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SOLEMNITATEA DECORĂRII
UNOR OAMENI DE mA,

ARIA $1 CULTURA

IN PREZENȚA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
IERI S-A DESCHIS LA BUCUREȘTI CONFERINȚA 
MINIȘTRILOR EDUCAȚIEI DIN ȚĂRILE EUROPENE

Prestigioasă manifestare cul
turală europeană, eveniment 
marcant al vieții internaționale, 
Conferința miniștrilor educației 
din țările europene membre ale 
U.N.E.S.C.O. și-a inaugurat 
lucrările, luni dimineața, in 
prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România.

La ceremonia deschiderii au 
luat parte, de asemenea, tova
rășii Ion Gheorghe Maurer. 
Emil Bodnaraș, Manea Mă- 
nescu, Ilie Verdeț, Dumitru Po
pescu, Leonte Răutu, Cornel 
Burtică, Miron Conștantinescu, 
Mihai Dalea, Mihai Gere, Ște
fan Andrei. George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe.

Participarea șefului statului 
român la inaugurarea acestei 
importante reuniuni — care se 
întrunește la București în baza 
acordului dintre guvernul țării 
noastre și U.N.E.S.C.O. — ilus
trează, o dată in plus, atenția, 
via și larga preocupare mani
festate de România socialistă 
față de activitatea generoasă a 
Organizației Națiunilor Unite 
pentru Educație. Știință și Cul
tură, atașamentul ei sincer și 
profund la cauza păcii, cooperă
rii și progresului. în spiritul 
politicii $ale externe, țara noas
tră, încă din primele momente 
ale aderării sale la U.N.E.S.C.O., 
s-a alăturat eforturilor organi
zației îndreptate în direcția in
tensificării raporturilor multila
terale dintre statele europene 
pe baze noi, echitabile, de co
laborare și încredere reciprocă, 
spre crearea acelui climat me
nit să stimuleze schimbul de 
valori spirituale, apropierea în
tre popoare și dorința lor de a 
coopera.

(Continuata hi pag. a lll-a)

MEMBRE ALE U. N. E. S. C. 0.

Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Domnule director general, 
Stimați oaspeți,
Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc să exprim satisfacția 

poporului român de a găzdui 
această prestigioasă reuniune 
internațională, și să vă adresez 
dumneavoastră, miniștri ai în- 
vățămîntului și personalități u- 
niversitare marcante din țările 
europene membre ale UNESCO, 
un cald salut urîndu-vă, tot
odată, să vă simțiți cit mai 
bine in România. (Vii aplauze).

Apreciem în mod deosebit 
organizarea de către UNESCO 
a acestei importante manifes
tări culturale în țara noastră, 
precum și rolul jucat în acest 
sens de către directorul gene
ral, domnul Rene Maheu.și alți 
reprezentanți de seamă ai 
UNESCO.

Propunindu-și să dezbată 
probleme de o deosebită impor
tanță pentru dezvoltarea învă- 
țămîntului superior, pentru in
tensificarea colaborării univer
sitare în scopul promovării tot

mai largi a științei și culturii 
moderne, conferința dumnea
voastră dobîndește o semnifi
cație majoră în viața interna
țională a continentului, in e- 
fortul general al națiunilor 
pentru progres și o viață mai 
bună.

Pornind de la rolul uriaș pe 
care școala îl joacă în epoca 
noastră în mersul înainte al so
cietății, în înflorirea civilizației 
umane, guvernul român a de
pus și depune eforturi susținu
te pentru dezvoltarea largă a

instrucției publice, pentru pre
gătirea la un înalt nivel știin
țific a întregului tineret. Este 
elocvent în acest sens faptul că 
România a generalizat învăță- 
mintul de 10 ani, a dezvoltat 
larg rețeaua universitară, asi- 
gurindu-și nevoile de cadre 
pentru toate domeniile și pre
gătind, în același timp, un mare 
număr de studenți străini, în
deosebi din țările în curs de 
dezvoltare. Facem totul ca în- 
vățămîntul nostru superior să 
evolueze în pas cu marile des

coperiri ale cunoașterii contem
porane, legîndu-se, în același 
timp, în mod organic de cerin
țele vieții materiale și spiri
tuale ale societății, pentru a 
putea permite absolvenților 
să-și valorifice cit mai efici
ent cunoștințele, să-și afirme 
plenar personalitatea în sfera 
vieții sociale. Școala româneas
că pregătește tineretul astfel 
încît să poată contribui cu suc
ces Ia eforturile întregului po-

(Continuare în pag. a lll-a)

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

IN flECAM INTRTPHIMiniE Cil MAI MULTE
Județul Ilfov a îndeplinit 
planul la producția marfă 
și prestări de servicii 

pe primii trei ani 
ai cincinalului

INITIATIVE generatoare de economii
• CUVINTUL APARATELOR DE MĂSURĂ DE LA DISPECE

RATUL ENERGETIC PLOIEȘTI DESPRE ECONOMIILE DE 
ENERGIE REALIZATE LA CONSUMATORI.

• IN ACEST AN ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIALE PRAHO
VENE VOR ECONOMISI 20 MILIOANE KWH Șl 10.000 
TONE COMBUSTIBIL CONVENTIONAL.

• IN APROAPE TOATE UNITĂȚILE ECONOMICE DIN JUDEȚ 
AU FOST DECLANȘATE INIȚIATIVE UTECISTE GENERA
TOARE DE ECONOMII.

• MASURI PENTRU PRELUAREA OPERATIVA A EXPERIENȚEI 
POZITIVE.

Mai intîi citeva cifre : 20 mi
lioane kWh și 10 000 tone de 
combustibil convențional. Aces
tea sînt economiile „minime" 
de energie și combustibili ce se 
vor acumula pină la sfîrșitul a- 
nului in unitățile industriale și 
de construcții din județul Pra
hova. Pentru realizarea produc
ției anului viitor se vor cheltui 
cu 80 000 tone c.c. și 26 milioane 
kWh mai puțin decit prevăd 
normele de consum stabilite 
prin planul de stat. Sînt cifre 
care însumează eficiența măsu
rilor adoptate pină acum la ni

velul întreprinderilor. Altele, la 
fel de eficiente sînt în curs de 
elaborare. Sint cifre provizorii, 
deci, supuse unor sistematice 
corecții în plus, pe măsură ce 
sînt puse în valoare noi re
zerve de economisire a ener
giei electrice și termice, sau a 
combustibililor. Raidul între
prins zilele trecute intr-o serie 
de întreprinderi prahovene ne-a 
dovedit cu numeroase fapte, 
inițiative sau propuneri preocu
parea generală a salariaților, în 
mare parte tineri, pentru aplica
rea neîntîrziată a prevederilor

recentului Decret al Consiliului 
de Stat, pentru gospodărirea cit 
mai rațională a energiei, elec
trice și combustibililor.

ZILNIC 5 000 KW PUTERE ENER
GETICA ECONOMISITĂ

Un prim popas la Dispecera
tul energetic - dislocat Ploiești. 
Dispecer de serviciu tinărul 
jng. Stelîan Gheorghiu :

— Față de puterea electrică 
activă programată pentru a a- 
coperi consumul de virf, apara
tele noastre, de măsură înre
gistrează in’fiecare zi un con
sum de putere electrică activă 
cu circa 5 000 kW mai redus la 
nivelul I.R.E. Ploiești și cu a- 
proximativ 14 000 kW mai mic 
la nivelul județelor Prahova, 
Dîmbovița și Buzău, luate la un 
loc. Acesta este, exprimat sin
tetic, efectul gospodăririi mai 
judicioase a energiei electrice 
îa consumatori. Tot în aceste 
cifre se regăsesc și rezultatele 
măsurilor luate de noi, pe linie 
de dispecerat. Voi numi doar 
citeva dintre aceste măsuri. în 
primul rînd am trecut la func
ționarea cu bandă minimă de 
tensiune, fără a afecta, desigur, 
nici unul dintre consumatori.

în același timp am trecut la ur
mărirea riguroasă a încărcării 
pe principalii generatori, pre
cum și la îmbunătățirea facto
rului de putere prin funcționa
rea în gol a unor linii electrice 
lungi.

O NOUĂ SI VALOROASĂ INI- 
' TIATIVĂ

„FIECARE TINÂR UN PARTICI
PANT ACTIV LA ECONOMISI
REA ENERGIEI ELECTRICE Șl 

COMBUSTIBILULUI"

La nivelul întreprinderii de 
utilaj chimic din Ploiești s-a 
întocmit un bogat plan de mă
suri. îmbunătățit, acum, cu alte 
propuneri menite să ducă la re
ducerea consumului de energie 
electrică și de combustibil". Da
torită acestui fapt, vom încheia 
anul cu o economie de energie 
electrică activă de 435 MWh ne 
spune ing. Stelian Bică de la 
secția mecano-energetic. în 
același timp vom putea raporta 
o economie de energie termică 
de la C.E.T. Brazi de 5 650 giga-

IUSTIN MORARU

(Continuare în pag. a V-a)

La 26 noiembrie a.c., oa
menii muncii din întreprin
derile .industriale ale jude
țului Ilfov au raportat înde
plinirea, cu 35 de zile mai 
devreme, a sarcinilor de plan 
Pe primii trei ani ai cinci
nalului la producția marfă 
și prestări de servicii. Acest 
succes creează posibilitatea 
ca pină la sfîrșitul anului 
1973 să se obțină o produc
ție suplimentară de circa 540 
milioane lei. Producția su
plimentară din primii trei 
ani ai cincinalului se mate
rializează în 20 149 mc. pre
fabricate din beton armat, 
mobilă în valoare de 25,6 mi
lioane. 483 tone fire bum
bac. 29 700 metri pătrați co
voare, 1 989 tone conserve de 
carne, 1 018 tone brinzeturi. 
peste 119 mii tone furaje 
combinate și în alte produse.

O contribuție importantă 
la obținerea acestui succes 
au adus șantierele navale 
din Giurgiu și Oltenița, în
treprinderea de poduri din 
beton de la Giurgiu. Schela 
de extracție Cartojani. fila
tura de bumbac Oltenița 
precum și alte unități.

Cu acest prilej Comi
tetul județean Ilfov al 
P.C.R., a adresat C. C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, o telegramă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a înmî- 
nat, luni, într-un cadru solemn, 
înalte distincții ale Republicii 
Socialiste România unor repu- 
tați oameni de știință, artă și 
editură, ca semn al deosebitei 
prețuiri pe care conducerea 
partidului și statului o acordă 
îndelungatei și rodnicei lor ac
tivități.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș. Manea Mănescu, 
Gheorghe Pană, Ilie Verdeț, 
Dumitru Popescu, Cornel Bur
tică, Miron Constantinescu, Mi
hai Dalea, Mihai Gere și Con
stantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat.

Erau prezente, de asemenea, 
personalități ale vieții științifi
ce și culturale.

Pentru îndelungată și rodnică 
activitate științifică, didactică și

obștească, cit și pentru contri
buția ce au adus-o la făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră, 
tovarășului Miron Nicolescu, 
președintele Academiei Repu
blicii Socialiste România, i-a 
fost conferit ordinul „Victoria 
Socialismului", cu prilejul îm
plinirii vîrstei de 70 de ani, iar 
tovarășului prof. univ. Constan
tin Dinculescu — ordinul „23

(Continuare în pag. a V-a)

Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,
Doresc ca, în numele Comi

tetului Central al partidului, 
al Consiliului de Stat, al Con
siliului de Miniștri, precum și 
al meu personal, să vă adre
sez tuturor cele mai calde fe
licitări cu prilejul înmînării 
acestor înalte ordine ale Re
publicii Socialiste România. 
Desigur că prilejul acordării 
acestor înalte distincții este 
legat de împlinirea unei anu
mite vîrste, dar am dorit ca 
prin aceste ordine pe care 
Consiliul de Stat vi le-a acor
dat, să dăm, totodată, o înaltă 
apreciere activității pe care 
fiecare dintre dumneavoastră 
ați depus-o în servirea inte
reselor poporului român, a 
cauzei socialismului și dezvol
tării patriei noastre.

E cunoscut rolul științei, al 
artei și culturii, în general, în 
dezvoltarea societății ome
nești — așa cum se știe că în
florirea oricărei științe și cul
turi este legată de realizarea 
unei temeinice baze materia

le ; dar, de fapt, între acestea 
există o strînsă interdepen
dență și condiționare reci
procă. în condițiile de astăzi, 
cînd România realizează o im
petuoasă dezvoltare econo
mică și socială, știința ocupă 
un rol tot mai important în 
asigurarea acestui progres ; 
așa după cum, în condițiile 
ridicării nivelului general de 
viață al poporului, arta și cul
tura au rol important în efor
turile de a îmbogăți viața spi
rituală a omului, de a o face 
cit mai frumoasă, mai plă
cută.

Acordarea acestor înalte 
distincții unor personalități 
de seamă ale științei, artei și 
editurii românești demon-1 
strează încă b data grija și 
preocuparea partidului nostru 
de a asigura dezvoltarea pe 
multiple planuri a întregii 
noastre societăți, de a face 
ca făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate 
să ducă la dezvoltarea armo
nioasă a tuturor domeniilor

de activitate, astfel ca fiecare 
sector al activității umane 
să-și aducă contribuția la pro
gresul general al națiunii 
noastre. Fără îndoială că la 
această activitate își aduc, 
deopotrivă, contribuția toți 
oamenii muncii, fără deose
bire de naționalitate, că întă
rirea colaborării și unității 
dintre ei constituie o chezășie 
a dezvoltării societății noas
tre, a progresului și bunăstă
rii întregului popor.

Sînt convins — și exprim 
prin aceasta convingerea par
tidului nostru — că fiecare 
dintre dumneavoastră, toți oa
menii de știință și cultură, 
vor face totul și în viitor pen
tru a contribui la"infăptuirea 
programului elaborat de Con
gresul al X-Iea al partidului. 
Ia cauza bunăstării și fericirii 
întregului nostru popor.

Cu această convingere, vă 
urez succese tot mai mari în 
activitatea dumneavoastră vii
toare, multă sănătate și feri
cire ! (Aplauze).

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU» »

S-A ÎNTÎLNIT CU DELEGAȚIAJ

PARTIDULUI COMUNIST ISRAELIAN
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, s-a întîlnit 
la 26 noiembrie cu delegația 
Partidului Comunist Israeli- 
an, formată din tovarășii Sa
muel Mikunis, secretar gene
ral al C.C. al P.C.I., și Eliahu 
Druckman, președintele Comi

tetului Executiv al C.C al 
P.C.I.

La întîlnire, au participat 
tovarășii Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
și Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Cu prilejul convorbirii, a 
avut loc un schimb de vederi 
în legătură cu unele probleme 
ale vieții internaționale ac
tuale, și îndeosebi ale situa
ției din Orientul Apropiat.

Convorbirea a avut loc în- 
tr-o ambianță cordială, tovă
rășească.

CUREAUA LUI PASCAL

autoaprecierile,
pentru că n-au 
Apărătorul

C. STÂNESCU

Lâsînd la o parte violentul orgoliu ce pare 
sâ stea la baza modestiei excesive practica
te cu voluptate vicioasa, lipsa de modestie 
nu este cu toate acestea mai puțin demnă 
de a fi observată. Oameni dintre cei mai se
rioși, sobri, chiar zgîrciți cu
au uneori un fel straniu de a nu se lăuda 
ei înșiși. Nu, firește, despre el n-ar fi prea 
multe de spus, își cunoaște lungul nasuiui, 
face și el ce poate, ba ar măi fi nevoie 
să fie ajutat, el nu subapreciază ajutorul 
substanțial ce i-ar putea veni din partea co
lectivului ș.a.m.d. : o adevărată plăcere să 
constați cît de măsurat, de chibzuit se pre
zintă. Și, deodată, „lasă faptele , să vorbea
scă" în locul lui. Ei bine, descrierea asta 
a faptelor, unde nu mai este 
vorba de el, direct, îl înalță atit 
de sus incit aproape că nu-l 
mai zărești. Descrierea fapte
lor din cercul de care se ocupă
l-a catapultat miraculos în zone aproape 
inaccesibile

O vanitate manifestată în forme clasice, 
demult cunoscute, este aceea a omului 
care, dosindu-și ființa reală, și-o scoate, cu 
artă, în lumină pe aceea imaginară, ideali
zată - nu fără talent - special pentru ieși
rea în lume. Acum, dimpotrivă, nu faptele 
sînt „lăsate să vorbească" ci apărătorul a- 
cestei ființe imaginare scoase parcă la o 
paradă regală, de zile mari. Dar omul nostru 
uita că dresura și autodresura impresionează 
și conving numai la circ, în rest fiind un 
spectacol jalnic.

Insensibilitatea la critică, lipsa de obiecti
vitate, neputința de a te privi altfel decît cu 
trăsăturile mărite de o lupă întoarsă mereu 
spre tine însuți sînt niște vechi forme de a- 
lienare. Dar ele nu devin inofensive prin ri

dicolul secret pe care-1 conțin. Ridicolul 
constă într-o autoapreciere denunțată ca 
simplă pretenție. Insă mulți idealizează sin
ceritatea celorlalți constrînși de împrejurări, 

timp, pentru că sînt ocupați,
ființei imaginare — viitoarea sau 

chior prezenta falsă reputație - va specula, 
nu fără inteligență, mitul sincerității. Deschi- 
zîndu-și sufletul în fața oamenilor, el este 
însă de o sinceritate dizgrațioasă. Nici chiar 
două licențe nu-l pot salva de la ridicol, 
atunci cînd avocatul acela ascuns ce ple
dează în ochii lumii în favoarea unei ființe 
imaginare, himerice, săvîrșește anumite gre
șeli. Dacă, de exemplu, este un autor nerea
lizat, el nu va uita — ce neșansă I — să vor

bească ușor disprețuitor de a- 
numite lucrări ale lui care „de
altfel nici n-au apărut vreoda
tă" sau despre ecoul favorabil 
produs de ultima carte care

„s-a bucurat de bune aprecieri dar
deocamdată orale". Strecurînd, ici, colo,
astfel de sincerități „minore" dar în fond
agresive și cam amenințătoare, pledan
tul cu lupa întoarsă spre propria fi
gură crede că va obține același efect asu
pra celorlalți. Stranie eroare de calcul și 
efect penibil împotriva cărora nu știu dacă 
se mai poate utiliza cureaua lui Pascal din 
aceste nu se știe cît de „sincere" cuvinte 
ce aparțin lui Lev Tolstoi : „Nu-mi lăudați 
romanul ! Pascal avea o curea cu ținte, pe 
care o apăsa ori de cîte ori un elogiu îi 
făcea plăcere. Aș avea nevoie de o astfel 
de curea. Vă rog, dați-mi o dovadă de prie
tenie". Dar cureaua lui Pascal nu se vinde 
la magazin și puțini sînt dispusi, și uneori 
pe bună dreptate, să dea astfel de dovezi 
de prietenie.
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NU NE AJUNGE TIMPUL
PENTRU ÎNDRUMARE!

...se pling unii activiști U.T.C., uitînd
că stau numai zece zile pe lună în teren

într-o discuție despre timpul 
și locul de muncă al activistu
lui, purtată la Comitetul jude
țean Iași al U.T.C.. ideea pe 
care au ținut s-o sublinieze de 
la început interlocutorii a fost 
criza de timp. Ceea ce consti
tuie, în general, un îndemn la 
concurența cu timpul, poate fi, 
desigur, valabil și în munca ac
tivistului. De această dată, însă, 
criza de timp nu era acuzată la 
modul general, ci invocată ca 
scuză pentru unele sarcini ra
mase neindeplinite.

— Atita timp cit unui activist 
care trebuie să acopere patru- 
cinci comune cu - pțitruzeci- 
cincizeci de organizații ,i se cer« 
să informeze.' după trei. săptă- 
mini de deplasare, despre șapte
zeci de sarcini ce trebuiesc rea
lizate în zona: respectivă- mi se ; 
pare mult prea mult, spunea 
Vasile Guzgany. d? patru ani 
activist, urmărind carnetul de 
notițe de la’ instruirea activu
lui pentru luna noiembrie.

Numărul de sarcini' este, a- . 
șadar. d ■' oărerpa activistului, 
mult p”-' : mare. '„Doar să le 
bifezi din treacăt în carnețel, si 
tot îți trebuie mult mai mult 
timp decît cel pp carp îl ai la 
dispoziție, între ‘ două instruiri 
lunare de la județ". îl comple
taseră pe Vasile Guzganu co
legii 'ui 
tr-adevăr 
descurca 
activiștii, 
cineva la 
zeci de sarcini pentru trei săp- 
tămîni ?! La aflarea acestei ci
fre, mărturisesc ca, inițial m-am . 
mirat și eu.

— E imposibil, le-am zis.
— Să le mai numărăm încă Q 

dată, mi-au propus și, dună ce 
mi le-au și citit din carnetul de 
notițe, enuntînd fiecare punct în 
parte, i-am întrebat dacă nu 
consideră că foarte multe dintre 
ele sînt de fapt, sarcini a că
ror rezolvare vine de la sine și 
că ei trebuie doar să le aibă îp 
atenție. într-un fel, cam așa 
este, au recunoscut dar, au con
tinuat să-mi explice, trebuie 
informăm despre toate...

— Să informați, sau să fiți 
măsură să informați ?

— Nu este același lucru ?
Iată că nu este. Pentru

una este cînd activistului i se 
cere, să zicem, situația cu in
struirea organelor nou alese în 
organizații, și alta este cind i 
șe cere părerea asupra felului 
cum a decurs instruirea acestor 
organe. Sigur, o sarcină o pu
tem diviza în zece, dacă vrem 
neapărat să căutăm explicații. 
Șl apoi, chiar și sarcinile ex
prese primiți la instruire riu 
revin decît în mică măsură spre 
r.ezQlvare activistului; în comu
nă există un larg activ obștesc

L.,,
VIAȚA

de muncă- Greu, în- 
foarte greu, se pot 
în asemenea condiții 
ar putea zice și alt- 
prima vedere. Sapțe-

să
în

că

căruia nu trebuie să i se sub
stituie, in nici un paz, activis
tul.

Și ciad activul obștesc nu 
face mare lucru, pine țr-huie șă . 
dițcă la îndeplinire ipnile. 
dacă nu activistul co.. ‘tu! ui 
județean? a replicat ^jisile' 
Balmuș. Altfel ce se dedupe ? ■ 
Cp petiyistul nu sp ocupă de 
comunele repartizate.

Fără îndoială că așa se înțe
lege. Niciodată însă, activistul 
nu va fi acuzat, nu poate fi a- 
cuzat că nu a strips el cotiza
țiile sau fierul vechi, că nu a 
făcut el o bază sportivă sau nu 
știu ce altă treabă. Se deduce 
șau ar țrebui să se deducă, că 
activistul comitetului județean 
U.T.C. nu a știut cum să atragă 
la lucru activul obștesc al co
munei, că nu l-a ajutat și în
drumat, intr-un cuvînt, că nu 
l-a activizat. Ceea ce, trebuie să 
recunoaștem, este cu tpțul alt
ceva. Activistul nu este nici 
secretarul comitetului comunal 
U.T.C.. sau al altei organizații 
din comună. dar nici simplu 
observator. El este, dacă putem 
spune așa, catalizatorul muncii 
activului obștesc, cureaua de le
gătură între sarcinile generale 
ale organizației noastre trasate 
prin comitetul județean și acti
vitățile concrete, impuse de re
alitate, de specificul locului, de 
cerințele locului, din care î?i 
trag izvorul, la rîndul lor, sar
cinile generale. De aceea, acti-

viștul nu este și nici nu poate 
fi considerat un simplu execu
tant care, atunci cînd e depășit 
de sarcini, aleargă si-și justi
fice cu orice chip timpul pentru 
care ia salariu. Cunoașterea cit 
mai amănunțită a realității, a- 
daptarea sarcinilor generale Ja 
specificul locului este, de alt
fel, condiția hotărîtogre în reu- 
șita muncii lui. Iar ’ 
condiție el nu poate 
cțt dacă stă cît mai 
me in organizații.

Vorbind de timpul 
muncă al activistului, interlo
cutorii ..acuzau" criza de timp 
în condițiile în care acesta stă 
iți comune ’tpej săptărpini dim. 
ir-o lună, deci cînd dpuă treimi 
din timpul de muncă și-I .con
sumă în organizații, printre ti
neri. Ce s^ar putea zice atunci 
cind aflăm că acesta stă 
organizații, doar zece zile 
lună, sau ch'iar mai puțin ? 
mult un raționament că al 
VasiU Gqzganu care, din 
sute de zile, de la începutul a- 
nului și pjnă acum, nu a stat în 
organizații decit o sută de zile, 
este și mai nefondat. ..Atîtea 
sarqini np pot .să încapă in 
timpul pe care-1 avem la dispo
ziție". ziseseră, alături de dum
nealui, și Vasile Balmuș și Ion 
pascălu. în aceste condiții, cînd 
nici jumătate dintr-o lună ei nu 
șțau în organizații, nici nu au 
cum să îneacă. Cum să știe a- 
tunci ce posibilități există pen
tru noi primiri in U.T.C., care 
este situația adunărilor de ale
geri. a absolvenților școlilor ge
nerale, a învățămîntului oolitic 
U.T.C., dacă o bună parte din 
timpul pe care ar trebui să-1 
afecteze muncii în organizații 
și îndrumării activului acestora 
și-1 petrec în birourile comite
tului județean U.T.C. ? Si to
tuși. dumnealor se află in si
tuații ceva mai bune pentru că 
la Comitetul județean Iași al 
U.Ț.C. sînt destui alți activiști 
care nici atit nu s-au deplasat 
în organizații-

Să mai mire atunci pe cineva 
faptul pentru care în acest ju
deț este invocată eu atita tărie 
criza de timp a activistului ?

și locul de
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TREIZECI DE FETE
ÎȘI ONOREAZĂ MESERIA

...Sțațiunea pentru mecaniza
rea agriculturii Măgurele. O 
hală imensă cu mașini, strun
guri, freze, piese. In jurul lor, 
treizeci de fete îmbrăcate in 
halate albastre, din mina cărora, 
Ia fiecare sfert de pe^S, se con
turează o supapă, o tijă și mul
te. multe alte piese pentru trac
toare și mașini agricole.. Ne 
oprim la una din liniile tehno
logice de prelucrat mase plasti
ce. Aici facem cunoștință cu 
Lucia Stoian, Elena Negrea. E- 
lena Vasile și Constanța Croi
torii.

— De cît timp lucrați aici ?
— De peste un an de zile. Lu

crăm în două schimburi. La ora 
15.00 ne schimbă alte patru co
lege de ale noastre de școală. 
Pentru meseria noastră de ope
rator mase plastice, am urmat 
un curs de o lună de zile. 
Cursul a avut loc chiar aici in 
stațiune. Ne-am înscris trei
zeci de fete din comună, care 
am absolvit fie școala generală 
fie liceul, iar după terminarea 
cursului de treizeci de zile «in
tern calificate in meseriile de 
operator, strungar, vulcanțzator. 
Pez timpul școlarizării am primit 
cinci sute lei. După angajare, 
lunar cîștigăm peste 1 500 lei.

...Din mașini șinț scoase două 
din piesele ce se execută aici — 
rolă distribuitor de la mașina 
SU-29. precum și rolă întinzător.

— Sînt la fpl de bine și corect 
executate, „ca la fabrică", in-

tervine Traian Stoian. controlor 
termic de calitate.

Era o vreme cînd aceasta me
serie o practicau numai bărba
ții. Acum o fac și fetele din 
Măgurele.,

— Pe lingă lucrările curente 
cerute zilnic de atelierul nostru, 
echipa de fete mai execută și 
piese de serie pentru combinele 
C-Î2, intervine șeful echipei, 
Gheorghe Virtej. Ăflăm că a- 
cesfe zece fete sint într-o per
manentă' întrecere pe schimburi. 
Fiecare echipă de cite cinci fete 
și-a propus executarea a cit mai 
multe piese și reducerea rebutu
rilor.

Am lăsat la urmă fetele de la 
vulcanizare-cauciuc. Și nu 
întimplător. Aici, pe lingă se- 
nemblocurUe executate pentru 
combinele C-12, cit și vulcani-, 
zările ce se fac zilnic, se mai 
fabrică și garnituri perii colec
tor. necesare locomotivelor 
Diesel electrice. Partenerul lor 
de lucru — marea uzină craio- 
veană — este mulțumită de ca
litatea pieselor executate, ca și 
de promptitudinea cu care este 
onorat contractul.

— Pînă ne-am obișnuit cu a- 
ceastă muncă nu ne-a fost 
chiar așa de ușor, ne relata tî- 
năra Elena Oancea. Uneori, nu 
aveam curajul să ne apropiem 
de polizor sau de mașină. Dar 
treptat, ne-am obișnuit, incit 
acum știm ce avem de luai'u

fiecare. în cele 480 de minute, 
fiecare caută să execute cît mai 
multe piese și de cea mai bună 
calitate. Dorim ca stațiunea 
noastră, prin micile piese ce le 
executăm aici, să fie cunos- 
cută-n țară.

Treizeci de fete, care împreu
nă cu cele două echipe de lă
cătuși și mecanici auto, dau 
anual o producție de peste trei 
milioane lei, este o realizare 
demna de consemnat. O carte 
de vizită cu care nu se poate 
mîndri oricine. Și cînd te gin- 
dești că totul a pornit de la ini
țiativa cîtorva oameni inimoși, 
care îndrummdu-le cu grijă, au 
reușit ca numai în trei, patru 
luni să facă din ele adevărate 
meseriașe. între ei se află și tî- 
nărul inginer Ion Mirea, secre
tarul organizației U.T.C. El a 
fost acela care s-a ..bătut" pen
tru realizarea fiecărei piese, 
pentru dotarea atelierului cu 
mașinile necesare.

în aceste zile, din întreaga 
țară, unitățile economice rapor
tează îndeplinirea sarcinilor de 
plan oe anul în curs. Printre 
unitățile economice din județul 
Prahova, care au raportat înche
ierea sarcinilor de plan, se nu
mără și Stațiunea pentru me
canizarea agriculturii Măgurele. 
Planul anual a fost îndeplinit 
cu 112 zile mai devreme.

OVIDIU MARIAN

Atenția, iată o calitate nece
sară însușirii cunoștințelor ce 

se predau în clasă.

Foto: ȘTEFAN

Un grup de 
anul IV Liceul
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tul acasă pentru a se pregăti, 
la prima vedere, pare invulne
rabilă. Spunem pare, deoarece 
in realitate lucrurile nu se pre
zintă întrutotul așa. Și iată de 
ce : din rîndul acestora mulți 
devin .,de profesie" candidați la 
examen. Aceste situații sîpt 
încurajate și de părinți care 
ergd în spcceșul ulterior al a- 
cestpi ..studiu'* îndelungat ce 
se transformă, nu de puține ori, 
in lincezeală.

O a doua categorie îi cuprin
de pe cei care vor să intre în 
serviciu, dar nu în orice servi
ciu. Mulți vor posturi „pe mă
sura pregătirii lor", de 
rință funcționari, o 
„niai ușoară", concepții 
rate de tarele,, pe care 
plătesc încă școala și familia 
prin insuficienta preocupare in 
direcția sedimentării unor con
vingeri trainice, adevărate, des
pre muncă.

La Oficiul județean al forței 
de muncă ni s-au prezentat nu
meroase fișe care susțin această 
idee. Tudorei O., spre exemplu, 
i s-au oferit de către oficiu 
într-o perioadă de citeva luni 
5 posturi. Alexandrinei M., alte 
4-5 (la O.I.T., Combinatul chi
mic, Fabrica de confecții, Fa
brica de glucoză și bere etc...), 
lui Ion M. 4 posturi in între
prinderi industriale brăilene, 
pe care le-a respins fără măcar 
să cunoască specificul muncii, 
și exemplele ar putea continua.

Există și o altă categorie, e 
drept, puțin numeroasă, formată 
din cei care, pur și simplu, nu 
fac nimic : nici nu se pregă
tesc pentru vreun examen, nici 
nu solicită vreun serviciu. A- 
ceștia reprezintă, credem, par
tea cu adevărat parazitară a 
minorității de care vorbeam ; 
cei care trăiesc din salariul și 
piunca părinților.

în sfirșit, cei cărora nu avem 
ce să le reproșăm — tinerii care 
se încadrează în producție cu 
seriozitate și dorință de a 
munej, calificîndu-se într-o 
meserie sau alta. Interesant de 
remarcat este faptul că din rin- 
durile acestora și nu dintre cei 
din prima categorie („candidata 
de profesie”) mulți reușesc 13 
diferite forme de învățămînt 
postliceal. Iar logica e simplă : 
colectivele de muncă, spiritul 
sănătos p.e guvernează îp sinul 
acestora le dezvoltă o anume 
convingere și dorință nu numai 
pentru însușirea unei meserii 
dar și pentru continuarea ulte
rioară a studiilor.

în privința posibilităților de 
plasare a absolvenților de liceu 
in producția județului Brăila 
două exemple sint edificatoare : 
numai in 10 luni ale anului 
1972 prin Oficiul forței de mun
că au fost repartizați in pro
ducție 707 absolvenți, iar din 
promoția acestui ap, alți ’lă 
(la Fabrica de confecții, „Apta 
populară". Combinatul de fibre 
artificiale, și alte întreprinderi 
brăilene). Posturile libere co
municate Oficiului forței de 
muncă nu sînt însă, așa cum

ne preciza tovarășul Ion Miha- 
lașcu. șeful acestuia, cele reale. 
Există o reținere din partea 
qnor. întreprinderi care vor „să 
trateze direct" cu solicitanții 
pe care ii „selecționează" după 
punul lor plac, uneori igporînd 
normele in vigoare. Apoi, une
le întreprinderi se abat, dg da 
Nomenclatorul privjnd jpeSerii- 
ie, specialitățile și fuhcțiiie 
care poț fi ocupate de femei, 
elaporat de către Ministerul 
Muncii pentru îndeplinirea sar
cinilor stabilite de Secretariatul 
C.C. al P.C.R. din 21. august 
a.c. pentru organizarea, pregă
tirea și încadrarea în ippncă a 
femeilor corespunzător econo
miei naționale. Astfel, la C.F.A. 
din 138 electroștivuitori, 131 sint 
bărbați, iar la C.C.H. sint so
licitați numai - bărbați eîhd, de 
fapt, sînt posturi în. care ar pu
tea lucra tot atit de bine și fer / 
mei. La fel se întîmplă și la 
Fabrica de bișcuiți șiri,un alte 
întreprinderi. ' Aceste practici 
creează falsa impresie că nu ar 
exista suficiențe locuri de mun
că pentru tinerele, absplveitfe.

Investigațiile' noastre ne-au 
condus la concluzia că numă
rul mare al absolvenților de 
liceu aflați în situațiile men
ționate se datorează, în primul 
rind, .slabei preocupări privind 
orientarea școlară și profesiona
lă. Absolvenții cunosc o arie 
neîngăduit de restrînsă de pro
fesii iar despre cele pe care 
pretind că le cunosc nu pot a- 
firma, în cea mai mare parte 
a cazurilor, decît că „este fru
moasă", ..are perspective", sau 
„imi place".

Considerăm că, în proporții 
diferite, vina aparține familii
lor, școlilor respective și-. între
prinderilor patronatoare, între 
care există de cele mai multe 
ori doar relații protocolare și 
de sprijin material. Nu se 
poate spupe că preocupări pen
tru remedierea acestei situații 
nu există. Dintre inițiativele ce

Munteanu Murgocl" aceștia 
nt in număr de 52, la Liceul 

tz.:.. i“ — 54, la Li
ceul „PanaTt Cerna" — 136 etc. 
E drept, aceste cifre cuprind și 
pe cei care in prezent iși satis
fac stagiul militar, dar. oricum, 
totalul absolvenților fără ocu
pație atinge, la nivelul județu- 
lyj,. ppdinul șuțplor, mai al.es 
dacă la promoția ’73 alăturăm 
pe cei rămași din promoțiile 
precedente.

în urțpa investigațiilor făcute 
pe un eșantion de citeva zeci 
de absolvenți, în discuțiile pur
tate cu numeroși părinți și ca
dre didactice, precum ?i cu fao 
tori de răspundere de la In
spectoratul școlar județean, co
mitetele județean și municipal 
U.Ț,;C. și Oficiul forjei de mun
că, concluzia este ca tinerii ra
mași în afara sferei unei activi
tăți organizate (învățămînt sau 
producție) pot fi imparțiți în 
mai multe categorii. Mai întîi, 
categoria cea mai numeroasă ; 
cei ce se pregătesc pentru un 
viitor exgmen de admitere. Qp- 
tica acestora după care succe
sul le poate fi asigurat de sta-

Din rîndul absolvenților li
ceelor de cultură generala se sint, in număr de 
recrutează aiV de an ptoccritc, “’.Nicolae Bălcescy*
deloc neglijabile, de tineri ne- 
cuprinși în vreo formă de invâ- 
tămint postliceal ș.i neincadrați 
în producție. cele mai muL. 
te 
ai __ . __ _
în fapultățl, ocupanti pa^a^eri 
ai unor șerVicii, iptr-un cuvînt, 
întreținuți ai familiilor la virsta 
la care ar putea foarte bine 
munci cu seriozitate..

*
Ne-a. atras mai întîi atenția 

balanța absolvenților liceelor $ 
de cultură generală,' promoția 
1973. Din totalul absolvenților 
celor 10 licee < ’ i 
(cinci în ^țuunicipjul 
unul in orașul Fătirei' j. . 
în mediul rural)% cei mai miilți 
au intrat în institutele de în- 
vățămipt superior, școli posfc, 
liceale ori urmează cdrșuri de 
calificare în producție. - Care 
este însă situația minorității ră
masă, „în afafă‘* și Pu ^Ște puțin numeroasă ? Vom apela 
la cjteva cifre. La Lipeul „Qp.

VIATA BATE IA UȘĂ!
eleve din 

TrTT_,, T. de cultură
generală, Călan — jud. Hu
nedoara : La întrebarea re
dacției, Ministerul Educației 
și Învățămîntului ne-a infor
mat că specialitatea „învăță
tori maiștri" funcționează în 
lichidare în cadrul institute
lor pedagogice de doi ani și 
nu se va niai școlariza înce- 
pînd cu anul școlar 1974— 
1975.

Pentru că, totuși, vă atra
ge profesia didactică, vă pro
pun să reflectați Li institutele 
pedagogice de 3 ani cum ar 
fi, de pildă, cel din Oradea, 
Calea Armatei Boșii nt. 5, 
tel. 1. 28. 57 ; 1. 28. 58.

cultură șt artă din București, 
str. Stăvilești nr. 1, sectorul 8 
tel. 18. 57. 59 aparținînd Con
siliului Culturii și Educației 
Socialiste. Astfel că veți pu
tea învăța și mai departe îm
preună și „nimic în lume nu 
o să aibă puterea să vă des

Aurelia și Carmen — jud. 
Gorj. Cred că prietenia voas
tră se va putea desfășura 
nestingherită și în viitor, căci 
mment nu are intenția să vă 
despartă. Maț ales că, așa 
cum ați aflat citind răspun
sul de mai sus, specialitatea 
„profesor de 
practice'* se află 
pi nu se va mai 
anul școlar viitor 
biblioteconomie 
urma și în acest an, ca și în 
anul viitor la Școala de spe
cializare postliceală pentru

de SEN ALEXANDRU
parta", așa cum mi-ați de
clarat solemn. Aveți insa gri
jă să vă interesați forul 
județean respectiv care sînt 
condițiile admiterii la a- 
ceastă școala.

trășcanu nr. 3, sectorul 4, te
lefon 43. 25. 30 (MEU.) se 
pregătesc proiectanți in spe
cialitățile, „proiectarea îm
brăcămintei din țesături și 
tricoturi" și „structura și pro
iectarea țesăturilor", „struc
tura și proiectarea tricoturi
lor" (durata de studii 2 ani 
— cursuri de zi). De aseme
nea, la Școala de specializare 
postliceală comercială, Bd. 
Hr is to Botev nr. 17 — secto
rul 4, telefon 13. 90. 80 — 
(M.C.J.) găsești secția „deco
rare vitrine" (cursuri de zi> 
un an),

indeletniciri 
în lichidare 
școlariza în 
în timp ce 
se poate

M. V. — București. Liceul 
de artă plastică, ne informea
ză ME.L, funcționează în 
cadrul învățămîntului de cul
tură generală astfel că nu i 
se poate acordq statutul pe 
care îl solicitați. Aceasta nu 
înseamnă îpșă că studiile fă
cute la acest liceu nu pot fi 
valorificate. Astfel la „Școala 
postliceală pentru industria 
ușoară" — str. Lucrețlu Pa-

Ne oul a Elena wr Amara, 
jud. Buzău: Din datele pe 
care mi le comunici nu reie
se ce te interesează, la ce 
materii ai repurtat succese, ce 

, ai dori să realizezi în viitor. 
Deoarece nu știu despre dum
neata prea multe lucruri nu-ți 
pat da sfatul solicitat. Aștept 
o scrisoare mai completă, 
deoaiece școli sint multe, dar 
de urmat nu putem urma de- 
cit una singură, care nu poa
te fi aleasă la întimplare.

Topită Tatiana — Brăila. 
Scrie direct instituției res
pective nefiind menționată în 
îndrumător.

promit să conducă ta rezultate 
bune, am reținut pe cele ale 
Comitetului municipal al U.T.C. 
Așa cum ne relata tovarășul 
Laurian Podeanu, prim secretar 
al Comitetului municipal BrSila 
al U.Ț.C., s-a realizat un „re- 
censămint" al tuturor absol
venților țâra ocupație, care ur- 
meșjtă să fie grupați în orga
nizații U.Ț.C. la licee. Apoi, in 
cadrul Clubului tineretului se 

. organizează un cabinet de o- 
rieptare școlară și profesiona
lă, cercuri pe materii și tehnir 
co-aplicative. iar irj. școli colr 
țuri de inițiere profesională. 
Tot din inițiativa Comitetnlui 
municipal al U.Ț.C.. se lucrează 
îp prezent la editarea unui în
drumar profesional cu no
menclatorul tuturor meseriilor 
din industria județului Brăila.

Așadar, posibilități pentru 
perfecționarea sistemului de 
integrare a tuturor absolvenți
lor in învățămîntul postliceal 
sau direct in producție sint su
ficiente.

CORNELIU IFRIM

A apărut MUNCA DE PARTID
Cuvîntarea tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU la 
consfătuirea de la C.C. al 
P.C.R. cu primii secretari și 
secretarii pentru problemele 
organizatorice ai comitetelor 
județene de partid și ai mu
nicipiului București.

Informări privind stilul de 
rnupcă al organelor și orga
nizațiilor de partid prezen
tate ip consfătuirea de la 
C.C. al P,C.R. din 14 noiem
brie 1973- Gheorghe Cioară : 
Mobilizarea comuniștilor și 
a celorlalți oameni ai mun
cii în vederea realizării pla
nului pe anul 1973 și înfăp
tuirii cincinalului înainte de 
termen. Vasile Vîlcu : Per
fecționarea stilului și meto
delor de muncă ale comite
telor comunale de partid. 
Constantin Dăscălescu : Or
ganizarea aplicării și contro
lului îndeplinirii hotăririlor.

Liviu Derban : îmbunătăți
rea conținutului adunărilor 
generale, conducerea muncii 
de primire in partid.

Economisirea combustibi
lilor și a energiei electrice — 
o înaltă îndatorire patrioti
că. Ioan Pop : înaltele vir
tuți ale conștiinței partinice. 
Efectele auțomulțumirii.

Programul de educație co
munistă a maselor prinde 
viață : Alecu Floare? : Spirit 
combativ în toate acțiunile 
educațive, Iosif Ringașu • 
Seșiune cpnsgprată creșterii 
eficienței activității politico-! 
educative. Miklos Tonța : 
Forța de înrțurire a muncii 
politice.

învățămîntul de partid și 
propaganda prin conferințe 
(Consultații, planuri temati
ce).

Note critice. Răspunsuri la 
întrebările cititorilor.

RITM, TINEREȚE, ..STRUCTURA
Seara pentru tineret a de

butat din nou, așa cum 
ne-am obișnuit, cu seriozita
tea adolescentină a Adinei 
Popescu pentru care „dragos
tea" nu mai începe vineri, ci 
țoi, cind face oficiile de gaz
dă pentru ceea ce am numi, 
dacă ar fi cazyl, „surtsul en
tuziast. al tinereții". Dar nu 
este cazul,: și despre asta va 
fi vorba mai jos.

Deocamdată să consem- 
nămt ca de obicei, materia
lele televizate, mal bune 
șau mai puțin bune, care au 
încercat să aducă pe micul 
ecran ceva din tumultul real 
al tinereții de astăzi, ceva 
din angajarea fermă a celor 
mai viguroși cetățeni ai țării 
în marea operă de construc
ție a acesteia^ Emisiunea a

CRONICA
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Cum am devenit
Campionatul țării (fmala) din 196.4 a reunit - cu expepțig lui 

Ghițeșcu, suferind, după Olimpiada de la Tel Aviv — pe toți 
frun iașii șahului nostru din acea vreme. Pentru prima dată după 
mult timp, la capătul întrecerii. de obicei foarte echilibrată, 
învingătorul devenea campion al țării cu un punctaj net supe
rior față de următorii clasați — două puncte. Am jucat foarte

bine în acel campionat și. după încheierea celor 19 partide, acu
mulasem 14 puncte și eram pentru a treia oară campion al Româ
niei ! Din punct de vedere strict tehnic am realizat citeva par
tide remarcabile, în.tre care cele ciștigate la Ciocîltea, Partoș, 
Mititelu, Stanciu sau Pavlov.

Nu am avut, practic, timp să mă bucur de acest succes obținui 
pe plan național pentru că, la foarte scurt timp după încheierea 
finalei, am plecat în Anglia, la Hastings unde urma să particip 
la tradiționalul turneu de Anul Nou organizat in fiecare iarnă 
de federația engleză de specialitate, Hastings-ul 1964-1965 
a însemnat pentru mine un succes important. Am ju
cat intr-o companie destul de selectă, alături de marii maeștri 
Keres și Glișorțci, de maeștrii internaționali Pfleger și Rocha 
și da campioana mondială Gaprindașvili. La capătul a două săp- 
tămini de luptă încordată, Keres a ciștigat clar, obținind un 
procentaj excelent : 8 .pet. din 9 posibile, remizind numai cu 
mine și cu Nona Gaprindașvili ! Eu am reușit să mă clasez pe 
locul II, la egalitate cu Gligorici, dar beneficiind de un coeficient 
Sonneborn net superior. Debutul meu internațional in Anglia a 
fost foarte bun și ddPă încheierea turneului datorită unui scurt 
turneu de simultane am putut cunoaște destul de mult din Marea 
Britanic.

în luna martie am trecut pentru prima oară oceanul, plecind 
spre Argentina, unde urma să particip la marele turneu de la 
Mar del Plata. București—Mar del Plata, cu escale la Zurich, 
Dakkar, Rio de Janeiro. Sao Paulo... Jucam pentru prima oară 
in America de Sud și âcum, după atita timp, imi amintesc de 
clima foarte călduroasă care m-a jenat puțin la început. Ulti
mele trei runde s-au jucat în La Plata vinde căldura a fost 
de-a dreptul sufocantă, orașul aflîndu-se în plin pampas. De 
data aceasta nici măcar aerul condiționat nq ne-a mai putut 
apăra de caniculă. Participarea a foșt valoroasă — 7 mari
maeștri și 5 maeștri internaționali din 16 concurenți — dar asta 
nu a făcut decit să scoată în evidență performanța excelentă a 
„b^țripului" mșre maestru argentinian Niguel Najdorf, care a rea
lizat cu această ocazie cea de-a zecea victorie în turneul de la 
Mar del Plata ! £u am jucat bine, am realizat un procentaj ridi
cat avind în vedere forța turneului (9 pct din 15), dar nu m-am 
clasat decît pe locul 7... în orice caz victoriile spectaculoase ob
ținute la Bielicki, fostul campion mondial al juniorilor Garcia

sau Foguelmann au fost apreciate ungnim de spectatorii și spe
cialiștii argentinieni. Din păcate, nici aici și nici la Hastings — 
fiindcă turneele nu -întruneau coeficientul valoric necesar sau 
erau prea mulți concurenți din âceeași țară — nu am putut 
obține cea de-a doua notă de mare maestru...

în sfirșit, a venit luna iunie și echipa noastră a plecat la Ham
burg pentru a lua parte la finala campionatului european ce se 
desfășura în marele oraș-pprt al R.F. Germanja. Personal, mie 
Hamburgul mi-a plăcut mult, fiind, pînă astăzi, unul din orașele 
vesț-germane preferate (poate și din cauză că. pînă la urmă, 
aici am și devenit mare maestru !), La prima masă urma să 
întîlnesc adversari foarte puternici : PetrQsian, campionul mnn_ 
d'.al, Portisch, Unzicker. Ivkov și Donner. Numai mari maeștri 
- și ce mari maeștri ! de zi emoțiile erau rnai mari iar tem 
siunea nervoasă a turneului mai greu de suportat. Am remizat 
ambele întilniri cu Ivlșov, dar am pierdut cu 1 mink me
ciul cu Portisch, care și-a luat tocmai oind nu trebuia o re
vanșă parțială pentru București. Am ciștigat apoi din nou la 
Unzicker, realizind 1 »/3—»/> dar am pierdut surprinzător la olan
dezul Donițer, pe care în următoarele mari turnee aveam să-I 
înving de mai multe ori... Râmînea Petrosian ! întîlnirile msle 
cu campionul mondial au reprezentat două partide remarcabile, 
chiar dacă nu au fost lipsite de greșeli. în cea ip care am jucat 
cu albele, am avut avantaj destul de clar, day Petrosian s-a 
apărat excelent și a remizat. Cealaltă partidă, în care eu jucam 
cu negrele, s-a dovedit, pînă la urmă, la fel de complicată. A 
fost o întilnire de ipare tenșiune, cu sacrificii neașteptate din 
partea mea, care-n cele din urmă l-au forțat pe Petrosiap bă 
propună remiză.

Alb : T. Petrosian — Negru : F. Gheorghiu.
1. d4 Cf6 2. Cf3 g6 3. c3 Ng7. 4. Ng5 0-0. 5. c3 c5 6. N : fO 

N : f6 7. d : c5 Dc7 8. Dd5 a5 9. Cbd2 a4 10. Cd4 Ta5 11. b4 a : M 
12. C2:b3 b6 ! ! 13. C:a5 b:c5 ! 14. Cb3 D : a5 15. Tel d6 16. Dd2 
Cc6 17. c4 D:d? 4- 18. R:d2 Nd7 19. ’ “
Ta4 22. Thcl Ca5 23. Ndl, Remiză.

în urma acestui rezultat, datorită 
de bine și-n semifinala europeană 
realizat și cea de-a doua normă pentru obținerea titlului 
de rîvnit de orice șahist. Devenisem mare maestru internațional.

Ne2 Ta8 20. a3 Ta5 21.

și faptului că jucasern 
de Ia Sinaia din 1964
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debutat cu un telejurnal al 
tinetetului, cu știri de pre^ 
țutindeni, o hartă vie a aces
tui entuziasm de care vor
beam, idee foarte bună, pe 
care ani fi dorit-o însă mai 
legată de specificul T.V., adi
că cu mai multe imagini care 
să vorbească singure, chiar 
dacă aceasta ar fi angajat 
mai multe forțe de teren, cu 
un montaj mai alert și un 
cornperaj mai puțin sec, mai 
puțin absent. Am urmărit 
apoi un reportaj interesant, 
care putea fi foarte intere
sant despre navetiștii din 
mediul rural și dublul lor 
specific, de oameni ai uzinei 
și oameni ai satului, această 
„desprindere de țărm" cu 
multiple aspecte, unele tul
burătoare, altele care ridică 
multe și complicate proble
me, toate la un loc consti
tuind o față sociologică con
temporană demnă de studiu.

■. O temeinică analiză nu a- 
avut însă loc în reportajul cu 
pricina, desigur și din prici
na spațiului restrîns acordat, 
iar tema ar merita să fie re
luată mai amplu, cu sondaje 
mai profunde în psihologia 
acestor tineri. Ni se pare 
chiar- că o întreagă emisiune 
dedicată acestui subiect nu 
ar fi inoportună, o emisiune 
în cqre să fie antrenate toa
te cadrele responsabile, și 
care să nu se limiteze doar 
la explicații despre acoperi
rea timpului liber al tineri
lor muncitori care sînt și vor 
să rămînă, prin obîrșie. ță
rani. . Secvențele satirice de 
la Craiova, grație, excelentu
lui reporter, au alertat pro
priul nostru spirit critic, cu 
un singur amendament. Ope
ratorul a filmpt o stradă și o 
Craiovă urîtă, sordidă, ceea 
ce este fundamental fals, 
unilateralitatea ochiului apa
ratului de filmat, cu toată 
contraponderea grupului de 
elevi veseli și instruiți, a 
creat o imagine destul de de
primantă și ni se pare greșit 
și din punct de vedere gaze
tăresc Și din punct de vedere 
al realului la modul absolut,

I

ca. Strada Mare a 
să semene atit de bine 
strada aceea dintr-un 
și trist film de la care 
tajul și-a împrumutat

Am putea continua 
semnînd ce e byn și 
rău, prezentarea unor 
tive și a unui concurs 
telor
sensul acesta dincolo de 
ecran, la inimile și simpatia 
noastră, dar o inventariere cu 
„bune" și „rele" nu contri
buie cu nimic esențial la dis
cutarea profilului unei seri 
pentru tineret. Esențial ar fi 
să discutam însăși structura 
acesteia. Esențial ar fi să dis
cutăm cum răspunde această 
emisiune lungă de o seară 
titlului ei, direcționării sale. 
Pentru că o seară pentru ti
neret ar trebui să fie cea 
mai vie. cea mqi frumoasă 
seară a săptămînii T.V., o 
seară pe care s-o așteptăm cu 
toții cu sufletul la gură, și 
pînă la acest deziderat mi se 
pare că mai ește, dacă for
mula adoptată pcum — s-au 
schimbat citeva în decursul 
unui ap — persistă.
' Ceetr c^ airf capul. lociilui, 
lipsește acestei seri este un 
Vrofil mai ferm și mai. exact, 
lucru despre care s-a mai 
scris în paginile ziarului. Pa
radoxal, seara pentru tineret 
este lipsită tocmai de acel 
nerv, de acel ritm specific ti
nereții, tocmai de acea stră
lucire pe care ea o presupu
ne Dacă tinerețea contempo
rană eșțe sab'ă și înțeleaptă, 
dacă ea cunoaște sentimentul 
răspunderii și al profunzimii 
de idei și acțiune; asta nu în
seamnă deloc că îi lipsește 
vioiciunea, sponțaneituțea, re
plica alertă. Tineretul nostru 
este divers, superb șf chiar 
imprevizibil, o seară T.V. 
pentru el nu poate fi altfel. 
Nu cu montajele acelea me
reu romanțioase de versuri, 
în care avtooU șînt așezați în 
fel și chip în natură, demon
străm romantismul ș: setea 
de cunoaștere a tinerilor., di
versa. deconcertanta lor op
țiune. Lărgirea ariei tematice, 
schimbarea stilului de pre
zentare și expunere a acesteia 
ni se pare a fi, în sensul 
acesta, obligatorie.

Craiovei 
cu 

vechi 
repor- 
titlul. 
eon- 

ce e 
iniția- 
al fe- 

strungărițe trecînd în 
acesta dincolo

SMARANDA JELESCU
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Cuvintarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

por pentru perfecționarea con
tinuă a relațiilor sociale, pen
tru edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate, 
bazate pe deplina egalitate în
tre oameni, pe echitate și jus
tiție socială.

Trăim o epocă de profunde 
transformări sociale și, în ace
lași timp, de dezvoltare explo
zivă a cunoașterii științifice, 
de descoperiri fundamentale în 
toate domeniile cercetării, de 
înnoire vertiginoasă a tehnicii 
— epoca celei mai grandioase 
revoluții științifice-tehnice cu
noscute în istorie. în aceste 
condiții progresul oricărei na
țiuni nu se mai poate realiza 
decît punind la baza întregii 
vieți economico-sociale rezulta
tele noilor descoperiri din toa
te domeniile cunoașterii, tot ce 
creează mai de preț geniul 
uman pe toate meridianele lu
mii. învățămîntul a devenit un 
element decisiv în dezvoltarea 
umanității, factorul fundamen
tal care îl ajută pe om să de
vină cu adevărat stăpîn al na
turii și societății, să-și creeze 
prin propriile forțe condiții de 
viață sociale și spirituale din 
ce în ce mai elevate. Iată de 
ce devine tot mai imperios ne
cesară democratizarea largă a 
instrucției publice în întreaga 
lume, asigurarea accesului la 
toate formele de învățămînt a 
tinerei generații de pretutin
deni, fără deosebire de națio
nalitate, rasă sau stare socială, 
înlăturarea oricăror bariere, 
discriminări și impedimente în 
calea tineretului spre măreața 
citadelă a științei și culturii.

O importanță primordială ca
pătă învățămîntul în efortul de 
lichidare a fenomenului subdez
voltării — una din cele mai 
grave probleme care confruntă 
omenirea contemporană. Extin
derea și modernizarea rețelei 
de învățămînt, pregătirea ca
drelor necesare construcției e- 
conomice și sociale este o con
diție esențială pentru depășirea 
rămînerii în urmă generată, in
tr-o serie de țări, de relațiile 
de dominație colonială din tre
cut, pentru accelerarea mersu
lui înainte al statelor care au 
pășit pe calea dezvoltării libe
re, de-sine-stătătoare, pentru 
asigurarea progresului lor ma
terial și social. Sprijinirea ță
rilor lumii a treia — cum se 

obișnuiește să se spună — în 
efortul de organizare pe baze 
noi a învățămintului universi
tar, se impune, de aceea, să 
constituie o preocupare majoră 
a tuturor națiunilor și în pri
mul rînd a țărilor dezvoltate 
din punct de vedere economic 
și cultural din Europa și din 
întreaga lume.

O însemnătate excepțională 
capătă în epoca noastră rolul 
educativ al școlii și, îndeosebi, 
al instituțiilor universitare. 
Este evident că nu putem porni 
decît de la premisa că tinerei ge
nerații ce învață astăzi pe băncile 
școlij îi revine îndatorirea de a 
înfăptui dezvoltarea economică 
și socială a lumii de mîine ; ea 
va trebui să ducă mai departe 
făclia progresului pe planeta 
noastră, să realizeze aspirațiile 
fierbinți ale popoarelor de a 
așeza societatea umană pe te
melii noi, mai echitabile, mai 
raționale, să instaureze un cli
mat de conviețuire pașnică, de 
prietenie și colaborare fructu
oasă a tuturor națiunilor.

Pregătirea și educarea tinere- 
tului pentru această măreață 
misiune istorică cere institu
țiilor de invățămînt de pretu
tindeni să promoveze cu toată 
consecvența cele mai avansate 
idei ale epocii, idealurile de li
bertate și dreptate socială, con
cepții filozofice profund uma
niste, care să pună mai presus 
de orice omul — factorul esen
țial al întregii dezvoltări isto
rice — realizarea fericirii și 
demnității Iui. (Aplauze puter
nice). Școala este chemată să 
sădească în conștiința tinere
tului de pretutindeni voința ho- 
tărită de a aboli orice domina
ție și asuprire a altor popoare, 
reziduurile rușinosului sistem 
colonial, practicile neocolonia- 
lismului, de a se ridica împo
triva rasismului, a curentelor 
neofasciste, a oricăror concep
ții obscurantiste, retrograde. 
Numai așa ea poate influenta 
in sens nobil, constructiv, evo
luția viitoare a societății, poate 
contribui la înfăptuirea viito
rului luminos al umanității.

După cum este cunoscut, in 
viața internațională contempo
rană se produc profunde depla
sări și transformări înnoitoare. 
Popoarele înțeleg tot mai clar 
necesitatea de a pune capăt pen
tru totdeauna vechii politici de 
dominație, forță și dictat în re
lațiile internaționale, de a in
staura relații noi, bazate pe res
pectarea dreptului fiecărui po
por de a-și hotărî singur desti
nele, pe egalitate deplină între 

toate națiunile, pe principiile 
independenței și suveranității 
naționale, pe colaborare reciproc 
avantajoasă. Ca urmare, în 
lumea de astăzi se conturează 
tot mai evident cursul spre des
tinderea relațiilor internaționale, 
spre cooperare și pace între na
țiuni.

Instituțiile universitare au ju
cat întotdeauna un roi activ în 
mai buna cunoaștere reciprocă 
a popoarelor pe plan spiritual. în 
generalizarea aportului fiecărei 
națiuni la tezaurul științei uni
versale, în circulația largă a 
ideilor înaintate. Cu atit mai 
mult astăzi ele sînt chemate să 
promoveze intens schimbul de 
valori științifice și umane, și, 
odată cu aceasta. spiritul de 
prietenie și conlucrare pașnică 
între națiuni. Institutele de în
vățămînt superior, toți cei ce 
lucrează în sfera vieții universi
tare. fără deosebire de concepții 
politice, filozofice și religioase, 
pot contribui. prin contactele, 
schimburile de experiență și de 
opinii pe care le realizează, 
prin colaborarea strînsă pe 
plan științific și tehnic, la con
tinua apropiere a popoarelor, 
la dezvoltarea cooperări, multi
laterale a tuturor statelor, fără 
deosebire de orînduire socială.

Putem afirma că promovarea 
largă a colaborării interuniver- 
sitare constituie o parte compo
nentă a însăși politicii generale 
de înfăptuire a securității pe 
continentul european, de lichi
dare a neîncrederii, suspiciunii, 
animozităților între state, de 
creare a unui climat în care fie
care națiune să fie pusă la a- 
dăpost de orice atac sau agre
siune. în care colaborarea inter
statală să se poată desfășura 
nestingherit.

Slujitorii școlii din instituțiile 
universitare europene, ca și din 
întreaga lume, pot exercita o 
influență pozitivă in sensul li
chidării focarelor de încordare 
și război ce mai dăinuie în 
lume. O cerință arzătoare este 
astăzi lichidarea conflictului din 
Orientul Mijlociu, care a produs 
grave daune materiale și umane 
popoarelor din această regiune, 
periclitînd interesele securității 
și păcii generale, soluționarea 
lui în spiritul rezoluției Consi
liului de Securitate din 1967.

Arena mondială este confrun
tată cu numeroase probleme 
majore, care afectează grav dez
voltarea socială, înseși destinele 
omenirii. Pe primul plan se află 
problema dezarmării, lichidarea 
pericolului unei conflagrații nu
cleare, eliberarea popoarelor de 
uriașa povară a înarmărilor, 

care absorb în momentul de 
față peste 200 miliarde de do
lari anual.

Intelectualitatea, tineretul stu
dios, reprezintă o importantă 
forță socială a contemporanei
tății : alături de celelalte forțe 
înaintate ale lumii, acestea pot 
aduce o contribuție deosebit de 
prețioasă la soluționarea proble
melor internaționale actuale în 
spiritul idealurilor de pace și 
progres ale popoarelor, la in
staurarea unei atmosfere de con
lucrare pașnică între națiuni. 
Nu poate exista ideal mai înăl
țător pentru slujitorii școlii, 
pentru tînăra generație de pre
tutindeni, decît acela de a-și 
consacra energia. cunoștințele, 
întreaga forță făuririi unei lumi 
mai bune, mai drepte pe planeta 
noastră, în care fiecare nați
une să se poată dezvolta liber, 
consacrîndu-și toate resursele 
cauzei progresului și civiliza
ției, înfloririi învățămintului, 
științei și culturii, ridicării 
bunăstării materiale și spiritu
ale a maselor largi populare.

Apreciind contribuția preți
oasă pe care o aduce in această 
direcție U.N.E.S.C.O., îmi ex
prim convingerea că această 
importantă organizație interna
țională va obține rezultate tot 
mai de seamă in efortul spre 
dezvoltarea cunoașterii . recipro
ce și întărirea încrederii între 
popoare, spre destindere și pace.

încredințat că intilnirea mi
niștrilor educației din țările eu
ropene, deschisă astăzi la Bucu
rești, se va înscrie ca un eveni
ment cu . profunde rezonanțe in 
viața internațională actuală, 
urez succes deplin lucrărilor 
conferinței. (Aplauze puternice) 
Sper ca schimbul de opinii 
pe care ii întreprindeți să fie 
cit mai fructuos, contribuind ast
fel atit la progresul învăță- 
mîntului universitar, cît și Ia 
cauza cooperării și destinderii 
internaționale.

îmi exprim convingerea că, 
folosind prilejul șederii dum
neavoastră in România, veți pu
tea cunoaște cîte ceva din viața, 
aspirațiile și preocupările po
porului nostru, apreciind astfel 
dorința sa fierbinte de a trăi 
in pace și colaborare cu toate 
națiunile din Europa și din în
treaga lume.

Vă urez tuturor, noi și noi 
succese în activitatea de mare 
răspundere pe care o desfă- 
șurați pe tărîmul invățămîntu- 
lui. al instruirii și educării ti
nerei generații ! Multă sănătate 
și fericire! (Aplauze puternice, 
prelungite).

PRIMA REUNIUNE ÎN PLEN
în prima reuniune .în plen a 

lucrărilor celei de-a IÎ-a Con
ferințe a miniștrilor educației 
din țările . eliropene ’ , membre 
ale .U.N.E.S.C.O’., care _a avut 
loc după ședința inaugurală, au 
fost alese organele de conduce
re ale Conferinței și- au fost 
adoptate1, regulamentul și ordi
nea de zi.
■Tovarășul - Paul -N-îeurescu;Mi- 

zil, vicepreședinte â'X Consiliu
lui de Miniștri' ăl ..Republicii So
cialiste România; mipistrul edu
cației și, ’.invățămintului. a fost 
ales'-președintele conferinței. Ca 
vicepreședinți au fost’ aleși con
ducătorii, delegațiilor din Ma
rea Britanic. R.F. Germania. 
R.S.F. Iugoslavia, Spania și 
U.R.S1S.-.

Raportor general al Conferin
ței a fost ales prof. Eugen Egger 
(Elveția).

Conducătorul delegației. Sue
diei a fost ales președintele Co
misiei' I de lucru — „Transfor
mări ale structurilor, programe
lor, metodelor de învățămînt su
perior ținind seama de crește
rea efectivelor, de ' evoluția 
funcțiunilor și de orientarea

Intilnirea președintelui Nicolae Ceausescu 
cu Rene Maheu, directorul general al UNESC0, 
cu șefii delegațiilor participante la conferință

Ora 10,45. Președintele Consi
liului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
este întimpinat cu cordialitate 
de . .directorul general . al 
U.N.E.S.C.O., Rene Maheu, pre
cum și de M. M’Bow, director 
general adjunct pentru educa
ție, D. Najman, directorul De
partamentului pentru , învăță- 
mintul superior și formarea 
personalului de educație, J. 
Herman, directorul Diviziei de 
invățămînt superior, secretarul 
general al conferinței, de alți 

. reprezentanți ai U.N.E.S.C.O.
La acest moment al întreve

derii este de față Paul Nicu- 
lescu-Mizil, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, minis
trul educației și învățămintului.

Președintelui Consiliului de 
Stat al României îi sînt prezen
tați, apoi, șefii delegațiilor par
ticipante la conferință. Cu acest 
prilej, reprezentanții învățămin
tului și educației, științei și cer
cetării din 25 de țări europene, 
— personalități remarcabile ale 
vieții culturale —, precum și 
observatorii din partea Cana
dei, S.U.A. și Vaticanului, a-

Desfășurată sub semnul unui viu interes 
manifestat față de cuvintarea șefului statului român 
al stimei și prestigiului de care se bucură România 
in lume, ședința inaugurală a marcat inceputul 
unor rodnice dezbateri cu multiple semnificații 
pentru viața universitară europeană, pentru 

promovarea colaborării pe continentul nostru
Participanții la ședința festivă 

au întimpinat cu vii aplauze so
sirea în mijlocul lor a președin
telui Consiliului de Stat al 
României.

Ședința inaugurală reunește, 
sub cupola Ateneului Român, 
pe miniștrii educației din țări 
europene, membrii delegațiilor 
participante, personalități ale 
vieții universitare, științifice și 
culturale din aceste state, ob
servatori din Canada, S.U.A., 
precum și ai Vaticanului, repre
zentanți ai Federației Sindicale 
Mondiale, Organizației Mon
diale a Sănătății, Consiliului 
Europei, Organizației europene 
pentru cooperare și dezvoltare, 
Organizației europene pentru 

sistemelor de educație spre e- 
ducația permanentă" — iar con
ducătorul delegației Franței — 
ca președinte al Comisiei a Il-a : 
„Cooperarea europeană în do
meniul învățămintului superi
or : obiective, căi și mijloace".

în cadrul celei de-a doua șe
dințe plenare au început dez
baterile asupra evoluției si- 

1 tuației învățămintului superior 
in Europa, de la prima Con
ferință ținută la Viena (1967- 
1973) — linul din punctele în
scrise pe ordinea de zi.

Au luat cuvîntul : Joseph 
Fontanet (Franța), N.F. Krăsnov 

. (U.R.S.S.). Klaus von Dohnany 
(R.F. Germania), Jose Luis' Gar
cia (Spania), dr. J.A. Van Ke- 
menade (Olanda) și Ingrid Eide 
(Norvegia).

în seara aceleiași zile, tova
rășul Paul NiculeScu-Mizil, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri. ministrul educației și 
învățămintului, a oferit un di
neu. în cinstea șefilor delegații
lor participante la cea de-a Il-a 
Conferință a miniștrilor educa
ției din țările membre ale 
U.N.E.S.C.O. 

dresează șefului statului' român 
omagiul lor.

Intr-o atmosferă de caldă 
prietenie, președintele Nicolae 
Ceaușescu se întreține cu perso
nalitățile din conducerea 
U.N.E.S.C.O., relevînd rolul in'r 
semnat ce revine acestei orga
nizații în extinderea și întări
rea colaborării pe tărîmul i.n- 
vățămintului și educației, al ști
inței și culturii, in promovarea 
principiilor umanismului, în e- 
dificarea securității, a unei lumi 
mai bune, o lume a păcii și coo
perării.

Directorul general Ren6 Ma
heu a ținut să exprime 
profunde mulțumiri președinte
lui Consiliului de Stat, guver
nului țării noastre pentru 
contribuția adusă de Româ
nia îa înfăptuirea obiective
lor U.N.E.S.C.O., subliniind că 
organizarea conferinței la Bucu
rești reprezintă. în fapt, o recu
noaștere a acestei prodigioase 
activități puse in slujba cauzei 
înțelegerii și conlucrării rodnice 
in folosul umanității.

cercetarea nucleară. Sînt de 
față, de asemenea, observatori 
din partea a numeroase orga
nizații internaționale neguver
namentale, între care Asociația 
internațională a universităților, 
precum și ai unor prestigioase 
fundații americane și europene.

Sint de față, de asemenea, 
membrii secretariatului confe
rinței — reprezentanți ai 
U.N.E.S.C.O., Centrului Euro
pean pentru învățămîntul supe
rior, Institutului internațional 
peptru planificarea educației și 
Biroului de cooperare științi
fică pentru Europa.

La inaugurarea lucrărilor par
ticipă membri ai guvernului, 
președinții Academiei Republicii 
Socialiste România, Academiei 
de Științe Sociale și Politice și 
ai altor foruri științifice, perso
nalități științifice și culturale, 
rectori și profesori universitari, 
reprezentanți ai Uniunii Tinere
tului Comunist, Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști din 
România.

Au fost prezențî, de aseifie- 
nea, Sayed Abbas Chedid, di
rectorul Centrului de informare 
al O.N.U. la București, precum 
și reprezentanții din Capitala 
țării noastre ai altor organisme 
ale O.N.U.

Erau de față șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București. , ț

Ședința a fost deschisă de to
varășul Paul Niculescu-Mizil 
care, salutind pe cei prezenți, 
a.spus :

., Atenția deosebită, pe care 
România o acordă acestei ma
nifestări internaționale este 
ilustrată de prezența la ședința 
noastră inaugurală festivă a 
președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii. Socialiste. 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
a altor membri ai conducerii 
statului nostru. Sint convins că 

sînt în- asentimentul dumnea
voastră pentru a le exprima în
treaga noastră gratitudine.

C.onferința este chemată să 
dezbată probleme de mare în
semnătate 1 pentru învățămîntul 
superior din Europa, privind 
continua perfecționare a acestui 
învățămînt în concordanță cu 
cerințele dezvoltării și înflori
riifiecărei națiuni, cu marile 
schimbări sociale din lume, cu 
progresele .uriașe ale științei. și 
tehnicii. contemporane.

în prezent, cînd popoarele 
nodștfe sînt vital interesate în 
realizarea cu succes a procesu
lui complex de edificare a se
curității europene, de consoli
dare a păcii . și de dezvoltare, a 
cooperării . intre toate statele 
continentului european, Confe
rința poate și. după părerea 
noastră, are datoria să aducă o 
contribuție reală, concretă, in 
direcția- traducerii in viață a a- 
cestor înalte țeluri.

îmi exprim convingerea că 
lucrările Conferinței se vor des
fășura intr-un spirit constructiv 
și creator, vor contribui la îm
bogățirea gindirii și experienței 
noastre in domeniul învățămin
tului superior, la diversificarea 
și aprofundarea cooperării intre 
țările noastre, la cauza colabo
rării și păcii in lume".

în continuare, a luat cuvin- 
tul directorul general al 
UiN.E.S.C.O., Rene Maheu, care 
a spus :

„Sint deosebit de fericit că 
am prilejul să deschid cea de-a 
doua Conferință a miniștrilor 
educației ai statelor, europene 
membre ale U.N.E.S.C.O. in a- 
cest oraș — București, capitala 
unei țări care desfășoară ati- 
tea eforturi pentru cauza păcii 

, și securității în lume și îndeo
sebi pe bătrinul nostru conti
nent., Europa.

Vă rog să-mi permiteți să 
spun Excelenței sale domnului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, cît îi 
sin tem de recunoscători pentru 
că a binevoit ca prin pre
zența sa cu care a oporat 
această ședință de inaugurare, 
șă-i dea o solemnitate deosebi
tă. în numele tuturor partici- 
panților, în numele U.N.E.S.C.O. 
și în numele meu personal țin 
să exprim profunda noastră 
recunoștință pentru ospitalitatea 
generoasă pe care autoritățile 
românești o acordă Conferin
ței".

în continuarea alocuțiunii sar 
le, domnul Renă Maheu a trecut 
în revistă acțiunile întreprinse 
de U.N.E.S.C.O. în vederea or
ganizării Conferinței miniștrilor 
educației din țările europene.

Referindu-se apoi pe larg la 
problematica conferinței, la 
direcțiile principale ale lucrări
lor care vor polariza schimburi
le, de opinii ale parti ci panților, 
directorul general al U.N.E.S.C.O. 
'a relevat că reînnoirea siste
melor educative — devenită pre
tutindeni un imperativ pentru a 
face față mutațiilor societății — 
este de neconceput fără o reor
ganizare a învățămintului su
perior în funcție de nevoile noi 
ale comunității și ale persoane
lor, de evoluția condițiilor ,și 
problemelor vieții economice, 
sociale sau culturale.

Este și motivul pentru care 
ne-am străduit, în documentul 
ce vă este supus, să lărgim ori
zontul și să. situăm învățămîntul 
superior în. contextul vastelor 
sale responsabilități și al influ
ențelor complexe ce se exer
cită asupra lui. Aceasta expli
că și faptul că, preconizind coo
perarea regională . in domeniul 
învAtătoiutului. superior, am 
considerat că nu. mai este posi- 
bil să ne menținem mereu la 
problemele specifice universi
tare.' A apărut clar că aceâstă: 
cooperare trebuie să se-extindă 
și asupra cercetării, precum i Șî 
a relațiilor culturale în sensul 
cel mai larg.

în acest context. directorul 
general al U.N.E.S.C.O. a abor
dat unele probleme analizate în 
documentul de lucru supus con
ferinței, subliniind că el cuprin
de o serie de* preocupări cărora 
participanții sînt chemați să le 
dea răspunsuri de natură să 
servească drept bază pentru dez
voltarea unei utile cooperări 
intre țările noastre. Este evi
dent că soluția acestor proble
me — a arătat directorul ge

neral al U.N.E.S.C.O. — ține de 
suveranitatea fiecărui stat, 
dar nu este mai puțin clar că 
în acest domeniu, ca și in al
tele, cooperarea regională pon- 
te: fi un stimulent fecund și un 
adjuvant folositor.

Indiferent de cîmpurile de 
acțiune și modalitățile reținute 
pentru dezvoltarea cooperării 
europene, aș dori să vă reco
mand Centrul european pen
tru învățămintul superior creat 
de U.N.E.S.C.O. aici, la Bucu
rești, și pe care am avut onoa
rea șă-1 inaugurez la 21 sep
tembrie. 1972, in prezența șefu
lui statului român. Dacă pro
blemele care urmează să fie. 
soluționate in domeniul univer
sitar sînt comune majorității 
țărilor Europei, soluțiile prevă
zute sint dimpotrivă foarte di
ferite. Centrul are ca scop să 
dea statelor interesate posibili
tatea de a proceda la comparări, 
la confruntări, la schimburi. în 
scopul ca fiecare să poată be
neficia de realizările tuturor, 
recomandîndu-se deci ca un in
strument capabil să faciliteze 
punerea in aplicare a unora sau 
altera din recomandările dum
neavoastră. Totodată, deoarece 
el se- află încă la începuturile 
sale, conferința dv. ar putea să 
contribuie în mod foarte opor
tun la creșterea autorității sa
le, la o mai bună definire a 
programului său și la o sporire 
a mijloacelor sale.

încheindu-și alocuțiunea, Re
ne Maheu a spus : în momentul 
îh care conferința privind secu
ritatea și cooperarea în Euro
pa dă loc la Geneva unor con
sultări și negocieri in proble
me generale, mi se pare opor
tun că lucrările dumneavoastră

■ se situează in perspectiva unei 
contribuții la înțelegerea reci
procă. Sint convins că unita- 
.tea. profundă care raliază 
ansamblul țăriloi' europene pe 
dublul plan al tradițiilor cultu
rale și al tehnologiei creează o 
solidaritate obiectivă suficient 
de puternică pentru a sluji ea 
fundament al edificării unei 
cooperări pașnice. îmi exprim, 
din toată inima, dorința ca lu
crările dumneavoastră să fie 
însuflețite de un spirit priete
nesc și constructiv și ca succe
sul lor să marcheze o nouă 
etapă in construirea unei Eu
rope unde încrederea va fi prin
cipiul securității, al înțelegerii 
intre națiuni.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a adresat, apoi, un 
cuvînt* de salut conferinței.

Cuvîntarea.care s-a bucurat dc 
o largă audiență, a fost urmă
rită cu deosebită atenție și sub
liniată in repetate rinduri cu 
aplauze de întreaga asistență.

în numele participanților. to
varășul Paul Niculescu-Mizil a 
exprimat, in încheierea ședinței 
inaugurale, sentimentele de gra
titudine președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru bogata și pro
funda sa cuvintare, pentru sub
linierile privind rolul invăță
mintului în viața și progresul 
popoarelor, ca și în colaborarea 
și. cooperarea internațională, 
pentru urările adresate confe
rinței.

Conferința reunită astăzi la 
București — care, prin proble
matica sa largă și complexă, prin 
nivelul . participării, se înscrie 
în rîndul manifestărilor inter
naționale de prestigiu — oferă 
c.elpr întruniți la masa dezbateri
lor posibilitatea unui schimb 
deschis de opinii și idei, unei 
confruntări rodnice, construc
tive- a . punctelor de vedere în 
probleme privind evoluția ac
tuală ș'i în perspectivă a învă
țămintului superior european, 

; sporirea eficienței cooperării în 
acest domeniu de o reală impor
tanță pentru dezvoltarea econo- 
mico-socială a națiunilor euro- 
pgrie, - pentru progresul lor, pen
tru /realizarea securității, pentru 
întărirea păcii și prieteniei în
tre popoare.

Miniștrii educației din țările 
europene vor avea, totodată, 
prilejul să cunoască direct, ne
mijlocit, preocupările României 
socialiste, evoluția continuă, 
ascendentă a școlii noastre su
perioare, în strînsă concordanță 
cu amplul program de dezvol
tare a țării, realizările intr-un 
domeniu atit de important cum 
este integrarea învățămintului 
cu cercetarea, cu producția.
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RECUNOAȘTERE

NOAPTEA DINTRE
CEI DOI ANI?

I.T.H.R.—București vă sugerează
A mai rămas abia o lună și cîteva zile 

pînă la tradiționala și mult așteptata sărbă
toare a revelionului. întrebarea pe care ne-o 

■ punem toți: „Unde vom petrece a 365-a 
noapte a anului?" ne pune în față încă multe 
posibile răspunsuri. Tocmai de aceea și ho- 
tărîrea noastră mai stă sub semnul îndoielii. 
Ne ajută să ieșim din „încurcătură" între
prinderea de Turism, Hoteluri și Restaurante 
București, care prin multiplele variante pre-

gătite cu minuțiozitatea gazdei ospitaliere, 
mereu gata spre a satisface dorințele tuturor 
vîrstelor, oferă celor interesați bogata sa 
gamă de servicii, special revizuite în acest 
scop.

Este prima și cea mai pregnantă concluzie 
relevată într-o discuție purtată ieri cu tova
rășul GHEORGHE POPA, directorul întreprin
derii amintite. Așadar...

In vreme ce excursiile 
cu trenul (pe Valea Pra
hovei. mai ales) sau cu 
autocarele elegante și co
mode, pe cele mai pito
rești și pline de interes 
trasee turistice din țață, 
continuă, întreprinderea 
de Turism, Hoteluri și 
Restaurante București a 
găsit și a perfectat o floiiă 
formă organizatorică mult 
mai la îndemîna solicitan- 
ților. Este vorba de ex
cursiile sfîrșitului de săp- 
tămînă, duminicale, care

au punctul de pornire și 
întoarcere în cefe mai 
populate cartiere ale Ca
pitalei, cum s-ar spune 
chiar la... poarta casei. 
Traseele sînt cît se poate 
de bine alese și bogate în 
obiective turistice și fru
museți naturale. De pildă, 
din cartierul Titan (com
plexul A 9) și din Piața 
Palatului ‘
Cina) se poate pleca pe 
itinerarul ”
Bușteni - 
deal — Poiana Brașov ;

București — 
Sinaia — Pre-

(Restaurantul

REVELIONUL

Telefericul urcă, urcă.,. In dreapta apare cabana Cristianul Mare.

8000 DE

Cota 1400. Vil punct

ELEVI ȘI PIONIERI
în tabere:

LITORALULUI

UotCl Europă, una dintre perlele 
oricărui sCzoli de la Eforie.

Nostalgia mării 
cheamă încă pe litoral. 
Aceeași atmosferă o vom 
reîntâlni concentrată, în 
zilele din preajma reve
lionului, în saloanele și 
hotelurile marilor resta
urante din . toate stați
unile mării. Fie că prefe
răm Hotel Parc din Ma
maia sau hotelurile Su- 
lina, Neptun, Dobrogea 
din stațiunea Neptun, 
Europă sau Delfin din 
Eforie Nord .vom petrece, 
ne asigură I.T.H.R., la 
fel de bine, întrucît re
velionul acesta va fi pe 
litoral cu tdtul deosebit. 
Deocamdată dezvăluim 
doar atît din program : 
turul litoralului, acces li
ber iubitorilor de înot la 
pîscinile cu apă de mare 
încălzită, discotecile cu 
seturi noi de,.< muzică, 
jocuri distractive (meca
nice, bowling, popice etc). 
Nu lipsește decît plajă în
sorită, dar plăcerea unei 
bătăi cu zăpadă va fi la 
fel de mare.

Pagină realizată de : 
VASILE RAVESCU

ce trebuie înscris neapărat in 
itinerariul oricărei excursii montane.

Toate aceste „plăceri" 
nu sînt rezervate numai 
unor categorii. I.T.H.R. 
București a organizat 
pentru cei mai tineri be
neficiari ai săi, și poate 
și cei mai zeloși, pionierii 
și elevii, tabere speciale, 
ih două serii : 22—29 de
cembrie și 3—9 ianuarie. 
La Călimănești, Olănești 
și Cozia, la Sinaia, Bușteni 
sau Predeal* la Ttișnad,

Sovata, Borsec și Slănic- 
Moldova sau pe litoral, lâ 
Mangalia și Neptun pot 
beneficia de aceleași con
diții superioare de confort 
și distracție circa 8 000 
de persoane. Abundă, pe 
agenda organizatorilor, 
excursiile și drumețiile în
soțite de ghizi specializați, 
sporturile de iarnă, Con
cursuri de orientare turis
tică, sau pe teme turis-

din cartierul Berceni (Bd. 
Metalurgiei, în fața centra
lei telefonice) spre Ploiești 

iar 
(ci- 
că- 
de

— Văleni — Cheia, 
din Drumul Taberei 
nematograful Favorit) 
tre Pitești — Curtea 
Argeș — barajul hidro
centralei de la Vidfaru. 
Toate sînt programate la 
aceeași oră, 7,30 și sînt la 
îndemîna oricui, deoarece 
tarifele sînt convenabile 
(65—77 fel) pentru servi
ciile oferite, iar plata se 
achită la Urcarea în auto-

car, fără să fie nevoie de 
alte formalități. Ele prile
juiesc beneficiarilor plă
cute ore de destindere în 
mijlocul naturii, practica
rea sporturilor de iarnă, 
pentru care s-au făcut noi 
amenajări în acest sezon. 
Sînt și un fel de excursii... 
de recunoaștere în vederea 
revelionului, pentru că, în 
cele mai multe puncte de 
pe aceste itinerarii, aceas
tă sărbătoare va fi organi
zată și de I.T.H.R. bucu
rești.

In stațiunile de odihnă
și tratament

Prin condițiile deose
bite care le particulari
zează, stațiunile de o- 
dihnă și tratament conti
nuă să fie încă solicitate. 
Pentru perioada imediat 
următoare filialele de tu
rism din Bulevardul Re
publicii nr. 4 și 68 și Ca
lea Victoriei nr. 100 mai 
primesc înscrieri pentru 
Sinaia, Predeal, Bușteni, 
Tușnâd, Borsec, Siănic- 
Moldova, Călimănești, Că- 
ciulata, Olănești. Vatra 
Dornei, Sovata, Herculane, 
Bazna, Pucioasa. Pe lîngă 
posibilitățile de cură, am
bianța pitorească, redu
cerea lâ jumătate a chel
tuielilor de transport, pro
gramele distractive oferite 
de instituțiile specializate 
sînt tot atîtea avantaje 
ale celor care optează 
spre’ aceste „oaze" de să
nătate și bună dispoziție, 
în plus, se adaugă ca o 
noutate și posibilitatea 
procurării pentru stați
unile Sinaia, Bușteni, Pre
deal, Borsec, de bilete 
pentru o durată mai mică 
de 12 zile. Astfel, în a- 
fara cdlor aflați în aceste 
stațiuni cu bilet, vor putea 
petrece Revelionul ’74 și 
cei care se înscriu la ex
cursiile cu durata de 4 
Zile, organizate în acest 
scop. Plăcerea Călătoriei 
în autocare, pe trasee unde 
sînt concentrate variat o 
mulțime de obiective tu
ristice, va fi sporită de 
cazarea în vile ce asigura 
un bun confort.

Iată spre exemplificare, 
extrase din cîteva pro
grame. Cei ce preferă Va
lea Oltului de pildă, sta
țiunea Olănești, vor pu
tea, în afara traseului o- 
bișnuit, să viziteze mî- 
rîăstirile Govora și Ho
rezu, Peștera Muierii, o- 
rașul Tg. Jiu cu operele 
brâncușiene. Pentru cei

care optează pentru Căli
mănești, Căciulata, motel 
Cozia excursiile au în ve
dere și vizitarea mînăsțirii 
Cozia a Văii Lotrului 
pînă la viitoarea stați
une montană Voineâsâ, 
obiectivele turistice prin
cipale din Sibiu. Reveli
onul petrecut la Slanic- 
Moldova oferă (pe lîngă 
excursiile la Tg. Ocna, 
Gh. Gheorghiu Dej. Ba
cău. Moinești. drumeți
ile la cascadă și izvoarele 
stațiunii etc.) și avantajul 
întoarcerii în Capitală pe 
un alt traseu (pe Valea 
Prahovei) decît cel de Ia 
pornire (prin Urziceni- 
— Buzău — Focșani — 
Mărășești — Adj ud — 
Tg. Ocna — Slănic). Ca 
o noutate, reținem orga
nizarea revelionului în 
stațiunea Herculaiie. Ruta 
acestei excursii leagă 
multe' orașe (București (pe 
autostradă) — Pitești — 
Slatina — Craiova — 
Drobeta-Tr. Severin — 
Orșova — Herculane), pri
lejuind vizitarea obiecti
velor de valoare turistică 
unica (cum sînt cele din 
zona sistemului hidro
energetic și de navigație 
de la Porțile de Fier, ves
tigiile păstrate la Dro
beta-Tr. Sevetih și Crâ- 
iova)7 drumeții pe Valea 
Cemei la Grota haiduci
lor, grota cu aburi, cas
cadă și Șapte Izvoare.

în condiții excelente 
sînt organizate excursi
ile revelionului în cefe 
mai mari hoteluri și res
taurante din Cluj (Napo
ca), Iași (Unirea), Piatra 
Neamț (Ceahlău), la ha
nul turistic Agâpia cu 
programe zilnice ia fel de 
atrăgătoare și seri dis
tractive avînd „cap de a- 
fiș" cunoscuți interpret! 
și orchestre bucureștene și 
locale.

tice, gen „Cine știe cîș- 
tigă“ sau distractiv©' etc.)

Invitația noasțră este 
însă departe de a fi com
pletă. Rețineți adresa a- 
gențiilor I.T.H.R. 
rești din Cafea 
Nr. 100 și Bd. 
Cii Nr. 4 și 68, 
apelați și prin 
telefonice

Bucii -
Victoriei
Republi- 
eventlial 
posturile

15 74 11 9i
14 08 00 pentru ittformâ- 
ții suplimentare.

Brazi. Zăpadă. O cabană, O invitație și în aceldși timp 
certitudinea unei vacanțe plăcute.
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SOLEMNITATEA DECORAM UNOR OAMENI actualitatea
Președintele Marii Adunări 

Naționale, Ștefan Voitec, a oferit 
luni un dejun in onoarea dele
gației parlamentare britanice, 
condusă de Sir Pitzroy Maclean, 
membru al Camerei Cornhhelor, 
membru al Partidylyi conserva
tor, care ne vizitează țara.

Au participat Maria Qroza și 
Ilie Mdrgulescy, vicepreședinți 
ai M.A.N., președinți de comi
sii pertpanente, deputțți.

A luat parte, de asemenea, 
Derick Rosslyn Ashe, ambasa
dorul Marii Britanii la Bucu
rești.

în timpul dejunului, Ștefan 
Voitec și gir Fitzroy Maclean 
au toastat în sănătatea Maies
tății Sale Elisabeta a II-a. re
gina Marii Britanii, a președinr 
telui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, pentru con
tinua lărgire și diversificare a 
relațiilor româno-britanice, a 
prieteniei dintre cele două po
poare, pentru colaborare, pro
gres soc;al și pace în lumea în
treagă.

Delegația guvernamentală ro
mână. condusă de Octavian Gro
za, ministru secretar de stat, 
prim-vicepreședinte ai Consi
liului Național peptru Știință 
și Tehnologie, care a participat 
la festivitățile organizate în 
Guineea cu prilej jil cplei cie-g 
treia aniversări a victoriei po
porului gyineez împotriva 
gresiunii portugheze, s-a 
poiat. luni după-amiază, în 
pitală,

Lunj dimineața a plecat
de aețivișți ai 
de Ștefan Bo- 
C.C. al P.C.R., 
Comitetului ju- 

care,

și administrației de stat a avut 
loc, luni dimineața, festivitatea 
de deschidere a cursului de un 
an peptru pregătirea președin
ților de cooperative agricole de 
producție

îp ziua de 26 noiembrie 1973, 
Comisia pentru agricultură și 
silvicultură a M.A.N. a exami
nat și dezbătut, șub conducerea 
tovarășului Dumitru Coliu, pre
ședintele Comisiei, rezultatele 
analizei privind modul cum se 
aplică legea nr. 8/1973 pentru 
organizarea, administrare^ și fo
losirea pajiștilor, precum și a 
stațiunilor comunale de montă. 
Analiza a fost efectuată, din 
însărcinarea Consiliului de Stat, 
de către Comisia pentru agri
cultură și silvicultură a M.A.N., 
împreună cu Consiliul Central 
de Control Muncitoresc al Acti
vității Economice și Sociale.

La lucrările comisiei au parti
cipat tovarășul Angelo Micules- 
cu. ministrul agriculturii, indus
triei alimentare și apelor, repre
zentanți ai conducerilor altor or
gane centrale. directori gene
rali ai direcțiilor generale pen
tru agricultură, industrie ali
mentară și ape de la unele jude
țe, precum și specialiști în dome
niul îmbunătățirii și exploatării 
pajiștilor.

4’ 
îna- 
Ca-

Ia
Berlin cjelegațiș 
P.C.R., condusă 
boș, membru al 
prim-secretar al 
dețean Neamț al P.C.R., 
la invitația C.C. al P.S.U.G., va 
face o vizită în R.D. Germană, 
pentru un schimb de experi
ență.

Luni dimineața a plecat în 
Republica Democrată Germană 
o delegație a Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socia
liste. condusă de Dumitru Bala- 
lia, membru in Consiliul Națio
nal F.U.S.r care, la invitația 
Consiliului Național al Frontu
lui Național din Republica De
mocrată Germană va face o vi
zită de- schimb de experiență în 
această țară.

La Acaderpia Ștefan Gheor
ghiu pentru pregătirea cadrelor 
de conducere a activității de 
partid, social-politice, economice

(Urmare din pag. 1) 
calorii și u~tantitate de gaz me
tan echivalentă cu 565 tone com
bustibil convențional. Pe scurt, 
datorită acestor măsuri copsur 
mul de energie electrică pe în
treg anul 1973 nu va depăși 
nivelul anului 1972, deși între 
timp volumul producției a cres
cut cu peste 10 Ia sută. Alte mă
suri nu mai puțin eficiente 
fost prevăzute și pentru 
următori pînă în 1975“,

Parcurgind lista acestor 
suri reținem preocuparea . 
manentă a întreprinderii pentru 
înlăturarea oricărei forme de 
risipă a energiei electrice sau 
termice, eforturile salariaților 
de aici de a găsj noi soluții 
tehnice și organizatorice pen- 

u economisirea energiei elec
trice și combustibililor. S-a 
trecut la verificarea amănun
țită a tuturor instalațiilor de 
încălzire, la îmbunătățirea izo
lațiilor termice, atit la instala
ții cit și la cuptoare. S-au luat 
măsuri energice pentru reduce
rea mersului în gol al mașini- 
lor-unelte și al agregatelor de 
sudură precum și pentru rațio
nalizarea iluminatului interior 
și exterior. La secțiile sculerie 
și rulmenți, de exemplu, s-a 
făcut o nouă repartizare, mai 
rațională, a muncitorilor pe ma
șini și schimburi, pentru a pu
tea reduce iluminatul și consu
mul de energie la minimum

■ necesar. în același timp s-au 
montat mai multe întrerupă
toare, astfel incit în fiecare 
moment să fie luminate doar 
porțiunile din hală unde se lu
crează. Zilele trecute s-a afișat 
sub fiecare întrerupător, pro
gramul de funcționare și nu
mele celui care răspunde de 
respectarea lui. în acest con
text a apărut inițiativa organi
zației U.T.C., amintită mai sus. 
în cadrul plenarei cu activul 
U.T.C. din întreprindere, din 16 
noiembrie, s-a ridicat la un mo
ment dat Aurel Mugur, locțiito
rul secretarului U.T.C. de la or
ganizația reparații mecanice. 
După ce a arătat că tinerii de 
la atelierul de întreținere au 
hotărit să reducă consumul lu
nar de petrol și petrosin de la 
150-200 litri la numai 100 litri, 
a propus ca în toate secțiile și 
atelierele secției să fie lansată 
inițiativa ! „Fiecare tinăr, un 
participant activ la economisi
rea energiei electrice și com
bustibililor", în final plenara nu 
numai eă a aprobat această 
propunere, dar a stabilit foarte 
exact obiectivele organizațiilor 
U.T.C. în cadrul efortului gene
ral al întreprinderii de gospo
dărire rațională a energiei e- 
lectrice și combustibililor. Pla
nurile de măsuri stabilite ul
terior la nivelul fiecărei organi
zații urmăresc eliminarea pier
derilor de abur din conducte, 
reducerea mersului in gol a 
mașinilor-unelțe și agregatelor 
de sudură, repararea geamuri’ 
lor și ușilor, raiduri In «ehim» 
burjle II și III etc.

(3 inițiativă asemănătoare am 
întîlnit și la întreprinderea de 
rețele electrice Ploiești. Ea a 
fost declanșată tot în urmă cu 
cîteva zile.

— Am numit-o „Fiecare tînăr 
un promotor activ al utilizării 
raționale a energiei electrice" 
pentru că se potrivește mai

au 
anii

mă’ 
per-

Cu prilejul 
aniversări a 
de sub jugul

celei de-a 29-a 
eliberării Albaniei 
fascist, Consiliul 

Culturii și Educației Socialiste a 
organizat 
gală CU
Focul" la cinematograful 
pitol" din Capitală.

luni un spectacol de 
filmul „Operațiunea 

„Car

CRONICA
U.T.C

Ieri a sosit în Capitală 
delegație a Federațieidelegație a Federației Stu
denților Autonomi din Japo
nia (Zengakuren), condusă 
de Hisashi Ogiwara, vice
președinte al Federației Stu
denților Autonomi din Ja
ponia, care va face o vizită 
în România, la invitația 
Consiliului Uniunii Asociați
ilor Studenților ~ 
din România.

La sosire, pe 
Otopeni, delegația 
ințimpinată de 
Nicy Ceaițșeșcu, 
ședințe al
U.A.S.C.R., de activiști ai 
Comitetului Executiv al 
U.A.S.C.R.

Comuniști
aeroportul 

a fost 
tovarășul 

vicepre- 
Consiliului

A

mult specificului nostru, ne 
spune, ing. Anton Micu, secreta
rul comitetului U.T.C. De fapt, 
numărul de kWh economisiți de 
fiecare utecist a devenit, la 
noi, unui din criteriile de bază 
ale întrecerii uțeciste, 
nu există

Practic 
muncitor, maistru, 

tehnician sau inginer care să 
nu fie preocupat de reducerea 
consumului propriu tehnologic, 
l-am dat această denumire și 
pentru că noi, ca lucrători la 
I.R.E.P. sintem obligați să in
tervenim, să acționăm pentru 
buna gospodărire a energiei e- 
lectrice nu doar în timpul ore
lor de program ci în orice si
tuație, oriunde am fi. Adică să 
acționăm cu argumente convin
gătoare pentru educarea popu
lației în spiritul economiei de 
energie electrică. Sintem impli
cați in lupta pentru economii 
prin munca noastră de fiecare 
zi. O lucrare de calitate înseam
nă economii, una proastă în
seamnă întotdeauna pierderi. 
Iată citeva măsuri hotărîte la 
nivelul întreprinderii : reali
zarea unor contacte cit mai 
perfecte pentru a evita pierde
rile rezistive, lucrări de între
ținere, revizii și reparații 
ireproșabile; montarea unor 
siguranțe calibrate la toate cir
cuitele de forță și iluminat, re- 
dimensionarea conductorilor la 
rețelele vechi etc. Fiecare din
tre ele presupune muncă de fi
nețe, de calitate. Orice greșeală 
aduce pierderi. în urma a- 
cestor măsuri, și al altora, pină 
la sfirșitui anului vom realiza 
o economie de cel puțin 3,5 mi
lioane kWh. Pentru viitor ne-am 
angajat ca fiecare tinăr inginer 
sau tehnician să facă cel puțin 
o raționalizare sau inovație 
pentru perfecționarea tehnolo
giilor existente în vederea eco
nomisirii energiei electrice. La 
acest capitol beneficiem de 
sprijinul competent al tovarășu
lui ing, ionel 
torul tehnic

Trandafir, direc- 
al întreprinderii.

AUTOBAZA 11 PLOIEȘTI. 
„O ZI PE LUNĂ SA LUCRĂM 
CU CARBURANȚI ECONOMISIȚI"

— Inițiativa a pornit în urmă 
pu 6 luni, de la secția Tătărași, 
dar acum este in curs de gene
ralizare și în celelalte secții ale 
autobazei, ne spune ing, Mari
ana Georgescu, secretara comi
tetului U.T.C. Un calcul simplu 
arată că, dacă am extinde-o la 
toate mijloacele de transport de 
care dispunem s-ar putea ob
ține o economie de 40Q tone de 
benzină in fiecare lună.

Numeroși tineri au reușit să 
ț-educă consumul lunar de ben
zină cu cite 300 litri. Ei apar
țin în special unităților de trans
port din cadrul municipiului 
Ploiești, unde inițiativa a cu
prins treptat, atit transportul de 
mărfuri cit și pe cel de călă
tori. în această perioadă aten
ția organizațiilor U.T.C. este 
îndreptată spre înlăturarea aba
terilor de la disciplină, genera
toare de risipă, spre atragerea 
în cadrul inițiativei și a șoferi
lor care nu se integrează. încă 
în normele de consum. Treptat 
ea va fi generalizată în toate 
unitățile de transport auto diu 
județ.

DE STIINTA, ARTA SI CULTURA
lemn pe care îl facem astăzi în 
fața dumneavoastră : acela de a 
încerca să facem astăzi mai 
bine decît ieri, mîine mai bine 
decit astăzi. ,

Prin generoasa dumneavoastră 
apreciere, port acum pe piept 
o foarte înaltă distincție : „Vic
toria Socialismului". Reversul 
acestei medalii 6e află înlăuntru 
Căci victoria socialismului a 
fost, pentru mine, și sînt sigur 
pentru noi toți, impulsul ini
țial, dar și finalizarea unei 
munci pe care am închinat-o, 
ca o stringentă necesitate a îm
plinirii propriei noastre vieți, 
îmbunătățirii și înfrumusețării 
vieții poporului din care ne-am 
născut și în mijlocul căruU nu 
am contenit a ne afla.

Dar ea constituie și un im
perativ pentru viitor. Victoria 
Socialismului se cere însoțită, 
pentru fiecare dintre noi, de o 
altă victorie. Dumneavoastră, 
scumpe tovarășe Ceaușescu, du
ceți astăzi, cu aceeași clocoti
toare energie de totdeauna, o 
luptă necruțătoare împotriva 
delăsării, inepției, rutipei, ne
glijenței, necinstei, indisciplinei.

In această luptă, tovarășe se
cretar general, fiecare cetățean 
trebuie să se înscrie ca soldat 
disciplinat, Va fi o luptă grea, 
pentru că fiecare va avea de 
luptat cu cel mai aprig dușman, 
anume cu sine însuși. Nu mă 
îndoiesc nici o clipă că va bi
rui, că vpm birui, că vom fi 
demni de cauza luptei dumnea
voastră, care este cauza noas
tră, a tuturor, deoarece vom 
avea permanent în activitatea 
noastră, pilda dăruirii dumnea
voastră exemplare, întru înăl
țarea continuă a poporului nos
tru pe treptele civilizației, ale 
nivelului de 1 ’ * “ "
vieții sociale, 
minunat eu 
v-ați înfrățit i 
în fata istoriei.

Am înțeles întotdeauna — a 
spus, apoi, în cuvîntul său, prof. 
Constantin Dinculescu — să îmi

9 - —- 
din pag. I)

August" clasa I, cu prilejul îm
plinirii virstei de 75 de ani. 
Tovarășul Ludovic Takacs, pro
fesor la Universitatea „Babeș- 
Bolyai" din Cluj, a fost decorat 
eu orcanul „23 August" clasa î, 
pentru contribuția deosebită la 
opera de construire a socialis
mului in patria noastră, cu pri
lejul implinirți virstei de 65 de 
ani.

Au fost distinși, pentru acțir 
vitatea lor îndelungată și me
rite artistice deosebite, cu ordi
nul „Steaua Republicii Socia
liste România" clasa I —? picto
rul Alexandru Ciueurencu. ar
tist al poporului, cu prilejul 
împlinirii virstei de 70 de ani ; 
cu Ordinul Muncii clasa I — 
pictorul Ion Musceleanu, cu 
prilejul împlinirii virstei de 70 
de ani, pictorul Kovacs Zoltan, 
rpaestru emerit al artei, cu pri
lejul itpplinirii virstei de 60 
de ani, compozitorul și muzico
logul Țudor Ciorțea, maestru 
emerit ăl artei, cu' prilejul’îm
plinirii virstei de 70 de ani ; 
cu ordinul „Meritul Cultural" 
clasa 1 — pictorul loan Sima, 
artist emerit cu priLejul împli
nirii virstei de 75 de ani, com
pozitorul Nicolae Kirculescu 
artist emerit, cu prilejul îm
plinirii virstei de 70 de ani, 
Gheorghe Focșa, directorul Mu
zeului satului din București, 
cu prilejul împlinirii virstei 
de 70 de ani. De asemenea, 
pentru îndelungata sa activitate 
științifică și pedagogică cu pri
lejul împlinirii virstei de 70 
de ani, prof. dr. docent Mar
gareta S. Dumitrescu, cercetă
toare la Institutul de speologie 
„Emil Racoviță" din București, 
a fost distinsă cu ordinul „Me
ritul Științific" clasa a II-a.

Exprimînd conducerii de 
partid și de stat, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, sentimente 
de profundă gratitudine pentru 
înalta recunoaștere acordată ac
tivității sale, acad. Miroq Nico- 
lescu a spus ;

Sintem strinși aici, în jurul 
dumneavoastră, cercetători in 
tainele naturii și în tainele fru
mosului, încărcați de ani și de 
răspunderi, dar nu obosiți. 
Conștiința datoriei împlinite a 
fost pentru fiecare dintre noi, 
desigur, cel mai important spri
jin în munca noastră zi de zi. 
Dar iată că, în acest moment 
solemn, ne întrebăm cu neli
niște : Oare am făcut chiar toț 
ceea ce am fi putut face ? Nu 
se putea face mai bine ?

în conștiința sa, fiecare din
tre noi va răspunde nu la pri
ma întrebare și da la a doua în
trebare. Cel puțin acestea șint 
răspunsurile mele și consider 
că ele implică un legămint so-

viață, ale eticii 
a acestui popor 
destinele căruia 
pentru totdeauna

pun toată puterea mea de mun
că în slujba colectivității, în 
slujba servirii . intereselor po
porului. Vă asigur, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că și de 
acum înainte voi face tot ceea 
ce pot pentru desăvârșirea con
strucției socialismului multilate
ral dezvoltat in țara noasțră, 
pentru prosperitatea poporului 
nostru și ridicarea sa ' 
tele înalte spre care 
voastră ne conduceți 
tăria și perseverența.

în cuvinte pline de 
mulțumit, pentry înalta distinc
ție, artistul poporului Alexan
dru Ciucurencu. Evocind viața 
nouă, progresele deosebite ale 
poporului nostru, subliniind că 
realitățile zilelor noastre consti
tuie pentru el valoroase surse 
de inspirație, reputatul om de 
artă a spus : Noi, țara noastră, 
datorită partidului, datorită dum
neavoastră, tovarășe Ceaușescu, 
am reușit șă înfăptuim lucruri 
mărețe. Mai avem și altele de 
înfăptuit și sînt copvins că vom 
învinge. Socialismul va triumfa!

După ce a mulțumit din ini
mă pentru înalta apreciere dată 
activității sale in opera de con
struire a .socialismului, prof, 
univ. Ludovic Takacs a arătat 
că întreaga sa viață și-a închi- 
nat-o înfrățirii dintre oamenii 
muncii români, maghiari și de 
alte naționalități. Făgăduiesc — 
a șublipiat el — să slujesc în 
continuare acestei mărețe idei a 
unității poporului din Republica 
Socialistă România, chezășie a 
victoriei socialismului și a co
munismului în patria noastră.

Felicitind cu căldură pe cei 
distinși, a luat cuvîntul tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea rostită de secreta
rul general al partidului a fost 
subliniată cu vii aplauze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și 
de stat s-au întreținut, apoi, în- 
tr-o atmosferă prietenească, cu 
oamenii de știință și cultură 
decorați.

pe trep- 
dumnea- 
cu toată
emoție a
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Județul în care muncim
La Zalău, în prezența tova

rășului Laurian Tulai, prim se
cretar al Comitetului județean 
Sălaj al P.C.R., președintele 
consiliului popular județean, a 
uijor membri ai secretariatului 
și biroului comitetului județean 
de partid, a avut loc consfătui
rea tinerilor intelectuali, absol
venți ai unor facultăți și insti
tute de învățămint superior, re
partizați să muncească în județ. 
Organizată de către Comitetul 
județean Sălaj al U.T.C., în co
laborare cu Inspectoratul școlar 
județean, consfătuirea a avut 
drept scop cunoașterea de către 
tinerii absolvenți a sarcinilor cu 
care se confruntă județul în 
actuala etapă și în perspectivă, 
analizarea unor măsuri de inte
grare rapidă în muncă, în viața 
socială, politică și culturală 
județului, generalizarea u 
experiențe pozitive.

După consfătuire, cei peste 
300 de tineri absolvenți au vi
zitat expoziția „Zalău 500“, ac
țiunea continuind apoi cu o 
reușită seară cultural-distractivă.

toarelor medicale, care, în nu
mai citeva minute și prin ana
liza unei singure picături de 
sînge, este capabil să furnize
ze date complete despre cei 
nouă parametri importanți ai 
analizei sîngelui. Se evită ast
fel nu numai dureroasele „re
coltări" de sînge (5—10 cm, 
cubi), ci și așteptarea îndelun
gată a rezultatului. (F.J.).

La sfîrșitul săptămxnii trecu
te la Casa de cultură a studen
ților „Grigore Preoteasa" din 
Capitală .a avut loc spectacolul 
de gală al formațiilor laureate

ale Festivalului politehnicii. 
Cele mai pregnante reușite ale 
acestei importante manifestări 
cultural-actistice desfășurate pe 
parcursul a două săptămîni au 
fost remarcate în cadml sec
țiunilor rezervate formațiilor 
de dansuri folclorice, soliștilor 
de muzică populară și brigăzi
lor de agitație, consecvente 
unui autentic spirit studențesc 
caracterizat de vervă și bun 
gust. Reunind cele mai bune 
formații artistice ale celor 11 
facultăți ale Institutului poli
tehnic bucureștean, acest festi
val a constituit în același timp 
o utilă trecere în revistă a po
sibililor candidați la finalele e- 
diției din acest an a Festiva
lului național al artei și cultu
rii studențești. (C. S.)

Ocrotirea naturii"

KAIZER LUDOVIC

In cîteva minute...
Printre cele mai noi produse 

prezentate în cadrul recentei 
expoziții itinerante organizată 
de firma „Metrimpex" din 
R. P. Ungară în tara noastră 
se numără și un aparat de mi- 
croanalize biologice de 
performanță. Este vorba 
pre un aparat destinat labora-

PENTRU PRELUAREA OPERATI
VA A EXPERIENȚEI POZITIVE

Astfel de inițiative au apărut 
în ultimul țjmp in mai toate în
treprinderile industriale dir. 
județ. Interesantă ni se pare 
experiența uteciștilor de la în-, 
treprinderea de utilaj petrolier 
,,1 Mai“ Ploiești. Aici, după 
cum ne spune Alexandru Neac- 
șu. secretaml comitetului U.T.C., 
în cadrul fiecărei organizații au 
fost discutate posibilitățile, 
mijloacele prin care tinerii pot 
contribui la sporirea economii
lor de combustibil și energic. 
Cu acest prilej s-au adunat nu
meroase propuneri concrete cu 
care s-au completat, apoi, după 
caz, planurile de măsuri adop
tate pe secții sau întreprindere. 
S-au „colectat" astfel multe 
sute de kWh și ceea ce este 
foarte important a crescut pre
ocuparea tinerilor pentru gospo
dărirea rațională a energiei e- 
lectrice. întreprinderea „1 Mai" 
va realiza astfel, numai in ulti
mul trimestru al acestui an, o 
economie de peste 560 000 kWh.

în cadrul întreprinderii de 
mecanică fină Sinaia s-au ob
ținut rezultate foarte bune prin 
aplicarea și popularizarea inspi
rată a posibilităților de econo
misire a energiei electrice și 
combustibililor de care dispune 
fiecare salariat, fiecare tinăr.

La întreprinderea mecanică 
Plopeni, organizația U.T.C. a 
preluat în întregime a serie de 
acțiuni menite să ducă la gos
podărirea energiei electrice și 
a combustibilului. Echipe de u- 
teciști răspund de iluminarea 
rațională a halelor, fae raiduri 
in schimburile II și III pentru 
a vedea dacă utilajele sînt fo
losite rațional, dacă tinerii dis
pun de asistența tehnică nece
sară. La rafinării s-au consti
tuit, de asemenea, echipe de u- 
teciști care controlează conduc
tele pentru depistarea locurilor 
unde au loc pierderi de țiței.

La Combinatul petrochimie 
Brazi au luat ființă „grupe de 
economie a energiei". „Pentru 
început doar la două instalații 
— la linia de etilenă și la cea 
de distilare atmosferică și in 
vid, ne declară Ion Țîrlă, se
cretarul comitetului U.T.C. Ti
nerii din aceste grupe sînt ini
țiatorii acțiunilor privind eco
nomiile. La nivelul comitetului 
U.T.C. am constituit un cerc al 
economiilor de energie care are 
sarcina să coordoneze activita
tea grupelor de economie (in 
curînd vom avea astfel de gru
pe la toate instalațiile) și să 
consemneze datele intr-un re
gistru al economiilor de ener
gie".

— în această situație este e- 
vident că un schimb de expe
riență între secretarii U.T.C, din 
principalele întreprinderi este 
foarte necesar, ne spune tova
rășul Nicolae Oprea, prim se
cretar al Comitetului municipal 
Ploiești al U.T.C, Ea a avut loc 
acum citeva zile. Alături de 
secretarii comitetelor U.T.C. din 
întreprinderile din Ploiești au 
participat la dezbateri și repre
zentanții uteciștilor din cele
lalte întreprinderi importante 
din județ. In acest fel se va pu
tea asigura o generalizare ra
pidă a celor mai bune iniția
tive generatoare de economii 
de energie electrică și combus
tibil, se creează condiții pentru 
preluarea rapidă a experienței 
pozitive în acest domeniu.

La Brașov, s-a încheiat 
turneul final al Campionatu
lui național feminin de șah. 
La actuala ediție, titlul de 
campioană a revenit cunos
cutei jucătoare Alexandra 
Nicolau, care a obținut pen
tru a 6-a oară alternativ 
acest succes. în ultima run
dă, cea de-a 17-a, Nicolau a 
remizat cu Perevoznic. Alte 
rezultate mai importante : 
Polihroniade — Rejeher re
miză : Pogorevjci — Juncu 
1—0 ; Teodorescu — Makai 
1—0 ; Baumstarck — Viorica 
Ilie 1-0.

Clasamentul final : 1. Ale
xandra Nieolau — 12,5 punc
te ; 2—3 Elisabeta Polihro
niade, Margareta Teodorescu 
— cite 12 puncte.

Ieri, Ia sediul Federației 
române de fotbal a avut loc 
tragerea la sorți a meciuri
lor din cadrul optimilor de 
finală ale „Cupei României".

Iată cele opt jocuri : Sport 
Club Bacău — Steaua; Mi
nerul Baia Mare — A.S.A. 
Tg. Mureș ; F.C. Argeș Pi
tești — Chimia Rm. Vîlcea ; 
Sportul Studențesc — U. T. 
Arad : S.N, Oltenița — Del
ta Tulcea ; C.S.M. Reșița — 
Politehnica Timișoara : Uni
versitatea Cluj — Oltul Sf. 
Gheorghe ; Jiul Petroșani — 
Petrolul Ploiești.

Toate partidele se vor dis
puta, pe terenuri neutre, în 
ziua de 5 decembrie.

Indiscutabil. inCfingerea echi
pelor F.C. Constanta și Sportul 
studențesc, pe teren propriu, și 
chiar a liderului, constituie sur
prizele etapei și, ca atare, su
biectele preferate ale suporteri
lor fotbalului. Le vom lua în 
ordine inversă, acordind priori
tate derby-ului de la Pitești. 
Aici a fost o partidă foarte dis
putată, foarte dirză, uneori de
pășind litera regulamentului. 
Doi jucători. Bălan și Roșu, au 
părăsit terenul accidentați. Ța- 
rălungă a fost eliminat, alți doi 
jucători craioveni. Njculescu și 
Niță, au fost avertizați — aceș
tia din urmă acumulînd cite trei 
cartonașe galbene, vor fi auto
mat suspendați și, deci, alături 
de Țarălungă. nu vor apărea in 
formație jn etapa viitoare. în 
această conjunctură, cind lide
rul ar fi trebuit să aibă un finiș 
impresionant, să acumuleze 
puncte, e nevoit să suoorte un 
serios handicap. Cum s-a ajuns 
aici ? Ne spune Robert Cosmoc, 
observatorul Federației la par
tida de la Pitești : „Echipa gaz
dă a fost marcată, evident, de 
importanța meciului, fapt care 
a impietat asunra execuțiilor, 
mișcării jucătorilor, accentuînd, 
totodată, nesiguranța celor din 
apărare, care s-au lăsat sur
prinși de contraatacuri. Așa a 
venit golul lui Bălăci in minu
tul unu. Universitatea Craiova 
confirmă, după felul cum a a- 
bordat jocul de la Pitești, punc- 
tețe pe oare Ie-a obținut în de
plasare. Cunoaște o lecție — 
contraatacul — pe care o aplică 
bine. Primirea golului din pe
nalty — arbitrul Bică în acest 
caz a dictat just sancțiunea : 
Boc a deviat mingea, cu mina, 
în cădere — i-a dezechilibrat. 
Urmarea ? Au recurs la joc dur, 
la obstrucții, cursivitatea jocu
lui a fost diminuată de desele 
întreruperi, arbitrul i-a sancti0- 
nat pe cei ' ei (Țarălungă, Ni- 
culescu, Nită) pentru nroteste și 
injurii. în vreme ce F.C. Argeș, 
egalînd, a început să joace tot 
mai bine, la valoarea compo- 
nentilor săi. Ambele formații ar 
fi putut modifica scorul : Marcu

ETAPA XV
PRODUS SURPRIZELE?

de două ori, Jercan o dată — a 
fost faultat in careu și arbitrul 
Bică n-a acordat penalty și 
Radu, care a și marcat un gol, 
validat de arbitrul de centru, 
dar, mai tirziu, anulat de tușier 
pe motiv de ofsaid...".

Dar ce s-a întimplaț pe sta
dionul Dinamo ? O echipă oare 
cu o etapă in urmă era deți
nătoarea „lanternei", învinge 
pe Sportul studențesc, o for
mație de elan si certe promi
siuni. A fost o partidă fără 
nerv. dar. cum remarca cineva, 
cu foarte mujți nervi. „Sportul 
studențesc — ne spunea ieri, an
trenorul federal Cornel Dr£gu- 
șin, observator la acest meci — 
s-a prezentat cu mult sub ni- 
velui evoluțiilor anterioare : n-a 
avut acea prospețime fizică 
care ne obișnuise ; n-a avut lu
ciditate jn organizarea acțiunilor 
de atac ; toț ca o carență, care 
explică înfrîngerea. este lipsa 
marcajului si a dublajului in 
zona centrală, anoi întârzierea 
transmiterii mingii fapt ce a u- 
șurat mult sarcina jucătorilor 
de la Petrolui. defecțiuni ]a care 
se mai adaugă o stare excesivă 
de nervozitate ce a dus. pînă la 
urmă, la eliminarea lui Leșeanu 
și avertizarea Jui Tănăsescu. 
sancțiuni justificate în ambele 
cazuri". Noi am vrea să mai a- 
dăugăm acestor observații linsa 
de înțelegere a jucătorilor din 
compartimentul ofensiv. De fant 
nici nu se știe exact cine este 
conducătorul atacului. Ion Con
stantin sau Mircea Sandu ?

Surpriza cea mai mare este, 
totuși, cea înregistrată la Con
stanța. Nimeni n-ar fi crezut că 
una din cele mai solide și mai 
în formă echipe și cu un lot pu
ternic, omogen, va ceda tineri
lor fotbaliști mureșeni furnizori 
de situării fluctuante în 
sezon. „Putea fi 2—0 sau chiar 
3—0 pentru F.C. Constanta — 
ne asigură antrenorul naționa
lei, Valentin Stănescu, prezent 
la meci ca observator federal. 
Dar două greșeli le-au adus 
oaspeților două goluri : primul — 
în urma unei neînțelegeri între 
portarul Ștefănescu și Stoica, al

CU

doilea — din lipsa de decizie și 
înțelegere a apărătorilor. Oas
peții n-au ajuns la poarta gaz
delor decit de 4 ori, dar cu toate 
acestea au mai avut o ocazie 
mare de a înscrie. A.S.A. are 
meritul de a-și fi organizat 
toarte bine jocul în apărare, iar 
consiănțenii au avut... neșansa 
de a nu ie reuși nimic de astă- 
dată. în rest’meciul a fost foar
te sportiv, excepție făcînd Gri
gore, care l-a faultat deseori pe 
Lică, arbitru] Stincan greșind 
că nu l-a avertizat".

Dar etapa, dincolo de surpri
ze. ne oferă din nou prilejul să 
discutăm despre manifestări și 
atitudini care n-au nimic co
mun cu sportivitatea, cu com
portamentul civilizat. Faptul de
monstrează că munca de educa
ție a fotbaliștilor, la cluburi, se 
desfășoară mai mult în... vorbe, 
in declarații decit practic. Ase
menea „promisiuni", că munca 
educativă se va constitui ca 
parte integrantă a procesului de 
instruire, au făcut conducători 
ai clubului din Craiova, antre
norii echipelor Sportul studen
țesc. A.S.A. Tg. Mureș. Dar io-, 
cui dur. protestele, injuriile ca-' 
re au Caracterizat, duminica , a- c 
ceasta, evoluția unor jueățori 
de la aceste cluburi nu pot șă 
ne convingă decit de contrariul. ' 
De fapt, consecințele nu le su
portă nimeni, 
și echipele 
Craiova va avea. în etapa vii
toare. lipsă trei titulari. Sportul 
studențesc — doi (Leșeanu și 
Tănăsescu. primul eliminat, al 
doilea totalizînd 6 avertismente, 
nu va juca ultimele două etape) 
iar A.S.A. — unul, pe Naghi (cu 
3 avertismente nu va juca o e- 
tapă). In aceeași ordine de idei 
trebuie combătute și sancționa
te manifestările huliganice ale 
unor suoorteri ploiesteni care, 
duminică. în tribunele stadionu
lui Dinamo, în loc să-și încu
rajeze în mod SDortiv echipa 
favorită. Petrolul, au provocat 
scandal, au lovit cu brutalitate 
pe unii dintre suporterii echipei 
Sportul studențesc.

V. CABULEA

decit jucătorii 
lor Universitatea

Prima emisiune filatelică a 
acestui an a însemnat și un 
prim succes editorial. Fabrica 
de timbre din București a reu
șit să ofere filateliștilor o serie 
de 6 mărci frumoase, care pot 
sta la Ioc de cinste in orice 
clasor.

La recenta expoziție de maxi- 
mafili-?. organizată la Bruxelles, 
filateliștii 
succese ___ _
„Medalia de aur“ a fost 
buită dr. Victor Ivăpescij. pen
tru lucrarea „Imagini din Bel
gia". Au fost, de asemenea, de
cernate trei medalii de vermeile, 
una de argint și trei de bronz 
argintat. Au primit distincții 
speciale tinerii Cristian Scăicea- 
nu (Craiova) și Emanoil Gălă- 
tescu (București).

români au reourtat 
apreciabile. Astfel, 

atrl-

Apel către colegii 
de la Brașov

L-am surprins, zilele trecute, 
pe tovarășul Aurică Băceseu, 
secretar al CornTtetului • jude
țean Argeș al U.T.C., intr-un 
moment cind frăminta in mină 
receptorul telefonului. „încer
cam să iau legătura cu Comi
tetul județean Brașov al U.T.C. 
— ne spune dinsul. Tinerii me
canizatori de la S-M.A. Miroși 
vor să facă o excursie pe Va
lea Prahovei. La Brașov, ei ar 
dori să viziteze Uzinele „Trac
torul" și să 
impresii cu 
Nu reușesc, 
tovarășii de
nu știu cum trebuie 
pentru a înlesni dorința tineri
lor noștri mecanizatori. Am 
auzit/ că trebuie rezolvate niște 
formalități deosebite, care cer 
timp și n-am vrea să izbutim 
tocmai în decembrie".

Avem convingerea că tovară
șii de la Comitetul județean 
Brașov al U.T.C. vor găsi calea 
cea mai simplă pentru satisfa
cerea dorinței argeșenilor. Fa
cem, in consecință, acest apel.

ION ANDREIȚA

aibă un schimb de 
colegii constructori, 
însă, să-i prind pe 
la Brașov și nici 

procedat

Rubrică realizată de : 
DOMNITA VĂDUVĂ

memo
PARAșuTișTn: Timpuri 

(orele 9—20.15 în continuare).
DESPRE O ANUME FERICIRE: 

Floreasca (orele 15,30 ; 18 ; 20,30).
ULTIMELE ȘASE MINUTE: 

Buzești (orele 9; 11,18; 13,30: 16; 
18.30; 20,45); Gloria (orele 9: 11,15;

— ... Flacăra
16; 18,15;

POPESCU — ora 19,30: Circul 
„Globus" : GALA ACROBAȚILOR 

spectacol internațional

MARȚI. 27 NOIEMBRIE 1373

VIFORNIȚA: Patria (orele 9; 
11,30; 14: 16,30; 19; 21,15); Central 
(orele 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 18 ; 18,15 ; 
20,30).

ÎN MUNȚI CREȘTE UN BRAD 
VERDE ; Capitol (orele 9,30 ; 11,45 ; 
14: 16,15).

SUTJESKA — Gaia filmului 
iugoslav) : Capitol (ora 20).

ANCHETA POȘTAȘILOR: Fes
tival (orele 9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21),

NICOVALA SAU CIOCANUL: 
Lumina (orele 9; 12,30; 18; 19,30).

BUNA SEARA, DOAMNA 
CAMPBELL; Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18.30; " — ~
vița (orele 9; 11,15; 
18,15; 20.30); Melodia 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 
mura (orele 9; 11,15; 
18,1.5; 20.30).

FLOAREA DE CACTUS: Victo
ria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 
20,30).

GENERALUL DOARME ÎN PI
CIOARE: București (orele 8.30; 
11; 13,30; 16; 18,30: 21); Excelsior 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20.30) .

M1HAI VITEAZUL: Doina (orele 
8,30: 13,30; 19). Matineu pentru 
copil (orele n,45i 17,15)-

OMUL DIN LA MANCHA: Seala 
(orele D.3Q; X2.15; 15,30; 18.13; 21)1

Favorit (drele 10; 12,30; 15,3Q; 18;
20.30) ; Modern (orele 8,30; 11;
13,30; 16; 18,30; 21).

20,45); Gri- 
13,30; 15,45;
(orele 9; 

20,45); Fla- 
13.30: 16;

13.30; 15,45; 18: 20.15);
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 
20.30).

OMUL DE DINCOLO: 
(orele 15.30: 18: 20.15).

DOI PE UN BALANSOAR: MIO
RIȚA (orele 9; 11,15; 13.30; 13,45; 
18: 20,15).

ȘAPTE ZILE: Ferentari (orele 
18; 18: 20).

LOVE STORY: Dacia (orele 9;
11.15; 13.30; 16; 18,15: 20,30).

100 DE LEI: Cotroceni (orele
15,30: 18? 20,15).

AVENTURA LUI POSEIDON:
înfrățirea (orele 15,30; 18; 20,15).

MONOLOG: Pacea (orele 15,30; 
17.45; 20).

ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI 
șapte PITICI: Bucegi (orele 16; 
18: 20).

NUNTA î Viitorul (orele 15,30; 
18: 20.15).

MAFIA ALBA: Volga (orele 9; 
11,15; 13.30: 15,45; 18; 20,15).

PARADISUL: Giuleștl (orele
15,30; 18; 20,15); Arta (orele 15.30; 
18: 20,15).

VALTER APARĂ SARAJEVO: 
Crîngașl (orele 15,30: 19).

CU CĂRȚILE PE FAȚĂ: Dru» 
mul Sării (orele 15.30; 18: 20.15),

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

PAMÎNTUL PĂRINȚILOR NOȘ
TRI: Aurora (orele 9; 11.15: 13.30; 
15.45: 18; 20,15).

ACEA PISICA BLESTEMATA: 
Moșilor (orele 15,30; 18; 20,15).

Unirea

STARE DE ASEDIU: Popular 
(orele 15,30; 18; 20,15).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM: 
Munca (orele 15,30; 18; 20,15).

CINE CINTA NU ARE — 
DURI RELE: Progresul i 
15.30; 18: 20.15).

FANTOMA LUI BARBĂ !
GRA: Rahova forele 15,30; 
20,)5).

NICI UN MOMENT DE PLIC
TISEALĂ! Vitan (orele 18,30; 
17,45; 20).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI: Cosmos (orele 10,30; 15,30; 
19).

GtN- 
(orele

NEA- 
ia;

.. ........ ....
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PROGRAMUL HI

9 00 — Știri; 9,05 — Incognito — 
program de varietăți muzicale;
9.55 — Melodia zilei; în plin Bucu
rești de Ștefan Kardoș: 10,00 — 
Femina-club; 11.oo — știință și 
tehnioă; 11,10 — Profil pe porta
tiv. Dimitrie Onofrei; 11,30 — Pen
tru prietenii magnetofonului 
muzică populară; 12.00 — Trans» 
misiuni directe din tară; 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 la cere
rea ascultătorilor; 18,00 — Șapte 
zile, șapte arte. Teatru; 18,10 — 
Fragmente din opera Hamlet;
18.55 — Melodia zilei; 19,00 — în 
direct... de la ÎNCERC; 19,30 —

Știri; 19.35 — Casa de discuri 
Muza; 20,00 — Biografia unei ca
podopere. ..Nunta lui Figaro"; 
21,00 — Radio-super-top. Muzică 
populară; 22,00 — Radiojurnal.
Buletin meteorologic. Sport: 22,30 
— Melodia zilei; 22.35 — Vedete ale 
muzicii ușoare; 23,15 — Poetica. 
Ștefan Popescu: 23,20 — Jazz-ul și 
instrumentele sale; 23,55—24,00 — 
Ultimele știri.

feafre
MARȚI 27 NOIEMBRIE 1973

Opera Română : TRUBADURUL
— ora 19,30; Teatrul de Operetă: 
LA CALUL BĂLAN — ora 19.30; 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : PĂRINȚII TE
RIBILI — ora 20: Teatrul „Lucia 
sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : INTRE NOI DOI N-A 
FOST DECÎT TĂCERE — ora 20, 
(Sala Studio): NOILE SUFERIN
ȚE ALE TÎNĂRULUI „W“ — ora 
20; Teatrul „C. I. Nottara" (Sala 
Magheru) : AICI A DORMIT 
GEORGE WASHINGTON — ora 
19,30 : (Sala Studio) ; HOTELUL 
ASTENICILOR — ora 20: Teatrul 
de Comedie : UN HAMLET DE 
PROVINCIE — ora 20; Teatrul 
Giuleștl : COMEDIE CU OLTENI
— ora 19,30: Teatrul Mic : PHI
LADELPHIA, EȘTI A MEA ! -
ora 19,30; Teatrul ~ —
(Sala Savoy) : LA 
Mă ! — ora 19.30; 
Creangă* : IANCU 
16; Teatrul Țăndărică (Sala Vic
toria) ; BU ALT — ora 15; Tea
trul „Ion Vasilescu*: MITICA

MARȚÎ, 27 NOIEMBRIE 1973 
PROGRAMUL I

9,00 — Teleșcoală a Album: Pe- 
trache Poenaru (Televiziune șco
lară completivă) a Biologii (cla
sa a V>a). Bacteriile (Televiziune 
școlară integrată) a Fizică (anul 
III) Autoinducția (Televiziune 
școlară integrată) a Extemporal 
la limba rontănă; 10.00 — Telex; 
10,05 — Revista literar-arlistică 
TV; 11,00 — Film serial „In um
bra lupilor"; 12,00 — Telejurnal; 
16,30—17,00 — Lumea copiilor; 
17,30 — Curs de limba germană. 
Lecția 69; 18,00 — Telex: 18.05 — 
Cum vorbim; 18,20 — Gala maeș
trilor: clarinetistul Aurelian Oc- 
tav Popa; 18,45 — Timp și ano
timp în agricultură: 19,oo — Dorin 
Cuibaru — un virtuos al instru
mentelor populare; 19.15 — Publi
citate; 19.20 — îooi de seri:
Lambsy și lupul (III) ; 19.30 —
Telejurnal a Cincinalul înainte de 
termen. 1973 — an hotăritor; 20 00
— Cîntecul săptămînii : „Din
Carpați la marea albastră"; 20,05
— Reflector; 20,20 — Paciurea — 
film documentar; 20,35 
de teatru : „Ziariștii" 
rodan; 22,25 — 24 de 
mânia în lume.

PROGRAMUL II

-r- Seara 
de Al. Mi- 
ore « Ro-

„C. Tănase" 
SAVOY, BOE- 
Teatrul „Ion 
JTANU — nra

20,00 — Film serial „Daktari"; 
20.25 — Municipalitatea răspunde 
bucureșteanului; 20,45 — Tineri 
interpreți: pianistul Tudor Dumi
trescu; 21,10 — Reporterii noștri 
peste hotare; 21,35 — Telex; 21,40 
— Roman foileton „Tinerele".

„Daktari";



de peste hotare
Pentru elaborarea unui program
concret de înghețare și reducere

a bugetelor militare
Poziția României exprimată la Adunarea 

Generală a O.N.U.

economică
polono-româno

cu 10 la sută a bugetelor militare ale statelor„Reducerea
membre permanente ale Consiliului de Securitate și folosirea 
unei părți din resursele astfel eliberate pentru ajutorarea țâri
lor în curs de dezvoltare" — punct înscris la propunerea Uniunii 
Sovietice pe agenda actualei sesiuni — a format tema discursului 
rostit luni de ambasadorul român la Națiunile Unite, Constantin 
Ene, în plenara Adunării Generale.
România, a arătat vorbitorul, 

consideră că O.N.U. trebuie să 
acționeze energic pentru reali
zarea obiectivelor celui de-al 
doilea Deceniu al Națiunilor 
Unite pentru dezvoltare și a 
măsurilor în domeniul dezar
mării. Se impune, intre altele, 
creșterea substanțială a resurse
lor puse la dispoziția organiza
ției, în special de către țările 
cele mai industrializate, și orien
tarea lor spre realizarea unor 
proiecte complexe, care să pro
moveze nemijlocit creșterea eco
nomică și. progresul social al 
țărilor în curs de dezvoltare. El 
a reamintit că țara noastră 
s-a pronunțat cu consecvență 
pentru elaborarea, în cadrul mă
surilor de dezarmare. în primul 
rînd în domeniul nuclear, a unui 
program concret de înghețare și 
reducere treptată a bugetelor 
militare.

Citind din raportul secretaru
lui general ăl O.N.U. asupra 
consecințelor negative ale cursei 
înarmărilor și cheltuielilor mili
tare, vorbitorul • a evidențiat că 
„discuțiile și negocierile care au

avut loc la O.N.U. și în alte or
ganisme, în scopul realizării 
obiectivului fundamental de 
menținere a păcii și înlăturare 
a războiului, nu au reușit să 
oprească cursa înarmărilor".

Alături de numeroase alte 
state, România consideră că se 
impune adoptarea unor măsuri 
care să pună capăt cursei înar
mărilor, proces în cadrul căruia 
prioritatea trebuie acordată de
zarmării nucleare, prin negocie
rea unui program vizînd interzi
cerea folosirii armelor nucleare, 
încetarea perfecționării și a pro
ducției lor, reducerea stocurilor, 
precum și lichidarea totală a 
armelor nucleare și a celorlalte 
mijloace de distrugere în masă.

Cu prilejul celei de-a 9-a 
șesțuni a Comisiei guverna
mentale româno-polone 
colaborare economică, 
și-a desfășurat lucrările 
Varșovia, Jozef Tejchma. vi
cepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele 
părții polone în comisie, a 
declarat corespondentului A- 
gerpres : „Stadiul actual al 
relațiilor economice polono- 
române 
printr-o importantă creștere 
a volumului schimburilor de 
mărfuri, în special în ce 
privește schimburile în sfera 
produselor industriei con
structoare de mașini. Cele
două părți au considerat, în 
cadrul sesiunii, drept nece
sară și utilă pentru Polonia 
și România menținerea di
namicii înalte a 
schimburilor în 1 
ani. Țările noastre 
atenție deosebită : 
unor acorduri pe 
lung, care să garanteze, dez
voltarea unor sectoare eco
nomice ale celor două țări.

se caracterizează

creșterii 
următorii 
acordă o 
încheierii 

: termen

ORIENTUL APROPIAT
• O nouă întîlnire la kilometrul 101 • Deschi 

derea lucrărilor reuniunii de la Alger
La kilometrul 101 pe șoseaua 

Cairo-Suez a avut loc, luni, o 
nouă întrevedere între repre
zentanții militari egiptean și is- 
raelian. După cum informează 
agențiile France Presse și Uni
ted Press International, la în
cheierea reuniunii, purtătorul de 
cuvînt al O1N.U.. generalul Sii
lasvuo, care, a asistat la intîlni- 
re. a declarat că ,,părțile au 

. continuat examinarea posibili
tăților de aplicare a punctului 
doi al Acordului de consolidare 
a încetării focului", referitor la 
dezangajarea forțelor de pe 
frontul israelo-egiptean. Gene-

din Grecia
După preluarea puterii, du

minică, în Grecia, de către ar
mată, Atena a cunoscut, luni, o 
zi calmă. De la ora 5,00 a.m. 
restricțiile de circulație au fost 
complet ridicate, atît în capitală 
cit și la Salonic. Carele blin
date $i trupele au fost retrase, 
iar traficul și activitatea tutu
ror instituțiilor și întreprinde
rilor a fost reluată. O pază în
tărită este menținută numai in 
jurul instituțiilor publice im
portante.

Comunicate oficiale au anun
țat că fostul președinte Ghior- 
ghios Papadopoulos șe află sub 
stare de arest in.locuința sa de 
la Lagonis&a, lingă Atena. Au 
fost puși, de asemenea, sub sta
re de.areșt fostul vicepreședin
te. Odiseus Anghelis. fostul co
mandant șef al Forțelor Ar
mate, generalul Zagorianakos, 
precum și alți colaboratori a- 
propiați ai lut Papadopoulos. 
Fostul prim-ministru, Spiros 
Markezinis, și ceilalți membri 
ai guvernului se află în liber
tate.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a sosit luni 
la Belgrad, într-o vizită de prie
tenie, la invitația lui Miloș Mi
nici, vicepreședinte al Consi
liului Executiv Federal, secre
tar federal pentru afacerile ex
terne al R.S.F. Iugoslavia.

La aeroport, in întimpinarea 
oaspetelui român au venit Mi
loș Minici, Andjelko Blajevici, 
directorul Direcției politice in 
Secretariatul Federal pentru 
Afacerile Externe, Iso Njego- 
van. ambasadorul Iugoslaviei 
la București, alte persoane ofi
ciale. Au fost, de asemenea,

prezenți Vasile Șandru, ambasa
dorul României la Bolgrad, și 
membri ai Ambasadei.

în aceeași zi, la Secretariatul 
Federal pentru Afacerile Exter
ne au început convorbirile din- 

, tre George Macovescu și Miloș 
Minici, Ia care au participat și 
colaboratorii lor. într-o atmo
sferă caldă, prietenească, a fost 
.efectuat un schimb de vederi 
în legătură cu dezvoltarea rela
țiilor bilaterale și au fost abor- 

. date probleme ale situației in
ternaționale actuale.

Seara, Miloș Minici a oferit 
un dineu in onoarea ministru
lui de externe român.

Remanierea guverna
mentală anunțată du
minică de premierul ni
pon Tanaka este cea 
mai amplă remaniere 
operată după cel de-al 
doilea război mondial 
într-un cabinet japo
nez.

L. I. Brejnev a sosit la 
Delhi

• LA INVITAȚIA PRIMULUI 
MINISTRU al Indiei, lndira 
Gandhi, luni a sosit la Delhi, 
intr-o vizită oficială de priete- 

secretar
P.C.U.S., 
Sovietu-

nie, Leonid Brejnev, 
general al C.C. al 
membru al Prezidiului 
lui Suprem al U.R.S.S.

In aceeași zi, la Delhi au în
ceput convorbirile dintre lndira 
Gandhi și Leonid Brejnev.

TINERETUL LUMII IE M0NDE“

SmEMEȘII DE IA SEVE
DESPRE MANIEESTAȚIIIE
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/ Analizînd manifestațiile recente ale studenților împotriva 
L regimului din Coreea de sud, care au avut loc la Seul, ziarul 
\ „LE MONDE" scrie : Această mișcare, care a căpătat de la 
r începutul lui octombrie o nouă amploare a făcut să apară 
\ mai clar dificultățile și tensiunea politică de sub poleiala de 
/ ordine pe care o menține cp duritate dictatura președinte- 
\ lui Pak Cijan Hi
< Poliția împiedic» manifestațiile să iasă din universități în 
l stradă și presa, sever cenzurată, nu vorbește de ele. Dar in- 
/ formațiile circulă din gură in gură și populația, spun ob- 
l servatorii, acordă simpatia sa mișcării studențești — moșteni- 
/ toare a aceleia care. în 1960. a răsturnat dictatura lui Li 
L Sin Man. Chiar dacă activitățile sale sint limitate, această 
/ mișcare este importantă pentru că ea constituie ultimul canal 
1 al unei opoziții active, după ce presa a fost înăbușită, Adu- 
) narea Națională este complet manipulată și întreaga țară este 
L sub un control polițist omniprezent.
/ Răpirea la Tokio a lui Kim Dae Jung, liderul opoziției, ad- 
f versarul cel mai puternic al președintelui Pak Cijan Hi, 
) este cauza directă a recentelor manifestații. Dar ceea ce atacă 

studenții este, de fapt, dictatura și regimul. Chiar dacă miș- 
k carea nu are forța necesară pentru a dobori guvernul, se 
' spune la Seul, ea îl jenează mult, mai ales in acest moment 
| cind „afacerea murdară" a răpirii lui Kim Dae Jung i-a 
' înnegrit și mai mult reputația.

Delegația guvernamentală română 
primită de președintele Republicii 

Guineea
Delegația guvernamentală ro

mână, condusă de Octavian 
Groza, ministru secretar de stat, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului Național pentru Știință și 
Tehnologie, care participă la 
festivitățile prilejuite de cea 
de-a' treia aniversare a victoriei 
poporului guineez împotriva 
agresiunii portugheze, a fost 
primită de președintele Repu
blicii Guineea, Ahmed Sekou 
Toure.

Cu acest prilej, Octavian Gro
za a transmis șefului statului 
guineez un mesaj de felicitare 
din partea tovarășului Nicolae

Ceaușescu, președintele Consi
liului de Stat al României.

Mulțumind pentru acest me
saj și apreciind relațiile de 
prietenie și colaborare dintre 
cele două partide, guverne și 
popoare, președintele Sekou 
Toure a transmis, la rîndul său, 
sincere urări de sănătate tova
rășului Nicolae Ceaușescu și 
noi succese in activitatea parti
dului, de ridicare a bunăstării 
și prosperității poporului român, 
in opera de edificare a societă
ții socialiste multilateral dez
voltate.

Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

Domeniul cooperării științifice și tehnice între statele parti
cipante la Conferința europeană — caracterizată de examinarea 
tot mai aprofundată a multiplelor aspecte ale securității și 
cooperării pe continent — înregistrează progrese în direcția sta
bilirii formelor și metodelor concrete de intensificare a schim
burilor in acest domeniu pe plan european.

în atențip. subcomisiei de re
sort a Conferinței se află. în 
acest moment, un număr de opt 
documente de lucru prezentate 
de diferite țări, între care R.P. 
Ungară. R.D. Germană, R.F. 
Germania. Franța, Italia, An
glia, Irlanda, Olanda, la care 
se adaugă numeroase alte idei 
și propuneri formulate în cursul 
dezbaterilor ' de delegațiile ță
rilor participante. Proiectele de 
documente se referă la nume
roase domenii de cooperare teh- 
nico-ștîințifică, intre care tran
sporturile, cercetările spațiale,

energetica, cercetarea medicală 
și sănătatea publică. oceano
grafia, meteorologia, fizica nu
cleară.

în cadrul discuțiilor, delega
țiile României, Iugoslaviei, 
Turciei și ale altor țări au sub
liniat că este necesar ; ca în 
eforturile de extindere a co
laborării tehnico-științifice în
tre statele participante să se 
aibă în vedere adoptarea de 
măsuri menite să faciliteze ac
cesul la știință și tehnică al 
țărilor în curs de dezvoltare 
din Europa.

emareînd anvergu
ra acestei rema
nieri (care afectea
ză 11 din cele 19 
ministere) observa
torii subliniază că

ea intervine într-un moment în 
care viața social-economică ni
ponă apare marcată de serioase 
dificultăți. Explicînd in cadru) 
unei conferințe de presă hotă- 
rîrea sa, premierul Kakuei Ta
naka releva că ampla remaniere 
a fost necesară pentru a se pu
tea face față la ceea ce el cali
fică drept „cea mai dificilă pe
rioadă de după război" în poli
tica economică niponă.

Evident, criza de energie pune 
probleme deosebit de acute Ja
poniei care-și importă în între
gime hidrocarburile necesare. 
Aceste dificultăți n-au făcut, 
însă, decit să agraveze o seric 
de probleme cu care este con
fruntați economia japoneză, pe 
lista cărora, la un loc de frun
te, se situează inflația galopan
tă. Potrivit datelor oficiale, cos-

ralul Siilasvuo a calificat 
trevederea ca foarte bună.

BRUXELLES : Autoritățile belgiene, datorita penurie! de corn- | 
bustibili, au fost nevoite sâ ia o serie de masuri restrictive,/f 
printre care și interzicerea circulației automobilelor in zilele de | 
duminica. In imagine : duminica, in celebra Grand Place.

Președintele Algeriei, Houari 
Boumediene. a inaugurat, luni 
seara, la Palatul Națiunilor din 
Alger, lucrările Conferinței la 
nivel înalt a țărilor membre ale 
Ligii Arabe, convocată la cere
rea . Republicii Arabe Egipt și 
Siriei, ă-altor state arabe, pen
tru examinarea actualei con
juncturi pe plan arab și. inter
național, creată in urma recen
tului conflict din Orientul. Apro-

Remaniere la Tokio
tul vieții a crescut cu 20 Ia sută 
în comparație, cu anul 1972, 
ceea ce reprezintă cea mai ac
centuată creștere din întreaga 
perioadă postbelică. Datorită 
crizei de energie, tendința de 
creștere a prețurilor a cunoscut 
in ultimile săptămini niveluri 
record. „Tokio — semnala in 
urmă cu cîteva zile un studiu 
publicat de Consiliul General al 
Sindicatelor din Japonia — este 
la ora actuală orașul cu cel mai 
scump cost al vieții din lume".

Măsurile luate în cursul verii 
și al toamnei de autorități — 
majorarea taxei bancare de 
scont, suspendarea unor pro
iecte de lucrări publice — au 
reflectat neliniștea cercurilor 
guvernamentale față de viru
lența inflației. Aceste măsuri, 
limitate și timide, nu au putut 
însă acționa sensibil asupra fe
nomenului inflaționist ; ele nu 
au reușit nici măcar să reducă 
ritmul inflației.

Necesitatea unor acțiuni mai 
eficiente pe plan economic pare, 
așadar, să fi stat la baza am
plei remanieri guvernamentale. 
Două indicii pledează pentru o 
asemenea apreciere. S-a remar
cat că în cabinetul remaniat 
sînt reprezentate în mod egal 
(ea număr de portofolii) princi
palele patru fracțiuni ale Par
tidului Liberal Democrat, de 
guvernămînt. Fapt care poate fi 
interpretat ca „o promovare a 
unui cabinet puternic care să 
poată angaja măsuri radicale și 
reorientări într-o situație difi
cilă" (FRANCE PRESSE). Se 
remarcă, de asemenea, prezența 
in cabinet, într-una din func- 
țiile-cheie (ministerul de finan
țe) a lui Takeo Fukuda. Cunos
cut ca rival al premierului Ta
naka în lupta interfracțîonistă 
din partidul de guvernămînt,

Fukuda și-a exprimat deschis, 
în repetate rînduri, dezacordul 
cu politica generâlă economică 
a cabinetului japonez. El a pre
conizat redticerea a ceea ce de
numește „supraîncălzirea econo
mică". Este interesant de sem
nalat că în urmă ou numai ci- 
teva zile era publieat la Tokio 
un raport al Agenției pentru 
planificare economică din Japo
nia. în acest raport, pentru pri
ma dată într-un document ofi
cial, economia japoneză este 
considerată „supraîncălzită". Do
cumentul subliniază că accen
tuarea spiralei prețurilor este 
neobișnuiță și că inflația afec
tează dezvoltarea de perspecti
vă a economiei nipone. Tocmai 
asemenba puncte de vedere ce 
s-au impus mereu ‘mai mult ii 
fac pe Observatorii vieții politi
ce și economice japoneze să 
vadă în prezența lui Fukuda la 
dirijarea ministerului de finanțe 
un fapt cu semnificații și impli
cații notabile. „Japonia — apre
ciază corespondentul agenției 
FRANCE PRESSE la Tokio — a 
înlocuit accelerația cu frîna. 
Cercurile informate din capitala 
niponă subliniază că Fukuda a 
acceptat postul său numai 
condiția unei 
stanțiale ,a politicii 
actuale".

Vom asista la schimbări sen
sibile in politica economică a 
guvernului de la Tokio? Măsu
rile ce vor fi luate in viitorul a- 
ptopial ne vor da indicii în a- 
cest sens. Singurul element con
cret intervenit pînă acum este 
declarația lui Takeo Fukuda că 
va suprima proiectele predece
sorului său, vizînd reducerea 
impozitelor și va revizui in în
tregime proiectul său de buget.

P. NICOARĂ

cu 
modificări sub- 

economice

MASURI PENTRU REDUCEREA
CONSUMULUI DE ENERGIE

IN S.U.A

Convorbiri
franco-vest-germane

S-a analizat situația crizei energetice tare alcctțazâ
economiile celor doua țâri

La Palatul Elysee din 
Paris au început, 
convorbirile dintre 
ședințele Georges 
dou și cancelarul 
german. Willy 
aflat într-o vizită 
lă de două zile în

luni, 
pre- 

Pompi- 
vest- 

Brandt. 
oficia - 

Franța. 
Convorbirile care se desfășoa

ră bianual, sînt prevăzute in 
Tratatul df prietenie și coope
rare fraiico-ve,st-german, în
cheiat în anul 1963. în cursul 
primei întilniri, cei doi oameni 
de stat au analizat situația cri
zei energetice care afectează 
economiile țărilor lor, exami-

nînd totodată posibilitățile de 
diminuare a efectelor penuriei 
de petrol.

Purtătorul de cuvînt al gu
vernului vest-gerrhan a preci
zat că. în cadrul discuțiilor, 
cancelarul Willy Brandt a 
sugerat convocarea unei sesi
uni a Consiliului ministerial ^] 
C.E.E. care să analizeze aceste 
probleme. A fost discutat. de 
asemenea, un proiect de apro
vizionare cu energie pe termen 
lung și pe termen scurt, inclu
siv posibilitatea utilizării unor 
noi surse de energie.

Soarele va oferi Terrei 
energia necesară?

în condițiile în care penuria de carburanți se 
resimte în întreaga lume, cînd pe toate meridia
nele globului sînt introduse restricții în ce pri
vește utilizarea casnică sau industrială a com
bustibililor iar prețurile la produsele energe
tice se înscriu pe o curbă marcat ascendentă, 
multi oameni de știință din diverse țări își pun 
speranțe în descoperirea și utilizarea altor re
surse energetice.

D
acă unele soluții 
propuse în pragul 
acestei „implacabile 
crize mondiale a 
energiei" se referă 
Ia „revenirea" la 
cărbune, Ia energia geotermală, 

eoliană, nucleară, la folosirea 
hidrogenului, alte metode par, 
la început, de domeniul științi- 
fico-fantastic. Astfel, pornin- 
du-se de la ideea găsirii unor 
surse inepuizabile de energie, 
oamenii de știință s-au oprit tot 
mai insistent asupra Soarelui. 
Cercetările in acest sens se fac 
cam de 20 de ani. experimen- 
tindu-se un număr considerabil 
de sisteme de folosire a ener
giei solare, de la cele mai sim
ple instalații de încălzire, pînă 
la proiecte gigantice privind 
realizarea unor impresionante 
stații spațiale, capabile să fur
nizeze energia necesară satisfa
cerii consumului tuturor țărilor. 
Pe parcursul celor două decenii 
de cercetări au fost obținute 
succese remarcabile, savanții 
reușind să realizeze unele pro
iecte de dimensiuni reduse, însă, 
deoarece pentru a capta, depo
zita și transforma energia solară

este necesară o tehnologie ex
trem de modernă și costisitoare, 
încă nu poate fj vorba, în ac
tualul stadiu al tehnicii, de uti
lizarea eficientă, la scară in
dustrială, a acestei surse de 
energie, prin definiție inepuiza
bilă. Problema costului instala
țiilor este ridicată, de altfel, și 
în cazul energiei nucleare, dar, 
cum rezervele energetice cele 
mai accesibile și ieftine se epui
zează treptat (prognozele pre
tind că rezervele mondiale de 
petrol vor deveni epuizabile în 
30—40 de ani. iar cele de gaze 
naturale în 20 de ani) altele, 
inepuizabile, nu pot fi exploa
tate decît la costuri mult mai 
ridicate.

S-a calculat că energia „tri
misă" de Soare pe Pămînt este, 
în medie, de 173 milioane de 
miliarde wați, ceea ce reprezin
tă de peste 5 000 de ori puterea 
considerată a fi furnizată în 
anul 2 000 de toate celelalte sur
se de energie. Pentru a satis
face în întregime cerințele de 
energie în anul 2 000 pe conti
nentul american, de pildă, este 
suficientă captarea energiei so
lare pe 0,5 la sută din teritoriul

R.F.G. : Consecințele 
crizei de energie

Ministrul. de. finanțe vest- 
germân, Helmut Schmidt, a de
clarat la posturile de radio și 
televiziune că. în contextul a- 
gravârii crizei • energetice prin 
care t’rdce: R.F.G., există perico
lul ca șomajul să crească în țară. 
Știrile' la zi vin să .confirme a- 
ceste, previziuni. :• uzinele de 
automobile ,.Ford“ și ,.Opel“ au 
anunțat trecerea la folosirea 
parțială a capacităților de pro
ducție', cu scăderea corespun
zătoare a salariilor. Dificultăți 
au apărut și; in industria textilă 
și de confecții. Numărul șome
rilor - parțiali reprezintă în in
dustria textilă vest-g'ermană 3 
la sută din' totalul salariaților. 
iar în cea a confecțiilor — 11,7 
la sută.

• Proiectele privind va
lorificarea energiei solare
• Nu numai speranțe...

în baza deplinelor puteri a- 
co.rdăte, în urmă cu o săptămî- 
nă de Congres, președintele Ri
chard Nixon a anunțat, dumini
că seara, în cadrul unui discurs 
rostit la posturile de radio și 
televiziune, o parte dintre mă
surile programului de 
misire a produselor 
și altor surse și 
nergie.

începînd de la 
1974, livrările de 
energie electrică 
zitul locuințelor vor fi 
cu 15 la sută, cele pentru sco
puri comerciale cu 25 la sută, 
iar cele pentru industrie cu 10 
la sută. Stațiile de benzină vor 
primi cu 10 la sută mai pu
țin combustibil decit cantitatea 
vmdută în cursul anului 1972, 
ceea ce reprezintă o reducere 
cu 15 la sută față de cererile 
anticipate pentru această iar
nă. De asemenea, se va ordona 
ca rafinăriile să-și reducă cu 
15 la sută livrările de produse 
petroliere către cumpărătorii 
cu ridicata și stațiile de benzi
nă.

în prezent. Congresul anali
zează acțiunile legislative ce 
trebuie întreprinse in domeniul 
economisirii energiei și combus
tibililor. După aprobarea sa de 
către Senat, proiectul de lege 
în această privință este dezbă
tut î,n aceste zile de Comitetul 
pentru comerț al Camerei Re
prezentanților, urmînd a fi a- 
probat pină la mijlocul lunii 
decembrie. După încheierea a- 
cestei . acțiuni parlamentare, 
președintele Richard Nixon a 
anunțat că va interzice vinza- 
rea de benzină — săptămînal 
— incepind de simbăta ora 9 și

• econo- 
petroliere 

forme de e-
1 ianuarie 

petrol și de 
pentru încăl- 

reduse

pînă duminica la miezul nopții, 
pentru automobile, camioane, 
bărci cu motor, avioane parti
culare și alte vehicule folosite 
în croaziere recreative. De ase
menea. viteza va fi limitată la 
80 kilometri pe oră pentru au
tomobile și 90 kilometri pe ora 
pentru camioane și autobuzele 
interurbane. Vor fi interzise — 
în intervalul în care magazine
le sînt închise — reclamele co
merciale care folosesc energia 
electrică, precum și utilizarea 
în alte scopuri a receptoarelor 
luminoase, cu ocazia sărbăto
rilor de iarnă. Vor fi reduse cu 
10 pină la 50 la sută diferitele 
zboruri de avioane, atit în sco
puri comerciale, cit și 
strucție.

Președintele Nixon a 
aceste măsuri să fie 
voluntar chiar înainte 
probarea de către Congres a 
legii amintite.

de in-

cerut ca 
aplicate 
de a-

Anglia : distribuirea 
petrolului pe bază de 

bonuri
Guvernul britanic a hotărît să 

înceapă distribuirea bonurilor de 
raționalizare a petrolului. Pro
prietarii de automobile sînt in
vitați să se prezinte in ordine 
alfabetică, intre 29 noiembrie și 
12 decembrie, pentru a-și ridica 
bonurile. „Aceasta este o mă
sură de precauție" — a decla
rat ministrul industriei și co
merțului, Peter Walker, in ca
drul dezbaterilor de luni după- 
amiază din Camera Comunelor.

Restricții privind consumul
de carburanți

După cum relatează agenția 
P.A.P., in urma situației care 
s-a creat în ultima vreme pe 
piața mondială a combustibililor, 
și a dificultăților care se fac 
simțite în dobîndirea acestora, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Polone a dispus 
adoptarea unei serii de măsuri 
menite să 
consumului 
transportul auto.

Selective pe categorii de auto
vehicule, și vizînd, în primul 
rînd, evitarea curselor de utili-

in R. P. Polonă

ducă la limitarea 
de carburanți în

tate redusă, măsurile restrictive 
adoptate în Polonia cuprind, ca 
dispoziție cu caracter general, 
limitarea vitezei de circulație, 
care pentru toate felurile de 
autoturisme nu poate trece de 
80 kilometri pe oră. Se prevede, 
de asemenea, o intensificare 
considerabilă a controlului asu
pra oportunității folosirii fiecă- g 
rui autovehicul pe ansamblul 
economiei naționale și al servi
ciilor administrative, încălcarea 
dispozițiilor în vigoare fiind 
pasibilă de sancțiuni severe.

OD

respectiv. De asemenea, s-a cal
culat că în fiecare secundă Soa
rele „arde" în reacțiile de fu
ziune termonucleară 4,5 milioa
ne tone hidrogen. Or, fiecare 
gram de hidrogen transformat 
în energie nucleară este echi
valent cu combustibilul obținut 
din 3 000 tone de cărbune sau cu 
25 milioane kW/h de electrici
tate.

Dimensiunile acestei exploa
tări ar fi, deci, uriașe, ceea ce-î 
determină pe specialiști să ima
gineze soluțiile cele mai eficien
te. rentabile. în momentul de 
față sint greutăți în legătură cu 
captarea pe scară largă a ener
giei solare. Avantajele sînt însă 
prea mari — energia solară este 
inepuizabilă, gratuită (dacă nu 
se ține cont de instalațiile ne
cesare pentru captare și depo
zitare), este distribuită în mod 
egal pe suprafața Terrei mai 
mult decît orice altă sursă de 
energie, nu este periculoasă în 
timpul manevrării și poate fi 
utilizată și în spațiul extra
terestru — pentru a nu fi depă
șite piedicile intr-un viitor 
apropiat.

Captarea energiei solare este 
posibilă cu ajutorul unor pa
nouri solare de dimensiuni 
uriașe. Tocmai acest lucru pune 
deocamdată probleme deși, teo
retic, pe hîrtie, studiile sint 
aproape puse la punct. Suprafe
țele reflectorizante realizate pină 
în prezent nu au mărimile ne
cesare pentru a reuși să cap
teze energia solară în stare să 
producă milioane de wați. Dată 
fiind alternanța dintre zi și 
noapte, ca și cazurile cînd cerul 
este senin, randamentul panou
rilor solare de dimensiuni mici 
este scăzut. Pentru înlăturarea

acestor impedimente, profesorul 
Peter E. Glaser a propus un 
proiect îndrăzneț ce prevede 
construirea unei centrale aero- 
spațiale. Ar fi vorba de o cen
trală solară plasată pe orbită 
geostaționară și care ar produce 
o energie de pînă la 15.000 me
gawați. în acest scop, ar urma 
să fie lansat în jurul Pămînțu- 
luț, ,1a o, distanță de 40 000 km, 
un panou solar (cu o suprafață 
de 64 km pătrați)' satelizat, care 
sa joace rolpl de colector al 
energiei solare. Această energie 
ar fi transmisă pe pămînt sub 
forma de microunde electrice, 
captate pe sol de o antenă înal
tă de 1,^ km. Specialiștii consi
deră că proiectul ar putea fi 
posibil dacă șe rezolvă proble
ma plasării pe orbită a unei 
asemenea centrale (in jur de 
13.000 tone, după un studiu al 
N.A.S.A.). Aceșt proiect, consi
derat pentru: momentul de față 
prea îndrăzneț, rămine încă un 
exercițiu pentru inteligența 
omului. Dar alte experimentări 
promițătoare s-au întreprins și 
cercetările continuă. Cu pompe 
acționate de energia solară au 
fost puse in funcțiune în mai 
multe țări africane, instalații 
pentru irigații, pentru distilarea 
apei de mare sau pentru pom
parea apei din adîncuri și acest 
lucru în‘ regiuni cum este Sa
hara.

Cercetătorii amerilcani sint pe 
cale de a pune la punct un sis
tem de încălzire a apei piscine
lor din stalul Florida. In Fran
ța, după un proiect al profeso
rului Felix Trombe a fost con
struit „cuptorul solar" de la 
Odeillo. ce produce temperaturi 
de peste 3000 de grade. Profe
sorul Karl Boer de la Universi
tatea Deleware (S.U.A.) declara

Uriașul cronograf pentru studierea protuberantelor Soarelui, de 
la Institutul de cercetări din Sacramento Peak (S.U.A.).

că folosirea pe scară largă a 
energiei solare la încălzitul lo
cuințelor și a altor construcții 
poate fi considerată un fapt îm
plinit în anul 1980.

Există perspective de a apro
viziona cu energie orașe cu 
70000—80000 de locuitori, cu aju
torul centralelor solare instalate 
în deșerturi. Unele proiecte ce 
par acum de domeniul fantasti
cului au fost așternute pe hîrtie 
de cercetătorii francezi, proiec
tul numit „Ecopolis" schițează

imaginea orașului viitorului, în 
care lumina solară va ajunge în 
clădirile și grădinile subterane 
prin conducte, așa cum se 
transportă astăzi apa sau elec
tricitatea.

Creații ale imaginației omului 
sau realizări ce au deja o func
ționalitate practică, soluțiile cs 
au fost găsite în domeniul valor 
rificării energiei solare sînt pro
mițătoare.
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