașu), dezafectări de 
terenuri sportive (comuna Măi- 
cănești) și cite altele. Așa se 
face că tineri, ca cei din Obre- 
jița, string bani ca să-și poată 
cumpăna o minge — singurul 
„material și echipament spor
tiv" al unei asociații cu peste 
150 de membri. Iar dacă aso
ciația n-are nici o pretenție fa
ță de C.A.P., să zicem, aceasta 
alocă întreg fondul destinat ac
tivităților social-culturale pen
tru alte obiective de interes co
mun ale satului : instrumente 
muzicale pentru căminul cul
tural, televizor, radio etc. Doar 
n-o să fie așteptați la infinit ei, 
sportivii, să-și ridice niște bani 
care s-ar pierde nefolosiți la 
încheierea exercițiului bugetar 
pe anul în curs. Așa că, în ul
timă instanță, despre spirit gos
podăresc este vorba, despre 
preocuparea de a ne ajuta sin
guri și nu a ne tot ' plînge. 
Două comune, Fitionești și Pău- 
nești, au instituit cupe locale 
pentru handbal ; la Adjud, me
canizatorii de la I.A.S. își dis
pută la popice un trofeu de

venit cunoscut și tradițional în 
județ. Și nu este o simplă co
incidență faptul că aceleași trei 
asociații sportive se preocupă cu 
multă chibzuință tocmai de pro
blemele lor bugetare. Altele — 
Soveja, Rucăreni, Drâgosloverii, 
Tifești, Străoane de Sus — ne- 
vrînd parcă să țină seama de 
adevărul proverbului cu „copi
lul care nu plînge...", rămân în 
espectativă așteptind ca mai în- 
tîi să li se vireze niște fon-

SPIRITUL

duri (cine ? din partea cui ? nici 
măcar asta nu se știe exact !) 
și abia apoi să încerce să în
cropească ceva. Dar parcă îți 
vine în minte povestea lui 
Creangă cu posmagii cei muieți 
cînd afli că este posibil ca se
cretarul U.T.C. din comuna Mil- 
cov, Gheorghe Ștefan, să ră
tăcească prin sertarele asocia
ției sportive (ce o fi ținînd în 
ele ? situații ? dări de seamă 
despre „activitatea" din teren 
care nu există ?) o adresă co
mună a U.T.C., C.J.E.F.S. și 
U.J.C.A.P. expediată acum mai 
bine de două luni de zile...

Fără a avea pretenția că ofe
rim soluții, dar dacă fie și în
tr-o singură duminică profeso
rul de educație fizică, secreta
rul U.T.C. sau măcar un instruc

tor voluntar ar impune atenției 
conducerii C.A.P., primarului 
sau școlii din comună o ac
țiune sportivă bine organizată, 
aceasta ar constitui cel mai te
meinic argument în favoarea sa
tisfacerii cererii lor ulterioare, 
legitime : iată, aceștia sîntem 
noi, sportivii, asta putem, ono- 
rați-vă obligațiile ! Se poate 
discuta, abia, de la acest punct 
încolo, de ce în unele situații 
cooperativa și U.J.C.A.P. (pre
ședinte Ion Cotigă) se lasă greu 
în ceea ce privește alocarea 
fondurilor, obligație înscrisă 
negru pe alb în dispozițiunile 
Uniunii naționale a cooperative
lor agricole' de producție. „Este 
necesară o preocupare sporită, 
din partea asociațiilor sporti
ve sătești din județul nostru, 
în această perioadă, pentru a- 
sigurarca fondurilor și venitu
rilor lor proprii — ne spunea 
Nicolae Maxineanu, șeful sec
ției Sport, turism și pregătirea 
tineretului pentru apărarea pa
triei a Comitetului județean 
Vrancea al U.T.C. Aceasta, mai 
ales pentru că se află în pre
gătire campania construirii de 
baze sportive model, de func
ționalitate crescută, pe care o 
lansăm".

La Dumitrești, o astfel de 
bază tip, în două variante — 

■pe zgură și asfalt — a și înce
put să prindă contur. Pentru 
zona montană (comunele Valea 
Sării, Bordești, Vidra etc.) s-au 
pregătit proiecte special a- 
daptate. în luna mai a anului 
viitor proiectele — deocamdată 
schițe multiplicate și avizate 
tehnic — vor deveni realități 
și în funcție de posibilitățile 
materiale ale fiecărei asociații, 
în plus, să nu uităm, sfîrșitul 
anului și implicit al exercițiu
lui bugetar — cum spun oame
nii finanțelor — se apropie. Să 
ne dovedim spiritul gospodă
resc !



în Comitelui pentru problemele 

sociale și umanitare al Adunării 
Generale a 0. N. U. a fost adoptat

Documentul inițiat de
România privind

problemele tineretului
COMITETUL PENTRU PROBLEMELE SOCIALE ȘI UMA

NITARE al adunării generale a adoptat cu iot 
'OTURI PENTRU, NICI UNUL CONTRA, PROIECTUL DE 
TEZOLUȚIE INIȚIAT DE ROMANIA — CĂREIA I S-AU 
XLĂTURAT ALTE 22 DE STATE IN CALITATE DE CO
AUTOARE — SUPUS LA PUNCTUL „SITUAȚIA SOCIALA 
A TINERETULUI LUMII".

Documentul, intitulat „ACȚIUNI CONCERTATE LA NI
VEL NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL PENTRU A RĂS
PUNDE NEVOILOR ȘI ASPIRAȚIILOR TINERETULUI ȘI A 
’KOMOVA PARTICIPAREA SA LA DEZVOLTAREA NA

ȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALA", înglobează propunerile 
de măsuri, ideile și sugestiile avansate de eei peste 80 de 
reprezentanți ai statelor care au luat cuvîntul la dezbaterea 
punctului.

Rezoluția atrage atenția statelor lumii „asupra complexi
tății problematicii tinerei generații in raport cu realitățile 
lumii de astăzi și exigențele lumii de miine", subliniind că 
„datorită existentei sărăciei in masă și repartiției inadecvate 
a bogățiilor și serviciilor în lume, cea mai mare parte a ti
neretului continuă să intimpine grave dificultăți in rea
lizarea aspirațiilor și satisfacerea nevoilor lor individuale 
fundamentale pe plan social și economic, in special în ce 
privește sănătatea, educația, formarea, munca și participa
rea la dezvoltarea națională, regională și internațională", în 
acest context, documentul relevă „necesitatea de a se lua 
noj măsuri pe plan național și internațional in vederea defi
nirii și garantării drepturilor tineretului, astfel incit să se 
asigure satisfacerea adecvată a necesităților și aspirațiilor 
sale".

Rezoluția cheamă statele membre „să-și intensifice efor
turile pentru aplicarea principiilor enunțate in instrumen
tele internaționale adoptate de Organizația Națiunilor Uni
te in diferite domenii privitoare la tineret". In acest sens, 
se subliniază necesitatea axării politicilor și programelor pe 
Îndeplinirea sarcinii asigurării participării depline a tinerei 
generații in toate domeniile vieții și activității naționale, 
adoptarea de măsuri pentru crearea de locuri de muncă ti
nerilor, in scopul reducerii șomajului din rindurile lor, 
crearea de condiții adecvate pentru participarea tineretului 
ia transpunerea in viață a obiectivelor strategici internațio
nale a dezvoltării. Organismele competente din sistemul 
"i.N.U. sînt chemate să asigure mai multe facilități in do
meniile invățămintului și formării de cadre pentru tinerii 
lin Africa de Sud și teritoriile neautonome.

Documentul adoptat „recomandă ca rapoartele Natiuni- 
’or Unite asupra tineretului să acorde o mai mare atenție 
Olului tinerei generații in lumea de astăzi, rolului Pe care 
ineretul il are in acțiunile popoarelor vlzind realizarea de- 
>lină a principiilor Cartei Națiunilor Unite, pentru pace și 
cooperare internațională, pentru lichidarea colonialismului, 
t dominației străine, a discriminării rasiale și apartheidu- 
ui. pentru promovarea progresului și justiției in întreaga 

lume".
Cei mai important alineat al proiectului de rezoluție con

ține cererea adresată Consiliului Economic șl Social al 
O.N.U. „de a studia posibilitatea redefinirii unei politici 
internaționale privind antrenarea tineretului, la nivel na
țional și internațional, inclusiv oportunitatea elaborării unui 
document internațional" in materie.

<

de peste hotare
0 nouă filială

România
• In orașul Tampere, im

portant centru industrial și 
cultural din partea centrală 
a Finlandei, s-a constituit, 
Ia 21 noiembrie, o nouă fi
lială a Asociației de priete
nie Finlanda — România. La 
festivitățile • organizate eu 
acest prilej, care au inclus 
deschiderea expoziției de fo
tografii „România azi“, au 
participat președintele Con
siliului municipal al orașului, 
Vilho lîalme, și ambasadorul 
țării noastre la Helsinki, 
Constantin Vlad. Din partea 
ambasadei române au fost 
donate Bibliotecii distric
tuale din Tampere un număr 
de lucrări, în limba finlan
deză și în limbi de circula
ție internațională, ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
precum și lucrări de litera
tură social-politică și bele
tristică din România.

Consens în problema creării

în Comitetul pentru proble
mele politice și de securitate 
al Adunării Generale au luat 
sfîrșit dezbaterile asupra unuia 
dintre cele mai i 
puncte ale agendei 
„Crearea condițiilor 
pentru accelerarea 
rii ' •
Coreei1 
președintelui Comitetului, 
basadorul Otto Borch (Dane
marca), care a anunțat realiza
rea unui consens între coauto
rii proiectului de rezoluție al 
țărilor socialiste și nealiniate, 
între care și România, și ai pro
iectului de rezoluție occidental, 
de a nu supune aceste docu
mente votului prezentei sesiuni. 
Totodată, prin acest consens, 
președintele Comitetului politic 
a fost' împuternicit să facă ur
mătoarea declarație, cu putere 
de hotărîre : „Se ia notă cu 
satisfacție de faptul că a fost 
publicat un Comunicat comun 
de către Nordul și Sudul Coreei 
la 4 iulie 1972, care prevede ur-

importante 
i sale —- 

favorabile 
reunifică- 

independente și pașnice a 
1“ — printr-o declarație a 
........... ..... ........... am-

Dezvoltarea
colaborării

economice dintre
România si

Dilemele

Conferința de presă a 
secretarului de stat al S.U.A.

Secretarul de stat al S.U.A., 
Henry Kissinger, și-a exprimat 
speranța miercuri seara, în ca
drul unei conferințe de presă, 
că procesul negocierilor de pace 
în Orientul Apropiat va începe 

in luna decembrie.
Accentuând că „o soluționare 

pur militară a problemelor din 
această zonă este imposibilă**, 
Kissinger a precizat, între altele, 
că în concepția Statelor Unite 
reglementarea situației trebuie 
să aibă la bază retragerea tru
pelor israeliene de pe teritoriile 
arabe ocupate, în termenii re
zoluției 242 a Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967,

garantarea securității tuturor 
statelor din regiune, soluționa
rea problemei palestiniene. Se
cretarul de stat american, oma
giind „rolul eficace" jucat de 
O.N.U. în cursul recentului con
flict, a apreciat că viitoarea con
ferință de pace trebuie să se 
desfășoare sub auspiciile Orga
nizației Națiunilor Unite. Kis
singer a menționat că guvernul 
american speră să poată anunța 
săptămina viitoare ajungerea la 
un acord asupra datei și locului 
conferinței, precum și asupra 
componenței sale.

mătoarele trei principii în le
gătură cu reunificarea Coreei :

a) Reunificarea Coreei trebu
ie realizată în mod independent, 
fără sprijinul forței străine sau 
prin intervenția ei ;

b) Reunificarea Coreei trebuie 
realizată prin mijloace pașnice, 
fără a se recurge la folosirea 
armelor împotriva celeilalte 
părți ;

c) Trebuie promovată marea 
unitate națională.

Se exprimă încrederea gene
rală că Sudul și Nordul vor 
continua dialogul și vor înfăp
tui schimburile lor multilate
rale și cooperarea, în spiritul 
principiilor de mai sus. astfel 
incit să se grăbească reunifica
rea independentă și pașnică a 
țării.

Adunarea generală hotărăște 
să dizolve Comisia Națiunilor 
Unite pentru Unificarea și Re
facerea Coreei (UNCURK).

Elaborarea acestui important 
document a fost salutată de 
numeroase delegații ale state
lor membre ale Organizației ca 
un element încurajator și sem
nificativ pentru modul în care 
Organizația Națiunilor Unite 
încearcă în prezent să abordeze 
problema coreeană, să repare 
erorile comise în trecut prin 
imixtiunea în treburile interne 
ale poporului coreean și tole
rarea folosirii auspiciilor O.N.U. 
în scopul promovării unor in
terese străine principiilor Car
tei și scopurilor sale.

în încheierea dezbaterilor Co
mitetului politic al Adunării 
Generale asupra problemei co
reene, a luat cuvîntul Li Jong 
Mok, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, șeful delega
ției de observatori a R.P.D. Co
reene la ............. — —
bitorul a 
poporului 
țării sale 
mit din 
state membre în îndeplinirea 
aspirațiilor legitime de unitate 
națională ale întregului popor 
coreean.

R. P. D. Coreeană

Națiunile Unitei Vor- 
exprimat gratitudinea 
coreean, a guvernului 
față de sprijinul pri- 
partea a numeroase

La Phenian s-au încheiat lu
crările celei de-a IV-a sesiuni 
a Comisiei interguvernamentale 
consultative pentru colaborare 
și cooperare economică . între 
Republica Socialistă România și 
R.P.D. Coreeană. La lucrările 
Comisiei au participat, din par
tea română, delegația econo
mică guvernamentală condusă 
de Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, minis
trul comerțului exterior, iar din 
partea coreeană, delegația eco
nomică guvernamentală condusă 
de Țoi Jai U, vicepremier al 
Consiliului Administrativ al 
R.P.D. Coreene.

La încheierea lucrărilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosfe
ră caldă, prietenească, s-a sem
nat protocolul sesiunii, care 
prevede o importantă dezvoltare 
a colaborării dintre cele două 
țări în domeniile industriei con
structoare de mașini, industriei 
miniere, industriei chimice, in
dustriei materialelor de con
strucții și altele. Totodată, s-au 
semnat convențiile cu privire la 
construirea de către România 
în R.P.D. Coreeană a unei fa
brici de televizoare și a unei 
fabrici pentru producerea Vita
minei C.

Cu același prilej, a fost în
cheiat și protocolul cu privire 
la schimburile comerciale pe 
anul 1974, care prevede o sub
stanțială sporire a volumului de 
livrări reciproce pentru anul 
viitor. Protocolul și celelalte 
documente au fost semnate de 
Ion Pățan și, respectiv, de Țoi 
Jai U și Ke In Te, ministrul co
merțului exterior al R.P.D. Co
reene.

Benzina din cărbune

Criza energetică și preocupări 
pentru combaterea ei

îngrijorarea privind penuria de resurse energetice se ni 
nifcstă — în paralel cu trecerea la raționalizarea consumi 
rilor de carburanți lichizi, la interdicțiile privind circulații 
automobilistică în zilele de duminică și sărbători, cu redu
cerea temperaturii în birouri și locuințe, a iluminatului pu
blic — și prin căutarea unor noi resurse de energie, prin 
accelerarea, cercetărilor științifice în acest domeniu, sau chiar 
prin reactivizarea unor proiecte mai vechi, abandonate.

în R. F. Germania se discută readucerea „la zi" a unor 
cercetări și realizări privind transformarea cărbunilor in 
carburanți fluizi, într-un proces de distilare. Pe la sfîrșitul 
anilor 1930 se obțineau deja carburanți sintetici în mari în
treprinderi prin „lichefierea" combustibililor solizi. Două 
mari unități produceau circa 1200 090 de tone anual. Una 
din dificultățile obținerii unor asemenea carburanți — în 
cantități industriale — constă în costul lor mult mai ridicat, 
comparativ cu cel al produselor rezultate din rafinarea țițe
iului. Principala cauză a acestui decalaj provine din costu
rile înalte pe care le ințplică extracțiile carbonifere. Penuria 
de petrol, faptul că zăcămintele petroliere nu sînt nelimitate 
față de foamea crescîndă de energie, determină, se pare, re
venirea la vechiul proiect, cu atît mai mult cu cît R.F. Ger
mania deține bogate zăcăminte de cărbuni. Potrivit specia
liștilor, cel mai adecvat pentru procesul de hidrare este 
lignitul. Datorită capacității de reacție chimică superioară 
și din cauza marelui procentaj de oxigen, lignitul poate fi 
mai ușor prelucrat decît huila. Se apreciază că din acest 
motiv din lignit pot fi fabricați carburanți cu 25 la sută mai 
ieftini decît cei obținuți din huilă. în Renania, în apropierea 
orașului Koln, se găsesc cele mai mari zăcăminte compacte 
de lignit din Europa occidentală. Ele sînt estimate la 55 mi
liarde de tone și ar fi suficiente pentru a asigura apro
vizionarea R. F. Germania cu carburanți sintetici timp de 
mai multe decenii, cu condiția construirii instalațiilor ne
cesare.

Congresul U.D.R. n-a 
fost o simplă manifes
tare de rutină, menită 
să completeze un 
dițional calendar poli 
tic, ci s-a dovedit 
conceput drept o de
monstrație de vitali
tate a ceea ce în mod 
frecvent se denumește 
„post-gaullismul".

tra

ci fi

N
atural, bilanțul este 
apreciat în mod di
ferit. Unii comen
tatori evidențiază 
„coeziunea", alții 
„persistența deza

cordurilor". în fond, principalul 
partid guvernamental a încer
cat să-și definească rolul în 
viața politică franceză, să-și 
clarifice pozițiile în problemele 
esențiale ale situației interne 
și externe (dar mai ales inter
ne). S-a simțit în întreaga des
fășurare a Congresului U.D.R.
(Uniunea Democraților pentru
Republică) dorința de a „strîn- 
ge rindurile" pentru a contra-

e --------------

cara influența crescîndă a stîn- 
gii, abordarea prioritară a unei 
problematici sociale și economi
ce fiind simptomatică în acest 
sens.

Dezbaterile au fost marcate 
clar de o evoluție generatoare 
de incertitudini. Dosarele difi
cile ale acestui moment — de 
la Orientul Mijlociu și penuria 
mondială de resurse energetice 
pînă la maladiile inflaționiste 
care tind să se agraveze — s-au 
impus pe agenda congresului. 
Cei 6 000 de delegați reuniți la 
Nantes n-au putut ignora o rea
litate complexă care solicită 
mai mult decît simple declara
ții de bune intenții sau promi
siuni pentru un viitor nedefi
nit.

Aparent, dacă judecăm după 
rezultatul voturilor, U.D.R. a 
regăsit, cel puțin în parte, „co
eziunea internă" (FRANCE 
PRESSE). Examenul amănunțit 
al intervențiilor și al concluzii
lor congresului U.D.R. conduce 
totuși Ia ideea că, reafirmînd 
devotamentul față de gaullism, 
dorința de a continua opera ge
neralului, formația guvernamen
tală „a preferat să salveze fa
țada" — cum aprecia COMBAT. 
La rindul său, FRANCE PRESSE 
scrie despre un „reflex de co
eziune" datorat probabil, în bu
nă măsură, temerii de a putea 
vedea — mai devreme sau mai 
tirziu — U.D.R. îndepărtat de 
la putere în eventualitatea unui 
scrutin. în unele probleme-cheie 
s-a profesat ambiguitatea de 
natură să evite aprofundarea 
unor divergențe care există și 
care nu au fost eliminate la 
Nantes („ambiguitățile, curen
tele și contradicțiile subzistă,

ele fiind chiar accentuate** — 
considera LE MONDE). Un joc 
politic subtil angajat între pro
tagoniștii formației îngăduie să 
se prevadă regrupări cu efecte 
multiple. S-a remarcat, în spe
cial, afirmarea lui Jacques Cha- 
ban-Delmas ca posibil candidat 
al gaulliștilor la președinția 
Franțej *n 1976. LE MONDE se 
întreba : „După efe au depășit 
impasul post-gaullismului, mem
brii U.D.R. se gindesc 
post-pompidoulism

Congresul U.D.R. s-a 
șurat pe fundalul unei 
interne caracterizată 
creștere galopantă a prețurilor 
și o neliniște a păturilor largi 
de salariați, afectate cel mai 
grav de scumpirea vieții. Pro
blemele inflației au reprezen
tat preocuparea nr. 1 și la șe
dința guvernului la care preșe
dintele Pompidou a evidențiat 
necesitatea unor măsuri imedi
ate (adoptabile în 15 zile sau 
maximum 3 săptămîni) care să 
mențină puterea de cumpărare a 
francezilor în fața asaltului in
flaționist. FRANCE PRESSE a- 
firma că lupta împotriva infla
ției a căpătat prioritate absolu
tă față de toate celelalte pro
bleme interne. Guvernul, ca și 
opoziția, patronatul, ca și sindi
catele sînt preocupate în prin
cipal de consecințele fenomenu
lui inflaționist. Patronatul a su
gerat „blocarea puterii de cum
părare a salariilor**, idee refu
zată de mișcarea sindicală. Pro
blema a căpătat noi dimensiuni 
prin decizia sindicatelor de a 
recurge la greva generală. Con
fruntările se anunță ascuțite.

deja la
desfă- 

situații 
printr-o

EUGENIU OBREA

O etapă importantă 
pe drumul spre soluțio
narea complexului „do
sar al Ulsterului" a fost 
parcursă.

Speranțe în Ulster

I) upă zece ore de 
dezbateri neîntre
rupte, cele trei 
.irincipale partide 
politice din Irlan
da de nord (Parti

dul Unionist — protestant, Par
tidul Laburist Social-Democrat- 
catolic și Partidul Alianței — 
grupare interconfesională), care 
dețin împreună 48 din cele 78 
de mandate parlamentare, au 
ajuns miercuri Ia un acord cu 
privire la componența unui or
ganism executiv al noii Adunări 
de la Belfast.

însemnătatea politică a mo
mentului poate fi apreciată da
că relevăm că pentru prima oară 
după 50 de ani de guvernare 
exclusivă, a grupărilor de dreap
ta protestante, Ulsterul va 
avea un organism executiv „co
legial** format atît din reprezen
tanți ai majorității protestante, 
cît și din reprezentanți ai mino
rității catolice.

Virtuțile dialogului început 
intre cele două comunități din 
Ulster apar acum evidente. Cele 
șapte săptămîni de convorbiri 
minuțioase au dat roade și exis
tă premise ca Irlanda de nord să 
fie guvernată începînd din 
martie 1974 de noul organism

executiv, Londrei rămînîndu-i 
doar unele prerogative limitate.

Evident, lumina care s-a ivit 
la capătul tunelului întunecat 
al dramei Ulsterului nu înseam
nă că pericolele au dispărut și 
că dificultățile rămase ar fi 
minore, Extremiștii din ambele 
comunități nu sînt, desigur, dis
puși să cedeze terenul. Aceasta 
o indică persistența incidente
lor sîngeroase, exploziile și 
atentatele care continuă. Aceas
ta reiese și din puternica opo
ziție pe care a întîmpinat-o în 
propriul său partid — Unionist 
— liderul protestant Brian Faul
kner, exponent al unei poziții 
mai moderate (marți, Consili
ul partidului unionist a apro
bat cu o majoritate infimă, de 
numai 10 voturi — 379 contra 
369 —- politica de participare a 
minorității catolice la exercita
rea puterii).

Dacă nu poate fi minimaliza
tă ponderea și influența pe ca
re o mai dețin cercurile ex
tremiste din cele două comuni
tăți, nu este mai puțin clară 
evoluția pozitivă care s-a con
turat in Irlanda de nord în ul
tima perioadă. „Tendința spre 
dialog — notează coresponden
tul agenției FRANCE PRESSE 
la Belfast — a devenit irezisti
bilă. în urmă cu numai cîteva 
luni, în primăvară, un dialog 
constructiv între catolici și pro
testanți părea încă imposibil.

de domeniul fanteziei. In urmă 
cu numai cîteva săptămîni, la 
începutul rundelor de negocieri, 
in octombrie, domina opinia că 
problema repartizării locurilor 
în organismul executiv va a- 
runca in aer întreg procesul de 
negocieri din cauza pozițiilor a- 
parent ireconciliabile ale unio- 
niștilor și interlocutorilor lor".

S-ar putea spune că după ani 
dramatici asistăm la un nou 
început in Ulster. Ascensiunea 
elementelor moderate care în
cep să-și impună punctul de 
vedere atestă faptul Esențial 
că opinia publică nord-irlandeză, 
traumatizată vreme îndelungată 
de „caruselul terorismului" iși 
revine și cere mereu mai ener
gic o rezolvare de fond, echi
tabilă, a complexului dosar al 
Ulsterului. Dosar care, dincolo 
de aspectele exterioare de or
din religios, are profunde im
plicații sociale. Remarcînd fap
tul că in ultimul timp în Irlanda 
de nord s-a înregistrat o în
viorare a situației economice și 
că numărul șomerilor a scăzut 
simțitor, mulți observatori opi
nează că asemenea progrese ar 
putea contribui la crearea cli
matului necesar soluționării 
conflictului.

în lumina evoluțiilor pozitive 
din Ulster, acordul realizat 
miercuri la Belfast, îndreptățeș
te speranțe.

P. NICOARA

în aceeași zi, Henry Kissim- 
ger a conferit cu ministrul is- 
raelian al afacerilor externe, 
Abba Eban, căruia, potrivit a- 
ge’nției FRANCE PRESSE, i-a 
expus punctul de vedere al 
S.U.A. privind convocarea con
ferinței de pace asupra Orien
tului Apropiat. După întrevede
re, Abba Eban a informat că 
„ideile utile** formulate de Kis
singer vor fi studiate de oficia
litățile israeliene după revenirea 
sa la Tel Aviv. Eban a mențio
nat că guvernul țării sale nu-și 
va putea asuma un angajament 
obligatoriu decît ddpă alegerile 
legislative de la 31 decembrie, 
dar că începerea negocierilor 
înainte de această dată este 
utilă.

Sesiunea comisiei 
interguvernamentale

româno-polone

Cooperarea 
economică

româiio-italiană
Din inițiativa Confederației 

Generale a Industriei Italie
ne (CONFINDUSTRIA) a fost 
organizată la Milano o masă 
rotundă, avind drept temă 
„Crearea societăților mixte 
de producție și comercializa
re in Republica Socialistă 
România**. Au luat parte re
prezentanți ai Ministerului 
Comerțului Exterior al Ita
liei, conducători și delegați a 
peste 80 de firme economice 
și instituții bancare, a unor 
institute și camere de co
merț exterior. Au fost pre
zent i, de asemenea, membri 
ai Ambasadei și ai Agenției 
economice române.

Subliniind în cuvîntul său 
introductiv că, Confederația 
Generală a Industriei Italie
ne a inițiat această acțiune 
din dorința de a oferi po
sibilitatea prospectării și gă
sirii de noi și importante căi 
de dezvoltare a relațiilor eco
nomice dintre Italia și Româ
nia, de a extinde cooperarea 
industrială și tehnică dintre 
firmele italiene și cele româ
ne, avocatul Giorgio del Giu- 
dice, președintele Grupului de 
lucru al CONFINDUSTRIEI 
pentru legăturile cu țările 
socialiste, a evidențiat, în a- 
celași timp, evoluția deosebit 
de favorabilă pe care au cu
noscut-o îndeosebi în ultimul 
timp, raporturile economice 
dintre cele două țări.

La rindul său, ambasado
rul României la Roma, Iacob 
Ionașcu, a relevat importan
ța deosebită a vizitei pe care 
a efectuat-o în Italia pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, în primă
vara acestui an, perspective
le pe care aceasta le-a des
chis pentru intensificarea 
cooperării dintre cele două 
țări.

Dialogul fructuos care s-a 
desfășurat cu ocazia mesei 
rotunde, va continua cu pri
lejul propunerilor concrete de 
înființare a unor societăți 
mixte de producție în țara 
noastră, atît din inițiativa 
părții române, cît și a firme
lor italiene.

• PREȘEDINTELE URHO 
KEKKONEN a semnat acordul 
de schimburi libere dintre Fin
landa și Piața comună, ratificat 
de parlament săptămina trecută. 
Acordul va intra în vigoare la 
începutul anului viitor.

La Consiliul de Miniștri au 
început lucrările celei de-a 9-a 
sesiuni a Comisiei interguver- 
namentale româno-polone de 
colaborare economică. Delega
ția română este condusă de Ja
nos Fazekas, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, preșe
dintele părții române în comi
sie, iar delegația polonă de 
Jozef Tejchma, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone, președintele părții 
polone în comisie.

Potrivit ordinei de zi conve
nite, Comisia interguvemamen- 
tală examinează modul de des
fășurare a colaborării economi
ce, în perioada de la sesiunea a 
8-a a comisiei și pînă în pre
zent, activitatea de- colaborare 
și specializare în producție, mo
dul de desfășurare a schimbu
rilor comerciale și măsuri pen
tru dezvoltarea lor în conti
nuare, activitatea comisiei ro
mâno-polone de colaborare teh-

nico-științifică, informarea des
pre stadiul consultărilor în pro
blema coordonării planurilor de 
dezvoltare economică ale Româ
niei și Poloniei pe perioada 
1976—1980.

La lucrări participă Aurel 
Duca, ambasadorul României la 
Varșovia.

La Varșovia a avut loc, la 21 
noiembrie, o întîlnire între Ni
colae M. Nicolae, ministru se
cretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior al Republicii 
Socialiste România, și Tadeusz 
Olechowski, ministrul comerțu
lui exterior al Republicii Popu
lare Polone. Cu acest prilej, cei 
doi miniștri au purtat discuții 
în legătură cu dezvoltarea 
schimburilor de mărfuri între 
cele două țări în 1974 și 1975 și 
au făcut un schimb de păreri 
cu privire la situația conjunctu- 
rală actuală pe piața mondială.

i II. P. BULGARIA
Gdansk, Gdynia, So

pot. Trei orașe situate 
pe litoralul baltic po
lonez a căror tinerețe 
au un element comun : 
studenții. 26 000 de 
studenți, dintre care 
aproape 16 000 urmea
ză cursurile la zi ale 
celor 8 institute de 
invățămint superior.

HEBDOMADAIRE 
POLONAIS informa 
recent că din cei a- 
proximativ 40 000 de 
studenți polonezi care 
și-au terminat în acest 
an studiile superioare, 
peste 800 sînt absol
venți ai Universității 
din Gdansk. Este cea 
de a treia promoție. 
Fiindcă Universitatea 
din Gdansk, devenită 
important centru al 
științei, învățămîntu- 
lui și culturii de pe 
litoralul polonez, se 
numără printre cele 
mai noi din Polonia. 
Ea pregătește specia
liști în domeniul fi
lologiei, istoriei, pe
dagogiei, economiei și 
dreptului. In felul a- 
cesta, Gdanskul repre
zintă un centru știin
țific și de invățămint 
de importanța 
din Katowice, 
law, Poznan și Lodz.

Dar, cum e și firesc, 
numărul cel mai ma
re de studenți îl au 
Școlile superioare de 
marină și Institute
le politehnice din 
Gdansk și Gdynia 
care pregătesc cadre 
necesare economiei 
maritime.

Dintr-o statistica a- 
părută la Gdansk re

celor 
Wroc-

zultă că în centrele 
de cercetare de pe 
lingă Academia de 
Științe — care depă
șesc cifra de 30 — își 
desfășoară activitatea 
peste 13 000 de cerce
tători, absolvenți ai 
institutelor de învăță- 
mînt superior de pe 
litoralul polonez. Prin
cipala lor sarcină, u- 
nică de altfel pe plan 
național, este de a 
desfășura activitatea

nologii, cum ar fi me
toda poloneză de a- 
samblare a două ju
mătăți de carcasă a 
navei de apă, elabo
rată de un grup de 
specialiști, la care au 
contribuit și studenți 
de la Institutul poli
tehnic, conduși de 
profesorul Jerzy Do- 
erffer, și aplicată pe 
șantierul „Comuna din 
Paris" din Gdynia în
cepînd din 1970. A-

Studenții de pe 
litoralul polonez

de cercetare și de 
forma noi 
funcție de 
economiei 
Activitatea 
centre de 
este riguros 
economia 1 
special de sectorul na
val.

Din 1945, Institutul 
politehnic din Gdansk 
a început să pregă
tească ingineri spe
cialiști în construcția 
de nave și in cerceta
rea științifică în 
meniul maritim, 
ceasta activitate 
orientat apoi 
perfecționarea 
noi construcții și

a 
cadre în 

cerințele 
maritime, 

acestor 
cercetare 

; legată de 
locală, in

do- 
A-
s-a 

spre 
unor 
teh-

cesta nu este singurul 
sector în care studen
ții au contribuit la 
realizarea unor impor
tante proiecte. Specia
liștii Institutului pis
cicol maritim și cei de 
la Laboratorul cen
tral al industriei pis
cicole din Gdynia — 
după cum subliniază 
confrații noștri polo
nezi — apreciază în 
mod deosebit aportul 
studenților în con
struirea modernei na
ve de cercetări ocea
nice „Michal Sied- 
lecki".

Membrii cercurilor 
studențești de la In
stitutul maritim din

Gdansk au adus o va
loroasă contribuție în 
punerea la punct a 
concepției tehnice a 
portului Gdansk-Nord, 
(„Portul Nordului" — 
cum i se ma; spune), 
a cărei construcție re
prezintă în momentul 
de față una dintre ce
le mai substanțiale 
investiții din economia 
maritimă poloneză. 
Noul port urmează să 
fie dat parțial în fo
losință în 1974, iar 
lucrările terminate 
definitiv în 1976.

De asemenea, 
denții de la 
de medicină 
din Gdansk 
importante 
din planul tematic al 
Academiei de medi
cină, pe probleme ale 
ocrotirii sănătății ce
lor ce lucrează în lar
gul mărilor și oceane
lor.

Dar cea mai apre
ciată contribuție a stu
denților rămîne cea în 
domeniul proiectării 
construcției de nave, 
în acest context, des
pre Institutul maritim 
superior din Gdynia, 
care pregătește ingi
neri, navigatori, me
canici, electricieni, e- 
lectroniști etc., se a- 
firmă că este cu ade
vărat un centru de 
cercetare a probleme
lor tehnice ale exploa
tării marine; comer
ciale.
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MAI RAȚIONALA

A ENERGIEI
ELECTRICE
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stu- 
Institutul 
maritimă 

execută 
cercetări

GH. S.

Consiliul de Miniștri ai R. P. 
Bulgaria a luat o serie de mă
suri în vederea folosirii mai 
raționale a energiei .electrice, 
pentru a^ realiza o economie de 
10 la sută, fără a afecta însă în
deplinirea planurilor de produc
ție pe ansamblul economiei na
ționale. In întreprinderi, insti
tuții magazine. depo-zite și alte 
unități, se interzice folosirea în
călzirii cu instalații electrice în 
perioadele de vîrf între orele 
7 10 și 18—21. S-au luat, de a- 
semenea, măsuri pentru o nouă 
distribuire, temporară, a schim
burilor de lucru și a zilelor de 
odihnă în întreprinderi, pentru 
micșorarea solicitării de ener
gie electrică în orele de vîrf, în 
timpul nopții și în zilele de du
minică.

Cetățenii sîn,t chemați să folo
sească mai economicos energia 
electrică și să limiteze folosirea 
instalațiilor de uz casnic între 
orele 18—21. Pe de altă parte, 
a fost subliniată necesitatea in
trării în funcțiune a noilor ca
pacități energetice, paralel cu 
îmbunătățirea sub aspect calita
tiv a întreținerii instalațiilor 
existente, în contextul larg al 
existenței, pe scara întregii țări, 
a unor dificultăți în aproviziona
rea cu energie electrică.


