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1973ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT, 
NICOLAE CEAUȘESCU SI TOVARĂȘA 

ELENA CEAUȘESCU AU PLECAT SPRE 
STATELE UNITE ALE AMERICII

Dumtateâ 1» aml«zâ. j>re- 
eedintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nleolae 
Ceausescu, si tovarășa Elena 
Ceaușescu au plecat spre Sta
tele Unite ale Americii, unde 
vor face o vizită oficială, la 
invitația președintelui S.U.A., 
Rit. ard Nixon, și a soției 
sale, Patricia Nixon,

în această vizită, șeful sta
tului român este însoțit de 
tovarășii Manea Mănescu,

vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele Co
mitetului de Stat al Planifi
cării, George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe.

La plecare, tovarășul 
Nleolae Ceaușescu și Elena 
Ceaușescu au fost salutați de 
tovarășii Ion Gheorghe Mau
rer, Emil Bodnaraș, Paul Ni- 
culescu-Mlzil, Gheorghe Pa
nă, Gheorghe Rădulescu, Vir
gil Trofin, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Gheorghe Cioară, 
Lina Ciobanu, Florian Dăr.ă-

lache. Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Dumi
tru Popescu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Ștefan Vol- 
tec, Chivu Stoica, Constantin 
Băbălău, Cornel Burtică, Mi
ron Constantinescu, Mlhai Da- 
lea, Mihai Gere, Magdalena 
Filiipaș, Ion Ioniță, Vasile Pa- 
tilineț, Ion Pățan. Conducătorii 
de partid și de stat au venit 
la aeroport împreună cu so
țiile. Erau, de asemenea, pre- 
zenți membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai

guvernului, conducători al 
instituțiilor centrale șl ai or
ganizațiilor obștești, tdte per
soane oficiale.

Erau de față Donald Bra- 
mante, însărcinat cu afaceri 
a.l. al S.U.A. la București, și 
șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați în țara noastră.

Mii de bucureșteni au salu
tat cu multă căldură pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, 
i-au urat drum bun, deplin 
succes în această vizită, care 
va contribui la mai buna cu

noaștere reciprocă a popoare
lor român și american, la întă
rirea colaborării, in interesul 
ambelor țări, la promovarea 
politicii de destindere In via
ța internațională, la cauza 
păcii.

Răspunzlnd cu prietenie 
tuturor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au urcat la bordul 
avionului prezidențial In acla
mațiile celor prezențl.

La ora 14,00, aeronava a 
decolat.

VIN EXAMENELE!
la acțiunile de muncă patriotică

Consacri ndu-și întreaga lor 
energie și capacitate pentru 
realizarea și depășirea obiec
tivelor asumate în cadrul în
trecerii „Tineretul — factor 
activ in îndeplinirea cincina
lului înainte de termen" lan
sată de Biroul C.C. al U.T.C., 
tinerii utecisti. din județul 
Mehedinți și Constanța ra
portează îndeplinirea angaja
mentelor asumate în acest an 
la muncă voluntar-patriotică 
cu 30 de zile mai devreme.

Astfel, au fost expedia
te spre oțelăriile patriei pes
te 4 500 tone deșeuri meta
lice, s-au colectat și predat 
peste 53 tone deșeuri hîrtie și 
peste 60 000 bucăți ambalaje 
de sticlă și borcane. în agri
cultură au fost organizate 20

șantiere locale ale tinerilor, 
unde au fost antrenați apro
ximativ 25 000 tineri care 
și-au adus contribuția la 
combaterea eroziunii solului, 
desecări și defrișări. Prin ac
țiunile organizate, tinerii ju
dețului nostru au realizat lu
crări în valoare de peste 30 
milioane lei'.

★
Acționînd în cadrul între

cerii uteciste „Tineretul fac
tor activ în îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen*', 
Comitetul județean al U.T.C. 
raportează că organizația 
județului Constanța a U.T.C. 
și-a îndeplinit planul de 
muncă patriotică pe acest an 
la 1 decembrie 1973.

ANCHETA
NOASTRĂ

Există la unii studanți, în pri
mul semestru, un gen de inerție 
pe care nu reușesc s-o depășeas
că mult prea mul timp după în
ceperea cursurilor. Ei amînă în
vățătura de pe o zi pe alta, de 
la un seminar la altul și ajun- 
gînd în pragul sesiunii de iarnă, 
încearcă să se liniștească, spu- 
nîndu-și că, oricum, pînă la în
cheierea anului universitar vor 
mai fi alte două sesiuni, plus 
cea de reexaminare și eventual, 
de „re-re“; raționament cît se

Pe teme de educație și etica sportivă

de existență parazitară?
Marile cluburi, marile echipa 

sportive — nu ne referim ex
clusiv la fotbaliști — își au, 
lucru știut, susținătorii și ad
miratorii lor nedezmințiți. Se 
cunosc multe cazuri cînd astfel 
de pasionați suporteri, cara 
trăiesc cu intensitate bucuriile 
victoriei sau amărăciunea în
frângerii echipei lor favorite, 
își secondează idolii peste tot 
pe unde, în deplasare, calen
darul competițional îi progra
mează să joace. Unii, cu cîțiva 
ani în urmă, ne amintim, au 
fost chiar capabili să »e în-

toarcă pe joe de la Ploiești, 
unde, echipa lor favorită pe 
care o iubeau foarte tare, câș
tiga titlul de campioană a ță
rii la fotbal. Nimic rău In asta 
atunci cind orice manifestare 
de acest gen se înscrie în li
mitele unui comportament ci
vilizat care trebuie să-l carac
terizeze chiar și pe cel mai în
flăcărat amator de spectacol 
sportiv. Maistrul Victor Chela- 
ru, șef de echipă în cadrul în
treprinderii hidrotehnice de 
foraje, este, după cum recu
noaște aingur, un astfel de »u-

porter. îi place fotbalul pe 
care l-a și practicat cu ani 
în urmă. S-a bucurat mult 
oind, în cadrul asociației spor
tive „Energo II“, care numără 
312 membri, printre alte disci
pline (volei, popice, șah și te
nis de masă) s-a înfiripat echi
pa de fotbal. Opt tineri munci
tori din șantier și un instruc
tor voluntar — Dumitru Bîrlo- 
iu, normator la organizarea

VIOREL RABA

(Continuări In pag. •

Cum vă
pregăti fi ?

poate de eronat, întrucît timpul 
pierdut nu mai poate fi recupe
rat decît în cel mai bun caz cu 
serioase prejudicii pe seama ca
lității însușirii cunoștințelor. Să 
ne oprim, de exemplu, la Facul
tatea de mecanică a I.P.B. care, 
precizăm, nu reprezintă un caz 
tipic, mentalitatea mai sus acu
zată întîlnindu-se în diferite fa
cultăți, mai des la studențf din 
anii I, II. Deci, ce spun statis
ticile la această facultate ? La 
treouta sesiune de lamă, peste

• FOTBAL
— Penultima etapă a 

campionatului re
publican

• ACTUALITATEA 
PE SCURT

— Rugbi: Plusuri... 
sub zero grade

— Volei : Incertitudi
nile persistă

Australia a rein
trat în posesia 
„Cupei Davis"

50 la sută din studenții anilor I 
II n-au promovat. Intr-adevăr, 
mulți. Dar consecințele au fost 
și mai neplăcute. La sfîrșitul 
anului, bilanțul indica un pro
centaj destul de ridicat do repe- 
tenți și exmatriculați, unii prin 
nepromovarea repetată chiar a 
unor examene din sesiunea din 
ianuarie-februarie. Se va reedita 
oare o asemenea situație și la 
seriile actuale ? Se poate preve
dea că dificultățile nu vor lipsi 
nici de data aceasta, și credem 
că o apreciere lucidă poate sluji 
ca, în puținul timp care a rămas 
pînă la sesiune, studenții să-și 
concentreze eforturile pentru a le 
evita cel puțin în parte. La anul 
I, este binecunoscută o situație 
care reclamă — oricum ar fi 
reclamat — o atitudine mai ac
tivă din partea A.S.C., poate și 
din partea cadrelor didactice. 
Actualul an I este constituit 
după trei sesiuni de admitere și 
după reînmatricularea — excep
țională acum, pentru că nu este 
de dorit să se repete și în viitor 
— a unui mare număr de repe- 
tenți din anul I anterior. Aceste 
date erau suficiente pentru a se 
Iniția — în orice caz do către 
A.S.C. din facultate — unele 
măsuri speciale de îndrumar© și 
control permanent a studenților 
din anii I. Or, la anul I s-a în
registrat un mare număr do ab
sențe de la cursuri și seminarii j 
la anul I, orarul nu este fără cu
sur și, se recunoaște, cei co re
petă anul, au o influență nega
tivă asupra noilor lor colegi. în

GEORGETA RUTA
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MESAJUL 
adresat de tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU 
participanțîlor la Congresul Societății 

de Cruce Roșie 
din Republica Socialistă România

Cu prilejul deschiderii lucrărilor Congresului 
Societății de Cruce Roșie din Republica Socia
listă România, doresc să vă adresez dumnea
voastră, delegaților și invitaților la congres, 
activului obștesc, tuturor membrilor și activiști
lor de Cruce Roșie un călduros salut din partea 
Comitetului Central al partidului, a Consiliului 
de Stat, Consiliului de Miniștri și a mea per
sonal.

Congresul dumneavoastră are Ioc la puțin 
timp după ce plenara comună a Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român și a 
Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale a României, precum și Marea Adunare 
Națională au adoptat planul și bugetul de stat 
pe anul viitor și alte măsuri deosebit de im
portante pentru transpunerea cu succes în 
viață a mărețului program de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate, de 
înaintare accelerată a patriei pe calea Bună
stării șl civilizației. In cadrul acestor măsuri, 
un loo central îl ocupă preocuparea constantă 
a partidului și statului nostru pentru creșterea 
în continuare a nivelului de trai, material șl 
spiritual, al celor ce munoeso, pentru făurirea 
unei vieți demne și fericite întregului popor, 
pentru ocrotirea sănătății sale. Politica profund 
umanistă, de grijă deosebită pentru om, pentru 
dezvoltarea capacităților sale creatoare își gă
sește expresia in noi și noi măsuri menite să 
sporească marile înfăptuiri ale partidului și 
statului nostru în domeniul social, al apărării 
vieții și asigurării sănătății maselor de oameni 
al muncii de la orașe și sate.

Partidul și guvernul apreciază rolul și contri
buția pe care Societatea de Cruce Roșie din 
România a adus-o și o aduce la înfăptuirea 
politicii statului nostru in domeniul ocrotirii 
sănătății, la educarea sanitară a oamenilor 
muncii, Ia promovarea regulilor șl normelortfdc 
igienă in viața socială.

Rezultatele obținute în ultimul timp de So
cietatea de Cruce Roșie ilustrează încă o dată 
justețea măsurilor luate anul trecut de con
ducerea partidului nostru pentru dezvoltarea 
și lărgirea caracterului de masă al acestei or

ganizații, pentru creșterea eficienței sale în în
făptuirea politicii generale de îmbunătățire 
continuă a condițiilor de muncă și trai ale în
tregului nostru popor. Doresc să evidențiez, cu 
acest prilej, aportul important al miilor de ac
tiviști voluntari de Cruce Roșie și al cadrelor 
medico-sanitare, precum și sprijinul dat de ca
drele didactice, de militarii armatei noastre, de 
tineret, de gospodine și alți cetățeni care văd 
în activitatea de Cruce Roșie un instrument 
valoros pentru păstrarea și întărirea sănătății 
individuale și colective, pentru asigurarea unei 
igiene corespunzătoare la toate ‘ locurile de 
muncă. Doresc să le adresez tuturor cele mai 
calde felicitări pentru activitatea desfășurată ! 
Sînt încredințat că congresul dumneavoastră va 
găsi noi căi pentru ca Societatea de Cruce Roșie 
să-și îndeplinească, în condiții și mai bune, 
înalta menire ce-i revine în societatea noastră, 
să dobîndească un rol tot mai activ tn viața 
noastră socială, prin antrenarea unui număr 
cît mai mare de cetățeni în activitatea sa.

Societatea de Cruce Roșie din România este 
chemată să acționeze în continuare pentru dez
voltarea colaborării cu organizațiile similare 
din toate țările lumii, să conlucreze larg cu 
acestea, in spiritul politicii partidului și sta
tului nostru, pentru promovarea idealurilor 
umanitare ale omenirii, pentru întronarea în 
viața internațională a unor relații noi, de ega
litate șl respect reciproc, care să chezășuiască 
popoarelor că se vor putea dezvolta libere, in 
condiții de deplină securitate, inir-o lume fără 
războaie și vărsări de singe, o lume a păcii și 
conlucrării fructuoase între națiuni.

Exprimîndu-mi Încă o dată convingerea că 
Societatea de Cruce Roșie va aduce, prin întrea
ga sa activitate, un sprijin activ Ia Înfăptuirea 
politicii interne și externe a partidului și sta
tului nostru, urez succes deplin lucrărilor con
gresului dumneavoastră.

Vă doresc dumneavoastră, delegaților și invi
taților, tuturor membrilor Societății de Cruce 
Roșio din țara noastră noi realizări in activi
tatea nobilă pe care o desfășurați, multă sănă
tate și fericire !

LUCRĂRILE SESIUNII 
MARII ADUNĂRI

NAȚIONALE
Lucrările sesiunii a Xl-a a 

celei de-a Vl-a legislaturi a 
Marii Adunări Naționale au 
continuat sîmbătă.

în sală, . alături de deputați, 
erau prezenți numeroși invitați 
— membri ai C.C. al P.C.R., 
miniștri,- conducători de insti
tuții centrale și organizații ob
ștești, reprezentanți ai oameni
lor muncii, personalități ale 
vieții economice, științifice și 
culturale, ziariști.

La sosirea în sala de ședințe, 
tovarășul * Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și 
de stat au fost întîmpinați de 
deputați și invitați cu puternice 
aplauze.

în lojile oficiale au luat loc 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Emil Bodnaraș. Manea Mă
nescu, Gheorghe Pană, Gheor
ghe Rădulescu, Virgil Trofin, 
Ilie Verdeț, Maxim Berghianu. 
Gheorghe Cioară, Lina Cio
banu, Florian Dănălache, Con
stantin Drăgan, Emil Drăgă
nescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Dumitru Popescu, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica. Vasile 
Vîlcu.

La discuția generală asupra 
proiectelor de legi privind Pla
nul național unic de dezvoltare 
economico-socială a Republicii

Socialiste România șl Bugetul 
de Stat pe anul 1974, au mai 
luat cuvîntul deputății i Gheor
ghe Cioară, prim-secretar al 
Comitetului Municipal Bucu
rești al P.C.R., Nicolae Răducu, 
directorul Combinatului de pre
lucrare a lemnului Suceava, Pe
tre Dănică, prim-secretar al Co
mitetului județean Vîlcea al 
P.C.R., Mitrana Predescu, ingi
ner la cooperativa agricolă de 
producție Gogoșu, județul Me
hedinți, Gheorghe Cocoș, ad
junct al ministrului energiei 
electrice, Constantin Amariei, 
prim-vicepreședinte al Comite
tului executiv al Consiliului 
popular județean Vaslui, Ste- 
lian Iancu, directorul Șantieru
lui naval Giurgiu, Nicolae Cris- 
tea, directorul Institutului de 
cercetări foraj-extracție Cîm- 
pina, IcTn Maldeț, prim-vicepre
ședinte al Comitetului executiv 
al Consiliului popular municipal 
Reșița.

După discuția generală, pro
iectul de lege privind Planul 
național unic de dezvoltare 
economico-socială a Republicii 
Socialiste România pe anul 
1974 a fost dezbătut pe articole 
șl aprobat prin vot secret de 
Marea Adunare Națională.

De asemenea, Marea Adunare

Națională a dezbătut pe articole 
Îi apoi aprobat, prin vot secret, 
.egea Bugetului de Stat pe 

anul 1974.
In continuare, la următorul 

punct înscris pe ordinea de «1, 
tovarășul Constantin Stățescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
a prezentat expunerea la pro
iectele de legi pentru aproba
rea decretelor cu putere de 
lege emise de Consiliul de Stat 
pînă la deschiderea actualei 
sesiuni a Marii Adunări Națio
nale. Tovarășul Traian Ioaașcu, 
președintele Comisiei juridice, 
a prezentat raportul comisiilor 
permanente ale M.A.N. care au 
examinat proiectele da legi tu- 
puse spre aprobare.

Marea Adunare Naționali a 
aprobat prin vot secret, cu bu
letine, decretele cu putere da 
lege emise de Consiliul de Stat

Prima parte a lucrărilor sesi
unii a Xl-a a luat tfîrșlt

Data reluării lucrărilor în șe
dință plenară va fi anunțată la 
timp. Comisiile permanente ala 
Marii Adunări Naționale vor 
examina proiectele de legi ce 
urmează a fi supuse spre dez
batere în viitoarele ședințe ple
nare, șl vor îndeplini celelalte 
însărcinări ce le revin. (Ager- 
pres).

[ PRODUCȚIA NETĂ
Din Cuvîntarea tovarășului Nicolae 

Ceaușescu la recenta Plenară a Comitetului 
Central al partidului - important document 
ce jalonează sarcinile anului viitor în toate 
domeniile de activitate — mă opresc asupra 
unei prețioase indicații :

„Indicatorul producției globale este mult 
prea general și prezintă numeroase lacune, 
ducînd chiar la stimularea consumului de 
materiale costisitoare, a unei circulații ne
justificate producției : de multe ori se depă
șește producția globala, în timp ce nu se 
realizează producția fizică. Esențiala este cu
noașterea și urmărirea a ceea ce se produce 
nou, a valorii nou create prin activitatea 
economică. De aceea, va tre
bui să introducem prin planurile —————— r____  ____  __________
noastre ca Indicator principal NICOLAE ARSENIE pentru o „producție" care „cîntâ- 
producția netă, începînd chiar ___—------- " -----*■■■' —
din anul viitor".

Nu sînt divulgate acum pentru prima dată 
slăbiciunile pe care le implică aprecierea 
activității economice după producția globa
lă, dar, iată, în actualul context al luptei 
pentru eficiență, schimbarea de viziune se 
impune cu acuitate. Va fi, neîndoielnic, spre 
folosul economiei, al nostru al tuturor, adop
tarea, începînd chiar din anul viitor, a unei 
noi unități de măsură în cîntărirea eforturi
lor și realizărilor întreprinderilor noastre. A 
unei unități de măsură care, luînd ca reper 
valoarea nou creată, va fi pentru flecare co
lectiv un îndemn de-a căuta soluții ca din 
aceeași cantitate de materie primă să obțină 
bunuri materiale mal multe, o valoare nouă 
mal mare.

Dar nu numai în ceea ce privește activi
tatea economică se pune problema perfec
ționării Indicatorilor cu care operăm. Lacu

nele „globalului" se resimt și în alte dome
nii, imperfecțiunile unul astfel de indicator 
operează cu consecințe la fel de păgubi
toare și în sectoare așa zis neeconomice. 
Ce este, de pildă, în activitatea cultural- 
educativâ, știuta înclinație exclusivistă spre 
manifestări „de amploare", orientarea pre
ponderentă spre tot felul de concursuri și 
festivaluri-inter ; inter sătești, inter comunale, 
inter județean etc. ? Cum se explica existența 
unor formații, a unor ansambluri doar pe 
durata concursurilor și festivalurilor, altcum 
decît ca fiind o fațeta, specifica firește, a 
acelorași repercusiuni pe care le naște apre
cierea după producția globala ? Indicatorul 
_______ acesta stimulează și aici predi- 
_________ lecția pentru forme costisitoare,

rește greu" în detrimentul aceleia 
care, educativ, valorează mal

mult.
La o analiza sumară lucruri asemănătoare 

putem descoperi în oricare sector. Lacunele 
„producției globale" pot opera însâ nu doar 
la nivelul unității, ci și în planul activității 
individuale. De cîte ori nu se întimplă ca 
invocarea efortului, a bunei intenții, a „cir
culației" să fie pusă în bilanțul pe care ni-l 
facem, înaintea a ceea ce este esențial : 
realizările. Fapt pentru care menționata in
dicație destinată economiei o văd și ca un 
îndemn pentru fiecare dintre noi de a me
dita profund șl la sistemul de indicatori me
niți sa aprecieze împlinirea datoriilor ce le 
avem față de colectivitate. Nici în această 
privință nu poate fl altul mai concludent, 
mal exact, decît valoarea nouă pe care o 
creăm.

Adică producția netă. J
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univer-

aoest oax, este prea greu oare 
de presupus cu ce rezultate se 
va desfășura examenul de Ana
liza matematică, pe care gene
rații întregi de studenți l-au re- 
©unosout drept „pragul de sus" 
al anului I, uneori al întregii 
Studenții ? Aceeași problemă a 
frecvenței, a disciplinei 
țitare, a făcut obiectul unor in
tervenții te adunarea generală 
Ă.S.C. de la anul II A. Există și 
aid studenți oare au absentat 
Foarte mult, care nu au dat lu- 
arările de control la Rezistență 
și nici la Desen și car© de pe 
acum sînt considerați de colegii 
lor, într-o situație critică.

La Rezistență, se spune — o 
piesă do „rezistență" pentru a- 
aeestă sesiune la anul II — exis
tă manual, cursul este apreciat 
de studenți, dar ei resimt lipsa 
unui număr sporit de seminarii. 
Li »-a recomandat să folosească 
orele de oonsukații. Dar, ea și 
la alte discipline, acest prilej de 
verificare și completare a cu
noștințelor nu est© suficient fo
losit de studenți, pentru că pre
supune din partea lor studiu, 
parcurgerea materiei. Or, la Re
zistență aceasta est© problema t 
disciplina nu e dificilă „dacă ai 
obișnuința de calcul, de lucra, 

un ritm de a urmări și frecven
ța cursurile și seminarul©, do a 
învăța", spunea Dan Gheorgh© 
anul II B. Deci, nu poate lua 
examenul cel care contează doar 
pe câteva zile, pe asaltul din se
siune. Efortului prezumtiv al

SESIUNEA SE APROPIE
studenților s-a alăturat și iniția
tiva catedrei de a verifica pe 
capitole materia, prin lucrări, 
notele obținute cotwtftuind o 
medie care va reprezenta 50 la 
sută din nota de examen.

Spuneam că asemenea abateri 
de la un program ritmic de stu
diu au urmări asupra promovă
rii, pentru că nu ne-am propus 
să analizăm și consecințele lor 
asupra pregătirii generale ingi
nerești. Tot la anul II, apropia
ta sesiune prevede examen și la 
Tehnologia materialelor, materie 
de două semestre, despărțite da 
vacanța de vară, pentru care nu 
există un curs mai recent, d 
doar lucrări mai vechi, voluml- 

noftfle, p® care etudențli de obi- 
oei nu le prea caută. Deci, no
tițele au o mare însemnătate în 
acest caz. însă, paradoxal, frec
vența la prelegeri este foarte 
slabă. Se spunea în adunarea ci
tată, ©xagerîndu-se credem, că 

au fost prelegeri la oare în sală 
erau doar 10—15 studenți. La 
acest curs se face un laborator 
la două săptămtni. Interesant ? 
îl întrebăm pe studenți. Este te- 
sufidemt timp pentru a fi și in
teresant, vine răspunsul. Ca o 
completare, ar putea să contri
buie ți practica productivă. Or, 
despre practica anului II există 
un consens în recunoașterea ni
velului ei scăzut, departe de ce
rințele instrucției inginerești ți 
aceasta, ni se explică, pe de o 
parte pentru că îndrumătorii din 
producție nu au suficient spațiu 
de lucru (mașini) pentru stu
denți, iar dacă aceste condiții 
există, unele cadre didactice în
drumătoare n-au priceperea prao- 
tică neoeaart.

europene membre ale UNESCO
PROPUNEREA ROMÂNIEI PRIVIND STABILIREA UNOR FORME CON
CRETE DE COOPERARE EUROPEANĂ A FOST ADOPTATA PRIN 

CONSENS UNANIM
SîmbătS la prînz s-au înche* 

iat lucrările comisiilor celei de-a 
doua Conferințe a miniștrilor e- 
ducației din țările europene 
membre ale UNESCO. Timp de 
patru zile au fost dezbătute, în- 
trrO comisie, probleme privind 
transformări ale structurilor pro
gramelor. metodelor de învăță- 
mînt superior, ținind seama de 
creșterea efectivelor, de evoluția 
funcțiunilor și de orientarea sis
temelor de educație spre educa
ția permanentă — iar în altă co
misie, cooperarea europeană în 
domeniul învățămîntului supe
rior : obiective, căi și mijloace.

La lucrările comisiilor au par
ticipat tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii So
cialiste România, ministrul edu
cației și învățămîntului, pre
ședintele actualei conferințe 
UNESCO, Rene Maheu, directo
rul general al UNESCO, A. M. 
M’Bow, subdirector general pen
tru educație.

în cadrul dezbaterilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
de lucru, constructivă, de înțe
legere și cooperare, delegațiile 
țărilor participante au formulat 
un număr însemnat de propuneri 
concrete vizînd îmbunătățirea 
activității în domeniul învăță- 
mîntului superior și a cooperă
rii intereuropene în această di
recție.

Propunerile prezentate sub 
forma unor proiecte de reco
mandări au fost adoptate de co
misiile respective.

VESTITOARE DE
• Cu 25 la sutâ crește numâru! elevilor cuprinși in taberele 
acestei vacanțe. • Primează inițiativele pe plan local : cit 
mai multe patinoare, derdelușuri, pîrtii de schi : baza ma
teriala a școlilor, la dispoziția elevilor. • O agendă de 
concursuri extrem de bogată. • Secretarii U.T.C. din școlile 
generale își dau întâlnire în tabere de instruire. • Premieră 
absolută la Harghita. • Invitații la un „Festival al filmului 
pentru elevi". • Vacanța începe in ziua de 21 decembrie 
după ultima oră de curs și durează pînâ la 9 ianuarie in
clusiv.

Zăpada și-a propus, parcă a- 
nume să sosească mai devreme. 
I^a .sfîrșit de noiembrie, ca să 
anunțe că ne apropiem de va
canța sfîrșitului de decembrie. 
Să ne spulbere neliniștea că ar 
putea fi o vacanță de iarnă — 
fără de atributul ei esențial — 
zăpada.

E adevărat că în aceste zile 
încărcate cu teze și extempo
rale, cind se adună în catalog 
mereu mai multe note, elevii 
nu prea au timp să ducă gipdul 
la recreația cea de trei săptă
mâni, deși o doresc. Dar se gîn- 
desc la ea organizatorii. Co
mandamentul central de organi
zare* a vacanței — căci noi 
avem adevărate comandamente 
pentru bunul mers al vacanțe
lor școlare — a și ținut ședința 
pentru măsurile ce se cuvin 
degrabă a fi luate. (Ne surprin
de că nu am fost invitați la a- 
oe-astă ședință, să aflăm din 
sursa cea mai autorizată ce 
le-am putea comunica cititorilor 
noștri despre vacanța lor — dar 
asta este o altă problemă).

Ținem să-i asigurăm pe elevi 
— intre două teze, preț de o re
creație — că și în această va
canță vor avea parte de ceea ce 
este mai frumos, mai adecvat 
primei vacanțe a acestui an 
școlar. Nu este o afirmație. Ta
bere vor exista, și în 
viața este așa cum o 
elevii, cum și-o fac ei. Iar nu
mărul celor care se vor bate cu 
zăpadă și se vor da cu sania 
altundeva decât în localitățile 
natale, orește anul acesta cu 25 
la sută față de vacanțele tre
cute. Și dacă nu vor merge în 
aceste tabere, vor pomi în ex
cursii ori își vor obține locuri la 
oase de odihnă și cabane prin 
B.T.T. și O.N.T. Ori își vor or
ganiza pe plan local, cu ajuto
rul școlii și al organelor U.T.C. 
și de pionieri tabere, îndeosebi 

profil sportiv. Sau, în ori

tabere 
cunosc

La anul III, examenul cel mai 
dificil este cel de „Organe de 
mașini". La începutul anului prof, 
ing. Dan Pavelescu, titularul 
cursului, s-a interesat îndeaproa
pe de pregătirea studenților cu 
care lucrează; de notele obținute 

•ltela Rezistență, Mecanisme și 
discipline pe care se bazează 
„Organele de mașini", pentru 
a-i ajuta special pe unii dintre 
studenți. Se pare, de data a- 
oeasta, că eforturile studenților 
se corelează mai bine cu oele 
ale profesorilor. Iată și alt as
pect. Reducerea numărului de 
ore de predare nu a mers în toa
te cazurile mînă în mînă cu res
tructurarea cursurilor. Consecin
țele ? Fie că studenții resimt ca 
neîndestulătoare orele de semi
nar, fie că predarea rămîne în 
urma proiectelor de an și stân
jenește elaborarea acestora. Un 
caz recent : proiectul de „Pom
pe, compresoare" de la anul IV. 
Se știe însă că pregătirea fi

»

în ședința din dimineața zilei 
de 1 decembrie a fost adoptată, 
prin consensul unanim al dele
gațiilor prezente la conferință, 
propunerea prezentată de Ro
mânia privind stabilirea unor 
forme concrete de cooperare eu
ropeană In cadrul UNESCO. Ast
fel se recomandă statelor euro
pene membre ale UNESC01 
„Să continue aprofundarea exa
minării diverselor posibilități de 
întărire a colaborării în dome
niul învățămîntului superior și 
al altor activități conexe, inte
rested organizația, In special 
prin elaborarea unor aranjamen
te instituționale adecvate. Să ia 
în considerare, în mod favora
bil, organizarea, sub auspiciile 
UNESCO, a unor conferințe pe
riodice ale reprezentanților sta
telor membre din Europa, pentru 
a studia problemele cooperării 
europene în ansamblul domeni
ilor tinted de competenta 
UNESCO și să propună progra
me concrete menite să întărească 
această cooperare. Conferințele 
vor avea loc în capitalele țărilor 
europene, pe baza principiului 
rotației șl vor fi finanțate din 
bugetul organizației**. Este vor
ba deci de un organism care ai 
se întrunească periodic și care 
să permită dezbaterea proble
melor de învățămînt. știință și 
cultură. A fost exprimată do
rința ca directorul general al 
UNESCO să prezinte celei de-a 
18-a sesiuni a Conferinței Ge
nerale a organizației propuneri 
corespunzătoare.

ACEASTĂ ZĂPADĂ
VACANTĂ

pare bine venită «ub- 
ca inspectoratele șco- 
ajutate de organele

ce caz, vor pune mina si ame
najeze patinoare, derdedușuri, 
pârtii de schi. Au stat atâtea săp
tămâni în clase, acum 
să facă 
practice 
iarnă.

Ni se 
limierea 
Iar© — .
U.T.C. și de pionieri, adăugăm 
noi — să asigure în tot timpul 
vacanței ca la dispoziția elevi
lor să fie pusă întreaga bază 
materială de oare dispun șco
lile : localuri, săli de festivități 
cluburi, biblioteci, baze sporti
ve ; eă și cluburile și casele de 
cultură și căminele culturale, 
casele pionierilor din localități, 
vor trebui să facă un bun ofi
ciu de gazdă pentru vacanța 
elevilor. Asta cere implicit ele
vilor înșiși să gândească și să 
conceapă, evident, ajutați de 
profesori, cu sprijinul nemij
locit al organizației U.Ț.C.. 
al con.siliiilor elevilor, ce se va 
petrece în aceste sedii ©le va
canței încât sa le fie pe plac, să 
dorească să fie prezenți aici. 
Fără doar și poate că se vor 
întâlni cu prilejul unor manifes
tări artistice, cultural dis-tracti
ve, cu ocazia unor concursuri, 
pentru că au intrat în plin se
zon al competițiilor școlărești. 
Ne aflăm la începutul desfășu
rării fazei pe județ a concursu
lui „Minitehnicus**, a etapei pe 
școală a concursului, de creație 
Tehnium, a Festivalului de tea
tru, poezie patriotică și revolu
ționară „Partid, inima țării** — 
(etapa pe județ) — a concursu
lui artistic „Țara mea de glorii" 
și a concursului și expoziției re
publicane de fotografii „Sub 
flamura partidului, creștem o- 
dată eu țara", faza pe școală. 
Vacanta este răgazul în care 
toate aceste manifestări ie pot 
desfășura în plenul lor, adică 

„ 7 trefeitâfț
mișcare în aer liber, să 
sportul și... joaca de

prezentarea în bune condiții 
la examenul respectiv est© de
terminată de predarea din timp 
(cel puțin cu o săptămînă îna
inte de examen) a proiectului.

Tovarășul șef de lucrări, ing. 
Andrei Manole, prodecanul fa
cultății întrevede o sesiune bună 
la anii finali, serii rezultate din- 
tr-o bună selecție la admitere, 
care au lăsat în urmă pe cei 

precum și la anii 
seraliștâ din între- 
dovedesc o creș- 
a nivelului lor de

slab pregătiți, 
II subingineri 
prinderi, care 
tere constantă 
pregătire.

Menționăm, 
tru, oă A.S.C. 
și facultate n-au întreprins ac
țiuni deosebite pentru pregăti
rea și întâmpinarea sesiunii. Unii 
activiști A.S.C. care răspund de 
probleme profesionale se simt 
stânjeniți oînd trebuie să răspun
dă concret la întrebarea „Cu ce 
ați contribuit Ia succesul apro
piatei sesiuni" ? motivînd poate 
nu întâmplător, că nici 
prea prioep 
ze distinct 
meniu. Din 
riul rămîne
A.S.C. din facultate și din in
stitut, în datoria cărora intră in
struirea activului d© asociație.

nu se 
ce trebuie să iniție- 
A.S.C. în acest do- 
acest punct, terito- 
deschis Consiliilor

Proiectul de recomandare su
pus discuției și adoptării comi
siei a doua a conferinței a fost 
susținut și sprijinit cu căldură 
de delegațiile U.R.S.S., Iugosla
viei. Franței. Marii Britanii, 
Finlandei, R. F, Germania, Bel
giei, Turciei și Olandei care au 
mulțumit delegației române 
pentru excelentul proiect pre
zentat, pentru întreaga activita
te desfășurată și au subliniat 
importanța acestui document

în comisiile conferinței, dele
gația română a făcut și alte pro
puneri importante privind, în 
special, cadrul general al coope
rării europene: extinderea co
operării în domeniul cercetărilor 
fundamentale de intere» comun ț 
promovarea studiului limbilor 
străine de largă circulație și a 
celor de circulație restrtesă, în 
vederea unei mai bune cunoaș
teri reciproce a Istoriei fi cul
turii popoarelor europene: •-
sistența care trebuie acordată 
țărilor în cura de dezvoltare, 
pentru formarea de specialiști fi 
cadre didactice.

Au fost adoptate, de asemenea, 
numeroase alt© recomandări 
prezentate de diverse delegații 
participante la conferință.

în Încheierea lucrărilor celor 
două comisii au fost adoptate, 
la unanimitate, proiecte de ra
poarte cere urmează a fl supuse 
spre aprobare ședințe! plenare 
a conferinței UNESCO, de luni.

(Agerpree)

ge- 
să 

fața
ab- 

al 
oomi-

cu participarea largă a tuturor 
elevilor.

Timp mai mult va putea fi 
rezervat filmului, cu atât mai 
mult cu cit în localități se or
ganizează un „Festival al filmu
lui pentru tineretul școlar", in
cluzi nd cu prioritate filme ro
mânești inspirate din viața po
porului și tineretului nostru, 
din istoria partidului comuniști
lor, filme documentare.

Despre cele nouă tabere de 
odihnă și instruire care-i vor 
reuni în primele zile ale lui ia
nuarie, pe cei mși tineri secre
tari U.T.C., cei din școlile 
nerate, ne luăm îngăduința 
scriem mai pe larg de la 
Locului.

Și o acțiune în premieră 
solută : Consiliul județean 
pionierilor, împreună cu 
tetul județean al U.T.C., cu in-, 
spectoratul școlar județean Har
ghita sprijiniți de numeroși fac
tori centrali, organizează în zi
lele de 26—29 decembrie „Cupa 
i XXV-a aniversare a organi
zației pionierilor la hochei, pa
tinaj și judo, în Miercurea Cine 
și în alte localități din județ.

Dar numărul premierelor de 
vacanță depinde de organizatori, 
de elevi. Fiindcă și revelionul, 
care poate fi organizat pentru 
ejevîi de licee și școli profesio- 

. male, Ia prețuri convenabile, și 
orășelele copiilor, și serbările 
pomului de iarnă pentru școlarii 
cei mici — tot ceea ce se pe
trece în vacanță poate fi pus 
sub semnul ineditului prin mo
dul de concepere și organizare. 
Bănuim că strădaniile vor fi pe 
măsura ofertelor. Cu atât mai 
mult cu cit vacanța în întregime 
se va înscrie, cu acțiunile ei, 
în cicliul manifestărilor omagiale 
pe care elevii țării le dedică 
sărbătoririi a trei decenii, de la 
eliberarea patriei.

Zăpada se anunță „durabilă", 
pentru toată vacanța, așadar, 
pregătiți-vă sania și sehiurile... 
și fantezia.

LUCRE ȚI A LUSTIG

ipre regretul nos- 
din anii de studii

MagazineleVIZITAT!

O mare varietate de articole pentru cadouri: jucării, produse 
cosmetice și de parfumerie, bibelouri, podoabe, lenjerie fină, trico
taje, galanterie, fulare, baticuri, marochinerie, confecții elegante, 
ceasuri, aparate foto, tacîmuri inoxidabile și multe alte obiecte, pot 
fi oferite în dar celor dragi!

cooperativelor de consum

Manifestări culturale
• „TEZAUR PRAHOVEAN"— 

manifestare cultural-artiștică or
ganizată de Comitetul pentru 
Cultură și Educație Socialistă al 
județului Prahova — a ajuns la 
cea de-a patra ediție. Timp de 
o lună vor avea loc sesiuni, 
simpozioane, expoziții de sculp
tură, pictură și grafică ale plas- 
ticienilor cenaclului județean, re
citaluri de poezie, concerte de 
muzică populară, ușoară și sim
fonică, închinate petroliștilor, 
întâlniri ale scriitorilor praho
veni cu muncitori din marile u- 
nități industriale, spectacole de 
teatru, dezbateri literar-artistice.

• MANIFESTĂRILE LUNII 
CULTURII, ȘTIINȚEI ȘI EDU
CAȚIEI „DANUBIUS GALAȚI 
*73“ continuă pe întreg cuprin
sul județului. Duminică, la Tea
trul muzical din Galați a avut 
loc un concert cu care a fost 
deschisă Săptămîna muzicii gă- 
lățene. La căminele culturale 
s-au desfășurat dezbateri cu 
tema „Aoordul global — formă 
superioară de organizare și re
tribuire a muncii în agricultură**, 
precum și expuneri intitulate

CRONICA U. T. C.
Bfmbftiă a sosit in Capi

tală o delegație a Uniunii 
Naționale a Studenților din 
Norvegia oare face o vizită 
In România la invitația Con
siliului Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din 
Români».

La primire au 
prezenți tovarășul 
Ceanșesou, vioe-președlnto 
al Consiliului U.A.S.C.R., 
activiști ai Comitetului Exo- 
outtv al U.A.S.C.R.

★
Shnb&iă a flMDsli in Capi

tală o delegați© a Uniuni! 
Tineretului Comunist Diml- 
teovfst (U.T.C.D.) din R. P. 
Bulgaria, condusă d© Ska- 
pidar Nioolov, adjunct de 
șef de secție la C.C. al

foii
Nicu

cronica r.v
Pe un drum bun
i

fost mai vie, 
ne-a creat 

a trecut mai 
fatal posibi- 
diversitatea

Ne-a făcut plăcere să ne ui
tăm joi seara la emisiunea pen
tru tineret. Ne-© făcut plăcere 
să redescoperim zîmbetul Adi
nei Popescu. Ne-a făcut plăce
re să vedem că se știe tehnica 
montajului cu funcție și pe te
ritoriul acestei emisiuni : a fost 
un montaj alert, suplu, ritmul 
acela după care atât© tânjeam 
a început să-și arate tactul. 
Mai scurtă ca de obicei* „Seara 
pentru tineret" pare a-și căuta 
profilul pe un drum bun. Con
cursul „Emblemelor" a avut 
darul de a fi adus în emisie și 
de a demonstra, astfel, că acele 
acțiuni care sînt inițiate după 
o cunoaștere aprofundată a ade
văratelor preferințe și capaci
tăți ale tinerilor, acele acțiuni 
cu un larg caracter educativ și 
patriotic nu numai că „prind", 
dar însuflețesc real tineretul. 
Deși acest spațiu mai restrins 
acordat emisiunii (sau poate nu
mai ni s-a părut ? Sau poate 
tpcm©i faptul , că a 
mai interesantă, 
senzația că timpul 
repede ?) a limitat 
litatea diversității, 
a existat, seara s-a desfășurat 
plăcut și deși este încă foarte 
mult loc pentru mai bine, deși 
cuvîntul „formulă" ni se 
riscant, dacă aceasta este for
mula pentru care optează rea
lizatorii, o formulă sobră 
nu țeapănă, veselă 3ar nu ne-, 
serioasă, echilibrînd tematic di
versitatea. atunci este foarte 
bine. Desigur, urmărirea a încă 
citeva emisiuni va cristaliza o 
opinie mai fermă. Vrem să spe
răm că această „joi“ n-a fost 
o întâmplare. Vrem să sperăm 
de asemenea că nu se va cădea 
te extrema cealaltă, adică nu 
vor dispare reportajele-anchetă 
vizînd problemele majore ale 
tineretului, nu vor dispare su
biectele „spinoase" fără de care 
principiul educațional să sufere. 
Lărgirea ariei tematice poate, 
de pildă, să includă mai in- 

pare

dar

„1974 — anul producțiilor re
cord în toate sectoarele agri
cole". în satul Țigănești, comu
na Munteni, a fost dezvelită o ’ 
placă memorială la casa poetului 
Costache Conachi, iar Institutul 
pedagogic gălățean a găzduit 
siunea științifică a cadrelor 
daetice din județ.

se- 
di-

SE-e LA DROBETA-TURNU 
VERIN ș-a încheiat duminică 
festivaluj-concurs „Cîntec nou 
în Mehedinți**. Numeroși inter- 
preți, reprezentând 25 de județe, 
au adus pe scena casei d© cul
tură din localitate cele mai fru
moase cînțece de viață nouă, 
create în ultimii ani, în diferite 
zone folclorice ale țării. Juriul 
a acordat aproape 12 premii $1 
mențiuni celor mal buni inter- 
preți, calității textelor prezenta
te și autenticității melodiilor ca 
le însoțesc. Pe parcursul celor 
trei zile ale festivalului au fost 
organizate un recital de poezia 
cu versuri create de poeți ță
rani și o fructuoasă dezbatere în 
legătură cu problemele creației 
populare și ale valorificării cin- 
tecului popular de viață nouă.

★
Delegația Uniunii Asoote- 

țlllor Studenților Comuniști 
din România, condusă de to
varășul Constantin Boștână, 
membru al Biroului C.C. 
al U.T.C., președintele 
U.A.S.C.R„ car© a parti
cipat la ©ea de a Xl-a întâl
nire Europeană a Uniunilor 
Naționale Studențești, s-a 
Înapoiat in Capitală.

La sosire, delegația a fost 
salutată de tovarășul Vaaile 
Niooleloiu, secretar al C.C, 
al U.T.Cm4© membri ai Bi
roului Comitetului Executiv 
ai U.A.S.C.R., de activiști aJ 
C.E. al U.A.S.C.R.

șistent subiectul — tânărul, in
dividualitatea, acele prim-pla- 
nuri cu specific pe care emi
siunea le-a mai făcut și care, 
nu de puține ori, au fost cu 
adevărat interesante, au consti
tuit cu adevărat un exemplu, 
într-un sens sau în celălalt. Ni 
se pare de asemenea că lumea 
școlii, lumea adolescenței este 
încă firav prezentă in această 
seară care i se adresează și ei, 
poate cu precădere * ei : acelei 
lumi care trebuie să aleagă, a- 
celei lumi care se găsește in 
pragul opțiunii capitale, a op
țiunii pentru viață. Ni se pare 
de asemenea, că micro-capitola 
de știință și cultură ar fi cu 
bucurie primite de tineri, pen
tru că nu este numai o seară 
despre ei — dar și una pentru 
ei. Poate, de asemenea, să nu 
fie o chestiune insurmontabilă 
aducerea in fața micului ecran a 
unor mari personalități care să 
șe adreseze tineretului. Poate, 
de asemenea, șe va ajunge și la 
ilustrarea în emisiune mai vie, 
mai profundă, a activității, gin- 
durilor, preocupărilor tineretu
lui intelectual, tineretului din 
institutele de cercetări, a celui 
care scrie cărți sau elaborează 
mari, lucide și entuziaste pla
nuri de perspectivă. Ori cit de 
ciudat ar părea, posibilitatea 
foarte diversă de’a opta a emi
siunii facilitează reversul, uni
lateralitatea, JDeșigyr, to^te a- 
ceste opinii se pot multiplica pe 
mai multe file.. Deocamdată, să 
consemnăm incă o data.progre
sul pe care ni s-a părut â-î în
registra, specificul mai aproape 
de ideea de „Tineresc" pe care 
nu-1 putem nega, ai emisiunii 
de joi. Rămîne ca apropierea 
de micro-cosmosul tineretului 
român, apropierea mereu fasci
nantă, să facă să vibreze tele- 
ochiul. obiectivului, vibrație care 
să ni se transmită și nouă, și 
ale cărei prime impulsuri par 
a prinde forța de flux.

SMARANDA JELESCU
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Deschiderea lucrărilor Congresului 
Societății de Cruce Roșie din 
Republica Socialistă România

Sîmbătă dimineața au început 
în Capitală lucrările Congresu
lui Societății de Cruce Roșie 
din Republica Socialistă Româ
nia.

Pe ordinea de zi a Congresu
lui sînt înscrise următoarele 
puncte : 1. Raport asupra activi
tății Consiliului Național în pe
rioada 1966—1973 și sarcinile ce 
revin Societății de Cruce Ro
șie din Republica Socialistă 
România ; 2. Raport cu privire 
la proiectul de statut ; 3. Rapor
tul Comisiei de revizie ; 4.
Alegerea organelor de conduce
re.

La Congres participă delegați 
din toată țara, reprezentînd pe 
cei aproape 5 milioane de mem
bri de Cruce Roșie

Mesajul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, 
adresat Congresului, tuturor ac- 
tivișților și membrilor de Cru
ce Roșie a fost urmărit cu deo
sebită atenție de participant, 
care și-au manifestat, cu însu
flețire, prin aplauze îndelungate, 
sentimentele de satisfacție și 
profundă mulțumire pentru a- 
tenția pe care partidul o acordă 
mișcării de Cruce Roșie din 
țara noastră.

Mesajul a fost citit de tovară
șul Mihai Gere, membru suple
ant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

în raportul prezentat apoi 
Congresului de președintele 
Consiliului Național al Societă
ții de Cruce Roșie, general-colo- 
ner Mihai Burcă, s-a abordat 
problema locului și rolului So
cietății de Cruce Roșie în țara 
noastră, subliniindu-se faptul 
că acestei organizații de masă, 
cu larg caracter obștesc, cu sco
puri profund umanitare, îi revin 

. atribuții de seamă în înfăptui
rea politicii partidului și statu
lui în domeniul ocrotirii sănă
tății și îmbunătățirii asistenței 
sociale. Raportul menționează 
că în îmbunătățirea muncii de 
Cruțe Roșie un moment impor
tant l-a marcat Hotărîrea Se
cretariatului C.C. al P.C.R. din 
15 februarie 1972. Faptul că Ia 
Congresul nostru ne putem pre
zenta acum cu un bilanț 
pozitiv, se arată în raport, 
se datorește, înainte de toate,

conducerii superioare de partid 
care, sesizînd situația nesatis
făcătoare in activitatea Crucii 
Roșii, a inițiat o profundă ana
liză și a stabilit măsurile co
respunzătoare. Este meritul se
cretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care, prin indicațiile date și prin 
hotărîrea adoptată de Secretari
atul C.C. al P.C.R. din februarie 
1973 a stabilit cu claritate rolul 
și locul Societății de Cruce Ro
șie, principalele direcții ale ac
tivității sale, i-a dat acesteia vi
talitatea de care avea nevoie.

Relevînd că într-un termen 
relativ scurt a fost reorganizată 
activitatea de Cruce Roșie din 
Întreaga țară, raportul arată că 
această reorganizare s-a soldat 
cu alegerea a peste 14 500 comi
sii de Cruce Roșie în întreprin
deri, comune, instituții, școli, fa
cultăți. cartiere și a 274 comisii 
orășenești, municipale și jude
țene, Societate* de Cruce Roșie 
dlspunînd în prezent de un pu
ternic activ voluntar format din 
peste 400 000 persoane. în acest 
context s-a subliniat necesitatea 
ca, în conformitate cu Hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 18-19 
iunie 1973, cu privire la crește
rea rolului femeii în viața poli
tică, economică și socială a țării, 
organizația să-și sporească nu
mărul membrelor, inclusiv nu
mărul femeilor în rîndul orga
nelor de conducere. Raportul 
precizează, totodată, necesitatea 
sporirii numărului de membri, 
atît în mediul urban, cît și în 
mediul rural.

O altă arie de preocupări se 
referă la educarea sanitară a 
populației prin cursurile sanitare 
de masă care au cuprins în anul 
1972 peste 240 000 persoane, prin 
simpozioane, întîlniri cu cadre 
medicale etc. începînd cu anul 
școlar 1972 /1973 au fost organi
zate 244 cursuri pentru surori 
de Cruce Roșie, iar In urma mă
surilor întreprinse, a sporit nu
mărul donatorilor onorifici de 
singe, fiind, de asemenea, con
tinuate eforturile de mobilizare 
a cetățenilor la acțiuni profilac
tice de masă, la controale medi
cale periodice, la determinarea 
grupei sanguine, la îngrijirea 
bolnavilor și bătrfnilor fără fa
milie, a copiilor orfani etc. Nu
meroase comisii de Cruce Roșie 
au participat activ, alături de

organele de stat, la lichidarea 
urmărilor calamităților, atunci 
cînd acestea s-au produs.

O parte a raportului a fost 
consacrată activității externe a 
Societății de Cruce Roșie,

Mulțumind în încheiere con
ducerii superioare de partid și 
de stat, personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru mesa
jul adresat Congresului, tuturor 
activiștilor de Cruce Roșie din 
țara noastră, raportorul a spus : 
„Exprimînd sentimentele unani
me ale delegaților și invitaților 
la Congresul nostru, al întregu
lui activ de Cruce Roșie, asigu
răm conducerea partidului și 
statului nostru, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, personal, 
că vom munci cu toată răs
punderea și dăruirea pentru 
îndeplinirea sarcinilor încre
dințate Societății de Cruce 
Roșie, văzînd în aceasta o con
tribuție importantă la înfăptui
rea politicii partidului pusă în 
slujba omului, la edificarea so
cietății șocialiste multilateral 
dezvoltate pe pămîntul Româ
niei*1.

Prezentînd apoi raportul asu
pra proiectului de Statut al or
ganizației, Stana Drăgoi, secre
tar general al Societății de Cru
ce Roșie, a subliniat că el este 
menit să ducă la îmbunătățirea 
substanțială a structurii organi
zatorice, a conținutului și for
melor de activitate ale Societă
ții de Cruce Roșie, astfel ca a- 
ceasta să devină o organizație 
de masă cu larg caracter ob
ștesc, în măsură să contribuie în 
mod corespunzător alături de 
organele medico-sanitare și de 
asistență socială, la înfăptuirea 
politicii partidului și statului 
nostru de apărare a sănătății 
poporului.

Proiectul înscrie la loc de 
frunte faptul că Societatea de 
Cruce Roșie își desfășoară ac
tivitatea sub conducerea Parti
dului Comunist Român, precum 
și faptul că organizația face 
parte din Frontul Unității So
cialiste, aducîndu-și astfel con
tribuția la înfăptuirea hotărîri- 
lor acestui înalt for al națiunii 
noastre.

Lucrările congresului conti
nuă cu discuțiile generale pe 
marginea rapoartelor și celor
lalte documente de lucru supuse 
dezbaterilor. (Agerpres).

COLOCVIUL NAȚIONAL STUDENȚESC

STUDENȚII SI SPIRITUL REVOLUȚIONAR 
ÎN PROCESUL FĂURIRII SOCIETĂȚII 

SOCIALISTE MULTILATERAL DEZVOLiATE

în zilele de 1 și 2 decembrie 
s-au desfășurat în Capitală lu
crările Colocviului național 
,,Studenții și spiritul revoluție- 
nar în procesul făuririi socie
tății socialiste multilateral dez
voltate". organizat de Comi
tetul Executiv al Consiliului 
U.A.S.C.R. Inscriindu-se intr-o 
serie de valoroase manifestări 
organizate la nivel național — 
mese rotunde, simpozioane — 
acest colocviu a adus o preți
oasă contribuție la clarificarea 
unor probleme teoretice refe
ritoare la spiritul revoluționar 
în activitatea asociațiilor stu
denților comuniști, în același 
timp, desprinzindu-se și căile 
de acțiune practică prin care , 
asociațiile studenților participă 
la educarea în spirit comunist a 
tuturor studenților, la angaja
rea lor largă la viața sociaî-po- 
litică a țării, la integrarea lor 
în entuziastul flux al construc
ției societății socialiste multila
teral dezvoltate.

Participanții la colocviu, re
prezentanți ai tuturor centrelor 
universitare ale țării, au dezbă
tut referatele prezentate de Co
misia politico-ideologică a Co
mitetului Executiv — Spiritul 
revoluționar în activitatea aso
ciațiilor studenților comuniști. 
Educarea comunista, multila
terală a studenților, integrarea, 
lor activă și responsabilă în 
procesul dezvoltării economico- 
soeiale a patriei — sarcină fun
damentală a asociațiilor studen
ților comuniști, de Centrul uni
versitar București — Atitudinea 
critică și autocritică, principia
litatea, responsabilitatea socia
lă — dimensiuni ale spiritu
lui revoluționar, de Cen
trul universitar Cluj — Senini-' 
ficații actuale ale conoeptulul 
de spirit revoluționar. Manifes
tarea spiritului revoluționar în 
planul practicii sociale, de Cen
trul universitar Iași — Pregă
tirea profesional-științifîcă, for

marea politică a studenților, 
premise pentru manifestarea 
Plenară a spiritului revoluțio
nar în activitatea asociațiilor 
studenților comuniști.

Intervențiile vorbitorilor au 
reliefat angajarea fermă, hotă- 
rită a organizației revoluționa
re a studenților in formarea tră
săturilor comuniste a tinerei 
generații, în activizarea politică 
a asociațiilor, în. abordarea res
ponsabilă a unor procese de 
fond ce privesc calitatea mun
cii, procesul de dezvoltare și 
perfecționare a învățămîntului 
superior.

De asemenea, o mare parte a 
intervențiilor a abordat o serie 
de aspecte concrete ale muncii 
de asociație : pregătirea pro
fesională, activitatea științifică 
a cercurilor studențești, munca

pol it ie-o-ideologică. mișcarea
culturală studențească, calita
tea intervențiiLor reprezentan
ților studenților in consilii pro
fesorale și senate, schimburile 
de experiență cu organizațiile 
U.T.C. din școli și unități pro
ductive, calitatea muncii acti
vistului student, practica.

Prilejuind nu numai o intere
santă dezbatere teoretică, acest 
colocviu național a oferit ocazia 
unui fructuos schimb de idei, 
experiențe, inițiative, care vor 
îmbogăți activitatea asociațiilor 
studenților comuniști din cen
trele universitare ale tării în 
sensul unei sporite responsabi
lități, combativități, atitudini 
receptive față de nou și a unei 
înalte principialități comuniste.

C. STĂNCULESCU

REVELION 74
întreprinderea de turism, hoteluri ți restaurante București 

vă invită să participați la excursiile organizate cu acest prilej 
pe :

• Valea Oltului (Călimănețti, Govora, Cozia).
• Litoral in stațiunile : Neptun (hotelurile Sulina, Neptun, 

Dobrogea), Mamaia (hotel Parc), Eforie Nord (hotelurile 
Europa și Delfin).

De reținut că turiștii vor beneficia de frumoasele piscine 
cu apă de mare încălzită pentru practicarea sporturilor 
nautice.

o In orașele i lași, Piatra Neamț, Tg. Neamț, Cluj, și 
Agapia.

o In stațiunile : Borsec, Herculane, Pucioasa, Slănic Mol
dova, Sovata și Tușnad, unde veți găsi bună dispoziție I

- Antren I
- Ambianță pitorească I
Reținerea locurilor, informații fi înscrieri pini la 10 dec. 

a.o. la filialele de turism din Calea Victoriei nr. 100 și Bd. 
Republicii nr. 68 telefon 18 7411 și 14 08 00.

FOTBAL XVI. 0 etapă cu zăpadă și ger dar...

N-A FOST SARE PE TERENURI
în toată țara gerul persistă, la Reșița a nins 

chiar în timpul jooului, prin urmare etapa s-a 
desfășurat într-un decor și climat de iarnă veri
tabile : terenurile tari ca betonul, pe alocuri 
acoperite cu zăpadă. Aceste condiții au impietat 
asupra calității partidelor. Numărul mare de 
goluri, eficacitatea exagerată în unele partide 
poate să fie explicată și prin lipsa de siguranță, 
prin situațiile intîmplătoare pe care Ie gene
rează starea nepropice a terenurilor. Mă gîndeso 
că dacă organizatorii meciurilor ar fi presărat 
cantități minime de sare pe gheața de pe supra
fețele de joc, condițiile s-ar fi îmbunătățit.

Am urmărit meciul de pe Dinamo care a avut 
două părți absolut distincte : în prima repriză 
cei oare controlează jocul și domină autoritar 
sînt, surprinzător, Jucătorii de la Jiul. Ei se țin 
mai bine pe picioare, aleargă mai mult și com
bină cu mal multă precizie, în trei rînduri aflîn- 
du-se în situații extrem de favorabile de a în
scrie, dar golurile sînt ratate incredibil. Dina- 
moviștii n-au stabilitate — ce fel de crampoane 
or fi avi nd ? — dar nici poftă să fugă pe teren 
dificil. In repriza secundă gazdele își schimbă 
concepția de joc. Ies la atac, inclusiv cu apără
torii. Tactica se dovedește bună, pentru că oas
peții, după consumul mare de energie din prima 
parte a meciului, se retrag în apărare dezvăluin- 
du-și intenția de a menține scorul alb. Nu le-a 
reușit, gazdele se trezesc Ia realitate, creează 
nenumărate acțiuni ofensive și, după ce ratează 
ooazii bune, ca și partenerii lor de joc, iată că 
în finalul partidei, la o învălmășeală, Dumitra- 
che reușește să introducă mingea în plasă.

O caracteristică a etapei : deschiderea scorului 
de către oaspeți la Cluj și Timișoara, rezistența, 
o bună bucată de timp, a Sportului studențesc la 
Reșița, „U" Cluj la Ploiești, și chiar Rapidul la 
Constanța, pînă a început seria golurilor. (în 
ce-i privește pe feroviari, ei se află într-o stare 
cu totul precară, lucru exprimat de multele ab
sențe de la pregătire, și chiar a antrenorului

Macri de la acest meci (! ? !). Dar în ce-1 pri
vește pe lider, nu poate fi vorba de rezistentă 
întrucit craiovenii au jucat cu Steaua, de la egal 
la egal, in cea mai mare parte a timpului, în 
situația cînd cinci titulari, suspendați sau ne
restabiliți după accidentări, au lipsit : Oblemen- 
co, Velea, Niculescu, Bălan, Niță, O jumătate 
de echipă. Este onorabil acest rezultat mai ales 
pentru un debutant, ca tînărul Chivu, sau un 
proaspăt promovat, Berneanu. Echilibrul de pe 
teren, finalul care-i găsește atacînd în trombă 
pe olteni și faptul că Steaua a cîștigat grație 
unei lovituri libere, transformată în gol, magis
tral, de Dumitru, ne definește mai degrabă va
loarea și ambiția oaspeților decît meritele gaz
delor în obținerea victoriei.

Rezultate excelente au obținut arădanll la 
Cluj — confirmînd ascensiunea de formă — și 
studenții clujeni la Ploiești unde portarul oas
peților, Lăzăreanu, s-a dovedit imbatabil. In ca
tegoria jucătorilor care merită să fie remarcați 
în urma evoluției din această penultimă etapă 
trebuie să fie treauți portarul arădan Iorgulescu, 
Bojin, autorul a trei goluri — șl nu în pofida 
unei echipe oarecare, ci a lut F.C. Argeș — Si- 
mionaș, de Ia Politehnica Iași, autor a 2 goluri, 
tînărul Spirea, de la aceeași echipă, proaspăt 
promovat, oare a rotunjit scorul ieșenilor : a- 
ceștia se răzbună, astfel, pe fotbaliștii mureșeni, 
care i-au trimis, acum doi ani, in divizia B. Ori
cum, avînd în vedere că A.S.A.. are la activ două 
victorii de prestigiu asupra liderului și echipei 
F.C. Constanța, aflată mereu pe locul doi, evo
luția și înfrîngerea el la scor ne provoacă • 
amară deziluzie.

Penultima etapă — în care s-au marcat 25 de 
goluri, s-a înregistrat o singură victorie în de
plasare și un meci nul — nu aduce modificări 
esențiale în clasament. In concluzie, chiar dacă 
a fost puțin piper, n-a fost sare pe terenuri...

V. CABULEA

RUGBI: Plusuri 
sub zero grade

Decor specific zilelor de iarnă, ieri, pe terenul Vulcan 
din Capitală, unde a avut loc partida dintre Dinamo și 1 
Știința Petroșeni. f rigul și zăpada care a acoperit terenul ! 
de joc n-au fost impedimente prea mari pentru temerarii 
jucători ai celor două formații. încă din primele minute cei . 
care vor să-și impună jocul sînt studenții din Petroșeni, 1 
care domină teritorial o bună parte din prima repriză. Dar ; 
cei care vor reuși să înscrie sînt dinamoviștii, prin tînărul < 
jucător Ioniță Tudor (încercare spectaculoasă). Nica, încer- 
cind transformarea, a șutat în minge defectuos, astfel că 
scorul de 4-0 pentru Dinamo rezistă pînă la sfîrșitul primei 
reprize. A doua repriză aparține dinamoviștilor, dar cei care 
vor concretiza... sini petroșenenii. Florin Dumitru pleacă în 
dribling din propria linie de 22 m, face o cursă solitară de , 
60 m„ pasează oportun coechipierului său Burghele-a și 
acesta înscrie o încercare mult aplaudată de public, âcorul 
devenind 4-4 (transformare ratată). Apoi, în ciuda atacurilor 1 
disperate ale dinamoviștilor, studenții se ajiără bine și obțin 
un meci egal, echitabil și just. A arbitrat corect FI. Tudo- ' 
rache.

Profitînd de prezența la acest meci a tovarășului I. Balaș, 
președintele Clubului Dinamo l-am rugat să ne prezinte in 
citeva cuvinte preocupările din ultima vreme ale clubului, * 
despre care aflasem, de redresare a secției de rugbi : 
„Vom trece la completarea efectivului echipei noastre divi
zionare A, munca cu juniorii va fi întărită, iar mult discu
tata problemă a terenului de joc va fi rezolvată prin amt- , 
najarea terenului II din parcul nostru. în atenția noastră, 
stă, de asemenea, crearea unei baze proprii pentru secția de i 
rugbi în apropierea terenului Glucoza de lingă Lacul Tei*4. 
Iată argumente care ne întăresc convingerea că la clubul . 
Dinamo, rugbiul intră pe un făgaș nou.

Alte rezultate din etapa de ieri : Gloria—Chimia Năvo
dari : S-O ; Sportul studențesc—Vulcan : 18-0 ; Farul—Poli- 1 
tehnica Iași : 44-0 (!) ; Rulmentul Bîrlad—Universitatea Ti- 4 
mișoara : 6-6 ; Agronomia Cluj—Steaua : 0-7 ; C.S.M. Sibiu- ’ 
Grivița Roșie : 3-7.

In clasament conduc Steaua și Grivița Roșie ou eite 20 < 
puncte. Viitoarea etapă va avea loc miercuri.

GABRIEL PLOREA 4

volei: Incertitudinile

...Și Steaua conduce cu 1-0.
Foto : GH. CUCU

DIAGRAMA ETAPEI
Steaua — Univ. Craiova 1—0 

(1—0). Unicul gol a fost semnat 
de Dumitru (min. 12). care a 
transformat o lovitură liberă de 
la 25 m. Dinamo — Jiul 1—0 
(0—0). Dumitrache (min. 86) a 
marcat golul victoriei. F. C. 
Constanța — Rapid 4—0 (0—0). 
Cele patru goluri s-au înscris 
îiî repriza secundă, de Ghircă, 
de două ori (min. 51 și 82), 
Mar cul eseu (min. 58) și Vigu 
(min. 86). Petrolul — „U“ Cluj 
0—0. Poli. Timișoara — F. C. 
Argeș 5—2 (2—1). Au marcat 
Bojin de trei ori (min. 44. min. 
57 și min. 62), Bungău din 11 
m. (min. 29) și Dașcu (min. 64) 
pentru gazde. respectiv Troi 
(min. 11) și Dobrin din 11 m. 
(min. 89). Steagul roșu — S. C. 
Bacău 3—1 (2—1). Au marcat 
Gyorfi (min. 13) din 11 m., 
Ghergheli (min. 17) și Anghel 
(min. 56) pentru gazde, respec
tiv Băluță (min. 45). C.F.R. 
Cluj — U.T.A. 0-1 (0—1). A
marcat Kun (min. 4). C.S.M. 
Reșița — SP- studențesc 2—0 
(0—0). Doru Popescu (min. 80)

și Nestorovici (min. 89) au 
semnat cele două goluri. Poli. 
Iași — A.S.A. Tg. Mureș 4—1 
(2—0). Au marcat Simionaș de 
două ori (min. 19 și min. 48). 
Romilă II din lovitură liberă de 
la 17 m. (min. 43), Spirea (min. 
55) pentru gazde, respectiv Mu- 
reșan (imin. 46).

Ultima etapă
(9 decembrie)

Universitatea Craiova-Petro- 
lul ; A.S.A. Tg. Mureș-C.S.M. 
Reșița, Sportul studențesc-Stea- 
gul roșu ; Rapid-Politehnica 
lași ; Jiul-C.F.R. Cluj ; U.T. 
Arad - Politehnica Timișoara ; 
S.C. Bacău-Steaua ; „U" Cluj- 
F.C. Constanța ; F.C. Argeș—Di
namo (se disputa sîmbâtâ și vd 
fi transmis pe micul ecran, de 
la ora 14, daca nu va interveni 
din nou o schimbare de ultima 
ora).

CLASAMENT
Unlv. Craloya 16 10 3 3 32—17 23
F.C. C-ța. 1C • 2 5 29—16 20
Steaua 16 8 3 S 21—15 19Dinamo 16 8 3 X 22—18 19
C.S.M. Reșița 16 6 6 4 25—19 18
Steagul roșu 18 7 3 6 18—13 17
Poli Timișoara 16 6 5 5 17—15 17
F.C. Argeș 16 7 3 6 25—26 17
U.T.A. 16 7 2 7 17—20 16
A.S.A. Tg. M. 16 7 2 7 21—30 16
Jiul 16 6 3 7 19—16 15
„U“ Cluj 16 « 3 7 13-14 ÎS
Poli Iași 16 7 1 8 17—21 15
Sp. Stud. 16 C 1 9 21—21 13
Petrolul 16 5 3 8 15—21 13
C.F.R. Cluj 16 5 3 8 18—29 13
Rapid 16 4 4 8 14—22 12
S.C. Bacău 16 4 2 10 18—29 10

Divizia B
SERIA I
Oțelul Galați — C.S.M. Su

ceava 0—2 ; Victoria Roman — 
Știința Bacău 1—2 ; Metalul 
Plopeni — Ceahlăul P. Neamț 
2—0 ; Gloria Buzău — Carai- 
manul Bușteni 3—0 ; Progresul 
Brăila — C.S.U. Galați 2—1 ; 
Petrolul Moinești — Delta Tul- 
cea 1—1 ; Viitorul Vaslui — 
Metalul Mija 2—1 ; C.F.R. Paș
cani — Constructorul Galați
2— 1 ; F. C. Galați — Celuloza 
Călărași 4-1.
SERIA A Il-a

C.S. Tîrgoviște — Minerul 
Motru 1—0 ; Progresul Bucu
rești — Metrom Brașov 2—0 ; 
Dinamo Slatina — Nitramonia 
Făgăraș 4—0 ; Dunărea Giur
giu — Metalul Drobeta Tr. Se
verin 2—0 ; Carpați Brașov — 
Autobuzul București 1—0 ; Șoi
mi; Sibiu — Chimia Rm. Vîlcea
3— 0 ; Tractorul Brașov — Fla
căra Moreni 0—1 ; Electroputere 
Craiova — Ș.N. Oltenița 3—1 ; 
Metalul București — Gaz Me
tan Mediaș 1—0.

SERIA A III-A
Metalurgistul Cugir — Unirea 

Arad 2—2 ; Textila Odorhei — 
C.F.R. Timișoara (nu s-a dispu
tat). Gloria Bistrița — Minerul 
Baia Mare 2—1 ; Minerul Cav- 
nic — Olimpia Oradea 2—0 ; O- 
limpia Satu Mare — Ind. sir- 
mei C. Turzii 2—0 ; U. M. Ti
mișoara — Minerul Anina 5—1; 
Corvinul Hunedoara — Mureșul 
Deva 2—0 ; F. C. Bihor — A- 
rieșul Turda 1—0 ; Victoria Că
rei — Vulturii Textila Lugoj 
6—2.

persistă
In timp ce în campionatul masculin de volei se cunosc i 

cîștigătoarele celor două serii, respectiv Dinamo și Steaua, 
care au susținut toate jocurile din retur, în confruntarea din
tre formațiile feminine disputa pentru primele poziții rămână 1 
deschisă. Mai ales ne referim la seria întîi, unde, alături de 
Rapid, candidează cu șanse la „șefie*4 Farul Constanța, Me- 1 
dicina și tînăra formație Constructorul București. Aceasta 
din urmă, deși a cedat I.E.F.S.-iuiui două dintre jucătoarele * 
de bază (Carmen Puiu și Doina Stolan), a avut o evoluție I 
meritorie In actuala ediție a campionatului, obținlnd cinci ’i 
victorii in cele opt partide disputate. Sîmbătă, evoluând în I 
sala Giulești, voleibaliste de la Constructorul, din rîndul 
cărora S-au remarcat Paula Cazangiu și Victoria Caranda, ; 
au dat o replică dîrză campioanelor, reușind să câștige două 
seturi. In final, victoria a revenit feroviarelor, cu 3—2. Insă, î 
învingătoarele nu au dat depline satisfacții, greșind în multe , 
acțiuni de atac. Noua promovată, I.T.B. a înregistrat a Opta ! 
înfringere consecutivă'‘și continuă să dețină „lanterna ro
șie44 in seria întîi. în antepenultima etapă a returului, des- 1 
fășurată sîmbătă șl ieri, I.T.B. a fost întrecută cu scorul de . 
0—3 (ca și în tur) de Medicina București, care a avut cele ’ 
mai bune jucătoare în Gabriela Popa și Loreta Sudacevschi.

In seria a doua, dinamovistele, conduse de maestra emerită J 
a sportului, Doina Ivănescu, se mențin pe prima poziție în 
clasament, iar Penicilina Iași ocupă locul secund. Miercuri, < 
5 decembrie, se dispută penultima etapă a returului, avînd 
in program derblurile dintre formațiile feminine Medicina — 1 
Constructorul și Dinamo — I.E.F.S., iar duminică în ultima 
etapă, au loc alte trei partide feminine atractive ; Rapid — I 
Medicina, Constructorul — Farul șl Penicilina Iași — Dina
mo, decisive pentru primele locuri în clasament. j

M. LERESCU

TENIS AUSTRALIA
A REINTRAT IN POSESIA „CUPEI DAVIS

Echipa de tenis a Australiei 
a recucerit in mod magistral 
„Salatiera de argi,nit“, conducind 
cu 3—0, după proba de dublu, 
în meciul celei de-a 62-a finale 
a „Cupei Davis", pe care și-o 
dispută la Cleveland cu selec
ționata Ș.U.A. învingători în 
primele două partide de simplu, 
veteranul Rod Laver și ma.i tî
nărul său coechipier John New
combe, triplu cîștigător al Wim- 
bledonului, au învins fără drept 
de apel, cu 6—1, 6—2, 6—4 pe
rechea americană Stan Smith— 
Eric van Dillen. Antrenorul 
Neale Fraser nu a mai apelat, 
așa. cum intenționa, la serviciile 
lui Ken Rosewall, astfel că 
maestrul din Sydney, în vîrstă 
de 39 de ani, a asistat de pe 
banca spectatorilor la triumful 
echipei sale. Căpitanul echipei 
australiene a h-otărît, cu o oră

(Urmare din pag. 1)
muncii — au constituit nucleul. 
Lotul are acum 16 jucători și 
se speră, -pentru sezonul viitor, 
că va activa într-una din cate
goriile campionatului Capitalei. 
„Cei- 16“ insă nu mai sînt în
drumați de Rîrloiu încă de a- 
nul trecut cind, prin septem
brie, s-a resimțit nevoia unui 
antrenor autentic. Acesta a fost 
aflat in persoana lui Viorel 
Năstasă, absolvent al Facultății 
de educație fizică : avea și cali
ficare de antrenor categoria a 
IV-a. avea și timp liber la dis
poziție. Timp liber fiindcă V.N. 
nu se prezentase la postul ce-i 
fusese repartizat la Negrești și, 
deci, nu avea serviciu.

— Tovarășul antrenor lucrea
ză la birouri, tehnician la pro
tecția muncii — ne relata mais
trul Chelaru. Dar el șe ocupă de 
fotbaliști, că pentru asta a fost 
angajat.

Sună rău, dar asta e realita
tea. Antrenorul nu este, însă, 
singurul care s-a aciuit la șan
tierul respectivei întreprin
deri pe motive de... fot
bal. Alți patru jucători - 
Toader Știrbulescu, Șerban Pi- 
tu, Octavian Burcea, Traian Ni
țescu — sînt încadrați cu acte 
în regulă : Pitu ca electrician, 
fiindcă a făcut doi ani (neîn- 
cheiați) la profesională, iar cei
lalți ca muncitori necalificați. 
N-a fost greu de stabilit, mai 
întîi, „aportul** lor în producție.

— Burcea e in echipă la mi
ne — spune Vasile Nedelcu. Dar 
trebuie să-l invoiesc tot timpul, 
zice că are meciuri...

Și în timp ce Burcea „are 
meciuri*4, ceilalți șapte munci
tori din echipa de fierari-beto- 
niști trebuie să muncească 
pentru opt. Nlțescu și Știrbu- 
lescu, au și ei „meciuri44 drept 
pentru care li se trec cu vede
rea întîrzieri repetate și absențe 
de la lucru. Fără a li se afecta 
salariul, se-nțelege... Acolo, în

colectivele lor — tîmplărie și, 
respectiv, foraj — colegi cum
secade și șefi iubitori de fotbal 
închid ochii. „Sînt băieți de ba
ză în echipa noastră. Nițescu 
mai ales..." — este de părere 
maistrul macaragiu Petre Aldea. 
Despre Șerban Pitu se spune 
că a fost adus cu sacrificii :

— Aveam eu unde să, joc da
că nu veneam la „Energo". Și 
încă în vreo două locuri unde 
nu se făcea atita caz să viu 
dimineața cînd se face ponta- 
jul, ca aici. Da’ cred că o să 
plec la I.C.S.I.M., in Chitila, că 
acolo pot să fac fotbal ca lumea 
și să merg și la seral...

Nedelcu. Alți muncitori, între
bați despre același lucru, au 
confirmat aceste păreri. Dar, 
lucru regretabil, tocmai oamenii 
aceștia care se luptă cu dificul
tățile muncii de șantier, care 
lucrează în locul acestor fotba
liști (fără de care „Energo 11“ 
ce s-ar face ?) și care îi știu pe 
acești „băieți buni“ cîte parale 
fac ca oameni, tocmai ei sînt 
gata să le treacă totul cu vede
rea, să le suporte mofturile 
fiindcă ei sint suporterii echi
pei. Este însăși motivul princi
pal pentru care lor trebuie să le 
adresăm toate reproșurile. Nu 
mai înainte de a ne întreba cum

SPORTUL— 
un mijloc de existență 

parazitară ?
Așadar S.P. nu este prea mul

țumit. Nu că munca ar fi grea. 
Dimpotrivă. „Pretenția44 cu pon- 
tajul il supără. Auzi dumneata, 
fotbalist „pontat" dimineața ?! 
Interesant este că tocmai cei 
patru tineri tolerați pe statele 
de plată sînt și cei mai certați 
cu disciplina, din tot lotul celor 
16 jucători, atît pe teren cît și 
în afara lui.

— Nițescu este un infumurat, 
nici nu răspunde la salut ; 
Burcea e un bătăuș ; Pitu în
jură tot timpul și, fiindcă e 
prieten cu tovarășul Năstașă, 
antrenorul, el face formația ; lui 
Știrbulescu ii cam place să bea...

Acestea sînt, in rezumat, cl- 
teva aprecieri ale maistrului

de este posibil ca, din punct de 
vedere administrativ, să poată 
fi tolerată cu bună știință o ase
menea stare de lucruri ? Șeful 
de lot, inginerul Dan Mile a, ca
re este și președintele asociației 
sportive, pare să nu aibă cu
noștință despre aceasta : „La 
noi nu a fost angajat nimeni 
special pentru fotbal Culmea 
ar fi fost ca domnia sa să fi’ 
semnat niște decizii de încadra
re tocmai pentru această „func
ție44. . Motivările angajării mun
citorilor necalificați și ale pro- 
fesorului-tehnician la protecția 
muncii transpar. însă, cu ușu
rință. Nemai vorbind că doar 
pe unul singur — Burcea — l-am 
găsit la locul de muncă. Din în-

timplare probabil. Ceilalți se 
aflau „răspindiți" : Pitu era du
pă materiale, Știrbulescu e.ra în
voit, Nițescu era la un șantier 
prin Berceni... De meciuri și an
trenamente, nici vorbă în ziua 
aceea ! La ..Energo mai sînt 
însă, cum spuneam, alti 12 spor
tivi legitimați. Cu deosebirea că 
ei sînt muncitori și tehnicieni 
autentici, care se achită de sar
cini fiecare la locul său de 
muncă și abia apoi, din pasiune, 
joacă și fotbal. Unii dintre ei, 
cum sînt Gheorghe Postolea și 
Nicolae Fxtică. sînt și elevi la 
seral. L-am întrebat pe Burcea, 
un ditamai bărbatul de 24 de 
ani, cu armata făcută, cum de 
se complace cu statutul de „ne
calificat" ?

— O să mă calific la locul de 
muncă... Deocamdată joc și fot
bal și nu mă pot ocupa...

Asta este explicația, vasăzi- 
că ; are un locșor călduț, timpul 
trece, leafa merge, el joacă 
fotbal. Pe urmă ?

— O să mă descurc...
Inutil să mai consemnăm aici 

și părerea secretarului U.T.C. 
Vlad Petrea, atîta vreme cit ca 
singură explicație privind preo
cupările organizației în legătu
ră cu activitatea politică și edu
cativă a tinerilor ni se aduce ar
gumentul „fluctuației specifice 
șantierului**, al „dificultăților 
organizatorice" datorate lucrului 
în schimburi. Nu are nimeni ni
mic de obiectat în legătură cu 
faptul că și o asociație sportivă 
mică, cvasi anonimă, face efor
turi să-și închege o echipă, să 
aspire la promovarea într-un 
campionat oficial. Dar. de la a- 
ceasta și pînă la modalitățile de 
realizare a acestui deziderat la 
„Energo II4* este o cale pe care 
se sacrifică deliberat niște prin
cipii de etică și echitate. Ce a- 
plaudă. la cîte un meci, acel 
„suporteri înflăcărați*4 ai echi
pei ?

înainte de începerea jocului, să 
trimită în teren pe cei doi ju
cători victorioși în partidei©' de 
simplu, susținute în ajun cu 
Smith și Gorman. Perechea Rod 
Laver — John Newcombe a 
spulberat în numai 68 de mi
nute toate speranțele suporteri
lor echipei americane, care mai 
credeau într-o răsturnare a re
zultatului. Foarte nervos, depă
șit mereu de jocul precis și pu
ternic a.l australienilor, Van 
Dillen nu l-a putut ajuta cu ni
mic pe Stan Smith, ale cărui 
eforturi de a echilibra partida 
s-au dovedit zadarnice. încer
ci n.d să explice slaba sa compor
tare, Van Dillen a declarat la 
terminarea partidei : „încă de 
vineri seara, cînd priveam par
tidele de simplu am devenit 
nervos. în timpul meciului am 
simțit o durere în umărul drept, 
dar nu asta a influențat jocul 
meu. Australienii sînt formida
bili. A fost o partidă în sens 
unic. Laver a jucat minunat, iar 
noi eram paralizați de teamă 
înainte ca partida să înceaipă".

• LA „HYNES AUDITO
RIUM" din orașul american 
Boston va începe marți cea 
de-a patra ediție a Turneului 
campionilor (Masters Tour
nament), care reunește la 
sfîrșitul fiecărui an pe primii 
opt clasați în Marele premiu 
F.I.L.T.

Iată programul primelor 
trei rile ale turneului de la 
Boston : Marți 4 decembrie : 
Dkker-Smith ; Oonnors-O- 
rantes ; Newcombe-Kodes ; 
Năstase-Gorman, miercuri 
5 decembrie : Năstase-Ko- 
des ; Newcombe-Gorman ; 
Okker-Smith; Connors-O- 
rantes ; Joi 6 decembrie : 
Smith-Orantes ; Okker-Con- 
nors : Năstase-Newcombe ; 
Kodes Gorman.

• DUPĂ CUM S-A ANUN
ȚAT, între 28 februarie și 
10 martie se vor desfășura 
în R.D. Germană meciurile 
campionatului mondial mas
culin de handbal. în vede
rea acestei competiții, fede
rația din R. D. Germană a 
stabilit ca întilnirile să șe 
desfășoare în 11 orașe șl a- 
nume : Berlin (întrecerile 
turneului final), Schwerin, 
Halle, Karl Marxstadt, Bran- 
demburg, Rostock, Wismar, 
Dessau, Magdeburg, Erfurt șl 
Gera.

• AU LUAT SFIRȘIT cam
pionatele republicane de 
judo. Titlul de campioană a 
revenit echipei Dinamo 
București care a totalizat 10 
puncte.



de peste hotare
0 contribuție majoră a 
României la creșterea 

rolului O.N.U.
Rezoluția elaborată de țara noastră, 
adoptată în unanimitate de Adunarea 

Generală O.N.U.
Adoptat in unanimitate Ia încheierea dezbaterilor asupra 

punctului „Creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite în 
menținerea și consolidarea păcii și securității internaționale, 
în dezvoltarea colaborării între toate națiunile, în promova
rea normelor de drept internațional în relațiile dintre state**, 
proiectul de rezoluție elaborat de țara noastră, căreia i s-au 
alăturat in calitate de coautori alte 40 de state, declară în 
prevederile sale principale :

R. D. GERMANA : Macheta Palatului Republicii ce se va ridica in Piața Marx-Engels din 
Berlin.

„Conștientă că afirmarea unui 
curs nou în viața internațională, 
îndreptat spre instaurarea unui 
climat de încredere și înțelegere 
între state și spre reglementa
rea problemelor internaționale de 
interes general cu participarea 
cea mai larg posibilă a statelor, 
Adunarea Generală reclamă 
creșterea corespunzătoare a ro
lului O.N.U. ca centru de armo
nizare a eforturilor națiunilor. 
Adunarea reafirmă necesitatea 
imperioasă ca Organizația Na
țiunilor Unite să devină un 
instrument mai eficace în apă
rarea și întărirea independenței 
și egalității suverane a tuturor 
statelor, a dreptului inalienabil 
al fiecărui popor de a-și hotărî 
singur soarta, fără nici un ames
tec din afară și, potrivit Cartei 
Națiunilor Unite, să acționeze 
cu toată fermitatea împotriva 
dominației străine și pentru pre
venirea și curmarea actelor de 
agresiune sau a oricăror alte 
acte care, violînd Carta, ar pri
mejdui pacea și securitatea in
ternațională.

Adunarea Generală reînnoiește 
apelul său către toate statele de 
a folosi din plin cadrul și mij
loacele pe care le oferă O.N.U. 
pentru a preveni perpetuarea si
tuațiilor de încordare, criză și 
conflict, a preîntîmpina apariția 
unor noi asemenea situații care 
pun în pericol pacea și securita
tea internațională și pentru a 
soluționa pe cale exclusiv paș
nică problemele internaționale**.

Apreciind că „O.N.U. poate a- 
duce o contribuție sporită la 
întărirea păcii și securității ge
nerale, prin acțiuni pentru așe
zarea relațiilor dintre toate sta
tele pe baza principiilor Cartei 
și pentru folosirea mai activă 
a mecanismelor și posibilităților

Washingtonul este o capitală 
concepută la începutul secolu
lui al XIX-lea din dorința de 
a concilia interesele nordului 
cu sudul. Locul a fost cedat 
Congresului de statele Virginia 
și Maryland pentru a se forma 
districtul Columbia în centrul 
căruia urma să se ridice un 
oraș menit să-1 găzduiască pe 
președinte și lucrările Congre
sului S.U.A. Planurile au fost 
încredințate de George Wa
shington unui fost ofițer al ar
matei americane, maiorul L’En- 
fant, format ca arhitect și ingi
ner în Franța și cunoscut pentru 
diversele sale lucrări arhitectu
rale la New York. Washington 
și Enfant cunoșteau foarte bine 
terenul, dealtfel foarte mlăști
nos pentru că Potomacul nu fu
sese încă indiguit. Ei au hotărîț 
să rezerve colina cea mai 
înaltă pentru Casa Federală și 
alta, mai apropiată de fluviu, 
pentru Palatul prezidențial. In 
legătură cu această hotărâre au 
avut loc aprinse dezbateri, de
oarece planul obișnuit în care 
se construiau atunci orașele a- 
mericane era cel al unui patru
later, plan lansat cu un secol 
în urmă la Philadelphia. L’En- 
fant avea, însă, o viziune mai 
largă pentru ceea ce trebuia să 
fie o capitală, datorită studiilor 
pe care le întreprinsese în Euro
pa. El visa la mari perspective, 
la grădini, la deschideri radia- 
le punînd în valoare monumen
tele ca la Paris, Londra și 
Roma. El visa la un oraș care 
să fie întins pe mari spații ca 
o capitală europeană, ceea ce 
părea pe atunci o utopie. Ori
cum, el s-a ipus pe lucru, pre
gătind planuri grandioase. Pla
nurile au fost, însă, atît de În
drăznețe, încît cu multă părere 
de rău George Washington a 
fost nevoit să-1 concedieze. In 
timp ce planurile au fost pără
site, Enfant a murit, în 1825, în 
amărăciune și mizerie. Esenția
lul acestor planuri a fost, însă, 
aplicat.

Guvernul a părăsit Philadel
phia pentru Washington și pri
mul președinte care a locuit aici 
a fost John Adams. Capitala era, 
însă, un șantier fără străzi, cu 
cîteva clădiri oficiale pe care 
englezii le-au incendiat în 1814» 
în timpul ocupării de către ei 
a orașului. Totul a trebuit luat 
de la început și lipsa de mij

oferite de Cartă în vederea pre
venirii conflictelor și a încura
jării soluționării pașnice a dife
rendelor dintre state, Adunarea 
Generală consideră că creșterea 
rolului O.N.U. reclamă îmbună
tățirea constantă a funcționării 
și eficienței organelor sale prin
cipale, în exercitarea răspunde
rilor care le revin prin Cartă**.

Relevînd că „Participarea ac
tivă a tuturor statelor membre 
la eforturile îndreptate spre în
tărirea O.N.U. și spre creșterea 
rolului ei în relațiile internațio
nale contemporane este esenția
lă pentru succesul acestor efor- 
turi“, Adunarea Generală „chea
mă stăruitor toate statele mem
bre ca, în promovarea acestor 
eforturi, să-și îndeplinească o- 
bligațiile asumate în virtutea 
Cartei și, în conformitate cu 
prevederile acesteia, să trans
pună în viață rezoluțiile Adu
nării Generale și ale Consiliului 
de Securitate**.

în încheiere, rezoluția roagă 
secretarul general să pregăteas
că un raport care să prezinte, 
într-o formă sistematizată, punc
tele de vedere, sugestiile și pro
punerile formulate la sesiunea 
precedentă și cea în curs de 
desfășurare, precum și în comu
nicările pertinente primite din 
partea statelor membre, și să-1 
prezinte Adunării la cea de-a 
XXIX-a sesiune a sa. Totodată, 
documentul menționează hotă- 
rîrea Adunării Generale de a 
înscrie pe ordinea de zi provi
zorie a viitoarei sale sesiuni a 
punctului intitulat „Creșterea 
rolului O.N.U. în menținerea și 
consolidarea păcîi și securității 
internaționale, în dezvoltarea 
colaborării între toate națiunile, 
în promovarea normelor drep
tului internațional în relațiile 
dintre state**.

loace a întîrziat în așa măsură 
dezvoltarea capitalei încît în 
1854 Congresul a restituit Vir- 
giniei porțiuni din terenul ce
dat cu un secol în urmă. Pla
nurile lui Enfant au fost sacri
ficate companiilor de căi fera
te care și-au instalat liniile fe
rate pe largi porțiuni ale capi
talei. O nouă eră se deschide 
la sfîrșitul secolului al XIX-lea 
cînd finanțele guvernului fede
ral se lărgesc. în acel moment 
planurile lui Enfant sînt scoase 
din Biblioteca Congresului, a

Orașul de pe Potomac
Scrisoare din S. U. A. de la ION MANEA

daptate la noile condiții șl 
efectiv aplicate sub conducerea 
lui J. McMillan.

Spre deosebire de alte orașe 
americane, Washingtonul nu are 
patrulaterul regulat al centrului, 
ci mari bulevarde care încep 
sau se termină cu impozante 
monumente : Casa Albă sau 
Capitoliul. Washingtonul este 
un oraș cu parcuri și grădini, 
arbori și verdeață. Malul Po
tomacului a fost pus în valoare 
și odată cu el utilul nu a fost 
substituit agreabilului.

Am pornit să vizităm Wa
shingtonul de pe esiplanada din 
fața Capitoliului, din fața coli
nei pe care Enfant a desem
nat-o ca centru al orașului său 
monumental. Vîrful colinei este 
ocupat de enorma masă albă a

Miniștrii afacerilor externe 
și ceț ai finanțelor din sta
tele membre ale C.E.E. se în
trunesc luni și marți la 
Bruxelles, în reuniuni sepa
rate, pentru a examina o' se
rie de probleme cu care este 
confruntată în prezent Piața 
comună. Principala chesti
une care se va afla, fără în
doială, în atenția miniștrilor 
de externe va fi criza de e- 
nergie. Este probabil — re
marcă agenția Reuter — ca 
luarea unei hotărâri în a- 
ceastă problemă să fie amî- 
nată pentru conferința la ni
vel înalt a C.E.E., care se va 
desfășura la 14 și 15 decem
brie, în capitala Danemarcei, 
Piața comună fiind în pre
zent puternic scindată asu
pra a ceea ce ar trebui făcut 
pentru depășirea crizei. Re
uniunea are loc după vizitele 
efectuate într-o serie de ca
pitale europene de miniștrii 
petrolului din Algeria și A- 
rabia Saudită. Pe agenda 
discuțiilor va figura, de ase
menea, un proiect de măsuri 
pentru combaterea repercu
siunilor penuriei de petrol, 
elaborat de Comisia C.E.E.

MISIUNEA „SKYLAB-3"
în cadrul programului de experiențe științifice efectuate de mi

siunea „Skylab-3“, cei trei membri ai echipajului au procedat, 
sîmbătă, la un interesant exercițiu de reperare a unui fascicul de 
raze laser emis de pe Pămînt. După cum au declarat astronauții, 
ei au putut observa cu ușurință, cu ochiul liber, o rază laser lansată 
în direcția lor de la Centrul din Greenbelt (Maryland) al N.A.S.A., 
„Am putut vedea bine fasciculul — a arătat comandantul misiunii. 
El apărea ca un punct verde, care licărea cam de trei ori pa se- 
cundă“. Experimentul a avut scopul de a determina dacă razele 
laser emise de pe Pămînt ar putea ajuta în viitor la orientarea 
vehiculelor spațiale.

Cajjiioliului șl pe de altă parte 
de diverse clădiri administrati
ve. Aici se află cele două Ca
mere : Camera Reprezentanți
lor și Senatul ca și birourile 
congresmanilor și senatorilor. 
Clădirea această construita în 
1793 după planurile Iui William 
Thorthon, reconstruită în 1815 
sub conducerea lui Latrobe, 
apoi a vestitului arhitect Bul- 
finch care a terminat-o în 1830 
și i-a suprapus apoi o imensă 
cupolă este vizibilă de la mai 
mul ți kilometri. Sub această cu

polă ac află o mare rotondă, 
prin care pătrunzi în clădire, 
care reconstituie în uriașe fresce 
istoria Statelor Unite.

La est de Capitoliu se des
chide o piață cu grădini, în fața 
Curții Supreme, clădită în stilul 
palatelor romane de către Gil
bert — și a Bibliotecii Congre
sului care se inspiră din re
nașterea italiană. în prezent 
este biblioteca cea mai bogată 
din lume, atît în ceea ce pri
vește numărul de cărți, cît și 
de manuscrise. O a doua clă
dire, mai funcțională, a fost 
construită în spatele acesteia, 
iar o a treia se înalță în pre
zent.

De pe terasa de vest a Ca
pitoliului, vederea este cu ade
vărat impresionantă deasupra

ORIENTUL APROPIAT
CONTACTE DIPLOMATICE

CAIRO 2 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Arabe Egipt, 
Anwar Sadat, i-a primit, suc
cesiv, pe ambasadorii la Cairo 
ai Uniunii Sovietice și Statelor 
Unite.

în cadrul convorbirilor, arată 
agenția M.E.N., președintele 
Sadat a expus punctul de ve
dere egiptean privind întreru
perea negocierilor de la kilome
trul 101, pe șoseaua Cairo-Suez, 
între reprezentanții militari ai 
Egiptului și Israelului. Preșe
dintele egiptean a menționat că 
refuzul Israelului de a-și re
trage trupele pe pozițiile deți
nute la 22 octombrie creează în 
zonă o situație primejdioasă, de 
tensiune, care nu contribuie la 
crearea atmosferei propice pen
tru organizarea conferinței ’ 
pace prevăzute.

La Washington, purtătorul 
cuvînt al Departamentului 
Stat a declarat că Statele Unite 
au angajat consultări cu Repu
blica Arabă Egipt și Israelul 
pentru ca întreruperea convor-

de

de 
de

Mall-ulul, avi nd ca fundal Po
tomacul, colina Arlington și 
în nord — orașul. Această es
planadă are o lungime de 1,5 
km și duce la obeliscul lui 
George Washington, de unde o 
altă esplanadă se deschide spre 
Casa Albă. La extremitatea de 
atpus, pe malul Potomacului, ea 
se încheie cu monumentul lui 
Abraham Lincoln, în timp ce 
aceea care coboară de la Casa 
Albă se termină cu monumen
tul președintelui Jefferson.

Intre Mali și Constitution A- 

venue se află clădirea Muzeu
lui Național al Artelor Frumoa
se construit în stil clasic între 
1937 și 1940 de Andrew Mellon 
pentru a adăposti o serie de 
picturi și sculpturi ale unor 
maeștri vestiți, europeni și a- 
mericani. Un alt muzeu în stil 
clasic, Muzeul Național, are pe 
lingă colecții de istorie natura
lă, o parte consacrată științei și 
tehnologiei ale cărei colecții 
provin în mare măsură de la 
Smithsonian Institute. La capăt, 
monumentul lui . George Wa
shington, un obelisc de 150 m. 
de pe platforma căruia se poa^ 
te descoperi cea mai frumoasă 
panoramă a orașului. Monu
mentul lui Abraham Lincoln, ale 
cărui linii foarte sobre se inspi
ră din construcțiile gotice, este 

birilor dintre reprezentanți mi
litari ai celor două părți să nu 
împiedice deschiderea conferin
ței de pace de la Geneva.

NAȚIUNILE UNITE 2 (Ager- 
pres). — Secretarul de stat al 
S.U.A., Henry Kissinger, aflat 
la New York, a avut consultări 
cu secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, precum și cu 
Bradford Morse, adjunct al se
cretarului general al Națiunilor 
Unite, în legătură cu situația 
din Orientul Apropiat. După 
cum a declarat un purtător de 
cuvînt al O.N.U., discuțiile „s-au 
referit la impasul la care s-a 
ajuns în convorbirile de la ki
lometrul 101 și se încadrează în 
eforturile serioase de a se de
păși dificultățile situației actua
le din Orientul Apropiat**.

• BIROUL INTERNAȚIONAL 
AL EXPOZIȚIILOR a aprobat 
cererea Japoniei de a amîna 
deschiderea expoziției interna
ționale a mărilor, care urma să 
aibă loc în luna martie 1975, la 
Okinawa, pentru o dată ulteri
oară, în cursul aceluiași an. 
Purtătorul de cuvînt al delega
ției japoneze a explicat că a- 
ceastă hotărâre a fost luată ca 
urmare a dificultăților provoca
te de criza de energie pe care o 
traversează țara sa. Stadiul or
ganizării expoziției este, în 
prezent, examinat la Tokio, de
oarece atît organizarea, cît și 
funcționarea acestei manifestări 
necesită o mare cantitate de e- 
nergie.

așezat pe 36 de coloane, simbo- 
lizînd cele 36 de state din care 
se compuneau Statele Unite pe 
vremea președintelui asasinat. 
Construcția a fost întreprinsă 
între anii 1915 și 1922. în inte
rior, statuia colosală a lui Lin
coln, așezată pe un fotoliu, este 
opera sculptorului French. Mo
numentul lui Jefferson se inspi
ră direct din experiențele arhi
tecturale ale celui de al treilea 
președinte al Statelor Unite, 
ridicate la Monticello și Univer
sitatea din Virginia.

în sfîrșit, să privim spre 
Casa Albă, construcție neoclasi
că a lui James Hoban, de acord 
cu planurile lui L’Enfant. Edi
ficiul a fost terminat în 1800 
pentru a-i permite lui John 
Adams să-și încheie președin
ția. Ars de englezi în 1814, su
mar restaurat și pictat în alb 
pentru a masca pagubele sufe
rite (de unde numele actual), 
reconstruit și remobilat în 1902, 
refăcut în întregime în 1948 și 
1954, primind o mobilă nouă, de 
o rară frumusețe, în 1961—1963, 
conține o serie de piese de rea
lă valoare. Am vizitat sala de 
recepție, camera roșie și came
ra greacă precum și. alte săli 
care sînt zilnic deschise publij 
cuiul. Lîngă Casa Albă, două 
clădiri masive slnt cele mai 
vechi edificii administrative ale 
Capitalei. La vest, vechea clă
dire a Departamentului de Stat, 
care a primit un sediu mai im
punător pe strada 21, la nord 
— Departamentul terminat în 
1842.

De la Casa Albă la Capitoliu, 
Pensylvania Avenue străbate o- 
rașul pe o distanță de doi kilo
metri. La fiecare patru ani, pe 
acest bulevard se desfășoară 
parada inaugurală a noului pre
ședinte, revenind de la Congres 
după ce a depus jurămîntul.

înainte de a părăsi Wa
shingtonul, am vizitat Mount 
Vernon, reședința lui George 
Washington, primul președinte 
al Statelor Unite. Mount Ver
non a fost reconstruit cu multă 
grijă, generalul și soția sa Mar
ta odihnindu-se în două sarco
fage de marmură, în interiorul 
plantației, ca doi simpli cetă
țeni.

Ancheta internațională a „Scînteii tineretului**

Invățămintu! și colaborarea 
europeană

Am aHresat mai multor participant! la conferința miniștrilor edu
cației din țările europene membre ale U.N.E.S.C.O. întrebările :

1) Ce rol atribuiți colaborării europente în domeniul educației și în
vățămîntului și cum poate favoriza aceasta procesul destinderii pe 
continent ?

2) Care sînt preocupările cele mai actuale în țara dv. pe planul edu
cației și învățămîntului ?

Publicăm astăzi primele răspunsuri primite.

L N. F. KRASNOV

prim-adjunct al ministrului 
învățămîntului superior 

șî de specialitate 
din U.R.S.S.

1). In primul rînd, trebuie să 
relevăm rolul pe care-1 joacă 
Organizația Națiunilor Unite 
pentru Educație, Știință și Cul
tură în dezvoltarea învățămîn
tului, a științei și culturii în 
lume, in general. Nouă nl se 
pare că în acest plan un rol 
important l-a avut prima Con
ferință europeană a miniștrilor 
educației din țările membre ale 
U.N.E.S.C.O., ținută la Viena in 
1967. Apreciem că cea de a doua 
Conferință, care se ține la 
București, va fi chemată să 
joace un rol și mai important. 
Noi apreciem că sporesc atribu
țiile școlii superioare nu numai 
în rezolvarea problemelor legate 
de pregătirea specialiștilor din 
fiecare țară în parte, dar și creș
terea rolului învățămîntului su
perior ca factor al colaborării 
care favorizează destinderea în 
întreaga lume contribuind la 
îmbunătățirea relațiilor dintre 
popoare* Institutele de Invăță- 
mînt superior pot fl un mijloc 
important în rezolvarea multor 
probleme referitoare la colabo
rarea și relațiile reciproce din
tre țări, în final la destinderea 
internațională.

în ceea ce privește importanța 
acestei conferințe, ea este ex
trem de mare. Noi credem că 
rezultatele ei vor fi folosite pe 
scară largă în învățămîntul su
perior nu numai din Europa. 
La această conferință participă, 
în calitate de observatori, re
prezentanți ai unor țări de pe 
alte continente. De exemplu, 
din Statele Unite și Canada. Eu 
văd importanța ei sub două as
pecte. Ea ne va ajuta să facem 
schimburi de experiență în do
meniul organizării procesului 
de invățămînt, a bazei științi
fice, ceea ce ne va permite să 
îmbunătățim predarea, să per
fecționăm metodica predării in 
Institutele de invățămînt din 
țările noastre. Al doilea aspect: 
eu cred că un rezultat al aces
tei conferințe va fi o colaborare 
mai largă a tuturor statelor din 
Europa și din alte continente 
în domeniul învățămintului su
perior. Această colaborare va fi 
extinsă și aprofundată între di
ferite ministere, instituții de 
învățămînt superior, între pro
fesori, studenți. Și aceasta va 
servi destinderii, apropierii în

FRANCISCO SMURRA

secretar de stat 
la Ministerul Instrucției Publice 

al Italiei
1. In ce privește cooperarea 

europeană în domeniul învăță- 
mintulul universitar, noi atri
buim acesteia o funcție remar
cabilă. Aceasta nu numai pentru 
că știința și cultura favorizează 
întiinirea între popoare, fiind 
bunuri universale, ci și pentru 
faptul că prin cooperarea uni
versitară este posibilă îmbogăți
rea reciprocă cu noi experiențe 
și stabilirea unor înțelegeri, care 
din planul cultural trec apoi în 
cel social și politic, stimulind 
destinderea și progresul tuturor 
țărilor.

2. Această întrebare cere un 
răspuns complex. O primă serie 
de probleme este legată de în
săși dimensiunea aparatului e- 
ducațional : noi construcții șco
lare șl universitare, materiale 
didactice și științifice potrivite, 
laboratoare etc. A doua serie 
de probleme privește participa
rea democratică la viața univer
sitară, a treia Ia programele șl 
metodele de învățămînt și, în 
sfîrșit, a patra la locul și rolul 
școlii în general și al universi
tății in special în societatea e- 
pocii noastre.

Începînd din 1956, în Italia 
s-a întreprins o acțiune de re

Pentru o largă 
colaborare

tre popoare, securității în Euro
pa și în lume. In încheiere, aș 
dori să spun că Partidul Comu
nist Român, Comitetul său Cen
tral, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, guvernul rom&n, a- 
cordă o mare atenție acestei 
conferințe și o dovadă a aces
tui fapt o constituie participa
rea la ceremonia de deschidere 
a conducerii de partid și de 
stat, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a unor membri ai 
guvernului, cuvintarea rostită 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la această conferință. Toate a- 
cestea vorbesc despre marea 
grijă pe care o manifestă parti
dul și guvernul rom&n față de 
pregătirea tinerilor specialiști, 
față de educația lor comunistă.

2). Problema de bază pe care 
noi o rezolvăm în școala supe
rioară este intensificarea pro
cesului de învățămînt. Aici tre
buie să avem în vedere că școa
la superioară modernă se dez
voltă în condițiile unei revoluții 
tehnico-științifice, care este în
soțită de așa-numita explozie 
informațională. De aici reiese o 
sarcină extrem de actuală care 
este legată de această intensifi
care a procesului de învățămînt, 
intensificare ce constă în mări
rea cantității de informații co
municate studenților într-un a- 
numit timp afectat de noi pen
tru studiu. Cantitatea de infor
mații crește — cum spun oa
menii de știință — în mod ex
ponențial. In ultimii 8—10 ani, 
volumul de informații a crescut 
în lume de două ori. Și trebuie 
avut în vedere că sarcina școlii 
superioare în special, este de a 
transmite aceste informații stu
denților, de a transmite cele 
mai importante aspecte care se 
caracterizează prin contempora
neitatea și actualitatea lor. In 
acest caz, timpul afectat trans
miterii acestei cantități de in
formații în țara noastră nu s-a 
schimbat, perioada de studiu 
rămînînd aceeași. Procesul de 
invățămînt prevede pentru pre
gătirea specialiștilor 4—5 ani ; 
în unele cazuri 6. Desigur, tre
buie, în mod necesar satisfăcute 
cerințele revoluției tehnico-ști
ințifice, în perspectiva acesteia 
ele impunînd intensificarea pro
cesului de învățămînt. Prin ce 
mijloace se realizează aceste ce
rințe ? Aici trebuie întîi remar

îmbogățirea reciprocă 

cu noi experiențe
formă a școlii și universității, 
dar, pînă in prezent, nici una 
din măsurile legislative discu
tate în parlament nu a ajuns la 
o aprobare definitivă. S-au a- 
doptat, totuși, unele măsuri 
care anticipează reformele ce 
trebuie încă realizate, așa încît 
universitatea italiană prezintă 
azi o fizionomie diferită și mai 
modernă decît cea din 1967, cînd 
a avut Ioc prima conferință de 
acest fel.

Pe plan cantitativ, una din 
problemele cele mai grave era 
disproporția existentă între nu
mărul studenților și cel al pro
fesorilor.

Dispozițiile' legislative, în
deosebi „măsurile de urgență 
privind universitățile", adoptate 
in luna octombrie a acestui an, 
sînt un efort considerabil in 
această direcție. în următorii 
trei anî vor fi create 7 500 de 
posturi de profesori titulari, 
profesorii temporari fiind con
firmați, de asemenea, pentru o 
perioadă nedeterminată. în sfîr
șit, 9 000 de tineri cercetători 
vor fi angajați, pe o perioadă 
de patru ani, pentru activitatea 
de cercetare și predare.

Noile dispoziții legislative 
prevăd, pe lîngă aceasta, o par

cată necesitatea introducerii u- 
nor metode noi de Instruire, 
diferite de cele tradiționale, 
clasice. De exemplu^ metoda 
programării, ce se caracterizea
ză printr-o conexiune reciprocă 
Intre cel ce instruiește și cel 
Instruit. Metoda programării 
poate fi realizată cu sau fără 
ajutorul mașinilor. La noi se 
folosesc pe scară largă mijloa
cele tehnice, care reprezintă un 
atribut important al noilor me
tode de instruire. Printre aceste 
mijloace moderne, care se află 
în continuă creștere, Includem 
radioul, televiziunea șl altele. 
In esență, acum putem conside
ra că cea mai caracteristică 
particularitate a școlii contem
porane este dotarea ei tehnică. 
Al doilea aspect pe care aș vrea 
să-1 relev (eu l-am enumerat 
ca fiind al doilea, dar el poate 
fi socotit o sarcină importantă) 
este legat de perfecționarea și 
ridicarea calificării profesionale 
a celor care predau în învăță
mîntul superior. Acest deziderat 
constă în a organiza un sistem 
de stat care să asigure o instru
ire permanentă obligatorie, a- 
vînd drept obiectiv ridicarea ca
lificării oricărui profesor ce lu
crează în învățămîntul superior. 
Sistemul de ridicare a calificării 
este creat Ia noi și presupune 
ca o dată la cinci ani să fie tri
miși în institutele de perfecțio
nare ale cadrelor didactice, sau 
de specializare, cu scoaterea din 
muncă pe un termen de circa 
6 luni, adică pînă la un semes
tru. Vreau să subliniez că e 
vorba de o ridicare organizată 
a calificării cu scoaterea din 
muncă și cel ce este trimis pri
vește acest lucru ca o obligație 
de bază, pe care trebuie s-o 
îndeplinească, timpul respectiv 
fiindu-i acordat de societate în
tr-un scop bine determinai. în 
perioada de ridicare a calificării, 
organizată astfel, el primește 
salariu.

în sfîrșit, ultima sarcină ac
tuală pe care aș vrea s-o sem
nalez este cea a intensificării și 
ridicării eficienței instruirii stu
denților Înșiși, organizarea pre
gătirii lor individuale. Atragerea 
lor in această perioadă de pre
gătire individuală la o muncă 
științifică trebuie avută în ve
dere ca mijloc important de in
struire.

ticipare mai democratică Ia ges
tiunea universitară a elemente
lor direct interesate — profe
sori, studenți, personal tehnic- 
administrativ și reprezentanți ai 
regiunilor. Aceasta va accelera, 
desigur, și democratizarea struc
turilor învățămîntului superior. 
Au crescut considerabil aloca
țiile pentru burse, iar prin ceea 
ce noi numim „liberalizarea pro
gramelor de studii universitare", 
care a avut Ioc în 1969, s-a re
înnoit metodologia învățămîntu
lui superior, la care cadrele di
dactice sînt chemate să-și aducă 
în continuare contribuția. Pre
ocuparea cea mai serioasă ră- 
mîne însă disproporția crescîn- 
dă dintre numărul de absol
venți ai învățămîntului superior 
și posibilitățile de plasare. A- 
ceastă disproporție alimentează 
neliniștea tinerilor, care se 
plîng adesea că universitatea a 
devenit un „loc de parcare" sau 
o „fabrică de șomeri". Este clar 
că va trebui să găsim căi pen
tru a stabili o corelare mai bună 
intre numărul de studenți și 
„disponibilitățile" profesionale.

Declarații consemnate de 
IO AN TIMOFTE și 

BAZIL ȘTEFAN

TORINO NEGRU: Patria (orele 
9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15); Lu
ceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.30; 20,45); Festival (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18.30; 21).

MISIUNEA SECRETA A MA
IORULUI COOK: Scala (orele 
9; 11.15; 13,30; 16; 18,30; 21); Bucu
rești (orele 8.45; 11; 13,30; 16;
18,30; 21); Favorit (orele 9,15; 11.30; 
13.45; 16; 18,15; 20.30).

UIMITOARELE AVENTURI ALE 
LUI ROBINSON CRUSOE : Lu
mina (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 j 16 ;
18.30 ; 20.45).

MULT ZGOMOT PENTRU NI
MIC : Capitol (orele 9.30 ; 11,45 ;
14 ; 16,15 ; 18.30 ; 20,45).

DOI PE UN 3ALANSOAR : Cen
tral (orele 9.15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 
18 15 ; 20.30) ; Cotroceni (orele
15.30 ; 18 ; 20,15).

PROGRAM DE DESENT ANI

MATE PENTRU COPH : Doina
(orele 11 ; 16,30).

OMUL DIN LA MANCHA : Ex
celsior (orele 9,30 ; 12 ; 15.30 ;
18 ; 20,30) ; Gloria (orele 9 ; 
11,45 ; 15,30 ; 18 ; 20.30).

ÎN MUNȚI CREȘTE UN BRAD 
VERDE : Arta (orele 15.30 ; 18 ;
20.15) ; Dacia (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20.30).

ULTIMELE ȘASE MINUTE: Vic
toria (orele 8.45; 11; 13,15; 15.45; 
18,15; 20,45); Aurora (orele 9; 11.15; 
13.30; 15,45; 18; 20,15).

VIFORNIȚA : Grivița orele 9 ;
11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30).

GENERALUL DOARME ÎN PI
CIOARE : Melodia (orele 9 ;
11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20.45) ;
Buzești (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16; 18,15; 20.30); Modern (orele 
9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30).

ANCHETA POȘTAȘILOR : Bu- 
cegi (orele 15,45 ; 18 ; 20.15).

BUNĂ SEARA. DOAMNĂ 
CAMPBELL: Giulești (orele
15.30 ; 18 ; 20,30) ; Flacăra
(orele 9.15 ; 11,30 ; 13.45 ; 16 ;

pian de J. Brahms ; 21,20 Viața 
economică a Capitalei. Astăzi, Sec
torul 5 ; 21,40 Telex ; 21.45 Tele- 
enciclopedia.

18.15 ; 20.30) ; Volga (orele 9 ;
11.15 ; 13.30 ; 15,45 ; 18.15 ; 20,30).

MONOLOG : Drumul Sării (orele
15,30 ; 18 ; 20.15).

GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI : 
Timpuri Noi (orele 10—19 in con
tinuare) .

100 DE LEI : Floreasca (orele 
15.30; 18; 20.15).

PĂMÎNTUL PĂRINȚILOR NOȘ
TRI : Lira (orele 15.30 ; 18 ;
20.15).

MAFIA ALBĂ : Înfrățirea (orele
15,30 ; 18 ; 20,15).

OMUL DE DINCOLO : Pacea 
(orele 15.30 ; 17,45 ; 20).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM : • 
Crîngașl (orele 15.30 ; 18 ; 20,15).

ANDREI RUBLIOV : Viitorul
(orele 15.30 ; 19).

VAGABONDUL : Flamura (orele 
9 ; 12,30 ; 16 : 19,15).

FIUL MECANICULUI DE LO
COMOTIVĂ : Munca (orele 16 ; 
18 ; 20).

ROND DE NOAPTE : Progresul 
(orele 16 ; 18 ; 20).

DESPRE O ANUME FERICIRE : 
Rahova (orele 15.30 ; 18 ; 20.15).

FANTOMA LUI BARBĂ NEA
GRĂ : Unirea (orele 15,30 ; 18 ;
20,15).

NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR i 
Vitan (orele 16 ; 19).

JANDARMUL LA PLIMBARE ; 
Moșilor (orele 15,30 ; 18 ; 20).

NICOVALA SAU CIOCANUL : 
Cosmos (orele 15,30; 19).

EFECTUL RAZELOR GAMMA 
ASUPRA CRĂIȚELOR : Popular 
(orele 15,30 ; 18 ; 20.15).

CU CĂRȚILE PE FAȚĂ : Fe
rentari (orele 15.30 ; 18 ; 20).

PROGRAMUL I

17,30 Curs de limbă franceză. 
Lecția 71 ; 18,00 Telex ; 18,05 La 
ordinea zilei. Azi județul Mureș ; 
18.20 Căminul ; 18.40 De la New

York la Washington ; 18.50 Ope
reta pe micul ecran. Recitalul 
sopranei Valeria Rădulescu ; 19.15 
Publicitate; 19.20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal. Cincinalul înainte 
de termen. 1973 — an hotărâtor ; 
20,00 Cîntecul săptămînii : „Țară, 
tu iubirea noastră" de Ștefan 
Kardoș ; 20,05 Mai aveți o între
bare ? ; 20.40 Interpretul preferat. 
Natalia Gliga ; 20.50 Revista lite- 
rar-artistică TV ; 21.40 Roman foi
leton : „Goya“. Episodul II ; 22.15 
24 de ore.

PROGRAMUL II
20,00 Film serial : Schulmeister ; 

20,55 Sonata pentru violoncel și

/
PROGRAMUL HI

9.00 Știri ; 9.05 ..Incognito" — 
program de varietăți muzicale ; 
9,55 Melodia zilei. „Republicii un 
cînt" de Ion Vanica ; 10,00 Clubul 
adolescenților ; 11.00 Cronica 1- 
deilor. Tehnologia și civilizația 
modernă ; 11,10 Profil pe portativ 
— Duke Ellington ; 11,30 Zone 
folclorice : Valea Slăniculul ; 12.00 
Transmisiuni directe din țară ; 
12.10 Invitație în fonotecă ; 12.55
Melodia zilei ; 13.00 închiderea e- 
misiunii de dimineață ; 17,00 Ști
rile după-amiezii ; 17,05 Alo, Ra
dio ! — muzică ușoară la cererea 
ascultătorilor ; 18,00 Șapte zile, 
șapte arte. Literatură ; 18,10 Pa

noramic muzical ; 18,55 Melodia 
zilei ; 19.00 în direct... de la Clu
bul „Minerul" din Anina • 19 30 
Știri ; 19,35 Casa de discuri „Elec- 
trecord" ; 20.00 Munca — izvor da 
bucurie și împliniri ; 20,30 Frag
mente din opera „Oberon" dt 
Weber ; 21.00 Radio-super-ton : 
22,00 Radiojurnal. Buletin meteo
rologic, sport; 22,30 Melodia zilei; 
22.35 Vedete ale muzicii ușoare ;
23.15 Poetica. Mihal Crama ; 23.20 
Pagini din operete ; 23,55—24.00 Ul
timele știri.

Teatrul Național „I. L. Caragia- 
le“ (Sala Comedia) : TBEI FRAȚI 
GEMENI VENEȚIENI — ora 20; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : A XII-A 
NOAPTE — ora 20; Teatrul Țăn
dărică (Sala Victoria): AUDIȚII 
MUZICALE —- ora 19; (Sala Aca
demia) : UN BĂIAT ISTET ȘI 
UN REGE NĂTĂFLEȚ — ora 17.
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